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                                    พระอภิธรรมปฎก 
                                      เลม ๒ 
                                     วิภังคปกรณ 
                        ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 
                                    ๑. ขันธวิภังค 
                                    สุตตันตภาชนยี 
                [๑] ขันธ ๕ คือ 
                             ๑. รูปขันธ 
                           ๒. เวทนาขันธ 
                            ๓. สัญญาขันธ 
                           ๔. สังขารขันธ 
                           ๕. วิญญาณขันธ 
                              รูปขันธ 
     [๒] ในขันธ ๕ นั้น รูปขันธ เปนไฉน 
     รูปอยางใดอยางหนึ่ง คือ รูปอดีต รูปอนาคต รูปปจจุบัน รูปภายใน  
รูปภายนอก รูปหยาบ รูปละเอียด รูปทราม รูปประณีตรูปไกล รูปใกล  
ประมวลยอเขาเปนกองเดยีวกัน นี้เรียกวารูปขันธ 
     [๓] ในรูปขันธนั้น รูปอดีต เปนไฉน 
     รูปใด ลวงไปแลว ดับแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว ถึงความดับแลว ถึงความ 
ดับส้ินแลว ท่ีเกิดข้ึนแลวปราศไปแลว ท่ีเปนอดีตสงเคราะหเขากบัสวนอดีต ไดแก 
มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปท่ีอาศัยมหาภูตรูป ๔ นีเ้รียกวารูปอดีต  
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     รูปอนาคต เปนไฉน 
     รูปใด ยังไมเกิด ยงัไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไมบังเกดิ ยังไมบังเกิดยิ่ง ยังไม 
ปรากฏ ยังไมเกิดข้ึน ยังไมเกดิข้ึนพรอม ยังไมตั้งข้ึน ยังไมตั้งข้ึนพรอม ท่ีเปนอนาคต 
สงเคราะหเขากับสวนอนาคต ไดแกมหาภตูรูป ๔ และอุปาทายรูปท่ีอาศัยมหาภูตรูป ๔ นี ้
เรียกวารูปอนาคต 
     รูปปจจุบัน เปนไฉน 
     รูปใด เกดิแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดยิ่งแลวปรากฏแลว  
เกิดข้ึนแลว เกดิข้ึนพรอมแลว ตั้งข้ึนแลว ตัง้ข้ึนพรอมแลว ท่ีเปนปจจุบันสงเคราะหเขากับสวน 
ปจจุบัน ไดแกมหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปท่ีอาศัยมหาภูตรูป ๔ นีเ้รียกวารูปปจจุบัน 
     [๔] รูปภายใน เปนไฉน 
     รูปใด ของสัตวนั้นๆ เอง ซ่ึงมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน เฉพาะบุคคล  
อันกรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแกมหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปท่ีอาศัยมหา 
ภูตรูป ๔ นีเ้รียกวารูปภายใน 
     รูปภายนอก เปนไฉน 
     รูปใด ของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนนั้นๆ ซ่ึงมีในตน เฉพาะตน เกิดในตนเฉพาะบุคคล  
อันกรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแกมหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปท่ีอาศัยมหา 
ภูตรูป ๔ นีเ้รียกวารูปภายนอก 
     [๕] รูปหยาบ เปนไฉน 
     จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ 
สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ นีเ้รียกวารูปหยาบ 
     รูปละเอียด เปนไฉน 
     อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวติินทรีย กายวญิญัติ วจีวิญญัติ อากาสธาตุรูปลหุตา  
รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปอุปจยะ รูปสันตติ รูปชรตา รูปอนิจจตากวฬิงการาหาร นีเ้รียกวา 
รูปละเอียด 
     [๖] รูปทราม เปนไฉน 
     รูปใด ของสัตวนั้นๆ ท่ีนาดูหม่ิน นาเหยียดหยาม นาเกลียด นาตําหนิ ไมนา 
ยกยอง ทราม รูกันวาทราม สมมติกันวาทราม ไมนาปรารถนาไมนารัก ไมนาชอบใจ  
ไดแก รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ นีเ้รียกวารูปทราม  
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     รูปประณีต เปนไฉน 
     รูปใด ของสัตวนั้นๆ ท่ีไมนาดูหม่ิน ไมนาเหยียดหยาม ไมนาเกลียดไมนาตําหนิ  
นายกยอง ประณีต รูกนัวาประณีต สมมติกันวาประณีต นาปรารถนา นารัก นาชอบใจ  
ไดแก รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ นีเ้รียกวารูปประณตี 
     หรือพึงทราบรูปทรามรูปประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงรูปนั้นๆ เปนช้ันๆไป 
     [๗] รูปไกล เปนไฉน 
     อิตถินทรีย ฯลฯ กวฬิงการาหาร หรือรูปแมอ่ืนใดมีอยูในท่ีไมใกล ในท่ีไมใกลชิด  
ในท่ีไกล ในท่ีไมใชใกล นี้เรียกวารูปไกล 
     รูปใกล เปนไฉน 
     จักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ หรือรูปแมอ่ืนใดมีอยูในท่ีใกลเคียงในท่ี 
ใกลชิด ในท่ีไมไกล ในท่ีใกล นี้เรียกวารูปใกล 
     หรือพึงทราบรูปไกลรูปใกล โดยอาศัยเทียบเคียงรูปนัน้ๆ เปนช้ันๆ ไป 
                          เวทนาขันธ 
     [๘] เวทนาขันธ เปนไฉน 
     เวทนาอยางใดอยางหน่ึง คือ เวทนาอดตี เวทนาอนาคต เวทนาปจจบัุน  
เวทนาภายใน เวทนาภายนอก เวทนาหยาบ เวทนาละเอียด เวทนาทราม เวทนา 
ประณีต เวทนาไกล เวทนาใกลประมวลยอเขาเปนกองเดียวกัน นี้เรียกวาเวทนาขันธ 
     [๙] ในเวทนาขันธนั้น เวทนาอดีต เปนไฉน 
     เวทนาใด ลวงไปแลว ดับแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว ถึงความดบัแลว  
ถึงความส้ินแลว ท่ีเกิดข้ึนแลวปราศไปแลว ท่ีเปนอดตีสงเคราะหเขากบัสวนอดีต ไดแกสุขเวทนา  
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา นี้เรียกวาเวทนาอดีต 
     เวทนาอนาคต เปนไฉน 
     เวทนาใด ยงัไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไมบังเกิด ยงัไมบังเกิดยิ่ง  
ยังไมปรากฏ ยงัไมเกิดข้ึน ยังไมเกิดข้ึนพรอม ยังไมตั้งข้ึน ยังไมตั้งข้ึนพรอม ท่ีเปน  
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อนาคตสงเคราะหเขากับสวนอนาคต ไดแก สุขเวทนาทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา นี้เรียกวา  
เวทนาอนาคต 
     เวทนาปจจบัุน เปนไฉน 
     เวทนาใด เกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกดิแลว บังเกดิยิ่งแลว ปรากฏแลว  
เกิดข้ึนแลว เกดิข้ึนพรอมแลว ตั้งข้ึนแลว ตัง้ข้ึนพรอมแลวท่ีเปนปจจุบันสงเคราะหเขากับ 
สวนปจจุบัน ไดแก สุขเวทนา ทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา นี้เรียกวาเวทนาปจจุบัน 
     [๑๐] เวทนาภายใน เปนไฉน 
     เวทนาใด ของสัตวนั้นๆ เองซ่ึงมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน เฉพาะบุคคล อันกรรมท่ี 
สัมปยุตดวยตัณหาทิฐยิึดครอง ไดแก สุขเวทนา ทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา นีเ้รียกวา 
เวทนาภายใน 
     เวทนาภายนอก เปนไฉน 
     เวทนาใด ของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนนั้นๆ ซ่ึงมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน  
มีเฉพาะบุคคล อันกรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแกสุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุข 
เวทนา นี้เรียกวาเวทนาภายนอก 
     [๑๑] เวทนาหยาบ เวทนาละเอียด เปนไฉน 
     อกุศลเวทนาเปนเวทนาหยาบ กุศลเวทนาและอัพยากตเวทนาเปนเวทนาละเอียด กศุล 
เวทนาและอกศุลเวทนาเปนเวทนาหยาบ อัพยากตเวทนาเปนเวทนาละเอียด ทุกขเวทนาเปน 
เวทนาหยาบ สุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนเวทนาละเอียด สุขเวทนาและทุกขเวทนา 
เปนเวทนาหยาบ อทุกขมสุขเวทนาเปนเวทนาละเอียด เวทนาของผูไมเขาสมาบัติเปนเวทนาหยาบ 
เวทนาของผูเขาสมาบัติเปนเวทนาละเอียด เวทนาที่เปนอารมณของอาสวะเปนเวทนาหยาบ  
เวทนาที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนเวทนาละเอียด 
     หรือพึงทราบเวทนาหยาบเวทนาละเอียด โดยอาศยัเทียบเคียงเวทนานั้นๆเปน 
ช้ันๆ ไป 
     [๑๒] เวทนาทราม เวทนาประณีต เปนไฉน 
     อกุศลเวทนาเปนเวทนาทราม กุศลเวทนาและอัพยากตเวทนาเปนเวทนาประณีต  
กุศลเวทนาและอกุศลเวทนาเปนเวทนาทราม อัพยากตเวทนาเปนเวทนาประณีต ทุกขเวทนาเปน 
เวทนาทราม สุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนเวทนาประณีต สุขเวทนาและทุกขเวทนาเปน  
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เวทนาทราม อทุกขมสุขเวทนาเปนเวทนาประณีต เวทนาของผูไมเขาสมาบัติเปนเวทนาทราม  
เวทนาของผูเขาสมาบัติเปนเวทนาประณีต เวทนาที่เปนอารมณของอาสวะเปนเวทนาทราม  
เวทนาที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนเวทนาประณีต 
     หรือพึงทราบเวทนาทรามเวทนาประณตี โดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานั้นๆเปน 
ช้ันๆ ไป 
     [๑๓] เวทนาไกล เปนไฉน 
     อกุศลเวทนาไกลจากกุศลเวทนาและอัพยากตเวทนา กศุลเวทนาและ 
อัพยากตเวทนาเปนเวทนาไกลจากอกุศลเวทนา กุศลเวทนาเปนเวทนาไกลจากอกุศลเวทนาและ 
อัพยากตเวทนา อกุศลเวทนาและอัพยากตเวทนาเปนเวทนาไกลจากกุศลเวทนา อัพยากต 
เวทนาเปนเวทนาไกลจากกุศลเวทนาและอกุศลเวทนากุศลเวทนาและอกุศลเวทนาเปนเวทนา 
ไกลจากอัพยากตเวทนา ทุกขเวทนาเปนเวทนาไกลจากสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา สุขเวทนา 
และอทุกขมสุขเวทนาเปนเวทนาไกลจากทุกขเวทนา สุขเวทนาเปนเวทนาไกลจากทกุขเวทนา 
และอทุกขมสุขเวทนา ทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนเวทนาไกลจากสุขเวทนา อทุกขม 
สุขเวทนาเปนเวทนาไกลจากสุขเวทนาและทุกขเวทนา สุขเวทนาและทุกขเวทนาเปน 
เวทนาไกลจากอทุกขมสุขเวทนา เวทนาของผูไมเขาสมาบัตเิปนเวทนาไกลจากเวทนาของผูเขา 
สมาบัติ เวทนาของผูเขาสมาบัติเปนเวทนาไกลจากเวทนาของผูไมเขาสมาบัติ เวทนาที่เปน 
อารมณของอาสวะเปนเวทนาไกลจากเวทนาท่ีไมเปนอารมณของอาสวะ เวทนาท่ีไมเปนอารมณ 
ของอาสวะเปนเวทนาไกลจากเวทนาท่ีเปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวาเวทนาไกล 
     เวทนาใกล เปนไฉน 
     อกุศลเวทนาเปนเวทนาใกลกับอกุศลเวทนา กุศลเวทนาเปนเวทนาใกลกับกุศลเวทนา  
อัพยากตเวทนาเปนเวทนาใกลกับอัพยากตเวทนา ทุกขเวทนาเปนเวทนาใกลกับทุกขเวทนา  
สุขเวทนาเปนเวทนาใกลกับสุขเวทนา อทุกขมสุขเวทนาเปนเวทนาใกลกับอทุกขมสุขเวทนา  
เวทนาของผูไมเขาสมาบัติเปนเวทนาใกลกับเวทนาของผูไมเขาสมาบัติ เวทนาของผูเขาสมาบัติ 
เปนเวทนาใกลกับเวทนาของผูเขาสมาบัติ เวทนาที่เปนอารมณของอาสวะเปนเวทนาใกลกับ 
เวทนาที่เปนอารมณของอาสวะ เวทนาท่ีไมเปนอารมณของอาสวะเปนเวทนาใกลกับเวทนาท่ีไม 
เปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวาเวทนาใกล  
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        หรือพึงทราบเวทนาไกลเวทนาใกล โดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานั้นๆ เปน 
ช้ันๆ ไป 
                          สัญญาขันธ 
     [๑๔] สัญญาขันธ เปนไฉน 
     สัญญาอยางใดอยางหน่ึง คือ สัญญาอดีต สัญญาอนาคตสัญญาปจจุบัน  
สัญญาภายใน สัญญาภายนอก สัญญาหยาบสัญญาละเอียด สัญญาทราม  
สัญญาประณีต สัญญาไกลสัญญาใกล ประมวลยอเขาเปนกองเดยีวกัน นี้เรียกวา 
สัญญาขันธ 
     [๑๕] ในสัญญาขันธ นั้น สัญญาอดีต เปนไฉน 
     สัญญาใด ลวงไปแลว ดบัแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว ถึงความดับแลว ถึงความ 
ส้ินแลว ท่ีเกดิข้ึนแลวปราศไปแลว ท่ีเปนอดีตสงเคราะหเขากับสวนอดตี ไดแกจักขุสัมผัสสชา 
สัญญา โสตสัมผัสสชาสัญญา ฆานสัมผัสสชาสัญญา ชิวหาสัมผัสสชาสัญญา กายสัมผัส 
สชาสัญญา มโนสัมผัสสชาสัญญานี้เรียกวาสัญญาอดีต 
     สัญญาอนาคต เปนไฉน 
     สัญญาใด ยงัไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไมบังเกิดยังไมบังเกิด 
ยิ่ง ยังไมปรากฏ ยังไมเกิดข้ึน ยังไมเกดิข้ึนพรอม ยังไมตัง้ข้ึนยังไมตั้งข้ึนพรอม  
ท่ีเปนอนาคตสงเคราะหเขากับสวนอนาคต ไดแก จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสสชา 
สัญญา นี้เรียกวาสัญญาอนาคต 
     สัญญาปจจุบัน เปนไฉน 
     สัญญาใด เกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกดิแลว บังเกดิยิ่งแลว 
ปรากฏแลว เกดิข้ึนแลว เกิดข้ึนพรอมแลว ตั้งข้ึนแลว ตั้งข้ึนพรอมแลวท่ีเปน 
ปจจุบันสงเคราะหเขากับสวนปจจุบัน ไดแก จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯมโนสัมผัสสชา 
สัญญา นี้เรียกวาสัญญาปจจบัุน 
     [๑๖] สัญญาภายใน เปนไฉน  
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        สัญญาใด ของสัตวนั้นๆ เอง ซ่ึงมีในตน เฉพาะตน เกิดในตนเฉพาะ 
บุคคล อันกรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยดึครอง ไดแกจกัขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ  
มโนสัมผัสสชาสัญญา นี้เรียกวาสัญญาภายใน 
     สัญญาภายนอก เปนไฉน 
     สัญญาใด ของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนนั้นๆ ซ่ึงมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน 
เฉพาะบุคคล อันกรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแกจักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ  
มโนสัมผัสสชาสัญญา นี้เรียกวาสัญญาภายนอก 
     [๑๗] สัญญาหยาบ สัญญาละเอียด เปนไฉน 
     สัญญาอันเกิดแตปฏิฆสัมผัส (คือสัญญาเกิดแตปญจทวาร) เปนสัญญาหยาบ  
สัญญาอันเกิดแตอธิวจนสัมผัส (คือสัญญาเกิดแตมโนทวาร) เปนสัญญาละเอียด อกุศลสัญญา 
เปนสัญญาหยาบ กุศลสัญญาและอัพยากตสัญญาเปนสัญญาละเอียด กุศลสัญญาและอกุศล 
สัญญาเปนสัญญาหยาบ อัพยากตสัญญาเปนสัญญาละเอียด สัญญาท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนา 
เปนสัญญาหยาบ สัญญาท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนสัญญาละเอียด  
สัญญาท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนสัญญาหยาบ สัญญาท่ีสัมปยุตดวยอทุกขมสุข 
เวทนาเปนสัญญาละเอียด สัญญาของผูไมเขาสมาบัติเปนสัญญาหยาบ สัญญาของผูเขาสมาบัติ 
เปนสัญญาละเอียด สัญญาท่ีเปนอารมณของอาสวะเปนสัญญาหยาบ สัญญาท่ีไมเปนอารมณ 
ของอาสวะเปนสัญญาละเอียด 
     หรือพึงทราบสัญญาหยาบสัญญาละเอียด โดยอาศัยเทียบเคียงสัญญาน้ันๆ เปน 
ช้ันๆ ไป 
     [๑๘] สัญญาทราม สัญญาประณีต เปนไฉน 
     อกุศลสัญญาเปนสัญญาทราม กุศลสัญญาและอัพยากตสัญญาเปนสัญญาประณีต  
กุศลสัญญาและอกุศลสัญญาเปนสัญญาทราม อัพยากตสัญญาเปนสัญญาประณีต สัญญาท่ี 
สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนสัญญาทราม สัญญาท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา 
เปนสัญญาประณีต สัญญาท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนสัญญาทราม สัญญา 
ท่ีสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนสัญญาประณีต สัญญาของผูไมเขาสมาบัติเปนสัญญาทราม  
สัญญาของผูเขาสมาบัติเปนสัญญาประณีต สัญญาท่ีเปนอารมณของอาสวะเปนสัญญาทราม 
สัญญาท่ีไมเปนอารมณของอาสวะเปนสัญญาประณีต  
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     หรือพึงทราบสัญญาทรามสัญญาประณีต โดยอาศยัเทียบเคียงสัญญาน้ันๆเปนช้ันๆ ไป 
     [๑๙] สัญญาไกล เปนไฉน 
     อกุศลสัญญาเปนสัญญาไกลจากกุศลสัญญาและอัพยากตสัญญา กุศลสัญญาและ 
อัพยากตสัญญาเปนสัญญาไกลจากอกุศลสัญญา กุศลสัญญาเปนสัญญาไกลจากอกศุลสัญญาและ 
อัพยากตสัญญา อกุศลสัญญาและอัพยากตสัญญาเปนสัญญาไกลจากกุศลสัญญา อัพยากตสัญญา 
เปนสัญญาไกลจากกุศลสัญญาและอกุศลสัญญา กุศลสัญญาและอกุศลสัญญาเปนสัญญาไกล 
จากอัพยากตสัญญาสัญญาท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนสัญญาไกลจากสัญญาท่ีสัมปยุตดวย 
สุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา สัญญาท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปน 
สัญญาไกลจากสัญญาท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนา สัญญาท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาเปนสัญญา 
ไกลจากสัญญาท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา สัญญาท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนา 
และอทุกขมสุขเวทนา เปนสัญญาไกลจากสัญญาท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนา สัญญาท่ีสัมปยุตดวย 
อทุกขมสุขเวทนาเปนสัญญาไกลจากสัญญาท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนา สัญญา 
ท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนสัญญาไกลจากสัญญาท่ีสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา  
สัญญาของผูไมเขาสมาบัติเปนสัญญาไกลจากสัญญาของผูเขาสมาบัติ สัญญาของผูเขาสมาบัติ 
เปนสัญญาไกลจากสัญญาของผูไมเขาสมาบัติ สัญญาท่ีเปนอารมณของอาสวะเปนสัญญาไกลจาก 
สัญญาท่ีไมเปนอารมณของอาสวะ สัญญาท่ีไมเปนอารมณของอาสวะเปนสัญญาไกลจากสัญญาท่ี 
เปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวาสัญญาไกล 
     สัญญาใกล เปนไฉน 
     อกุศลสัญญาเปนสัญญาใกลกับอกุศลสัญญา กุศลสัญญาเปนสัญญาใกลกับกุศลสัญญา  
อัพยากตสัญญาเปนสัญญาใกลกับอัพยากตสัญญา สัญญาท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนสัญญา 
ใกลกับสัญญาท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนา สัญญาท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาเปนสัญญาใกลกับสัญญาท่ี 
สัมปยุตดวยสุขเวทนา สัญญาท่ีสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนสัญญาใกลกับสัญญาท่ีสัมปยุต 
ดวยอทกุขมสุขเวทนา สัญญาของผูไมเขาสมาบัติเปนสัญญาใกลกับสัญญาของผูไมเขาสมาบัติ 
สัญญาของผูเขาสมาบัติเปนสัญญาใกลกับสัญญาของผูเขาสมาบัติ สัญญาที่เปนอารมณของ 
อาสวะเปนสัญญาใกลกับสัญญาท่ีเปนอารมณของอาสวะ สัญญาท่ีไมเปนอารมณของอาสวะเปน 
สัญญาใกลกับสัญญาท่ีไมเปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวาสัญญาใกล 
     หรือพึงทราบสัญญาไกลสัญญาใกล โดยอาศัยเทียบเคียงสัญญาน้ันๆเปนช้ันๆ ไป  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 9 
                          สังขารขันธ 
     [๒๐] สังขารขันธ เปนไฉน 
            สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง คือ สังขารอดีต สังขารอนาคต สังขารปจจุบัน สังขาร 
ภายใน สังขารภายนอก สังขารหยาบ สังขารละเอียดสังขารทราม สังขารประณีต 
สังขารไกล สังขารใกล ประมวลยอเขาเปนกองเดียวกนั นี้เรียกวาสังขารขันธ 
     [๒๑] ในสังขารขันธนั้น สังขารอดีต เปนไฉน 
     สังขารเหลาใด ลวงไปแลว ดับแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว ถึงความดับแลว  
ถึงความส้ินแลว ท่ีเกิดข้ึนแลวปราศไปแลว ท่ีเปนอดตีสงเคราะหเขากบัสวนอดีต ไดแก  
จักขุสัมผัสสชาเจตนา โสตสัมผัสสชาเจตนา ฆานสัมผัสสชาเจตนา ชิวหาสัมผัสสชาเจตนา  
กายสัมผัสสชาเจตนา มโนสัมผัสสชาเจตนา นี้เรียกวาสังขารอดีต 
     สังขารอนาคต เปนไฉน 
     สังขารเหลาใด ยังไมเกดิ ยังไมเปน ยังไมพรอม ยังไมบังเกิด ยังไมบังเกิดยิ่ง  
ยังไมปรากฏ ยงัไมเกิดข้ึน ยังไมเกิดข้ึนพรอม ยังไมตั้งข้ึน ยังไมตั้งข้ึนพรอม ท่ีเปนอนาคต 
สงเคราะหเขากับสวนอนาคต ไดแก จักขุสัมผัสสชาเจตนาฯลฯ มโนสัมผัสสชาเจตนา นี้ 
เรียกวาสังขารอนาคต 
     สังขารปจจุบัน เปนไฉน 
     สังขารเหลาใด เกดิแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกดิแลว บังเกิดยิง่แลว  
ปรากฏแลว เกดิข้ึนแลว เกิดข้ึนพรอมแลว ตั้งข้ึนแลว ตั้งข้ึนพรอมแลวท่ีเปนปจจุบัน 
สงเคราะหเขากับสวนปจจุบัน ไดแก จกัขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯมโนสัมผัสสชาเจตนา นี้ 
เรียกวาสังขารปจจุบัน 
     [๒๒] สังขารภายใน เปนไฉน 
     สังขารเหลาใด ของสัตวนั้นๆ เอง ซ่ึงมีในตน เฉพาะตน เกิดในตนเฉพาะบุคคล  
อันกรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแกจักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชา 
เจตนา นีเ้รียกวาสังขารภายใน 
     สังขารภายนอก เปนไฉน  
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     สังขารเหลาใด ของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนนั้นๆ ซ่ึงมีในตน เฉพาะตนเกิดในตน  
เฉพาะบุคคล อันกรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแกจักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ  
มโนสัมผัสสชาเจตนา นีเ้รียกวาสังขารภายนอก 
     [๒๓] สังขารหยาบ สังขารละเอียด เปนไฉน 
     อกุศลสังขารเปนสังขารหยาบ กุศลสังขารและอัพยากตสังขารเปนสังขารละเอียด กุศล 
สังขารและอกุศลสังขารเปนสังขารหยาบ อัพยากตสังขารเปนสังขารละเอียด สังขารท่ีสัมปยุต 
ดวยทุกขเวทนาเปนสังขารหยาบ สังขารท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนสังขาร 
ละเอียด สังขารท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนสังขารหยาบ สังขารท่ีสัมปยุตดวย 
อทุกขมสุขเวทนาเปนสังขารละเอียด สังขารของผูไมเขาสมาบัติเปนสังขารหยาบ สังขารของผู 
เขาสมาบัติเปนสังขารละเอียด สังขารท่ีเปนอารมณของอาสวะเปนสังขารหยาบ สังขารท่ีไมเปน 
อารมณของอาสวะเปนสังขารละเอียด 
     หรือพึงทราบสังขารหยาบสังขารละเอียด โดยอาศัยเทียบเคียงสังขารนั้นๆ เปนช้ันๆ ไป 
     [๒๔] สังขารทราม สังขารประณีต เปนไฉน 
     อกุศลสังขารเปนสังขารทราม กุศลสังขารและอัพยากตสังขารเปนสังขารประณีต กศุล 
สังขารและอกุศลสังขารเปนสังขารทราม อัพยากตสังขารเปนสังขารประณีต สังขารท่ีสัมปยุต 
ดวยทุกขเวทนาเปนสังขารทราม สังขารท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนสังขาร 
ประณีต สังขารท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนสังขารทราม สังขารท่ีสัมปยุตดวย 
อทุกขมสุขเวทนาเปนสังขารประณีต สังขารของผูไมเขาสมาบัติเปนสังขารทราม สังขารของผูเขา 
สมาบัติเปนสังขารประณีต สังขารท่ีเปนอารมณของอาสวะเปนสังขารทราม สังขารท่ีไมเปนอารมณ 
ของอาสวะเปนสังขารประณีต 
     หรือพึงทราบสังขารทรามสังขารประณีต โดยอาศยัเทียบเคียงสังขารนั้นๆเปนช้ันๆ ไป 
     [๒๕] สังขารไกล เปนไฉน 
     อกุศลสังขารเปนสังขารไกลจากกุศลสังขารและอัพยากตสังขาร กุศลสังขารและ 
อัพยากตสังขารเปนสังขารไกลจากอกุศลสังขาร กุศลสังขารเปนสังขารไกลจากอกศุลสังขารและ 
อัพยากตสังขาร อกุศลสังขารและอัพยากตสังขารเปนสังขารไกลจากกศุลสังขาร อัพยากตสังขาร 
เปนสังขารไกลจากกุศลสังขารและอกุศลสังขาร กุศลสังขารและอกุศลสังขารเปนสังขารไกลจาก  
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อัพยากตสังขารสังขารท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนสังขารไกลจากสังขารท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนา 
และอทุกขมสุขเวทนา สังขารท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนสังขารไกลจาก 
สังขารท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนา สังขารท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาเปนสังขารไกลจากสังขารท่ี 
สัมปยุตดวยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา สังขารท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนาและอทุกขมสุข 
เวทนาเปนสังขารไกลจากสังขารท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนา สังขารท่ีสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา 
เปนสังขารไกลจากสังขารท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนา สังขารท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนา 
และทุกขเวทนาเปนสังขารไกลจากสังขารท่ีสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา สังขารของผูไมเขา 
สมาบัติเปนสังขารไกลจากสังขารของผูเขาสมาบัติ สังขารของผูเขาสมาบัติเปนสังขารไกลจาก 
สังขารของผูไมเขาสมาบัติ สังขารท่ีเปนอารมณของอาสวะเปนสังขารไกลจากสังขารท่ีไมเปน 
อารมณของอาสวะ สังขารท่ีไมเปนอารมณของอาสวะเปนสังขารไกลจากสังขารท่ีเปนอารมณของ 
อาสวะ นี้เรียกวาสังขารไกล 
     สังขารใกล เปนไฉน 
     อกุศลสังขารเปนสังขารใกลกับอกุศลสังขาร กุศลสังขารเปนสังขารใกลกับกุศลสังขาร  
อัพยากตสังขารเปนสังขารใกลกับอัพยากตสังขาร สังขารท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนสังขารใกล 
กับสังขารท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนา สังขารท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาเปนสังขารใกลกบัสังขารท่ี 
สัมปยตุดวยสุขเวทนา สังขารท่ีสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนสังขารใกลกับสังขารท่ีสัมปยุต 
ดวยอทกุขมสุขเวทนา สังขารของผูไมเขาสมาบัติเปนสังขารใกลกับสังขารของผูไมเขาสมาบัติ 
สังขารของผูเขาสมาบัติเปนสังขารใกลกับสังขารของผูเขาสมาบัติ สังขารท่ีเปนอารมณของอาสวะ 
เปนสังขารใกลกับสังขารท่ีเปนอารมณของอาสวะ สังขารท่ีไมเปนอารมณของอาสวะเปนสังขาร 
ใกลกับสังขารท่ีไมเปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวาสังขารใกล 
     หรือพึงทราบสังขารไกลสังขารใกล โดยอาศัยเทียบเคียงสังขารนั้นๆเปนช้ันๆ ไป 
                          วิญญาณขันธ 
     [๒๖] วิญญาณขันธ เปนไฉน 
     วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง คือ วิญญาณอดีต วิญญาณอนาคตวิญญาณปจจุบัน  
วิญญาณภายใน วิญญาณภายนอก วิญญาณหยาบวิญญาณละเอียด วิญญาณทราม   
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วิญญาณประณีต วิญญาณไกลวิญญาณใกล ประมวลยอเขาเปนกองเดยีวกัน นี้เรียกวา 
วิญญาณขันธ 
     [๒๗] ในวญิญาณขันธนั้น วิญญาณอดตี เปนไฉน 
     วิญญาณใด ลวงไปแลว ดบัแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว ถึงความดับแลว ถึง 
ความดับส้ินแลว ท่ีเกิดข้ึนแลวปราศไปแลว ท่ีเปนอดตีสงเคราะหเขากบัสวนอดีต ไดแก 
จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ นี้เรียกวา 
วิญญาณอดีต 
     วิญญาณอนาคต เปนไฉน 
     วิญญาณใด ยังไมเกดิ ยังไมเปน ยังไมเกดิพรอม ยังไมบังเกิด ยังไมบังเกิดยิ่ง ยังไม 
ปรากฏ ยังไมเกิดข้ึน ยังไมเกดิข้ึนพรอม ยังไมตั้งข้ึน ยังไมตั้งข้ึนพรอม ท่ีเปนอนาคตสงเคราะห 
เขากับสวนอนาคต ไดแกจักขุวิญญาณฯลฯ มโนวิญญาณ นี้เรียกวาวิญญาณอนาคต 
     วิญญาณปจจุบัน เปนไฉน 
     วิญญาณใด เกิดแลว เปนแลว เกดิพรอมแลว บังเกดิแลว บังเกิดยิ่งแลว ปรากฏ 
แลว เกดิข้ึนแลว เกิดข้ึนพรอมแลว ตั้งข้ึนแลว ตั้งข้ึนพรอมแลว ท่ีเปนปจจุบันสงเคราะห 
เขากับสวนปจจุบัน ไดแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ นี้เรียกวาวญิญาณปจจุบัน 
     [๒๘] วิญญาณภายใน เปนไฉน 
     วิญญาณใด ของสัตวนั้นๆ เองซ่ึงมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน เฉพาะบุคคล  
อันกรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยึดครอง ไดแกจักขุวิญญาณ ฯลฯมโนวญิญาณ นี้เรียกวา 
วิญญาณภายใน 
     วิญญาณภายนอก เปนไฉน 
     วิญญาณใด ของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนนั้นๆ ซ่ึงมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน เฉพาะ 
บุคคล อันกรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฐิยดึครอง ไดแกจกัขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ นี ้
เรียกวาวิญญาณภายนอก 
     [๒๙] วิญญาณหยาบ วิญญาณละเอียด เปนไฉน 
     อกุศลวิญญาณเปนวิญญาณหยาบ กุศลวญิญาณและอัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณละเอียด  
กุศลวิญญาณและอกุศลวิญญาณเปนวิญญาณหยาบ อัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณละเอียด วิญญาณ  
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ท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนวิญญาณหยาบวิญญาณท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา 
เปนวิญญาณละเอียด วิญญาณท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนวิญญาณหยาบ วิญญาณ 
ท่ีสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนวิญญาณละเอียด วญิญาณของผูไมเขาสมาบัติเปนวิญญาณ 
หยาบ วิญญาณของผูเขาสมาบัติเปนวิญญาณละเอียด วญิญาณท่ีเปนอารมณของอาสวะเปน 
วิญญาณหยาบ วิญญาณท่ีไมเปนอารมณของอาสวะเปนวญิญาณละเอียด 
     หรือพึงทราบวิญญาณหยาบวิญญาณละเอียด โดยอาศัยเทียบเคียงวญิญาณน้ันๆ เปน 
ช้ันๆ ไป 
     [๓๐] วิญญาณทราม วิญญาณประณีต เปนไฉน 
     อกุศลวิญญาณเปนวิญญาณทราม กุศลวญิญาณและอัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณประณีต  
กุศลวิญญาณและอกุศลวิญญาณเปนวิญญาณทราม อัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณประณีตวิญญาณ 
ท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนวิญญาณทรามวิญญาณท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา 
เปนวิญญาณประณีต วิญญาณท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนวิญญาณทราม วิญญาณ 
ท่ีสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนวิญญาณประณีต วญิญาณของผูไมเขาสมาบัติเปนวิญญาณทราม  
วิญญาณของผูเขาสมาบัติเปนวิญญาณประณีต วิญญาณท่ีเปนอารมณของอาสวะเปนวิญญาณทราม  
วิญญาณท่ีไมเปนอารมณของอาสวะเปนวญิญาณประณตี 
     หรือพึงทราบวิญญาณทรามวิญญาณประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงวญิญาณน้ันๆ เปน 
ช้ันๆ ไป 
     [๓๑] วิญญาณไกล เปนไฉน 
     อกุศลวิญญาณเปนวิญญาณไกลจากกุศลวิญญาณ และอัพยากตวิญญาณกุศลวิญญาณและ 
อัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณไกลจากอกศุลวิญญาณ กศุลวิญญาณเปนวิญญาณไกลจากอกุศล 
วิญญาณและอัพยากตวิญญาณ อกุศลวิญญาณและอัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณไกลจากกุศล 
วิญญาณ อัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณไกลจากกุศลวญิญาณและอกศุลวิญญาณ กศุลวิญญาณ 
และอกุศลวิญญาณเปนวิญญาณไกลจากอัพยากตวิญญาณ วิญญาณท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปน 
วิญญาณไกลจากวิญญาณท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา วิญญาณท่ีสัมปยุตดวยสุข 
เวทนา และอทุกขมสุขเวทนา เปนวิญญาณไกลจากวิญญาณท่ีสัมปยตุดวยทุกขเวทนา วิญญาณท่ี 
สัมปยุตดวยสุขเวทนาเปนวญิญาณไกลจากวิญญาณท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา   
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วิญญาณท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนวิญญาณไกลจากวิญญาณท่ีสัมปยุตดวย 
สุขเวทนา วิญญาณท่ีสัมปยตุดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนวิญญาณไกลจากวิญญาณท่ีสัมปยุตดวยสุข 
เวทนาและทุกขเวทนา วิญญาณท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนวิญญาณไกลจากวิญ 
ญาณท่ีสัมปยตุดวยอทุกขมสุขเวทนา วิญญาณของผูไมเขาสมาบัติเปนวิญญาณไกลจากวิญญาณของ 
ผูเขาสมาบัติ วิญญาณของผูเขาสมาบัติเปนวิญญาณไกลจากวิญญาณของผูไมเขาสมาบัติ วิญญาณ 
ท่ีเปนอารมณของอาสวะเปนวิญญาณไกลจากวิญญาณท่ีไมเปนอารมณของอาสวะ วญิญาณท่ีไมเปน 
อารมณของอาสวะเปนวิญญาณไกลจากวญิญาณท่ีเปนอารมณของอาสวะ นีเ้รียกวาวญิญาณไกล 
     วิญญาณใกล เปนไฉน 
     อกุศลวิญญาณเปนวิญญาณใกลกับอกุศลวิญญาณ กุศลวิญญาณเปนวิญญาณใกลกบักุศล 
วิญญาณ อัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณใกลกับอัพยากตวิญญาณวิญญาณท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนา 
เปนวิญญาณใกลกับวิญญาณท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนา วญิญาณท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนาเปนวิญญาณ 
ใกลกับวิญญาณท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนา วญิญาณท่ีสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนวิญญาณใกล 
กับวิญญาณท่ีสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา วิญญาณของผูไมเขาสมาบัติเปนวิญญาณใกลกบั 
วิญญาณของผูไมเขาสมาบัติ วิญญาณของผูเขาสมาบัติเปนวิญญาณใกลกับวิญญาณของผูเขาสมาบัติ  
วิญญาณท่ีเปนอารมณของอาสวะเปนวิญญาณใกลกบัวิญญาณท่ีเปนอารมณของอาสวะ วิญญาณท่ี 
ไมเปนอารมณของอาสวะเปนวิญญาณใกลกับวิญญาณท่ีไมเปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวา 
วิญญาณใกล 
     หรือพึงทราบวิญญาณไกลวิญญาณใกล โดยอาศัยเทียบเคียงวิญญาณน้ันๆเปนช้ันๆ ไป 
                       สุตตันตภาชนยี จบ 
                        อภิธรรมภาชนีย 
     [๓๒] ขันธ ๕ คือ 
                          ๑. รูปขันธ 
                        ๒. เวทนาขันธ 
                         ๓. สัญญาขันธ 
                        ๔. สังขารขันธ 
                        ๕. วิญญาณขันธ  
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                           รูปขันธ 
     ในขันธ ๕ นั้น รูปขันธ เปนไฉน 
     [๓๓] รูปขันธหมวดละ ๑ คือ รูปท้ังหมด เปนนเหตุ เปนอเหตุกะเปนเหตุวิปปยุต  
เปนสัปปจจยะ เปนสังขตะ เปนรูป เปนโลกิยะ เปนสาสวะเปนสัญโญชนิยะ เปนคันถนิยะ 
เปนโอฆนิยะ เปนโยคนิยะ เปนนีวรณิยะเปนปรามัฏฐะ เปนอุปาทานิยะ เปนสังกิเลสิกะ  
เปนอัพยากฤต เปนอนารัมมณะเปนอเจตสิกะ เปนจิตตวปิปยุต เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม  
เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนนสวิตักกสวจิาระ เปนนอวติักกวจิารมัตตะ เปนอวิตักกอวิจาระ 
เปนนปติสหคตะ เปนนสุขสหคตะ เปนนอุเปกขาสหคตะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ  
เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวาจยคามินาปจยคามีเปนเนวเสกขนาเสกขะ 
เปนปริตตะ เปนกามาวจร เปนนรูปาวจร เปนนอรูปาวจรเปนปริยาปนนะ เปนนอปริยาปนนะ  
เปนอนิยตะ เปนอนิยยานิกะ เปนอุปปนนฉวิญญาณวิญเญยยะ เปนอนจิจะ เปนชราภิภตูะ  
รูปขันธหมวดละ ๑ ดวยประการฉะนี ้
     [๓๔] รูปขันธหมวดละ ๒ คือ รูปเปนอุปาทา รูปเปนอนุปาทา รูปเปนอุปาทินนะ  
รูปเปนอนุปาทินนะ รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ รูปเปนสนิทัสสนะ  
รูปเปนอนิทัสสนะ รูปเปนสัปปฏิฆะรูปเปนอัปปฏิฆะ รูปเปนอินทรีย รูปไมเปนอินทรีย รูป 
เปนมหาภูต รูปไมเปนมหาภูต รูปเปนวิญญัตติ รูปไมเปนวิญญัตติ รูปเปนจิตตสมุฏฐาน รูปไม 
เปนจิตตสมุฏฐาน รูปเปนจติตสหภู รูปไมเปนจิตตสหภู รูปเปนจิตตานุปริวัตติ รูปไมเปน 
จิตตานุปริวัตติ รูปเปนอัชฌัตติกะ รูปเปนพาหิระ รูปเปนโอฬาริกะ รูปเปนสุขุมะ รูปเปนทูเร  
รูปเปนสันติเก ฯลฯ รูปเปนกวฬิงการาหาร รูปไมเปนกวฬิงการาหาร รูปขันธหมวดละ ๒ ดวย 
ประการฉะนี ้
     [๓๕] รูปขันธหมวดละ ๓ คือ อัชฌัตติกรูปเปนอุปาทา พาหิรรูปเปนอุปาทา พาหิรรูป 
เปนอนุปาทา อัชฌัตติกรูปเปนอุปาทินนะ พาหิรรูปเปนอุปาทินนะพาหิรรูปเปนอนปุาทินนะ  
อัชฌัตติกรูปเปนอุปาทินนปุาทานิยะ พาหิรรูปเปนอุปาทินนุปาทานยิะ พาหิรรูปเปนอนุปาทินนปุา 
ทานิยะ ฯลฯ อัชฌัตติกรูปไมเปนกวฬิงการาหาร พาหิรรูปเปนกวฬิงการาหาร พาหิรรูปไมเปน 
กวฬิงการาหาร รูปขันธหมวดละ ๓ ดวยประการฉะนี ้
     [๓๖] รูปขันธหมวดละ ๔ คือ อุปาทารูปเปนอุปาทินนะ อุปาทารูปเปนอนุปาทินนะ  
อนุปาทารูปเปนอุปาทินนะ อนุปาทารูปเปนอนุปาทินนะ อุปาทารูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ อุปา  
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ทารูปเปนอนปุาทินนุปาทานิยะ อนุปาทารูปเปนอุปาทินนุปาทานยิะ อนุปาทารูปเปนอนุปาทินนปุาทานิ
ยะ  
อุปาทารูปเปนสัปปฏิฆะอุปาทารูปเปนอัปปฏิฆะ อนุปาทารูปเปนสัปปฏิฆะ อนุปาทารูปเปนอัป 
ปฏิฆะอุปาทารูปเปนโอฬาริกะ อุปาทารูปเปนสุขุมะ อนปุาทารูปเปนโอฬาริกะ อนุปาทารูปเปน 
สุขุมะ อุปาทารูปเปนทูเร อุปาทารูปเปนสันติเก อนุปาทารูปเปนทูเรอนุปาทารูปเปนสันติเก ฯลฯ  
ทิฏฐรูป สุตรูป มุตรูป วิญญาตรูป รูปขันธหมวดละ ๔ ดวยประการฉะน้ี 
     [๓๗] รูปขันธหมวดละ ๕ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโย ธาตุ อุปาทารูป  
รูปขันธหมวดละ ๕ ดวยประการฉะนี ้
     [๓๘] รูปขันธหมวดละ ๖ คือ จักขุวิญเญยยรูป โสตวิญเญยยรูป  ฆานวิญเญยยรูป  
ชิวหาวิญเญยยรูป กายวิญเญยยรูป มโนวิญเญยยรูป รูปขันธหมวดละ ๖ ดวยประการฉะนี ้
     [๓๙] รูปขันธหมวดละ ๗ คือ จักขุวิญเญยยรูป ฯลฯ มโนธาตุวิญเญยยรูป มโน 
วิญญาณธาตุวญิเญยยรูป รูปขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะน้ี 
     [๔๐] รูปขันธหมวดละ ๘ คือ จักขุวิญเญยยรูป ฯลฯ สุขสัมผัสสกายวิญเญยยรูป  
ทุกขสัมผัสสกายวิญเญยยรูป มโนธาตุวิญเญยยรูป มโนวญิญาณธาตุวิญเญยยรูป รูปขันธหมวด 
ละ ๘ ดวยประการฉะนี ้
     [๔๑] รูปขันธหมวดละ ๙ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรียชิวหินทรีย กายินทรีย  
อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย รูปไมเปนอินทรียรูปขันธหมวดละ ๙ ดวยประการฉะนี ้
     [๔๒] รูปขันธหมวดละ ๑๐ คือ จักขุนทรีย ฯลฯ ชีวิตนิทรีย  รูปไมเปนอินทรียเปน 
สัปปฏิฆะ รูปไมเปนอินทรียเปนอัปปฏิฆะ รูปขันธหมวดละ ๑๐ดวยประการฉะนี ้
     [๔๓] รูปขันธหมวดละ ๑๑ คือ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะชิวหายตนะ 
กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะโผฏฐัพพายตนะ และรูปท่ีเห็น 
ไมไดกระทบไมไดนับเนื่องในธัมมายตนะ รูปขันธหมวดละ ๑๑ ดวยประการฉะนี ้
     สภาวธรรมนี้เรียกวา รูปขันธ  
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                          เวทนาขันธ 
     เวทนาขันธ เปนไฉน 
                         [ทุกมูลกวาร] 
     [๔๔] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต 
     เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ 
     เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต 
     เวทนาขันธหมวดละ ๔ คือ เวทนาขันธเปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปน 
อปริยาปนนะ 
     เวทนาขันธหมวดละ ๕ คือ เวทนาขันธเปนสุขินทรีย เปนทุกขินทรียเปนโสมนัส 
สินทรีย เปนโทมนัสสินทรีย เปนอุเปกขินทรีย 
     เวทนาขันธหมวดละ ๖ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนาฆานสัม 
ผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนา 
ขันธหมวดละ ๖ ดวยประการฉะน้ี 
     เวทนาขันธหมวดละ ๗ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ กายสัมผัสสชาเวทนา มโน 
ธาตุสัมผัสสชาเวทนา มโนวญิญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธหมวดละ ๗ ดวยประการ 
ฉะนี ้
     เวทนาขันธหมวดละ ๘ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ สุขกายสัมผัสสชาเวทนา  
ทุกขกายสัมผัสสชาเวทนา มโนธาตุสัมผัสสชาเวทนา มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา เวทนา 
ขันธหมวดละ ๘ ดวยประการฉะนี ้
     เวทนาขันธหมวดละ ๙ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ กายสัมผัสสชาเวทนา มโนธาตุ 
สัมผัสสชาเวทนา กุสลมโนวญิญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา อกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชา 
เวทนา อัพยากตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนาเวทนาขันธหมวดละ ๙ ดวยประการฉะน้ี 
     เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ สุขกายสัมผัสสชาเวทนา  
ทุกขกายสัมผัสสชาเวทนา มโนธาตุสัมผัสสชาเวทนา กุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา   
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อกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา อัพยากตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา เวทนา 
ขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     [๔๕] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนสัมผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ  
๒ คือ เวทนาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. เวทนาขันธหมวดละ๓ คือ เวทนาขันธเปนวิบาก 
เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเวทนาขันธเปนอุปาทินนุปาทานยิะ เปน 
อนุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ เวทนาขันธเปนสังกลิิฏฐสังกิเลสิกะ เปน 
อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ  เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ เวทนาขันธเปนสวิตกักสวิจาระ เปน 
อวิตักกวิจารมตัตะเปนอวิตักกาวิจาระ เวทนาขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปนภาวนาปหาตัพพะ  
เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ เวทนาขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวนาปหาตัพพ 
เหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เวทนาขันธเปนอาจยคามีเปนอปจยคามี 
เปนเนวาจยคามีนาปจยคามี เวทนาขันธเปนเสกขะ เปนอเสกขะเปนเนวเสกขนาเสกขะ 
เวทนาขันธเปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะเวทนาขันธ เปนปริตตารัมมณะ เปน 
มหัคคตารัมมณะ เปนอัปปมาณารัมมณะเวทนาขันธเปนหีนะ เปนมัชฌิมะ เปนปณตีะ เวทนา 
ขันธ เปนมิจฉัตตนิยตะเปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะ เวทนาขันธเปนมัคคารัมมณะ เปน 
มัคคเหตุกะเปนมัคคาธิปติ เวทนาขันธเปนอุปปนนะ เปนอนุปปนนะ เปนอุปปาที เวทนาขันธ 
เปนอดีต เปนอนาคต เปนปจจุบัน เวทนาขันธเปนอตีตารัมมณะ เปนอนาคตารัมมณะ เปน 
ปจจุปปนนารัมมณะ เวทนาขันธเปนอัชฌัตตะ เปนพหิทธา เปนอัชฌัตตพหิทธา เวทนาขันธ 
เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ  
๑๐ ดวยประการฉะน้ี 
     [๔๖] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ  
๒ คือ เวทนาขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวปิปยุต เวทนาขันธเปนนเหตสุเหตุกะ เปนนเหตุ 
อเหตุกะ เวทนาขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตตระเวทนาขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจิน 
วิญเญยยะ เวทนาขันธเปนสาสวะเปนอนาสวะ เวทนาขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสว 
วิปปยุต เวทนาขันธเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ เวทนาขันธเปน 
สัญโญชนิยะเปนอสัญโญชนิยะ เวทนาขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต 
เวทนาขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ เวทนาขันธ 
เปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะ เวทนาขันธเปนคันถสัมปยุตเปนคันถวิปปยุต เวทนาขันธเปน  
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คันถวิปปยุตตคันถนิยะ เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ เวทนาขันธเปนโอฆนิยะ เปนอโนฆนิยะ 
เวทนาขันธเปนโอฆสัมปยุตเปนโอฆวิปปยุต เวทนาขันธเปนโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆ 
วิปปยุตตอโนฆนิยะ เวทนาขันธเปนโยคนิยะ เปนอโยคนิยะ เวทนาขันธเปนโยคสัมปยุต เปน 
โยควิปปยุต เวทนาขันธเปนโยควิปปยุตตโยคนิยะ เปนโยควิปปยุตตอโยคนิยะเวทนาขันธเปน 
นีวรณยิะ เปนอนีวรณยิะ เวทนาขันธเปนนีวรณสัมปยุต เปนนีวรณวิปปยุต เวทนาขันธเปน 
นีวรณวิปปยุตตนีวรณยิะ เปนนีวรณวิปปยตุตอนีวรณยิะ เวทนาขันธเปนปรามัฏฐะ เปนอปรา 
มัฏฐะ เวทนาขันธเปนปรามาสสัมปยุตเปนปรามาสวิปปยุต เวทนาขันธเปนปรามาสวิปปยุตต 
ปรามัฏฐะ เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะ เวทนาขันธเปนอุปาทินนะ เปนอนุปาทินนะ  
เวทนาขันธเปนอุปาทานิยะ เปนอนุปาทานยิะ เวทนาขันธเปนอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทาน 
วิปปยุตเวทนาขันธเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ เวทนา 
ขันธเปนสิงกิเลสิกะ  เปนสังกิเลสิกะ เวทนาขันธเปนสังกลิิฏฐะ เปนอสังกิลิฏฐะ เวทนาขันธ 
เปนกิเลสสัมปยุตเปนกิเลสวปิปยุต เวทนาขันธเปนกิเลสวิปปยุตตสังกเิลสิกะ เปนกิเลส 
วิปปยุตตอสังกิเลสิกะ เวทนาขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปนนทัสสนปหาตัพพะเวทนาขันธ  
เปนภาวนาปหาตัพพะ เปนนภาวนาปหาตัพพะ เวทนาขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปน 
นทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เวทนาขันธเปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ  
เวทนาขันธเปนสวิตักกะ เปนอวติักกะเวทนาขันธเปนสวิจาระ เปนอวจิาระ เวทนาขันธเปน 
สัปปติกะ เปนอัปปติกะเวทนาขันธเปนปติสหคตะ เปนนปติสหคตะ เวทนาขันธเปนกามาวจร  
เปนนกามาวจร เวทนาขันธเปนรูปาวจร เปนนรูปาวจร เวทนาขันธเปนอรูปาวจรเปนนอรูปาวจร  
เวทนาขันธเปนปริยาปนนะ เปนอปริยาปนนะ เวทนาขันธเปนนิยยานิกะ เปนอนยิยานิกะ 
เวทนาขันธเปนนิยตะ เปนอนิยต เวทนาขันธเปนสอุตตระ เปนอนุตตระ เวทนาขันธเปนสรณะ  
เปนอรณะ เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ  
เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะน้ี 
     [๔๗] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ  
๒ คือ เวทนาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ เวทนาขันธหมวดละ ๓คือ เวทนาขันธเปนวบิาก 
เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมฯลฯ เวทนาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ  
เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
                        ทุกมูลกวาร จบ  
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                         [ติกมูลกวาร] 
     [๔๘] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ 
คือ เวทนาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนกุศล  
เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ  
เวทนาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือเวทนาขันธเปนกุศล เปนอกุศล  
เปนอัพยากฤต ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ดวยประการฉะนี ้
     เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ  
เวทนาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ เวทนาขันธหมวดละ ๓คือ เวทนาขันธเปนวิบาก เปน 
วิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมฯลฯ เวทนาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปน 
พหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะน้ี 
     เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ  
เวทนาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ เวทนาขันธหมวดละ ๓คือ เวทนาขันธเปนวิบาก เปน 
วิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ เวทนาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปน 
พหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะน้ี 
                        ติกมูลกวาร จบ 
                       [อุภโตวฑัฒกวาร] 
     [๔๙] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต.เวทนาขันธหมวดละ 
๒ คือ เวทนาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนกุศล  
เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ  
เวทนาขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยตุ. เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปน 
วิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ 
ดวยประการฉะนี ้
     เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ  
เวทนาขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปน  
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อุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนปุาทินนุปาทานิยะเปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ ฯลฯ เวทนาขันธ 
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ  
เวทนาขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตตระ. เวทนาขันธหมวดละ๓ คือ เวทนาขันธเปนสังกิลิฏฐสัง 
กิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐  
ดวยประการฉะนี ้
     เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ  
เวทนาขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธ 
เปนสวติักกสวิจาระ เปนอวติักกวจิารมัตตะเปนอวิตักกาวิจาระ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐  
ดวยประการฉะนี ้
     เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ  
เวทนาขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ. เวทนาขันธหมวดละ ๓คือ เวทนาขันธเปนทัสสนปหา 
ตัพพะ เปนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐  
ดวยประการฉะนี ้
     เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ  
เวทนาขันธเปนอาสวสัมปยตุ เปนอาสววปิปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปน 
ทัสสนปหาตัพพเหตกุะ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ฯลฯ  
เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ดวยประการฉะนี ้
     เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ 
เวทนาขันธเปนอาสววิปปยตุตสาสวะ เปนอาสววิปปยตุตอนาสวะ.เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ  
เวทนาขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปนเนวาจยคามินาปจยคามี ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ  
๑๐ ดวยประการฉะน้ี 
     เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ  
เวทนาขันธเปนสัญโญชนิยะ เปนอสัญโญชนิยะ เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปน 
เสกขะ เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ ฯลฯเวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการ 
ฉะนี้  
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     เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ  
เวทนาขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุตเวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนา 
ขันธเปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะน้ี 
     เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ  
เวทนาขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ เวทนา 
ขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนปริตตารัมมณะเปนมหัคคตารัมมณะ เปนอัปปมาณารัมมณะ  
ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒  
คือ เวทนาขันธเปนคันถนิยะ เปนอคันถนยิะ. เวทนาขันธหมวดละ ๓คือ เวทนาขันธเปนหีนะ  
เปนมัชฌิมะ เปนปณีตะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ดวยประการฉะน้ี 
     เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ  
เวทนาขันธเปนคันถสัมปยุต เปนคันถวิปปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปน 
มิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนยิตะฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะน้ี 
     เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ  
เวทนาขันธเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ เปนคันถวิปปยุตตอคันถนยิะ.เวทนาขันธหมวดละ ๓  
คือ เวทนาขันธเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ  
๑๐ ดวยประการฉะน้ี 
     เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ 
เวทนาขันธเปนโอฆนิยะ เปนอโนฆนิยะ. เวทนาขันธหมวดละ๓ คือ เวทนาขันธเปนอุปปนนะ  
เปนอนุปปนนะ เปนอุปปาที ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ  
เวทนาขันธเปนโอฆสัมปยุต เปนโอฆวิปปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนอดีต  
เปนอนาคต เปนปจจุบัน ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ  
เวทนาขันธเปนโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆวิปปยุตตอโนฆนิยะ. เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ  
เวทนาขันธเปนอตีตารัมมณะเปนอนาคตารัมมณะ เปนปจจุปปนนารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธ 
หมวดละ๑๐ ดวยประการฉะนี้  
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     เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ  
เวทนาขันธเปนโยคนิยะ เปนอโยคนิยะ เวทนาขันธหมวดละ๓ คือ เวทนาขันธเปนอัชฌัตตะ  
เปนพหิทธา เปนอัชฌัตตพหิทธา ฯลฯเวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ  
เวทนาขันธเปนโยคสัมปยุต เปนโยควิปปยตุ. เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปน 
อัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหทิธารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐  
ดวยประการฉะนี ้
                       อุภโตวัฑฒกวาร จบ 
                         [พหวุิธวาร] 
     [๕๐] เวทนาขันธหมวดละ ๗ คือ เวทนาขันธเปนกุศล เปนอกุศลเปนอัพยากฤต  
เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะเวทนาขันธหมวดละ ๗ ดวยประ 
การฉะน้ี 
     เวทนาขันธหมวดละ ๗ อีกอยางหนึ่ง คือ เวทนาขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม 
เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ เวทนาขันธ เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ  
เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจรเปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ เวทนา 
ขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี ้
     [๕๑] เวทนาขันธหมวดละ ๒๔ คือ เวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจยั เปนกศุล  
เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เวทนาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจยั ฯลฯ เวทนาขันธเพราะ 
ฆานสัมผัสเปนปจจยั ฯลฯ เวทนาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะกาย 
สัมผัสเปนปจจัย ฯลฯเวทนาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต 
จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา  
กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธหมวดละ ๒๔ ดวยประการฉะนี ้
     เวทนาขันธหมวดละ ๒๔ อีกอยางหนึ่ง คือ เวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย เปน 
วิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯเวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัส 
เปนปจจยั เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เวทนาขันธ 
เพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯเวทนาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะ  
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ชิวหาสัมผัสเปนปจจยั ฯลฯ เวทนาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจยั ฯลฯ เวทนาขันธเพราะ 
มโนสัมผัสเปนปจจยั เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ  
จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเวทนาเวทนาขันธ หมวดละ ๒๔ ดวยประการฉะน้ี 
     [๕๒] เวทนาขันธหมวดละ ๓๐ คือ เวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจยั เปน 
กามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะเวทนาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจยั  
ฯลฯ เวทนาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจยั ฯลฯ 
เวทนาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจยั ฯลฯ เวทนาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยเปนกามาวจร  
เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จกัขุสัมผัสสชาเวทนาฯลฯ มโนสัมผัสสชาเวทนา 
เวทนาขันธหมวดละ ๓๐ ดวยประการฉะนี้ 
     [๕๓] เวทนาขันธหมวดละมากอยาง คือ เวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย  
เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจรเปนอรูปาวจร เปนอปริยา 
ปนนะ เวทนาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯเวทนาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจยั ฯลฯ  
เวทนาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนา 
ขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจรเปนรูปาวจร 
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จกัขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯมโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธ 
หมวดละมากอยาง ดวยประการฉะน้ี 
     เวทนาขันธหมวดละมากอยางอีกอยางหน่ึง คือ เวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย 
เปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมฯลฯ เวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัส 
เปนปจจยั เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหทิธารัมมณะ เปนกามาวจร 
เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจรเปนอปริยาปนนะ เวทนาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ 
เวทนาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนา 
ขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจยั เปนอัชฌัตตารัมมณะ  
เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจรเปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร 
เปนอปริยาปนนะ จกัขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯมโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธหมวดละมาก 
อยาง ดวยประการฉะน้ี 
     สภาวธรรมนี้เรียกวา เวทนาขันธ 
                         พหุวิธวาร จบ  
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                          สัญญาขันธ 
     สัญญาขันธ เปนไฉน 
                         [ทุกมูลกวาร] 
     [๕๔] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต 
     สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ 
     สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต 
     สัญญาขันธหมวดละ ๔ คือ สัญญาขันธเปนกามาวจร เปนรูปาวจรเปนอรูปาวจร เปน 
อปริยาปนนะ 
     สัญญาขันธหมวดละ ๕ คือ สัญญาขันธเปนสุขินทริยสัมปยุต เปนทุกขินทริยสัมปยตุ  
เปนโสมนัสสินทริยสัมปยุต เปนโทมนัสสินทริยสัมปยุตเปนอุเปกขินทริยสัมปยุต 
     สัญญาขันธหมวดละ ๖ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา โสตสัมผัสสชาสัญญา ฆานสัม 
ผัสสชาสัญญา ชิวหาสัมผัสสชาสัญญา กายสัมผัสสชาสัญญานโนสัมผัสสชาสัญญา สัญญา 
ขันธหมวดละ ๖ ดวยประการฉะน้ี 
     สัญญาขันธหมวดละ ๗ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ กายสัมผัสสชาสัญญา มโนธาตุ 
สัมผัสสชาสัญญา มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญาสัญญาขันธหมวดละ ๗ ดวยประการ 
ฉะนี ้
     สัญญาขันธหมวดละ ๘ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ สุขสหคตกายสัมผัสสชาสัญญา  
ทุกขสหคตกายสัมผัสสชาสัญญา มโนธาตุสัมผัสสชาสัญญา มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญา  
สัญญาขันธหมวดละ ๘ ดวยประการฉะน้ี 
     สัญญาขันธหมวดละ ๙ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ กายสัมผัสสชาสัญญา มโนธาตุ 
สัมผัสสชาสัญญา กุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญาอกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชา 
สัญญา อัพยากตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธหมวดละ ๙ ดวยประการ 
ฉะนี้  
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     สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ สุขสหคตกายสัมผัสสชา 
สัญญา ทุกขสหคตกายสัมผัสสชาสัญญา มโนธาตุสัมผัสสชาสัญญา กุสลมโนวิญญาณธาตุ 
สัมผัสสชาสัญญา อกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญา อัพยากตมโนวิญญาณธาตุ 
ผัสสชาสัญญา สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะน้ี 
     [๕๕] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต.สัญญาขันธหมวด 
ละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนสุข 
เวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุตเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต สัญญาขันธเปนวิบาก เปน 
วิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม สัญญาขันธเปนอุปาทินนุปาทานยิะ เปนอนุปา 
ทินนุปาทานยิะ เปนอนุปาทินนานุปาทานยิะ สัญญาขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะเปนอสังกิลิฏฐ 
สังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ สัญญาขันธเปนสวิตักกสวจิาระ เปนอวิตักกวิจารมัตตะ 
เปนอวิตกักาวจิาระ สัญญาขันธเปนปติสหคตะเปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขาสหคตะ สัญญาขันธ 
เปนทัสสนปหาตัพพะ เปนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ สัญญาขันธ 
เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ  
สัญญาขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีสัญญาขันธเปนเสกขะ  
เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ สัญญาขันธเปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะ  
สัญญาขันธเปนปริตตารัมมณะเปนมหัคคตารัมมณะ เปนอัปปมาณารัมมณะ สัญญาขันธเปน 
หีนะ เปนมัชฌิมะเปนปณีตะ สัญญาขันธเปนมิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะ 
สัญญาขันธเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติ สัญญาขันธเปนอุปปนนะ 
เปนอุปปาที สัญญาขันธเปนอดีต เปนอนาคตเปนปจจุบัน สัญญาขันธเปนอตีตารัมมณะ 
เปนอนาคตารัมมณะ เปนปจจุปปนนารัมมณะ สัญญาขันธเปนอัชฌัตตะ เปนพหิทธา เปน 
อัชฌัตตพหิทธา สัญญาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธา 
รัมมณะ ฯลฯสัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะน้ี 
     [๕๖] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต.สัญญาขันธหมวดละ 
๒ คือ สัญญาขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต สัญญาขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนเหตุ 
อเหตุกะ สัญญาขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตตระสัญญาขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจิน 
วิญเญยยะ สัญญาขันธเปนสาสวะเปนอนาสวะ สัญญาขันธเปนอาสวสัมปยุต เปน 
อาสววิปปยุต สัญญาขันธเปนอาสววิปปยตุสาสวะ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ สัญญาขันธ  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 27 
เปนสัญโญชนิยะเปนอสัญโญชนิยะ สัญญาขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยตุ 
สัญญาขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ สัญญา 
ขันธเปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะ สัญญาขันธเปนคันถสัมปยุตเปนคันถวิปปยุต สัญญา 
ขันธเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ สัญญาขันธเปนคันถวปิปยุตตอคันถนิยะ สัญญาขันธเปน 
โอฆนิยะ เปนอโนฆนิยะ สัญญาขันธเปนโอฆสัมปยุต เปนโอฆวิปปยตุ สัญญาขันธเปน 
โอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆวิปปยุตตอโนฆนิยะ สัญญาขันธเปนโยคนิยะ เปนอโยคนิยะ 
สัญญาขันธเปนโยคสัมปยุต เปนโยควิปปยตุ สัญญาขันธเปนโยควิปปยตุตโยคนิยะ เปน 
โยควิปปยุตตอโยคนิยะ สัญญาขันธเปนนวีรณยิะ เปนอนีวรณยีะ สัญญาขันธเปนนวีรณ 
สัมปยุต เปนนวีรณวิปปยุต สัญญาขันธเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณยิะเปนนีวรณวิปปยตุตอนี 
วรณยิะ สัญญาขันธเปนปรามัฏฐะ เปนอปรามัฏฐะสัญญาขันธเปนปรามาสสัมปยุต  
เปนปรามาสวปิปยุต สัญญาขันธเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ เปนปรามาสวิปปยตุต 
อปรามัฏฐะ สัญญาขันธเปนอุปาทินนะเปนอนุปาทินนะ สัญญาขันธเปนอุปาทานิยะ เปน 
อนุปาทานิยะ สัญญาขันธเปนอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทานวิปปยุต สัญญาขันธเปนอุปาทาน 
วิปปยุตตอุปาทานิยะ เปนอุปาทานวิปปยตุตอนุปาทานยิะ สัญญาขันธเปนสังกิเลสิกะเปน 
อสังกิเลสิกะ สัญญาขันธเปนสังกิลิฏฐะ เปนอสังกิลิฏฐะ สัญญาขันธเปนกิเลสสัมปยุต 
เปนกิเลสวิปปยุต สัญญาขันธเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะเปนกิเลสวปิปยุตตอสังกิเลสิกะ 
สัญญาขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปนนทัสสนปหาตัพพะ สัญญาขันธเปนภาวนาปหาตัพพะ เปน 
นภาวนาปหาตัพพะสัญญาขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ สัญญา 
ขันธเปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สัญญาขันธเปนสวิตกักะ เปน 
อวิตักกะ สัญญาขันธเปนสวิจาระ เปนอวจิาระ สัญญาขันธเปนสัปปติกะ เปนอัปปตกิะ สัญญา 
ขันธเปนปติสหคตะ เปนนปติสหคะสัญญาขันธเปนสุขสหคตะ เปนนสุขสหคตะ สัญญาขันธ 
เปนอุเปกขาสหคตะเปนนอุเปกขาสหคตะ สัญญาขันธเปนกามาวจร เปนนกามาวจร สัญญาขันธ 
เปนรูปาวจร เปนนรูปาวจร สัญญาขันธเปนอรูปาวจร เปนนอรูปาวจร สัญญาขันธ  เปน 
ปริยาปนนะ เปนอปริยาปนนะ สัญญาขันธเปนนิยยานิกะ เปนอนยิยานิกะสัญญาขันธเปน 
นิยตะ เปนอนยิตะ สัญญาขันธเปนสอุตตระ เปนอนุตตระสัญญาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ  
สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนกุศล เปนอกศุล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สัญญา 
ขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะน้ี  
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     [๕๗] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต.สัญญาขันธ 
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธ 
เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธ 
เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวด 
ละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
                        ทุกมูลกวาร จบ 
                         [ติกมูลกวาร] 
     [๕๘] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต.สัญญาขันธหมวด 
ละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธ 
เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ  
สัญญาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓คือ สัญญาขันธเปนกุศล เปนอกศุล  
เปนอัพยากฤต ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ  
สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. สัญญาขันธหมวดละ๓ คือ สัญญาขันธเปนสุขเวทนา 
สัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธเปน 
อัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมณะเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ  
๑๐ ดวยประการฉะน้ี 
     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ  
สัญญาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓คือ สัญญาขันธเปนสุขเวทนา 
สัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธเปนอัชฌัตตา 
รัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวย 
ประการฉะนี ้
                        ติกมูลกวาร จบ  
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                       [อุภโตวฑัฒกวาร] 
     [๕๙] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต.สัญญาขันธหมวดละ  
๒ คือ สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปน 
กุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ  
สัญญาขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยตุ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปน 
สุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยตุ ฯลฯ สัญญาขันธ 
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ  
สัญญาขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปน 
วิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวย 
ประการฉะนี ้
     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ  
สัญญาขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตตระ. สัญญาขันธหมวดละ๓ คือ สัญญาขันธเปนอุปาทินน ุ
ปาทานิยะ เปนอนุปาทินนปุาทานิยะ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ  
๑๐ ดวยประการฉะน้ี 
     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ  
สัญญาขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญา 
ขันธเปนสังกลิิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ฯลฯ  
สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ. สัญญาขันธหมวดละ๓ คือ สัญญาขันธเปนสวิตักกส 
วิจาระ เปนอวติักกวจิารมัตตะ เปนอวิตักกาวิจาระ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการ 
ฉะนี ้
     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ  
สัญญาขันธเปนอาสวสัมปยตุ เปนอาสววปิปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปน 
ปติสหคตะ เปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขาสหคตะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้  
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     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ  
สัญญาขันธเปนอาสววิปปยตุตสาสวะ เปนอาสววิปปยตุตอนาสวะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ 
สัญญาขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ฯลฯ  
สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ  
สัญญาขันธเปนสัญโญชนิยะ เปนอสัญโญชนิยะ สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปน 
ทัสสนปหาตัพพเหตกุะ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ฯลฯ  
สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ดวยประการฉะนี ้
     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ  
สัญญาขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต.สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญา 
ขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปนเนวาจยคามินาปจยคามี ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ  
๑๐ ดวยประการฉะน้ี 
     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ  
สัญญาขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ. สัญญา 
ขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนเสกขะเปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ ฯลฯ สัญญา 
ขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ  
สัญญาขันธเปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนปริตตะ  
เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะน้ี 
     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธเปนคันถสัมปยุต เปนคันถวิปปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปน 
ปริตตารัมมณะ เปนมหัคคตารัมมณะ เปนอัปปมาณารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ 
ดวยประการฉะนี ้
     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ  
สัญญาขันธเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ 
คือ สัญญาขันธเปนหีนะ เปนมัชฌิมะเปนปณีตะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการ 
ฉะนี้  
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     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธเปนโอฆนิยะ เปนอโนฆนิยะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนมิจฉัตตนิยะ 
เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนยิตะ ฯลฯสัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธเปนโอฆะสัมปยตุ เปนโอฆะวปิปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปน 
มัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ 
คือ สัญญาขันธเปนโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆวิปปยุตตอโนฆนยิะ สัญญาขันธหมวดละ 
๓ คือ สัญญาขันธเปนอุปปนนะ เปนอนุปปนนะเปนอุปปาที ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ 
ดวยประการฉะนี ้
     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ  
สัญญาขันธเปนโยคนิยะ เปนอโยคนิยะ สัญญาขันธหมวดละ ๓คือ สัญญาขันธเปนอดีต  
เปนอนาคต เปนปจจุบัน ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ๑๐ ดวยประการฉะน้ี 
     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ  
สัญญาขันธเปนโยคสัมปยุต เปนโยควิปปยตุ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปน 
อตีตารัมมณะ   เปนอนาคตารัมมณะ เปนปจจุปปนนารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐  
ดวยประการฉะนี ้
     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ  
สัญญาขันธเปนโยควิปปยุตตโยคนิยะ เปนโยควิปปยุตตอโยคนิยะ สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ  
สัญญาขันธเปนอัชฌัตตะ เปนพหิทธาเปนอัชฌัตตพหิทธา ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐  
ดวยประการฉะนี ้
     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ  
สัญญาขันธเปนนีวรณิยะ เปนอนีวรณิยะ. สัญญาขันธหมวดละ๓ คือ สัญญาขันธเปน 
อัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหทิธารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวด 
ละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
                       อุภโตวัฑฒกวาร จบ  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 32 
                         [พหวุิธวาร] 
     [๖๐] สัญญาขันธหมวดละ ๗ คือ สัญญาขันธเปนกุศล เปนอกุศลเปนอัพยากฤต  
เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะสัญญาขันธหมวดละ ๗ ดวย 
ประการฉะนี ้
     สัญญาขันธหมวดละ ๗ อีกอยางหนึ่ง คือ สัญญาขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกข 
เวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยตุ ฯลฯ สัญญาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปน 
พหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปน 
อปริยาปนนะ สัญญาขันธหมวดละ ๗ดวยประการฉะน้ี 
     [๖๑] สัญญาขันธหมวดละ ๒๔ คือ สัญญาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจยั เปนกศุล 
เปนอกุศล เปนอัพยากฤต สัญญาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจยั ฯลฯ สัญญาขันธเพราะฆาน 
สัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจยั ฯลฯ สัญญาขันธเพราะกาย 
สัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปน 
อัพยากฤต จกัขุสัมผัสสชาสัญญา โสตสัมผัสสชาสัญญา ฆานสัมผัสสชาสัญญา ชิวหาสัมผัสส 
ชาสัญญา กายสัมผัสสชาสัญญา มโนสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธหมวดละ ๒๔ ดวย 
ประการฉะนี ้
     สัญญาขันธหมวดละ ๒๔ อีกอยางหนึ่ง คือสัญญาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย  
เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เปน 
อัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหทิธารัมมณะ สัญญาขันธเพราะโสตสัมผัส 
เปนปจจยั ฯลฯ สัญญาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปน 
ปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจยั ฯลฯ สัญญาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย  
เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ จักขุสัมผัสสชา 
สัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธหมวดละ ๒๔ ดวยประการฉะน้ี 
     [๖๒] สัญญาขันธหมวดละ ๓๐ คือ สัญญาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจยั เปน 
กามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ สัญญาขันธเพราะโสตสัมผัสเปน 
ปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจยั ฯลฯสัญญาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปน 
ปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจยั สัญญาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย   
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เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จกัขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ  
มโนสัมผัสสชาสัญญาสัญญาขันธหมวดละ ๓๐ ดวยประการฉะนี ้
     [๖๓] สัญญาขันธหมวดละมากอยาง คือ สัญญาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย  
เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจรเปนอรูปาวจร เปนอปริยา 
ปนนะ สัญญาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯสัญญาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจยั ฯลฯ  
สัญญาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญา 
ขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจร 
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จกัขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธ 
หมวดละมากอยาง ดวยประการฉะน้ี 
     สัญญาขันธหมวดละมากอยางอีกอยางหน่ึง คือ สัญญาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจยั  
เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เปน 
อัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหทิธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจร  
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะสัญญาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธ 
เพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธ 
เพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ 
เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจรเปนอรูปาวจร 
เปนอปริยาปนนะ จกัขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาสัญญาสัญญาขันธหมวดละมาก 
อยาง ดวยประการฉะน้ี 
     สภาวธรรมนี้เรียกวา สัญญาขันธ 
                         พหุวิธวาร จบ  
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                          สังขารขันธ 
     สังขารขันธ เปนไฉน 
                         [ทุกมูลกวาร] 
     [๖๔] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต 
     สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ 
     สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต 
     สังขารขันธหมวดละ ๔ คือ สังขารขันธเปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร 
เปนอปริยาปนนะ 
     สังขารขันธหมวดละ ๕ คือ สังขารขันธเปนสุขินทริยสัมปยุต เปนทุกขินทริยสัมปยุต  
เปนโสมนัสสินทริยสัมปยุต เปนโทมนัสสินทริยสัมปยุตเปนอุเปกขินทริยสัมปยุต 
     สังขารขันธหมวดละ ๖ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา โสตสัมผัสสชาเจตนา ฆานสัมผัส 
สชาเจตนา ชิวหาสัมผัสสชาเจตนา กายสัมผัสสชาเจตนามโนสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธ 
หมวดละ ๖ ดวยประการฉะนี้ 
     สังขารขันธหมวดละ ๗ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ กายสัมผัสสชาเจตนา มโน 
ธาตุสัมผัสสชาเจตนา มโนวญิญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนาสังขารขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะน้ี 
     สังขารขันธหมวดละ ๘ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ สุขสหคตกายสัมผัสสชาเจตนา  
ทุกขสหคตกายสัมผัสสชาเจตนา มโนธาตุสัมผัสสชาเจตนามโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา  
สังขารขันธหมวดละ ๘ ดวยประการฉะนี ้
     สังขารขันธหมวดละ ๙ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนธาตุสัมผัสสชาเจตนา 
กุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา อกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา อัพยากตมโน 
วิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละ ๙ ดวยประการฉะน้ี 
     สังขารขันธหมวดละ ๑๐ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ สุขสหคตกายสัมผัสสชาเจตนา 
ทุกขสหคตกายสัมผัสสชาเจตนา มโนธาตุสัมผัสสชาเจตนากุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา  
อกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนาอัพยากตมโนวญิญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธ 
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้  
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     [๖๕] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต.สังขารขันธหมวดละ  
๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนสุขเวทนา 
สัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต สังขารขันธเปนวิบาก เปน 
วิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม สังขารขันธเปนอุปาทินนุปาทานยิะ เปนอนุปา 
ทินนุปาทานยิะ เปนอนุปาทินนานุปาทานยิะ สังขารขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนเปนอสังกิลิฏฐ 
สังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ สังขารขันธเปนสวิตักกสวิจาระ เปนอวิตกักวจิารมัตตะ 
เปนอวิตกักาวจิาระ สังขารขันธเปนปติสหคตะเปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขาสหคตะ สังขาร 
ขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ สังขาร 
ขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพ 
เหตุกะ สังขารขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีสังขารขันธเปน 
เสกขะ เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ สังขารขันธเปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปน 
อัปปมาณะ สังขารขันธเปนปริตตารัมมณะ เปนมหัคคตารัมมณะ เปนอัปปมาณารัมมณะ สังขาร 
ขันธ เปนหีนะเปนมัชฌิมะ เปนปณีตะ สังขารขันธเปนมิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ 
เปนอนิยตะสังขารขันธเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติ สังขารขันธเปน 
อุปปนนะเปนอนุปปนนะ เปนอุปปาที สังขารขันธเปนอดตี เปนอนาคต เปนปจจุบัน สังขาร 
ขันธเปนอตีตารัมมณะ เปนอนาคตารัมมณะ เปนปจจุปปนนารัมมณะ สังขารขันธเปนอัชฌัตตะ  
เปนพหิทธา เปนอัชฌัตตพหิทธา สังขารขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะเปนพหิทธารัมมณะ เปน 
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ดวยประการฉะน้ี 
     [๖๖] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารหมวดละ 
๒ คือ สังขารขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ สังขารขันธเปนเหตุสัมปยตุ เปนเหตุวิปปยุต  
สังขารขันธเปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุสังขารขันธเปนเหตุเหตสัุมปยุต เปนเหตุสัมป 
ยุตตนเหตุ สังขารขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ สังขารขันธเปนโลกิยะ เปน 
โลกุตตระ สังขารขันธเปนเกนจวิิญเญยยะ เปนเกนจินวญิเญยยะ สังขารขันธเปนอาสวะ  
เปนโนอาสวะสังขารขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ สังขารขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสว 
วิปปยุต สังขารขันธเปนอาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะ สังขารขันธเปนอาสวอาสวสัมปยุต 
เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ สังขารขันธเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ  
สังขารขันธเปนสัญโญชนะ เปนโนสัญโญชนะสังขารขันธเปนสัญโญชนิยะ เปนอสัญโญชนิยะ  
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สังขารขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต สังขารขันธเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ 
เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ สังขารขันธเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชน 
สัมปยุตตโนสัญโญชนะ สังขารขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะเปนสัญโญชน 
วิปปยุตตอสัญโญชนิยะ สังขารขันธเปนคันถะ เปนโนคันถะสังขารขันธเปนคันถนิยะ  
เปนอคันถนิยะ สังขารขันธเปนคันถสัมปยุต เปนคันถวิปปยุต สังขารขันธเปนคันถคันถนิยะ  
เปนคันถนิยโนคันถะ สังขารขันธเปนคันถคันถสัมปยุต เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ สังขารขันธ 
เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ สังขารขันธเปนโอฆะ เปนโนโอฆะ 
สังขารขันธเปนโอฆนิยะ เปนอโนฆนิยะ สังขารขันธเปนโอฆสัมปยุต เปนโอฆวิปปยุต  
สังขารขันธเปนโอฆโอฆนิยะ เปนโอฆนยิโนโอฆะ สังขารขันธเปนโอฆโอฆสัมปยุต  
เปนโอฆสัมปยุตตโนโอฆะ สังขารขันธเปนโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆวิปปยุตตอโนฆนิยะ  
สังขารขันธเปนโยคะ เปนโนโยคะสังขารขันธเปนโยคนิยะ เปนอโยคนิยะ สังขารขันธ 
เปนโยคสัมปยตุ เปนโยควิปปยุต สังขารขันธเปนโยคโยคนิยะ เปนโยคนิยโนโยคะ สังขาร 
ขันธเปนโยคโยคสัมปยุต เปนโยคสัมปยุตตโนโยคะ สังขารขันธเปนโยควิปปยุตตโยคนิยะ 
เปนโยควิปปยตุตอโยคนิยะ สังขารขันธเปนนีวรณะ เปนโนนีวรณะ สังขารขันธเปนนีวรณยิะ 
เปนอนีวรณิยะ สังขารขันธเปนนีวรณสัมปยุต เปนนีวรณวิปปยุตสังขารขันธเปนนีวรณนีวรณิยะ 
เปนนีวรณิยโนนีวรณะ สังขารขันธเปนนีวรณนีวรณสัมปยุต เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ  
สังขารขันธเปนนีวรณวิปปยตุตนีวรณิยะ เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณยิะ สังขารขันธเปนปรามาสะ 
เปนโนปรามาสะ สังขารขันธเปนปรามัฏฐะ เปนอปรามัฏฐะ สังขารขันธเปนปรามาสสัมปยุต  
เปนปรามาสวปิปยุต สังขารขันธเปนปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะ สังขารขันธ 
เปนปรามาสวปิปยุตตปรามัฏฐะ เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะสังขารขันธเปนอุปาทินนะ 
เปนอนุปาทินนะ สังขารขันธเปนอุปาทานะ เปนโนอุปาทานะ สังขารขันธเปนอุปาทานิยะ เปน 
อนุปาทานิยะ สังขารขันธเปนอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทานวิปปยุต สังขารขันธเปนอุปาทาน 
อุปาทานิยะ เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะ สังขารขันธเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทาน 
สัมปยุตตโนอุปาทานะ สังขารขันธเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ เปนอุปาทานวปิปยุตตอนุ 
ปาทานิยะ สังขารขันธเปนกเิลสะ เปนโนกเิลสะ สังขารขันธเปนสังกิเลสิกะ เปนอสังกิเลสิกะ 
สังขารขันธเปนสังกิลิฏฐะ เปนอสังกิลิฏฐะสังขารขันธเปนกิเลสสัมปยุต เปนกิเลสวปิปยุต 
สังขารขันธเปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะ สังขารขันธเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ   
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เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะสังขารขันธเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ สังขาร 
ขันธเปนกิเลสวิปปยุตตสังกเิลสิกะ เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ สังขารขันธเปนทัสสนปหา 
ตัพพะ เปนนทัสสนปหาตัพพะ สังขารขันธเปนภาวนาปหาตัพพะเปนนภาวนาปหาตัพพะ  
สังขารขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ สังขารขันธเปนภาวนา 
ปหาตัพพเหตุกะ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สังขารขันธเปนสวิตกักะ เปนอวติกักะ สังขาร 
ขันธเปนสวิจาระ เปนอวจิาระ สังขารขันธเปนสัปปติกะ เปนอัปปติกะ สังขารขันธเปนปติ 
สหคตะเปนนปติสหคตะ สังขารขันธเปนสุขสหคตะ เปนนสุขสหคตะ สังขารขันธเปน 
อุเปกขาสหคตะ เปนนอุเปกขาสหคตะ สังขารขันธเปนกามาวจร เปนนกามาวจร สังขารขันธ 
เปนรูปาวจร เปนนรูปาวจร สังขารขันธเปนอรูปาวจรเปนนอรูปาวจร สังขารขันธเปนปริยาปนนะ 
เปนอปริยาปนนะ สังขารขันธเปนนิยยานิกะ เปนอนยิยานิกะ สังขารขันธเปนนิยตะ เปนอนิยตะ  
สังขารขันธเปนสอุตตระ เปนอนุตตระ สังขารขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. สังขารขันธหมวดละ 
๓ คือ สังขารขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวย 
ประการฉะนี ้
     [๖๗] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ  
๒ คือ สังขารขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. สังขารขันธหมวดละ๓ คือ สังขารขันธเปนสุขเวทนา 
สัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธเปนอัชฌัตตา 
รัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวย 
ประการฉะนี ้
                        ทุกมูลกวาร จบ 
                         [ติกมูลกวาร] 
      [๖๘] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ  
๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ. สังขารขันธหมวดละ ๓คือ สังขารขันธเปนกศุล  
เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. สังขารขันธหมวดละ ๓คือ สังขารขันธเปนกุศล เปนอกุศล 
เปนอัพยากฤต ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ๑๐ ดวยประการฉะนี้  
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     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือสังขารขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต 
เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ 
เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ  
สังขารขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. สังขารขันธหมวดละ ๓คือ สังขารขันธเปนสุขเวทนาสัมป 
ยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ 
เปนพหิทธารัมมณะเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
                        ติกมูลกวาร จบ 
                       [อุภโตวฑัฒกวาร] 
     [๖๙] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต.สังขารขันธหมวดละ 
๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนกศุล เปน 
อกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯสังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ  
สังขารขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. สังขารขันธหมวดละ๓ คือ สังขารขันธเปนสุขเวทนา 
สัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐  
ดวยประการฉะนี ้
     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยตุ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ  สังขารขันธเปนวิบาก 
เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวปิากธัมมธรรม ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการ 
ฉะนี ้
     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธเปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปน 
อุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนปุาทินนุปาทานิยะเปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ ฯลฯ สังขารขันธ 
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ  
สังขารขันธเปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ.สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขาร  
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ขันธเปนสังกลิิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ฯลฯ 
สังขารขันธหมวดละ ๑๐ดวยประการฉะนี ้
     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ  
สังขารขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ 
เปนสวิตักกสวิจาระ เปนอวติักกวจิารมัตตะเปนอวิตักกาวิจาระ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐  
ดวยประการฉะนี ้
     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ  
สังขารขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตตระ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนปติสหคตะ  
เปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขาสหคตะ ฯลฯสังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะน้ี 
     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ.สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ 
เปนทัสสนปหาตัพพะ เปนภาวนาปหาตัพพะเปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ฯลฯ สังขารขันธ 
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธเปนอาสวะ เปนโนอาสวะ สังขารขันธหมวดละ ๓คือ สังขารขันธเปนทัสสนปหา 
ตัพพเหตุกะ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ฯลฯ  
สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะน้ี 
     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ. สังขารขันธหมวดละ ๓คือ สังขารขันธเปนอาจยคามี  
เปนอปจยคาม ีเปนเนวาจยคามีนาปจยคามี ฯลฯสังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธเปนอาสวสัมปยตุ เปนอาสววปิปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปน 
เสกขะ เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะน้ี 
     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ  
สังขารขันธเปนอาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะ สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปน 
ปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะ ฯลฯสังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้  
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     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ  
สังขารขันธเปนอาสวอาสวสัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ.สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ  
สังขารขันธเปนปริตตารัมมณะ เปนมหัคคตารัมมณะเปนอัปปมาณารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธ 
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธเปนอาสววิปปยตุตสาสวะ เปนอาสววิปปยตุตอนาสวะ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ  
สังขารขันธเปนหีนะ เปนมัชฌิมะ เปนปณตีะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธเปนสัญโญชนะ เปนโนสัญโญชนะ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปน 
มิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนยิตะฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธเปนสัญโญชนิยะ เปนอสัญโญชนิยะ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปน 
มัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ  
สังขารขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต.สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ 
เปนอุปปนนะ เปนอนุปปนนะ เปนอุปปาที ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ  
สังขารขันธเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ  
สังขารขันธเปนอดีต เปนอนาคตเปนปจจุบัน ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะน้ี 
     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ  
สังขารขันธเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ. สังขารขันธ 
หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนอตีตารัมมณะ เปนอนาคตารัมมณะ เปนปจจุปปนนารัมมณะ  
ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ  
สังขารขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ. สังขาร 
ขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนอัชฌัตตะ เปนพหิทธา เปนอัชฌัตตพหิทธา ฯลฯ สังขาร 
ขันธหมวดละ ๑๐ดวยประการฉะนี้  
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     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ  
สังขารขันธเปนคันถะ เปนโนคันถะ. สังขารขันธหมวดละ ๓คือ สังขารขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ 
เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
                       อุภโตวัฑฒกวาร จบ 
                         [พหวุิธวาร] 
     [๗๐] สังขารขันธหมวดละ ๗ คือ สังขารขันธเปนกุศล เปนอกุศลเปนอัพยากฤต 
เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะสังขารขันธหมวดละ ๗ ดวยประการ 
ฉะนี ้
     สังขารขันธหมวดละ ๗ อีกอยางหนึ่ง คือ สังขารขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกข 
เวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยตุ ฯลฯ สังขารขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธา 
รัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยา 
ปนนะ สังขารขันธหมวดละ ๗ดวยประการฉะนี ้
     [๗๑] สังขารขันธหมวดละ ๒๔ คือ สังขารขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจยั เปน 
กุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต สังขารขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะ 
ฆานสัมผัสเปนปจจยั ฯลฯ สังขารขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะกาย 
สัมผัสเปนปจจัย ฯลฯสังขารขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต 
จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละ ๒๔ดวยประการฉะนี ้
     สังขารขันธหมวดละ ๒๔ อีกอยางหน่ึง คือ สังขารขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย เปน 
สุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยตุ ฯลฯ เปนอัชฌัตตา 
รัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ สังขารขันธเพราะโสตสัมผัสเปน 
ปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจยั ฯลฯ สังขารขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย  
ฯลฯสังขารขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยเปนอัช 
ฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะจักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ  
มโนสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละ ๒๔ดวยประการฉะนี ้
      [๗๒] สังขารขันธหมวดละ ๓๐ คือ สังขารขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจยั เปนกามาวจร 
เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะสังขารขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ   
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สังขารขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขาร 
ขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจยั เปนกามาวจรเปน 
รูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จกัขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯมโนสัมผัสสชาเจตนา  
สังขารขันธหมวดละ ๓๐ ดวยประการฉะนี้ 
     [๗๓] สังขารขันธหมวดละมากอยาง คือ สังขารขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย เปน 
กุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจรเปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ 
สังขารขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯสังขารขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขาร 
ขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจยั ฯลฯ สังขารขันธ 
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจรเปนรูปาวจร  
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จกัขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯมโนสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธ 
หมวดละมากอยาง ดวยประการฉะน้ี 
     สังขารขันธหมวดละมากอยางอีกอยางหนึ่ง คือ สังขารขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย  
เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เปนอัชฌัตตา 
รัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรู 
ปาวจร เปนอปริยาปนนะ สังขารขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจยั ฯลฯ สังขารขันธเพราะฆาน 
สัมผัสเปนปจจัย สังขารขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะกายสัมผัส 
เปนปจจยั ฯลฯ สังขารขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ 
เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จกัขุ 
สัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนสัมผัสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะน้ี 
                  สภาวธรรมนี้เรียกวา สังขารขันธ 
                         พหุวิธวาร จบ  
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                          วิญญาณขันธ 
     วิญญาณขันธ เปนไฉน 
                         [ทุกมูลกวาร] 
     [๗๔] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต 
     วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ 
     วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต 
     วิญญาณขันธหมวดละ ๔ คือ วิญญาณขันธเปนกามาวจร เปนรูปาวจร 
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ 
     วิญญาณขันธหมวดละ ๕ คือ วิญญาณขันธเปนสุขินทริยสัมปยุต เปนทุกขินทริยสัมปยุต  
เปนโสมนัสสินทริยสัมปยุต เปนโทมนัสสินทริยสัมปยุตเปนอุเปกขินทริยสัมปยุต 
     วิญญาณขันธหมวดละ ๖ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณชิวหาวิญญาณ  
กายวิญญาณ มโนวิญญาณ วญิญาณขันธหมวดละ ๖ ดวยประการฉะน้ี 
     วิญญาณขันธหมวดละ ๗ คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ มโน 
ธาตุ มโนวิญญาณธาตุ วิญญาณขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี ้
     วิญญาณขันธหมวดละ ๘ คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ สุขสหคตกายวิญญาณ  ทุกขสหคต 
กายวิญญาณ มโนธาตุ มโนวญิญาณธาตุ วญิญาณขันธหมวดละ ๘ดวยประการฉะน้ี 
     วิญญาณขันธหมวดละ ๙ คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ กายวญิญาณ มโนธาตุ  กุสลมโน 
วิญญาณธาตุ อกุสลมโนวิญญาณธาตุ อัพยากตมโนวิญญาณธาตุวิญญาณขันธหมวดละ ๙ ดวย 
ประการฉะนี ้
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ สุขสหคตกายวิญญาณทุกขสหคต 
กายวิญญาณ มโนธาตุ กุสลมโนวิญญาณธาตุ อกุสลมโนวญิญาณธาตุอัพยากตมโนวิญญาณ 
ธาตุ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะน้ี 
     [๗๕] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุตวิญญาณขันธ 
หมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ   
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วิญญาณขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต  
วิญญาณขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม วิญญาณ 
ขันธเปนอุปาทินนุปาทานยิะ เปนอนุปาทินนุปาทานยิะ เปนอนุปาทินนานุปาทานยิะ วิญญาณ 
ขันธเปนสังกลิิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ  
วิญญาณขันธเปนสวิตักกสวจิาระ เปนอวิตกักวจิารมัตตะ เปนอวิตกักาวจิาระ วิญญาณ 
ขันธเปนปติสหคตะ เปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขาสหคตะ วิญญาณขันธเปนทัสสน 
ปหาตัพพะ เปนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ วิญญาณขันธเปน 
ทัสสนปหาตัพพเหตกุะ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ 
วิญญาณขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปนเนวาจยคามีนาปจยคามี วิญญาณ 
ขันธเปนเสกขะ เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ วิญญาณขันธเปนปริตตะ เปน 
มหัคคตะ เปนอัปปมาณะ วญิญาณขันธเปนปริตตารัมมณะ เปนมหัคคตารัมมณะ เปน 
อัปปมาณารัมมณะ วิญญาณขันธเปนหีนะ เปนมัชฌิมะ เปนปณีตะ วญิญาณขันธ 
เปนมิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะ วิญญาณขันธเปนมัคคารัมมณะ เปน 
มัคคเหตุกะเปนมัคคาธิปติ วิญญาณขันธเปนอุปปนนะ เปนอนุปปนนะ เปนอุปปาที 
วิญญาณขันธเปนอดีต เปนอนาคต เปนปจจุบัน วิญญาณขันธเปนอตีตารัมมณะเปน 
อนาคตารัมมณะ เปนปจจุปปนนารัมมณะ วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตะ เปนพหิทธา เปน 
อัชฌัตตพหิทธา วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพ 
หิทธารัมมณะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะน้ี 
     [๗๖] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต.วิญญาณขันธ 
หมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต.วิญญาณขันธเปนนเหต ุ
สเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ วิญญาณขันธเปนโลกิยะเปนโลกุตตระ วิญญาณขันธ 
เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ วิญญาณขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ  
วิญญาณขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสววปิปยุตวิญญาณขันธเปนอาสววิปปยตุต 
สาสวะ เปนอาสววิปปยตุตอนาสวะ วิญญาณขันธเปนสัญโญชนิยะ เปน 
อสัญโญชนิยะ วญิญาณขันธเปนสัญโญชนสัมปยุตเปนสัญโญชนวิปปยุต วิญญาณขันธ 
เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ วิญญาณขันธ 
เปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะวิญญาณขันธเปนคันถสัมปยุต เปนคันถวิปปยุต วิญญาณ  
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ขันธเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ วิญญาณขันธเปนโอฆนิยะ  
เปนอโนฆนิยะ วิญญาณขันธเปนโอฆสัมปยุต เปนโอฆวิปปยุต วิญญาณขันธเปน 
โอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆวิปปยุตตอโนฆนิยะ วญิญาณขันธเปนโยคนิยะเปนอโยคนิยะ  
วิญญาณขันธเปนโยคสัมปยตุ เปนโยควิปปยุตวิญญาณขันธเปนโยควิปปยุตตโยคนิยะ เปน 
โยควิปปยุตตอโยคนิยะ วิญญาณขันธเปนนีวรณยิะ เปนอนีวรณยิะ วิญญาณขันธเปน 
นีวรณสัมปยุต เปนนีวรณวิปปยุต วิญญาณขันธเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ เปนนวีรณ 
วิปปยุตตอนีวรณิยะ วิญญาณขันธเปนปรามัฏฐะ เปนอปรามัฏฐะ วิญญาณขันธเปน 
ปรามาสสัมปยุต เปนปรามาสวิปปยุต วิญญาณขันธเปนปรามาสวิปปยตุตปรามัฏฐะ เปน 
ปรามาสวิปปยตุตอปรามัฏฐะ วิญญาณขันธเปนอุปาทินนะ เปนอนุปาทินนะ วิญญาณขันธ 
เปนอุปาทานิยะ เปนอนุปาทานิยะ วิญญาณขันธเปนอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทาน 
วิปปยุต วิญญาณขันธเปนอุปาทานวิปปยตุตอุปาทานิยะ เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ  
วิญญาณขันธเปนสังกิเลสิกะเปนอสังกิเลสิกะ วิญญาณขันธเปนสังกิลิฏฐะ เปน 
อสังกิลิฏฐะ วญิญาณขันธเปนกิเลสสัมปยตุ เปนกิเลสวปิปยุต วิญญาณขันธเปน 
กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ เปนกิเลสวิปปยตุตอสังกิเลสิกะ วิญญาณขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ 
เปนนทัสสนปหาตัพพะ วิญญาณขันธเปนภาวนาปหาตัพพะ เปนนภาวนาปหาตัพพะ  
วิญญาณขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ วิญญาณขันธเปนภาวนา 
ปหาตัพพเหตุกะ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ วิญญาณขันธเปนสวติักกะ เปนอวติักกะ 
วิญญาณขันธเปนสวิจาระ เปนอวิจาระ วิญญาณขันธเปนสัปปติกะ เปนอัปปติกะ  
วิญญาณขันธเปนปติสหคตะ เปนนปติสหคตะ วิญญาณขันธเปนสุขสหคตะ เปนนสุขสหคตะ 
วิญญาณขันธเปนอุเปกขาสหคตะ เปนนอุเปกขาสหคตะ วิญญาณขันธเปนกามาวจร เปน 
นกามาวจร วญิญาณขันธเปนรูปาวจร เปนนรูปาวจรวิญญาณขันธเปนอรูปาวจร เปน 
เปนนอรูปาวจร วิญญาณขันธเปนปริยาปนนะ เปนอปริยาปนนะ วิญญาณขันธเปนนยิยา 
นิกะ เปนอนยิยานิกะ วิญญาณขันธเปนนยิตะ เปนอนยิตะ วิญญาณขันธเปนสอุตตระ  
เปนอนุตระ วญิญาณขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ  
วิญญาณขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ วญิญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวย 
ประการฉะนี้  
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     [๗๗] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต.วิญญาณขันธ 
หมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ  
วิญญาณขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุตเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ  
วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ  
วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ดวยประการฉะนี้ 
                        ทุกมูลกวาร จบ 
                         [ติกมูลกวาร] 
     [๗๘] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต.วิญญาณขันธ 
หมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธ 
เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯวญิญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการ 
ฉะนี ้
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด 
ละ  ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ  
วิญญาณขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯวญิญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ  
วิญญาณขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุตเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ  
วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ วิญญาณ 
ขันธหมวดละ ๑๐ดวยประการฉะนี ้
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ  
วิญญาณขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุตเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยตุ ฯลฯ  
วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนเปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ  
วิญญาณขันธหมวดละ๑๐ ดวยประการฉะนี้ 
                        ติกมูลกวาร จบ  
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                       [อุภโตวฑัฒกวาร] 
     [๗๙] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุตวิญญาณขันธ 
หมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ  
วิญญาณขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯวิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวย 
ประการฉะนี ้
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ  
วิญญาณขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุตเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ 
วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ  
วิญญาณขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ.วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธ 
เปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐  
ดวยประการฉะนี ้
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตตระ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ  
วิญญาณขันธเปนอุปาทินนปุาทานิยะ เปนอนุปาทินนปุาทานิยะเปนอนุปาทินนานปุาทานิยะ ฯลฯ  
วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ  
วิญญาณขันธเปนเกนจินวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ.วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ  
วิญญาณขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ฯลฯ  
วิญญาณขันธหมวดละ๑๐ ดวยประการฉะนี้ 
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ  
วิญญาณขันธเปนสวิตักกสวจิาระ เปนอวิตกักวจิารมัตตะ เปนอวิตกักาวจิาระ ฯลฯ วิญญาณ 
ขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสววิปปยุต.วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ   
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วิญญาณขันธเปนปติสหคตะ เปนสุขสหคตะเปนอุเปกขาสหคตะ ฯลฯ วิญญาณขันธ 
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ  
วิญญาณขันธเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ เปนอาสววิปปยตุตอนาสวะ. วญิญาณขันธหมวดละ  
๓ คือ วิญญาณขันธเปนทัสสนปหาตัพพะเปนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนน 
ภาวนาปหาตพัพะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสัญโญชนิยะ เปนอสัญโญชนิยะ.วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ 
วิญญาณขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนา 
ปหาตัพพเหตุกะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะน้ี 
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต.วิญญาณขันธ 
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปนเนวาจยคามีนาปจยคามี ฯลฯ  
วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอ 
สัญโญชนิยะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนเสกขะ เปนอเสกขะ 
เปนเนวเสกขนาเสกขะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะ. วญิญาณขันธหมวดละ ๓ คือ  
วิญญาณขันธเปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ 
ดวยประการฉะนี ้
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนคันถสัมปยุต เปนคันถวิปปยตุ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ   
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วิญญาณขันธเปนปริตตารัมมณะ เปนมหคัคตารัมมณะเปนอัปปมาณารัมมณะ ฯลฯ  
วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ 
หมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ เปนคันถวิปปยุตตอคันถนยิะ.  
วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนหีนะ เปนมัชฌิมะ เปนปณีตะ ฯลฯ วญิญาณขันธ 
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ 
๒ คือ วิญญาณขันธเปนโอฆนิยะ เปนอโนฆนิยะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ  
วิญญาณขันธเปนมิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะฯลฯ วิญญาณขันธหมวด 
ละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโอฆสัมปยุต เปนโอฆวิปปยตุ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ  
วิญญาณขันธเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติ ฯลฯ วญิญาณขันธหมวดละ  
๑๐ ดวยประการฉะน้ี 
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ 
 คือ วิญญาณขันธเปนโอฆวปิปยุตตโอฆนยิะ เปนโอฆวปิปยุตตอโนฆนิยะ วิญญาณขันธ 
 หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนอุปปนนะ เปนอนุปปนนะ เปนอุปปาที ฯลฯ วิญญาณขันธ 
 หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโยคนิยะ เปนอโยคนิยะ. วญิญาณขันธหมวดละ ๓ คือ  
วิญญาณขันธเปนอดีต เปนอนาคต เปนปจจุบัน ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวย 
ประการฉะนี ้
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโยคสัมปยุต เปนโยควิปปยตุ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ  
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วิญญาณขันธเปนอตีตารัมมณะ เปนอนาคตารัมมณะ เปนปจจุปปนนารัมมณะ ฯลฯ วิญญาณขันธ 
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโยควิปปยุตตโยคนิยะ เปนโยควิปปยตุตอโยคนิยะ. วิญญาณขันธ 
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตะ เปนพหิทธา เปนอัชฌัตตพหิทธา ฯลฯ 
วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
     วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนนีวรณยิะ เปนอนีวรณยิะ. วญิญาณขันธหมวดละ ๓ คือ 
วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ  
วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี ้
                       อุภโตวัฑฒกวาร จบ 
                         [พหวุิธวาร] 
     [๘๐] วิญญาณขันธหมวดละ ๗ คือ วิญญาณขันธเปนกุศล เปนอกุศลเปน 
อัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะวิญญาณขันธ 
หมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้ 
     วิญญาณขันธหมวดละ ๗ อีกอยางหนึง่ คือ วิญญาณขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปน 
ทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหทิธารัมมณะ  
เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจรเปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ 
วิญญาณขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้ 
     [๘๑] วิญญาณขันธหมวดละ ๒๔ คือ วญิญาณขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจยั เปน 
กุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต วิญญาณขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ 
เพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วญิญาณขันธ 
เพราะกายสัมผัสเปนปจจัยฯลฯ วิญญาณขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปน 
อกุศล เปนอัพยากฤตจักขุวญิญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ วญิญาณขันธหมวดละ ๒๔ ดวย 
ประการฉะนี้  
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     วิญญาณขันธหมวดละ ๒๔ อีกอยางหน่ึง คือ วิญญาณขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจยั  
เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ  
เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ วิญญาณขันธ 
เพราะโสตสัมผัสเปนปจจยั ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ 
เพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัยฯลฯ วิญญาณขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ 
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธา 
รัมมณะจักขุวญิญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ วญิญาณขันธหมวดละ ๒๔ ดวยประการฉะน้ี 
     [๘๒] วิญญาณขันธหมวดละ ๓๐ คือ วญิญาณขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจยั  
เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ วิญญาณขันธเพราะ 
โสตสัมผัสเปนปจจยั ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัยฯลฯ วิญญาณขันธ 
เพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ 
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกามาวจรเปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ 
จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณวิญญาณขันธหมวดละ ๓๐ ดวยประการฉะนี ้
     [๘๓] วิญญาณขันธหมวดละมากอยาง คือ วิญญาณขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย 
เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร 
เปนอปริยาปนนะ วิญญาณขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะฆาน 
สัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจยั ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะ 
กายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯวิญญาณขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจยั เปนกุศล เปนอกุศล 
เปนอัพยากฤตเปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จกัขุวิญญาณ ฯลฯ 
มโนวิญญาณ วิญญาณขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะน้ี 
     วิญญาณขันธหมวดละมากอยางอีกอยางหนึ่ง คือ วิญญาณขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจยั 
เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เปน 
อัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหทิธารัมมณะ เปนกามาวจร 
เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ วิญญาณขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ   
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วิญญาณขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ 
วิญญาณขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนอัช 
ฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะเปนกามาวจร เปนรูปาวจร  
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จกัขุวิญญาณฯลฯ มโนวญิญาณ วิญญาณขันธหมวดละมาก 
อยาง ดวยประการฉะน้ี 
     สภาวธรรมนี้เรียกวา วิญญาณขันธ 
                         พหุวิธวาร จบ 
                       อภิธรรมภาชนีย จบ 
                         ปญหาปุจฉกะ 
     [๘๔] ขันธ ๕ คือ 
           ๑. รูปขันธ 
           ๒. เวทนาขันธ 
           ๓. สัญญาขันธ 
           ๔. สังขารขันธ 
           ๕. วิญญาณขันธ 
                     ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 
             บรรดาขันธ ๕ ขันธไหนเปนกุศล ขันธไหนเปนอกุศล ขันธไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ ขันธ 
    ไหนเปนสรณะ ขันธไหนเปนอรณะ 
                        ติกมาติกาวิสัชนา 
     [๘๕] รูปขันธเปนอัพยากฤต ขันธ ๔ (เบ้ืองปลาย) เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปน 
อัพยากฤตก็มี ขันธ ๒ (เบ้ืองตน) กลาวไมไดวาแมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกขเวทนา 
สัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ขันธ ๓(เบ้ืองปลาย) เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี  
เปนทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี รูปขันธเปนเนววิปากนวปิากธัมม 
ธรรม ขันธ ๔ เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี รูปขันธ  
เปนอุปาทินนปุาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะกมี็ ขันธ ๔ เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี  
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เปนอนุปาทินนุปาทานิยะกมี็ เปนอนุปาทินนานุปาทานยิะก็มี รูปขันธเปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ  
ขันธ ๔ เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ 
ก็มี  รูปขันธ เปนอวิตักกาวจิาระ ขันธ ๓ เปนสวิตักกสวจิาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี  
เปนอวิตกักาวจิาระก็มี สังขารขันธเปนสวติักกสวจิาระกมี็ เปนอวิตกักวิจารมัตตะก็มี เปนอว ิ
ตักกาวจิาระกมี็ กลาวไมไดวา แมเปนสวติักกสวจิาระ แมเปนอวิตักกวิจารมัตตะ แมเปน 
อวิตักกาวิจาระก็มีรูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปน 
อุเปกขาสหคตะ เวทนาขันธ เปนปติสหคตะ เปนนสุขสหคตะ เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี  
กลาวไมไดวา เปนปติสหคตะก็มี ขันธ ๓ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปก 
ขาสหคตะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะก็มี 
รูปขันธ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ขันธ ๔ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปนภาวนาปหา 
ตัพพะก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี รูปขันธ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ 
ขันธ ๔ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะกมี็ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหา 
ตัพพเหตุกะกมี็ รูปขันธ เปนเนวาจยคามีนาปจยคามีขันธ ๔ เปนอาจยคามีก็มี เปนอปจย 
คามีก็มี เปนเนวาจยคามีนาปจยคามีก็มีรูปขันธ เปนเนวเสกขนาเสกขะ ขันธ ๔ เปนเสกขะ 
ก็มี เปนอเสกขะก็มีเปนเนวเสกขนาเสกขะก็มี  รูปขันธ เปนปริตตะ ขันธ ๔ เปนปริตตะก็มี 
เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปปมาณะก็มี รูปขันธ เปนอนารัมมณะ ขันธ ๔ เปนปริตตารัมมณะก็มี เปน 
มหัคคตารัมมณะก็มี เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคค 
ตารัมมณะ แมเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี รูปขันธ เปนมัชฌิมะ ขันธ ๔ เปนหีนะก็มี เปนมัชฌิมะก็มี  
เปนปณีตะก็มี รูปขันธ เปนอนิยตะ ขันธ ๔ เปนมิจฉัตตนิยตะก็มี เปนสัมมัตตนิยตะกมี็ เปนอนิยตะ 
ก็มี รูปขันธ เปนอนารัมมณะ ขันธ ๔ เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคา 
ธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี ขันธ ๕ 
เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี ขันธ ๕ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี 
เปนปจจุบันกมี็รูปขันธ เปนอนารัมมณะ ขันธ ๔ เปนอดตีารัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะ 
ก็มีเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอดีตารัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ 
แมเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี ขันธ ๕ เปนอัชฌัตตะก็มีเปนพหิทธากมี็ เปนอัชฌัตตพหิทธา 
ก็มี รูปขันธ เปนอนารัมมณะ ขันธ ๔เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปน 
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มีกลาวไมไดวา แมเปนอัชฌัตตารัมมณะ แมเปนพหิทธารัมมณะ แม  
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เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ขันธ ๔ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ รูปขันธ เปนสนิทัสสนสัป 
ปฏิฆะก็มี เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆะก็มี เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะก็มี 
                        ทุกมาติกาวิสัชนา 
                      ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 
     [๘๖] ขันธ ๔ เปนนเหตุ สังขารขันธเปนเหตุก็มี เปนนเหตุก็มีรูปขันธ เปน 
อเหตุกะ ขันธ ๔ เปนสเหตุกะก็มี เปนอเหตุกะก็มี รูปขันธเปนเหตุวิปปยุต ขันธ ๔ เปน 
เหตุสัมปยุตกมี็ เปนเหตุวิปปยุตก็มี รูปขันธกลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปน 
สเหตุกนเหตุ ขันธ ๓ กลาวไมไดวาเปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุก็มี กลาวไมไดวา  
เปนสเหตุกนเหตุก็มีสังขารขันธเปนเหตุสเหตุกะก็มี เปนสเหตุกนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แม 
เปนเหตุสเหตุกะ แมเปนสเหตุกนเหตุก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต  
แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ ขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนเหตุสัมปยตุตน 
เหตุก็มี กลาวไมไดวา เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี สังขารขันธ เปนเหตุเหตุสัมปยุตก็มี เปน 
เหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี 
รูปขันธเปนนเหตุสเหตุกะ ขันธ ๓ เปนนเหตุสเหตุกะกมี็ เปนนเหตุอเหตุกะก็มีสังขาร 
ขันธเปนนเหตสุเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ แม 
เปนนเหตุอเหตุกะก็มี 
                      ๒. จฬูันตรทุกวิสัชนา 
     [๘๗] ขันธ ๕ เปนสัปปจจยะ เปนสังขตะ ขันธ ๔ เปนอนิทัสสนะรูปขันธ  
เปนสนิทัสสนะก็มี เปนอนิทัสสนะก็มี ขันธ ๔ เปนอัปปฏิฆะรูปขันธ เปนสัปปฏิฆะก็มี 
เปนอัปปฏิฆะก็มี รูปขันธ เปนรูป ขันธ ๔ เปนอรูป รูปขันธเปนโลกิยะ ขันธ ๔ เปน 
โลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี ขันธ ๕เปนเกนจวิิญเญยยะ เปนเกนจินวญิเญยยะ 
                     ๓. อาสวโคจฉกวิสัชชนา 
     [๘๘] ขันธ ๔ เปนโนอาสวะ สังขารขันธ เปนอาสวะก็มี เปนโนอาสวะก็มี รูป 
ขันธ เปนสาสวะ ขันธ ๔ เปนสาสวะก็มี เปนอนาสวะกมี็รูปขันธ เปนอาสววิปปยุต 
ขันธ ๔ เปนอาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสววิปปยุตก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวาเปนอาสวสาสวะ  
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เปนสาสวโนอาสวะ ขันธ ๓กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะก็มี กลาว 
ไมไดวา เปนสาสวโนอาสวะก็มี สังขารขันธ เปนอาสวสาสวะก็มี เปนสาสวโนอาสวะก็มี 
กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโนอาสวะก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวา แม 
เปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ ขันธ ๓กลาวไมไดวา เปนอาสว 
อาสวสัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี 
สังขารขันธ เปนอาสวอาสวสัมปยุตก็มีเปนอาสวสัมปยตุตโนอาสวะกมี็ กลาวไมไดวา แม 
เปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี รูปขันธ เปนอาสววิปปยตุตสาสวะ  
ขันธ ๔เปนอาสววิปปยตุตสาสวะกมี็ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี กลาวไมไดวา แม 
เปนอาสววิปปยุตตสาสวะ แมเปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี 
                    ๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา 
     [๘๙] ขันธ ๔ เปนโนสัญโญชนะ สังขารขันธ เปนสัญโญชนะก็มีเปนโนสัญโญชนะ 
 ก็มี รูปขันธเปนสัญโญชนิยะ ขันธ ๔ เปนสัญโญชนิยะกมี็เปนอสัญโญชนิยะก็มี รูปขันธ 
 เปนสัญโญชนวิปปยตุ ขันธ ๔ เปนสัญโญชนสัมปยุตตก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุตกมี็ รูปขันธ  
 กลาวไมไดวาเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ ขันธ ๓ กลาวไมได 
 วาเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา เปนสัญโญ 
ชนิยะโนสัญโญชนะก็มี สังขารขันธ เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชนิยโนสัญโญ 
ชนะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี  
รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญ 
โญชนะ ขันธ ๓ กลาวไมไดวาเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนสัมปยุตตโน 
สัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวาเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี สังขารขันธเปน 
สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตก็มี เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวาแม 
เปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มีรูปขันธ เปน 
สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ ขันธ ๔ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญ 
ชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะกมี็ กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แมเปน 
สัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี  
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                      ๕. คันถโคจฉกวิสัชนา 
     [๙๐] ขันธ ๔ เปนโนคันถะ สังขารขันธเปนคันถะก็มี เปนโนคันถะก็มี รูปขันธ เปน 
คันถนิยะ ขันธ  ๔ เปนคันถนยิะก็มี เปนอคันถนิยะก็มีรูปขันธ เปนคันถวิปปยุต ขันธ ๔ เปนคันถ 
สัมปยุตก็มี เปนคันถวิปปยุตก็มีรูปขันธ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปนคันถนยิโนคันถะ  
ขันธ ๓กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปนคันถนิยโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา เปน 
เปนคันถนิยโนคันถะก็มี สังขารขันธ เปนคันถคันถนิยะก็มี เปนคันนิยโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา 
แมเปนคันถคันถนิยะ แมเปนคันถนิยโนคันถะก็มีรูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถ 
สัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถสัมปยุต เปน 
คันถสัมปยุตตโนคันถะก็มีกลาวไมไดวา เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะกมี็ สังขารขันธ เปน 
คันถคันถสัมปยุตก็มี เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุต 
แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี รูปขันธ เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ ขันธ ๔เปนคันถ 
วิปปยุตตคันถนิยะก็มี เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี กลาวไมไดวาแมเปนคันถวิปปยุตต 
คันถนิยะ แมเปนคันถวิปปยตุตอคันถนิยะก็มี 
                   ๖. ๗. ๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา 
     [๙๑] ขันธ ๔ เปนโนโอฆะ ฯลฯ ขันธ ๔ เปนโนโยคะ ฯลฯขันธ ๔ เปนโนนีวรณะ  
สังขารขันธ เปนนีวรณะก็มี เปนโนนีวรณะก็มี รูปขันธเปนนีวรณิยะ ขันธ ๔ เปนนวีรณิยะ 
ก็มี เปนอนวีรณิยะก็มี รูปขันธ เปนนวีรณะวปิปยุต ขันธ ๔ เปนนวีรณสัมปยุตก็มี เปน 
นีวรณวิปปยุตก็มี รูปขันธกลาวไมไดวา เปนนีวรณนวีรณิยะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะ ขันธ ๓  
กลาวไมไดวา เปนนีวรณนวีรณิยะ เปนนวีรณิยโนนวีรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนวีรณิยโนน ี
วรณะก็มี สังขารขันธ เปนนวีรณนวีรณยิะก็มี เปนนวีรณยิโนนวีรณะกมี็กลาวไมไดวา แม 
เปนนีวรณนวีรณิยะ แมเปนนีวรณยิโนนวีรณะก็มี รูปขันธกลาวไมไดวา แมเปนนวีรณ 
สัมปยุต แมเปนนีวรณสัมปยตุตโนนีวรณะ ขันธ ๓กลาวไมไดวา เปนนวีรณนีวรณสัมปยุต  
เปนนีวรณสัมปยุตตโนนวีรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนวีรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี สังขารขันธ 
เปนนีวรณนวีรณสัมปยุตก็มี เปนนีวรณสัมปยุตตโนนวีรณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณ 
นีวรณสัมปยุตแมเปนนวีรณสัมปยุตตโนนวีรณะก็มี รูปขันธ เปนนวีรณวิปปยุตตนีวรณิยะ 
ขันธ ๔ เปนนวีรณวิปปยุตตนีวรณยิะกมี็ เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณยิะก็มี กลาวไมไดวา แม 
เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณยิะ แมเปนนวีรณวิปปยุตตอนีวรณยิะก็มี  
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                    ๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา 
     [๙๒] ขันธ ๔ เปนโนปรามาสะ สังขารขันธ เปนปรามาสะก็มี เปนโนปรามาสะก็มี  
รูปขันธเปนปรามัฏฐะ ขันธ ๔ เปนปรามัฏฐะก็มี เปนอปรามัฏฐะก็มี รูปขันธเปนปรามาส 
วิปปยุต ขันธ ๓ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยุตก็มี สังขารขันธ เปนปรามาส 
สัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสสัมปยุต แมเปนปรามาส 
วิปปยุตก็มี รูปขันธกลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี ขันธ ๓ 
กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี กลาวไมไดวาเปน 
ปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี สังขารขันธ เปนปรามาสปรามัฏฐะก็มี เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี  
กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสปรามัฏฐะ แมเปนปรามัฏฐโนปราสะก็มี รูปขันธ เปนปรามาส 
วิปปยุตตปรามัฏฐะ ขันธ ๔ เปนปรามาสวปิปยุตตปรามัฏฐะก็มี เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะ 
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสวิปปยุตปรามัฏฐะ แมเปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี 
                     ๑๐. มหันตรทกุวิสัชนา 
     [๙๓] รูปขันธ เปนอนารัมมณะ ขันธ ๔ เปนสารัมมณะ ขันธ ๔เปนโนจิตตะ  
วิญญาณขันธเปนจิตตะ ขันธ ๓ เปนเจตสิกะ ขันธ ๒ เปนอเจตสิกะ ขันธ ๓ เปน 
จิตตสัมปยุต รูปขันธ เปนจิตตวิปปยุต วิญญาณขันธกลาวไมไดวา แมเปนจิตตสัมปยตุ 
แมเปนจิตตวิปปยุต ขันธ ๓ เปนจิตตสังสัฏฐะ รูปขันธ เปนจิตตวิสังสัฏฐะ วิญญาณขันธ  
กลาวไมไดวา แมเปนจิตตสังสัฏฐะ แมเปนจิตตวิสังสัฏฐะ ขันธ ๓ เปนจิตตสมุฏฐานะ  
วิญญาณขันธเปนโนจิตตสมุฏฐานะ รูปขันธ เปนจิตตสมุฏฐานะก็มี เปนโนจิตตสมุฏฐานะก็มี 
ขันธ ๓ เปนจติตสหภู วิญญาณขันธเปนโนจิตตสหภู รูปขันธเปนจิตตสหภูก็มี เปนโนจิตตสหภ ู
ก็มี ขันธ ๓ เปนจิตตานุปริวตัติ วิญญาณขันธเปนโนจิตตานุปริวัตติ รูปขันธ เปน 
จิตตานุปริวัตติก็มี เปนโนจติตานุปริวัตติก็มีขันธ ๓ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ขันธ ๒ 
เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะขันธ ๓ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู ขันธ ๒ เปนโนจิตตสัง 
สัฏฐสมุฏฐานสหภู ขันธ ๓ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ขันธ ๒ เปนโนจิตตสังสังสัฏฐ 
สมุฏฐานานุปริวัตติ ขันธ ๓ เปนพาหิระ วญิญาณขันธเปนอัชฌัตติกะ รูปขันธ เปนอัชฌัตติกะ 
ก็มี เปนพาหิระก็มี ขันธ ๔ เปนนอุปาทารูปขันธ เปนอุปาทาก็มี เปนนอุปาทาก็มี เปน 
อุปาทินนะก็มี เปนอนุปาทินนะก็มี  
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                    ๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา 
     [๙๔] ขันธ ๔ เปนนอุปาทานะ สังขารขันธ เปนอุปาทานะก็มี เปนนอุปาทานะก็มี  
รูปขันธ เปนอุปาทานิยะ ขันธ ๔ เปนอุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทานยิะก็มี รูปขันธ เปน 
อุปาทานวิปปยุต ขันธ ๔ เปนอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทานวิปปยตุก็มี รูปขันธ 
กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานิยะเปนอุปาทานิยโนอุปาทานะ ขันธ ๓ กลาวไมไดวา  
เปนอุปาทานอุปาทานิยะเปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะ 
ก็มีสังขารขันธ เปนอุปาทานอุปาทานิยะกมี็ เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา 
แมเปนอุปาทานอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปน 
อุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปน 
อุปาทานอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปาทาน 
สัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี สังขารขันธเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุตกมี็ เปนอุปาทานสัมปยุตตโน 
อุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยตุต 
โนอุปาทานะก็มี รูปขันธ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ ขันธ ๔ เปนอุปาทานวปิปยุตตอุปาทา 
นิยะก็มี เปนอุปาทานวิปปยตุตอนุปาทานยิะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ 
แมเปนอุปาทานวิปปยตุตอนุปาทานิยะก็มี 
                     ๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา 
     [๙๕] ขันธ ๔ เปนโนกิเลสะ สังขารขันธ เปนกิเลสะกมี็ เปนโนกิเลสะก็มี รูปขันธ 
เปนสังกิเลสิกะ ขันธ ๔ เปนสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิเลสิกะก็มีรูปขันธ เปนอสังกิลิฏฐะ  
ขันธ ๔ เปนสังกิลิฏฐะก็มี เปนอสังกิลิฏฐะก็มี รูปขันธเปนกิเลสวิปปยุต ขันธ ๔ เปน 
กิเลสสัมปยุตก็มี เปนกเิลสวปิปยุตก็มี รูปขันธกลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปน 
สังกิเลสิกโนกเิลสะ ขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี  
กลาวไมไดวา เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะกมี็ สังขารขันธ เปนกิเลสสังกิเลสิกะก็มี เปนสังกิเล 
สิกโนกิเลสะกมี็ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิเลสิกะ แมเปนสังกิเลสิกโนกิเลสะกมี็  
รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะ ขันธ ๓ กลาวไมไดวา  
เปนกิเลสสังกลิิฏฐะ เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนสังกลิิฏฐโนกิเลสะก็มี  
สังขารขันธ เปนกิเลสสังกิลิฏฐะก็มี เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกเิลส 
สังกิลิฏฐะแมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต  
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แมเปนกเิลสสัมปยุตตโนกิเลสะ ขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปนกิเลสกิเลสสัมปยุตเปนกิเลส 
สัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนกเิลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มีสังขารขันธ เปนกิเลส 
กิเลสสัมปยุตก็มี เปนกเิลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต  
แมเปนกเิลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี รูปขันธเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ ขันธ ๔ เปน 
กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะก็มี เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลส 
วิปปยุตตสังกเิลสิกะแมเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะกมี็ 
                       ๑๓. ปฏฐิทุกวสัิชนา 
     [๙๖] รูปขันธ เปนนทัสสนปหาตัพพะ ขันธ ๔ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปน 
นทัสสนปหาตัพพะก็มี รูปขันธ เปนนภาวนาปหาตัพพะ ขันธ ๔ เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี 
เปนนภาวนาปหาตัพพะก็มี รูปขันธ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ ขันธ ๔ เปนทัสสนปหา 
ตัพพเหตุกะกมี็ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มีรูปขันธ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ  
ขันธ ๔ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี รูปขันธ เปนอวิตักกะ  
ขันธ ๔ เปนสวิตักกะก็มีเปนอวิตักกะก็มี รูปขันธเปนอวจิาระ ขันธ ๔ เปนสวิจาระกมี็  
เปนอวิจาระกมี็รูปขันธ เปนอัปปติกะ ขันธ ๔ เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี รูปขันธ  
เปนนปติสหคตะ ขันธ ๔ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี ขันธ ๒ เปนนสุขสหคตะ 
ขันธ ๓ เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี ขันธ ๒ เปนนอุเปกขาสหคตะ ขันธ ๓ 
เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะก็มีรูปขันธ เปนกามาวจร ขันธ ๔ เปนกามาวจร 
ก็มี เปนนกามาวจรก็มี รูปขันธ เปนนรูปาวจร ขันธ ๔ เปนรูปาวจรกมี็ เปนนรูปาวจรก็มี 
รูปขันธ เปนนอรูปาวจรขันธ ๔ เปนอรูปาวจรก็มี เปนนอรูปาวจรก็มี รูปขันธ เปนปริยาปนนะ  
ขันธ๔ เปนปริยาปนนะก็มี เปนอปริยาปนนะก็มี รูปขันธ เปนอนิยยานกิะ ขันธ ๔เปน 
นิยยานิกะก็มี เปนอนิยยานิกะก็มี รูปขันธ เปนอนิยตะ ขันธ ๔ เปนนยิตะก็มี เปนอนยิตะ 
ก็มี รูปขันธ เปนสอุตตระ ขันธ ๔ เปนสอุตตระก็มี เปนอนุตตระก็มี รูปขันธ เปนอรณะ  
ขันธ ๔ เปนสรณะก็มี เปนอรณะก็มี ฉะนีแ้ล 
                        ปญหาปุจฉกะ จบ 
                      ขันธวิภังค จบบริบูรณ  
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                       ๒. อายตนวภิงัค 
                        สุตตันตภาชนยี 
     [๙๗] อายตนะ ๑๒ คือ 
           ๑. จักขายตนะ 
           ๒. รูปายตนะ 
           ๓. โสตายตนะ 
           ๔. สัททายตนะ 
           ๕. ฆานายตนะ 
           ๖. คันธายตนะ 
           ๗. ชิวหายตนะ 
           ๘. รสายตนะ 
           ๙. กายายตนะ 
           ๑๐. โผฏฐัพพายตนะ 
           ๑๑. มนายตนะ 
           ๑๒. ธัมมายตนะ 
     [๙๘] จกัขุ ไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา รูป  
ไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดาโสตะ ไมเท่ียง เปนทุกข  
เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา สัททะไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความ 
แปรปรวนไปเปนธรรมดา ฆานะ ไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปน 
ธรรมดา คันธะ ไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ชิวหา ไม 
เท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา รส ไมเท่ียงเปนทุกข เปน 
อนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา กาย ไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปร 
ปรวนไปเปนธรรมดา โผฏฐัพพะ ไมเท่ียเปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปน 
ธรรมดา มโน ไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ธรรม ไมเท่ียง  
เปนทุกขเปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา 
                       สุตตันตภาชนยี จบ  
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                        อภิธรรมภาชนีย 
     [๙๙] อายตนะ ๑๒ คือ 
           ๑. จักขายตนะ 
           ๒. โสตายตนะ 
           ๓. ฆานายตนะ 
           ๔. ชิวหายตนะ 
           ๕. กายายตนะ 
           ๖. มนายตนะ 
           ๗. รูปายตนะ 
           ๘. สัททายตนะ 
           ๙. คันธายตนะ 
          ๑๐. รสายตนะ 
          ๑๑. โผฏฐัพพายตนะ 
          ๑๒. ธัมมายตนะ 
     [๑๐๐] ในอายตนะ ๑๒ นัน้ จักขายตนะ เปนไฉน 
     จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ  นี้เรียกวา บานวางบาง นี้เรียกวา  
จักขายตนะ 
     โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ เปนไฉน 
     กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวางบาง นี้เรียกวา  
กายายตนะ 
     มนายตนะ เปนไฉน 
     มนายตนะหมวดละ ๑ คือ มนายตนะเปนผัสสสัมปยุต. มนายตนะหมวดละ ๒ คือ  
มนายตนะ เปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. มนายตนะหมวดละ ๓ คือมนายตนะ เปนกศุล เปน 
อกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ  มนายตนะหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวา  
มนายตนะ 
     รูปายตนะ เปนไฉน  
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     รูปใด เปนสี อาศัยมหาภตูรูป ๔ ฯลฯ  นี้เรียกวา รูปธาตุบางนี้เรียกวา รูปายตนะ 
     สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ เปนไฉน 
     ปฐวีธาตุ ฯลฯ นี้เรียกวาโผฏฐัพพธาตุบาง นี้เรียกวา โผฏฐัพพายตนะ 
     ธัมมายตนะ เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ รูปท่ีเห็นไมไดกระทบไมได นบัเนื่องในธัม 
มายตนะ และอสังขตธาตุ 
     ในธัมมายตนะนัน้ เวทนาขันธเปนไฉน 
     เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละมาก 
 อยาง ดวยประการฉะน้ี นี้เรียกวาเวทนาขันธ 
     สัญญาขันธ เปนไฉน 
     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละมาก 
อยาง ดวยประการฉะน้ี นีเ้รียกวา สัญญาขันธ 
     สังขารขันธ เปนไฉน 
     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธหมวดละมาก 
อยาง ดวยประการฉะน้ี นีเ้รียกวา สังขารขันธ 
     รูปท่ีเห็นไมไดกระทบไมได นับเนื่องในธัมมายตนะ เปนไฉน 
     อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร นี้เรียกวา รูปท่ีเห็นไมไดกระทบไมได นับเนื่องใน 
ธัมมายตนะ 
     อสังขตธาตุ เปนไฉน 
     ความส้ินราคะ ความส้ินโทสะ ความส้ินโมหะ นี้เรียกวา อสังขตธาตุสภาวธรรมนี ้
เรียกวา ธัมมายตนะ 
                       อภิธรรมภาชนีย จบ 
                         ปญหาปุจฉกะ 
     [๑๐๑] อายตนะ ๑๒ คือ 
           ๑. จักขายตนะ  
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           ๒. รูปายตนะ  
                    ฯลฯ 
           ๑๑. มนายตนะ 
           ๑๒. ธัมมายตนะ 
                  ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 
     บรรดาอายตนะ ๑๒ อายตนะไหนเปนกุศล อายตนะไหนเปนอกุศลอายตนะไหนเปน 
อัพยากฤต ฯลฯ อายตนะไหนเปนสรณะ อายตนะไหนเปนอรณะ 
                        ติกมาติกาวิสัชนา 
     [๑๐๒] อายตนะ ๑๐ (คือโอฬาริกายตนะ ๑๐) เปนอัพยากฤต อายตนะ ๒(คือ มนายตนะ 
ธัมมายตนะ) เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤตกมี็อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แม 
เปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต มนายตนะ  
เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี 
ธัมมายตนะเปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนา 
สัมปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกขเวทนาสัมปยุตแมเปน 
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตกมี็ อายตนะ ๑๐ เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมอายตนะ ๒ เปนวิบาก 
ก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี อายตนะ ๕ เปนอุปาทินนุปาทา 
นิยะ สัททายตนะ เปนอนุปาทินนุปาทานยิะอายตนะ ๔ เปนอุปาทินนปุาทานิยะก็มี เปนอนุปา 
ทินนุปาทานยิะก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี อายตนะ ๒ เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี  
เปนอนุปาทินนุปาทานิยะกมี็ เปนอนุปาทินนานุปาทานยิะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเล 
สิกะ อายตนะ ๒ เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะกมี็ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกลิิฏฐา 
สังกิเลสิกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอวิตักกาวจิาระมนายตนะ เปนสวิตกักสวิจาระก็มี เปน 
อวิตักกวิจารมตัตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี ธัมมายตนะ เปนสวิตกักสวิจาระก็มี เปนอวิตักก 
วิจารมัตตะก็มี เปนอวิตกักาวจิาระก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสวิตักกสวิจาระ แมเปนอวติักกวจิาร 
มัตตะ แมเปนอวิตักกาวิจาระก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะแมเปนสุข 
สหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะ อายตนะ ๒ เปนปติสหคตะก็มีเปนสุขสหคตะก็มี เปน 
อุเปกขาสหคตะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะแมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะ  
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ก็มี อายตนะ ๑๐ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ อายตนะ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี 
เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนเนวทัสสน 
นภาวนาปหาตัพพเหตุกะ อายตนะ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพเหตุ 
กะก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี อายตนะ ๑๐เปนเนวาจยคามีนาปจยคามี  
อายตนะ ๒ เปนอาจยคามีก็มี เปนอปจยคามีก็มีเปนเนวาจยคามีนาปจยคามีก็มี อายตนะ ๑๐  
เปนเนวเสกขนาเสกขะ อายตนะ ๒เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปนเนวเสกขนาเสกขะ 
ก็มี อายตนะ ๑๐เปนปริตตะ อายตนะ ๒ เปนปริตตะก็มี เปนมหัคคตะกมี็ เปนอัปปมาณะ 
ก็มีอายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณะ อายตนะ ๒ เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี 
เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตารัมมณะ แม 
เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี อายตนะ ๑๐เปนมัชฌิมะ อายตนะ ๒ เปนหนีะก็มี เปนมัชฌิมะก็มี  
เปนปณีตะก็มีอายตนะ ๑๐ เปนอนิยตะ อายตนะ ๒ เปนมิจฉัตตนิยตะก็มี เปนสัมมัตตนิยตะ 
ก็มี เปนอนยิตะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณะ อายตนะ ๒เปนมัคคารัมมณะก็มี เปน 
มัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ  
แมเปนมัคคาธิปติก็มี อายตนะ ๕ เปนอุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี กลาวไมไดวา เปนอนุป 
ปนนะ สัททายตนะเปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปปาที อายตนะ  
๕เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี ธัมมายตนะ เปนอุปปนนะก็มี  
เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปปนนะ แมเปนอนุปปนนะ 
แมเปนอุปปาทีก็มี อายตนะ ๑๑ เปนอดีตกมี็ เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี ธัมมายตนะ 
เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันกมี็ กลาวไมไดวา แมเปนอดตี แมเปนอนาคต  
แมเปนปจจุบันก็มี อายตนะ ๑๐เปนอนารัมมณะ อายตนะ ๒ เปนอตีตารัมมณะก็มี 
เปนอนาคตารัมมณะก็มีเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ 
แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี อายตนะ ๑๒ เปนอัชฌัตตะกมี็ เปน 
พหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหทิธาก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณะ อายตนะ ๒เปนอัชฌัตตา 
รัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มีกลาวไมไดวา แมเปน 
อัชฌัตตารัมมณะ แมเปนพหิทธารัมมณะ แมเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี รูปายตนะ  
เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆะ อายตนะ ๙ เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆะ อายตนะ ๒ เปนอนิทัสสน 
อัปปฏิฆะ  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 65 
                        ทุกมาติกาวิสัชนา 
                      ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 
     [๑๐๓] อายตนะ ๑๑ เปนนเหตุ ธัมมายตนะ เปนเหตุก็มี เปนนเหตุก็มี อายตนะ 
๑๐ เปนอเหตุกะ อายตนะ ๒ เปนสเหตุกะก็มี เปนอเหตุกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนเหตุวิปปยุต 
อายตนะ ๒ เปนเหตุสัมปยุตก็มีเปนเหตุวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนเหตุ 
สเหตุกะ แมเปนสเหตุกนเหตุ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุ 
ก็มี กลาวไมไดวา เปนสเหตุกนเหตุก็มี ธัมมายตนะ เปนเหตุสเหตุกะกมี็เปนสเหตุกนเหตุ 
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปนสเหตุกนเหตุก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา  
แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต แมเปนเหตุสัมปยตุตนเหตุ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหต ุ
สัมปยุต เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี ธัมมายตนะ 
เปนเหตุเหตุสัมปยุตก็มี เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต 
แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุกมี็ อายตนะ ๑๐ เปนนเหตุอเหตุกะ มนายตนะเปนนเหตุสเหตุกะ 
ก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี ธัมมายตนะ เปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี กลาว 
ไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะก็มี 
                      ๒. จฬูนัตรทุกวิสัชนา 
     [๑๐๔] อายตนะ ๑๑ เปนสัปปจจยะ ธัมมายตนะ เปนสัปปจจยะก็มี เปนอัปปจจยะก็มี 
อายตนะ ๑๑ เปนสังขตะ ธัมมายตนะ เปนสังขตะก็มี เปนอสังขตะก็มี อายตนะ ๑๑ เปน 
อนิทัสสนะ รูปายตนะ เปนสนิทัสสนะ อายตนะ ๑๐ เปนสัปปฏิฆะ อายตนะ ๒ เปน 
อัปปฏิฆะ อายตนะ ๑๐เปนรูป มนายตนะ เปนอรูป ธัมมายตนะ เปนรูปก็มี เปนอรูปกมี็  
อายตนะ ๑๐เปนโลกิยะ อายตนะ ๒ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี อายตนะ ๑๒เปน 
เกนจวิิญเญยยะ เปนเกนจนิวญิเญยยะ 
                     ๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา 
     [๑๐๕] อายตนะ ๑๑ เปนโนอาสวะ ธัมมายตนะ เปนอาสวะก็มีเปนโนอาสวะก็มี  
อายตนะ ๑๐ เปนอาสวะ อายตนะ ๒ เปนสาสวะก็มีเปนอนาสวะก็มี อายตนะ ๑๐ เปน 
อาสววิปปยุต อายตนะ ๒ เปนอาสวสัมปยตุก็มี เปนอาสววิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมได  
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วา เปนอาสวสาสวะเปนสาสวโนอาสวะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ 
เปนสาสวโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา เปนสาสวโนอาสวะก็มี ธัมมายตนะ เปนอาสวสาสวะก็มี  
เปนสาสวโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโนอาสวะกมี็  
อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุตแมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ  
มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนอาสวอาสวสัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา  
เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี ธัมมายตนะ เปนอาสวอาสวสัมปยตุก็มี เปนอาสวสัมป 
ยุตตโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี  
อายตนะ ๑๐ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะ อายตนะ ๒ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เปนอาสววิป 
ปยุตตอนาสวะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอาสววิปปยตุตสาสวะ แมเปนอาสววิปปยตุตอนาสวะกมี็ 
                    ๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา 
     [๑๐๖] อายตนะ ๑๑ เปนโนสัญโญชนะ ธัมมายตนะ เปนสัญโญชนะก็มี เปน 
โนสัญโญชนะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนสัญโญชนิยะ อายตนะ ๒เปนสัญโญชนิยะก็มี เปนอสัญ 
โญชนิยะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนสัญโญชนวิปปยุตอายตนะ ๒ เปนสัญโญชนสัมปยุตกมี็ เปน 
สัญโญชนวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐กลาวไมไดวาเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญ 
ชนิยโนสัญโญชนะ มนายตนะ กลาวไมไดวาเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโน 
สัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี ธัมมายตนะ เปนสัญโญชน 
สัญโญชนิยะกมี็ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ  
แมเปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี อายตนะ ๑๐กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชน 
สัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนสัญโญชน 
สัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัม 
ปยุตตโนสัญโญชนะก็มี ธัมมายตนะ เปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนสัมปยุต 
ตโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตแมเปนสัญโญชนสัมปยุต 
ตโนสัญโญชนะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ อายตนะ ๒ เปนสัญโญ 
ชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชนวิปปยตุตอสัญโญชนิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน 
สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 67 
                      ๕. คันถโคจฉกวิสัชนา 
     [๑๐๗] อายตนะ ๑๑ เปนโนคันถะ ธัมมายตนะ เปนคันถะก็มี เปนโนคันถะก็มี 
อายตนะ ๑๐ เปนคันถนิยะ อายตนะ ๒ เปนคันถนิยะก็มี เปนอคันถนิยะก็มี อายตนะ ๑๐ 
เปนคันถวิปปยุต อายตนะ ๒ เปนคันถสัมปยุตก็มี เปนคันถวิปปยุตกมี็ อายตนะ ๑๐ กลาว 
ไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปนคันถนิยโนคันถะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ  
เปนคันถนิยโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา เปนคันถนิยโนคันถะก็มี ธัมมายตนะ เปนคันถคันถนิยะ 
ก็มี เปนคันถนยิโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถนิยะ แมเปนคันถนิยโนคันถะ 
ก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุตแมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ  
มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถสัมปยุตเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา  
เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มีธัมมายตนะ เปนคันถคันถสัมปยุตก็มี เปนคันถสัมปยุตตโน 
คันถะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี อายตนะ 
๑๐ เปนคันถวปิปยุตคันถนิยะ อายตนะ ๒ เปนคันถวิปปยตุตคันถนิยะกมี็เปนคันถวิปปยุตต 
อคันถนิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนคันถวปิปยุตตคันถนยิะแมเปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี 
                   ๖. ๗. ๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา 
     [๑๐๘] อายตนะ ๑๑ เปนโนโอฆะ ฯลฯ อายตนะ ๑๑ เปนโนโยคะฯลฯ อายตนะ ๑๑ 
เปนโนนวีรณะ ธัมมายตนะ เปนนีวรณะกมี็ เปนโนนวีรณะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนีวรณิยะ  
อายตนะ ๒ เปนนีวรณิยะก็มี เปนอนีวรณิยะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนวีรณวิปปยุต อายตนะ ๒  
เปนนีวรณสัมปยุตก็มีเปนนวีรณวิปปยุตกมี็ อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา เปนนีวรณนวีรณิยะ  
เปนนีวรณิยโนนีวรณะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนนวีรณนีวรณยิะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะ 
ก็มี กลาวไมไดวา เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี ธัมมายตนะ เปนนวีรณนวีรณยิะก็มี เปนนีวร 
ณิยโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนวีรณนีวรณยิะ แมเปนนวีรณยิโนนวีรณะกมี็ อายตนะ  
๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนนวีรณนวีรณสัมปยุต แมเปนนวีรณสัมปยุตตโนนีวรณะ มนายตนะ 
กลาวไมไดวา เปนนีวรณนวีรณสัมปยุต เปนนีวรณสัมปยตุตโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปน 
นีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี ธัมมายตนะ เปนนีวรณนวีรณสัมปยตุก็มี เปนนีวรณสัมปยุตต 
โนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนีวรณนวีรณสัมปยุต แมเปนนีวรณสัมปยุตตโนนวีรณะก็มี  
อายตนะ ๑๐ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณยิะ อายตนะ ๒ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณยิะก็มี เปน  
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นีวรณวิปปยุตตอนีวรณยิะกมี็ กลาวไมไดวา แมเปนนวีรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แมเปนนีวรณวิป 
ปยุตตอนีวรณยิะก็มี 
                    ๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา 
     [๑๐๙] อายตนะ ๑๑ เปนโนปรามาสะ ธัมมายตนะ เปนปรามาสะกมี็ เปนโนปรามาสะ 
ก็มี อายตนะ ๑๐ เปนปรามัฏฐะ อายตนะ ๒ เปนปรามัฏฐะก็มี เปนอปรามัฏฐะก็มี อายตนะ  
๑๐ เปนปรามาสวิปปยุต มนายตนะ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยุตก็มี ธัมมายตนะ  
เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสสัมปยุต  
แมเปนปรามาสวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโน 
ปรามาสะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี  
กลาวไมไดวา เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี ธัมมายตนะ เปนปรามาสปรามัฏฐะก็มี เปน 
ปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสปรามัฏฐะ แมเปนปรามัฏฐโนปรามาสะ 
ก็มี อายตนะ ๑๐ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ อายตนะ ๒ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ 
ก็มี เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี กลาวไมไดวาแมเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ  
แมเปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี 
                     ๑๐. มหันตรทกุวิสัชนา 
     [๑๑๐] อายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณะ มนายตนะ เปนสารัมมณะธัมมายตนะ เปน 
สารัมมณะก็มี เปนอนารัมมณะก็มี มนายตนะ เปนจิตตะอายตนะ ๑๑ เปนโนจิตตะ อายตนะ 
๑๑ เปนอเจตสิกะ ธัมมายตนะ เปนเจตสิกะก็มี เปนอเจตสิกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนจิตต 
วิปปยุต ธัมมายตนะเปนจิตตสัมปยุตก็มี เปนจิตตวิปปยุตก็มี มนายตนะ กลาวไมไดวา  
แมเปนจิตตสัมปยุต แมเปนจิตตวิปปยุต อายตนะ ๑๐ เปนจิตตวิสังสัฏฐะ ธัมมายตนะ  
เปนจิตตสังสัฏฐะก็มี เปนจติตวิสังสัฏฐะก็มี มนายตนะ กลาวไมไดวาแมเปนจิตตสังสัฏฐะ 
แมเปนจิตตวิสังสัฏฐะ อายตนะ ๖ เปนโนจติตสมุฏฐานะ อายตนะ ๖ เปนจิตตสมุฏฐานะ 
ก็มี เปนโนจติตสมุฏฐานะก็มี อายตนะ ๑๑ เปนโนจิตตสหภู ธัมมายตนะ เปนจติตสหภูก็มี  
เปนโนจิตตสหภูก็มีอายตนะ ๑๑ เปนโนจติตานุปริวัตติ ธัมมายตนะ เปนจิตตานุปริวัตติก็มี เปน 
โนจิตตานุปริวัตติก็มี อายตนะ ๑๑ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ธัมมายตนะเปนจิตตสังสัฏฐ  
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สมุฏฐานะก็มี เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี อายตนะ ๑๑ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู  
ธัมมายตนะ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มีเปนโนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี อายตนะ  
๑๑ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ธัมมายตนะ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี  
เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานปุริวัตติก็มี อายตนะ ๖ เปนอัชฌัตติกะ อายตนะ ๖เปนพาหิระ 
อายตนะ ๙ เปนอุปาทา อายตนะ ๒ เปนนอุปาทา ธัมมายตนะเปนอุปาทาก็มี เปนนอุปาทาก็มี  
อายตนะ ๕ เปนอุปาทินนะ สัททายตนะเปนอนุปาทินนะ อายตนะ ๖ เปนอุปาทินนะก็มี 
เปนอนุปาทินนะก็มี 
                    ๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา 
     [๑๑๑] อายตนะ ๑๑ เปนนอุปาทานะ ธัมมายตนะ เปนอุปาทานะกมี็ เปนนอุปาทานะ 
ก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอุปาทานิยะ อายตนะ ๒ เปนอุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทานิยะกมี็  
อายตนะ ๑๐ เปนอุปาทานวปิปยุตอายตนะ ๒ เปนอุปาทานสัมปยุตกมี็ เปนอุปาทานวิปปยตุ 
ก็มี อายตนะ ๑๐กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานิยะ เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะ  
มนายตนะกลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานิยะ เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี  
กลาวไมไดวา เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี ธัมมายตนะ เปนอุปาทานอุปาทานิยะก็มีเปน 
อุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทานิย 
โนอุปาทานะก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทาน 
สัมปยุตตโนอุปาทานะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทาน 
สัมปยุตตโนอุปาทานะก็มีกลาวไมไดวา เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี ธัมมายตนะ  
เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยตุก็มี เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวาแมเปน 
อุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มีอายตนะ ๑๐ เปนอุปาทาน 
วิปปยุตตอุปาทานิยะ อายตนะ ๒ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะกมี็ เปนอุปาทานวิปปยตุต 
อนุปาทานิยะก็มี กลาวไมไดวาแมเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทานวิปปยตุต 
อนุปาทานิยะก็มี 
                     ๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา 
     [๑๑๒] อายตนะ ๑๑ เปนโนกิเลสะ ธัมมายตนะ เปนกเิลสะก็มีเปนโนกิเลสะก็มี  
อายตนะ ๑๐ เปนสังกิเลสิกะ อายตนะ ๒ เปนสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิเลสิกะก็มี อายตนะ  
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๑๐ เปนอสังกลิิฏฐะ อายตนะ ๒เปนสังกิลิฏฐะก็มี เปนอสังกิลิฏฐะก็มี อายตนะ ๑๐ เปน 
กิเลสวิปปยุตอายตนะ ๒ เปนกิเลสสัมปยุตก็มี เปนกเิลสวปิปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไม 
ไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนกิเลส 
สังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวาเปนสังกิเลสิกโนกเิลสะก็มี  
ธัมมายตนะ เปนกิเลสสังกิเลสิกะก็มี เปนสังกิเลสิกโนกเิลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลส 
สังกิเลสิกะ แมเปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนกเิลสสังกิลิฏฐะ 
แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิลิฏฐะ เปนสังกิลิฏฐโน 
กิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี ธัมมายตนะเปนกเิลสสังกิลิฏฐะก็มี  
เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะ 
ก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวาแมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต แมเปนกิเลสสัมยุตตโนกิเลสะ  
มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนกิเลสกิเลสสัมปยุต เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมได 
วา เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี ธัมมายตนะ เปนกิเลสกิเลสสัมปยุตก็มีเปนกเิลสสัม 
ปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกเิลสกิเลสสัมปยุตแมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ 
ก็มี อายตนะ ๑๐ เปนกิเลสวปิปยุตตสังกิเลสิกะอายตนะ ๒ เปนกเิลสวปิปยุตตสังกิเลสิกะ 
ก็มี เปนกเิลสวปิปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ  
แมเปนกเิลสวปิปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี 
                       ๑๓. ปฏฐิทุกวสัิชนา 
     [๑๑๓] อายตนะ ๑๐ เปนนทัสสนปหาตัพพะ อายตนะ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพะกมี็  
เปนนทัสสนปหาตัพพะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนภาวนาปหาตัพพะ อายตนะ ๒ เปนภาวนาปหา 
ตัพพะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพะก็มีอายตนะ ๑๐ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ อายตนะ ๒ 
เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะกมี็ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนภาวนาปหา 
ตัพพเหตุกะ อายตนะ ๒ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี อายตนะ  
๑๐ เปนอวิตกักะ อายตนะ ๒ เปนสวิตกักะก็มีเปนอวิตกักะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอวิจาระ อายตนะ 
๒ เปนสวจิาระก็มีเปนอวิจาระก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอัปปติกะ อายตนะ ๒ เปนสัปปติกะก็มี 
เปนอัปปตกิะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนปติสหคตะ อายตนะ ๒ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติ 
สหคตะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนสุขสหคตะ อายตนะ ๒เปนสุขสหคตะกมี็ เปนนสุขสหคตะ  
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ก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนอุเปกขาสหคตะอายตนะ ๒ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขา 
สหคตะก็มี อายตนะ ๑๐เปนกามาวจระ อายตนะ ๒ เปนกามาวจระก็มี เปนนกามาวจระก็มี  
อายตนะ ๑๐เปนนรูปาวจระ อายตนะ ๒ เปนรูปาวจระก็มี เปนนรูปาวจระก็มี อายตนะ ๑๐ 
เปนนอรูปาวจระ อายตนะ ๒ เปนอรูปาวจระก็มี เปนนอรูปาวจระก็มี อายตนะ ๑๐เปนปริยาปนนะ  
อายตนะ ๒ เปนปริยาปนนะก็มี เปนอปริยาปนนะก็มีอายตนะ ๑๐ เปนอนิยยานิกะ อายตนะ ๒  
เปนนิยยานกิะก็มี เปนอนยิยานิกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอนิยตะ อายตนะ ๒ เปนนยิตะ 
ก็มี เปนอนยิตะก็มีอายตนะ ๑๐ เปนสอุตตระ อายตนะ ๒ เปนสอุตตระก็มี เปนอนุตตระ 
ก็มีอายตนะ ๑๐ เปนอรณะ อายตนะ ๒ เปนสรณะก็มี เปนอรณะก็มี ฉะนี้แล 
                        ปญหาปุจฉกะ จบ 
                     อายตนวิภังค จบบริบูรณ  
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                         ๓. ธาตุวิภังค 
                         สุตตันตภาชนีย 
                        ธาตุ ๖ นัยท่ี ๑ 
     [๑๑๔] ธาตุ ๖ คือ 
           ๑. ปฐวธีาตุ 
           ๒. อาโปธาตุ 
           ๓. เตโชธาตุ 
           ๔. วาโยธาตุ 
           ๕. อากาสธาตุ 
           ๖. วิญญาณธาตุ 
     [๑๑๕] ในธาตุ ๖ นั้น ปฐวีธาตุ เปนไฉน 
     ปฐวีธาตุมี ๒ อยางคือ ปฐวีธาตุภายใน ปฐวีธาตุภายนอก 
     ในปฐวีธาตุ ๒ อยางนัน้ ปฐวีธาตุภายใน เปนไฉน 
     ธรรมชาติท่ีแข็ง ธรรมชาติท่ีกระดาง ความแข็ง ภาวะท่ีแข็ง เปนภายในเฉพาะตน  
เปนอุปาทินนรูปขางใน ไดแก ผม ขน เล็บ ฟน หนังเนือ้ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก  
มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา หรือ ธรรม 
ชาติท่ีแข็ง ธรรมชาติท่ีกระดาง ความแข็ง ภาวะท่ีแข็ง เปนภายในเฉพาะตน เปนอุปา 
ทินนรูปขางในแมอ่ืนใดมีอยู นี้เรียกวา ปฐวีธาตุภายใน 
     ปฐวีธาตุภายนอก เปนไฉน 
     ธรรมชาติท่ีแข็ง ธรรมชาติท่ีกระดาง ความแข็ง ภาวะท่ีแข็ง เปนภายนอก เปน 
อนุปาทินนรูปขางนอก ไดแก เหล็ก โลหะ ดีบุกขาว ดีบุกดําเงิน แกวมุกดา 
แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ เงินตราทอง แกวมณแีดง แกว 
มณีลาย หญา ทอนไม กรวด กระเบ้ือง แผนดินแผนหิน ภูเขา หรือ ธรรมชาติท่ีแข็ง  
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ธรรมชาติท่ีกระดาง ความแข็ง ภาวะท่ีแข็ง เปนภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก แมอ่ืน 
ใดมีอยู นี้เรียกวาปฐวีธาตภุายนอก 
        ปฐวีธาตภุายใน ปฐวีธาตุภายนอก ประมวลท้ัง ๒ อยางนั้นเขาเปนหมวดเดยีวกัน 
นี้เรียกวา ปฐวธีาตุ 
     [๑๑๖] อาโปธาตุ เปนไฉน 
     อาโปธาตุมี ๒ อยาง คือ อาโปธาตุภายใน อาโปธาตุภายนอก 
     ในอาโปธาตุ ๒ อยางนัน้ อาโปธาตุภายใน เปนไฉน 
     ความเอิบอาบ ธรรมชาติท่ีเอิบอาบ ความเหนียว ธรรมชาติท่ีเหนยีวธรรมชาติท่ีเกาะ 
กุมรูป เปนภายใน เฉพาะตน เปนอุปาทินนรูปขางใน ไดแกดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ 
มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูกไขขอ มูตร หรือ ความเอิบอาบ ธรรมชาติท่ีเอิบ 
อาบ ความเหนียว ธรรมชาติท่ีเหนยีว ธรรมชาติท่ีเกาะกุมรูป เปนภายใน เฉพาะตน เปน 
อุปาทินนรูปขางในแมอ่ืนใดมีอยู นี้เรียกวา อาโปธาตุภายใน 
     อาโปธาตุภายนอก เปนไฉน 
     ความเอิบอาบ ธรรมชาติท่ีเอิบอาบ ความเหนียว ธรรมชาติท่ีเหนยีวธรรมชาติท่ีเกาะ 
กุมรูป เปนภายนอก เปนอนปุาทินนรูปขางนอก ไดแก รสรากไมรสลําตน รส 
เปลือกไม รสใบไม รสดอกไม รสผลไม นมสด นมสมเนยใส เนยขน น้าํมัน น้ําผ้ึง 
น้ําออย น้ําท่ีอยูในพ้ืนดนิ หรือน้ําท่ีอยูในอากาศหรือ ความเอิบอาบ ธรรมชาติท่ีเอิบอาบ ความ 
เหนยีว ธรรมชาติท่ีเหนยีวธรรมชาติท่ีเกาะกุมรูป เปนภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก 
แมอ่ืนใดมีอยูนี้เรียกวา อาโปธาตุภายนอก 
     อาโปธาตุภายใน อาโปธาตุภายนอก ประมวลท้ัง ๒ อยางนั้น เขาเปนหมวดเดยีวกนั 
นี้เรียกวา อาโปธาตุ 
     [๑๑๗] เตโชธาตุ เปนไฉน 
     เตโชธาตุ มี ๒ อยาง คือ เตโชธาตุภายใน เตโชธาตุภายนอก 
     ในเตโชธาตุ ๒ อยางนัน้ เตโชธาตุภายใน เปนไฉน  
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     ความรอน ธรรมชาติท่ีรอน ความอุน ธรรมชาติท่ีอุน ความอบอุนธรรมชาติท่ีอบอุน  
เปนภายในเฉพาะตน เปนอุปาทินนรูปขางใน ไดแก เตโชธาตุท่ีทําใหรางกายเรารอน 
เตโชธาตุท่ีทําใหรางกายทรุดโทรม   เตโชธาตุท่ีเปนเหตุใหเผาไหม   เตโชธาตุท่ีทําใหของกิน 
ของดื่มของเค้ียวของล้ิมถึงความยอยไปดวยดี หรือ ความรอน ธรรมชาติท่ีรอน ความอุน 
ธรรมชาติท่ีอุน ความอบอุน ธรรมชาติท่ีอบอุน เปนภายในเฉพาะตน เปนอุปาทินนรูปขางใน  
แมอ่ืนใดมีอยู นี้เรียกวา เตโชธาตุภายใน 
     เตโชธาตุภายนอก เปนไฉน 
     ความรอน ธรรมชาติท่ีรอน ความอุน ธรรมชาติท่ีอุน ความอบอุนธรรมชาติท่ีอบอุน  
เปนภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก ไดแก ไฟฟไฟสะเก็ดไม ไฟหญา ไฟมูลโค 
ไฟแกลบ ไฟหยากเย่ือ ไฟอสนีบาต ความรอนแหงไฟ ความรอนแหงดวงอาทิตย ความรอน 
แหงกองฟน ความรอนแหงกองหญา ความรอนแหงกองขาวเปลือก ความรอนแหงกองข้ีเถา  
หรือ ความรอนธรรมชาติท่ีรอน ความอุน ธรรมชาติท่ีอุน ความอบอุน ธรรมชาติท่ีอบอุน  
เปนภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก แมอ่ืนใดมีอยู นี้เรียกวา เตโชธาตุภายนอก 
     เตโชธาตุภายใน เตโชธาตุภายนอก ประมวลท้ัง ๒ อยางนั้น เขาเปนหมวดเดยีวกนั 
นี้เรียกวา เตโชธาตุ 
     [๑๑๘] วาโยธาตุ เปนไฉน 
     วาโยธาตุมี ๒ อยางคือ วาโยธาตุภายใน วาโยธาตุภายนอก 
     ในวาโยธาตุ ๒ อยางนัน้ วาโยธาตุภายใน เปนไฉน 
     ความพัดไปมา ธรรมชาติท่ีพัดไปมา ความเครงตึงแหงรูป เปนภายในเฉพาะตน 
เปนอุปาทินนรูปขางใน ไดแก ลมพัดข้ึนเบ้ืองบน ลมพัดลงเบ้ืองตํ่าลมในทอง ลมในไส  
ลมพัดไปตามตัว ลมศัสตรา ลมมีดโกน ลมเพิกหวัใจลมหายใจเขา ลมหายใจออก หรือ 
ความพัดไปมา ธรรมชาติท่ีพัดไปมา ความเครงตึงแหงรูป เปนภายใน เฉพาะตน เปนอุปา 
ทินนรูปขางใน แมอ่ืนใดมีอยูนี้เรียกวา วาโยธาตุภายใน 
     วาโยธาตุภายนอก เปนไฉน 
     ความพัดไปมา ธรรมชาติท่ีพัดไปมา ความเครงตึงแหงรูปเปนภายนอกเปน 
อนุปาทินนรูปขางนอก ไดแก ลมตะวนัออก ลมตะวนัตก ลมเหนือ ลมใตลมมีฝุนละออง   
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ลมไมมีฝุนละออง ลมหนาว ลมรอน ลมออน ลมแรง ลมดําลมบน ลมกระพือปก ลมครุธ 
ลมใบตาล ลมเปาปาก หรือ ความพัดไปมาธรรมชาติท่ีพัดไปมา ความเครงตึงแหงรูป เปน 
ภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก แมอ่ืนใดมีอยู นี้เรียกวา วาโยธาตุภายนอก 
     วาโยธาตุภายใน วาโยธาตุภายนอก ประมวลท้ัง ๒ อยางนั้น เขาเปนหมวดเดยีวกนั นี ้
เรียกวา วาโยธาตุ 
     [๑๑๙] อากาศธาตุ เปนไฉน 
     อากาศธาตุมี ๒ อยาง คือ อากาศธาตุภายใน อากาศธาตุภายนอก 
     ในอากาศธาตุ ๒ อยางนัน้ อากาศธาตุภายใน เปนไฉน 
     อากาศ ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความวางเปลา ธรรมชาติอันนับวาความวางเปลา  
ชองวาง ธรรมชาติอันนับวาชองวาง ท่ีอันเนื้อและเลือดไมถูกตองเปนภายใน เฉพาะตน เปน 
อุปาทินนรูปขางใน ไดแก ชองหู ชองจมูก ชองปาก ชองสําหรับกลืนของกินของดื่มของเค้ียว 
ของล้ิม  ชองท่ีพักอยูแหงของกินของดื่มของเค้ียวของล้ิม และชองสําหรับของกินของดื่มของ 
เค้ียวของล้ิมไหลออกเบ้ืองตํ่า หรือ อากาศ ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความวางเปลา ธรรมชาติ 
อันนับวาความวางเปลา ชองวาง ธรรมชาติอันนับวาชองวาง ท่ีอันเนื้อและเลือดไมถูกตอง  
เปนภายในเฉพาะตน เปนอุปาทินนรูปขางใน แมอ่ืนใดมีอยู นี้เรียกวาอากาศธาตุภายใน 
     อากาสธาตุภายนอก เปนไฉน 
     อากาศ ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความวางเปลา ธรรมชาติอันนับวาความวางเปลา 
ชองวาง ธรรมชาติอันนับวาชองวาง ท่ีอันมหาภูตรูป ๔ ไมถูกตอง เปนภายนอก เปน 
อนุปาทินนรูปขางนอก นี้เรียกวา อากาสธาตุภายนอก 
        อากาสธาตุภายใน อากาสธาตุภายนอก ประมวลท้ัง ๒ อยางนัน้ เขาเปนหมวดเดยีวกัน 
นี้เรียกวา อากาสธาตุ 
     [๑๒๐] วิญญาณธาตุ เปนไฉน 
     จักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณ 
ธาตุ มโนวิญญาณธาตุ นี้เรียกวาวิญญาณธาตุ 
                 สภาวธรรมเหลานี้เรียกวา ธาตุ ๖  
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                        ธาตุ ๖ นัยท่ี ๒ 
     [๑๒๑] ธาตุ ๖ อีกนัยหนึง่ คือ 
           ๑. สุขธาตุ 
           ๒. ทุกขธาตุ 
           ๓. โสมนัสสธาตุ 
           ๔. โทมนัสสธาตุ 
           ๕. อุเปกขาธาตุ 
           ๖. อวิชชาธาตุ 
     ในธาตุ ๖ นั้น สุขธาตุ เปนไฉน 
     ความสบายกาย ความสุขกาย ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุข เกดิแตกายสัมผัส  
กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขเกิดแตกายสัมผัส นี้เรียกวาสุขธาตุ 
     ทุกขธาตุ เปนไฉน 
     ความไมสบายกาย ความทุกขกาย ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกข อันเกดิแต 
กายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขเกดิแตกายสัมผัส นี้เรียกวา ทุกขธาตุ 
     โสมนัสสธาตุ เปนไฉน 
     ความสบายใจ ความสุขใจ ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส 
กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขเกิดแตเจโตสัมผัส นี้เรียกวาโสมนัสสธาตุ 
     โทมนัสสธาตุ เปนไฉน 
     ความไมสบายใจ ความทกุขใจ ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขเกิดแตเจโต 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขเกิดแตเจโตสัมผัสนี้เรียกวา โทมนัสสธาตุ 
     อุเปกขาธาตุ เปนไฉน 
     ความสบายใจก็ไมใช ความไมสบายใจกไ็มใช ความเสวยอารมณไมทุกขไมสุขอันเกิด 
แตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณไมทุกขไมสุขเกิดแตเจโตสัมผัสนี้เรียกวา อุเปกขาธาตุ 
     อวิชชาธาตุ เปนไฉน  
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     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ  ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูล คือโมหะน้ีเรียกวา  
อวิชชาธาตุ 
     สภาวธรรมเหลานี้เรียกวา ธาตุ ๖ 
                        ธาตุ ๖ นัยท่ี ๓ 
     [๑๒๒] ธาตุ ๖ อีกนัยหนึง่ คือ 
           ๑. กามธาตุ 
           ๒. พยาปาทธาตุ 
           ๓. วิหิงสาธาตุ 
           ๔. เนกขัมมธาตุ 
           ๕. อัพยาปาทธาตุ 
           ๖. อวิหงิสาธาตุ 
     ในธาตุ ๖ นั้น กามธาตุ เปนไฉน 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ อันประกอบดวยกาม ความท่ีจิตแนบอยูใน 
อารมณ ความท่ีจิตแนบสนทิอยูในอารมณ ความยกจิตข้ึนสูอารมณมิจฉาสังกัปปะ นี้เรียกวา 
กามธาตุ ช้ันต่าํมีอวีจินรกเปนท่ีสุด ช้ันสูงมีเทพช้ันปรนมิมิตวสวัตตีเปนท่ีสุด ขันธ ธาตุ  
อายตนะ รูป เวทนา สัญญา สังขารวิญญาณ ท่ีทองเท่ียวอยูในระหวางนี้ นับเนื่องอยูใน 
ระหวางนี้ นี้เรียกวา กามธาตุ 
     พยาปาทธาตุ เปนไฉน 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง อันประกอบดวยพยาบาท ฯลฯ มิจฉาสังกัปปะ นี ้
เรียกวา พยาปาทธาตุ อีกนัยหนึ่ง ความท่ีจติอาฆาต ในอาฆาฏวัตถุ ๑๐ ความอาฆาตมีกําลัง  
ความกระทบ ความแคน ความโกรธ ความกําเริบความกําเริบหนัก ความคิดประทุษราย  
ความคิดประทุษรายยิ่ง ความคิดประทุษรายหนกั ความท่ีจิตพยาบาท ความมีใจประทุษรายยิ่ง ความ 
โกรธ กิริยาท่ีโกรธสภาพท่ีโกรธ ความคิดประทุษราย กริิยาท่ีคิดประทุษราย สภาพท่ีคิดประทุษ 
รายความพยาบาท กิริยาท่ีพยาบาท สภาพท่ีพยาบาท ความพิโรธ ความแคน ความดรุาย  
อาการที่พูดไมยั้ง ความท่ีจิตไมแชมช่ืน นี้เรียกวา พยาปาทธาตุ  
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     วิหิงสาธาตุ เปนไฉน 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง อันประกอบดวยวหิิงสา ฯลฯ มิจฉาสังกัปปะ นี้เรียกวา  
วิหิงสาธาตุ บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเบียดเบียนสัตวท้ังหลายดวยวตัถุอยางใดอยางหนึ่ง 
คือ ฝามือ กอนดิน ทอนไม ศัสตราหรือเชือก ความขมเหง กิริยาท่ีขมเหง ความเบียด 
เบียน กิริยาท่ีเบียดเบียนความข้ึงเคียด ความเคียดแคน ความเขาไปเบียดเบียนผูอ่ืน 
เห็นปานนี้ นี้เรียกวาวิหิงสาธาตุ 
     เนกขัมมธาตุ เปนไฉน 
      ความตรึก ความตรึกอยางแรง อันประกอบดวยเนกขัมมะ ฯลฯสัมมาสังกัปปะ นี ้
 เรียกวา เนกขัมมธาตุ กุศลธรรมแมท้ังหมด ก็เรียกวาเนกขัมมธาตุ 
     อัพยาปาทธาตุ เปนไฉน 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง อันประกอบดวยความไมพยาบาท ฯลฯสัมมา 
สังกัปปะ นี้เรียกวา อัพยาปาทธาตุ ความมีไมตรี กิริยาท่ีมีไมตรี สภาพท่ีมีไมตรี ในสัตว 
ท้ังหลาย เมตตาเจโตวิมุตติ นีเ้รียกวา อัพยาปาทธาตุ 
     อวิหิงสาธาตุ เปนไฉน 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง อันประกอบดวยอวหิงิสา ความดําริความท่ีจิตแนบ 
อยูในอารมณ ความท่ีจิตแนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตข้ึนสูอารมณ สัมมาสังกัปปะ  
นี้เรียกวา อวหิงิสาธาตุ ความกรุณา กิริยาท่ีกรุณาสภาพท่ีกรุณา ในสัตวท้ังหลาย กรุณา 
เจโตวิมุตติ นี้เรียกวา อวิหิงสาธาตุ 
     สภาวธรรมเหลานี้ ก็เรียกวา ธาตุ ๖ 
     [๑๒๓] ฉักกะ หมวดแหงธาตุ ๖ ท้ัง ๓ นัยนี้ ประมวลเขาเปนหมวดเดียวกัน เปน 
ธาตุ ๑๘ ดวยประการฉะน้ี 
                         สุตตันตภาชนีย จบ 
                        อภิธรรมภาชนีย 
     [๑๒๔] ธาตุ ๑๘ คือ 
           ๑. จักขุธาตุ 
           ๒. รูปธาตุ 
           ๓. จักขุวิญญาณธาตุ 
           ๔. โสตธาตุ  
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           ๕. สัททธาตุ 
           ๖. โสตวิญญาณธาตุ 
           ๗. ฆานธาตุ 
           ๘. คันธธาตุ 
           ๙. ฆานวิญญาณธาตุ 
           ๑๐. ชิวหาธาตุ 
           ๑๑. รสธาตุ 
           ๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ 
           ๑๓. กายธาตุ 
           ๑๔. โผฏฐัพพธาตุ 
           ๑๕. กายวิญญาณธาตุ 
           ๑๖. มโนธาตุ 
           ๑๗. ธรรมธาตุ 
           ๑๘. มโนวิญญาณธาตุ 
     [๑๒๕] ในธาตุ ๑๘ นั้น จกัขุธาตุ เปนไฉน 
     จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ  นี้เรียกวา บานวางบาง นี้เรียกวา  
จักขุธาตุ 
     รูปธาตุ เปนไฉน 
     รูปใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ ไดแก สี ฯลฯ นี้เรียกวา รูปธาตุบางนี้เรียกวา รูปธาตุ 
     จักขุวิญญาณธาตุ เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรียวิญญาณ วญิญาณขันธ  
จักขุวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อาศัยจักขุปสาทและรูปารมณเกิดข้ึน นีเ้รียกวา จักขุวิญญาณธาตุ 
     [๑๒๖] โสตธาตุ เปนไฉน 
     โสตะใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวางบาง นี้เรียกวา  
โสตธาตุ 
     สัททธาตุ เปนไฉน  
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     เสียงใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เห็นไมได กระทบไมได ฯลฯ นี้เรียกวาสัททธาตุบาง นี้เรียก 
วา สัททธาตุ 
     โสตวิญญาณธาตุ เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรียวิญญาณ วญิญาณขันธ  
โสตวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อาศัยโสตปสาทและสัททารมณเกดิข้ึน นี้เรียกวา โสตวิญญาณธาตุ 
     [๑๒๗] ฆานธาตุ เปนไฉน 
     ฆานะใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวางบาง นี้เรียกวา  
ฆานธาตุ 
     คันธธาตุ เปนไฉน 
     กล่ินใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เห็นไมได กระทบไมได ฯลฯ นี้เรียกวาคันธธาตุบาง นี้เรียก 
วา คันธธาตุ 
     ฆานวิญญาณธาตุ เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรียวิญญาณ วญิญาณขันธ  
ฆานวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อาศัยฆานปสาทและคันธารมณเกดิข้ึน นี้เรียกวา ฆานวิญญาณธาตุ 
     [๑๒๘] ชิวหาธาตุ เปนไฉน 
     ชิวหาใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวางบาง นี้เรียกวา  
ชิวหาธาต ุ
     รสธาตุ เปนไฉน 
     รสใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เห็นไมได แตกระทบได ฯลฯ นี้เรียกวารสธาตุบาง นี้เรียก 
วา รสธาตุ 
     ชิวหาวิญญาณธาตุ เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรียวิญญาณ วญิญาณขันธ  
ชิวหาวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อาศัยชิวหาปสาทและรสารมณเกดิข้ึน นี้เรียกวา ชิวหาวิญญาณธาตุ 
     [๑๒๙] กายธาตุ เปนไฉน 
     กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวางบาง นี้เรียกวา  
กายธาต ุ
     โผฏฐัพพธาตุ เปนไฉน 
     ปฐวีธาตุ ฯลฯ นี้เรียกวา โผฏฐัพพธาตุบาง นี้เรียกวา โผฏฐัพพธาตุ  
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     กายวิญญาณธาตุ เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณวญิญาณขันธ  
กายวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อาศัยกายปสาทและโผฏฐัพพารมณเกิดข้ึนนี้เรียกวา กายวิญญาณธาตุ 
     [๑๓๐] มโนธาตุ เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณวญิญาณขันธ  
มโนธาตุท่ีสมกัน เกดิในลําดบัแหงการเกิดดับของจักขุวญิญาณธาตุจิต ฯลฯ ของโสตวิญญาณธาตุ 
จิต ฯลฯ ของฆานวิญญาณธาตุ จิต ฯลฯของชิวหาวิญญาณธาตุ จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร 
มโน มนายตนะมนินทรีย วญิญาณ วิญญาณขันธ มโนธาตุท่ีสมกัน เกิดในลําดับแหงการเกิด 
ดับของกายวญิญาณธาตุ หรือความพิจารณาอารมณทีแรกในธรรมท้ังปวง นี้เรียกวามโนธาตุ 
     ธรรมธาตุ เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ รูปท่ีเห็นไมได กระทบไมไดนบัเนื่องในธัมมายตนะ 
และอสังขตธาตุ 
     ในธรรมธาตุนั้น เวทนาขันธ เปนไฉน 
     เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ  
เวทนาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. เวทนาขันธหมวดละ ๓คือ เวทนาขันธเปนกศุล เปน 
อกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวา  
เวทนาขันธ 
     สัญญาขันธ เปนไฉน 
     สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ  
สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนกุศล เปน 
อกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวา  
สัญญาขันธ 
     สังขารขันธ เปนไฉน 
     สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ  
สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือสังขารขันธเปนกุศล เปนอกุศล 
เปนอัพยากฤต ฯลฯ สังขารขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวา สังขารขันธ  
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     รูปท่ีเห็นไมได กระทบไมได นับเนื่องในธัมมายตนะ เปนไฉน 
     อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร นี้เรียกวา รูปท่ีเห็นไมได กระทบไมได นับเนื่องใน 
ธัมมายตนะ 
     อสังขตธาตุ เปนไฉน 
     ความส้ินราคะ ความส้ินโทสะ ความส้ินโมหะ นี้เรียกวา อสังขตธาตุ 
     สภาวธรรมนี้เรียกวา ธรรมธาตุ 
     มโนวิญญาณธาตุ เปนไฉน 
     มโนธาตุเกดิในลําดับแหงการเกิดดับของจักขุวิญญาณธาตุ จิต มโนมานัส ฯลฯ มโน 
วิญญาณธาตุท่ีสมกัน เกิดในลําดับแหงการเกิดดับแมของมโนธาตุอีกช้ันหนึ่ง มโนธาตุ เกิดใน 
ลําดับแหงการเกิดดับของโสตวิญญาณธาตุฯลฯ มโนธาตุ เกิดในลําดับแหงการเกดิดับของฆาน 
วิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุเกิดในลําดับแหงการเกดิดับของชิวหาวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ เกิด 
ในลําดับแหงการเกิดดับของกายวิญญาณธาตุ จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน 
เกิดในลําดับแหงการเกดิดับแมของมโนธาตุอีกช้ันหนึ่ง จติ มโนมานัส หทัย ปณฑร มโน 
มนายตนะ มนนิทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธมโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อาศัยมโนและธรรมารมณ 
เกิดข้ึน นี้เรียกวา มโนวิญญาณธาตุ 
                       อภิธรรมภาชนีย จบ 
                         ปญหาปุจฉกะ 
     [๑๓๑] ธาต ุ๑๘ คือ 
           ๑. จักขุธาตุ 
           ๒. รูปธาตุ 
           ๓. จักขุวิญญาณธาตุ 
           ๔. โสตธาตุ 
           ๕. สัททธาตุ 
           ๖. โสตวิญญาณธาตุ 
           ๗. ฆานธาตุ 
           ๘. คันธธาตุ 
           ๙. ฆานวิญญาณธาตุ  
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           ๑๐. ชิวหาธาตุ 
           ๑๑. รสธาตุ 
           ๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ 
           ๑๓. กายธาตุ 
           ๑๔. โผฏฐัพพธาตุ 
           ๑๕. กายวิญญาณธาตุ 
           ๑๖. มโนธาตุ 
           ๑๗. ธรรมธาตุ 
           ๑๘. มโนวิญญาณธาตุ 
                  ติกมาติกาปุจฉา-ทุกมาติกาปุจฉา 
     บรรดาธาตุ ๑๘ ธาตุไหนเปนกุศล ธาตุไหนเปนอกุศล ธาตุไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ  
ธาตุไหนเปนสรณะ ธาตุไหนเปนอรณะ 
                       ติกมาติกาวิสัชชนา 
     [๑๓๒] ธาตุ ๑๖ เปนอัพยากฤต ธาตุ ๒ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มีเปนอัพยากฤต 
ก็มี ธาตุ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปนอทุก 
ขมสุขเวทนาสัมปยุต ธาตุ ๕ เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยตุ กายวิญญาณธาตุ เปนสุขเวทนา 
สัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี มโนวิญญาณธาตุ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนทุกข 
เวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี ธรรมธาตุ เปนสุขเวทนาสัมปยุตกมี็เปน 
ทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี กลาวไมไดวาแมเปนสุขเวทนาสัมปยุต 
แมเปนทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี ธาต ุ๑๐ เปนเนววิปากนวิปาก 
ธัมมธรรม ธาตุ ๕ เปนวิบากมโนธาตุ เปนวิบากก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี ธาตุ ๒  
เปนวิบากก็มี เปนวิบากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี ธาตุ ๑๐ เปนอุปาทิน 
นุปาทานิยะ สัททธาตุ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ ธาตุ ๕ เปนอุปาทินนปุาทานิยะก็มี เปนอนุปาทิน 
นุปาทานิยะกมี็ ธาตุ ๒ เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนานุ 
ปาทานิยะก็มีธาตุ ๑๖ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ ธาตุ ๒ เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มีเปน 
อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี ธาตุ ๑๕ เปนอวิตักกาวิจาระ มโนธาตุ 
เปนสวิตักกสวิจาระ มโนวญิญาณธาตุ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวติักกวจิารมัตตะก็มี เปน  
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อวิตักกาวิจาระก็มี ธรรมธาตุ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวจิารมัตตะก็มี เปนอวิตักกา 
วิจาระก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสวิตักกสวจิาระ แมเปนอวิตักกวิจารมัตตะ แมเปนอวติักกา 
วิจาระก็มี ธาตุ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะแมเปนอุเปกขาสหคตะ  
ธาตุ ๕ เปนอุเปกขาสหคตะ กายวิญญาณธาตุ เปนนปติสหคตะ เปนสุขสหคตะ เปนนอุเบกขาสหคตะ  
กลาวไมไดวา เปนสุขสหคตะก็มี ธาตุ ๒ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปน 
อุเปกขาสหคตะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสห 
คตะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ธาตุ ๒เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปน 
ภาวนาปหาตพัพะก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนเนวทัสสนนภาวนา 
ปหาตัพพเหตุกะ ธาตุ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะกมี็ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปน 
เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนเนวาจยคามีนาปจยคามี ธาตุ ๒ เปนอาจย 
คามีก็มี เปนอปจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามนีาปจยคามีกมี็ ธาตุ ๑๖ เปนเนวเสกขนาเสกขะ  
ธาตุ ๒ เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปนเนวเสกขนาเสกขะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนปริตตะ 
ธาตุ ๒ เปนปริตตะก็มี เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปปมาณะกมี็ ธาตุ ๑๐ เปนอนารัมมณะ  
ธาตุ ๖ เปนปริตตารัมมณะ ธาตุ ๒ เปนปริตตารัมมณะกมี็ เปนมหัคคตารัมมณะก็มี เปน 
อัปปมาณารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปนมหคัคตารัมมณะ แมเปนอัปปมาณา 
รัมมณะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนมัชฌิมะ ธาตุ ๒ เปนหีนะก็มี เปนมัชฌิมะก็มี เปนปณีตะก็มี ธาตุ  
๑๖ เปนอนยิตะ ธาตุ ๒เปนมิจฉัตตนิยตะกมี็ เปนสัมมัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี ธาตุ ๑๐  
เปนอนารัมมณะ ธาตุ ๖ กลาวไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะแมเปนมัคคา 
ธิปติ ธาตุ ๒ เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แม 
เปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี ธาตุ ๑๐ เปนอุปปนนะก็มี เปน 
อุปปาทีก็มี กลาวไมไดวาเปนอนุปปนนะ สัททธาตุ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี  
กลาวไมไดวาเปนอุปปาที ธาตุ ๖ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มีธรรมธาตุ  
เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี กลาวไมไดวาแมเปนอุปปนนะ แมเปน 
อนุปปนนะ แมเปนอุปปาทีก็มี ธาตุ ๑๗ เปนอดีตก็มีเปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี ธรรมธาตุ  
เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันกมี็ กลาวไมไดวา แมเปนอดตี แมเปนอนาคต แม 
เปนปจจุบันกมี็ธาตุ ๑๐ เปนอนารัมมณะ ธาตุ ๖ เปนปจจปุปนนารัมมณะ ธาตุ ๒ เปนอตีตา 
รัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาวไมไดวาแมเปนอตีตา  
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รัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มีธาตุ ๑๘ เปนอัชฌัตตะก็มี เปน 
พหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหทิธาก็มี ธาตุ ๑๐เปนอนารัมมณะ ธาตุ ๖ เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี  
เปนพหิทธารัมมณะก็มีเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ธาตุ ๒ เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปน 
พหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอัชฌัตตารัมมณะ  
แมเปนพหิทธารัมมณะ แมเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มีรูปธาตุ เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆะ  
ธาตุ ๙ เปนอนทัิสสนสัปปฏิฆะ ธาตุ ๘เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ 
                       ทุกมาติกาวิสัชชนา 
                     ๑. เหตุโคจฉกวสัิชชนา 
     [๑๓๓] ธาตุ ๑๗ เปนนเหตุ ธรรมธาตุ เปนเหตุก็มี เปนนเหตุก็มีธาต ุ๑๖ เปน 
อเหตุกะ ธาตุ ๒ เปนสเหตุกะก็มี เปนอเหตุกะก็มี ธาตุ ๑๖เปนเหตุวิปปยุต ธาตุ ๒ เปน 
เหตุสัมปยุตกมี็ เปนเหตุวิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปนสเหตุ 
กนเหตุ มโนวญิญาณธาตุกลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตกุนเหตุก็มี กลาวไมไดวา 
เปนสเหตุกนเหตุก็มี ธรรมธาตุ เปนเหตุสเหตุกะก็มี เปนสเหตุกนเหตุกมี็ กลาวไมไดวา  
แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปนสเหตุกนเหตุกมี็ ธาตุ ๑๖กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต  
แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนเหตุ 
สัมปยุตตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา เปนเหตสัุมปยุตตนเหตุก็มี ธรรมธาตุ เปนเหตุเหตสัุมปยุตก็มี  
เปนเหตุสัมปยตุตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตสัุมปยุต แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี  
ธาตุ ๑๖ เปนนเหตุอเหตุกะมโนวิญญาณธาตุ เปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี  
ธรรมธาตุเปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ  
แมเปนนเหตุอเหตุกะก็มี 
                      ๒. จฬูันตรทุกวิสัชชนา 
     [๑๓๔] ธาตุ ๑๗ เปนสัปปจจยะ ธรรมธาตุ เปนสัปปจจยะก็มีเปนอัปปจจยะก็มี  
ธาตุ ๑๗ เปนสังขตะ ธรรมธาตุ เปนสังขตะก็มี เปนอสังขตะก็มี ธาตุ ๑๗ เปนอนิทัสสนะ  
รูปธาตุ เปนสนิทัสสนะ ธาตุ ๑๐เปนสัปปฏิฆะ ธาตุ ๘ เปนอัปปฏิฆะ ธาตุ ๑๐ เปนรูป ธาตุ ๗  
เปนอรูธรรมธาตุ เปนรูปก็มี เปนอรูปก็มี ธาตุ ๑๖ เปนโลกิยะ ธาตุ ๒ เปนโลกิยะก็มี เปน 
โลกุตตระก็มี ธาตุ ๑๘ เปนเกนจวิิญเญยยะ เปนเกนจินวญิเญยยะ  
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                     ๓. อาสวโคจฉกวิสัชชนา 
     [๑๓๕] ธาตุ ๑๗ เปนโนอาสวะ ธรรมธาตุ เปนอาสวะก็มี เปนโนอาสวะก็มี ธาตุ ๑๖ 
เปนสาสวะ ธาตุ ๒ เปนสาสวะก็มี เปนอนาสวะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอาสววิปปยุต ธาตุ ๒ 
เปนอาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสววิปปยตุกมี็ ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนสาสว 
โนอาสวะมโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะก็มีกลาว 
ไมไดวา เปนสาสวโนอาสวะก็มี ธรรมธาตุ เปนอาสวสาสวะก็มีเปนสาสวโนอาสวะก็มี  
กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโนอาสวะก็มี ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา แมเปน 
อาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปน 
อาสวอาสวสัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา เปนอาสวสัมปยตุตโน 
อาสวะก็มี ธรรมธาตุ เปนอาสวอาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาวไมได 
วา แมเปนอาสวอาสวสัมปยตุ แมเปนอาสวอาสวสัมปยตุตโนอาสวะกมี็ ธาตุ ๑๖ เปนอาสววิปปยตุต 
สาสวะ ธาตุ ๒ เปนอาสววปิปยุตตสาสวะก็มี เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี กลาวไมไดวา 
แมเปนอาสววปิปยุตตสาสวะ แมเปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี 
                    ๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชชนา 
     [๑๓๖] ธาต ุ๑๗ เปนโนสัญโญชนะ ธรรมธาตุ เปนสัญโญชนะก็มีเปนโนสัญโญชนะ 
ก็มี ธาตุ ๑๖ เปนสัญโญชนิยะ ธาตุ ๒ เปนสัญโญชนิยะกมี็ เปนอสัญโญชนิยะก็มี ธาตุ ๑๖  
เปนสัญโญชนวิปปยุตก็มี ธาตุ ๒ เปนสัญโญชนสัมปยุตกมี็ เปนสัญโญชนวิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖  
กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ มโนวิญญาณธาตุ  
กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา  
เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี ธรรมธาตุ เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชนิยโน 
สัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี  
ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวาแมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญ 
ชนะมโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนสัมปยุตตโน 
สัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวาเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี ธรรมธาตุ เปนสัญโญชน 
สัญโญชนสัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะกมี็ กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญ 
ชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนสัญโญชนวิป  
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ปยุตตสัญโญชนิยะ ธาตุ ๒ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุตต 
อสัญโญชนิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชน 
วิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี 
                     ๕. คันถโคจฉกวิสัชชนา 
     [๑๓๗] ธาตุ ๑๗ เปนโนคันถะ ธรรมธาตุ เปนคันถะก็มี เปนโนคันถะก็มี ธาตุ ๑๖ 
เปนคันถนิยะ ธาตุ ๒ เปนคันถนิยะก็มี เปนอคันถนิยะกมี็ ธาตุ ๑๖เปนคันถวิปปยุต ธาตุ ๒ 
เปนคันถสัมปยุตก็มี เปนคันถวิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปนคันถ 
นิยโนคันถะ มโนวิญญาณธาตุกลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปนคันถนิยโนคันถะก็มี  
กลาวไมไดวา เปนคันถนิยโนคันถะก็มี ธรรมธาตุ เปนคันถคันถนิยะกมี็ เปนคันถนิยโนคันถะ 
ก็มีกลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถนิยะ แมเปนคันถนิยโนคันถะก็มี ธาตุ ๑๖กลาวไมไดวา  
แมเปนคันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนคันถ 
คันถสัมปยุต เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะกมี็กลาวไมไดวา เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี  
ธรรมธาตุ เปนคันถคันถสัมปยุตก็มี เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน 
คันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนคันถวปิปยุตตคันถนยิะ  
ธาตุ ๒เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะก็มี เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี กลาวไมไดวาแมเปน 
คันถวิปปยุตตคันถนิยะ แมเปนคันถวิปปยตุตอคันถนิยะก็มี 
                  ๖, ๗, ๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชชนา 
     [๑๓๘]  ธาตุ ๑๗ เปนโนโอฆะ ฯลฯ ธาตุ ๑๗ เปนโนโยคะ ฯลฯธาตุ ๑๗ เปนโนนีวรณะ  
ธรรมธาตุ เปนนีวรณะก็มี เปนโนนีวรณะก็มี ธาตุ ๑๖เปนนีวรณยิะ ธาตุ ๒ เปนนวีรณยิะก็มี  
เปนอนีวรณิยะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนนีวรณวิปปยุต ธาตุ ๒ เปนนีวรณสัมปยุตก็มี เปนนวีรณวิปปยุตกมี็  
ธาตุ ๑๖กลาวไมไดวา เปนนวีรณนวีรณยิะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะ มโนวิญญาณธาตุกลาวไมไดวา  
เปนนีวรณนวีรณิยะ เปนนวีรณิยโนนวีรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนวีรณิยโนนีวรณะก็มี 
ธรรมธาตุ เปนนีวรณนีวรณิยะก็มี เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนวีรณนีวรณยิะ  
แมเปนนวีรณยิโนนวีรณะกมี็ ธาตุ ๑๖กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนวีรณสัมปยุต แมเปนนีวรณ 
สัมปยุตตโนนวีรณะมโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณสัมปยุต เปนนีวรณ  
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สัมปยุตตโนนวีรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี ธรรมธาตุ  
เปนนีวรณนวีรณสัมปยุตก็มี เปนนีวรณสัมปยุตตโนนวีรณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน 
นีวรณนีวรณสัมปยุต แมเปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนนีวรณวิปปยตุต 
นีวรณยิะ ธาตุ ๒ เปนนวีรณวิปปยุตตนีวรณิยะก็มี เปนนวีรณวิปปยุตตอนีวรณยิะก็มี  
กลาวไมไดวา แมเปนนวีรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แมเปนนวีรณวิปปยุตตอนีวรณยิะก็มี 
                    ๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชชนา 
     [๑๓๙] ธาต ุ๑๗ เปนโนปรามาสะ ธรรมธาตุ เปนปรามาสะก็มี เปนโนปรามาสะ 
ก็มี ธาตุ ๑๖ เปนปรามัฏฐะ ธาตุ ๒ เปนปรามัฏฐะก็มี เปนอปรามัฏฐะกมี็ ธาตุ ๑๖  
เปนปรามาสวปิปยุต มโนวญิญาณธาตุ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยุตก็มี  
ธรรมธาตุ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยุตกมี็ กลาวไมไดวา แมเปน 
ปรามาสสัมปยุต แมเปนปรามาสวิปปยุตกมี็ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรา 
มัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ  
เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มีกลาวไมไดวา เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี ธรรมธาตุ 
เปนปรามาสปรามัฏฐะก็มีเปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาส 
ปรามัฏฐะ แมเปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ  
ธาตุ ๒ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะก็มี เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี กลาวไมไดวา 
แมเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ แมเปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี 
                     ๑๐. มหันตรทกุวิสัชชนา 
     [๑๔๐] ธาตุ ๑๐ เปนอนารัมมณะ ธาตุ ๗ เปนสารัมมณะ ธรรมธาตุเปน 
สารัมมณะก็มี เปนอนารัมมณะก็มี ธาตุ ๑๑ เปนโนจิตตะ ธาตุ ๗ เปนจิตตะ 
ธาตุ ๑๗ เปนอเจตสิกะ ธรรมธาตุ เปนเจตสิกะก็มี เปนอเจตสิกะก็มี ธาตุ ๑๐เปน 
จิตตวิปปยุต ธรรมธาตุ เปนจิตตสัมปยุตก็มี เปนจิตตวิปปยตุก็มี ธาตุ ๗กลาว 
ไมไดวา แมเปนจิตตสัมปยุต แมเปนจิตตวิปปยุต ธาตุ ๑๐ เปนจิตตวิสังสัฏฐะ ธรรมธาตุ  
เปนจิตตสังสัฏฐะก็มี เปนจติตวิสังสัฏฐะก็มี ธาตุ ๗ กลาวไมไดวา แมเปนจติตสังสัฏฐะ   
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แมเปนจิตตวิสังสัฏฐะ ธาตุ ๑๒ เปนโนจิตตสมุฏฐานะธาตุ ๖ เปนจิตตสมุฏฐานะก็มี  
เปนโนจิตตสมุฏฐานะก็มี ธาตุ ๑๗ เปนโนจิตตสหภู ธรรมธาตุ เปนจิตตสหภูก็มี เปน 
โนจิตตสหภกูมี็ ธาตุ ๑๗ เปนโนจิตตานุปริวัตติ ธรรมธาตุเปนจิตตานุปริวัตติก็มี  
เปนโนจิตตานปุริวัตติก็มีธาต ุ๑๗ เปนโนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ธรรมธาตุ เปนจิตต 
สังสัฏฐสมุฏฐานะก็มีเปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี ธาตุ ๑๗ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน 
สหภูธรรมธาตุ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภกู็มี 
ธาตุ ๑๗ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ธรรมธาตุ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุ 
ปริวัตติก็มีเปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี ธาตุ ๑๒ เปนอัชฌัตติกะธาตุ ๑๖  
เปนพาหิระ ธาตุ ๙ เปนอุปาทา ธาตุ ๘ เปนนอุปาทา ธรรมธาตุเปนอุปาทาก็มี เปน 
นอุปาทาก็มี ธาตุ ๑๐ เปนอุปาทินนะ สัททธาตุ เปนอนุปาทินนะ ธาตุ ๗ เปน 
อุปาทินนะก็มี เปนอนุปาทินนะก็มี 
                   ๑๑. อุปาทานโคจฉกวสัิชชนา 
     [๑๔๑] ธาตุ ๑๗ เปนนอุปาทานะ ธรรมธาตุ เปนอุปาทานะก็มี เปน 
นอุปาทานะกมี็ ธาตุ ๑๖ เปนอุปาทานิยะ ธาตุ ๒ เปนอุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทานยิะก็มี  
ธาตุ ๑๖ เปนอุปาทานวิปปยตุ ธาตุ ๒ เปนอุปาทานสัมปยุตก็มีเปนอุปาทานวิปปยุตตก็มี ธาตุ ๑๖ 
กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานิยะ เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะ มโนวิญญาณธาตุ กลาว 
ไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานิยะเปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปาทา 
นิยโนอุปาทานะก็มีธรรมธาตุ เปนอุปาทานอุปาทานิยะก็มี เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี  
กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี ธาตุ ๑๖กลาวไมไดวา 
แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยตุตโนอุปาทานะก็มี มโนวญิญาณธาตุ กลาว 
ไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา เปน 
อุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี ธรรมธาตุ เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทานสัมปยตุต 
โนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปา 
ทานะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะธาต ุ๒ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะก็มี   
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เปนอุปาทานวปิปยุตตอนุปาทานิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานวปิปยุตตอุปาทานิยะ 
แมเปนอุปาทานวิปปยตุตอนุปาทานิยะก็มี 
                    ๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชชนา 
     [๑๔๒] ธาตุ ๑๗ เปนโนกิเลสะ ธรรมธาตุ เปนกิเลสะก็มี เปนโนกิเลสะ 
ก็มี ธาตุ ๑๖ เปนสังกิเลสิกะ ธาตุ ๒ เปนสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิเลสิกะก็มี 
ธาตุ ๑๖ เปนอสังกิลิฏฐะ ธาตุ ๒ เปนสังกลิิฏฐะก็มี เปนอสังกิลิฏฐะก็มี ธาตุ ๑๖ 
เปนกิเลสวิปปยุต ธาตุ ๒ เปนกิเลสสัมปยตุก็มี เปนกเิลสวิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖ กลาว 
ไมไดวา เปนกเิลสสังกเิลสิกะ เปนสังกิเลสิโนกิเลสะ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา  
เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะ 
ก็มี ธรรมธาตุ เปนกิเลสสังกิเลสิกะก็มี เปนสังกิเลสิกโนกเิลสะก็มี กลาวไมไดวา 
แมเปนกเิลสสังกิเลสิกะ แมเปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลส 
สังกิลิฏฐะ แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนกิเลส 
สังกิลิฏฐะ เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี ธรรมธาตุ  
เปนสังกิเลสสังกิลิฏฐะก็มี เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มีกลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกลิิฏฐะ 
แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะกมี็ ธาตุ ๑๖กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต แมเปน 
กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะมโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนกิเลสกิเลสสัมปยุต  
เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี ธรรมธาตุ  
เปนกิเลสกิเลสสัมปยุตก็มี เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกเิลส 
กิเลสสัมปยุต แมเปนกเิลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนกิเลสวปิปยุตตสังกิเลสิกะ 
ธาตุ ๒ เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะก็มี เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี กลาวไมไดวา 
แมเปนกเิลสวปิปยุตตสังกิเลสิกะแมเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี 
                      ๑๓. ปฏฐิทุกวสัิชชนา 
     [๑๔๓] ธาตุ ๑๖ เปนนทัสสนปหาตัพพะ ธาตุ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปน 
นทัสสนปหาตัพพะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนนภาวนาปหาตัพพะ ธาตุ ๒เปนภาวนาปหาตัพพะ  
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ก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนนทัสสนปหาตัพพะเหตุกะ ธาตุ ๒ เปน 
ทัสสนปหาตัพพเหตกุะก็มี เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนนภาวนาปหา 
ตัพพเหตุกะ ธาตุ ๒ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะกมี็  
ธาตุ ๑๕ เปนอวิตักกะ มโนวญิญาณธาตุเปนสวิตักกะ ธาตุ ๒ เปนสวติกักะก็มี เปน 
อวิตักกะก็มี ธาตุ ๑๕ เปนอวจิาระมโนธาตุ เปนสวิจาระ ธาตุ ๒ เปนสวจิาระก็มี 
เปนอวิจาระกมี็ ธาตุ ๑๖ เปนอัปปติกะ ธาตุ ๒ เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี  
ธาตุ ๑๖ เปนนปติสหคตะธาตุ ๒ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี ธาตุ ๑๕  
เปนนสุขสหคตะธาตุ ๓ เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี ธาตุ ๑๑ เปนนอุเปก 
ขาสหคตะธาตุ ๕ เปนอุเปกขาสหคตะ ธาตุ ๒ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี 
ธาตุ ๑๖ เปนกามาวจร ธาตุ ๒ เปนกามาวจรก็มี เปนนกามาวจรก็มีธาตุ ๑๖ เปนนรูปาวจร  
ธาตุ ๒ เปนรูปาวจรก็มี เปนนรูปาวจรกมี็ ธาตุ ๑๖ เปนนอรูปาวจร ธาตุ ๒ เปนอรูปาวจรก็มี  
เปนนอรูปาวจรก็มี ธาตุ ๑๖ เปนปริยาปนนะ ธาตุ ๒ เปนปริยาปนนะก็มี เปนอปริยาปนนะก็มี  
ธาตุ ๑๖ เปนอนิยยานิกะ ธาตุ ๒ เปนนิยยานิกะก็มี เปนอนิยยานิกะก็มี ธาตุ ๑๖  
เปนอนิยตะธาตุ ๒ เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนสอุตตระ  
ธาตุ ๒ เปนสอุตตระก็มี เปนอนุตตระก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอรณะ ธาตุ ๒ เปนสรณะก็มี เปน 
อรณะก็มี ฉะนี้แล 
                        ปญหาปุจฉกะ จบ 
                      ธาตุวิภังค จบบริบูรณ  
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                         ๔. สัจจวภิังค 
                         สุตตันตภาชนีย 
     [๑๔๔] อริยสัจ ๔ คือ 
           ๑. ทุกขอริยสัจ 
           ๒. ทุกขสมุทยอริยสัจ 
           ๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ 
           ๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
                          ทุกขอริยสัจ 
     [๑๔๕] ในอริยสัจ ๔ นั้น ทุกขอริยสัจ เปนไฉน 
     ชาติทุกข ชราทุกข มรณทุกข โสกปริเทวทุกขโทมนัสสอุปายาสทุกขอัปปเยห ิ
สัมปโยคทุกข ปเยหวิิปปโยคทุกข ยัมปจฉังนลภติตัมปทุกข โดยยออุปาทานขันธ ๕ 
เปนทุกข 
     [๑๔๖] ในทุกขอริยสัจนัน้ ชาติ เปนไฉน 
     ความเกิด ความเกดิพรอม ความหยั่งลง ความเกิดจําเพาะ ความปรากฏ 
แหงขันธ ความไดอายตนะ ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ อันใด นี้เรียกวา 
ชาติ 
     [๑๔๗] ชรา เปนไฉน 
     ความครํ่าครา ภาวะท่ีครํ่าครา ความท่ีฟนหลุด ความท่ีผมหงอก ความท่ีหนัง 
เหี่ยวยน ความเส่ือมส้ินแหงอายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้นๆ ของ 
เหลาสัตวนั้นๆ อันใด นี้เรียกวาชรา 
     [๑๔๘] มรณะ เปนไฉน 
     ความเคล่ือน ภาวะท่ีเคล่ือน ความทําลาย ความหายไป มฤตยู ความตาย   
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ความทํากาละ ความแตกแหงขันธ ความท้ิงทรากศพไว ความขาดแหงชีวิตินทรีย จากหมู 
สัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ อันใด นี้เรียกวา มรณะ 
     [๑๔๙] โสกะ เปนไฉน 
     ความโศกเศรา กิริยาโศกเศรา สภาพโศกเศรา ความแหงผากภายใน  ความ 
แหงกรอบภายใน ความเกรียมใจ ความโทมนัส ลูกศรคือความโศก ของผูท่ีถูก 
กระทบดวยความเส่ือมญาติ ความเส่ือมโภคทรัพย ความเส่ือมเกี่ยวดวยโรคความเส่ือมศีล  
หรือความเส่ือมทิฏฐิ ของผูประกอบดวยความเส่ือมอยางใดอยางหนึ่ง ของผูท่ีถูกกระทบ 
ดวยเหตแุหงทุกขอยางใดอยางหนึ่ง นี้เรียกวา โสกะ 
     [๑๕๐] ปริเทวะ เปนไฉน 
     ความรองไห ความครํ่าครวญ กิริยารองไห กิริยาครํ่าครวญ สภาพรองไห  
สภาพครํ่าครวญ ความบนถึง ความพรํ่าเพอ ความรํ่าไห ความพิไรรํ่ากิริยาพิไรรํ่า  
สภาพพิไรรํ่า ของผูท่ีถูกกระทบ ดวยความเส่ือมญาติ ความเส่ือมโภคทรัพย ความ 
เส่ือมเกี่ยวดวยโรค ความเส่ือมศีล หรือความเส่ือมทิฏฐิ ของผูประกอบดวยความเส่ือม 
อยางใดอยางหน่ึง ของผูท่ีถูกกระทบดวยเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่ง นี้เรียกวา ปริเทวะ 
     [๑๕๑] ทุกข เปนไฉน 
     ความไมสบายกาย ความทุกขกาย ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิ 
แตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิแตกายสัมผัสอันใด นี้เรียกวา ทุกข 
     [๑๕๒] โทมนัส เปนไฉน 
     ความไมสบายใจ ความทกุขใจ ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิแต 
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิแตเจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกวา  
โทมนัส 
     [๑๕๓] อุปายาส เปนไฉน 
     ความแคน ความขุนแคน สภาพแคน สภาพขุนแคน ของผูท่ีถูกกระทบดวย 
ความเส่ือมญาติ ความเส่ือมโภคทรัพย ความเส่ือมเกี่ยวดวยโรค ความเส่ือมศีล หรือ 
ความเส่ือมทิฏฐิ ของผูประกอบดวยความเสื่อมอยางใดอยางหนึ่งของผูท่ีถูกกระทบดวย 
เหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่ง นี้เรียกวา อุปายาส  
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     [๑๕๔] อัปปเยหิสัมปโยคทุกข เปนไฉน 
     ความไปรวม ความมารวม ความประชุมรวม ความอยูรวม กับอารมณ 
อันไมเปนท่ีปรารถนา ไมเปนท่ีรักใคร ไมเปนท่ีชอบใจของเขาในโลก ไดแกรูป เสียง  
กล่ิน รส โผฏฐัพพะ หรือกบับุคคลผูท่ีมุงกอความพินาศ มุงทําลายประโยชน มุงทําลาย 
ความผาสุก มุงทําอันตรายความเกษมจากโยคะของเขานี้เรียกวา อัปปเยหิสัมปโยคทุกข 
     [๑๕๕] ปเยหวิิปปโยคทุกข เปนไฉน 
     ความไมไปรวม ความไมมารวม ความไมประชุมรวม ความไมอยูรวมกับอารมณ  
อันเปนท่ีปรารถนา เปนท่ีรักใคร เปนท่ีชอบใจของเขาในโลก ไดแกรูป เสียง กล่ิน  
รส โผฏฐัพพะ หรือกับบุคคลผูท่ีใครแตความเจริญ ใครแตประโยชน ใครแตความสําราญ  
ใครแตความเกษมจากโยคะของเขา ไดแกมารดา บิดา พีช่าย นองชาย พี่หญิง 
นองหญิง มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตนี้เรียกวา ปเยหวิิปปโยคทุกข 
     [๑๕๖] ยัมปจฉังนลภติตมัปทุกข เปนไฉน 
     ความปรารถนายอมเกิดข้ึนแกเหลาสัตวผูมีความเกิดเปนธรรมดา อยางนีว้าเออหนอ 
ขอเราท้ังหลายอยาไดเปนผูมีความเกิดเปนธรรมดา หรือความเกิดอยาไดมาถึงเราท้ังหลายเลยหนา  
ขอนี้ไมพึงสําเร็จตามความปรารถนา นี้เรียกวา ยัมปจฉังนลภติตัมปทุกขประการหน่ึง 
     ความปรารถนายอมเกิดข้ึนแกเหลาสัตวผูมีความแกเปนธรรมดา ฯลฯความปรารถนายอม 
เกิดข้ึนแกเหลาสัตวผูมีความเจ็บไขเปนธรรมดา ฯลฯ ความปรารถนายอมเกิดข้ึนแกเหลาสัตวผู 
มีความตายเปนธรรมดา ฯลฯ ความปรารถนายอมเกดิข้ึนแกเหลาสัตวผูมีโสกะปริเทวะทุกขะ 
โทมนัสอุปายาสเปนธรรมดา อยางนี้วา เออหนอ ขอเราทั้งหลายอยาไดเปนผูมีโสกะปริเทวะ 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสเปนธรรมดา หรือโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสอยาไดมาถึงเรา 
ท้ังหลายเลยหนา  
        ขอนี้ไมพงึสําเร็จตามความปรารถนา นี้เรียกวา ยัมปจฉังนลภติตัมปทุกขประการหน่ึง 
     [๑๕๗] โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข เปนไฉน 
     รูปูปาทานขันธ เวทนูปาทานขันธ สัญูปาทานขันธ สังขารูปาทานขันธวิญญาณูปาทาน 
ขันธ เหลานี้เรียกวา โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข 
                  สภาวธรรมนี้เรียกวา ทุกขอริยสัจ  
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                        ทุกขสมุทยอริยสัจ 
     [๑๕๘] ทุกขสมุทยอริยสัจ เปนไฉน 
     ตัณหาน้ีใด อันเปนเหตุเกดิในภพใหม ประกอบดวยความกําหนัดยนิดีเพลิดเพลิน 
อยูในอารมณนั้นๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วภิวตัณหา 
     [๑๕๙] ก็ตณัหานีน้ั้นแล เม่ือเกิดเกดิท่ีไหน เม่ือต้ังอยูตั้งอยูท่ีไหน 
     ปยรูปสาตรูปใดมีอยูในโลก ตัณหานี้ เม่ือเกิดก็เกิดท่ีปยรูปสาตรูปนี้  
เม่ือต้ังอยูก็ตั้งอยูท่ีปยรูปสาตรูปนี้ 
     ก็อะไร เปน ปยรูปสาตรูป ในโลก 
     จักขุ เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือเกิดก็เกิดท่ีจักขุนี้ เม่ือต้ังอยู 
ก็ตั้งอยูท่ีจกัขุนี้ โสตะ ฯลฯ ฆานะ ฯลฯ ชิวหา ฯลฯ กายะ ฯลฯ มโน เปนปยรูปสาตรูป 
ในโลก ตัณหานี้ เม่ือเกิดก็เกดิท่ีมโนน้ี เม่ือต้ังอยูก็ตั้งอยูท่ีมโนน้ี 
     รูป เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือเกิดก็เกิดท่ีรูปนี้ เม่ือต้ังอยู 
ก็ตั้งอยูท่ีรูปนี้ สัททะ ฯลฯ คันธะ ฯลฯ รสะ ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ ธัมมารมณ เปน 
ปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือเกิดก็เกดิท่ีธัมมารมณนี้ เม่ือต้ังอยูกต็ั้งอยูท่ี 
ธัมมารมณนี้ 
     จักขุวิญญาณ เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหาน้ี เม่ือเกิดก็เกิดท่ีจกัขุวิญญาณ 
นี้ เม่ือต้ังอยูกต็ั้งอยูท่ีจักขุวญิญาณน้ี โสตวิญญาณ ฯลฯ ฆานวิญญาณฯลฯ ชิวหา 
วิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้  
เม่ือเกิดกเ็กิดทีม่โนวิญญาณนี้ เม่ือต้ังอยูกต็ั้งอยูท่ีมโนวญิญาณน้ี 
     จักขุสัมผัส เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือเกิดกเ็กิดที่จกัขุสัมผัสนี้  
เม่ือต้ังอยูก็ตั้งอยูท่ีจักขุสัมผัสนี้ โสตสัมผัส ฯลฯ ฆานสัมผัส ฯลฯชิวหาสัมผัส ฯลฯ  
กายสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัส เปนปยรูปสาตรูปในโลกตัณหาน้ี เม่ือเกิดกเ็กิดที่มโนสัมผัสนี้  
เม่ือต้ังอยูก็ตั้งอยูท่ีมโนสัมผัสนี้ 
     จักขุสัมผัสสชาเวทนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือเกิดกเ็กิดที ่
จักขุสัมผัสสชาเวทนาน้ี เม่ือต้ังอยูก็ตั้งอยูท่ีจักขุสัมผัสสชาเวทนาน้ี โสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ  
ฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ชิวหาสัมผัสสชาเวทนาฯลฯ กายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ  
มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือเกิดก็เกิดท่ี 
มโนสัมผัสสชาเวทนาน้ี เม่ือต้ังอยูก็ตั้งอยูท่ีมโนสัมผัสสชาเวทนาน้ี  
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     รูปสัญญา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือเกิดกเ็กิดที่รูปสัญญาน้ี เม่ือต้ังอยู 
ก็ตั้งอยูท่ีรูปสัญญานี้ สัททสัญญา ฯลฯ คันธสัญญา ฯลฯ รสสัญญา ฯลฯ โผฏฐัพพสัญญา ฯลฯ 
ธัมมสัญญา เปนปยรูปสาตรูปในโลกตัณหาน้ี เม่ือเกิดก็เกดิท่ีธัมมสัญญานี้ เม่ือต้ังอยูกต็ั้งอยู 
ท่ีธัมมสัญญานี้ 
     รูปสัญเจตนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือเกิดก็เกิดท่ีรูปสัญเจตนานี้  
เม่ือต้ังอยูก็ตั้งอยูท่ีรูปสัญเจตนานี้ สัททสัญเจตนา ฯลฯ คันธสัญเจตนา ฯลฯ รสสัญเจตนา 
ฯลฯ โผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ ธัมมสัญเจตนาเปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหาน้ี เม่ือเกิด 
ก็เกิดที่ธัมมสัญเจตนานี้ เม่ือต้ังอยูก็ตั้งอยูท่ีธัมมสัญเจตนานี้ 
     รูปตัณหา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือเกิดกเ็กิดที่ รูปตัณหาน้ีเม่ือต้ังอยู 
ก็ตั้งอยูท่ีรูปตัณหานี้ สัททตัณหา ฯลฯ คันธตัณหา ฯลฯ รสตัณหาฯลฯ โผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ  
ธัมมตัณหา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เม่ือเกิดกเ็กิดท่ีธัมมตัณหานี้ เม่ือต้ังอยู 
ก็ตั้งอยูท่ีธัมมตัณหานี ้
     รูปวิตก เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือเกิดกเ็กิดที่รูปท่ีวิตกน้ีเม่ือต้ังอยู 
ก็ตั้งอยูท่ีรูปวติกนี้ สัททวิตก ฯลฯ คันธวติก ฯลฯ รสวติก ฯลฯโผฏฐัพพวิตก ฯลฯ ธัมมวิตก 
เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือเกิดกเ็กิดที่ธัมมวิตกนี้ เม่ือต้ังอยูกต็ั้งอยูท่ีธัมมวติกนี ้
     รูปวิจาร เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือเกิดกเ็กิดที่รูปวจิารนี้เมื่อต้ังอยู 
ก็ตั้งอยูท่ีรูปวจิารนี้ สัททวิจาร ฯลฯ คันธวิจาร ฯลฯ รสวิจาร ฯลฯโผฏฐัพพวิจาร ฯลฯ ธัมมวิจาร  
เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือเกิดกเ็กิดที่ธัมมวจิารนี้ เม่ือต้ังอยูกต็ั้งอยูท่ีธัมมวิจารนี้ 
                สภาวธรรมนี้เรียกวา ทุกขสมุทยอริยสัจ 
                        ทุกขนิโรธอริยสัจ 
     [๑๖๐] ทุกขนิโรธอริยสัจ เปนไฉน 
     ความสํารอกและความดับโดยไมเหลือ ความปลอยวาง ความสงคืนความพน 
ความไมติดอยู แหงตัณหานัน้นั่นเทียว อันใด 
     [๑๖๑] ก็ตณัหานีน้ั้นแล เม่ือจะละ ละท่ีไหน เม่ือดับ ดบัท่ีไหน  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 97 
     ปยรูปสาตรูปใดมีอยูในโลก ตัณหาน้ี เม่ือจะละก็ละท่ีปยรูปสาตรูปนี้เม่ือดับ 
ก็ดับท่ีปยรูปสาตรูปนี้ 
     ก็อะไร เปนปยรูปสาตรูป ในโลก 
     จักขุ เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือจะละก็ละท่ีจักขุนี้ เม่ือดบัก็ดับท่ีจกัขุ 
นี้ โสตะ ฯลฯ ฆานะ ฯลฯ ชิวหา ฯลฯ กายะ ฯลฯมโน เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้  
เม่ือจะละก็ละท่ีมโนน้ี เม่ือจะดับกด็ับท่ีมโนน้ี 
     รูป เปนปยสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือจะละก็ละท่ีรูปนี้ เม่ือดับกด็ับท่ีรูปนี้  
สัททะ ฯลฯ คันธะ ฯลฯ รสะ ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ ธัมมารมณ เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้  
เม่ือจะละก็ละท่ีธัมมารมณ เม่ือดับก็ดับท่ีธัมมารมณนี ้
     จักขุวิญญาณ เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือจะละก็ละท่ีจักขุวิญญาณน้ี  
เม่ือดับก็ดับท่ีจักขุวิญญาณนี ้โสตวิญญาณ ฯลฯ ฆานวิญญาณ ฯลฯชิวหาวิญญาณ ฯลฯ กาย 
วิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ เปนปยรูปสาตรูปในโลกตัณหาน้ี เม่ือจะละก็ละท่ีมโนวิญญาณน้ี  
เม่ือดับก็ดับท่ีมโนวิญญาณนี้ 
     จักขุสัมผัส เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือจะละก็ละท่ีจักขุสัมผัสนี้ เม่ือดับ 
ก็ดับท่ีจักขุสัมผัสนี้ โสตสัมผัส ฯลฯ ฆานสัมผัส ฯลฯชิวหาสัมผัส ฯลฯ กายสัมผัส ฯลฯ  
มโนสัมผัส เปนปยรูปสาตรูปในโลกตัณหาน้ี เม่ือจะละก็ละท่ีมโนสัมผัสนี้ เม่ือดับก็ดบัท่ี 
มโนสัมผัสนี้ 
     จักขุสัมผัสสชาเวทนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือจะละก็ละท่ีจักขุสัมผัส 
 สชาเวทนานี้ เม่ือดับก็ดับท่ีจกัขุสัมผัสสชาเวทนานี้ โสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ฆานสัมผัส 
 สชาเวทนา ฯลฯ ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯกายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเวทนา  
 เปนปยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้ เม่ือจะละก็ละท่ีมโนสัมผัสสชาเวทนาน้ี เม่ือดับกด็ับท่ี 
 มโนสัมผัสสชาเวทนานี ้
     รูปสัญญา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือจะละก็ละท่ีรูปสัญญาน้ี เม่ือดับ 
ก็ดับท่ีรูปสัญญานี้ สัททสัญญา ฯลฯ คันธสัญญา ฯลฯ รสสัญญาฯลฯ โผฏฐัพพสัญญา ฯลฯ  
ธัมมสัญญา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เม่ือจะละก็ละท่ีธัมมสัญญานี้ เม่ือดับกด็ับ 
ท่ีธัมมสัญญานี้  
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     รูปสัญเจตนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหาน้ี เม่ือจะละก็ละท่ีรูปสัญเจตนานี้  
เม่ือดับก็ดับท่ีรูปสัญเจตนานี้ สัททสัญเจตนา ฯลฯ คันธสัญเจตนาฯลฯ รสสัญเจตนา ฯลฯ 
โผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ ธัมมสัญเจตนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือจะละก็ละท่ี 
ธัมมสัญเจตนานี้ เม่ือดับกด็บัท่ีธัมมสัญเจตนานี ้
     รูปตัณหา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือจะละก็ละท่ีรูปตัณหาน้ี เม่ือดับ 
ก็ดับท่ีรูปตัณหานี้ สัททตัณหา ฯลฯ คันธตัณหา ฯลฯ รสตัณหา ฯลฯโผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ 
ธัมมตัณหา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือจะละก็ละท่ีธัมมตัณหานี้ เม่ือดับกด็ับ 
ท่ีธัมมตัณหานี ้
     รูปวิตก เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือจะละก็ละท่ีรูปวิตกนี้เม่ือดับกด็ับ 
ท่ีรูปวิตกนี้ สัททวิตก ฯลฯ คันธวิตก ฯลฯ รสวิตก ฯลฯโผฏฐัพพวิตก ฯลฯ ธัมมวิตก เปน 
ปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหาน้ี เม่ือจะละกล็ะท่ีธัมมวิตกนี้ เม่ือดับกด็ับท่ีธัมมวิตกนี ้
     รูปวิจาร เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือจะละก็ละท่ีรูปวิจารนี้เม่ือดับ 
ก็ดับท่ีรูปวจิารนี้ สัททวิจาร ฯลฯ คันธวิจาร ฯลฯ รสวิจาร ฯลฯโผฏฐัพพวิจาร ฯลฯ ธัมมวิจาร 
เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เม่ือจะละก็ละท่ีธัมมวิจารนี้ เม่ือดับก็ดบัท่ีธัมมวิจารนี้ 
                สภาวธรรมนี้เรียกวา ทุกขนิโรธอริยสัจ 
                   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
     [๑๖๒] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เปนไฉน 
     อริยมรรคมีองค ๘ นี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 
     [๑๖๓] ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน 
     ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมุทัย ความรูในทุกขนิโรธ ความรูในทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา นี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ 
     [๑๖๔] สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน 
     ความดําริในการออกจากกาม ความดําริในการไมพยาบาท ความดําริในการไมเบียดเบียน  
นี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ  
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     [๑๖๕] สัมมาวาจา เปนไฉน 
     ความงดเวนจากการพูดเท็จ ความงดเวนจากการพูดสอเสียด ความงดเวนจากการพูด 
หยาบ ความงดเวนจากการพูดเพอเจอ นี้เรียกวา สัมมาวาจา 
        [๑๖๖] สัมมากัมมันตะ เปนไฉน 
     ความงดเวนจากการฆาสัตว ความงดเวนจากการลักทรัพย ความงดเวนจากการประพฤติ 
ผิดในกาม นี้เรียกวา สัมมากมัมันตะ 
     [๑๖๗] สัมมาอาชีวะ เปนไฉน 
     บุคคลผูอริยสาวกในศาสนานี้ ละมิจฉาอาชีวะแลวเล้ียงชีวิตอยูดวยสัมมาอาชีวะ นีเ้รียก 
วา สัมมาอาชีวะ 
     [๑๖๘] สัมมาวายามะ เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว ตั้งจิตไว  
เพื่อปองกันอกศุลบาปธรรมท่ียังไมเกดิมิใหเกิด ฯลฯ เพือ่ละอกุศลบาปธรรมท่ีเกิดแลว ฯลฯ เพื่อ 
สรางกุศลธรรมท่ียังไมเกดิใหเกิด ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว  
ตั้งจิตไว เพื่อความดํารงอยูความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย ความเจริญ ความ 
บริบูรณ แหงกศุลธรรมท่ีเกิดแลว นี้เรียกวา สัมมาวายามะ 
     [๑๖๙] สัมมาสติ เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ ผูประกอบดวยความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติพิจารณาเห็นกาย 
ในกายเนืองๆ อยู กําจดัอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก ผูประกอบดวยความเพยีร มีสัมป 
ชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู ฯลฯผูประกอบดวยความเพยีร มีสัมป 
ชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นจติในจิตเนืองๆ อยูฯลฯ ผูประกอบดวยความเพียร มีสัมสัมปชัญญะ  
มีสติ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก นี้เรียกวา  
สัมมาสติ 
     [๑๗๐] สัมมาสมาธิ เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลวบรรลุปฐมฌาน ท่ีมี 
วิตกมีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน อันยังใจใหผองใส เพราะวิตก 
วิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนภายใน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ 
อยูเพราะคายปติไดอีกดวย จงึเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวย  
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นามกาย บรรลุตติยฌานซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิต 
เปนอุเบกขามีสติอยูเปนสุขอยู บรรลุจตุตถฌาน ท่ีไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได 
เพราะโสมนัสและโทมนัสดบัสนิทในกอน  มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู นี้เรียกวา  สัมมาสมาธิ 
            สภาวธรรมน้ีเรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิทาอริยสัจ 
                       สุตตันตภาชนยี จบ 
                        อภิธรรมภาชนีย 
                         อัฏฐังคิกวาร 
     [๑๗๑] สัจจะ ๔ คือ 
           ๑. ทุกข 
           ๒. ทุกขสมุทัย 
           ๓. ทุกขนิโรธ 
           ๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
     [๑๗๒] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน 
     ตัณหา นี้เรียกวา ทุกขสมัย 
     [๑๗๓] ทุกข เปนไฉน 
     กิเลสท่ีเหลือ อกุศลธรรมท่ีเหลือ กุศลมูล ๓ ท่ีเปนอารมณของอาสวะกุศลธรรมอัน 
เปนอารมณของอาสวะท่ีเหลือ วิบากแหงกุศลธรรม และอกุศลธรรมท่ีเปนอารมณของอาสวะ 
ธรรมเปนกิริยามิใชกุศล อกศุลและกรรมวบิากรูปท้ังหมด นี้เรียกวา ทุกข 
     [๑๗๔] ทุกขนิโรธ เปนไฉน 
     การประหาณตัณหา นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ 
     [๑๗๕] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ [โสดาปตติผล] สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย 
แลว บรรลุปฐมฌาน ท่ีมีวิตกมีวิจารมีปตแิละสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  
อยูในสมัยใด มรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ยอมมีในสมัยนั้น 
     [๑๗๖] ในมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน  
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     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม ความเหน็ชอบ ธัมมวิจยสัม 
โพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใดนี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ 
     [๑๗๗] สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริชอบ อันเปนองคแหง 
มรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ 
     [๑๗๘] สัมมาวาจา เปนไฉน 
     การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเคร่ืองเวน จากวจีทุจริต ๔ กิริยาไมทํา การไมทํา  
การไมลวงละเมิด การไมลํ้าเขต การกําจัด ตนเหตุวจีทุจริต๔ วาจาชอบ อันเปนองคแหงมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวาสัมมาวาจา 
     [๑๗๙] สัมมากัมมันตะ เปนไฉน 
     การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเคร่ืองเวน จากกายทุจริต ๓  กิริยาไมทํา การไมทํา  
การไมลวงละเมิด การไมลํ้าเขต การกําจัดตนเหตุกายทุจริต๓ การงานชอบ อันเปนองคแหงมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวาสัมมากัมมันตะ 
     [๑๘๐] สัมมาอาชีวะ เปนไฉน 
     การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเคร่ืองเวน จากมิจฉาอาชีวะ กิริยาไมทํา การไมทํา 
การไมลวงละเมิด การไมลํ้าเขต การกําจัด ตนเหตุมิจฉาอาชีวะ การเล้ียงชีพชอบ อันเปนองค 
แหงมรรค นับเน่ืองในมรรค อันใดนีเ้รียกวา สัมมาอาชีวะ 
     [๑๘๑] สัมมาวายามะ เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ วิริยสัมโพชฌงคอันเปนองคแหง 
มรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาวายามะ 
     [๑๘๒] สัมมาสติ เปนไฉน 
     สติ ความตามระลึก ฯลฯ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค  
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสติ 
     [๑๘๓] สัมมาสมาธิ เปนไฉน 
     ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพฌงค อันเปนองคแหงมรรค  
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ  
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     นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือสัมปยุตดวยทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา 
     [๑๘๔] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน 
     ตัณหาและกิเลสท่ีเหลือ นี้เรียกวา ทุกขสมุทัย 
     [๑๘๕] ทุกข เปนไฉน 
     อกุศลธรรมท่ีเหลือ กุศลมูล ๓ ท่ีเปนอารมณของอาสวะ กุศลธรรมท่ีเปนอารมณของ 
อาสวะท่ีเหลือ วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมท่ีเปนอารมณของอาสวะ ธรรมเปนกิริยา 
มิใชกุศลอกุศลและกรรมวิบาก รูปท้ังหมด นี้เรียกวา ทุกข 
     [๑๘๖] ทุกขนิโรธ เปนไฉน 
     การประหาณซ่ึงตัณหาและกิเลสท่ีเหลือ นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ 
     [๑๘๗] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ท่ีมีวิตกมวีิจารมีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยูในสมัยใด มรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิฯลฯ สัมมาสมาธิ ยอมมีในสมัยนั้น นี้เรียกวา 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  สัมปยุตดวยทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
     [๑๘๘] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน 
     ตัณหา กิเลสท่ีเหลือ และอกุศลธรรมท่ีเหลือนี้เรียกวา ทุกขสมุทัย 
     [๑๘๙] ทุกข เปนไฉน 
     กุศลมูล ๓ ท่ีเปนอารมณของอาสวะ กศุลธรรมท่ีเปนอารมณของอาสวะท่ีเหลือ วบิาก 
แหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมท่ีเปนอารมณของอาสวะ ธรรมเปนกิริยามิใชกุศลอกุศลและ 
กรรมวิบาก รูปท้ังหมด นี้เรียกวา ทุกข 
     [๑๙๐] ทุกขนิโรธ เปนไฉน 
     การประหาณซ่ึงตัณหากิเลสท่ีเหลือและอกุศลธรรมท่ีเหลือ นี้เรียกวาทุกขนิโรธ 
     [๑๙๑] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ  
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ปฐมฌาน ท่ีมีวิตกมวีิจารมีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยูใน 
สมัยใด มรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ยอมมีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา  
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ สัมปยุตดวยทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
     [๑๙๒] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน 
     ตัณหา กิเลสท่ีเหลือ อกุศลธรรมท่ีเหลือ กุศลมูล ๓ ท่ีเปนอารมณของอาสวะ นี้เรียก 
วา ทุกขสมุทัย 
     [๑๙๓] ทุกข เปนไฉน 
     กุศลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะท่ีเหลือ วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมท่ีเปน 
อารมณของอาสวะ ธรรมเปนกิริยามิใชกุศลอกุศลและกรรมวิบาก รูปท้ังหมด  
นี้เรียกวา ทุกข 
     [๑๙๔] ทุกขนิโรธ เปนไฉน 
     การประหาณซ่ึงตัณหา กิเลสท่ีเหลือ อกุศลธรรมท่ีเหลือ และกุศลมูล ๓ ท่ีเปนอารมณ 
ของอาสวะ นี้เรียกวา ทุกขนโิรธ 
     [๑๙๕] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ท่ีมีวิตกมวีิจารมีปติและสุขอันเกดิแตวเิวกเปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูใน 
สมัยใด มรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯสัมมาสมาธิยอมมีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ สัมปยุตดวยทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
     [๑๙๖] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน 
     ตัณหา กิเลสท่ีเหลือ อกุศลธรรมท่ีเหลือ กุศลมูล ๓ ท่ีเปนอารมณของอาสวะ 
กุศลธรรมท่ีเปนอารมณของอาสวะท่ีเหลือ นี้เรียกวา ทุกขสมุทัย 
     [๑๙๗] ทุกข เปนไฉน 
     วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมท่ีเปนอารมณของอาสวะ ธรรมท่ีเปนกิริยามิใชกุศล 
มิใชอกุศลและมิใชกรรมวิบาก รูปท้ังหมด นี้เรียกวา ทุกข 
     [๑๙๘] ทุกขนิโรธ เปนไฉน 
     การประหาณซ่ึงตัณหา กิเลสท่ีเหลือ อกุศลธรรมท่ีเหลือ กุศลมูล ๓ท่ีเปนอารมณ 
ของอาสวะ และกุศลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะท่ีเหลือ นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ  
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     [๑๙๙] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ท่ีมีวิตกมวีิจารมีปติและสุขอันเกดิแตวเิวกเปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูใน 
สมัยใด มรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯสัมมาสมาธิ ยอมมีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา  
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ สัมปยุตดวยทุกขนิโรคามินีปฏิปทา 
                         ปญจังคิกวาร 
     [๒๐๐] สัจจะ ๔ คือ 
           ๑. ทุกข 
           ๒. ทุกขสมุทัย 
           ๓. ทุกขนิโรธ 
           ๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
     [๒๐๑] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน 
     ตัณหา นี้เรียกวา ทุกขสมทัุย 
     [๒๐๒] ทุกข เปนไฉน 
     กิเลสท่ีเหลือ อกุศลธรรมท่ีเหลือ กุศลมูล ๓ ท่ีเปนอารมณของอาสวะกุศลธรรมอัน 
เปนอารมณของอาสวะท่ีเหลือ วิบากแหงกุศลธรรม และอกุศลธรรมท่ีเปนอารมณของอาสวะ 
ธรรมท่ีเปนกิริยามิใชกุศล อกุศล และกรรมวิบากรูปท้ังหมด นี้เรียกวาทุกข 
     [๒๐๓] ทุกขนิโรธ เปนไฉน 
     การประหาณตัณหา นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ 
     [๒๐๔] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ท่ีมีวิตกมวีิจารมีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูใน 
สมัยใด มรรคมีองค ๕ คือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  
ยอมมีในสมัยนั้น  
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     [๒๐๕] ในมรรคมีองค ๕ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม ความเหน็ชอบธรรมวิจย 
สัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นีเ้รียกวาสัมมาทิฏฐิ 
     [๒๐๖] สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ฯลฯ อันเปนองคแหงมรรคนับเนื่องในมรรค 
อันใด นีเ้รียกวาสัมมาสังกัปปะ 
     [๒๐๗] สัมมาวายามะ เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความเพียรชอบ วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหง 
มรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวาสัมมาวายามะ 
     [๒๐๘] สัมมาสติ เปนไฉน 
     สติ ความตามระลึก ฯลฯ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวาสัมมาสติ 
     [๒๐๙] สัมมาสมาธิ เปนไฉน 
     ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค  
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวาสัมมาสมาธิ 
     นี้เรียกวาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ สัมปยุตดวยทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา ฯลฯ 
     [๒๑๐] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน 
     ตัณหา กิเลสท่ีเหลือ อกุศลธรรมท่ีเหลือ กุศลมูล ๓ ท่ีเปนอารมณของอาสวะ กุศล 
ธรรมท่ีเปนอารมณของอาสวะท่ีเหลือ นี้เรียกวาทุกขสมทัุย 
     [๒๑๑] ทุกข เปนไฉน 
     วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมท่ีเปนอารมณของอาสวะ ธรรมเปนกิริยามิใชกุศล  
มิใชอกุศล และมิใชกรรมวิบาก รูปท้ังหมด นี้เรียกวาทุกข 
     [๒๑๒] ทุกขนิโรธ เปนไฉน 
     การประหาณซ่ึงตัณหา กิเลสท่ีเหลือ อกุศลธรรมท่ีเหลือ กุศลมูล ๓ ท่ีเปนอารมณของ 
อาสวะ และกศุลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะท่ีเหลือ นี้เรียกวาทุกขนิโรธ  
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     [๒๑๓] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ท่ีมีวิตกมวีิจารมีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัย 
ใด มรรคมีองค ๕ คือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  
ยอมมีในสมัยนั้น นี้เรียกวาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ สัมปยุตดวย 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
                        สัพพสังคาหิกวาร 
     [๒๑๔] สัจจะ ๔ คือ 
           ๑. ทุกข 
           ๒. ทุกขสมุทัย 
           ๓. ทุกขนิโรธ 
           ๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
     [๒๑๕] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน 
     ตัณหา นี้เรียกวาทุกขสมทัุย 
     [๒๑๖] ทุกข เปนไฉน 
     กิเลสท่ีเหลือ อกุศลธรรมท่ีเหลือ กุศลมูล ๓ ท่ีเปนอารมณของอาสวะกุศลธรรมอัน 
เปนอารมณของอาสวะท่ีเหลือ วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมท่ีเปนอารมณของอาสวะ 
ธรรมเปนกิริยามิใชกุศล อกศุล และกรรมวิบากรูปท้ังหมด นี้เรียกวาทุกข 
     [๒๑๗] ทุกขนิโรธ เปนไฉน 
     การประหาณตัณหา นี้เรียกวาทุกขนิโรธ 
     [๒๑๘] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ท่ีมีวิตกมวีิจารมีปติและสุขอันเกดิแตวเิวกเปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัย 
ใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ ยอมมีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ฯลฯ  
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     [๒๑๙] ทุกขสมุทัย เปนไฉน 
     ตัณหา กิเลสท่ีเหลือ อกุศลธรรมท่ีเหลือ กุศลมูล ๓ ท่ีเปนอารมณของอาสวะ กุศล 
ธรรมอันเปนอารมณของอาสวะท่ีเหลือ นี้เรียกวาทุกขสมทัุย 
        [๒๒๐] ทุกข เปนไฉน 
     วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมท่ีเปนอารมณของอาสวะ ธรรมเปนกิริยามิใชกุศล 
มิใชอกุศล และมิใชกรรมวิบาก รูปท้ังหมด นี้เรียกวาทุกข 
     [๒๒๑] ทุกขนิโรธ เปนไฉน 
     การประหาณซ่ึงตัณหา กิเลสท่ีเหลือ อกุศลธรรมท่ีเหลือ กุศลมูล ๓ท่ีเปนอารมณ 
ของอาสวะ และกุศลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะท่ีเหลือ นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ 
     [๒๒๒] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกตุตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ท่ีมีวิตกมวีิจารมีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูใน 
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะยอมมีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
                       อภิธรรมภาชนีย จบ 
                         ปญหาปุจฉกะ 
     [๒๒๓] อริยสัจ ๔ คือ 
           ๑. ทุกขอริยสัจ 
           ๒. ทุกขสมุทยอริยสัจ 
           ๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ 
           ๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
                  ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 
     บรรดาอริยสัจ ๔ อริยสัจไหนเปนกุศล อริยสัจไหนเปนอกุศล อริยสัจไหนเปน 
อัพยากฤต ฯลฯ อริยสัจไหนเปนสรณะ อริยสัจไหนเปนอรณะ 
                        ติกมาติกาวิสัชนา 
     [๒๒๔] สมุทยสัจเปนอกุศล มัคคสัจเปนกุศล นิโรธสัจเปนอัพยากฤตทุกขสัจเปน 
กุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพพยากฤตก็มี สัจจะ ๒ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขม  
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สุขเวทนาสัมปยุตก็มี นิโรธสัจ กลาวไมไดวา แมเปนสุขเวทนาสัมปยตุ แมเปนทุกขเวทนาสัม 
ปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตทุกขสัจ เปนสุขเวทนาสัมปยุตกมี็ เปนทุกขเวทนา 
สัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสุขเวทนาสัมปยตุ แมเปน 
ทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต สัจจะ ๒ เปนวิปากธัมมธรรม 
นิโรธสัจ เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ทุกขสัจ เปนวบิากก็มี เปนวปิากธัมมธรรมก็มี  
เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี  สมุทยสัจ เปนอนุปาทินนุปาทานยิะ สัจจะ ๒ เปนอนุปาทิน 
นานุปาทานยิะ ทุกขสัจ เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี สมุทยสัจ 
เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะสัจจะ ๒ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ทุกขสัจ เปนสังกิ 
ลิฏฐสังกิเลสิกะก็มีเปนอสังกลิิฏฐสังกิเลสิกะก็มี สมุทยสัจ เปนสวิตักกสวิจาระ  
นิโรธสัจเปนอวิตักกาวิจาระ มัคคสัจ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมตัตะก็มี 
เปนอวิตกักาวจิาระก็มี ทุกขสัจ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวจิารมัตตะก็มี  
เปนอวิตกักาวจิาระก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสวิตักกสวิจาระ แมเปนอวติักกวจิารมัตตะ  
แมเปนอวิตักกาวิจาระก็มี สัจจะ ๒ เปนปตสิหคตะก็มีเปนสุขสหคตะกมี็ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี  
นโิรธสัจ กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะ 
ทุกขสัจ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี กลาวไมไดวา แม 
เปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะก็มี สัจจะ ๒ เปนเนวทัสสน 
นภาวนาปหาตัพพะ สมุทยสัจ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพะกมี็ ทุกขสัจ 
เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพะก็มีเปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี  
สัจจะ ๒ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สมุทยสัจ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี  
เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะกมี็ ทุกขสัจ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะกมี็ เปนภาวนา 
ปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี สมุทยสัจ เปน 
อาจยคามีมัคคสัจ เปนอปจยคามี นิโรธสัจ เปนเนวาจยคามินาปจยคามี ทุกขสัจ  
เปนอาจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี มัคคสัจ เปนเสกขะ สัจจะ ๓เปนเนว 
เสกขนาเสกขะ สมุทยสัจ เปนปริตตะ สัจจะ ๒ เปนอัปปมาณะทุกขสัจ เปนปริตตะกมี็  
เปนมหัคคตะก็มี นิโรธสัจ เปนอนารัมมณะมัคคสัจเปนอัปปมาณารัมมณะ สมุทยสัจ เปน 
ปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะกมี็ ไมเปนอัปปมาณารัมมณะ กลาวไมไดวา แมเปน 
ปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตารัมมณะกมี็ ทุกขสัจ เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหคัคตา 
รัมมณะก็มีเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตา  
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รัมมณะ แมเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี สมุทยสัจ เปนหีนะ สัจจะ ๒ เปนปณีตะ ทุกขสัจ 
เปนหีนะก็มี เปนมัชฌิมะก็มี นิโรธสัจ เปนอนิยตะ มัคคสัจเปนสัมมัตตนิยตะ สัจจะ ๒  
เปนมิจฉัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี นิโรธสัจเปนอนารัมมณะ สมุทยสัจ กลาวไมไดวา  
แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติ มัคคสัจ ไมเปนมัคคารัมมณะ 
เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี 
ทุกขสัจ เปนมัคคารัมมณะก็มี ไมเปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปน 
มัคคารัมมณะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี สัจจะ ๒ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนปุปนนะก็มี กลาวไม 
ไดวา เปนอุปปาที นิโรธสัจ กลาวไมไดวาแมเปนอุปปนนะ แมเปนอนปุปนนะ แมเปน 
อุปปาที ทุกขสัจ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนปุปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี สัจจะ ๓ เปนอดีต 
ก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจบัุนก็มี นิโรธสัจ กลาวไมไดวา แมเปนอดีต แมเปนอนาคต 
แมเปนปจจุบัน นิโรธสัจ เปนอนารัมมณะ มัคคสัจ กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ  
แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ สัจจะ ๒เปนอตีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตา 
รัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตา 
รัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี นโิรธสัจ เปนพหิทธา สัจจะ ๓ เปนอัชฌัตตะก็มี  
เปนพหิทธากมี็ เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี นิโรธสัจ เปนอนารัมมณะ มัคคสัจ อัชฌัตตารัมมณะก็มี 
เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี  เปนพหิทธารัมมณะ สมุทยสัจ เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี  
เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ทุกขสัจ เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปน 
พหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอัชฌัตตารัมมณะ 
แมเปนพหิทธารัมมณะ แมเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี สัจจะ ๓ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ  
ทุกขสัจ เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆะก็มี เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆะก็มีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะก็มี 
                        ทุกมาติกาวิสัชนา 
                      ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 
     [๒๒๕] สมุทยสัจ เปนเหตุ นิโรธสัจ เปนนเหตุ สัจจะ ๒ เปนเหตุกมี็ เปนนเหตุ 
ก็มี สัจจะ ๒ เปนสเหตุกะ นโิรธสัจ เปนอเหตุกะทุกขสัจ เปนสเหตุกะกมี็ เปนอเหตุกะ 
ก็มี สัจจะ ๒ เปนเหตุสัมปยตุ นิโรธสัจเปนเหตุวิปปยุต ทุกขสัจ เปนเหตุสัมปยุตก็มี  
เปนเหตุวิปปยตุก็มี สมุทยสัจเปนเหตุสเหตุกะ นิโรธสัจ กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ  
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แมเปนสเหตุกนเหตุ มัคคสัจ เปนเหตุสเหตุกะก็มี เปนสเหตุกนเหตุก็มี ทุกขสัจเปนเหตุ 
สเหตุกะก็มี เปนสเหตุกนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะแมเปนสเหตุกนเหตุ  
สมุทยสัจ เปนเหตุเหตุสัมปยตุ นิโรธสัจ กลาวไมไดวาแมเปนเหตุเหตสัุมปยุต แม 
เปนเหตุสัมปยตุตนเหตุ มัคคสัจ เปนเหตุเหตุสัมปยุตก็มี เปนเหตุสัมปยตุตนเหตกุ็มี ทุกขสัจ  
เปนเหตุเหตุสัมปยุตก็มี เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต  
แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุกมี็ นิโรธสัจ เปนนเหตุ เปนอเหตุกะ สมุทยสัจ กลาวไมไดวา แม 
เปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะ มัคคสัจ เปนนเหตุสเหตุกะกมี็ กลาวไมไดวา แม 
เปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะกมี็ ทุกขสัจเปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะ 
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะก็มี 
                      ๒. จฬูันตรทุกวิสัชนา 
     [๒๒๖] สัจจะ ๓ เปนสัปปจจยะ นิโรธสัจ เปนอัปปจจยะ สัจจะ ๓เปนสังขตะ  
นิโรธสัจ เปนอสังขตะ สัจจะ ๓ เปนอนิทัสสนะ ทุกขสัจเปนสนิทัสสนะก็มี เปนอนทัิสสนะ 
ก็มี สัจจะ ๓ เปนอัปปฏิฆะ ทุกขสัจเปนสัปปฏิฆะก็มี เปนอัปปฏิฆะก็มี สัจจะ ๓ เปนรูป  
ทุกขสัจ เปนรูปก็มีเปนอรูปก็มี สัจจะ ๒ เปนโลกิยะ สัจจะ ๒ เปนโลกตุตระ สัจจะ ๔  
เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ 
                     ๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา 
     [๒๒๗] สมุทยสัจ เปนอาสวะ สัจจะ ๒ เปนโนอาวสวะ ทุกขสัจเปนอาสวะก็มี  
เปนโนอาสวะก็มี สัจจะ ๒ เปนสาสวะ สัจจะ ๒ เปนอนาสวะสมุทยสัจ เปนอาสวะ 
สัมปยุต สัจจะ ๒ เปนอาสววปิปยุต ทุกขสัจ เปนอาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสววิปปยุต 
ก็มี สมุทยสัจ เปนอาสวสาสวะ สัจจะ ๒กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ 
แมเปนสาสวโนอาสวะ ทุกขสัจ เปนอาสวสาสวะก็มี เปนสาสวโนอาสวะก็มี สมุทยสัจ 
เปนอาสวอาสวสัมปยุตสัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัม 
ปยุตตโนอาสวะทุกขสัจ เปนอาสวอาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสวสัมปยตุตโนอาสวะกมี็ กลาว 
ไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยตุตโนอาสวะกมี็ สัจจะ ๒เปน 
อาสววิปปยุตตอนาสวะ สมุทยสัจ กลาวไมไดวา แมเปนอาสววิปปยตุตสาสวะ แมเปนอาสว 
วิปปยุตตอนาสวะ ทุกขสัจ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มีกลาวไมไดวา แมเปนอาสววปิป 
ยุตตสาสวะ แมเปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี  
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                    ๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา 
     [๒๒๘] สมุทยสัจ เปนสัญโญชนะ สัจจะ ๒ เปนโนสัญโญชนะทุกขสัจ เปน 
สัญโญชนะก็มี เปนโนสัญโญชนะก็มี สัจจะ ๒ เปนสัญโญชนิยะสัจจะ ๒ เปนอสัญโญชนิยะ  
สมุทยสัจ เปนสัญโญชนสัมปยุต สัจจะ ๒เปนสัญโญชนวิปปยุต ทุกขสัจ เปนสัญโญชน 
สัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุตก็มี สมุทยสัจ เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ สัจจะ ๒ กลาว 
ไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ ทุกขสัจ เปน 
สัญโญชนสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี สมุทยสัจ เปนสัญโญชนสัญโญ 
ชนสัมปยุต สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัม 
ปยุตตโนสัญโญชนะ ทุกขสัจ เปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนสัมปยุตตโน 
สัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตต 
โนสัญโญชนะก็มี สัจจะ ๒ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ สมุทยสัจ กลาวไมไดวา  
แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนวิปปยตุตอสัญโญชนิยะ ทุกขสัจ เปน 
สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ  
แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะกมี็ 
                      ๕. คันถโคจฉกวิสัชนา 
     [๒๒๙] สมุทยสัจ เปนคันถะ สัจจะ ๒ เปนโนคันถะ ทุกขสัจเปนคันถะก็มี  
เปนโนคันถะก็มี สัจจะ ๒ เปนคันถนิยะ สัจจะ ๒ เปนเปนอคันถนิยะ สัจจะ ๒ เปนคันถวิปปยุต 
สัจจะ ๒ เปนคันถสัมปยุตกมี็เปนคันถวิปปยุตก็มี สมุทยสัจ เปนคันถคันถนิยะ สัจจะ ๒  
กลาวไมไดวาแมเปนคันถคันถนิยะ แมเปนคันถนิยโนคันถะ ทุกขสัจ เปนคันถคันถนิยะก็มี 
เปนคันถนิยโนคันถะก็มี สมุทยสัจ เปนคันถคันถสัมปยุต กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถ 
สัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุต 
แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ ทุกขสัจ เปนคันถคันถสัมปยุตก็มี เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ 
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี สัจจะ ๒ 
เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ สัจจะ ๒ เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะก็มี กลาวไมไดวาแมเปน 
คันถวิปปยุตตคันถนิยะ แมเปนคันถวิปปยตุตอคันถนิยะก็มี  
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                   ๖,๗,๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา 
     [๒๓๐] สมุทยสัจ เปนโอฆะ ฯลฯ สมุทยสัจ เปนโยคะ ฯลฯสมุทยสัจ เปน 
นีวรณะ สัจจะ ๒ เปนโนนีวรณะ ทุกขสัจ เปนนีวรณะก็มี เปนโนนวีรณะก็มี สัจจะ ๒ 
เปนนีวรณิยะ สัจจะ ๒ เปนอนีวรณยิะ สมุทยสัจเปนนวีรณสัมปยุต สัจจะ ๒ เปนนวีรณ 
วิปปยุต ทุกขสัจ เปนนวีรณสัมปยุตก็มีเปนนีวรณวิปปยตุก็มี สมุทยสัจ เปนนีวรณนวีรณิยะ 
สัจจะ ๒ กลาวไมไดวาแมเปนนีวรณนวีรณิยะ แมเปนนวีรณยิโนนวีรณะ ทุกขสัจ เปน 
นวีรณนีวรณิยะก็มีเปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี สมุทยสัจ เปนนีวรณนวีรณสัมปยุต สัจจะ ๒  
กลาวไมไดวา แมเปนนวีรณนีวรณสัมปยุต แมเปนนวีรณสัมปยุตตโนนวีรณะ ทุกขสัจเปน 
นีวรณนีวรณสัมปยุตก็มี เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวาแมเปนนวีรณ 
นีวรณสัมปยุต แมเปนนวีรณสัมปยุตตโนนวีรณะก็มี สัจจะ ๒เปนนวีรณวิปปยุตตอนีวรณยิะ สมุทย 
สัจ กลาวไมไดวา แมเปนนวีรณวิปปยุตตนีวรณยิะ แมเปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณยิะ ทุกขสัจ 
เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณยิะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณยิะ แมเปนนีวรณ 
วิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี 
                    ๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา 
     [๒๓๑] สัจจะ ๓ เปนโนปรามาสะ ทุกขสัจ เปนปรามาสะก็มี เปนโนปรามาสะก็มี  
สัจจะ ๒ เปนปรามัฏฐะ สัจจะ ๒ เปนอปรามัฏฐะ สัจจะ ๒เปนปรามาสวิปปยุต สมุทยสัจ 
เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยตุก็มีทุกขสัจ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรา 
มาสวิปปยุตกมี็ กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสสัมปยุต แมเปนปรามาสวิปปยุตก็มี สมุทยสัจ 
กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะ สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แม 
เปนปรามาสปรามัฏฐะ แมเปนปรามัฏฐโนปรามาสะ ทุกขสัจ เปนปรามาสปรามัฏฐะ 
ก็มี เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี สัจจะ ๒ เปนปรามาสวปิปยุตตอปรามัฏฐะสัจจะ ๒ เปน 
ปรามาสวิปปยตุตปรามัฏฐะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ แมเปนปรา 
มาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี 
                      ๑๐. มหันตรทกุวิสัชนา 
     [๒๓๒] สัจจะ ๒ เปนสารัมมณะ นิโรธสัจ เปนอนารัมมณะทุกขสัจ เปนสารัมมณะ 
ก็มี เปนอนารัมมณะก็มี สัจจะ ๓ เปนโนจติตะ ทุกขสัจเปนจิตตะก็มี เปนโนจิตตะก็มี สัจจะ ๒  
เปนเจตสิกะ นโิรธสัจ เปนอเจตสิกะทุกขสัจ เปนเจตสิกะก็มี เปนอเจตสิกะก็มี สัจจะ ๒   
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เปนจิตตสัมปยุต นิโรธสัจเปนจิตตวิปปยตุ ทุกขสัจ เปนจิตตสัมปยุตก็มี เปนจิตตวปิปยุตก็มี   
กลาวไมไดวา แมเปนจิตตสัมปยุต แมเปนจิตตวิปปยุตกมี็ สัจจะ ๒ เปนจิตตสังสัฏฐะ 
นิโรธสัจ เปนจิตตวิสังสัฏฐะ ทุกขสัจ เปนจิตตสังสัฏฐะก็มี เปนจิตตวสัิงสัฏฐะก็มี  
กลาวไมไดวา แมเปนจิตตสังสัฏฐะ แมเปนจิตตวิสังสัฏฐะก็มีสัจจะ ๒ เปนจิตตสมุฏฐานะ  
นิโรธสัจ เปนโนจิตตสมุฏฐานะ ทุกขสัจ เปนจิตตสมุฏฐานะก็มี เปนโนจิตตสมุฏฐานะ 
ก็มี สัจจะ ๒ เปนจิตตสหภู นิโรธสัจเปนโนจิตตสหภู ทุกขสัจ เปนจิตตสหภูกมี็  
เปนโนจิตตสหภูก็มี สัจจะ ๒เปนจติตานปุริวัตติ นิโรธสัจ เปนโนจิตตานุปริวัตติ ทุกขสัจ 
เปนจิตตานุปริวัตติก็มี เปนโนจิตตานุปริวตัติก็มี สัจจะ ๒ เปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานะ  
นิโรธสัจเปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ทุกขสัจ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มีอน ุ
เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี สัจจะ ๒ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู นิโรธสัจเปน 
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู ทุกขสัจ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภกู็มีเปนโนจติต 
สังสัฏฐสมุฏฐานสหภกู็มี สัจจะ ๒ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ นิโรธสัจ เปนโน 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ทุกขสัจ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี เปนโนจิตต 
สังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติกมี็ สัจจะ ๓ เปนพาหิระ ทุกขสัจ เปนอัชฌัตติกะก็มี เปนพาหิระ 
ก็มี สัจจะ ๓ เปนนอุปาทาทุกขสัจ เปนอุปาทาก็มี เปนนอุปาทาก็มี สัจจะ ๓ เปนอนปุา 
ทินนะ ทุกขสัจเปนอุปาทินนะก็มี เปนอนปุาทินนะก็มี 
                    ๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา 
     [๒๓๓] สมุทยสัจ เปนอุปาทานะ สัจจะ ๒ เปนนอุปาทานะ ทุกขสัจเปนอุปา 
ทานะก็มี เปนนอุปาทานะกมี็ สัจจะ ๒ เปนอุปาทานิยะ สัจจะ ๒เปนอนุปาทานิยะ สัจจะ ๒  
เปนอุปาทานวปิปยุต สัจจะ ๒ เปนอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทานวปิปยุตก็มี สมุทยสัจ 
เปนอุปาทานอุปาทานิยะ สัจจะ ๒กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทา 
นิยโนอุปาทานะ ทุกขสัจเปนอุปาทานอุปาทานิยะก็มี เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะกมี็ สมุทยสัจ  
เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุตแมเปน 
อุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต  
แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะ ทุกขสัจ เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทานสัม 
ปยุตตโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา  แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยตุ แมเปนอุปาทานสัม 
ปยุตตโนอุปาทานะก็มีสัจจะ ๒ เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ สัจจะ ๒ เปนอุปาทาน  
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วิปปยุตตอุปาทานิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานวปิปยุตตอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทาน 
วิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี 
                     ๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา 
     [๒๓๔] สมุทยสัจ เปนกิเลสะ สัจจะ ๒ เปนโนกิเลสะ ทุกขสัจเปนกิเลสะก็มี 
เปนโนกิเลสะก็มี สัจจะ ๒ เปนสังกิเลสิกะ สัจจะ ๒ เปนอสังกิเลสิกะ สมุทยสัจ เปน 
สังกิลิฏฐะ สัจจะ ๒ เปนอสังกิลิฏฐะ ทุกขสัจเปนสังกิลิฏฐะก็มี เปนอสังกิลิฏฐะก็มี  
สมุทยสัจ เปนกิเลสสัมปยุต สัจจะ ๒เปนกเิลสวิปปยุต ทุกขสัจ เปนกิเลสสัมปยุตก็มี  
เปนกิเลสวิปปยุตตก็มีสมุทยสัจ เปนกเิลสสังกิเลสิกะ สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลส 
สังกิเลสิกะ แมเปนสังกิเลสิกโนกิเลสิกะ ทุกขสัจ เปนกเิลสสังกิเลสิกะก็มี เปนสังกิเลสิก 
โนกิเลสะก็มี สมุทยสัจ เปนกิเลสสังกิลิฏฐะ สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกลิิฏฐะ 
แมเปนสังกิลิฏฐโนกเิลสะ ทุกขสัจ เปนกเิลสสังกิลิฏฐะก็มี เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะกมี็ กลาว 
ไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี สมุทยสัจ เปนกิเลสกิเลส 
สัมปยุตสัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต แมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ 
ทุกขสัจ เปนกเิลสกิเลสสัมปยุตก็มี เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน 
กิเลสกิเลสสัมปยุต แมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี สัจจะ ๒ เปนกิเลสวิปปยุตตอสัง 
กิเลสิกะ สมุทยสัจ กลาวไมไดวาแมเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ แมเปนกิเลสวิปปยุตต 
อสังกิเลสิกะ ทุกขสัจเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะกมี็ กลาวไมไดวา แมเปนกเิลสวปิปยุตต 
สังกิเลสิกะแมเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี 
                       ๑๓. ปฏฐิทุกวสัิชนา 
     [๒๓๕] สัจจะ ๒ เปนนทัสสนปหาตัพพะ สัจจะ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปน 
นทัสสนปหาตัพพะก็มี สัจจะ ๒ เปนนภาวนาปหาตัพพะสัจจะ ๒ เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี 
เปนนภาวนาปหาตัพพะก็มี สัจจะ ๒ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ สัจจะ ๒ เปนทัสสนปหา 
ตัพพเหตุกะกมี็ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี สัจจะ ๒ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ  
สัจจะ ๒เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี สมุทยสัจ เปน 
สวิตักกะ นิโรธสัจ เปนอวิตกักะ สัจจะ ๒ เปนสวิตักกะกมี็ เปนอวิตกักะก็มีสมุทยสัจ 
เปนสวิจาระ นโิรธสัจ เปนอวิจาระ สัจจะ ๒ เปนสวจิาระก็มี เปนอวิจาระก็มี นิโรธสัจ  
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เปนอัปปติกะ สัจจะ ๓ เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะกมี็ นิโรธสัจ เปนนปติสหคตะ  
สัจจะ ๓ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี นิโรธสัจ เปนนสุขสหคตะ สัจจะ ๓ เปน 
สุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี นิโรธสัจ เปนนอุเปกขาสหคตะ สัจจะ ๓ เปนอุเปกขาสหคตะ 
ก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะกมี็ สมุทยสัจ เปนกามาวจร สัจจะ ๒ เปนนกามาวจรทุกขสัจ เปน 
กามาวจรก็มี เปนนกามาวจรก็มี สัจจะ ๓ เปนนรูปาวจร ทุกขสัจเปนรูปาวจรก็มี เปนนรูปาวจรกมี็  
สัจจะ ๓ เปนนอรูปาวจร ทุกขสัจ เปนอรูปาวจรก็มี เปนนอรูปาวจรกมี็ สัจจะ ๒ เปนปริยาปนนะ 
สัจจะ ๒ เปนอปริยาปนนะ มัคคสัจ เปนนยิยานกิะ สัจจะ ๓ เปนอนยิยานิกะ มัคคสัจ 
เปนนิยตะ นิโรธสัจ เปนอนิยตะ สัจจะ ๒ เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี สัจจะ ๒ 
เปนสอุตตระ สัจจะ ๒ เปนอนุตตระ สมุทยสัจ เปนสรณะ สัจจะ ๒ เปนอรณะ ทุกขสัจ 
เปนสรณะก็มี เปนอรณะก็มี ฉะนี้แล 
                        ปญหาปุจฉกะ จบ 
                      สัจจวภิังค จบบริบูรณ  
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                        ๕. อินทริยวภิงัค 
     [๒๓๖] อินทรีย ๒๒ คือ 
           ๑. จักขุนทรีย 
           ๒. โสตินทรีย 
           ๓. ฆานินทรีย 
           ๔. ชิวหินทรีย 
           ๕. กายนิทรีย 
           ๖. มนินทรีย 
           ๗. อิตถินทรีย 
           ๘. ปุริสินทรีย 
           ๙. ชีวิตนิทรีย 
           ๑๐. สุขินทรีย 
           ๑๑. ทุกขินทรีย 
           ๑๒. โสมนัสสินทรีย 
           ๑๓. โทมนัสสินทรีย 
           ๑๔. อุเปกขินทรีย 
           ๑๕. สัทธินทรีย 
           ๑๖. วิริยินทรีย 
           ๑๗. สตินทรีย 
           ๑๘. สมาธินทรีย 
           ๑๙. ปญญินทรีย 
           ๒๐. อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย 
           ๒๑. อัญญินทรีย 
           ๒๒. อัญญาตาวินทรีย  
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     [๒๓๗] ในอินทรีย ๒๒ นั้น จักขุนทรีย เปนไฉน 
     จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ  นี้เรียกวา บานวางบาง นี้เรียกวา 
จักขุนทรีย 
     โสตินทรีย ฯลฯ ฆานินทรีย ฯลฯ ชิวหนิทรีย ฯลฯ กายินทรีย เปนไฉน 
     กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวางบางนี้เรียกวา 
กายินทรีย 
     มนินทรีย เปนไฉน 
     มนินทรียหมวดละ ๑ คือ มนินทรียเปนผัสสสัมปยุต ฯลฯ  มนินทรียหมวดละมาก 
 อยาง ดวยประการฉะน้ี นี้เรียกวา มนินทรีย 
     [๒๓๘] อิตถินทรีย เปนไฉน 
     ทรวดทรงหญิง เคร่ืองหมายรูวาหญิง กิริยาหญิง อาการหญิง สภาพหญิง ภาวะหญิง 
 ของหญิง อันใด นี้เรียกวา อิตถินทรีย 
     ปุริสินทรีย เปนไฉน 
     ทรวดทรงชาย เคร่ืองหมายรูวาชาย กิริยาชาย อาการชาย สภาพชายภาวะชาย ของชาย  
อันใด นีเ้รียกวา ปุริสินทรีย 
     ชีวิตินทรีย เปนไฉน 
     ชีวิตินทรียมี ๒ อยาง คือ รูปชีวิตินทรีย อรูปชีวิตินทรีย  
     ในชีวิตนิทรีย ๒ อยางนัน้ รูปชีวิตินทรีย เปนไฉน 
     อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาท่ีเปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ 
ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเล้ียงอยู ชีวติอินทรีย คือชีวติ ของรูปธรรมนั้นๆ อันใด นี้เรียกวา 
รูปชีวิตินทรีย 
     อรูปชีวิตินทรีย เปนไฉน 
     อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาท่ีเปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ 
ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเล้ียงอยู ชีวติ อินทรียคือชีวติ ของนามธรรมน้ันๆ อันใด นี้เรียก 
วา อรูปชีวิตินทรีย 
# ๑. ความที่ ฯลฯ  พึงดูในธรรมสังคณีปกรณ  ขอ (๕๑๖)  เปนลําดับไป. 
# ๒. ความท่ี ฯลฯ พึงดูในขันธวิภังค ขอ (๗๔)  เปนลําดบัไป.  
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     [๒๓๙] สุขินทรีย เปนไฉน 
     ความสบายทางกาย ความสุขทางกาย ความเสวยอารมณท่ีสบาย เปนสุขอันเกิดแตกาย 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตกายสัมผัสอันใด นี้เรียกวา สุขินทรีย 
     ทุกขินทรีย เปนไฉน 
     ความไมสบายทางกาย ความทุกขทางกาย ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกิด 
แตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิแตกายสัมผัส อันใด นี้เรียกวา ทุก 
ขินทรีย 
     โสมนัสสินทรีย เปนไฉน 
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโต 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใดนี้เรียกวา โสมนัสสินทรีย 
     โทมนัสสินทรีย เปนไฉน 
     ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิ 
แตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา 
โทมนัสสินทรีย 
     อุเปกขินทรีย เปนไฉน 
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข 
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุขอันเกิด แตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา  
อุเปกขินทรีย 
     [๒๔๐] สัทธินทรีย เปนไฉน 
     ศรัทธา กิริยาท่ีเช่ือ ความปลงใจเช่ือ ความเล่ือมใสยิ่ง ศรัทธาอินทรียคือศรัทธา  
สัทธาพละ อันใด นี้เรียกวา สัทธินทรีย 
     วิริยินทรีย เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบ่ัน ความต้ังหนา ความพยายาม  
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง  ความหม่ันความกาวไปอยางไมทอถอย ความไม 
ทอดท้ิงฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ อินทรียคือวิริยะ วิริยพละ 
สัมมาวายามะ อันใดนีเ้รียกวา วิริยินทรีย 
     สตินทรีย เปนไฉน  
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     สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาท่ีระลึก ความทรงจําความไมเล่ือนลอย  
ความไมลืม สติ อินทรียคือสติ สติพละ สัมมาสติ อันใดนีเ้รียกวา สตินทรีย 
     สมาธินทรีย เปนไฉน 
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต 
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบ อินทรียคือสมาธิ สมาธิพละ สัมมา 
สมาธิ อันใด นี้เรียกวา สมาธินทรีย 
     ปญญินทรีย เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลอืกสรร ฯลฯ ความไมหลงความวิจัยธรรม  
สัมมาทิฏฐิ อันใด นี้เรียกวา ปญญินทรีย 
     [๒๔๑] อนญัญตัญญัสสามีตินทรีย เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิธัมมวิจยสัมโพชฌงค  
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค เพื่อรูธรรมท่ียังไมเคยรู เพื่อเห็นธรรมท่ียังไมเคยเห็น  
เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมเคยบรรลุ เพื่อทราบธรรมท่ียังไมเคยทราบ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังไมเคยทํา 
ใหแจงนั้นๆ อันใดนีเ้รียกวา อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย 
     อัญญินทรีย เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิธัมมวิจยสัมโพชฌงค  
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค เพื่อรูธรรมท่ีรูแลวเพื่อเห็นธรรมท่ีเห็นแลว เพื่อบรรลุ 
ธรรมท่ีบรรลุแลว เพื่อทราบธรรมท่ีทราบแลวเพื่อทําใหแจงธรรมท่ีทําใหแจงแลวนั้นๆ อันใด นี ้
เรียกวา อัญญินทรีย 
     อัญญาตาวินทรีย เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิธัมมวิจยสัมโพชฌงค  
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค เพื่อรูธรรมท่ีรูแลว เพื่อเห็นธรรมท่ีเห็นแลว เพื่อบรรลุ 
ธรรมท่ีบรรลุแลว เพื่อทราบธรรมท่ีทราบแลว เพื่อทําใหแจงธรรมท่ีทําใหแจงแลวนั้นๆ อันใด 
นี้เรียกวา อัญญาตาวินทรีย 
                       อภิธรรมภาชนีย จบ  
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                         ปญหาปุจฉกะ 
     [๒๔๒] อินทรีย ๒๒ คือ 
           ๑. จักขุนทรีย 
           ๒. โสตินทรีย 
           ๓. ฆานินทรีย 
           ๔. ชิวหินทรีย 
           ๕. กายนิทรีย 
           ๖. มนินทรีย 
           ๗.  อิตถินทรีย 
           ๘. ปุริสินทรีย 
           ๙. ชีวิตนิทรีย 
           ๑๐. สุขินทรีย 
           ๑๑. ทุกขินทรีย 
           ๑๒. โสมนัสสินทรีย 
           ๑๓. โทมนัสสินทรีย 
           ๑๔. อุเปกขินทรีย 
           ๑๕. สัทธินทรีย 
           ๑๖. วิริยินทรีย 
           ๑๗. สตินทรีย 
           ๑๘. สมาธินทรีย 
           ๑๙. ปญญินทรีย 
           ๒๐. อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย 
           ๒๑. อัญญินทรีย 
           ๒๒. อัญญาตาวินทรีย 
                        ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 
     บรรดาอินทรีย ๒๒ อินทรียไหนเปนกุศล อินทรียไหนเปนอกุศลอินทรียไหนเปนอัพยา 
กฤต ฯลฯ อินทรียไหนเปนสรณะ อินทรียไหนเปนอรณะ  
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                        ติกมาติกาวิสัชนา 
     [๒๔๓] อินทรีย ๑๐ เปนอัพยากฤต โทมนัสสินทรีย เปนอกุศลอนญัญตัญญัสสามี 
ตินทรีย เปนกศุล อินทรีย ๔ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี อินทรีย ๖ เปนกุศลก็มี เปน 
อกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี อินทรีย ๑๒กลาวไมไดวา แมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปน 
ทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต อินทรีย ๖ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี  
เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยตุก็มี อินทรีย ๓ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี  
เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยตุก็มี ชีวิตนิทรีย เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุต 
ก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกข 
เวทนาสัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี อินทรีย ๗ เปนเนววปิากธัมมธรรม 
อินทรีย ๓ เปนวิบาก อินทรีย เปนวิปากธัมมธรรม อัญญินทรีย เปนวบิากก็มี เปนวปิาก 
ธัมมธรรมก็มี อินทรีย ๙เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววปิากนวิปากธัมมธรรม 
ก็มี อินทรีย ๙เปนอุปาทินนปุาทานิยะ โทมนัสสินทรีย เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ อินทรีย ๓ 
เปนอนุปาทินนานุปาทานยิะ อินทรีย ๙ เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนปุาทานิยะก็มี  
เปนอนุปาทินนานุปาทานยิะก็มี อินทรีย ๙ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ โทมนัสสินสินทรีย  
เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ อินทรีย ๓ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ อินทรีย ๓ เปนอสังกิลิฏฐ 
สังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี อินทรีย ๖ เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสัง 
กิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี อินทรีย ๙ เปนอวติักกาวจิาระ โทมนัส 
สินทรีย เปนสวิตักกสวิจาระ อุเปกขินทรีย เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี 
อินทรีย ๑๑ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวติักกวจิารมัตตะก็มี เปนอวิตกักาวจิาระก็มี อินทรีย  
๑๑ กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะ โสมนัส 
สินทรีย เปนปติสหคตะ เปนนสุขสหคตะ เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี  กลาวไมไดวา เปนปติ 
สหคตะก็มี อินทรีย ๖ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี อินทรีย ๔  
เปนปติสหคตะก็มีเปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ 
แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ  
โทมนัสสินทรีย เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี อินทรีย ๖ เปนทัสสนปหา 
ตัพพะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพะก็มีเปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนเนวทัส 
สนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ โทมนัสสินทรีย เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนภาวนาปหา  
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ตัพพเหตุกะกมี็ อินทรีย ๖ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะกมี็ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปน 
เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี อินทรีย ๑๐ เปนเนวาจยคามินาปจยคามี โทมนัสสินทรีย  
เปนอาจยคามี อนัญญตัญญัสสามีตินทรียเปนอปจยคามี อัญญินทรีย เปนอปจยคามีกมี็ เปน 
เนวาจยคามินาปจยคามีก็มีอินทรีย ๙ เปนอาจยคามีก็มี เปนอปจยคามีกมี็ เปนเนวาจยคามินาปาจย 
คามีก็มีอินทรีย ๑๐ เปนเนวเสกขนาเสกขะ อินทรีย ๒ เปนเสกขะ อัญญาตาวินทรียเปน 
อเสกขะ อินทรีย ๙ เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปนเนวเสกขนาเสกขะก็มี อินทรีย ๑๐  
เปนปริตตะ อินทรีย ๓ เปนอัปปมาณะ อินทรีย ๙ เปนปริตตะก็มี เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปปมาณะ 
ก็มี อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณะอินทรีย ๒ เปนปริตตารัมมณะ อินทรีย ๓ เปนอัปปมาณา 
รัมมณะ โทมนัสสินทรีย เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหคัคตารัมมณะก็มี ไมเปนอัปปมาณา 
รัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตารัมมณะก็มีอินทรีย ๙  
เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน 
ปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตารัมมณะ แมเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี อินทรีย ๙ เปนมัชฌิมะ  
โทมนัสสินทรีย เปนหีนอินทรีย ๓ เปนปณตีะ อินทรีย ๓ เปนมัชฌิมะกมี็ เปนปณีตะกมี็  
อินทรีย ๖เปนหีนะก็มี เปนมัชฌิมะก็มี เปนปณีตะก็มี อินทรีย ๑๐ เปนอนิยตะ อนัญญ 
ตัญญัสสามิตินทรีย เปนสัมมัตตนิยตะ อินทรีย ๔ เปนสัมมัตตนิยตะกมี็ เปนอนิยตะก็มี 
โทมนัสสินทรีย เปนมิจฉัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี อินทรีย ๖เปนมิจฉัตตนิยตะก็มี เปน 
สัมมัตตนิยตะก็มี เปนอนยิตะก็มี อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณะ อินทรีย ๔ กลาวไมไดวา แม 
เปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะแมเปนมัคคาธิปติ อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย  
ไมเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปน 
มัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี อัญญินทรีย ไมเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะก็มี  
เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มีอินทรีย ๙ 
เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปน 
มัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มีอินทรีย ๑๐ เปนอุปปนนะก็มี เปน 
อุปปาทีก็มี กลาวไมไดวา เปนอนุปปนนะอินทรีย ๒ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะ 
ก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปปาทีอินทรีย ๑๐ เปนอุปปนนะกมี็ เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาที 
ก็มี อินทรีย ๒๒เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันกมี็ อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณะ 
อินทรีย ๒ เปนปจจุปปนนารัมมณะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปน  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 123 
อนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ อินทรีย ๑๐ เปนอตีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตา 
รัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตา 
รัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี อินทรีย ๒๒ เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธากมี็ เปน 
อัชฌัตตพหิทธาก็มี อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณะ อินทรีย ๓ เปนพหิทธารัมมณะ อินทรีย ๔ 
เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มีอินทรีย ๘  
เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา  
แมเปนอัชฌัตตารัมมณะ แมเปนพหิทธารัมมณะแมเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี อินทรีย ๕  
เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆะ อินทรีย ๑๗เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ 
                        ทุกมาติกาวิสัชนา 
                      ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 
     [๒๔๔] อินทรีย ๔ เปนเหตุ อินทรีย ๑๘ เปนนเหตุ อินทรีย ๗ เปนสเหตุกะ อินทรีย ๙ 
เปนอเหตุกะ อินทรีย ๖ เปนสเหตุกะก็มี เปนอเหตุกะก็มีอินทรีย ๗ เปนเหตุสัมปยุต อินทรีย ๙ 
เปนเหตุวิปปยตุ อินทรีย ๖ เปนเหตุสัมปยตุก็มี เปนเหตุวิปปยุตก็มี อินทรีย ๔ เปนเหตุสเหตุกะ  
อินทรีย ๙กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปนสเหตุกนเหตุ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา  
เปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตกุนเหตุ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุก 
นเหตุก็มี กลาวไมไดวา เปนสเหตุกนเหตุกมี็ อินทรีย ๔เปนเหตุเหตุสัมปยุต อินทรีย ๙  
กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต แมเปนเหตุสัมปยตุตนเหตุ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา 
เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต 
เปนเหตุสัมปยตุตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา เปนเหตุสัมปยตุตนเหตกุ็มี อินทรีย ๙ เปนนเหตุ 
อเหตุกะ อินทรีย ๓ เปนนเหตุสเหตุกะ อินทรีย ๔ กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ  
แมเปนนเหตุอเหตุกะ อินทรีย ๖ เปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี 
                      ๒. จฬูันตรทุกวิสัชนา 
     [๒๔๕] อินทรีย ๒๒ เปนสัปปจจยะ เปนสังขตะ เปนอนิทัสสนะอินทรีย ๕ 
เปนสัปปฏิฆะ อินทรีย ๑๗ เปนอัปปฏิฆะ อินทรีย ๗ เปนรูปอินทรีย ๑๔ เปนอรูป ชีวิตินทรีย   
เปนรูปก็มี เปนอรูปก็มี อินทรีย ๑๐ เปนโลกิยะ อินทรีย ๓ เปนโลกุตตระ อินทรีย ๙ เปน 
โลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มีอินทรีย ๒๒ เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ  
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                     ๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา 
     [๒๔๖] อินทรีย ๒๒ เปนโนอาสวะ อินทรีย ๑๐ เปนสาสวะ อินทรีย ๓เปน 
อนาสวะ อินทรีย ๙ เปนสาสวะก็มี เปนอนาสวะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนอาสววิปปยตุ โทมนัสสินทรีย  
เปนอาสวสัมปยุต อินทรีย ๖ เปนอาสวสัมปยุตก็มีเปนอาสววิปปยุตก็มี อินทรีย ๑๐  
กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา 
แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโนอาสวะอินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ  
เปนสาสวโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวาเปนสาสวโนอาสวะก็มี อินทรีย ๑๕ กลาว 
ไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุตแมเปนอาสวสัมปยตุตโนอาสวะ โทมนัสสินทรีย  
กลาวไมไดวา เปนอาสวอาสวสัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ อินทรีย ๖ กลาว 
ไมไดวา เปนอาสวอาสวสัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา เปน 
อาสวสัมปยุตตโนอาสวะกมี็ อินทรีย ๙ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะ อินทรีย ๓ เปน 
อาสววิปปยุตตอนาสวะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา แมเปนอาสววปิปยุตตสาสวะ  
แมเปนอาสววปิปยุตตอนาสวะ อินทรีย ๓ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เปนอาสววิปป 
ยุตตอนาสวะก็มี อินทรีย ๖ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ 
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอาสววิปปยตุตสาสวะ แมเปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี 
                    ๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา 
     [๒๔๗] อินทรีย ๒๒ เปนโนสัญโญชนะ อินทรีย ๑๐ เปนสัญโญชนิยะอินทรีย ๓  
เปนอสัญโญชนิยะ อินทรีย ๙ เปนสัญโญชนิยะก็มี เปนอสัญโญชนิยะก็มี อินทรีย ๑๕ 
เปนสัญโญชนวิปปยุต โทมนัสสินทรีย เปนสัญโญชนสัมปยุต อินทรีย ๖ เปนสัญโญชน 
สัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุตก็มีอินทรีย ๑๐ กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัญโญ 
ชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชน 
สัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปนสัญโญชน 
สัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนิยโน 
สัญโญชนะก็มีอินทรีย ๑๕ กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญ 
ชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัมปยุต  
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เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวาเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต 
เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี  
อินทรีย ๙ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ อินทรีย ๓ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ  
โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชน 
วิปปยุตตอสัญโญชนิยะ อินทรีย ๓ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มีเปนสัญโญชน 
วิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี อินทรีย ๖ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มี เปน 
สัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ 
แมเปนสัญโญชนวปิปยุตตอสัญโญชนิยะกมี็ 
                      ๕. คันถโคจฉกวิสัชนา 
     [๒๔๘] อินทรีย ๒๒ เปนโนคันถะ อินทรีย ๑๐ เปนคันถนิยะอินทรีย ๓  
เปนอคันถนิยะ อินทรีย ๙ เปนคันถนิยะกมี็ เปนอคันถนยิะก็มีอินทรีย ๑๕ เปนคันถ 
วิปปยุต โทมนัสสินทรีย เปนคันถสัมปยุต อินทรีย ๖เปนคันถสัมปยุตกมี็ เปน 
คันถวิปปยุตกมี็ อินทรีย ๑๐ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปนคันถนิยโนคันถะ อินทรีย ๓ 
กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถนิยะแมเปนคันถนิยโนคันถะ อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา 
เปนคันถคันถนิยะ เปนคันถนิยโนคันถะกมี็ กลาวไมไดวา เปนคันถนยิโนคันถะก็มี 
อินทรีย ๑๕กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ  
โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา เปนคันถคันถสัมปยุต เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ 
อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถสัมปยุต เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มีกลาวไมไดวา  
เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี อินทรีย ๙ เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ อินทรีย ๓ เปน 
คันถวิปปยุตตอคันถนิยะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวาแมเปนคันถวปิปยุตตคันถนยิะ  
แมเปนคันถวปิปยุตตอคันถนิยะ อินทรีย ๓เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะก็มี เปน 
คันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี อินทรีย ๖เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะก็มี เปน 
คันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี กลาวไมไดวาแมเปนคันถวปิปยุตตคันถนยิะ แมเปน 
คันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี 
                   ๖, ๗, ๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา 
     [๒๔๙] อินทรีย ๒๒ เปนโนโอฆะ ฯลฯ อินทรีย ๒๒ เปนโนโยคะฯลฯ อินทรีย ๒๒ 
เปนโนนวีรณะ อินทรีย ๑๐ เปนนีวรณิยะ อินทรีย ๓ เปนอนีวรณิยะ อินทรีย ๙ เปน  
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นีวรณยิะก็มี เปนอนีวรณิยะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนนวีรณวปิปยุต โทมนัสสินทรีย เปน 
นีวรณสัมปยุต อินทรีย ๖ เปนนีวรณสัมปยตุก็มี เปนนวีรณวิปปยุตก็มี อินทรีย ๑๐  
กลาวไมไดวา เปนนีวรณนวีรณิยะ เปนนวีรณิยโนนวีรณะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา 
แมเปนนวีรณนีวรณยีะ แมเปนนีวรณิยโนนีวรณะ อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปนนวีรณ 
นีวรณยิะ เปนนีวรณยิโนนวีรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนีวรณยิโนนวีรณะก็มี 
อินทรีย ๑๕ กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนวีรณสัมปยุต แมเปนนีวรณสัมปยุตตโนนวีรณะ  
โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา แมเปนนวีรณนวีรณสัมปยุต แมเปนนวีรณสัมปยุตต 
โนนีวรณะ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณสัมปยุตเปนนีวรณสัมปยุตต 
โนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนีวรณสัมปยุตตโนนวีรณะก็มีอินทรีย ๙ เปน 
นีวรณวิปปยุตตนีวรณยิะ อินทรีย ๓ เปนนวีรณวิปปยุตตอนีวรณยิะโทมนัสสินทรีย  
กลาวไมไดวา แมเปนนวีรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แมเปนนวีรวิปปยุตตอนีวรณยิะ อินทรีย ๓  
เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณยิะก็มี เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณยิะก็มี อินทรีย ๖ เปน 
นวีรณวิปปยุตตนีวรณยิะก็มี เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณยิะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน 
นีวรณวิปปยุตตนีวรณยิะ แมเปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณยิะก็มี 
                    ๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา 
     [๒๕๐] อินทรีย ๒๒ เปนโนปรามาสะ อินทรีย ๑๐ เปนปรามัฏฐะอินทรีย ๓  
เปนอปรามัฏฐะ อินทรีย ๙ เปนปรามัฏฐะก็มี เปนอปรามัฏฐะก็มีอินทรีย ๑๖ เปนปรามาส 
วิปปยุต อินทรีย ๖ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาสวปิปยุตก็มี อินทรีย ๑๐  
กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา  
แมเปนปรามาสปรามัฏฐะ แมเปนปรามัฏฐโนปรามาสะ อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปน 
ปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี กลาวไมไดวา เปนปรามัฏฐโนปรามาสะ 
ก็มี อินทรีย ๑๐เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ อินทรีย ๓ เปนปรามาสวิปปยุตต 
อปรามัฏฐะอินทรีย ๓ เปนปรามาสวิปปยตุตปรามัฏฐะก็มี เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะ 
ก็มี อินทรีย ๖ เปนปรามาสวปิปยุตตปรามัฏฐะก็มี เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี 
กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสวิปปยตุตปรามัฏฐะ แมเปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี  
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                      ๑๐. มหันตรทกุวิสัชนา 
     [๒๕๑] อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณะ อินทรีย ๑๔ เปนสารัมมณะชีวติินทรีย  
เปนสารัมมณะก็มี เปนอนารัมมณะก็มี อินทรีย ๒๑ เปนโนจิตตะมนนิทรียเปนจิตตะ  
อินทรีย ๑๓ เปนเจตสิกะ อินทรีย ๘ เปนอเจตสิกะ ชีวิตนิทรีย เปนเจตสิกะก็มี  
เปนอเจตสิกะก็มี อินทรีย ๑๓ เปนจิตตสัมปยุตอินทรีย ๗ เปนจิตตวิปปยุต  
ชีวิตินทรีย  เปนจิตตสัมปยุตก็มี เปนจิตตวปิปยุตก็มีมนนิทรีย กลาวไมไดวาแม 
เปนจิตตสัมปยุต แมเปนจิตตวิปปยุต อินทรีย ๑๓เปนจติตสังสัฏฐะ อินทรีย ๗  
เปนจิตตวิสังสัฏฐะ ชีวิตินทรีย เปนจติตสังสัฏฐะก็มีเปนจิตตวิสังสัฏฐะก็มี มนนิทรีย  
กลาวไมไดวา แมเปนจิตตสังสัฏฐะ แมเปนจิตตวิสังสัฏฐะ อินทรีย ๑๓ เปนจิตตสมุฏฐานะ  
อินทรีย ๘ เปนโนจิตตสมุฏฐานะชีวิตินทรีย เปนจิตตสมุฏฐานะก็มี เปนโนจิตต 
สมุฏฐานะก็มี อินทรีย ๑๓ เปนจิตตสหภู อินทรีย ๘ เปนโนจิตตสหภ ูชีวิตินทรีย  
เปนจิตตสหภกู็มี เปนโนจติตสหภูก็มี อินทรีย ๑๓ เปนจติตานุปริวัตติ อินทรีย ๘ 
เปนโนจิตตานปุริวัตติชีวิตนิทรีย เปนจิตตานุปริวัตติก็มี เปนโนจิตตานปุริวัตติก็มี  
อินทรีย ๑๓ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ อินทรีย ๘ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ชีวิตินทรีย 
เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี เปนโนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี อินทรีย ๑๓ เปนจิตต 
สังสัฏฐสมุฏฐานสหภู อินทรีย ๘ เปนโนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู ชีวติินทรีย เปน 
จติตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูกมี็ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภกู็มีอินทรีย ๑๓ เปน 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ อินทรีย ๘ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ชีวิตินทรีย  
เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มีเปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี อินทรีย ๖  
เปนอัชฌัตติกะ อินทรีย ๑๖เปนพาหิระ อินทรีย ๗ เปนอุปาทา อินทรีย ๑๔ 
เปนนอุปาทา ชีวิตินทรีย เปนอุปาทาก็มี เปนนอุปาทากมี็ อินทรีย ๙ 
เปนอุปาทินนะ อินทรีย ๔ เปนอนุปาทินนะ อินทรีย ๙ เปนอุปาทินนะก็มี  
เปนอนุปาทินนะก็มี 
                    ๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา 
     [๒๕๒] อินทรีย ๒๒ เปนนอุปาทานะ อินทรีย ๑๐ เปนอุปาทานิยะอินทรีย ๓ เปน 
อนุปาทานิยะ อินทรีย ๙ เปนอุปาทานิยะกมี็ เปนอนุปาทานิยะก็มีอินทรีย ๑๖ เปนอุปาทานวิปปยุต  
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อินทรีย ๖ เปนอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทานวิปปยุตก็มี อินทรีย ๑๐ กลาวไมไดวา 
เปนอุปาทานอุปาทานิยะ เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แม 
เปนอุปาทานอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทานิยะโนอุปาทานะ อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปน 
อุปาทานอุปาทานิยะ เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปาทานิยโน 
อุปาทานะก็มี อินทรีย ๑๖กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยตุ แมเปนอุปาทาน 
สัมปยุตตโนอุปาทานะ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต เปน 
อุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปาทานสัมปยตุตโนอุปาทานะก็มี 
อินทรีย ๑๐ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ อินทรีย ๓ เปนอุปาทานวิปปยตุตอนุปาทานิยะ  
อินทรีย ๓ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะก็มี เปนอุปาทานวิปปยตุตอนุปาทานยิะก็มี 
อินทรีย ๖ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานยิะก็มี เปน อุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี  
กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานวิปปยตุตอุปาทานิยะแมเปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ 
ก็มี 
                     ๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา 
     [๒๕๓] อินทรีย ๒๒ เปนโนกิเลสะ อินทรีย ๑๐ เปนสังกิเลสิกะอินทรีย ๓ เปน 
อสังกิเลสิกะ อินทรีย ๙ เปนสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิเลสิกะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนอสังกิลิฏฐะ  
โทมนัสสินทรีย เปนสังกิลิฏฐะ อินทรีย ๖เปนสังกิลิฏฐะก็มี เปนอสังกลิิฏฐะก็มี อินทรีย ๑๕ 
เปนกิเลสวิปปยุต โทมนัสสินทรีย เปนกิเลสสัมปยุต อินทรีย ๖ เปนกเิลสสัมปยุตก็มี 
เปนกิเลสวิปปยุตก็มี อินทรีย ๑๐ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิก 
โนกิเลสะอินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิเลสิกะ แมเปนสังกิเลสิก 
โนกิเลสะอินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะ 
ก็มี  กลาวไมไดวา เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี อินทรีย ๑๕ กลาวไมไดวา แมเปน 
กิเลสสังกิลิฏฐะ แมเปนสังกลิิฏฐโนกิเลสะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวาเปน 
กิเลสสังกิลิฏฐะ เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปนกเิลสสังกิลิฏฐะ  
เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนสังกลิิฏฐโนกิเลสะก็มี อินทรีย ๑๕ 
กลาวไมไดวา แมเปนกเิลสกิเลสสัมปยุต แมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ โทมนัสสินทรีย 
กลาวไมไดวา เปนกิเลสกิเลสสัมปยุตเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ อินทรีย ๖ กลาว  
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ไมไดวา เปนกเิลสกิเลสสัมปยุตเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปน 
กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มีอินทรีย ๙ เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ อินทรีย ๓ เปน 
กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา แมเปนกเิลสวปิปยุตต- 
สังกิเลสิกะแมเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ อินทรีย ๓ เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ 
ก็มีเปนกเิลสวปิปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี อินทรีย ๖ เปนกเิลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะก็มี 
เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสวิปปยตุตสังกิเลสิกะแม 
เปนกิเลสวปิปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี 
                       ๑๓. ปฏฐิทุกวสัิชนา 
     [๒๕๔] อินทรีย ๑๕ เปนนทัสสนปหาตัพพะ อินทรีย ๗ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี  
เปนนทัสสนปหาตัพพะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนนภาวนาปหาตัพพะอินทรีย ๗ เปนภาวนา 
ปหาตัพพะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี 
อินทรีย ๗ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะกมี็ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี อินทรีย ๑๕ 
เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ อินทรีย ๗เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะกมี็ เปนนภาวนา 
ปหาตัพพเหตุกะก็มี อินทรีย ๙ เปนอวิตกักะ โทมนัสสินทรีย เปนสวิตกักะ  
อินทรีย ๑๒ เปนสวิตักกะก็มีเปนอวิตกักะกมี็ อินทรีย ๙ เปนอวิจาระ  
โทมนัสสินทรีย เปนสวจิาระ อินทรีย ๑๒เปนสวิจาระกมี็ เปนอวิจาระก็มี  
อินทรีย ๑๑ เปนอัปปติกะ อินทรีย ๑๑เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะกมี็  
อินทรีย ๑๑  เปนนปติสหคตะ อินทรีย ๑๑เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี  
อินทรีย ๑๒ เปนนสุขสหคตะ อินทรีย ๑๐เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี  
อินทรีย ๑๒ เปนนอุเปกขาสหคตะอินทรีย ๑๐ เปนอุเปกขาสหคตะกมี็ เปนนอุเปกขา 
สหคตะก็มี อินทรีย ๑๐ เปนกามาวจร อินทรีย ๓ เปนนกามาวจร อินทรีย ๙ 
เปนกามาวจรก็มี  เปนนกามาวจรก็มี อินทรีย ๑๓ เปนนรูปาวจร อินทรีย ๙  
เปนรูปาวจรกมี็ เปนนรูปาวจรก็มี อินทรีย ๑๔ เปนนอรูปาวจร  อินทรีย ๘ เปน 
อรูปาวจรก็มีเปนนอรูปาวจรก็มี อินทรีย ๑๐ เปนปริยาปนนะ อินทรีย ๓ เปน  
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อปริยาปนนะอินทรีย ๙ เปนปริยาปนนะก็มี เปนอปริยาปนนะก็มี อินทรีย ๑๑ เปน 
อนิยยานิกะอนัญญตัญญัสสามีตินทรีย เปนนิยยานกิะ อินทรีย ๑๐ เปนนิยยานิกะ 
ก็มี เปนอนยิยานิกะก็มี อินทรีย ๑๐ เปนอนยิตะ อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย เปนนยิตะ 
อินทรีย ๑๑ เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี อินทรีย ๑๐ เปนสอุตตระอินทรีย ๓ เปนอนตุตระ 
อินทรีย ๙ เปนสอุตตระก็มี เปนอนุตตระกมี็ อินทรีย ๑๕เปนอรณะ โทมนัสสินทรีย เปนสรณะ 
อินทรีย ๖ เปนสรณะก็มี เปนอรณะก็มีฉะนีแ้ล 
                        ปญหาปุจฉกะ จบ 
                    อินทริยวภิังค จบบริบูรณ  
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                      ๖. ปจจยาการวิภังค 
                         สุตตันตภาชนีย 
     [๒๕๕] สังขารเกิดเพราะอวิชาเปนปจจยั 
           วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั 
           นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั 
           สฬายตนะเกดิเพราะนามรูปเปนปจจัย 
           ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจยั 
           เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
           ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
           อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจยั 
           ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจยั 
           ชาติเกดิเพราะภพเปนปจจยั 
     ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เกิดเพราะชาติเปนปจจยั  
ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๒๕๖] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน 
     ความไมรูทุกข ความไมรูทุกขสมุทัย ความไมรูทุกขนโิรธ ความไมรูทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา นี้เรียกวา อวิชชา 
     [๒๕๗] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน 
     ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร กายสังขารวจีสังขาร จิตตสังขาร 
     ในสังขารเหลานั้น ปุญญาภิสังขาร เปนไฉน 
     กุศลเจตนา เปนกามาวจร เปนรูปาวจร ท่ีสําเร็จดวยทาน ท่ีสําเร็จดวยศีล ท่ีสําเร็จ 
ดวยภาวนา นีเ้รียกวา  ปุญญาภิสังขาร 
     อปุญญาภิสังขาร เปนไฉน 
     อกุศลเจตนาเปนกามาวจร นี้เรียกวา อปุญญาภิสังขาร  
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     อาเนญชาภสัิงขาร เปนไฉน 
     กุศลเจตนาเปนอรูปาวจร นี้เรียกวา อาเนญชาภิสังขาร 
     กายสังขาร เปนไฉน 
     กายสัญเจตนา เปนกายสังขาร วจีสัญเจตนา เปนวจีสังขาร มโนสัญเจตนา เปน 
จิตตสังขาร 
     เหลานี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั 
     [๒๕๘] วญิญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน 
     จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณมโนวิญญาณ  
นี้เรียกวา วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย 
     [๒๕๙] นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน 
     นาม ๑ รูป ๑ 
     ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน 
     เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ นี้เรียกวา นาม 
     รูป เปนไฉน 
     มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปท่ีอาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกวา รูป 
     นามและรูปดังกลาวมานี ้นี้เรียกวา นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย 
     [๒๖๐] สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน 
     จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ มนายตนะ นี้เรียกวา  
สฬายตนะเกดิเพราะนามรูปเปนปจจยั 
     [๒๖๑] ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เปนไฉน 
     จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส นี้เรียกวา  
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจยั 
     [๒๖๒] เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน 
     จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนาชิวหาสัมผัสสชา 
เวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา นี้เรียกวาเวทนาเกิดเพราะผัสสะ 
เปนปจจยั  
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     [๒๖๓] ตณัหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน 
     รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐพัพตัณหา ธัมมตัณหา นี้เรียกวา  
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
     [๒๖๔] อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน 
     กามุปาทาน ทิฏฐปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน นี้เรียกวาอุปาทานเกิด 
เพราะตัณหาเปนปจจยั 
     [๒๖๕] ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย เปนไฉน 
     ภพ ๒ คือ กรรมภพ ๑ อุปปตติภพ ๑ 
     ในภพ ๒ นัน้ กรรมภพ เปนไฉน 
     ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร นี้เรียกวา กรรมภพกรรมท่ีเปน 
เหตุใหไปสูภพแมท้ังหมด ก็เรียกวา กรรมภพ 
     อุปปตติภพ เปนไฉน 
     กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการ 
ภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ นี้เรียกวา อุปปตติภพ 
     กรรมภพและอุปปตติภพดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย 
     [๒๖๖] ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย เปนไฉน 
     ความเกิด ความเกดิพรอม ความหยั่งลง ความเกดิจําเพาะ ความปรากฏแหงขันธ  
ความไดอายตนะ ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ อันใดนีเ้รียกวา ชาติเกิดเพราะภพ 
เปนปจจยั 
     [๒๖๗] ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย เปนไฉน 
     ชรา ๑ มรณะ ๑ 
     ในชราและมรณะน้ัน ชรา เปนไฉน 
     ความครํ่าครา ภาวะท่ีครํ่าครา ความท่ีฟนหลุด ความท่ีผมหงอก ความท่ีหนังเหี่ยวยน  
ความเส่ือมส้ินอายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้นของเหลาสัตวนั้นๆ อันใด 
นี้เรียกวา ชรา 
     มรณะ เปนไฉน  
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     ความเคล่ือน ภาวะท่ีเคล่ือน ความทําลาย ความหายไป มฤตยู ความตาย ความทํา 
กาละ ความแตกแหงขันธ ความท้ิงซากศพไว ความขาดแหงชีวิตนิทรีย จากหมูสัตวนัน้ๆ  
ของเหลาสัตวนั้นๆ อันใด นีเ้รียกวา มรณะ 
     ชราและมรณะดังกลาวมาน้ี นี้เรียกวา ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัย 
     [๒๖๘] โสกะ เปนไฉน 
     ความโศกเศรา กิริยาโศกเศรา สภาพโศกเศรา ความแหงผากภายในความแหงกรอบ 
ภายใน ความเกรียมใจ ความโทมนัส ลูกศรคือความโศกเศราของผูท่ีถูกความเส่ือมญาติ ความ 
เส่ือมโภคทรัพย ความเส่ือมเกี่ยวดวยโรคความเส่ือมศีล หรือความเส่ือมทิฏฐิ กระทบแลว 
ของผูประกอบดวยความเส่ือมอยางใดอยางหนึ่ง ของผูท่ีถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบ 
แลว นี้เรียกวาโสกะ 
     [๒๖๙] ปริเทวะ เปนไฉน 
     ความรองไห ความครํ่าครวญ กิริยารองไห กิริยาครํ่าครวญ สภาพรองไห  
สภาพครํ่าครวญ ความบนถึง ความพรํ่าเพอ ความรํ่าไห ความพิไรรํ่ากิริยาพิไรรํ่า  
สภาพพิไรรํ่า ของผูท่ีถูกความเส่ือมญาติ ความเส่ือมโภคทรัพยความเส่ือมเกี่ยวดวยโรค  
ความเส่ือมศีล หรือความเส่ือมทิฏฐิ กระทบแลว ของผูประกอบดวยความเส่ือมอยางใด 
อยางหนึ่ง ของผูท่ีถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว นี้เรียกวา ปริเทวะ 
     [๒๗๐] ทุกข เปนไฉน 
     ความไมสบายกาย ความทุกขกาย ความเสวยอารมณท่ีไมสบาย เปนทุกขอันเกิดแตกาย 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิแตกายสัมผัส อันใด นี้เรียกวา ทุกข 
     [๒๗๑] โทมนัส เปนไฉน 
      ความไมสบายใจ ความทกุขใจ ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิ 
แตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกวา 
โทมนัส 
     [๒๗๒] อุปายาส เปนไฉน 
     ความแคน ความขุนแคน สภาพแคน สภาพขุนแคน ของผูท่ีถูกความเส่ือม 
ญาติ ความเส่ือมโภคทรัพย ความเสื่อมเกีย่วดวยโรค  ความเส่ือมศีล หรือความเส่ือมทิฏฐิ   
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กระทบแลว ของผูประกอบดวยความเส่ือมอยางใดอยางหน่ึงของผูท่ีถูกเหตุแหงทุกข 
อยางใดอยางหน่ึงกระทบแลว นี้เรียกวา  อุปายาส 
     [๒๗๓] คําวา ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้  ยอมมีดวยประการอยางนี้นัน้  
ไดแกความไปรวม ความมารวม ความประชุม ความปรากฏแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอม 
มีดวยประการอยางนี้ ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวาความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอม 
มีดวยประการอยางนี ้
                        สุตตันตภาชนยี จบ 
                        อภิธรรมมาติกา 
                         ปจจยจตุกกะ 
                        [อวิชชามูลกนัย] 
     [๒๗๔] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย 
           วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั 
           นามเกดิเพราะวิญญาณเปนปจจัย 
           อายตนะท่ี ๖ เกดิเพราะนามเปนปจจยั 
           ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจัย 
           เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
           ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
           อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจยั 
           ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจยั 
           ชาติเกดิเพราะภพเปนปจจยั 
           ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั 
     ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๒๗๕] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย 
           วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั 
           นามเกดิเพราะวิญญาณเปนปจจัย 
           ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจยั  
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           เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
           ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
           อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจยั 
           ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจยั 
           ชาติเกดิเพราะภพเปนปจจยั 
           ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั 
     ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๒๗๖] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย 
           วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั 
           นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั 
           อายตนะท่ี ๖ เกดิเพราะนามรูปเปนปจจัย 
           ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจัย 
           เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
           ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
           อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจยั 
           ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจยั 
           ชาติเกดิเพราะภพเปนปจจยั 
           ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั 
     ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๒๗๗] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย 
           วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั 
           นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั 
           สฬายตนะเกดิเพราะนามรูปเปนปจจัย 
           ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจยั 
           เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
           ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
           อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจยั  
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           ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจยั 
           ชาติเกดิเพราะภพเปนปจจยั 
           ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั 
     ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
                        ปจจยจตุกกะ จบ 
                          เหตุจตกุกะ 
                        [อวิชชามูลกนัย] 
     [๒๗๘] สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั 
           วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกดิเพราะสังขารเปนปจจัย 
           นามมีวญิญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวญิญาณเปนปจจัย 
           อายตนะท่ี ๖ มีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัย 
           ผัสสะมีอายตนะท่ี ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั 
           เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั 
           ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั 
           อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย 
           ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจยั 
           ชาติเกดิเพราะภพเปนปจจยั 
           ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั 
     ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๒๗๙] สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั 
           วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกดิเพราะสังขารเปนปจจัย 
           นามมีวญิญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวญิญาณเปนปจจัย 
           ผัสสะมีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจยั  
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           เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั 
           ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั 
           อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย 
           ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจยั 
           ชาติเกดิเพราะภพเปนปจจยั 
           ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั 
     ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๒๘๐] สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั 
           วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกดิเพราะสังขารเปนปจจัย 
           นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ เกดิเพราะวิญญาณเปนปจจัย 
           อายตนะท่ี ๖ มีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจยั 
           ผัสสะมีอายตนะท่ี ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั 
           เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั 
           ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั 
           อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย 
           ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจยั 
           ชาติเกดิเพราะภพเปนปจจยั 
           ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั 
     ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๒๘๑] สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั 
           วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกดิเพราะสังขารเปนปจจัย 
           นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ เกดิเพราะวิญญาณเปนปจจัย 
           สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย 
           ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ  เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจยั 
           เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั  
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           ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั 
           อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย 
           ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจยั 
           ชาติเกดิเพราะภพเปนปจจยั 
           ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั 
     ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
                         เหตุจตกุกะ จบ 
                        สัมปยุตตจตุกกะ 
                        [อวิชชามูลกนัย] 
     [๒๘๒] สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั 
           วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกดิเพราะสังขารเปนปจจยั 
           นามอันสัมปยุตดวยวญิญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั 
           อายตนะท่ี ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกดิเพราะนามเปนปจจยั 
           ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะอายตนะท่ี ๖เปนปจจัย 
           เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ  เกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั 
           ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกดิเพราะเวทนาเปนปจจัย 
           อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจยั 
           ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจยั 
           ชาติเกดิเพราะภพเปนปจจยั 
           ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั 
     ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๒๘๓] สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั 
           วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกดิเพราะสังขารเปนปจจยั 
           นามอันสัมปยุตดวยวญิญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั  
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           ผัสสะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจยั 
           เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
           ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกดิเพราะเวทนาเปนปจจัย 
           อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจยั 
           ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจยั 
           ชาติเกดิเพราะภพเปนปจจยั 
           ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั 
     ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๒๘๔] สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั 
           วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกดิเพราะสังขารเปนปจจยั 
           นามรูปและนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณปจจยั 
           อายตนะท่ี ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกดิเพราะนามรูปเปนปจจยั 
           ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะอายตนะท่ี ๖เปนปจจัย 
           เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
           ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกดิเพราะเวทนาเปนปจจัย 
           อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจยั 
           ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจยั 
           ชาติเกดิเพราะภพเปนปจจยั 
           ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั 
     ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๒๘๕] สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั 
           วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกดิเพราะสังขารเปนปจจยั 
           นามรูปและนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะ 
           วิญญาณเปนปจจัย 
           สฬายตนะอันสัมปยุตดวยนาม เกดิเพราะนามรูปเปนปจจยั  
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           ผัสสะอันสัมปยุตดวยสฬายตนะ เกดิเพราะสฬายตนะเปนปจจยั 
           เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
           ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกดิเพราะเวทนาเปนปจจัย 
           อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจยั 
           ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจยั 
           ชาติเกดิเพราะภพเปนปจจยั 
           ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั 
     ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
                       สัมปยุตตจตุกกะ จบ 
                        อัญญมัญญจตุกกะ 
                        [อวิชชามูลกนัย] 
     [๒๘๖] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย 
           อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจยั 
           วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั 
           สังขารเกิดแมเพราะวญิญาณเปนปจจัย 
           นามเกดิเพราะวิญญาณเปนปจจัย 
           วิญญาณเกดิแมเพราะนามเปนปจจยั 
           อายตนะท่ี ๖ เกดิเพราะนามเปนปจจยั 
           นามเกดิแมเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจัย 
           ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี  ๖ เปนปจจัย 
           อายตนะท่ี ๖ เกดิแมเพราะผัสสะเปนปจจยั 
           เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
           ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย  
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           ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
           เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจยั 
           อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจยั 
           ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย 
           ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจยั 
           ชาติเกดิเพราะภพเปนปจจยั 
           ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั 
     ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๒๘๗] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย 
           อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจยั 
           วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั 
           สังขารเกิดแมเพราะวญิญาณเปนปจจัย 
           นามเกดิเพราะวิญญาณเปนปจจัย 
           วิญญาณเกดิแมเพราะนามเปนปจจยั 
           ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจยั 
           นามเกดิแมเพราะผัสสะเปนปจจยั 
           เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
           ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย 
           ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
           เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจยั 
           อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจยั 
           ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย 
           ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจยั 
           ชาติเกดิเพราะภพเปนปจจยั 
           ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั  
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     ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้  ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๒๘๘] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย 
           อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจยั 
           วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั 
           สังขารเกิดแมเพราะวญิญาณเปนปจจัย 
           นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั 
           วิญญาณเกดิแมเพราะนามรูปเปนปจจยั 
           อายตนะท่ี ๖ เกดิเพราะนามรูปเปนปจจัย 
           นามรูปเกิดแมเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั 
           ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจัย 
           อายตนะท่ี ๖ เกดิแมเพราะผัสสะเปนปจจยั 
           เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
           ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย 
           ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
           เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจยั 
           อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจยั 
           ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย 
           ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจยั 
           ชาติเกดิเพราะภพเปนปจจยั 
           ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั 
     ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๒๘๙] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย 
           อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจยั 
           วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั 
           สังขารเกิดแมเพราะวญิญาณเปนปจจัย 
           นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั 
           วิญญาณเกดิแมเพราะนามรูปเปนปจจัย  
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           สฬายตนะเกดิเพราะนามรูปเปนปจจัย 
           นามรูปเกิดแมเพราะสฬายตนะเปนปจจัย 
           ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจยั 
           สฬายตนะเกดิแมเพราะผัสสะเปนปจจัย 
           เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
           ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย 
           ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
           เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจยั 
           อุปาทานเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย 
           ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย 
           ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจยั 
           ชาติเกดิเพราะภพเปนปจจยั 
           ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั 
     ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
                       อัญญมัญญจตุถกะ จบ 
                  [นยั ๘ มีสังขารมูลกนัยเปนตน] 
     [๒๙๐] อวชิชาเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย ฯลฯ 
           อวิชชาเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย ฯลฯ 
           อวิชชาเกิดเพราะนามเปนปจจยั ฯลฯ 
           อวิชชาเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจัย ฯลฯ 
           อวิชชาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ 
           อวิชชาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ฯลฯ 
           อวิชชาเกิดเพราะตัณหาเปนปจจยั ฯลฯ  
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           อวิชชาเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ฯลฯ 
           สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั 
           วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั 
           นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั 
           สฬายตนะเกดิเพราะนามรูปเปนปจจัย 
           ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจยั 
           เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
           ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
           อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจยั 
           ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจยั 
           ชาติเกดิเพราะภพเปนปจจยั 
           ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั 
     ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
                       อภิธรรมมาติกา จบ  
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                        อภิธรรมภาชนีย 
                          อกุศลนิเทส 
                         อกุศลจิต ๑๒ 
                       อกุศลจิต ดวงที่ ๑ 
                         ปจจยจตุกกะ 
     [๒๙๑] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน 
     อกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยทิฏฐิมีรูปเปนอารมณ หรือมีเสียงเปน 
อารมณ มีกล่ินเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณมีธรรมเปนอารมณ หรือ 
ปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึนในสมัยใด ในสมัยนั้นสังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั วญิญาณ 
เกิดเพราะสังขารเปนปจจยั นามเกิดเพราะวญิญาณเปนปจจัย อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปน 
ปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจัย เวทนาเกดิเพราะผัสสะเปนปจจยั ตัณหาเกิด 
เพราะเวทนาเปนปจจยั อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกดิเพราะอุปาทานเปนปจจยัชาต ิ
เกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้  
ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๒๙๒] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูล คือโมหะอันใด นี้เรียกวา  
อวิชชา 
     [๒๙๓] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอานอันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอวิชชา 
เปนปจจยั 
     [๒๙๔] วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณวญิญาณขันธ  
มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นีเ้รียกวา วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั  
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     [๒๙๕] นามเกิดเพราะวญิญาณเปนปจจัย เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั 
     [๒๙๖] อายตนะท่ี ๖ เกดิเพราะนามเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณวญิญาณขันธ 
มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกันอันใด นี้เรียกวา อายตนะท่ี ๖ เกดิเพราะนามเปนปจจยั 
     [๒๙๗] ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เปนไฉน 
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตองอันใด นีเ้รียกวาผัสสะเกิด 
เพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั 
     [๒๙๘] เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโต 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิด 
เพราะผัสสะเปนปจจยั 
     [๒๙๙] ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ความชกันําใหคลอยตามไป ความยินดีความเพลดิ 
เพลิน ความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน ความกําหนัดนกัแหงจติ อันใด นีเ้รียกวา 
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
     [๓๐๐] อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน 
     ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ การถือเอาโดยวปิลาส 
อันใด นีเ้รียกวา อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจยั 
     [๓๐๑] ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอุปาทานน้ีเรียกวา ภพเกิด 
เพราะอุปาทานเปนปจจัย 
     [๓๐๒] ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย เปนไฉน 
     ความเกิด ความเกดิพรอม ความบังเกิด ความบังเกดิจําเพาะ ความปรากฏแหงธรรม 
เหลานั้นอันใด นี้เรียกวา ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั 
     [๓๐๓] ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย เปนไฉน 
     ชรา ๑ มรณะ ๑  
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     ในชรามรณะน้ัน ชรา เปนไฉน 
     ความครํ่าครา ภาวะท่ีครํ่าครา ความเส่ือมส้ินอายุ แหงธรรมเหลานั้นอันใด นีเ้รียก 
วาชรา 
     มรณะ เปนไฉน 
     ความส้ินไป ความเส่ือมไป ความแตก ความทําลาย ความไมเท่ียงความหายไป 
แหงธรรมเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา มรณะ 
     ชราและมรณะดังกลาวมาน้ี นี้เรียกวา ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัย 
     [๓๐๔] คําวา ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ นั้น 
ไดแกความไปรวม ความมารวม ความประชุม ความปรากฏ แหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมี 
ดวยประการอยางนี ้
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
     [๓๐๕] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวชิชาเปนปจจยั วิญญาณเกดิเพราะสังขาร 
เปนปจจยั นามเกิดเพราะวญิญาณเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะ 
ผัสสะเปนปจจัย ตณัหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจยัอุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจยั ภพเกิด 
เพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัย ความ 
เกิดข้ึนแหงกองทกุขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๓๐๖] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดน้ีเรียกวา อวชิชา 
     สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอวิชชา 
     เปนปจจยั 
     วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกดิ 
เพราะสังขารเปนปจจยั 
     นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั 
     คําวา ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจยันัน้ นาม เปนไฉน  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 149 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนผัสสะ นี้เรียกวานาม 
     ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน 
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตองอันใด นีเ้รียกวา ผัสสะ 
เกิดเพราะนามเปนปจจยั ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
     [๓๐๗] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวชิชาเปนปจจยั วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปน 
ปจจัย นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจยั ผัสสะ 
เกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตณัหาเกิดเพราะเวทนา 
เปนปจจยั อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจยั ชาติเกิดเพราะ 
ภพเปนปจจยั ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัย ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมี 
ดวยประการอยางนี ้
     [๓๐๘] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดน้ีเรียกวา 
อวิชชา 
     สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอวิชชา 
เปนปจจยั 
     วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกดิ 
เพราะสังขารเปนปจจยั 
     นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั เปนไฉน 
     นาม ๑ รูป ๑ 
     ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม 
     รูป เปนไฉน 
     ความเกิดข้ึนแหงจักขายตนะ ความเกิดข้ึนแหงโสตายตนะ ความเกิดข้ึนแหงฆานายตนะ  
ความเกิดข้ึนแหงชิวหายตนะ ความเกิดข้ึนแหงกายายตนะหรือรูปแมอ่ืนใดมีอยู ไดแกรูปอัน  
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เกิดแตจิต มีจติเปนเหตุ มีจติเปนสมุฏฐานนี้เรียกวา รูป 
     นามและรูปดังกลาวมานี ้นี้เรียกวา นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย 
     คําวา อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจยันั้น นามรูป เปนไฉน 
     นาม ๑ รูป ๑ 
     ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม 
     รูป เปนไฉน 
     มโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป 
     นามและรูปดังกลาวมานี ้นี้เรียกวา นามรูป 
     อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวา  อายตนะท่ี ๖  
เกิดเพราะนามรูปเปนปจจยั 
     ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เปนไฉน 
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง อันใดนีเ้รียกวา ผัสสะ 
เกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจัย ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
     [๓๐๙] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวชิชาเปนปจจยั วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปน 
ปจจัย นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย สฬายตนะเกดิเพราะนามรูปเปนปจจยั ผัสสะเกิด 
เพราะสฬายตนะเปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตณัหาเกดิเพราะเวทนาเปนปจจยั 
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจยั ภพเกดิเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั  
ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัย ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๓๑๐] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะอันใด นี้เรียกวา  
     อวิชชา 
     สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน  อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอวิชชา 
เปนปจจยั  
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     วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกดิ 
เพราะสังขารเปนปจจยั 
     นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั เปนไฉน 
     นาม ๑ รูป ๑ 
     ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม 
     รูป เปนไฉน 
     ความเกิดข้ึนแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกายายตนะ หรือรูปแมอ่ืนใดมีอยู  
ไดแกรูปอันเกดิแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจติเปนสมุฏฐานนีเ้รียกวา รูป 
     นามและรูปดังกลาวมานี ้นี้เรียกวา นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย 
     คําวา สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นามรูป เปนไฉน 
     นาม ๑ รูป ๑ 
     ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม 
     รูป เปนไฉน 
     มหาภูตรูป ๔ และมโนวญิญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป 
     นามและรูปดังกลาวมานี ้นี้เรียกวา นามรูป 
     สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจยั เปนไฉน 
     จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะมนายตนะ นีเ้รียกวา  
สฬายตนะเกดิเพราะนามรูปเปนปจจยั 
     ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เปนไฉน 
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง อันใดนีเ้รียกวา ผัสสะเกิด 
เพราะสฬายตนะเปนปจจยั ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
                        ปจจยจตุกกะ จบ  
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                          เหตุจตกุกะ 
     [๓๑๑] ในสมัยนั้น สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกดิเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณมี 
สังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจยั นามมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั  
อายตนะท่ี ๖ มีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจยั ผัสสะมีอายตนะท่ี ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะ 
อายตนะท่ี ๖ เปนปจจยัเวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตณัหามเีวทนาเปนเหตุ  
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกดิเพราะตณัหาเปนปจจยั  ภพเกิดเพราะ 
อุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั ความเกิด 
ข้ึนแหงกองทกุขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๓๑๒] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะอันใด นี้เรียกวา อวชิชา 
     สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ  
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั 
     วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณมีสังขารเปน 
เหตุ เกดิเพราะสังขารเปนปจจัย 
     นามมีวิญญาณเปนเหตุ เกดิเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามมีวญิญาณเปนเหต ุเกิดเพราะ 
วิญญาณเปนปจจัย 
     อายตนะท่ี ๖ มีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาอายตนะท่ี ๖ มีนาม 
เปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัย 
     ผัสสะมีอายตนะท่ี ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เปนไฉน 
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง อันใดนีเ้รียกวา ผัสสะมี 
อายตนะท่ี ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั 
     เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกดิเพราะผัสสะเปนปจจยั เปนไฉน  
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     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบาย เปนสุขอันเกิดแต 
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกวา เวทนามี 
ผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั 
     ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน 
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนกัแหงจิต อันใดน้ีเรียกวา ตณัหา 
 มีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั 
     อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน 
     ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ รกชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมา 
ทิฏฐิ ความเหน็โลเล สัญโญชนคือทิฏฐิ ความถือผิดความถือผิดเฉพาะ ความเหน็ดิ่งไปในทางผิด  
ความถือผิดจากสภาวะ ทางแหงความช่ัว ทางผิด ภาวะท่ีผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ 
การถือเอาโดยวิปลาส อันใด นี้เรียกวา อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
     [๓๑๓] ในสมัยนั้น สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกดิเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณ 
มีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย  
ผัสสะมีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัยเวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกดิเพราะผัสสะเปน 
ปจจัย ตณัหามเีวทนาเปนเหตุเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกดิเพราะ 
ตัณหาเปนปจจัยภพเกดิเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิด 
เพราะชาติเปนปจจัย ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๓๑๔] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะอันใด นี้เรียกวา อวชิชา 
     สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ 
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั 
     วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณมีสังขาร 
เปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจยั  
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     นามวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามวิญญาณเปนเหตุเกิดเพราะวิญญาณ 
เปนปจจยั 
     คําวา ผัสสะมีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจยันัน้ นาม เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนผัสสะนี้เรียกวา นาม 
     ผัสสะมีนามเปนเหตุ เกิดเพราะมีนามเปนปจจยั เปนไฉน 
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง อันใดนีเ้รียกวา ผัสสะมีนาม 
เปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
     [๓๑๕] ในสมัยนั้น สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกดิเพราะอวิชชาเปนปจจัยวิญญาณมี 
สังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจยั นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุเกิดเพราะวิญญาณเปน 
ปจจัย อายตนะท่ี ๖ มีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจยั ผัสสะมีอายตนะท่ี ๖ เปนเหตุ  
เกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจัยเวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั ตัณหา 
มีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั อุปาทานมีตณัหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจยั  
ภพเกดิเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั  
ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๓๑๖] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดน้ีเรียกวา อวชิชา 
     สังสารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ  
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั 
     วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณมีสังขาร 
เปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจยั 
     นามรูปมีวญิญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวญิญาณเปนปจจัย เปนไฉน 
     นาม ๑ รูป ๑ 
     ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน  
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     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม 
     รูป เปนไฉน 
     ความเกิดข้ึนแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกายายตนะ หรือรูปแมอ่ืนใดมีอยู  
ไดแกรูปอันเกดิแกจิต มีจิตเปนเหตุ มีจติเปนสมุฏฐาน นี้เรียกวา รูป 
     นามและรูปดังกลาวมานี ้นี้เรียกวา นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณ 
เปนปจจยั 
     คําวา อายตนะท่ี ๖ มีนามรูปเปนเหตุ เกดิเพราะนามรูปเปนปจจยั นัน้ นามรูป เปนไฉน 
     นาม ๑ รูป ๑ 
     ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวานาม 
     รูป เปนไฉน 
     มโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวารูป 
     นามและรูปดังกลาวมานี ้นี้เรียกวา นามรูป 
     อายตนะท่ี ๖ มีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาอายตนะท่ี ๖ 
มีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย 
     ผัสสะมีอายตนะท่ี ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เปนไฉน 
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง อันใด นีเ้รียกวา ผัสสะมี 
อายตนะท่ี ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
     [๓๑๗] ในสมัยนั้น สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกดิเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณ 
มีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามรูปมีวญิญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวญิญาณเปน 
ปจจัย สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ  
เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจยัเวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกดิเพราะผัสสะเปนปจจยั ตัณหามี 
เวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกดิเพราะตณัหาเปนปจจยั 
ภพเกดิเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั 
ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้  
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     [๓๑๘] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะอันใด นี้เรียกวา อวชิชา 
     สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ  
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั 
     วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณมีสังขาร 
เปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจยั 
     นามรูปมีวญิญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวญิญาณเปนปจจัย เปนไฉน 
     นาม ๑ รูป ๑ 
     ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวานาม 
     รูป เปนไฉน 
     ความเกิดข้ึนแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกายตนะ หรือรูปแมอ่ืนใดมีอยู  
ไดแกรูปอันเกดิแกจิต มีจิตเปนเหตุ มีจติเปนสมุฏฐาน นี้เรียกวารูป 
     นามและรูปดังกลาวมานี ้นี้เรียกวา นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปน 
ปจจัย 
     คําวา สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจยันั้น นามรูป เปนไฉน 
     นาม ๑ รูป ๑ 
     ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวานาม 
     รูป เปนไฉน 
     มหาภูตรูป ๔ และมโนวญิญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวารูป 
     นามและรูปดังกลาวมานี ้นี้เรียกวา นามรูป 
     สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน 
     จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ นี้เรียกวา สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุเกิดเพราะนามรูปเปน 
ปจจัย  
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     ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เปนไฉน 
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง อันใด นีเ้รียกวาผัสสะมี 
สฬายตนะเปนเหตุ เกดิเพราะสฬายตนะเปนปจจัย ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา  ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ยอมมีดวยประการอยางนี ้
                        เหตุจตกุกะ จบ 
                        สัมปยุตตจตุกกะ 
     [๓๑๙] ในสมัยนั้น สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกดิเพราะอวิชชาเปนปจจยั วิญญาณ 
อันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจยั นามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะ 
วิญญาณเปนปจจัย อายตนะท่ี ๖ อันสัมปยตุดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจยั ผัสสะอันสัมปยุต 
ดวยอายตนะที ่๖ เกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกดิเพราะ 
ผัสสะเปนปจจัยตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั อุปาทานอันสัมปยุต 
ดวยตัณหา เกดิเพราะตณัหาเปนปจจยั ภพ เกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติ เกิดเพราะภพเปน 
ปจจัย ชรามรณะ เกิดเพราะชาติเปนปจจยั ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการ 
อยางนี ้
     [๓๒๐] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะอันใด นี้เรียกวา อวชิชา 
     สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกดิเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารอันสัมปยุตดวย 
อวิชชา เกดิเพราะอวิชชาเปนปจจยั 
     วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณอันสัมปยุต 
ดวยสังขาร เกดิเพราะสังขารเปนปจจยั 
     นามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกดิเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามอันสัมปยุตดวยวญิญาณ เกิด 
เพราะวิญญาณเปนปจจยั 
     อายตนะท่ี ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกดิเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน  
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     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาอายตนะท่ี ๖ อัน 
สัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย 
     ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยัเปนไฉน 
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง อันใดนีเ้รียกวา ผัสสะอัน 
สัมปยุตดวยอายตนะท่ี ๖ เกดิเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั 
     เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน 
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโต 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกวา เวทนาอัน 
สัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
     ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนกัแหงจิต อันใดน้ีเรียกวา  
ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
     อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน 
     ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศการถือเอาโดยวิปลาส  
อันใด นีเ้รียกวา อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
     [๓๒๑] ในสมัยนั้น สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกดิเพราะอวิชชาเปนปจจยั  
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกดิเพราะ 
วิญญาณเปนปจจัย ผัสสะอันสัมปยุตดวยนามเกิดเพราะนามเปนปจจยั เวทนาอันสัมปยุตดวย 
ผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัยตัณหาอนัสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย  
อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกดิเพราะอุปาทานเปนปจจยั  
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัย ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวล 
นี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๓๒๒] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะอันใด นี้เรียกวา อวชิชา 
     สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกดิเพราะอวชิชาเปนปจจัย เปนไฉน  
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     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารอันสัมปยุตดวย 
อวิชชา เกดิเพราะอวิชชาเปนปจจยั 
     วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณอัน 
สัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย 
     นามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกดิเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามอันสัมปยุตดวยวญิญาณ เกิด 
เพราะวิญญาณเปนปจจยั 
     คําวา ผัสสะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัยนั้น นามเปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนผัสสะนี้เรียกวา นาม 
     ผัสสะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจยั เปนไฉน 
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง อันใดนีเ้รียกวา ผัสสะอัน 
สัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดข้ึนแหง 
กองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
     [๓๒๓] ในสมัยนั้น สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกดิเพราะอวิชชาเปนปจจยั  
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามรูปและนามอันสัมปยุตดวย 
วิญญาณ เกดิเพราะวิญญาณเปนปจจยั อายตนะท่ี ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูป 
เปนปจจยั ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที ่๖เกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาอัน 
สัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตณัหาอนัสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะ 
เวทนาเปนปจจัย อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพ เกิดเพราะ 
อุปาทานเปนปจจัยชาติ เกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ เกิดเพราะชาติเปนปจจยั ความเกิดข้ึน 
แหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๓๒๔] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะอันใด นี้เรียกวา  
อวิชชา  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 160 
     สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกดิเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารอันสัมปยุตดวย 
อวิชชา เกดิเพราะอวิชชาเปนปจจยั 
     วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณอัน 
สัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย 
     นามรูป และนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกดิเพราะวญิญาณเปนปจจัยเปนไฉน 
     นาม ๑ รูป ๑ 
     ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม 
     รูป เปนไฉน 
     ความเกิดข้ึนแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกายตนะ หรือรูปแมอ่ืนใด 
มีอยู ไดแกรูปอันเกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมุฏฐาน นี้เรียกวา รูป 
     นามและรูปดังกลาวมานี ้นี้เรียกวา นามรูปและนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะ 
วิญญาณเปนปจจัย 
     คําวา อายตนะท่ี ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจยันัน้ นามรูป  
เปนไฉน 
     นาม ๑ รูป ๑ 
     ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม 
     รูป เปนไฉน 
     มโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป 
     นามและรูปดังกลาวมานี ้นี้เรียกวา นามรูป 
     อายตนะท่ี ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกดิเพราะนามรูปเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาอายตนะท่ี ๖  
อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย 
     ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยัเปนไฉน  
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     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง อันใดนีเ้รียกวา ผัสสะ 
อันสัมปยุตดวยอายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจัยฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการ 
อยางนี ้
     [๓๒๕] ในสมัยนั้น สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกดิเพราะอวิชชาเปนปจจยั  
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามรูปและนามอันสัมปยุตดวย 
วิญญาณ เกดิเพราะวิญญาณเปนปจจยั สฬายตนะอันสัมปยุตดวยนาม เกดิเพราะนามรูปเปน 
ปจจัย ผัสสะอันสัมปยุตดวยสฬายตนะเกดิเพราะสฬายตนะเปนปจจยั เวทนาอันสัมปยุตดวย 
ผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตณัหาอนัสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย  
อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพ เกดิเพราะอุปาทานเปนปจจยั  
ชาติ เกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะ เกดิเพราะชาติเปนปจจัยความเกดิข้ึนแหงกองทุกข 
ท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้    
        [๓๒๖] ในปจจยาการเหลานั้น อวชิชา เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะอันใด นี้เรียกวา 
อวิชชา 
     สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชาเกดิเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารอันสัมปยุตดวย 
อวิชชา เกดิเพราะอวิชชาเปนปจจยั 
     วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณอัน 
สัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย 
     นามรูปและนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกดิเพราะวญิญาณเปนปจจัยเปนไฉน 
     นาม ๑ รูป ๑ 
     ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม 
     รูป เปนไฉน  
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     ความเกิดข้ึนแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกายตนะ หรือรูปแมอ่ืนใดมีอยู  
ไดแกรูปอันเกดิแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจติเปนสมุฏฐานนีเ้รียกวา รูป 
     นามและรูปดังกลาวมานี ้นี้เรียกวา นามรูปและนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะ 
วิญญาณเปนปจจยั 
     คําวา สฬายตนะอันสัมปยตุดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจยันั้นนามรูป  
 เปนไฉน 
     นาม ๑ รูป ๑ 
     ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม 
     รูป เปนไฉน 
     มหาภูตรูป ๔ และมโนวญิญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป 
     นามและรูปดังกลาวมานี ้นี้เรียกวา นามรูป 
     สฬายตนะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน 
     จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ นี้เรียกวา สฬายตนะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนาม 
รูปเปนปจจยั 
     ผัสสะอันสัมปยุตดวยสฬายตนะ เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจยั เปนไฉน 
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง อันใดนีเ้รียกวา ผัสสะ 
อันสัมปยุตดวยสฬายตนะ เกดิเพราะสฬายตนะเปนปจจยั ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการ 
อยางนี ้
                       สัมปยุตตจตุกกะ จบ 
                        อัญญมัญญจตุกกะ 
     [๓๒๗] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวชิชาเปนปจจยั อวิชชาเกดิแมเพราะสังขาร 
เปนปจจยั วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจยั นามเกิด 
เพราะวิญญาณเปนปจจยั วิญญาณเกิดแมเพราะนามเปนปจจัย อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนาม  
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เปนปจจยั นามเกิดแมเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั  
อายตนะท่ี ๖ เกิดแมผัสสะเปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั ผัสสะเกิดแม 
เพราะเวทนาเปนปจจยั ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั เวทนาเกดิแมเพราะตัณหาเปน 
ปจจัยอุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจยั ภพเกิดเพราะ 
อุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั ความเกิด 
ข้ึนแหงกองทกุขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๓๒๘] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะอันใด นี้เรียกวา 
อวิชชา 
     [๓๒๙] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขารเกิดเพราะอวิชชา 
เปนปจจยั 
     อวิชชาเกดิแมเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะอันใด นี้เรียกวา  
อวชิชาเกดิแมเพราะสังขารเปนปจจยั 
     [๓๓๐] วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกดิ 
เพราะสังขารเปนปจจยั 
     สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขารเกิดเพราะวิญญาณ 
เปนปจจยั 
     [๓๓๑] นามเกิดเพราะวญิญาณเปนปจจัย เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั 
     วิญญาณเกดิแมเพราะนามเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกดิแม 
เพราะนามเปนปจจยั 
     [๓๓๒] อายตนะท่ี ๖ เกดิเพราะนามเปนปจจยั เปนไฉน  
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     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาอายตนะท่ี ๖  
เกิดเพราะนามเปนปจจยั 
     นามเกิดแมเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดแมเพราะอายตนะท่ี ๖ เปน 
ปจจัย 
     [๓๓๓] ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เปนไฉน 
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง อันใด นีเ้รียกวาผัสสะ 
เกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจัย 
     อายตนะท่ี ๖ เกิดแมผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาอายตนะท่ี ๖  
เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจยั 
     [๓๓๔] เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน 
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแกเจโต 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิด 
เพราะผัสสะเปนปจจยั 
     ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจยั เปนไฉน 
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง อันใด นีเ้รียกวาผัสสะ 
เกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจยั 
     [๓๓๕] ตณัหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน 
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนกัแหงจิต อันใดน้ีเรียกวา  
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
     เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแกเจโต 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกวา เวทนา 
เกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจยั 
     [๓๓๖] อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน 
     ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศความถือเอาโดย 
วิปลาส อันใด นี้เรียกวา อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย  
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     ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย เปนไฉน 
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนกัแหงจิต อันใดน้ีเรียกวา ตณัหา 
เกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย 
     [๓๓๗] ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอุปาทานน้ีเรียกวา ภพเกิด 
เพราะอุปาทานเปนปจจัย 
     [๓๓๘] ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย เปนไฉน 
     ความเกิด ความเกดิพรอม ความบังเกิด ความบังเกดิจําเพาะ ความปรากฏ แหงธรรม 
เหลานั้น อันใด นี้เรียกวา ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย 
     [๓๓๙] ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย เปนไฉน 
     ชรา ๑ มรณะ ๑ 
     ในชราและมรณะน้ัน ชรา เปนไฉน 
     ความครํ่าครา ภาวะท่ีครํ่าครา ความเส่ือมส้ินอายุ แหงธรรมเหลานั้นอันใด นีเ้รียกวา ชรา 
     มรณะ เปนไฉน 
     ความส้ินไป ความเส่ือมไป ความแตก ความทําลาย ความไมเท่ียงความหายไป 
แหงธรรมเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา มรณะ 
     ชราและมรณะดังกลาวมาน้ี นี้เรียกวา ชรามรณะ เกดิเพราะชาติเปนปจจัย 
     [๓๔๐] คําวา ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้นั้น ไดแก 
ความไปรวม ความมารวม ความประชุม ความปรากฏ แหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการ 
อยางนี้  
        ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๓๔๑] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวชิชาเปนปจจยั อวิชชา เกดิแมเพราะสังขาร 
เปนปจจยั วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจยั นามเกิด 
เพราะวิญญาณเปนปจจยั วิญญาณเกิดแมเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจยั  
นามเกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัยเวทนาเกดิเพราะผัสสะเปนปจจยั ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนา 
เปนปจจยั ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั เวทนาเกดิแมเพราะตัณหาเปนปจจยั อุปาทานเกิด 
เพราะตัณหาเปนปจจยั ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจยั   
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ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัยความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้  
ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๓๔๒] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดน้ีเรียกวา อวชิชา 
     สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอวิชชา 
เปนปจจยั 
     อวิชชาเกดิแมเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดน้ีเรียกวา อวชิชา 
เกิดแมเพราะสังขารเปนปจจยั 
     วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกดิ 
เพราะสังขารเปนปจจยั 
     สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณ 
เปนปจจยั 
     นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั 
     วิญญาณเกดิแมเพราะนามเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกดิแม 
เพราะนามเปนปจจยั 
     คําวา ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจยันัน้ นาม เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนผัสสะ นี้เรียกวา นาม 
     ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน 
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง อันใด นีเ้รียกวา ผัสสะ 
เกิดเพราะนามเปนปจจยั 
     นามเกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจยั เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ นี้เรียกวา นามเกิดแมเพราะผัสสะ 
เปนปจจยั ฯลฯ  
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     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
     [๓๔๓] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวชิชาเปนปจจยั อวิชชาเกดิแมเพราะสังขาร 
เปนปจจยั วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจยั นามรูป 
เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจยั อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะ 
นามรูปเปนปจจัย นามรูปเกดิแมเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ 
เปนปจจยั อายตนะท่ี ๖เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั ผัสสะ 
เกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจยั ตัณหาเกดิเพราะเวทนาเปนปจจัย เวทนาเกดิแมเพราะตัณหาเปน 
ปจจัย อุปาทานเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย ตณัหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพเกดิ 
เพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัยชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกดิ 
ข้ึนแหงกองทกุขท้ังมวลอยางนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
     [๓๔๔] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดน้ีเรียกวา  อวชิชา 
     สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอวิชชา 
เปนปจจยั 
     อวิชชาเกดิแมเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดน้ีเรียกวา อวชิชา 
เกิดแมเพราะสังขารเปนปจจยั 
     วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกดิเพราะ 
สังขารเปนปจจัย 
     สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณ 
เปนปจจยั 
     นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั เปนไฉน 
     นาม ๑ รูป ๑ 
     ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน  
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     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม 
     รูป เปนไฉน 
     ความเกิดข้ึนแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกายายตนะ หรือรูปแมอ่ืนใดมีอยู  
ไดแกรูปอันเกดิแกจิต มีจิตเปนเหตุ มีจติเปนสมุฏฐานนีเ้รียกวา รูป 
     นามและรูปดังกลาวมานี ้นี้เรียกวา นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย 
     คําวา วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นามรูป เปนไฉน 
     นาม ๑ รูป ๑ 
      ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม 
     รูป เปนไฉน 
     มโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป 
     นามและรูปดังกลาวมานี ้นี้เรียกวา นามรูป 
     วิญญาณเกดิแมเพราะนามรูปเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกดิแม 
เพราะนามรูปเปนปจจยั 
     คําวา อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจยันั้น นามรูป เปนไฉน 
     นาม ๑ รูป ๑ 
     ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม 
     รูป เปนไฉน 
     มโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป 
     นามและรูปดังกลาวมานี ้นี้เรียกวา นามรูป 
     อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาอายตนะท่ี ๖ เกิด 
เพราะนามรูปเปนปจจยั 
     นามรูปเกิดแมเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจัย เปนไฉน  
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     นาม ๑ รูป ๑ 
     ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม 
     รูป เปนไฉน 
     ความเกิดข้ึนแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกายายตนะ หรือรูปแมอ่ืนใดมีอยู   
ไดแกรูปอันเกดิแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจติเปนสมุฏฐาน นี้เรียกวา รูป 
     นามและรูปดังกลาวมานี ้นี้เรียกวา นามรูปเกิดแมเพราะอายตนะท่ี ๖เปนปจจยั 
     ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เปนไฉน 
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง อันใด นีเ้รียกวา  
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั 
     อายตนะท่ี ๖ เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาอายตนะท่ี ๖ เกิด 
แมเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
     [๓๔๕] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวชิชาเปนปจจยั อวิชชาเกดิแมเพราะสังขารเปน 
ปจจัย วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูปเกิด 
เพราะวิญญาณเปนปจจยั วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจยั สฬายตนะเกิดเพราะนามรูป 
เปนปจจยั นามรูปเกิดแมเพราะสฬายตนะเปนปจจยั ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย  
สฬายตนะเกดิแมเพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ผัสสะเกิดแมเพราะ 
เวทนาเปนปจจัย ตณัหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทาน 
เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจยั ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย  
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยัชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัย ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวล 
นี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้  
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     [๓๔๖] ในปจจยาการเหลานี้ อวิชชา เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะ อันใดน้ีเรียกวา อวิชชา 
     สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอวิชชา 
เปนปจจยั 
     อวิชชาเกดิแมเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะ อันใดน้ีเรียกวา อวิชชา 
เกิดแมเพราะสังขารเปนปจจยั 
     วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกนั อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกดิเพราะ 
สังขารเปนปจจัย 
     สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณ 
เปนปจจยั 
     นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั เปนไฉน 
     นาม ๑ รูป ๑ 
     ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม 
     รูป เปนไฉน 
     ความเกิดข้ึนแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกายายตนะ หรือรูปแมอ่ืนใดมีอยู  
ไดแกรูปอันเกดิแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจติเปนสมุฏฐาน นี้เรียกวา รูป 
     นามและรูปดังกลาวมานี ้นี้เรียกวา นามรูปเกดิเพราะวิญญาณเปนปจจัย 
     คําวา วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นามรูป เปนไฉน 
     นาม ๑ รูป ๑ 
     ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม  
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     รูป เปนไฉน 
     มโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป 
     นามและรูปดังกลาวมานี ้นี้เรียกวา นามรูป 
     วิญญาณเกดิแมเพราะนามรูปเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกดิแมเพราะ 
นามรูปเปนปจจัย 
     คําวา สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นามรูป เปนไฉน 
     นาม ๑ รูป ๑ 
     ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม 
     รูป เปนไฉน 
     มหาภูตรูป ๔ และมโนวญิญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป 
     นามและรูปดังกลาวมานี ้นี้เรียกวา นามรูป 
     สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปปจจัย เปนไฉน 
     จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ นี้เรียกวา สฬายตนะเกดิเพราะนามรูปเปนปจจยั 
     นามรูปเกิดแมเพราะสฬายตนะเปนปจจยั เปนไฉน 
     นาม ๑ รูป ๑ 
     ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม 
     รูป เปนไฉน 
     ความเกิดข้ึนแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกายายตนะ หรือรูปแมอ่ืนใดมีอยู  
ไดแกรูปอันเกดิแกจิต มีจิตเปนเหตุ มีจติเปนสมุฏฐาน นี้เรียกวา รูป 
     นามและรูปดังกลาวมานี ้นี้เรียกวา นามรูปเกิดแมเพราะสฬายตนะเปนปจจยั 
     ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เปนไฉน 
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง อันใด นีเ้รียกวา ผัสสะเกิด 
เพราะสฬายตนะเปนปจจยั 
     สฬายตนะเกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจยั เปนไฉน  
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     จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ นี้เรียกวา สฬายตนะเกดิแมเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
                       อัญญมัญญจตุกกะ จบ 
                      อกุศลจิตดวงท่ี ๒-๓-๔ 
     [๓๔๗] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน 
     อกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯมีธรรมเปน 
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุต 
จากทิฏฐิ ... เกดิข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากทิฏฐิ ... เกิดข้ึน โดยมีการชกัจูง  
ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวชิชาเปนปจจยั วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั  
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะ 
อายตนะท่ี ๖เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
อธิโมกขเกิดเพราะตัณหาเปนปจจยั ภพเกดิเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั  
ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัย ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการ 
อยางนี ้
     [๓๔๘] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดน้ีเรียกวา อวชิชา 
     สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอวิชชา 
เปนปจจยั ฯลฯ 
     อธิโมกขเกิดเพราะตณัหาเปนปจจยั เปนไฉน 
     การตัดสินใจ กิริยาท่ีตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด นี้เรียกวา 
อธิโมกขเกิดเพราะตัณหาเปนปจจยั 
     ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจยั เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข นี้เรียกวา ภพเกิด 
 เพราะอธิโมกขเปนปจจยั ฯลฯ  
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     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการ 
อยางนี้ ฯลฯ 
                        อกุศลจิตดวงท่ี ๕ 
     [๓๔๙] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน 
     อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯมีธรรมเปน 
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกดิข้ึน ในสมัยใด ในสมัยนั้นสังขารเกิดเพราะอวิชชาเปน 
ปจจัย วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั อายตนะท่ี ๖ เกิด 
เพราะนามเปนปจจยั ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย  
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจยั ภพเกิดเพราะอุปาทาน 
เปนปจจยั ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดข้ึนแหง 
กองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
     [๓๕๐] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดน้ีเรียกวา  
อวิชชา ฯลฯ 
     เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข 
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯลฯ 
                      อกุศลจิตดวงท่ี ๖-๗-๘ 
     [๓๕๑] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน 
     อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณฯลฯ มีธรรมเปน 
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯสหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจาก 
ทิฏฐิ ... เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากทิฏฐิ ... เกิดข้ึนโดยมีการชกัจูง ในสมัยใด  
ในสมัยนัน้ สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจยั นามเกิด 
เพราะวิญญาณเปนปจจยั อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖  
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เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัยอธิโมกขเกิด 
เพราะตัณหาเปนปจจยั ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะ 
เกิดเพราะชาติเปนปจจยั ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯลฯ 
                      อกุศลจิตดวงท่ี ๙-๑๐ 
     [๓๕๒] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน 
     อกุศลจิต สหรคตดวยโทมนัส สัมปยุตดวยปฏิฆะ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯมีธรรมเปน 
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโทมนัสสัมปยุตดวยปฏิฆะ มีรูป 
เปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึนโดยมีการชกัจูง ในสมัยใด 
ในสมัยนัน้ สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั นามเกิด 
เพราะวิญญาณเปนปจจยั อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ 
เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั ปฏิฆะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัยอธิโมกขเกิด 
เพราะปฏิฆะเปนปจจยั ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะ 
เกิดเพราะชาติเปนปจจยั ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
     [๓๕๓] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดน้ีเรียกวา 
อวิชชา ฯลฯ 
     เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิแต 
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา  
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
     ปฏิฆะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิตอาฆาต จิตอาฆาตตอบ ฯลฯ ความดรุาย ความปากราย ความไมแชมช่ืนแหงจิต  
อันใด นีเ้รียกวา ปฏิฆะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
     อธิโมกขเกิดเพราะปฏิฆะเปนปจจยั เปนไฉน 
     การตัดสินใจ กิริยาท่ีตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใดนี้เรียกวา  
อธิโมกขเกิดเพราะปฏิฆะเปนปจจยั  
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     ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจยั เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกขนี้เรียกวา ภพเกิด 
เพราะอธิโมกขเปนปจจยั ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการ 
อยางนี้ ฯลฯ 
                       อกุศลจิตดวงท่ี ๑๑ 
     [๓๕๔] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน 
     อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยวิจิกจิฉา มีรูปเปนอารมณฯลฯ มีธรรม 
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชา 
เปนปจจยั วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกดิเพราะวิญญาณเปนปจจยั อายตนะท่ี ๖  
เกิดเพราะนามเปนปจจยั ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปน 
ปจจัย วิจกิิจฉาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกดิเพราะวจิิกิจฉาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพ 
เปนปจจยั ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้ 
     [๓๕๕] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดน้ีเรียกวา 
อวิชชา ฯลฯ 
     เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณท่ีไมทุกข 
ไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด 
นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั 
     วิจิกจิฉาเกดิเพราะเวทนาเปนปจจยั เปนไฉน 
     การเคลือบแคลง กิริยาท่ีเคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ความคิดเหน็ไปตางๆ  
นานา ความตัดสินอารมณไมได ความเหน็สองแง ความเห็นเหมือนทางสองแพรง ความสงสัย  
ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวนเดียวไดความคิดสายไป ความคิดพราไป ความไมสามารถจะ 
หยั่งลงถือเอาเปนยุติไดความกระดางแหงจิต ความลังเลใจ อันใด นี้เรียกวา วจิิกิจฉาเกิด 
เพราะเวทนาเปนปจจยั  
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     ภพเกิดเพราะวิจกิิจฉาเปนปจจยั เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนวิจิกจิฉา นี้เรียกวา ภพเกิด 
เพราะวจิิกจิฉาเปนปจจยั ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการ 
อยางนี้ ฯลฯ 
                       อกุศลจิตดวงท่ี ๑๒ 
     [๓๕๖] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน 
     อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยอุทธัจจะ มีรูปเปนอารมณฯลฯ มีธรรม 
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชา 
เปนปจจยั วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกดิเพราะวิญญาณเปนปจจยั อายตนะท่ี ๖  
เกิดเพราะนามเปนปจจยั ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปน 
ปจจัย อุทธัจจะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะอุทธัจจะเปนปจจยั ภพเกิดเพราะ 
อธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั ความเกิด 
ข้ึนแหงกองทกุขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๓๕๗] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะอันใด นี้เรียกวา  
อวิชชา ฯลฯ 
     เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข 
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
     อุทธัจจะเกดิเพราะเวทนาเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความวุนวายใจ ความพลานแหงจิต อันใด  
นี้เรียกวา อุทธัจจะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั 
     อธิโมกขเกิดเพราะอุทธัจจะเปนปจจยั เปนไฉน  
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     การตัดสินใจ กิริยาท่ีตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใดนี้เรียกวา 
อธิโมกขเกิดเพราะอุทธัจจะเปนปจจยั 
     ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจยั เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกขนี้เรียกวา ภพเกิด 
เพราะอธิโมกขเปนปจจยั ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการ 
อยางนี้ ฯลฯ 
                        อกุศลนิเทส จบ 
                        ________________  
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                          กุศลนิเทส 
                       กามาวจรกุศลจิต ๘ 
                      กามาวจรกุศลจิตดวงท่ี ๑ 
     [๓๕๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ หรือมีเสียง 
เปนอารมณ มีกล่ินเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ 
หรือปรารภอารมณใดๆ เกดิข้ึน ในสมัยใด ในสมัยนัน้ สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย  
วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนาม 
เปนปจจยั ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั ปสาทะ 
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจยัภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย  
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัย ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้  
ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๓๕๙] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน 
     อโลภะ อโทสะ อโมหะ 
     ในกุศลมูลนั้น โลภะ เปนไฉน 
     การไมโลภ กิริยาท่ีจะไมโลภ ความไมโลภ ความไมกาํหนัดนกั กิริยาท่ีไมกําหนัดนัก  
ความไมกําหนดันัก ความไมเพงเล็งท่ีเอาทรัพยสมบัติของผูอ่ืนกุศลมูลคืออโลภะ อันใด  
นี้เรียกวา อโลภะ 
     อโทสะ เปนไฉน 
     การไมคิดประทุษราย กริิยาท่ีไมคิดประทุษราย ความไมคิดประทุษรายความไมคิดพยาบาท 
ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ อันใด นีเ้รียกวา อโทสะ 
     อโมหะ เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นีเ้รียกวา  
อโมหะ  
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     สภาวธรรมเหลานี้เรียกวา กุศลมูล 
     สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจยั เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะกุศลมูล 
เปนปจจยั ฯลฯ 
     เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโต 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิด 
เพราะผัสสะเปนปจจยั 
     ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั เปนไฉน 
     ศรัทธา กิริยาท่ีเช่ือ กิริยาท่ีปลงใจเช่ือ ความเล่ือมใสยิง่ อันใด นีเ้รียกวา ปสาทะ 
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
     อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย เปนไฉน 
     การตัดสินใจ กิริยาท่ีตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใดนี้เรียกวา อธิโมกข 
เกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย 
     ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจยั เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกขนี้เรียกวา ภพเกิด 
เพราะอธิโมกขเปนปจจยั ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
                   กามาวจรกุศลจิตดวงที่ ๒-๓-๔ 
     [๓๖๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรม 
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึนโดยมีการชกัจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนสั วิปปยุต 
จากญาณ ... เกดิข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ...เกดิข้ึนโดยมีการชกัจูง ในสมัย 
ใด ในสมยันั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจยั วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั นาม 
เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจยั ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ 
เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิด  
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เพราะปสาทะเปนปจจยั ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะ 
เกิดเพราะชาติเปนปจจยั ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
     [๓๖๑] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน 
     อโลภะ อโทสะ 
     ในกุศลมูลนั้น อโลภะ เปนไฉน 
     การไมโลภ กิริยาท่ีไมโลภ ความไมโลภ การไมกําหนัดนัก กิริยาท่ีไมกําหนัดนกั  
ความไมกําหนดันัก ความไมเพงเล็งท่ีจะเอาทรัพยสมบัติของผูอ่ืนกุศลมูลคืออโลภะ อันใด นีเ้รียก 
วาอโลภะ 
     อโทสะ เปนไฉน 
     การไมคิดประทุษราย กริิยาท่ีไมคิดประทุษราย ความไมประทุษรายความไมคิดพยาบาท  
ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ อันใด นีเ้รียกวาอโทสะ 
     สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวากุศลมูล 
     สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจยั เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะกุศลมูล 
เปนปจจยั ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
                        กามาวจรกุศลจิตดวงท่ี ๕-๖ 
     [๓๖๒] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรม 
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกดิข้ึน 
โดยมีการชักจงู ในสมัยใด ในสมัยนั้นสังขารเกิดเพราะกศุลมูลเปนปจจยั วิญญาณเกิดเพราะ 
สังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะ 
เกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนา 
เปนปจจยั อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจยั ชาติเกิดเพราะ 
ภพเปนปจจยั ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจยั ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้  
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     [๓๖๓] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน 
     อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา กุศลมูล 
     สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจยั เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะกุศลมูล 
เปนปจจยั 
     เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข 
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
                    กามาวจรกุศลจติดวงท่ี ๗-๘ 
     [๓๖๔] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต  สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรม 
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกดิ 
ข้ึนโดยมีการชกัจูง ในสมยัใด ในสมัยนั้นสังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกดิเพราะ 
สังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะ 
เกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนา 
เปนปจจยั อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจยัชาตเิกิดเพราะ 
ภพเปนปจจยั ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัย ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้ 
     [๓๖๕] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน 
     อโลภะ อโทสะ ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา กุศลมูล 
     สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจยั เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะกุศลมูล 
เปนปจจยั ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้  
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                        รูปาวจรกุศลจติ 
     [๓๖๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก มีปฐว ี
กสิณเปนอารมณอยู ในสมัยใด ในสมยันั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจยั วิญญาณเกดิ 
เพราะสังขารเปนปจจยั นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจยั  
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกดิเพราะ 
เวทนาเปนปจจัยอธิโมกขเกดิเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจยั ชาติเกดิ 
เพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอม 
มีดวยประการอยางนี ้
     [๓๖๗] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน 
     อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฯลฯ 
     สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา กุศลมูล 
     สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจยั เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิด เพราะกุศลมูล 
เปนปจจยั ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
                        อรูปาวจรกุศลจิต 
     [๓๖๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะ 
โดยประการทัง้ปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกข 
ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธ์ิเพราะ 
อุเบกขา อยูในสมัยใดในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วญิญาณเกิดเพราะสังขาร 
เปนปจจยันามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจยั ผัสสะเกิด 
เพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาเกดิเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกดิเพราะเวทนาเปนปจจัย  
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจยั ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั 
ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัย ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้  
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     [๓๖๙] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน 
     อโลภะ อโทสะ อโมหะ  ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา กุศลมูล 
     สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจยั เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะกุศลมูล 
เปนปจจยั ฯลฯ 
     เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณท่ีไมทุกขไม 
สุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
                        โลกุตตรกุศลจิต 
     [๓๗๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน 
     โยคาวจรบคุคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกไปจากโลก ใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  
อยู ในสมัยใด ในสมัยนัน้ สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปน 
ปจจัย นามเกดิเพราะวิญญาณเปนปจจยั อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะ 
อายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจยั ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั 
ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัย ความเกดิข้ึนแหงธรรมเหลานี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๓๗๑] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน 
     อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฯลฯ 
     ในกุศลมูลเหลานั้น อโมหะ เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิธัมมวิจยสัมโพชฌงค  
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นีเ้รียกวาอโมหะ สภาวธรรมเหลานี้เรียกวา  
กุศลมูล  
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     สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจยั เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะกุศลมูล 
เปนปจจยั ฯลฯ 
     เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโต 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิด 
เพราะผัสสะเปนปจจยั 
     ประสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน 
     ศรัทธา กิริยาท่ีเช่ือ กิริยาท่ีปลงใจเช่ือ ความเล่ือมใสยิง่ อันใด นีเ้รียกวาปสาทะเกดิ 
เพราะเวทนาเปนปจจยั 
     อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย เปนไฉน 
     การตัดสินใจ กิริยาท่ีตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด นี้เรียกวา อธิโมกข 
เกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย 
     ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจยั เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกขนี้เรียกวา ภพเกิด 
เพราะอธิโมกขเปนปจจยั  ฯลฯ 
     คําวา ความเกิดข้ึนแหงธรรมเหลานี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้นั้น ไดแกความไปรวม  
ความมารวม ความประชุม ความปรากฏแหงธรรมเหลานี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดวยเหตนุั้น 
จึงเรียกวา ความเกิดข้ึนแหงธรรมเหลานี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฉะนีแ้ล 
                                    กุศลนิเทส จบ 
                                _________________  
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                                   อัพยากตนิเทส 
                                   อเหตุกกุศลวิบากจติ ๘ 
                                   อเหตุกกุศลวิบากจติดวงท่ี ๑ 
     [๓๗๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     จักขุวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณเกดิข้ึนเพราะกามาวจร 
กุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลวในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขาร 
เปนปจจยั นามเกิดเพราะวญิญาณเปนปจจัยอายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจยั ผัสสะเกิด 
เพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยัเวทนาเกดิเพราะผัสสะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั  
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัย ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี ้
ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๓๗๓] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขาร 
     วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ จักขุวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกดิเพราะ 
สังขารเปนปจจัย 
     นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั 
     อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ จักขุวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาอายตนะท่ี ๖ เกิด 
เพราะนามเปนปจจยั 
     ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เปนไฉน 
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง อันใด นีเ้รียกวา ผัสสะเกิด 
เพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั  
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     เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข 
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา  
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
     ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน 
     สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนเวทนา นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะเวทนา 
เปนปจจยั ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
     [๓๗๔] ในสมัยนั้น วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามมี 
วิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะท่ี ๖ มีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปน 
ปจจัย ผัสสะมีอายตนะท่ี ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนามีผัสสะเปนเหตุ 
เกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั ภพเกดิเพราะเวทนาเปนปจจยั ชาติเกดิเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ 
เกิดเพราะชาติเปนปจจยัความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
     [๓๗๕] ในสมัยนั้น วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขารเกิดเพราะสังขารเปนปจจยั นาม 
อันสัมปยุตดวยวิญญาณเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั อยตนะท่ี ๖ อันสัมปยุตดวยนามเกิด 
เพราะนามเปนปจจยั ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจัย เวทนา 
อันสัมปยุตดวยผัสสะเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั ชาติเกดิเพราะ 
ภพเปนปจจยั ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัย ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้ 
     [๓๗๖] ในสมัยนั้น วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจัย สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณ 
เปนปจจยั นามเกิดเพราะวญิญาณเปนปจจัย วิญญาณเกดิแมเพราะนามเปนปจจยั อายตนะท่ี ๖  
เกิดเพราะนามเปนปจจยั นามเกิดแมเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖  
เปนปจจยั อายตนะท่ี ๖เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั ผัสสะ 
เกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจยั ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัยชรา 
มรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้  
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                 อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงท่ี ๒-๓-๔-๕ 
     [๓๗๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     โสตวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณเกดิข้ึน ฯลฯ  
ฆานวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกล่ินเปนอารมณ เกิดข้ึน ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ  
เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรสเปนอารมณเกิดข้ึนกายวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวย 
สุขมีโผฏฐัพพะเปนอารมณ เกิดข้ึน เพราะกามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลว  
ในสมัยใด ในสมัยนั้นวิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั  
อายตนะท่ี ๖เกิดเพราะนามเปนปจจยั ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะ 
ผัสสะเปนปจจยั ภพเกดิเพราะเวทนาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัยชรามรณะเกิดเพราะ 
ชาติเปนปจจยั ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๓๗๘] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขาร ฯลฯ 
     เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความสบายทางกาย ความสุขทางกาย ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตกาย 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตกายสัมผัส อันใดนี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะ 
ผัสสะเปนปจจัย 
     ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน 
     สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนเวทนา นี้เรียกวาภพเกิดเพราะเวทนา 
เปนปจจยั ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
                    อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงท่ี ๖ 
     [๓๗๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     มโนธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณหรือมีเสียงเปนอารมณ  
มีกล่ินเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกดิข้ึน  
เพราะกามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนัน้ วญิญาณ 
เกิดเพราะสังขารเปนปจจยั นามเกิดเพราะวญิญาณเปนปจจัย อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปน 
ปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจัย เวทนาเกดิเพราะผัสสะเปนปจจยั อธิโมกขเกิด  
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เพราะเวทนาเปนปจจยั ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยัชรามรณะ 
เกิดเพราะชาติเปนปจจยั ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
     [๓๘๐] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขาร 
     วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนธาตุท่ีสมกัน อันใด นีเ้รียกวา วิญญาณเกดิเพราะสังขาร 
เปนปจจยั ฯลฯ 
     เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณท่ีไมทุกข 
ไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นีเ้รียกวา 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
     อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั เปนไฉน 
     การตัดสินใจ กิริยาท่ีตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด นี้เรียกวา อธิโมกข 
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
     ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจยั เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข นี้เรียกวาภพเกิด 
เพราะอธิโมกขเปนปจจยั ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
                    อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงท่ี ๗ 
     [๓๘๑] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยโสมนัส มีรูปเปนอารมณ ฯลฯมีธรรมเปน 
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึนเพราะกามาวจรกศุลกรรม อันไดทําไวแลว ไดส่ังสม 
ไวแลว ในสมยัใด ในสมัยนัน้ วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจยั นามเกิดเพราะวิญญาณ 
เปนปจจยั อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจัย  
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัยอธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกดิเพราะอธิโมกขเปน  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 189 
ปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั ความเกิดข้ึนแหงกองทุกข 
ท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๓๘๒] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขาร 
     วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกดิเพราะ 
สังขารเปนปจจัย ฯลฯ 
     เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโต 
สัมผัส กิริยาท่ีเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิด 
เพราะผัสสะเปนปจจยั 
     อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั เปนไฉน 
     การตัดสินใจ กิริยาท่ีตัดสินใจ ความตัดสินใจ ในอารมณนั้น อันใด นี้เรียกวา อธิโมกข 
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
     ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจยั เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข นี้เรียกวา ภพเกิด 
เพราะอธิโมกขเปนปจจยั ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
                    อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงท่ี ๘ 
     [๓๘๓] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯมีธรรมเปน 
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึนเพราะกามาวจรกศุลกรรม อันไดทําไวแลว ไดส่ังสม 
ไวแลว ในสมยัใด ในสมัยนัน้วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจยั นามเกิดเพราะวิญญาณ 
เปนปจจยั อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัยผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจัย 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัยอธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกดิเพราะอธิโมกข  
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เปนปจจยั ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดข้ึนแหง 
กองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
     [๓๘๔] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขาร 
     วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกดิเพราะ 
สังขารเปนปจจัย ฯลฯ 
     เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข 
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา  
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
     อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั เปนไฉน 
     การตัดสินใจ กิริยาท่ีตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น นี้เรียกวาอธิโมกขเกดิ 
เพราะเวทนาเปนปจจยั 
     ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจยั เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข นี้เรียกวา ภพเกิด 
เพราะอธิโมกขเปนปจจยั ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
                      กามาวจรวิบากจิต ๘ 
     [๓๘๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณมีรูปเปนอารมณ ฯลฯ  
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุต 
ดวยญาณ...เกดิข้ึน โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ...เกดิข้ึน ฯลฯ 
สหรคตดวยโสมนัส  วิปปยตุจากญาณ...เกดิข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา  
สัมปยุตดวยญาณ...เกดิข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ...เกิดข้ึนโดยมีการ  
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ชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยตุจากญาณ ... เกดิข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา  
วิปปยุตจากญาณ ... เกดิข้ึนโดยมีการชกัจูง เพราะกามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดส่ังสม 
ไวแลว ในสมยัใด ในสมัยนัน้ วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจยั นามเกิดเพราะวิญญาณ 
เปนปจจยั อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖เปนปจจัย  
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกดิเพราะเวทนาเปนปจจยัอธิโมกขเกิดเพราะปสาทะ 
เปนปจจยั ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะเกดิเพราะ 
ชาติเปนปจจยั ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๓๘๖] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร 
     วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกดิเพราะ 
สังขารเปนปจจัย ฯลฯ 
     ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั เปนไฉน 
     ศรัทธา กิริยาท่ีเช่ือ กิริยาท่ีปลงใจเช่ือ ความเล่ือมใสยิง่ อันใด นีเ้รียกวา ปสาทะ 
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
     อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย เปนไฉน 
     การตัดสินใจ กิริยาท่ีตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด นี้เรียกวา อธิโมกข 
เกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย 
     ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจยั เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข นี้เรียกวา ภพเกิด 
เพราะอธิโมกขเปนปจจยั ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
                        รูปาวจรวิบากจิต 
     [๓๘๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลกรรม 
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก มีปฐวีกสิณ 
เปนอารมณ อยูในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะมีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล  
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     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลวบรรลุปฐมฌาน 
อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลวนั้นแล ประกอบดวย 
วิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น  
วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยันามเกดิเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะท่ี ๖ เกดิเพราะ 
นามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย  
ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจยั ภพเกิดเพราะอธิโมกข 
เปนปจจยั ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดข้ึนแหง 
กองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
                       อรูปาวจรวิบากจิต 
     [๓๘๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะ 
โดยประการทัง้ปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมี 
ทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธ์ิ 
เพราะอุเบกขา อยูในสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะมีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     โยคาวจรบคุคล เพราะกาวลวงอากิญจญัญายตนะโดยประการท้ังปวง จึงบรรลุจตตุถฌาน  
อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา  อันเปนวิบากเพราะอรูปาวจรกุศลกรรม อันไดทํา 
ไวแลว ไดส่ังสมไวแลวนั้นแล ไมมีทุกขไมมีสุข  เพราะละสุขละทุกขได  เพราะโสมนัสและ 
โทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา อยูในสมยัใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิด 
เพราะสังขารเปนปจจยันามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจยั 
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกดิเพราะ 
เวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกดิเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจยั ชาติ 
เกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้  
ยอมมีดวยประการอยางนี ้
                       โลกกุตตรวิบากจิต 
     [๓๘๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     โยคาวจรบคุคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ  
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ปฐมฌาน ประกอบดวย วติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะมีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลวบรรลุปฐมฌาน  
อันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล ประกอบดวย 
วิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยูใน 
สมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจยั นามเกิดเพราะวญิญาณเปนปจจัย  
อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจยั ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาเกิด 
เพราะผัสสะเปนปจจยั ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจยั 
ภพเกดิเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั  
ความเกิดข้ึนแหงธรรมเหลานี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
                        อกุศลวิบากจติ ๗ 
                         อกุศลวิบากจติ 
                       ดวงที่ ๑-๒-๓-๔-๕ 
     [๓๙๐] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     จักขุวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณเกดิข้ึน ฯลฯ โสต 
วิญญาณ เปนวบิาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณเกดิข้ึน ฯลฯ ฆานวิญญาณ  
เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกล่ินเปนอารมณเกิดข้ึน ฯลฯ ชิวหาวญิญาณ เปนวบิาก  
สหรคตดวยอุเบกขา มีรสเปนอารมณเกดิข้ึน ฯลฯ กายวญิญาณ เปนวบิาก สหรคตดวยทุกข  
มีโผฏฐัพพะเปนอารมณเกดิข้ึน เพราะอกศุลกรรมอันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลว ในสมยัใด  
ในสมัยนัน้ วญิญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกดิเพราะวิญญาณเปนปจจยัอายตนะท่ี ๖ 
เกิดเพราะนามเปนปจจยั ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยัเวทนาเกิดเพราะผัสสะเปน 
ปจจัย ภพเกดิเพราะเวทนาเปนปจจยั ชาติเกดิเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปน 
ปจจัย ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้  
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     [๓๙๑] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร 
     วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ กายวญิญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกดิเพราะ 
สังขารเปนปจจัย ฯลฯ 
     เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความไมสบายทางกาย ความทุกขทางกาย ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกข 
อันเกิดแตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิแตกายสัมผัส อันใด นี้เรียกวา  
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
     ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน 
     สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนเวทนา นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะเวทนา 
เปนปจจยั ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
                      อกุศลวิบากจิตดวงที่ ๖ 
     [๓๙๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     มโนธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีโผฏฐัพพะเปน 
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน เพราะอกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลว 
ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั  
อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจยัผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะ 
ผัสสะเปนปจจัย อธิโมกขเกดิเพราะเวทนาเปนปจจยั ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติ 
เกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้  
ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๓๙๓] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร 
     วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน  
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     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนธาตุท่ีสมกัน อันใด นีเ้รียกวา วิญญาณเกดิเพราะสังขาร 
เปนปจจยั ฯลฯ 
     เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณท่ีไมทุกข 
ไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด 
นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั 
     อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั เปนไฉน 
     การตัดสินใจ กิริยาท่ีตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด นี้เรียกวา อธิโมกข 
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
     ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจยั เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกข 
เปนปจจยั ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
                      อกุศลวิบากจิตดวงที่ ๗ 
     [๓๙๔] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯมีธรรมเปน 
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึนเพราะอกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลว 
ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั  
อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจยั ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนา 
เกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั ภพเกดิเพราะอธิโมกขเปนปจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัย ความเกดิข้ึนแหงกองทุกข 
ท้ังมวลนี้ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๓๙๕] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร 
     วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั เปนไฉน  
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     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกดิเพราะ 
สังขารเปนปจจัย ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
                       อเหตุกกิริยาจติ ๓ 
     [๓๙๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     มโนธาตุ เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบากสหรคตดวย 
อุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกดิข้ึน ฯลฯ 
มโนวิญญาณธาตุ เปนกิริยาไมใชกุศล ไมใชอกุศลและไมใชกรรมวิบาก สหรคตดวยโสมนัส  
มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกดิข้ึน ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ  
เปนกิริยาไมใชกุศล ไมใชอกุศลและไมใชกรรมวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปน 
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน ในสมัยใดในสมัยนั้น  
วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัยอายตนะท่ี ๖ เกดิเพราะ 
นามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยัเวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั ภพเกดิเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั  
ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัยความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
                      กามาวจรกิริยาจิต ๘ 
     [๓๙๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     มโนวิญญาณธาตุ เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก สหรคต 
ดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณ 
ใดๆ เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ...เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ 
สหรคตดวยโสมนัส วิปปยตุจากญาณ ... เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ...  
เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ...เกดิข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ  
สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยตุจากญาณ...เกิดข้ึน ฯลฯสหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ... 
เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจยั นามเกิด  
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เพราะวิญญาณเปนปจจยัอายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖  
เปนปจจยัเวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกข 
เกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกดิเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย  
ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัย ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
                        รูปาวจรกิริยาจิต 
     [๓๙๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     พระขีณาสพ เจริญรูปาวจรฌาน เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ 
ไมใชกรรมวิบาก แตเปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย 
แลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก มีปฐ 
วีกสิณเปนอารมณ อยูในสมัยใด ในสมยันั้น วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั นามเกิด 
เพราะวิญญาณเปนปจจยั อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัยผัสสะเกิดเพราะอายตนะ 
ท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกดิเพราะเวทนาเปนปจจยั  
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจยั ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปน 
ปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยัความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้ 
                       อรูปาวจรกิริยาจิต 
     [๓๙๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     พระขีณาสพ เจริญอรูปาวจรฌาน เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล 
และไมใชกรรมวิบาก แตเปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดย 
ประการท้ังปวง จึงบรรลุจตุตถฌานอันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกข 
ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนสัดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธ์ิ 
เพราะอุเบกขา อยูในสมัยใด ในสมัยนัน้ วญิญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกดิ 
เพราะวิญญาณเปนปจจยั  อายตนะท่ี ๖ เกดิเพราะนามเปนปจจยั ผัสสะเกิดเพราะ  
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อายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปน 
ปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจยั ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิด 
เพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้  
ยอมมีดวยประการอยางนี ้
                       อัพยากตนิเทส จบ 
                        ________________  
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                      อวิชชามูลกกศุลนิเทส 
                       กามาวจรกุศลจิต ๘ 
                     กามาวจรกุศลจิตดวงท่ี ๑ 
     [๔๐๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ  
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน ในสมัยใดในสมัยนั้น สังขารเกิด 
เพราะอวิชชาเปนปจจยั วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเปน 
ปจจัย อายตนะท่ี ๖ เกดิเพราะนามเปนปจจยั ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกดิเพราะเวทนาเปนปจจยั อธิโมกขเกิดเพราะ 
ปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจยั ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะ 
เกิดเพราะชาติเปนปจจยั ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
     [๔๐๑] ในปจจยาการเหลานั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยัเปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิด 
เพราะอวิชชาเปนปจจยั ฯลฯ 
     เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั เปนไฉน 
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ   ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแต 
เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
     ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั เปนไฉน 
     ศรัทธา กิริยาท่ีเช่ือ กิริยาท่ีปลงใจเช่ือ ความเล่ือมใสยิง่ อันใด นีเ้รียกวา  
ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
     อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย เปนไฉน 
     การตัดสินใจ กิริยาท่ีตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด นี้เรียกวา  
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจยั  
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     ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจยั เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข นี้เรียกวา  
ภพเกดิเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการ 
อยางนี ้
     [๔๐๒] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวชิชาเปนปจจยั วิญญาณเกดิเพราะ 
สังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจยั เวทนาเกิด 
เพราะผัสสะเปนปจจยั ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจยัอธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปน 
ปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจยั ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะเกิดเพราะ 
ชาติเปนปจจยั ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๔๐๓] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวชิชาเปนปจจยั วิญญาณเกดิเพราะสังขาร 
เปนปจจยั นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย 
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะ 
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจยัภพเกิดเพราะอธิโมกขเปน 
ปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั ความเกิดข้ึนแหง 
กองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
     [๔๐๔] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวชิชาเปนปจจยั วิญญาณเกดิเพราะสังขาร 
เปนปจจยั นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจยั 
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยัปสาทะเกิดเพราะ 
เวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกดิเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจยั  
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัย ความเกดิข้ึนแหงกองทุกข 
ท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
                        กามาวจรกุศลจิต 
                     ดวงที่ ๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘ 
     [๔๐๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ  
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส  
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วิปปยุตจากญาณ...เกดิข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ... เกิดข้ึนโดยมีการ 
ชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ ... เกดิข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา  
สัมปยุตดวยญาณ ... เกดิข้ึนโดยมีการชกัจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ ... 
เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยตุจากญาณ ... เกดิข้ึนโดยมีการชกัจูง ในสมยัใด  
ในสมัยนัน้ สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั นามเกิด 
เพราะวิญญาณเปนปจจยั อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะ 
ท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกดิเพราะเวทนาเปนปจจยั 
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจยั ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปน 
ปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมี 
ดวยประการอยางนี ้
                        รูปาวจรกุศลจติ 
     [๔๐๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก มีปฐวีกสิณ 
เปนอารมณ อยูในสมยัใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกดิเพราะ 
สังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย 
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกดิ 
เพราะเวทนาเปนปจจยั อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจยั 
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัย ความเกดิข้ึนแหงกองทุกข 
ท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
                        อรูปาวจรกุศลจิต 
     [๔๐๗] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะ 
โดยประการทัง้ปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา   
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ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดบัสนิทในกอน มีสติ 
บริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา อยูในสมัยใด ในสมัยนั้นสังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั  
วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะ 
นามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจยั ภพเกิดเพราะอธิโมกข 
เปนปจจยัชาตเิกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดข้ึนแหง 
กองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
                        โลกุตตรกุศลจิต 
     [๔๐๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน 
     โยคาวจรบคุคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว  
บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดจากวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทัน 
ธาภิญญา อยูในสมัยใด ในสมัยนั้นสังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั วญิญาณเกิด 
เพราะสังขารเปนปจจยั นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนาม 
เปนปจจยั ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั ปสาทะ 
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจยั ภพเกิดเพราะอธิโมกข 
เปนปจจยั ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัยความเกิดข้ึน 
แหงธรรมเหลานี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
                     อวิชชามูลกกศุลนิเทส จบ 
                       กุศลมูลกวิบากนิเทศ 
                      อเหตุกกศุลวิบากจิต ๘ 
                    อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงท่ี ๑ 
     [๔๐๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     จักขุวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณเกดิข้ึนเพราะ 
กามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิด  
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เพราะกุศลมูลเปนปจจยั วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั 
อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจยั ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนา 
เกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั ภพเกดิเพราะเวทนาเปนปจจยั ชาติเกดิเพราะภพเปนปจจัย ชรา 
มรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๔๑๐] ในปจจยาการเหลานั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัยเปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะ 
กุศลมูลเปนปจจัย ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการ 
อยางนี ้
                       อเหตุกกศุลวิบากจิต 
                     ดวงที่ ๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘ 
     [๔๑๑] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     โสตวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณเกดิข้ึนฯลฯ  
ฆานวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกล่ินเปนอารมณเกิดข้ึน ฯลฯ 
ชิวหาวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรสเปนอารมณเกิดข้ึน ฯลฯกาย 
วิญญาณเปนวบิาก สหรคตดวยสุข มีโผฏฐัพพะเปนอารมณเกดิข้ึน ฯลฯมโน 
ธาตุเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ  
หรือปรารภอารมณใดๆ เกดิข้ึน ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยโสมนสั  
มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณ ใดๆ เกดิข้ึน ฯลฯ มโนวิญญาณ 
ธาตุเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือ 
ปรารภอารมณใดๆเกิดข้ึน เพราะกามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลว  
ในสมัยใดในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปน 
ปจจัย นามเกดิเพราะวิญญาณเปนปจจยั อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัยผัสสะ 
เกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัยอธิโมกขเกิดเพราะ 
เวทนาเปนปจจัย ภพเกดิเพราะอธิโมกขเปนปจจยั ชาติเกดิเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะ 
เกิดเพราะชาติเปนปจจยั ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้  
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                      กามาวจรวิบากจิต ๘ 
     [๔๑๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     มโนวิญญาณธาตุเปนวิบาก สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปน 
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณ ใดๆ เกิดข้ึน ฯลฯสหรคตดวย 
โสมนัส สัมปยุตดวยญาณ...เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยตุจาก 
ญาณ...เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ...เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ 
สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ...เกดิข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุต 
ดวยญาณ...เกดิข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยตุจากญาณ...เกดิข้ึน ฯลฯ 
สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยตุจากญาณ ... เกดิข้ึนโดยมีการชักจูง เพราะกามาวจรกุศลกรรม อันได 
ทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปน 
ปจจัย วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั อายตนะท่ี ๖ 
เกิดเพราะนามเปนปจจยั ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะ 
เปนปจจยั ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกดิเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิด 
เพราะอธิโมกขเปนปจจยัชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัย  
ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
                        รูปาวจรวิบากจิต 
     [๔๑๓] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากธรรม 
อกุศลแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก 
มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อยูในสมัยใด ในสมัยนั้นผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น 
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
        โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย แลวบรรลุปฐมฌาน  
อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลวนั้นแล ประกอบดวย 
วิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น   
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สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัยวิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจยั นามเกิดเพราะวญิญาณ 
เปนปจจยั อายตนะท่ี๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปน 
ปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกข 
เกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกดิเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย 
ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัย ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวย ประการ 
อยางนี ้
                       อรูปาวจรวิบากจิต 
     [๔๑๔] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทา เพื่อเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวงอากิญ 
จัญญายตนะโดยประการท้ังปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตน 
สัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน 
มีสติบริสุทธ์ิ เพราะอุเบกขา อยูในสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมัยนั้น  
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     โยคาวจรบคุคล เพราะกาวลวงอากิญจญัญายตนะโดยประการท้ังปวง จึงบรรลุจตตุถฌาน 
อันเปนวิบาก อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา  เพราะอรูปาวจรกุศลธรรม อันได 
ทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลวนั้นแล ไมมีทุกข  ไมมีสุข  เพราะละสุขละทุกขได  เพราะ 
โสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอนมีสตบิริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา อยูในสมัยใด ในสมัย 
นั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจยั วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกดิเพราะ 
วิญญาณเปนปจจัยอายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจยั ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖  
เปนปจจยัเวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกข 
เกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกดิเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย 
ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัย ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนีย้อมมีดวยประการอยางนี ้
                        โลกุตตรวิบากจิต 
     [๔๑๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     โยคาวจรบคุคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกไปจากโลกใหเขาสู 
นิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภมิู สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ัง  
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หลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก เปน 
ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวกิเขปะ มีในสมัยนั้น  
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน 
อันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล ประกอบดวย 
วิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ  
อยูในสมัยใด ในสมัยนัน้ สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขาร 
เปนปจจยั นามเกิดเพราะวญิญาณเปนปจจัย อายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจยั 
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนา 
เปนปจจยัอธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจยั ชาติเกิด 
เพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจยั ความเกิดข้ึนแหงธรรมเหลานี้  
ยอมมีดวยประการอยางนี ้
                                        กุศลมูลกวิบากนิเทส จบ  
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                                          อกุศลมูลกวิบากนิเทส 
                                           อกุศลวิบากจติ ๗ 
                                         อกุศลวิบากจิตดวงท่ี ๑ 
     [๔๑๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     จักขุวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณเกดิข้ึน เพราะอกศุลกรรม 
อันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลว ในสมยัใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอกุศลมูลเปนปจจยั 
วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยันามเกดิเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะท่ี ๖ เกดิเพราะนาม 
เปนปจจยั ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั ภพเกดิ 
เพราะเวทนาเปนปจจยั ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิด 
ข้ึนแหงกองทกุขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๔๑๗] ในปจจยาการเหลานั้น สังขารเกิดเพราะอกุศลมูลเปนปจจัยเปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอกุศลมูล 
เปนปจจยั ฯลฯ 
     ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
                  อกุศลวิบากจิตดวงท่ี ๒-๓-๔-๕-๖ 
     [๔๑๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     โสตวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณเกดิข้ึน ฯลฯ  
ฆานวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกล่ินเปนอารมณเกิดข้ึน ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ 
เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรสเปนอารมณเกิดข้ึน ฯลฯ กายวิญญาณเปนวิบาก สหรคต 
ดวยทุกข มีโผฏฐัพพะเปนอารมณเกิดข้ึน ฯลฯ มโนธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูป 
เปนอารมณ ฯลฯมีโผฏฐัพพะเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกดิข้ึนเพราะอกุศลกรรม อัน  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 208 
ไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลว ในสมยัใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย  
วิญญาณเกดิเพราะสังขารเปนปจจยั นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัยอายตนะท่ี ๖ เกดิเพราะนาม 
เปนปจจยั ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั อธิโมกข 
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัยภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจยั ชาติเกดิเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ 
เกิดเพราะชาติเปนปจจยั ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
                      อกุศลวิบากจิตดวงที่ ๗ 
     [๔๑๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯมีธรรมเปน 
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน เพราะอกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลว 
ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอกศุลมูลเปนปจจยั วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจยั  
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัยอายตนะท่ี ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจยั ผัสสะเกิดเพราะอายตนะ 
ท่ี ๖ เปนปจจยัเวทนาเกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เวทนา 
เกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจยั ภพเกดิเพราะอธิโมกขเปนปจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัยความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวล 
นี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
     [๔๒๐] ในปจจยาการเหลานั้น สังขารเกิดเพราะอกุศลมูลเปนปจจัยเปนไฉน 
     การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอกุศลมูล 
เปนปจจยั 
     [๔๒๑] วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาวิญญาณเกดิเพราะ 
สังขารเปนปจจัย 
     [๔๒๒] นามเกิดเพราะวญิญาณเปนปจจัย เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจยั 
     [๔๒๓] อายตนะท่ี ๖ เกดิเพราะนามเปนปจจยั เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาอายตนะท่ี ๖ เกิด 
เพราะนามเปนปจจยั  
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     [๔๒๔] ผัสสะเกิดเพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั เปนไฉน 
     การกระทบ กิริยาท่ีกระทบ กิริยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง อันใดนีเ้รียกวา ผัสสะเกิด 
เพราะอายตนะท่ี ๖ เปนปจจยั 
     [๔๒๕] เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน 
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข 
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ ท่ีไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย 
     [๔๒๖] อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน 
     การตัดสินใจ กิริยาท่ีตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใดนี้เรียกวา อธิโมกข 
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย 
     [๔๒๗] ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจยั เปนไฉน 
     เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกขนี้เรียกวา ภพเกิด 
เพราะอธิโมกขเปนปจจยั 
     [๔๒๘] ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย เปนไฉน 
     ความเกิด ความเกดิพรอม ความบังเกิด ความบังเกดิจําเพาะ ความปรากฏ แหงธรรม 
เหลานั้น อันใด นี้เรียกวา ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย 
     [๔๒๙] ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย เปนไฉน 
     ชรา ๑ มรณะ ๑ 
     ในชราและมรณะน้ัน ชรา เปนไฉน 
     ความครํ่าครา ภาวะท่ีครํ่าครา ความเส่ือมส้ินอายุ แหงธรรมเหลานั้นอันใด นีเ้รียกวา  
ชรา 
     มรณะ เปนไฉน 
     ความส้ินไป ความเส่ือมไป ความแตก ความทําลาย ความไมเท่ียงความหายไป  
แหงธรรมเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา มรณะ 
     ชราและมรณะดังกลาวมาน้ี นี้เรียกวา ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัย  
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     [๔๓๐] คําวา ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ นั้น  
ไดแก ความไปรวม ความมารวม ความประชุม ความปรากฏแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมี 
ดวยประการอยางนี้ ดวยเหตนุั้น จึงเรียกวา ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้ 
                                        อกุศลมูลกวิบากนิเทส จบ 
                                          อภิธรรมภาชนีย จบ 
                                      ปจจยาการวภิังค จบบริบูรณ 
                                        ____________________  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 211 
                                          ๗. สติปฏฐานวิภงัค 
                                            สุตตันตภาชนยี 
        [๔๓๑] สติปฏฐาน ๔ คือ 
      ๑. ภิกษุในศาสนาน้ี พิจารณาเห็นกายในกายภายในเนืองๆ อยูพิจารณาเห็นกายในกาย 
 ภายนอกเนืองๆ อยู พิจารณาเห็นกายในกายท้ังภายในและภายนอกเนืองๆ อยู มีความเพียร  
 มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภชิฌาและโทมนัสเสียไดในโลก 
     ๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในเนืองๆ อยู พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาภายนอก 
เนืองๆ อยู พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังภายในและภายนอกเนืองๆ อยู มีความเพยีร 
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสเสียไดในโลก 
     ๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในเนืองๆ อยู พิจารณาเหน็จิตในจิตภายนอกเนืองๆ อยู  
พิจารณาเห็นจติในจิตท้ังภายในและภายนอกเนืองๆ อยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ  
กําจดัอภิชฌา และโทมนัสเสียไดในโลก 
     ๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในเนืองๆ อยู พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอก 
เนืองๆ อยู พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังภายในและภายนอกเนืองๆอยู มีความเพียร มีสัมป 
ชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก 
                       กายานุปสสนานิเทส 
                     [เห็นกายในกายภายใน] 
     [๔๓๒] กภ็กิษุ พิจารณาเห็นกายในกายภายในเนืองๆ อยู เปนอยางไร 
     ภิกษุ ในศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายภายใน แตพืน้เทาข้ึนไปในเบ้ืองบนแตปลายผมลงมา 
ในเบ้ืองตํ่า มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วา ในกายนี้ มี ผม  
ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูกเยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด  
ไสใหญ ไสนอย อาหารใหมอาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันขน น้ําตา เปลวมัน  
น้ําลาย น้ํามูกไขขอ มูตร  
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     ภิกษนุั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซ่ึงนิมิตนั้น ภิกษนุั้น คร้ันเสพ  
เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซ่ึงนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิตเขาไปในกายภายนอก 
                    [เห็นกายในกายภายนอก] 
     [๔๓๓] ก็ภกิษุ พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกเนืองๆ อยู เปนอยางไร 
     ภิกษใุนศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายภายนอก แตพื้นเทาข้ึนไปในเบ้ืองบนแตปลายผมลง 
มาในเบ้ืองตํ่า มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วา ในกายของเขา 
ผูนั้น มี ผม ขน เล็บ ฟน หนงั เนื้อ เอ็น กระดูกเยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต  
ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันขน น้ําตา  
เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร 
     ภิกษนุั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซ่ึงนิมิตนั้น ภิกษนุั้น คร้ันเสพ  
เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซ่ึงนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิตเขาไปในกายท้ังภายในและ 
ภายนอก 
               [เห็นกายในกายท้ังภายในและภายนอก] 
     [๔๓๔] กภ็กิษุ พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆอยู เปนอยางไร 
     ภิกษใุนศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายท้ังภายในและภายนอก แตพื้นเทาข้ึนไปในเบ้ืองบน  
แตปลายผมลงมาในเบ้ืองตํ่า มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วา 
ในกายนี้ มี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อเอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หวัใจ ตับ  
พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอยอาหารใหม อาหารเกา ด ีเสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันขน  
น้ําตา เปลวมันน้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร 
     ดวยอาการอยางนี้ ภกิษุช่ือวาพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ อยู  
มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก 
     [๔๓๕] ในบทเหลานั้น บทวา พิจารณาเห็นเนืองๆ มีนเิทสวา การพิจารณาเห็นเนืองๆ  
เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นีเ้รียกวา  
การพิจารณาเห็นเนืองๆ ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึง 
แลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดีประกอบแลว ดวยการพิจารณาเห็นเนืองๆ นี้ ดวย 
เหตุนั้น จึงเรียกวา พจิารณาเห็นเนืองๆ  
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     [๔๓๖] บทวา อยู มีนเิทสวา สืบเนื่องกนัอยู ประพฤตเิปนไปอยูรักษาอยู เปนไปอยู  
ใหเปนไปอยู เท่ียวไปอยู พกัอยู ดวยเหตุนัน้จึงเรียกวาอยู 
     [๔๓๗] บทวา มีความเพยีร มีนิเทสวา ความเพยีร เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาความเพียร ภกิษ ุ
เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึง 
แลวดวยดี ประกอบแลว ดวยความเพียรนี้ ดวยเหตนุั้น จงึเรียกวา มีความเพียร 
     [๔๓๘] บทวา มีสัมปชัญญะ มีนิเทสวา สัมปชัญญะ เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นีเ้รียกวา 
สัมปชัญญะ ภิกษุเปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดเีขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว  
เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลวดวยสัมปชัญญะนี้ ดวยเหตนุั้น จึงเรียกวา มีสัมปชัญญะ 
     [๔๓๙] บทวา มีสติ มีนิเทสวา สติ เปนไฉน 
     สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ นี้เรียกวา สติ ภิกษ ุเปนผูเขาไปถึงแลว เขาไป 
ถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลวเขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลว 
ดวยสตนิี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีสติ 
     [๔๔๐] บทวา กําจดัอภิชฌาและโทมนสัเสียไดในโลก มีนิเทสวาโลก เปนไฉน 
     กายน้ันเอง ช่ือวาโลก แมอุปาทานขันธ ๕ ก็ช่ือวา โลก นี้เรียกวาโลก 
     อภิชฌา เปนไฉน 
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนกัแหงจิต อันใดน้ีเรียกวา 
อภิชฌา 
     โทมนัส เปนไฉน 
     ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิแต 
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบาย เปนทุกขอันเกดิแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา  
โทมนัส 
     อภิชฌาและโทมนัสดังกลาวมานี้ ถูกกําจัด ถูกกําจัดราบคาบ สงบ ระงับเขาไประงับ 
ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพนิาศไป ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหอืดแหง 
ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีท่ีสุดปราศไปแลวในโลกนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา กําจัด 
อภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก 
                        กายานุปสสนานิเทส จบ  
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                         เวทนานุปสสนานิเทส 
                     [เห็นเวทนาในเวทนาภายใน] 
        [๔๔๑] กภ็ิกษุ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในเนืองๆ อยู เปนอยางไร 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เม่ือเสวยสุขเวทนา ก็รูชัดวา เราเสวยสุขเวทนา เม่ือเสวยทุกขเวทนา 
ก็รูชัดวา เราเสวยทุกขเวทนา เม่ือเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา 
เม่ือเสวยสุขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยสุขเวทนามีอามิส หรือเม่ือเสวยสุขเวทนาไมมี 
อามิส ก็รูชัดวา เราเสวยสุขเวทนาไมมีอามิส เม่ือเสวยทุกขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวย 
ทุกขเวทนามีอามิสหรือเม่ือเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส 
เม่ือเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิสหรือเม่ือเสวย 
อทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส 
        ภิกษนุั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซ่ึงนิมิตนั้น ภิกษนุั้นคร้ันเสพ 
เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซ่ึงนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิตเขาไปในเวทนาภายนอก 
                  [เหน็เวทนาในเวทนาภายนอก] 
     [๔๔๒] ก็ภกิษุ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกเนืองๆ อยู เปนอยางไร 
     ภิกษใุนศาสนานี้ รูชัดบุคคลอ่ืนผูกําลังเสวยสุขเวทนาวา เขาผูนั้นกําลังเสวยสุขเวทนา 
รูชัดบุคคลอ่ืนผูกําลังเสวยทุกขเวทนาวา เขาผูนั้นกําลังเสวยทุกขเวทนา รูชัดบุคคลอ่ืนผูกําลังเสวย 
อทุกขมสุขเวทนาวา เขาผูนัน้กําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนา รูชัดบุคคลอ่ืนผูกําลังเสวยสุขเวทนา 
มีอามิสวา เขาผูนั้นกําลังเสวยสุขเวทนามีอามิส หรือรูชัดบุคคลอ่ืนผูกําลังเสวยสุขเวทนาไมมี 
อามิสวา เขาผูนั้นกําลังเสวยสุขเวทนาไมมีอามิส รูชัดบุคคลอ่ืนผูกําลังเสวยทุกขเวทนามีอามิสวา 
เขาผูนั้นกําลังเสวยทุกขเวทนามีอามิส หรือรูชัดบุคคลอ่ืนผูกําลังเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิสวา  
เขาผูนั้นกําลังเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส รูชัดบุคคลอ่ืนผูกําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิสวา  
เขาผูนั้นกําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส หรือรูชัดบุคคลอ่ืนผูกําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมี 
อามิสวา เขาผูนั้นกําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส 
     ภิกษนุั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซ่ึงนิมิตนั้นภิกษนุั้น คร้ันเสพ 
เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซ่ึงนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิตเขาไปในเวทนาท้ังภายในและ 
ภายนอก  
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              [เห็นเวทนาในเวทนาท้ังภายในและภายนอก] 
     [๔๔๓] กภ็กิษุพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาท้ังภายในและภายนอกเนืองๆอยู เปน 
อยางไร 
     ภิกษใุนศาสนานี้ รูชัดสุขเวทนาวา เปนสุขเวทนา รูชัดทุกขเวทนาวาเปนทุกขเวทนา  
รูชัดอทุกขมสุขเวทนาวา เปนอทุกขมสุขเวทนา รูชัดสุขเวทนามีอามิสวา เปนสุขเวทนานีอามิส 
รูชัดสุขเวทนาไมมีอามิสวา เปนสุขเวทนาไมมีอามิส รูชัดทุกขเวทนามีอามิสวา เปนทุกขเวทนา 
มีอามิส รูชัดทุกขเวทนาไมมีอามิสวา เปนทุกขเวทนาไมมีอามิส รูชัดอทุกขมสุขเวทนามีอามิสวา  
เปนอทุกขมสุขเวทนามีอามิส รูชัดอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิสวา เปนอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส 
     ดวยอาการอยางนี้ ภกิษุ ช่ือวาพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังภายในและภายนอกเนืองๆ  
อยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก 
     [๔๔๔]  ในบทเหลานั้น บทวา พิจารณาเห็นเนืองๆ มีนิเทสวา การพจิารณาเหน็ 
เนืองๆ เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ดวยเหตนุั้น จงึเรียกวา พิจารณาเหน็เนืองๆ 
     บทวา อยู มีนิเทสวา สืบเน่ืองกันอยู ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวาอยู 
     บทวา มีความเพียร มีนิเทสวา ความเพยีร เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวามีความเพยีร 
     บทวา มีสัมปชัญญะ มีนิเทสวา สัมปชัญญะ เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ดวยเหตนุั้น จงึเรียกวามีสัมปชัญญะ 
     บทวา มีสติ มีนิเทสวา สติ เปนไฉน 
     สติ ความตามระลึก ฯลฯ ดวยเหตนุั้น จงึเรียกวา มีสติ 
     บทวา กําจดัอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก มีนิเทสวา โลก เปนไฉน 
     เวทนานั้นเอง ช่ือวาโลก แมอุปาทานขันธ ๕ ก็ช่ือวา โลก นี้เรียกวาโลก 
     อภชิฌา เปนไฉน 
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนกัแหงจิต อันใดน้ีเรียกวา อภชิฌา 
     โทมนัส เปนไฉน 
     ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิแต 
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา  
โทมนัส  
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     อภิชฌาและโทมนัสดังกลาวมานี้ ถูกกําจัด ถูกกําจัดราบคาบ สงบระงับ เขาไประงับ  
ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพนิาศไป ถูกทําใหพินาศไปอยางราบคาบ ถูกทําใหเหือดแหง  
ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีท่ีสุดปราศไปแลว ในโลกน้ี ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา กําจัด 
อภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก 
                     เวทนานุปสสนานิเทส จบ 
                       จิตตานุปสสนานิเทส 
                      [เห็นจิตในจิตภายใน] 
     [๔๔๕] กภ็กิษุ พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในเนืองๆ อยู เปนอยางไร 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เม่ือจิตมีราคะ ก็รูชัดวา จิตของเรามีราคะ หรือเม่ือจิตปราศจากราคะ 
ก็รูชัดวา จิตของเราปราศจากราคะ 
     เม่ือจิตมีโทสะ ก็รูชัดวา จติของเรามีโทสะ หรือเม่ือจติปราศจากโทสะก็รูชัดวา  
จิตของเราปราศจากโทสะ 
     เม่ือจิตมีโมหะ ก็รูชัดวา จติของเรามีโมหะ หรือเม่ือจติปราศจากโมหะก็รูชัดวา 
จิตของเราปราศจากโมหะ 
     เม่ือจิตหดหู ก็รูชัดวา จิตของเราหดหู หรือเม่ือจิตฟุงซานก็รูชัดวา จิตของเรา 
ฟุงซาน 
     เม่ือจิตเปนมหัคคตะ ก็รูชัดวา จิตของเราเปนมหัคคตะ หรือเม่ือจิตไมเปนมหัคคตะ 
ก็รูชัดวา จิตของเราไมเปนมหัคคตะ 
     เม่ือจิตเปนสอุตตระ ก็รูชัดวา จิตของเราเปนสอุตตระ หรือเม่ือจิตเปนอนุตตระ 
ก็รูชัดวา จิตของเราเปนอนุตตระ 
     เม่ือจิตต้ังม่ัน ก็รูชัดวา จิตของเราต้ังม่ัน หรือเม่ือจิตไมตั้งม่ัน ก็รูชัดวาจิตของเรา 
ไมตั้งม่ัน 
     เม่ือจิตหลุดพน ก็รูชัดวา จติของเราหลุดพน หรือเม่ือจติยังไมหลุดพนก็รูชัดวา  
จิตของเรายังไมหลุดพน 
     ภิกษนุั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซ่ึงนิมิตนั้น ภิกษนุั้น คร้ันเสพ 
เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซ่ึงนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิตเขาไปในจิตภายนอก  
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                     [เห็นจิตในจิตภายนอก] 
     [๔๔๖] กภ็กิษุ พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกเนืองๆ อยู เปนอยางไร 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เม่ือจิตของเขาผูนั้นมีราคะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นมีราคะ หรือ 
เม่ือจิตของเขาผูนั้นปราศจากราคะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นปราศจากราคะ 
     เม่ือจิตของเขาผูนั้นมีโทสะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นมีโทสะ หรือเม่ือจิตของเขาผูนั้น 
ปราศจากโทสะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นปราศจากโทสะ 
     เม่ือจิตของเขาผูนั้นมีโมหะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นมีโมหะ หรือเม่ือจิตของเขาผูนั้น 
ปราศจากโมหะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นปราศจากโมหะ 
     เม่ือจิตของเขาผูนั้นหดหู ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นหดหู หรือเม่ือจิตของเขาผูนั้น 
ฟุงซาน ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นฟุงซาน 
     เม่ือจิตของเขาผูนั้นเปนมหัคคตะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นเปนมหัคคตะหรือเม่ือจติ 
ของเขาผูนั้นไมเปนมหัคคตะ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นไมเปนมหัคคตะ 
     เม่ือจิตของเขาผูนั้นเปนสอุตตระ ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นเปนสอุตตระหรือเม่ือจติ 
ของเขาผูนั้นเปนอนุตตระ กรู็ชัดวา จิตของเขาผูนั้นเปนอนุตตระ 
     เม่ือจิตของเขาผูนั้นต้ังม่ัน ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นต้ังม่ัน หรือเม่ือจติของเขาผูนั้น 
ไมตั้งม่ัน ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นไมตั้งม่ัน 
     เม่ือจิตของเขาผูนั้นหลุดพน ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นหลุดพน หรือเม่ือจิตของเขา 
ผูนั้นยังไมหลุดพน ก็รูชัดวา จิตของเขาผูนั้นยังไมหลุดพน 
     ภิกษนุั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซ่ึงนิมิตนั้น ภิกษนุั้น คร้ันเสพ 
เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซ่ึงนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิตเขาไปในจิตท้ังภายในและภายนอก 
                 [เหน็จิตในจิตท้ังภายในและภายนอก] 
     [๔๔๗] กภ็กิษุ พิจารณาเห็นจิตในจิตท้ังภายในและภายนอกเนืองๆ อยูเปนอยางไร 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เม่ือจิตมีราคะ ก็รูชัดวา จิตมีราคะ เม่ือจิตปราศจากราคะ ก็รูชัดวา 
จิตปราศจากราคะ  
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     เม่ือจิตมีโทสะ ก็รูชัดวา จติมีโทสะ เม่ือจิตปราศจากโทสะ ก็รูชัดวาจิตปราศจาก 
โทสะ 
     เม่ือจิตมีโมหะ ก็รูชัดวา จติมีโมหะ เม่ือจิตปราศจากโมหะ ก็รูชัดวาจิตปราศจาก 
โมหะ 
     เม่ือจิตหดหู ก็รูชัดวา จิตหดหู เม่ือจิตฟุงซาน ก็รูชัดวา จิตฟุงซาน 
     เม่ือจิตเปนมหัคคตะ ก็รูชัดวา จิตเปนมหัคคตะ เม่ือจติไมเปนมหัคคตะก็รูชัดวา 
จิตไมเปนมหคัคตะ 
     เม่ือจิตเปนสอุตตระ ก็รูชัดวา จิตเปนสอุตตระ เม่ือจิตเปนอนุตตระ ก็รูชัดวา 
จิตเปนอนุตตระ 
     เม่ือจิตต้ังม่ัน ก็รูชัดวา จิตต้ังม่ัน เม่ือจิตไมตั้งม่ัน ก็รูชัดวา จิตไมตั้งม่ัน 
     เม่ือจิตหลุดพน ก็รูชัดวา จติหลุดพน เม่ือจิตยังไมหลุดพน ก็รูชัดวาจติยังไมหลุดพน 
     ดวยอาการอยางนี้ ภกิษุ ช่ือวาพิจารณาเห็นจิตในจิตท้ังภายในและภายนอกเนืองๆ อยู  
มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก 
     [๔๔๘] ในบทเหลานั้น บทวา พิจารณาเห็นเนืองๆ มีนเิทสวา การพิจารณาเห็น 
เนืองๆ เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ดวยเหตนุั้น จงึเรียกวา พิจารณาเหน็เนืองๆ 
     บทวา อยู มีนิเทสวา สืบเน่ืองกันอยู ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา อยู 
     บทวา มีความเพียร มีนิเทสวา ความเพยีร เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีความเพยีร 
     บทวา มีสัมปชัญญะ มีนิเทสวา สัมปชัญญะ เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ดวยเหตนุั้น จงึเรียกวา มีสัมปชัญญะ 
     บทวา มีสติ มีนิเทสวา สติ เปนไฉน 
     สติ ความตามระลึก ฯลฯ ดวยเหตนุั้น จงึเรียกวา มีสติ 
     บทวา กําจดัอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก มีนิเทสวา โลก เปนไฉน 
     จิตนั้นเอง ช่ือวาโลก แมอุปาทานขันธ ๕ ก็ช่ือวาโลก นี้เรียกวา โลกอภิชฌา  
เปนไฉน  
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     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนกัแหงจิต อันใดน้ีเรียกวา อภชิฌา 
     โทมนัส เปนไฉน 
     ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิแต 
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา  
โทมนัส 
     อภิชฌาและโทมนัสดังกลาวมานี้ ถูกกําจัด ถูกกําจัดราบคาบ สงบ ระงับเขาไประงับ  
ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพนิาศไป ถูกทําใหพินาศไปอยางราบคาบ ถูกทําให 
เหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีท่ีสุดปราศไปแลว ในโลกน้ี ดวยเหตุนัน้ 
จึงเรียกวา กําจดัอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก 
                     จิตตานุปสสนานิเทส จบ 
                       ธัมมานุปสสนานิเทส 
                    [เห็นธรรมในธรรมภายใน] 
     [๔๔๙] กภ็กิษุพิจารณาเหน็ธรรมในธรรมภายในเนืองๆ อยู เปนอยางไร 
                         [นีวรณปพพะ] 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เม่ือกามฉันทะภายในจิตมีอยู ก็รูชัดวา กามฉันทะภายในจิตของเรา 
มีอยู หรือเม่ือกามฉันทะภายในจิตไมมี กรู็ชัดวา กามฉันทะภายในจิตของเราไมมี อนึ่ง  
กามฉันทะท่ียงัไมเกิดข้ึน จะเกิดข้ึนดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย อนึ่ง การละกามฉันทะ 
ท่ีเกิดขึ้นแลวจะมีไดดวยเหตุใด รูชัดเหตุนัน้ดวย อนึ่ง กามฉันทะท่ีละไดแลว จะไมเกดิข้ึน 
ตอไปอีกดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย 
     เม่ือพยาบาทภายในจิตมีอยู ฯลฯ เม่ือถีนมิทธะภายในจติมีอยู ฯลฯเม่ืออุทธัจจกุกกจุจะ 
ภายในจิตมีอยู ฯลฯ เม่ือวิจกิจิฉาภายในจติมีอยู ก็รูชัดวาวิจิกจิฉาภายในจิตของเรามีอยู  
หรือเม่ือวิจกิิจฉาภายในจิตไมมี ก็รูชัดวา วจิิกิจฉาภายในจิตของเราไมมี อนึ่ง วิจกิิจฉาท่ียัง 
ไมเกิดข้ึนจะเกิดข้ึนดวยเหตใุด รูชัดเหตุนัน้ดวย อนึ่ง การละวิจิกจิฉาท่ีเกิดข้ึนแลวจะมีได 
ดวยเหตใุด รูชัดเหตุนัน้ดวยอนึ่ง วิจกิิจฉาที่ละไดแลว จะไมเกดิข้ึนตอไปอีกดวยเหตใุด 
รูชัดเหตุนัน้ดวย  
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                        [โพชฌังคปพพะ] 
     เม่ือสติสัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู ก็รูชัดวา สติสัมโพชฌงคภายในจติของเรามีอยู  
หรือเม่ือสติสัมโพชฌงคภายในจิตไมมี กรู็ชัดวา สติสัมโพชฌงคภายในจิตของเราไมมี อนึ่ง  
สติสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิข้ึน จะเกิดข้ึนดวยเหตุใดรูชัดเหตุนั้นดวย อนึ่ง ความเจริญ 
บริบูรณแหงสติสัมโพชฌงคท่ีเกิดขึ้นแลว จะมีไดดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย 
     เม่ือธัมมวิจยสัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู ฯลฯ เม่ือวิริยสัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู ฯลฯ  
เม่ือปติสัมโพชฌงคภายในจติมีอยู ฯลฯ เม่ือปสสัทธิสัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู ฯลฯ เม่ือ 
สมาธิสัมโพชฌงคภายในจิตมีอยู ฯลฯ เม่ืออุเบกขาสัมโพชฌงคภายในจติมีอยู ก็รูชัดวา 
อุเบกขาสัมโพชฌงคภายในจติของเรามีอยู หรือเม่ืออุเบกขาสัมโพชฌงคภายในจิตไมมี ก็รูชัดวา 
อุเบกขาสัมโพชฌงคภายในจติของเราไมมี อนึ่ง อุเบกขาสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิข้ึน จะเกิดข้ึน 
ดวยเหตใุด รูชัดเหตุนัน้ดวย อนึ่ง ความเจริญบริบูรณแหงอุเบกขาสัมโพชฌงคท่ีเกิดขึน้แลว  
จะมีไดดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย 
     ภิกษนุั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซ่ึงนิมิตนั้น ภิกษนุั้น คร้ันเสพ  
เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซ่ึงนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิตเขาไปในธรรมภายนอก 
                   [เห็นธรรมในธรรมภายนอก] 
     [๔๕๐] ก็ภกิษุพิจารณาเหน็ธรรมในธรรมภายนอกเนืองๆ อยูเปนอยางไร 
                         [นีวรณปพพะ] 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เม่ือกามฉันทะของเขาผูนั้นมีอยู ก็รูชัดวา กามฉันทะของเขาผูนัน้ 
มีอยู หรือเม่ือกามฉันทะของเขาผูนั้นไมมี ก็รูชัดวา กามฉันทะของเขาผูนั้นไมมี อนึ่ง  
กามฉันทะท่ียงัไมเกิดข้ึน จะเกิดข้ึนดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย อนึ่ง การละกามฉันทะ 
ท่ีเกิดขึ้นแลวจะมีไดดวยเหตุใด รูชัดเหตุนัน้ดวย อนึ่งกามฉันทะท่ีละไดแลวจะไมเกดิข้ึน 
อีกตอไปดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย เม่ือพยาบาทของเขาผูนั้นมีอยู ฯลฯ เม่ือถีนมิทธะของเขา 
ผูนั้นมีอยู ฯลฯ เม่ืออุทธัจจกกุกุจจะของเขาผูนั้นมีอยู ฯลฯ เม่ือวิจิกจิฉาของเขาผูนั้นมีอยู  
ก็รูชัดวา วิจกิิจฉาของเขาผูนั้นมีอยู หรือเม่ือวิจิกจิฉาของเขาผูนั้นไมมี อนึ่ง วิจกิิจฉาที่ยังไม 
เกิดข้ึน จะเกิดข้ึนไดดวยเหตใุด รูชัดเหตุนัน้ดวยอนึ่ง การละวิจิกจิฉาท่ีเกิดข้ึนแลว   
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จะมีไดดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย อนึ่งวจิิกิจฉาท่ีละไดแลว จะไมเกิดข้ึนตอไปดวยเหตุใด 
รูชัดเหตุนัน้ดวย 
                        [โพชฌังคปพพะ] 
     เม่ือสติสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมีอยู กรู็ชัดวา สติสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมีอยู  
หรือเม่ือสติสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นไมมี ก็รูชัดวา สติสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นไมมี อนึ่ง  
สติสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิข้ึน จะเกิดข้ึนดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย อนึ่ง ความเจริญบริบูรณ 
แหงสติสัมโพชฌงคท่ีเกิดขึน้แลว จะมีไดดวยเหตใุด รูชัดเหตุนัน้ดวย 
     เม่ือธัมมวิจยสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมีอยู ฯลฯ เม่ือวริิยสัมโพชฌงคของเขาผูนั้น 
มีอยู ฯลฯ เม่ือปติสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมีอยู ฯลฯ เม่ือปสสัทธิสัมโพชฌงคของเขาผูนั้น 
มีอยู ฯลฯ เม่ือสมาธิสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมีอยู ฯลฯ เม่ืออุเบกขาสัมโพชฌงคของเขาผูนั้น 
มีอยู ก็รูชัดวา อุเบกขาสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นมีอยู เม่ืออุเบกขาสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นไมมี  
ก็รูชัดวา อุเบกขาสัมโพชฌงคของเขาผูนั้นไมมี อนึ่ง อุเบกขาสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิข้ึน  
จะเกดิข้ึนไดดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย อนึ่ง ความเจริญบริบูรณแหงอุเบกขาสัมโพชฌงค 
ท่ีเกิดขึ้นแลว จะมีไดดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย 
     ภิกษนุั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซ่ึงนิมิตนั้น ภิกษนุั้น คร้ันเสพ 
เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซ่ึงนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิตเขาไปในธรรมท้ังภายในและ 
ภายนอก 
              [เห็นธรรมในธรรมท้ังภายในและภายนอก] 
     [๔๕๑] กภ็กิษุพิจารณาเหน็ธรรมในธรรมท้ังภายในและภายนอกเนืองๆอยู เปน 
อยางไร 
                        [นีวรณปพพะ] 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เม่ือกามฉันทะมีอยู กรู็ชัดวา กามฉันทะมีอยู หรือเม่ือกามฉันทะ 
ไมมี ก็รูชัดวา กามฉันทะไมมี อนึ่ง กามฉันทะท่ียังไมเกดิข้ึนจะเกิดข้ึนดวยเหตใุด  
รูชัดเหตุนัน้ดวย อนึ่ง การละกามฉันทะท่ีเกิดข้ึนแลว จะมีไดดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย  
อนึ่ง กามฉันทะท่ีละไดแลว จะไมเกิดข้ึนตอไปดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย  
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     เม่ือพยาบาทมีอยู ฯลฯ เม่ือถีนมิทธะมีอยู ฯลฯ เม่ืออุทธัจจกุกกุจจะมีอยู ฯลฯ  
เม่ือวิจิกจิฉามีอยู ก็รูชัดวา วจิิกิจฉามีอยู หรือเม่ือวิจิกจิฉาไมมีก็รูชัดวา วิจิกจิฉาไมมี อนึ่ง 
วิจิกจิฉาท่ียังไมเกิดข้ึน จะเกดิข้ึนดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย อน่ึง การละวิจกิิจฉา 
ท่ีเกิดขึ้นแลว จะมีไดดวยเหตุใด รูชัดเหตุนั้นดวย อนึ่ง วิจิกจิฉาท่ีละไดแลว จะไมเกดิข้ึนตอไป 
ดวยเหตใุด รูชัดเหตุนัน้ดวย 
                        [โพชฌังคปพพะ] 
     เม่ือสติสัมโพชฌงคมีอยู ก็รูชัดวา สติสัมโพชฌงคมีอยู หรือเม่ือสติสัมโพชฌงคไมมี  
ก็รูชัดวา สติสัมโพชฌงคไมมี อนึ่ง สติสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิดข้ึน จะเกิดข้ึนดวยเหตใุด  
รูชัดเหตุนัน้ดวย อนึ่ง ความเจริญบริบูรณแหงสติสัมโพชฌงคท่ีเกิดขึ้นแลว จะมีไดดวยเหตุใด  
รูชัดเหตุนัน้ดวย 
     เม่ือธัมมวิจยสัมโพชฌงคมีอยู ฯลฯ เม่ือวิริยสัมโพชฌงคมีอยู ฯลฯเม่ือปติสัมโพชฌงค 
มีอยู ฯลฯ เม่ือปสสัทธิสัมโพชฌงคมีอยู ฯลฯ เม่ือสมาธิสัมโพชฌงคมีอยู ฯลฯ เม่ืออุเบกขา 
สัมโพชฌงคมีอยู ก็รูชัดวา อุเบกขาสัมโพชฌงคมีอยู เม่ืออุเบกขาสัมโพชฌงคไมมี ก็รูชัดวา  
อุเบกขาสัมโพชฌงคไมมีอนึง่ อุเบกขาสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิดข้ึน จะเกดิข้ึนดวยเหตุใด 
รูชัดเหตุนัน้ดวยอนึ่ง ความเจริญบริบูรณแหงอุเบกขาสัมโพชฌงคท่ีเกดิข้ึนแลว จะมีได 
ดวยเหตใุดรูชัดเหตุนัน้ดวย 
     ดวยอาการอยางนี้ ภกิษุ ช่ือวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังภายในและภายนอก 
เนืองๆ อยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก 
     [๔๕๒] ในบทเหลานั้น บทวา พิจารณาเห็นเนืองๆ มีนเิทสวา การพิจารณาเห็น 
เนืองๆ เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นีเ้รียกวา  
การพิจารณาเห็นเนืองๆ ภิกษุเปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามา 
ถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลว ดวยการพิจารณาเหน็เนืองๆ นี้  
ดวยเหตนุั้น จงึเรียกวา พิจารณาเหน็เนืองๆ 
     [๔๕๓] บทวา อยู มีนเิทสวา สืบเนื่องกันอยู ประพฤติเปนไปอยูรักษาอยู 
เปนไปอยู ใหเปนไปอยู เท่ียวไปอยู พักอยู ดวยเหตนุั้น จงึเรียกวา อยู 
     [๔๕๔] บทวา มีความเพยีร มีนิเทสวา ความเพยีร เปนไฉน  
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     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาความเพียร ภกิษ ุ
เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว 
เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลว ดวยความเพยีรนี้ ดวยเหตนุั้น จึงเรียกวา มีความเพยีร 
     [๔๕๕] บทวา มีสัมปชัญญะ มีนิเทสวา สัมปชัญญะ เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นีเ้รียกวา 
สัมปชัญญะ ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดเีขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี  
เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลวดวยสัมปชัญญะนี้ ดวยเหตนุั้น จึงเรียกวา  
มีสัมปชัญญะ 
     [๔๕๖] บทวา มีสติ มีนิเทสวา สติ เปนไฉน 
     สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกวา สติ ภิกษเุปนผูเขาไป 
ถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี  
ประกอบแลว ดวยสตนิี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีสติ 
     [๔๕๗] บทวา กําจดัอภชิฌาและโทมนัสเสียไดในโลก มีนิเทสวาโลก เปนไฉน 
     ธรรมเหลานั้นเอง ช่ือวาโลก แมอุปาทานขันธ ๕ ก็ช่ือวา โลก นี้เรียกวาโลก 
     อภิชฌา เปนไฉน 
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนกัแหงจิต อันใดน้ีเรียกวา  
อภิชฌา 
     โทมนัส เปนไฉน 
     ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิแต 
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา  
โทมนัส 
     อภิชฌาและโทมนัสดังกลาวมานี้ ถูกกําจัด ถูกกําจัดราบคาบ สงบ ระงับเขาไประงับ 
ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพนิาศไป ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหอืดแหง 
ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีท่ีสุดปราศไปแลวในโลกนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา กําจัดอภิชฌาและ 
โทมนัสเสียไดในโลก 
                        ธัมมานุปสสนานิเทส จบ 
                          สุตตันตภาชนีย จบ  
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                           อภิธรรมภาชนีย 
     [๔๕๘] สติปฏฐาน ๔ คือ 
     ๑. ภิกษุในศาสนาน้ี พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู 
     ๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู 
     ๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู 
     ๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู 
                        [เห็นกายในกาย] 
     [๔๕๙] กภ็กิษุพิจารณาเหน็กายในกายเนืองๆ อยู เปนอยางไร 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐม 
ฌาน ประกอบดวย วิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  
พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยู ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ 
กิริยาท่ีระลึก ความทรงจํา ความไมเล่ือนลอย ความไมลืม สติ สตินทรีย สติพละ สัมมาสติ 
สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเน่ืองในมรรค ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้รียกวาสติ 
ปฏฐาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสติปฏฐาน 
                     [เห็นเวทนาในเวทนา] 
     ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู เปนอยางไร 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆอยู ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติ 
สัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้รียกวาสติปฏฐาน 
ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสติปฏฐาน 
                        [เห็นจิตในจิต] 
     ภิกษุ พิจารณาเหน็จิตในจิตเนืองๆ อยู เปนอยางไร  
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     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  
พิจารณาเห็นจติในจิตเนืองๆ อยูในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพช 
ฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนืองในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นีเ้รียกวาสติปฏฐาน  
ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสติปฏฐาน 
                      [เห็นธรรมในธรรม] 
     ก็ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู เปนอยางไร 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐม 
ฌาน ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆอยูในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัม 
โพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สติปฏฐาน 
ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสติปฏฐาน 
     ในธรรมเหลานั้น สติปฏฐาน เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐม 
ฌาน ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆอยู ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัม 
โพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวาสติปฏฐาน 
ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสติปฏฐาน 
     [๔๖๐] สติปฏฐาน ๔ คือ 
     ๑. ภิกษุในศาสนาน้ี พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู 
     ๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู 
     ๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู  
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     ๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู 
     [๔๖๑] กภ็กิษุพิจารณาเหน็กายในกายเนืองๆ อยู เปนอยางไร 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวกิเขปะ มีในสมัยใด สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก 
เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ประกอบดวยวิตก  วิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแต 
วิเวก  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ชนิดสุญญตะ  พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยูในสมัย 
ใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่อง 
ในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สติปฏฐาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวาธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยสติปฏฐาน 
                     [เห็นเวทนาในเวทนา] 
     ก็ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู เปนอยางไร 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวกิเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก  
เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแลประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติ 
และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ พจิารณาเหน็เวทนา 
ในเวทนาเนืองๆ อยู ในสมัยใด สติความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค  
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้รียกวา สติปฏฐาน ธรรมท้ังหลาย 
ท่ีเหลือเรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสติปฏฐาน 
                        [เห็นจิตในจิต] 
     ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู เปนอยางไร  
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     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวกิเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก  
เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแลประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติ 
และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ พจิารณาเหน็จิตในจิต 
เนืองๆ อยู ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อันเปนองค 
แหงมรรค นับเน่ืองในมรรค ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้รียกวา สติปฏฐาน ธรรมท้ังหลาย 
ท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสติปฏฐาน 
                      [เห็นธรรมในธรรม] 
     ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู เปนอยางไร 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวกิเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก 
เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแลประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติ 
และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ พจิารณาเหน็ธรรมในธรรม 
เนืองๆ อยู ในสมัยใด สติความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อันเปนองค 
แหงมรรค นับเน่ืองในมรรค ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้รียกวา สติปฏฐาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสติปฏฐาน 
     ในธรรมเหลานั้น สติปฏฐาน เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ  
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ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวกิเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน อันเปนวิบาก  
เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ไดเจริญแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติ 
และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาชนดิสุญญตะ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
เนืองๆ อยู ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงคอันเปนองค 
แหงมรรค นับเน่ืองในมรรคในสมัยนัน้ อันใด นีเ้รียกวา สติปฏฐาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสติปฏฐาน 
                       อภิธรรมภาชนีย จบ 
                         ปญหาปุจฉกะ 
     [๔๖๒] สติปฏฐาน ๔ คือ 
     ๑. ภิกษุในศาสนาน้ี พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู มีความเพียรมีสัมปชัญญะ  
มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสเสียไดในโลก 
        พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะมีสติ กําจัด 
 อภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก 
     ๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌา 
และโทมนัสเสียไดในโลก 
     ๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติ กําจัด 
อภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก 
                  ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 
     บรรดาสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐานไหนเปนกุศล สติปฏฐานไหนเปนอกุศลสติปฏฐาน 
ไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ สติปฏฐานไหนเปนสรณะ สติปฏฐานไหนเปนอรณะ 
                        ติกมาติกาวิสัชนา 
     [๔๖๓] สติปฏฐาน ๔ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี สติปฏฐาน ๔เปนสุขเวทนา 
สัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนวิบากกมี็ เปนวิปากธัมมธรรม  
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ก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะสติปฏฐาน ๔ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ  
สติปฏฐาน ๔ เปนสวิตักกสวิจาระก็มีเปนอวิตักกวิจารมตัตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี สติปฏ- 
ฐาน ๔ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี สติปฏฐาน ๔ เปน 
เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ สติปฏฐาน ๔ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สติปฏฐาน  
๔ เปนอปจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะ 
ก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนอัปปมาณะ สติปฏฐาน ๔ เปนอัปปมาณารัมมณะ สติปฏฐาน ๔ เปนปณีตะ 
สติปฏฐาน ๔ เปนสัมมัตตนิตยะก็มี เปนอนิตยะก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนมัคคารัมมณะ สติปฏฐาน  
๔ เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติ 
ก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนปุปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มีสติปฏฐาน ๔ เปน 
อดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปน 
อนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ สติปฏฐาน๔ เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี  
เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนพหิทธารัมมณะ สติปฏฐาน ๔ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ 
                        ทุกมาติกาวิสัชนา 
                      ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 
     [๔๖๔] สติปฏฐาน ๔ เปนนเหตุ สติปฏฐาน ๔ เปนสเหตุกะ สติปฏฐาน๔ เปนเหตุ 
สัมปยุต สติปฏฐาน ๔ กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนแตสเหตุกนเหตุ สติปฏฐาน  
๔ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนแตเหตุสัมปยตุตนเหตุ สติปฏฐาน ๔ เปนนเหตุ 
สเหตุกะ 
                      ๒. จฬูันตรทุกวิสัชนา 
     สติปฏฐาน ๔ เปนสัปปจจยะ สติปฏฐาน ๔ เปนสังขตะ สติปฏฐาน ๔เปนอนิทัสสนะ 
สติปฏฐาน ๔ เปนอัปปฏิฆะ สติปฏฐาน ๔ เปนอรูป สติปฏฐาน๔ เปนโลกุตตระ สติปฏฐาน 
๔ เปนเกนจวิญิเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ 
                     ๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา 
     สติปฏฐาน ๔ เปนโนอาสวะ สติปฏฐาน ๔ เปนอนาสวะ สติปฏฐาน ๔เปนอาสว 
วิปปยุต สติปฏฐาน ๔ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโนอาสวะ สติปฏฐาน ๔  
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กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ สติปฏฐาน ๔ เปน 
อาสววิปปยุตตอนาสวะ 
              ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา 
     สติปฏฐาน ๔ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ สติปฏฐาน ๔ เปนโนคันถะฯลฯ สติปฏฐาน  
๔ เปนโนโอฆะ ฯลฯ สติปฏฐาน ๔ เปนโนโยคะ ฯลฯสติปฏฐาน ๔ เปนโนนีวรณะ ฯลฯ  
สติปฏฐาน ๔ เปนโนปรามาสะ ฯลฯ สติปฏฐาน ๔ เปนสารัมมณะ สติปฏฐาน ๔ เปนโนจิตตะ 
สติปฏฐาน ๔ เปนเจตสิกะสติปฏฐาน ๔ เปนจิตตสัมปยตุ สติปฏฐาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐะ  
สติปฏฐาน ๔เปนจิตตสมุฏฐานะ สติปฏฐาน ๔ เปนจิตตสหภู สติปฏฐาน ๔ เปนจิตตานุปริ 
วัตติสติปฏฐาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ สติปฏฐาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู  
สติปฏฐาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐมุฏฐานานุปริวัตติ สติปฏฐาน ๔ เปนพาหิระ สติปฏฐาน ๔ 
เปนนอุปาทา สติปฏฐาน ๔ เปนอนุปาทินนะ 
                ๑๑, ๑๒, ๑๓. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา 
     สติปฏฐาน ๔ เปนอุปาทานะ ฯลฯ สติปฏฐาน ๔ เปนโนกิเลสะ ฯลฯสติปฏฐาน ๔ 
เปนนทัสสนปหาตัพพะ สติปฏฐาน ๔ เปนนภาวนาปหาตัพพะ สติปฏฐาน ๔ เปนนทัสสนปหา 
ตัพพเหตุกะ สติปฏฐาน ๔ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สติปฏฐาน ๔ เปนสวิตกักะก็มี เปน 
อวิตักกะก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนสวิจาระกมี็ เปนอวิจาระก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนสัปปตกิะก็มี  
เปนอัปปติกะก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนนปติสหคตะก็มี เปนปติสหคตะก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนสุข 
สหคตะก็มีเปนนสุขสหคตะก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะ 
ก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนกามาวจร สติปฏฐาน ๔ เปนรูปาวจร สติปฏฐาน ๔ เปนนอรูปาวจร  
สติปฏฐาน ๔ เปนอปริยาปนนะ สติปฏฐาน ๔ เปนนยิยานกิะก็มี เปนอนยิยานกิะก็มี สติปฏฐาน 
๔ เปนนยิตะกมี็ เปนอนิยตะก็มี สติปฏฐาน ๔ เปนอนุตตระ สติปฏฐาน ๔ เปนอรณะ ฉะนี้แล 
                           ปญหาปุจฉกะ จบ 
                      สติปฏฐานวิภงัค จบบริบูรณ  
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                         ๘. สัมมัปปธานวภิังค 
                            สุตตันตภาชนีย 
        [๔๖๕] สัมมัปปธาน ๔ คือ 
     ๑. ภิกษุในศาสนาน้ี ทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพยีรประคองจิตไว ทํา 
ความเพยีร เพือ่ปองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึนมิใหเกดิข้ึน 
     ๒. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไวทําความเพียร เพื่อ 
ละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว 
     ๓. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร 
เพื่อสรางกุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนใหเกดิข้ึน 
     ๔. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อ 
ความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลยความเจริญ ความบริบูรณ  
แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว 
          [เพียรปองกันบาปอกศุลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนมิใหเกิดข้ึน] 
     [๔๖๖] ก็ภกิษุทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความ 
เพียร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนมิใหเกดิข้ึน เปนอยางไร 
     ในบทเหลานั้น บาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึน เปนไฉน 
     อกศุลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ และกิเลสท่ีตั้งอยูในจิตตุปบาทอันเดียวกนั 
กับโลภะ โทสะ โมหะนั้น เวทนาขันธ สัญญาขันธ  สังขารขันธวิญญาณขันธ ท่ีสัมปยุตดวย 
โลภะ โทสะ โมหะนัน้ กายกรรม วจีกรรมมโนกรรม ท่ีมีโลภะ โทสะ โมหะนัน้เปนสมุฏฐาน 
สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา บาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึน 
     ภิกษุทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อ 
ปองกันบาปอกุศลธรรมเหลานี้ท่ียังไมเกิดข้ึนมิใหเกิดข้ึน ดวยประการฉะน้ี 
     [๔๖๗] บทวา ทําฉันทะใหเกิด มีนิเทสวา ฉันทะ เปนไฉน  
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     ความพอใจ การทําความพอใจ ความเปนผูใครเพื่อจะทําความฉลาดความพอใจในธรรม  
อันใด นีเ้รียกวา ฉันทะ ภกิษุ ยอมทําฉันทะนี้ใหเกิด ใหเกดิดวยดี ใหตั้งข้ึน ใหตั้งข้ึนดวย 
ดี ใหบังเกิด ใหบังเกิดยิ่ง ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ทําฉันทะใหเกิด 
     [๔๖๘] บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาความพยายาม ภิกษุ  
เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลวเขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึง 
แลวดวยดี ประกอบแลว ดวยความพยายามน้ี ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา พยายาม 
     [๔๖๙] บทวา ปรารภความเพียร มีนิเทสวา ความเพยีร เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาความเพียร ภกิษุ  
ยอมปรารภ ปรารภดวยดี เสพ เจริญ ทําใหมาก ซ่ึงความเพียรนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา 
ปรารภความเพียร 
     [๔๗๐] บทวา ประคองจิตไว มีนิเทสวา จิต เปนไฉน 
      จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาจิต ภิกษุ ยอม 
 ประคองไว ประคองไวดวยดี อุปถัมภ คํ้าชู ซ่ึงจิตนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประคองจิตไว 
     [๔๗๑] บทวา ทําความเพยีร มีนิเทสวา ความเพยีร เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาความเพียร ภกิษุ  
เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยความเพียรนี้ ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ทําความเพียร 
                [เพียรละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว] 
     [๔๗๒] กภ็ิกษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความ 
เพียร เพื่อละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เปนอยางไร 
     ในบทเหลานั้น บาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เปนไฉน 
     อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ และกิเลสท่ีตั้งอยูในจิตตุปบาทเดียวกันกับโลภะ  
โทสะ โมหะนัน้ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธวิญญาณขันธ ท่ีสัมปยุตดวยโลภะ 
โทสะ โมหะนัน้ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ท่ีมีโลภะ โทสะ โมหะนัน้เปนสมุฏฐาน 
สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวาบาปอกศุลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว 
     ภิกษุ ทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจิตไว ทําความเพียร  
เพื่อละบาปอกศุลธรรมเหลานี้ท่ีเกิดขึน้แลว ดวยประการฉะนี้  
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     [๔๗๓] ในบทเหลานั้น บทวา ทําฉันทะใหเกดิ มีนิเทสวา ฉันทะเปนไฉน 
     ความพอใจ การทําความพอใจ ความเปนผูใครเพื่อจะทําความฉลาดความพอใจ 
ในธรรม อันใด นี้เรียกวา ฉันทะ ภกิษยุอมทําฉันทะน้ีใหเกิด ใหเกิดดวยดี ใหตั้งข้ึน 
ใหตั้งข้ึนดวยดี ใหบังเกิด ใหบังเกิดยิ่ง ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ทําฉันทะใหเกิด 
     [๔๗๔] บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาความพยายาม ภิกษุ  
เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยความพยายามน้ี ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พยายาม 
     [๔๗๕] บทวา ปรารภความเพยีร มีนิเทสวา ความเพยีร เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาความเพียร ภกิษุ  
ยอมปรารภ ปรารภดวยดี เสพ เจริญ ทําใหมาก ซ่ึงความเพียรนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา 
ปรารภความเพียร 
     [๔๗๖] บทวา ประคองจิตไว มีนิเทสวา จิต เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาจิต ภกิษุ ยอม 
ประคองไว ประคองไวดวยดี อุปถัมถคํ้าชู ซ่ึงจิตนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประคองจิตไว 
     [๔๗๗] บทวา ทําความเพียร มีนิเทสวา ความเพยีร เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ อันใด นีเ้รียกวาความเพยีร ภกิษุ  
เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยความเพียรนี้ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ทําความเพียร 
          [เพียรสรางกุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึนใหเกดิข้ึน] 
     [๔๗๘] ก็ภกิษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความ 
เพียร เพื่อสรางกุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนใหเกิดข้ึน เปนอยางไร 
     ในบทเหลานั้น กุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึน เปนไฉน 
     กุศลมูล ๓ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ เวทนาขันธ สัญญาขันธสังขารขันธ วิญญาณ 
ขันธ ท่ีสัมปยุตดวย อโลภะ อโทสะ อโมหะน้ัน กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ท่ีมีอโลภะ 
อโทสะ อโมหะน้ันเปนสมุฏฐานสภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา กุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึน  
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     ภิกษุ ทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจิตไว ทําความเพยีร 
เพื่อสรางกุศลธรรมเหลานี้ท่ียังไมเกดิข้ึนใหเกิดข้ึน ดวยประการฉะนี ้
     [๔๗๙] บทวา ทําฉันทะใหเกิด มีนิเทสวา ฉันทะ เปนไฉน 
     ความพอใจ การทําความพอใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ทําฉันทะใหเกิด 
     บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พยายาม 
     บทวา ปรารภความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ปรารภความเพียร 
     บทวา ประคองจิตไว มีนเิทสวา จิต เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประคองจิตไว 
     บทวา ทําความเพยีร มีนิเทสวา ความเพยีร เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาความเพียร ภกิษุ  
เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยความเพียรนี้ ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ทําความเพียร 
             [เพียรรักษากุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแลวไมใหเส่ือม] 
     [๔๘๐] ก็ภกิษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว  
ทําความเพยีร เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภยิโยยิ่ง ความไพบูลย ความเจริญ 
ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เปนอยางไร 
     ในบทเหลานั้น กุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เปนไฉน 
     กุศลมูล ๓ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ เวทนาขันธ สัญญาขันธสังขารขันธ  
วิญญาณขันธ ท่ีสัมปยุตดวยอโลภะ อโทสะ อโมหะ นั้น กายกรรมวจีกรรม มโนกรรม 
ท่ีมีอโลภะ อโทสะ อโมหะนั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา กุศลธรรม 
ท่ีเกิดขึ้นแลว 
     ภิกษุ ทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจิตไว ทําความเพียร 
เพ่ือความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภยิโยยิ่ง ความไพบูลยความเจริญ ความบริบูรณ  
แหงกุศลธรรมเหลานี้ท่ีเกดิข้ึนแลว ดวยประการฉะน้ี  
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     [๔๘๑] บทวา เพื่อความดํารงอยู มีนิเทสวา ความดํารงอยู อันใดน้ันคือความไม 
สาบสูญ ความไมสาบสูญ อันใด นัน้คือความภิยโยยิ่ง ความภิยโยยิ่ง อันใด นั้นคือความ 
ไพบูลย ความไพบูลย อันใด นั้นคือความเจริญความเจริญ อันใด นัน้คือความบริบูรณ 
     [๔๘๒] บทวา ทําฉันทะใหเกดิ มีนิเทสวา ฉันทะ เปนไฉน 
     ความพอใจ การทําความพอใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ทําฉันทะใหเกิด 
     บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พยายาม 
     บทวา ปรารภความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ปรารภความเพียร 
     บทวา ประคองจิตไว มีนเิทสวา จิต เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประคองจิตไว 
     บทวา ทําความเพยีร มีนิเทสวา ความเพยีร เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาความเพียร ภกิษุ  
เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยความเพียรนี้ ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ทําความเพียร 
                         สุตตันตภาชนีย จบ 
                        อภิธรรมภาชนีย 
     [๔๘๓] สัมมัปปธาน ๔ คือ 
     ๑. ภิกษุในศาสนาน้ี ทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจิตไว  
ทําความเพยีร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึนมิใหเกดิข้ึน 
     ๒. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร 
เพื่อละบาปอกศุลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว 
     ๓. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร  
เพื่อสรางกุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนใหเกดิข้ึน 
     ๔. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร  
เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภยิโยยิ่ง ความไพบูลยความเจริญ ความบริบูรณ  
แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 236 
          [เพียรปองกันบาปอกศุลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนมิใหเกิดข้ึน] 
     [๔๘๔] กภ็กิษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว  
ทําความเพยีร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึนมิใหเกดิข้ึน เปนอยางไร 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทา 
ทันธาภิญญา อยูในสมัยใด ในสมัยนัน้ ภกิษุนั้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองจิตไว ทําความเพยีรเพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึนมิใหเกดิข้ึน 
     [๔๘๕] ในบทเหลานั้น บทวา ทําฉันทะใหเกดิ มีนิเทสวา ฉันทะเปนไฉน 
     ความพอใจ การทําความพอใจ ความเปนผูใครเพื่อจะทําความฉลาดความพอใจ 
ในธรรม อันใด นี้เรียกวา ฉันทะ ภกิษุ ยอมทําฉันทะน้ีใหเกิด ใหเกิดดวยดี ใหตั้งข้ึน  
ใหตั้งข้ึนดวยดี ใหบังเกิด ใหบังเกิดยิ่ง ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ทําฉันทะใหเกิด 
     [๔๘๖] บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบ่ัน ความต้ังหนา  
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหม่ันความกาวไปอยางไม 
ทอถอย ความไมทอดท้ิงฉันทะ ความไมทอดท้ิงธุระ ความประคับประคองธุระไวดวยดี วิริยะ 
วิริยินทรีย วิริยพละ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค  
อันใด นีเ้รียกวา ความพยายาม ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว  
เขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลว ดวยความพยายามน้ี 
ดวยเหตนุั้น จงึเรียกวา พยายาม 
     [๔๘๗] บทวา ปรารภความเพยีร มีนิเทสวา ความเพยีร เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงคอันเปนองค 
แหงมรรค นับเน่ืองในมรรค อันใด นีเ้รียกวา ความเพยีร ภกิษุยอมปรารภ ปรารภดวยดี  
เสพ เจริญ ทําใหมาก ซ่ึงความเพียรนี้ ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา ปรารภความเพียร 
     [๔๘๘] บทวา ประคองจิตไว มีนิเทสวา จิต เปนไฉน  
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     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาจิต ภกิษุ  
ยอมประคองไว ประคองไวดวยดี อุปถัมถคํ้าชู ซ่ึงจิตนี้ ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ประคองจิตไว 
     [๔๘๙] บทวา ทําความเพยีร มีนิเทสวา ความเพยีรชอบ เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ  สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงคอันเปนองค 
แหงมรรค นับเน่ืองในมรรค อันใด นีเ้รียกวา ความเพยีรชอบ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยความเพียรชอบ 
                 [เพยีรละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว] 
     [๔๙๐] ก็ภกิษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว  
 ทําความเพยีร เพ่ือละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เปนอยางไร 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว 
บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธา 
ภิญญา อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น ภิกษุนั้น ทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพยีร  
ประคองจิตไว ทําความเพยีรเพื่อละบาปอกศุลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว 
     [๔๙๑] บทวา ทําฉันทะใหเกิด มีนิเทสวา ฉันทะ เปนไฉน 
     ความพอใจ การทําความพอใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ทําฉันทะใหเกิด 
     บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พยายาม 
     บทวา ปรารภความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ปรารภความเพียร 
     บทวา ประคองจิตไว มีนเิทสวา จิต เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประคองจิตไว 
     บทวา ทําความเพยีร มีนิเทสวา ความเพยีรชอบ เปนไฉน 
      การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงคอันเปนองค 
 แหงมรรค นบัเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ความเพยีรชอบ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  
 เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยความเพียรชอบ  
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             [เพียรสรางกุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึนใหเกิดข้ึน] 
     [๔๙๒] กภ็กิษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว 
ทําความเพยีร เพื่อสรางกุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนใหเกดิข้ึน เปนอยางไร 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนพิพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว  
บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทา 
ทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ในสมัยนัน้ ภกิษุนั้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร  
ประคองจิตไว ทําความเพยีรเพื่อสรางกุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนใหเกดิข้ึน 
     [๔๙๓] ในบทเหลานั้น บทวา ทําฉันทะใหเกดิ มีนิเทสวา ฉันทะเปนไฉน 
     ความพอใจ การทําความพอใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ทําฉันทะใหเกิด 
     บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พยายาม 
     บทวา ปรารภความเพียร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ปรารภความเพียร 
     บทวา ประคองจิตไว มีนเิทสวา จิต เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประคองจิตไว 
     บทวา ทําความเพยีร มีนิเทสวา ความเพยีรชอบ เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองค 
แหงมรรค นับเน่ืองในมรรค อันใด นีเ้รียกวา ความเพยีรชอบ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยความเพียรชอบ 
             [เพียรรักษากุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแลวไมใหเส่ือม] 
     [๔๙๔] กภ็กิษุ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว  
ทําความเพยีร เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภยิโยยิ่ง ความไพบูลย ความเจริญ  
ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เปนอยางไร  
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     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธา 
ภิญญา อยู ในสมัยใด ในสมัยนั้น ภิกษุนั้น ทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพยีร  
ประคองจิตไว ทําความเพยีรเพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภยิโยยิ่ง ความไพบูลย  
ความเจริญความบริบูรณ แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว 
     [๔๙๕] บทวา เพื่อความดํารงอยู มีนิเทสวา ความดํารงอยู อันใดน้ันคือ ความไม 
สาบสูญ ความไมสาบสูญ อันใด นัน้คือ ความภยิโยยิ่งความภยิโยยิ่ง อันใด นัน้คือ  
ความไพบูลย ความไพบูลย อันใด นัน้คือ ความเจริญ ความเจริญ อันใด นั้นคือ ความบริบูรณ 
     [๔๙๖] บทวา ทําฉันทะใหเกิด มีนิเทสวา ฉันทะ เปนไฉน 
     ความพอใจ การทําความพอใจ ความเปนผูใครเพื่อจะทําความฉลาดความพอใจ 
ในธรรม อันใด นี้เรียกวา ฉันทะ ภกิษุ ยอมทําฉันทะน้ีใหเกิด ใหเกิดดวยดี ใหตั้งข้ึน  
ใหตั้งข้ึนดวยดี ใหบังเกิด ใหบังเกิดยิ่ง ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา ทําฉันทะใหเกดิ 
     [๔๙๗] บทวา พยายาม มีนิเทสวา ความพยายาม เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงคอันเปนองค 
แหงมรรค นับเน่ืองในมรรค อันใด นีเ้รียกวา ความพยายาม ภิกษเุปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ 
ประกอบแลวดวยความพยายามน้ี ดวยเหตนุั้นจึงเรียกวา พยายาม 
     [๔๙๘] บทวา ปรารภความเพียร มีนิเทสวา ความเพยีร เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ความเพยีร ภิกษุยอมปรารภ ปรารภดวยดี เสพ เจริญ  
ทําใหมาก ซ่ึงความเพียรนี้ ดวยเหตุนัน้จึงเรียกวา ปรารภความเพยีร 
     [๔๙๙] บทวา ประคองจิตไว มีนิเทสวา จิต เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวา จิตภกิษุ  
ยอมประคองไว ประคองไวดวยดี อุปถัมถคํ้าชู ซ่ึงจิตนี้ ดวยเหตุนัน้จึงเรียกวา ประคองจิตไว 
     [๕๐๐] บทวา ทําความเพยีร มีนิเทสวา ความเพยีรชอบ เปนไฉน  
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     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงคอันเปนองค 
แหงมรรค นับเน่ืองในมรรค อันใด นีเ้รียกวา ความเพยีรชอบธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา  
ธรรมท่ีสัมปยุตดวยความเพยีรชอบ 
     [๕๐๑] ในบทเหลานั้น สัมมัปปธาน เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธา 
ภิญญา อยู ในสมัยใด การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค  
อันเปนองคแหงมรรคนับเนือ่งในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สัมมัปปธาน  
ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสัมมัปปธาน 
                        อภิธรรมภาชนีย จบ 
                         ปญหาปุจฉกะ 
     [๕๐๒] สัมมัปปธาน ๔ คือ 
     ๑. ภิกษุในศาสนาน้ี ทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพยีรประคองจิตไว  
ทําความเพยีร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึนมิใหเกดิข้ึน 
     ๒. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไวทําความเพียร 
เพื่อละบาปอกศุลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว 
     ๓. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไวทําความเพียร 
เพื่อสรางกุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนใหเกดิข้ึน 
     ๔. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไวทําความเพียร 
เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภยิโยยิ่ง ความไพบูลยความเจริญ ความบริบูรณ 
แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 241 
                  ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 
     บรรดาสัมมัปปธาน ๔ สัมมัปปธานไหน เปนกุศล สัมมัปปธานไหนเปนอกุศล 
สัมมัปปธานไหน เปนอัพยากฤต ฯลฯ สัมมัปปธานไหน เปนสรณะสัมมัปปธานไหน  
เปนอรณะ 
                        ติกมาติกาวิสัชนา 
     [๕๐๓] สัมมัปปธาน ๔ เปนกุศลอยางเดียว สัมมัปปธาน ๔ เปนสุขเวทนา 
สัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี สัมมัปปธาน ๔ เปนวิปากธัมมธรรม 
สัมมัปปธาน ๔ เปนอนุปาทินนานุปาทานยิะ สัมมัปปธาน ๔เปนอสังกลิิฏฐาสังกิเลสิกะ 
สัมมัปปธาน ๔ เปนสวิตกักสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวจิารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี 
สัมมัปปธาน ๔ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี สัมมัปปธาน ๔ 
เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ สัมมัปปธาน ๔ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ  
สัมมัปปธาน ๔ เปนอปจยคามี สัมมัปปธาน ๔ เปนเสกขะสัมมัปปธาน ๔ เปนอัปปมาณะ 
สัมมัปปธาน ๔ เปนอัปปมาณารัมมณะสัมมัปปธาน ๔ เปนปณีตะ สัมมัปปธาน ๔ 
เปนสัมมัตตนิยตะ สัมมัปปธาน ๔ไมเปนมัคคารัมมณะ สัมมัปปธาน ๔ เปนมัคคเหตุกะ 
สัมมัปปธาน ๔ เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา เปนมัคคาธิปติก็มี สัมมัปปธาน ๔ 
เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปปาที สัมมัปปธาน ๔ เปนอดีต 
ก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจบัุนก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตา 
รัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ สัมมัปปธาน ๔ เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธากมี็ 
เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี สัมมัปปธาน ๔ เปนพหิทธารัมมณะ สัมมัปปธาน ๔ เปนอนิ 
ทัสสนอัปปฏิฆะ 
                        ทุกมาติกาวิสัชนา 
                      ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 
     [๕๐๔] สัมมัปปธาน ๔ เปนนเหตุ สัมมัปปธาน ๔ เปนสเหตุกะสัมมัปปธาน ๔ 
เปนเหตุสัมปยตุ กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนแตสเหตุกนเหตุ กลาวไมไดวา  
เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนแตเหตุสัมปยุตตนเหตุและนเหตสุเหตุกะ  
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                      ๒. จฬูันตรทุกวิสัชนา 
     สัมมัปปธาน ๔ เปนสัปปจจยะ สัมมัปปธาน ๔ เปนสังขตะสัมมัปปธาน ๔ 
เปนอนิทัสสนะ สัมมัปปธาน ๔ เปนอัปปฏิฆะ สัมมัปปธาน ๔ เปนอรูป สัมมัปปธาน ๔  
เปนโลกุตตระ สัมมัปปธาน ๔ เปนเกนจวิญิเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ 
                        ๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา 
     สัมมัปปธาน ๔ เปนโนอาสวะ สัมมัปปธาน ๔ เปนอนาสวะสัมมัปปธาน ๔ 
เปนอาสววิปปยุต กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโนอาสวะ สัมมัปปธาน ๔ 
กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุตแมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ เปนแตอาสว 
วิปปยุตตอนาสวะ 
             ๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา 
     สัมมัปปธาน ๔ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เปนโนคันถะ ฯลฯ  
สัมมัปปธาน ๔ เปนโนโอฆะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เปนโนโยคะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ 
เปนโนนวีรณะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เปนโนปรามาสะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เปนสารัมมณะ 
สัมมัปปธาน ๔ เปนโนจิตตะ สัมมัปปธาน ๔ เปนเจตสิกะ สัมมัปปธาน ๔ เปนจิตต 
สัมปยุตสัมมัปปธาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐะ สัมมัปปธาน ๔ เปนจิตตสมุฏฐานะ 
สัมมัปปธาน ๔ เปนจิตตสหภู สัมมัปปธาน ๔ เปนจิตตานุปริวัตติ สัมมัปปธาน ๔  
เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ สัมมัปปธาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู สัมมัปปธาน ๔ 
เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ สัมมัปปธาน๔ เปนพาหิระ สัมมัปปธาน ๔  
เปนอุปาทา สัมมัปปธาน ๔ เปนอนุปาทินนะ 
                ๑๑, ๑๒, ๑๓. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา 
     สัมมัปปธาน ๔ เปนนอุปาทานะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เปนโนกิเลสะ ฯลฯ 
สัมมัปปธาน ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพะ สัมมัปปธาน ๔ เปนนภาวนาปหาตัพพะ  
สัมมัปปธาน ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ สัมมัปปธาน ๔ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ 
สัมมัปปธาน ๔ เปนสวิตกักะก็มี เปนอวิตกักะก็มี สัมมัปปธาน ๔ เปนสวิจาระก็มี  
เปนอวิจาระกมี็สัมมัปปธาน ๔เปนสัปปตกิะก็มี เปนอัปปติกะก็มี สัมมัปปธาน ๔   
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เปนปติสหคตะก็มี เปนนปตสิหคตะก็มี สัมมัปปธาน ๔ เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะ 
ก็มีสัมมัปปธาน ๔ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี สัมมัปปธาน๔  
เปนนกามาวจร สัมมัปปธาน ๔ เปนนรูปาวจร สัมมัปปธาน ๔ เปนนอรูปาวจร  
สัมมัปปธาน ๔ เปนอปริยาปนนะ สัมมัปปธาน ๔ เปนนิยยานิกะสัมมัปปธาน ๔ 
เปนนิยตะ สัมมัปปธาน ๔ เปนอนุตตระ สัมมัปปธาน ๔เปนอรณะ ฉะนี้แล 
                        ปญหาปุจฉกะ จบ 
                    สัมมัปปธานวิภงัค จบบริบูรณ  
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                       ๙. อิทธิปาทวิภังค 
     [๕๐๕] อิทธิบาท ๔ คือ 
     ๑. ภิกษุในศาสนาน้ี เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร 
     ๒. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร 
     ๓. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร 
     ๔. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร 
          [เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร] 
     [๕๐๖] กภ็กิษุ เจริญอิทธิบาท อันประกอบดวย ฉันทสมาธิปธานสังขารเปนอยางไร 
     ถาภิกษุทําฉันทะใหเปนอธิบดีแลวจึงไดสมาธิ ไดเอกคัคตาแหงจิต สมาธินี้เรียกวา  
ฉันทสมาธิ ภิกษุนั้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว  
ทําความเพยีร เพ่ือปองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึนมิใหเกดิข้ึน ทําฉันทะใหเกดิ พยายาม  
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียรเพื่อละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว 
ทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพยีรประคองจิตไว ทําความเพยีร เพื่อสรางกุศลธรรม 
ท่ียังไมเกดิข้ึนใหเกดิข้ึน ทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว  
ทําความเพยีร เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภยิโยยิ่ง ความไพบูลย ความเจริญ 
ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา ปธานสังขาร 
     ฉันทสมาธิและปธานสังขารดังกลาวมานี้ ประมวลยอ ๒ อยางนัน้เขาเปนอันเดยีวกัน  
ยอมถึงซ่ึงอันนับวา ฉันทสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี ้
     [๕๐๗] ในบทเหลานั้น ฉันทะ เปนไฉน 
     ความพอใจ การทําความพอใจ ความใครเพื่อจะทํา ความฉลาด ความพอใจในธรรม  
นี้เรียกวา ฉันทะ 
      สมาธิ เปนไฉน  
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     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต  
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรียสมาธิพละ สัมมาสมาธิ  
อันใด นีเ้รียกวา สมาธิ 
     ปธานสังขาร เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบ่ัน ความต้ังหนา  
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหม่ันความกาวไปอยางไม 
ทอถอย ความไมทอดท้ิงฉันทะ ความไมทอดท้ิงธุระ ความประคับประคองธุระไวดวยดี  
วิริยะ วิริยนิทรีย วิริยพละ สัมมาวายามะ อันใดนีเ้รียกวา ปธานสังขาร 
     ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี  
เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลวดวยฉันทะ สมาธิ และปธานสังขาร ดังกลาวมานี้  
ดวยเหตนุั้น จงึเรียกวา ประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี ้
     [๕๐๘] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จดวยด ี
ความได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวยดี ความถูกตอง ความกระทําใหแจง 
ความเขาถึง ซ่ึงธรรมเหลานั้น 
     คําวา อิทธิบาท ไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธวิญญาณขันธ  
ของบุคคลผูบรรลุธรรมเหลานั้น 
     คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซ่ึงธรรมเหลานั้น  
ดวยเหตนุั้น   จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท 
          [เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร] 
     [๕๐๙] กภ็กิษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขารเปนอยางไร 
     ถาภิกษุทําความเพยีรใหเปนอธิบดีแลวจึงไดสมาธิ ไดเอกัคคตาแหงจิตสมาธินี้เรียกวา  
วิริยสมาธิ ภิกษุนั้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว 
ทําความเพยีร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึนมิใหเกดิข้ึน ฯลฯ เพื่อละบาป 
อกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ฯลฯ เพื่อสรางกุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนใหเกิดข้ึน ทําฉันทะใหเกิด 
พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว ทําความเพยีร เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ 
ความภยิโยยิ่งความไพบูลย ความเจริญ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว  
สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวาปธานสังขาร  
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     วิริยสมาธิและปธานสังขาร ดังกลาวมานี ้ประมวลยอ ๒ อยางนัน้เขาเปนอันเดยีวกัน 
ยอมถึงซ่ึงอันนับวา วิริยสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี ้
     [๕๑๐] ในบทเหลานั้น วริิยะ เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวา วิริยะ 
     สมาธิ เปนไฉน 
     ความต้ังอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต  
ความไมฟุงซานแหงจิต  ภาวะท่ีจิตไมสายไป ความสงบสมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ  
อันใด นีเ้รียกวา สมาธิ 
     ปธานสังขาร เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาปธานสังขาร 
     ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยวิริยะ สมาธิ และปธานสังขาร  
ดังกลาวมานี้ ดวยเหตนุั้นจึงเรียกวา ประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี ้
     [๕๑๑] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จการสําเร็จ 
ดวยดี ความได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวยดี ความถูกตองความกระทําใหแจง  
ความเขาถึง ซ่ึงธรรมเหลานั้น 
     คําวา อิทธิบาท ไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธวิญญาณขันธ ของ 
บุคคลผูบรรลุธรรมเหลานั้น 
     คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซ่ึงธรรมเหลานั้น ดวยเหตุนัน้  
จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท 
           [เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร] 
     [๕๑๒] กภ็กิษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขารเปนอยางไร 
     ถาภิกษุทําจิตใหเปนอธิบดีแลวจึงไดสมาธิ ไดเอกัคคตาแหงจิต สมาธินี้เรียกวา  
จิตตสมาธิ ภิกษุนั้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว ทําความเพียร 
เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึนมิใหเกดิข้ึน ฯลฯ เพื่อละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว  
ฯลฯ เพื่อสรางกุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนใหเกิดข้ึน ทําฉันทะใหเกิดข้ึน พยายาม ปรารภความเพียร  
ประคองจิตไว ทําความเพยีร เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย  
ความเจริญ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา ปธานสังขาร  
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     จิตตสมาธิและปธานสังขารดังกลาวมานี้ ประมวลยอ ๒ อยางนัน้ เขาเปนอันเดยีวกัน  
ยอมถึงซ่ึงอันนับวา จิตตสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี ้
     [๕๑๓] ในบทเหลานั้น จติ เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต 
     สมาธิ เปนไฉน 
     ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ อันใด นีเ้รียกวา สมาธิ 
     ปธานสังขาร เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาปธานสังขาร 
     ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยจิต สมาธิและปธานสังขาร ดังกลาว 
มานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี ้
     [๕๑๔] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จดวยด ี 
ความได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวยดี ความถูกตอง ความกระทําใหแจง ความเขาถึง 
ซ่ึงธรรมเหลานั้น 
     คําวา อิทธิบาท ไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธวิญญาณขันธ  
ของบุคคลผูบรรลุธรรมเหลานั้น 
     คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซ่ึงธรรมเหลานั้น ดวยเหตุนัน้  
จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท 
         [เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร] 
     [๕๑๕] ก็ภกิษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขารเปนอยางไร 
     ถาภิกษุทําปญญาใหเปนอธิบดีแลวจึงไดสมาธิ ไดเอกคัคตาแหงจิตสมาธินี้เรียกวา  
วีมังสาสมาธิ ภิกษนุั้น ทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจิตไว ทําความเพยีร 
เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึนมิใหเกดิข้ึน ฯลฯ เพื่อละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึน 
แลว ฯลฯ เพื่อสรางกุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึนใหเกิดข้ึน ทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองจิตไว ทําความเพยีร เพื่อความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่งความไพบูลย  
ความเจริญ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา ปธาน 
สังขาร  
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     วีมังสาสมาธิและปธานสังขารดังกลาวมาน้ี ประมวลยอ ๒ อยางนัน้เขาเปนอันเดยีวกัน  
ยอมถึงซ่ึงอันนับวา วีมังสาสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี ้
     [๕๑๖] ในบทเหลานั้น วมัีงสา เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นีเ้รียกวา 
วีมังสา 
     สมาธิ เปนไฉน 
     ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ อันใด นีเ้รียกวา สมาธิ 
     ปธานสังขาร เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวาปธานสังขาร 
    ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยวีมังสา สมาธิและปธานสังขาร  
ดังกลาวมานี้ ดวยเหตนุั้น จงึเรียกวา ประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร ดวยประการ 
ฉะนี ้
     [๕๑๗] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จ 
ดวยดี ความได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวยดี ความถูกตอง ความกระทําใหแจง 
ความเขาถึง ซ่ึงธรรมเหลานั้น 
     คําวา อิทธิบาท ไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธวิญญาณขันธ ของ 
บุคคลผูบรรลุธรรมเหลานั้น 
     คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซ่ึงธรรมเหลานั้น ดวยเหตุนัน้ 
จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท 
                       สุตตันตภาชนยี จบ 
                        อภิธรรมภาชนีย 
     [๕๑๘] อิทธิบาท ๔ คือ 
     ๑. ภิกษุในศาสนาน้ี เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร 
     ๒. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร 
     ๓. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร 
     ๔. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร  
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          [เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร] 
     [๕๑๙] ก็ภกิษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขารเปนอยางไร 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู ในสมัยใด ในสมัยนัน้ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร 
     [๕๒๐] ในบทเหลานั้น ฉันทะ เปนไฉน 
     ความพอใจ การทําความพอใจ ความใครเพื่อจะทํา ความฉลาด ความพอใจในธรรม 
อันใด นีเ้รียกวา ฉันทะ 
     สมาธิ เปนไฉน 
     ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นบัเนื่อง 
ในมรรค อันใด นี้เรียกวา สมาธิ 
     ปธานสังขาร เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ปธานสังขาร 
     ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี  
เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลว ดวยฉันทะ สมาธิและปธานสังขาร ดังกลาวมาน้ี 
ดวยเหตนุั้น จงึเรียกวา ประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี ้
     [๕๒๑] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จ 
ดวยดี ความได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวยดี ความถูกตอง ความกระทําใหแจง ความ 
เขาถึง ซ่ึงธรรมเหลานั้น 
     คําวา อิทธิบาท ไดแก ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ อวกิเขปะ ของบุคคลผูบรรลุธรรม 
เหลานั้น 
     คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซ่ึงธรรมเหลานั้น ดวยเหตุนัน้  
จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท  
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     [เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร] 
     [๕๒๒] กภ็ิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขารเปนอยางไร 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  
อยู ในสมัยใด ในสมัยนัน้ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร 
     [๕๒๓] ในบทเหลานั้น วริิยะ เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา วิริยะ 
     สมาธิ เปนไฉน 
     ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นบัเนื่อง 
ในมรรค อันใด นี้เรียกวา สมาธิ 
     ปธานสังขาร เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค  
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ปธานสังขาร 
     ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยวิริยะ สมาธิ และปธานสังขาร  
ดังกลาวมานี้ ดวยเหตนุั้น จงึเรียกวา ประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี ้
     [๕๒๔] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จ 
ดวยดี ความได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวยดี ความถูกตอง ความกระทําใหแจง ความ 
เขาถึง ซ่ึงธรรมเหลานั้น 
     คําวา อิทธิบาท ไดแก ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ อวกิเขปะ ของบุคคลผูบรรลุธรรม 
เหลานั้น 
     คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซ่ึงธรรมเหลานั้น ดวยเหตุนัน้  
จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท 
     [เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร] 
     [๕๒๕] กภ็ิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขารเปนอยางไร 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐม  
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ฌาน ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู ในสมัยใด ในสมัยนัน้ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธารสังขาร 
     [๕๒๖] ในบทเหลานั้น จติ เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต 
     สมาธิ เปนไฉน 
     ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นบัเนื่อง 
ในมรรค อันใด นี้เรียกวา สมาธิ 
     ปธานสังขาร เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค  
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ปธานสังขาร 
     ภกิษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยจิต สมาธิ และปธานสังขาร ดังกลาว 
มานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี ้
     [๕๒๗] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จ 
ดวยดี ความได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวยดี ความถูกตอง ความกระทําใหแจง  
ความเขาถึง ซ่ึงธรรมเหลานั้น 
     คําวา อิทธิบาท ไดแก ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ อวกิเขปะ ของบุคคลผูบรรลุธรรมเหลานั้น 
     คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซ่ึงธรรมเหลานั้น ดวยเหตุนัน้  
จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท 
     [เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร] 
     [๕๒๘] กภ็กิษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขารเปนอยางไร 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  
อยู ในสมัยใด ในสมัยนัน้ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร 
     [๕๒๙] ในบทเหลานั้น วมัีงสา เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิธัมมวิจัยสัมโพชฌงค  
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นีเ้รียกวาวีมังสา  
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     สมาธิ เปนไฉน 
     ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นบัเนื่อง 
ในมรรค อันใด นี้เรียกวา สมาธิ 
     ปธานสังขาร เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค  
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ปธานสังขาร 
     ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี เขา 
ถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลว ดวยวีมังสา สมาธิและปธานสังขาร ดังกลาวมาน้ี  
ดวยเหตนุั้น จงึเรียกวา ประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี ้
     [๕๓๐] คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จ 
ดวยดี ความได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวยดี ความถูกตอง ความกระทําใหแจง  
ความเขาถึง ซ่ึงธรรมเหลานั้น 
        คําวา อิทธิบาท ไดแก ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ อวกิเขปะ ของบุคคลผูบรรลุธรรม 
เหลานั้น 
     คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซ่ึงธรรมเหลานั้น ดวยเหตุนัน้ 
จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท 
     [๕๓๑] อิทธิบาท ๔ คือ 
           ๑. ฉันทิทธิบาท 
           ๒. วิริยทิธิบาท 
           ๓. จิตติทธิบาท 
           ๔. วีมังสิทธิบาท 
                         [ฉันทิทธิบาท] 
     [๕๓๒] ในอิทธิบาท ๔ นั้น ฉันทิทธิบาท เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  
อยู ในสมัยใด ความพอใจการทําความพอใจ ความใครเพือ่จะทํา ความฉลาด ความพอใจในธรรม  
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ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้รียกวา ฉันทิทธิบาท ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุต 
ดวยฉันทิทธิบาท 
                         [วิริยิทธิบาท] 
     [๕๓๓] วิริยิทธิบาท เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  
อยู ในสมัยใด การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหง 
มรรคนับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา วิริยทิธิบาท ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา 
ธรรมท่ีสัมปยุตดวยวิริยิทธิบาท 
                         [จิตติทธิบาท] 
     [๕๓๔] จิตติทธิบาท เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู ในสมัยใด จิต มโนมานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวา จิตติทธิบาท  
ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยจติติทธิบาท 
                        [วีมังสิทธิบาท] 
     [๕๓๕] วีมังสิทธิบาท เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐม 
ฌาน ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  
อยู ในสมัยใด ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจย 
สัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา วมัีง 
สิทธิบาท ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยวีมังสิทธิบาท 
                       อภิธรรมภาชนีย จบ  
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                         ปญหาปุจฉกะ 
     [๕๓๖] อิทธิบาท ๔ คือ 
     ๑. ภิกษุในศาสนาน้ี เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร 
     ๒. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร 
     ๓. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร 
     ๔. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร 
                  ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 
     บรรดาอิทธิบาท ๔ อิทธิบาทไหนเปนกุศล อิทธิบาทไหนเปนอกุศลอิทธิบาทไหนเปน 
อัพยากฤต ฯลฯ อิทธิบาทไหนเปนสรณะ อิทธิบาทไหนเปนอรณะ 
                        ติกมาติกาวิสัชนา 
     [๕๓๗] อิทธิบาท ๔ เปนกุศลอยางเดยีว อิทธิบาท ๔ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี 
เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยตุก็มี อิทธิบาท ๔ เปนวิปากธัมมธรรมอิทธิบาท ๔ เปนอนุปาทินนา 
นุปาทานิยะ อิทธิบาท ๔ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะอิทธิบาท ๔ เปนสวิตักกสวจิาระก็มี 
เปนอวิตกักวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวจิาระก็มี อิทธิบาท ๔ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสห 
คตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี อิทธิบาท ๔ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ อิทธิบาท ๔  
เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ อิทธิบาท ๔ เปนอปจยคามี อิทธิบาท ๔เปนเสกขะ 
อิทธิบาท ๔ เปนอัปปมาณะ อิทธิบาท ๔ เปนอัปปมาณารัมมณะอิทธิบาท ๔ เปนปณตีะ อิทธิบาท ๔  
เปนสัมมัตตนิยตะ อิทธิบาท ๔ ไมเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ ไมเปนมัคคาธิปติ 
อิทธิบาท ๔ เปนอุปปนนะก็มีเปนอนุปปนนะก็มี กลาวไมไดวาเปนอุปปาที อิทธิบาท ๔  
เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันกมี็ อิทธิบาท ๔ กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ 
แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ อิทธิบาท ๔ เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธา 
ก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี อิทธิบาท ๔ เปนพหิทธารัมมณะอิทธิบาท ๔ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ 
                        ทุกมาติกาวิสัชนา 
                     ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 
     [๕๓๘] วีมังสิทธิบาท เปนเหตุ อิทธิบาท ๓ เปนนเหตุ อิทธิบาท ๔เปนสเหตุกะ  
 อิทธิบาท ๔ เปนเหตุสัมปยตุ วีมังสิทธิบาท เปนเหตุสเหตุกะอิทธิบาท ๓ กลาวไมไดวา  
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 เปนเหตุสเหตุกะ เปนแตสเหตุกนเหตุ วีมังสิทธิบาท เปนเหตุเหตุสัมปยุต อิทธิบาท ๓  
 กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุตเปนแตเหตุสัมปยุตตนเหตุ อิทธิบาท ๓ เปนนเหตุสเหตุกะ  
 วีมังสิทธิบาท กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะ 
              ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙. จูฬันตรทุกาทิวิสัชนา 
     [๕๓๙] อิทธิบาท ๔ เปนสัปปจจยะ อิทธิบาท ๔ เปนสังขตะอิทธิบาท ๔ เปนอนทัิสสนะ 
อิทธิบาท ๔ เปนอัปปฏิฆะ อิทธิบาท ๔ เปนอรูปอิทธิบาท ๔ เปนโลกตุตระ อิทธิบาท ๔ เปนเกน 
จิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ อิทธิบาท ๔ เปนโนอาสวะ อิทธิบาท ๔ เปนอนาสวะ 
อิทธิบาท ๔เปนอาสววิปปยตุ อิทธิบาท ๔ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโน 
อาสวะ อิทธิบาท ๔ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ  
อิทธิบาท ๔ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ อิทธิบาท ๔เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ 
เปนโนคันถะ ฯลฯ อิทธิบาท ๕ เปนโนโอฆะ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ เปนโนโยคะ ฯลฯ อิทธิบาท ๔  
เปนโนนวีรณะ ฯลฯอิทธิบาท ๔ เปนโนปรามาสะ ฯลฯ 
                      ๑๐. มหันตรทกุวิสัชนา 
     [๕๔๐] อิทธิบาท ๔ เปนสารัมมณะ อิทธิบาท ๓ เปนโนจิตตะจิตติทธิบาท เปนจิตตะ 
อิทธิบาท ๓ เปนเจตสิกะ จติติทธิบาท เปนอเจตสิกะอิทธิบาท ๓ เปนจติตสัมปยุต จิตติทธิบาท  
กลาวไมไดวา แมเปนจิตตสัมปยุตแมเปนจิตตวิปปยุต อิทธิบาท ๓ เปนจิตตสังสัฏฐะ 
จิตติทธิบาท กลาวไมไดวาแมเปนจิตตสังสัฏฐะ แมเปนจิตตวสัิงสัฏฐะ อิทธิบาท ๓ เปน 
จิตตสมุฏฐานะจิตติทธิบาท เปนโนจิตตสมุฏฐานะ อิทธิบาท ๓ เปนจติตสหภู จิตติทธิบาท 
เปนโนจิตตสหภู อิทธิบาท ๓ เปนจิตตานปุริวัตติ จิตติทธิบาท เปนโนจิตตานุปริวัตติ  
อิทธิบาท ๓ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ จติติทธิบาท เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ อิทธิบาท ๓  
เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู จิตติทธิบาท เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู อิทธิบาท ๓  
เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติจิตติทธิบาท เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ  
อิทธิบาท ๓ เปนพาหิระจิตติทธิบาท เปนอัชฌัตติกะ อิทธิบาท ๔ เปนนอุปาทา อิทธิบาท ๔  
เปนอนุปาทินนะ 
                ๑๑,๑๒,๑๓. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา 
     [๕๔๑] อิทธิบาท ๔ เปนนอุปาทานะ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ เปนโนกิเลสะ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ 
เปนนทัสสนปหาตัพพะ อิทธิบาท ๔ เปนนภาวนาปหาตัพพะ อิทธิบาท ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพ  
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เหตุกะ อิทธิบาท ๔ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ อิทธิบาท ๔ เปนสวิตกักะก็มี เปนอวิตักกะก็มี  
อิทธิบาท ๔เปนสวิจาระก็มี เปนอวิจาระก็มี อิทธิบาท ๔ เปนสัปปติกะกมี็ เปนอัปปติกะก็มี 
อิทธิบาท ๔ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี อิทธิบาท ๔ เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุข 
สหคตะก็มี อิทธิบาท ๔ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี อิทธิบาท ๔ เปนกา 
มาวจร อิทธิบาท ๔ เปนนรูปาวจรอิทธิบาท ๔ เปนนอรูปาวจร อิทธิบาท ๔ เปนอปริยาปนนะ 
อิทธิบาท ๔ เปนนิยยานกิะ อิทธิบาท ๔ เปนนิยตะ อิทธิบาท ๔ เปนอนุตตระ อิทธิบาท ๔ 
เปนอรณะ ฉะนี้แล 
                           ปญหาปุจฉกะ จบ 
                        อิทธิปาทวิภังค จบบริบูรณ  
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                          ๑๐. โพชฌงควิภังค 
                            สุตตันตภาชนีย 
                          โพชฌงค ๗ นัยท่ี ๑ 
        [๕๔๒] โพชฌงค ๗ คือ 
               ๑. สติสัมโพชฌงค 
               ๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
               ๓. วิริยสัมโพชฌงค 
               ๔. ปติสัมโพชฌงค 
               ๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค 
               ๖. สมาธิสัมโพชฌงค 
               ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค 
     [๕๔๓] ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เปนผูมีสติ ประกอบดวยสติและปญญาอันยิ่ง ระลึกไดระลึกไดยอยๆ  
ซ่ึงกิจท่ีทําไวนานๆ หรือวาจาท่ีกลาวไวนานๆ นี้เรียกวาสติสัมโพชฌงค 
     ภิกษนุั้น มีสติอยางนั้นอยู วิจัย เลือกสรร พิจารณา ซ่ึงธรรมนั้นดวยปญญา นี้เรียกวา 
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
     ความเพยีร ความไมยอหยอน อันภกิษุนัน้ผูวิจยั เลือกสรร พิจารณาซ่ึงธรรมนั้น  
ดวยปญญา ปรารภแลว นี้เรียกวา วิริยสัมโพชฌงค 
     ปติ อันปราศจากอามิส เกดิข้ึนแกพระภกิษุผูมีความเพยีรอันปรารภแลวนี้เรียกวา  
ปติสัมโพชฌงค 
     กายก็ดี จติก็ดี ของภกิษุผูมีใจปติ ยอมสงบระงับ นี้เรียกวาปสสัทธิสัมโพชฌงค 
     จิตของภิกษุผูมีกายสงบระงับแลว มีความสุขสบาย ยอมต้ังม่ัน นี้เรียกวา สมาธิ 
สัมโพชฌงค 
     ภิกษนุั้น เปนผูเพงเล็งอยูดวยดี ซ่ึงจิตท่ีตัง้ม่ันอยางนัน้ นี้เรียกวาอุเบกขาสัมโพชฌงค  
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                       โพชฌงค ๗ นัยท่ี ๒ 
     [๕๔๔] โพชฌงค ๗ คือ 
               ๑. สติสัมโพชฌงค 
               ๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
               ๓. วิริยสัมโพชฌงค 
               ๔. ปติสัมโพชฌงค 
               ๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค 
               ๖. สมาธิสัมโพชฌงค 
               ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค 
     [๕๔๕] ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน 
     สติในธรรมภายใน มีอยู สติในธรรมภายนอก มีอยู สติในธรรมภายในแมใด สติใน 
ธรรมภายในแมนั้น ก็ช่ือวา สติสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู  
เพื่อนิพพาน สติในธรรมภายนอกแมใด สติในธรรมภายนอกแมนั้น ก็ช่ือวาสติสัมโพชฌงค  
ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง เพือ่ความตรัสรู เพื่อนิพพาน 
     [๕๔๖] ธัมมวิจยสัมโพชฌงค เปนไฉน 
     ความเลือกสรรในธรรมภายใน มีอยู ความเลือกสรรในธรรมภายนอกมีอยู ความเลือก 
สรรในธรรมภายในแมใด ความเลือกสรรในธรรมภายในแมนั้นก็ช่ือวา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค  
ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง เพือ่ความตรัสรู เพื่อนิพพาน ความเลือกสรรในธรรมภายนอกแมใด  
ความเลือกสรรในธรรมภายนอกแมนัน้ กช่ื็อวา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง  
เพื่อความตรัสรูเพื่อนิพพาน 
     [๕๔๗] วิริยสัมโพชฌงค เปนไฉน 
     ความเพยีรทางกาย มีอยู ความเพยีรทางใจ มีอยู ความเพียรทางกายแมใด ความเพียร 
ทางกายแมนั้น ก็ช่ือวา วิริยสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน  
ความเพยีรทางใจแมใด ความเพียรทางใจแมนั้น ก็ช่ือวาวิริยสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพ่ือความ 
รูยิ่ง เพื่อความตรัสรูเพื่อนิพพาน 
     [๕๔๘] ปตสัิมโพชฌงค เปนไฉน 
     ปติท่ีมีวิตก มีวิจาร มีอยู ปติท่ีไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีอยู ปติท่ีมีวิตกมีวิจารแมใด  
ปติท่ีมีวิตก มีวจิารแมนั้น ก็ช่ือวา ปติสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู   
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เพื่อนิพพาน ปติท่ีไมมีวิตก ไมมีวิจารแมใดปติท่ีไมมีวิตก ไมมีวิจารแมนัน้ ก็ช่ือวาปต ิ
สัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่งเพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน 
     [๕๔๙] ปสสัทธิสัมโพชฌงค เปนไฉน 
     กายปสสัทธิ มีอยู จิตตปสสัทธิ มีอยู กายปสสัทธิแมใด กายปสสัทธิแมนั้น  
ก็ช่ือวา ปสสัทธิสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง เพือ่ความตรัสรูเพื่อนิพพาน  
จิตตปสสัทธิแมใด จิตตปสสัทธิแมนั้น ก็ช่ือวา ปสสัทธิสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง  
เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน 
     [๕๕๐] สมาธิสัมโพชฌงค เปนไฉน 
     สมาธิท่ีมีวิตก มีวิจาร มีอยู สมาธิท่ีไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีอยู สมาธิท่ีมีวิตก มีวิจาร 
แมใด สมาธิท่ีมีวิตก มีวิจารแมนั้น ก็ช่ือวา สมาธิสัมโพชฌงคยอมเปนไปเพ่ือความรูยิง่  
เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน สมาธิท่ีไมมีวิตก ไมมีวจิารแมใด สมาธิท่ีไมมีวิตก ไมมีวิจาร 
แมนั้น ก็ช่ือวาสมาธิสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน 
     [๕๕๑] อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนไฉน 
     อุเบกขาในธรรมภายใน มีอยู อุเบกขาในธรรมภายนอก มีอยู อุเบกขาในธรรมภายใน 
แมใด อุเบกขาในธรรมภายในแมนั้น ก็ช่ือวา อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง  
เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน อุเบกขาในธรรมภายนอกแมใด อุเบกขาในธรรมภายนอกแมนั้น  
กช่ื็อวาอุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง เพือ่ความตรัสรู เพื่อนิพพาน 
                       โพชฌงค ๗ นัยท่ี ๓ 
     [๕๕๒] โพชฌงค ๗ คือ 
              ๑. สติสัมโพชฌงค 
              ๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
              ๓. วิริยสัมโพชฌงค 
              ๔. ปติสัมโพชฌงค 
              ๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค 
              ๖. สมาธิสัมโพชฌงค 
              ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค  
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     ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ 
นอมไปเพื่อความสละ เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค เจริญวิริยสัมโพชฌงค เจริญปติสัมโพชฌงค  
เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค เจริญสมาธิสัมโพชฌงค เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก  
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อความสละ 
                       สุตตันตภาชนยี จบ 
                        อภิธรรมภาชนีย 
                      เอกโตปุจฉาวสัิชนานัย 
     [๕๕๓] โพชฌงค ๗ คือ 
              ๑. สติสัมโพชฌงค 
              ๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
              ๓. วิริยสัมโพชฌงค 
              ๔. ปติสัมโพชฌงค 
              ๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค 
              ๖. สมาธิสัมโพชฌงค 
              ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค 
     ในธรรมเหลานั้น โพชฌงค ๗ เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณหิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  
อยู ในสมัยใด โพชฌงค๗ คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค มีในสมัยนัน้ 
     [๕๕๔] ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน 
     สติ ความรําลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่อง 
ในมรรค อันใด นี้เรียกวา สติสัมโพชฌงค 
     [๕๕๕] ธัมมวิจยสัมโพชฌงค เปนไฉน  
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     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นีเ้รียกวา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
     [๕๕๖] วิริยสัมโพชฌงค เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค  
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา วิริยสัมโพชฌงค 
     [๕๕๗] ปติสัมโพชฌงค เปนไฉน 
     ความอ่ิมใจ ความปราโมทย ความยินดยีิ่ง ความบันเทิง ความราเริงความร่ืนเริง  
ความปล้ืมใจ ความปติอยางโลดโผน ความท่ีจิตช่ืนชมยนิดี ปติสัมโพชฌงค อันใด นี้เรียกวา 
ปติสัมโพชฌงค 
     [๕๕๘] ปสสัทธิสัมโพชฌงค เปนไฉน 
     การสงบ การสงบระงับ กิริยาท่ีสงบ กริิยาท่ีสงบระงับ ความสงบระงับแหงเวทนาขันธ  
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ปสสัทธิสัมโพชฌงคอันใด นีเ้รียกวา ปสสัทธิ 
สัมโพชฌงค 
     [๕๕๙] สมาธิสัมโพชฌงค เปนไฉน 
     ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นบัเนื่อง 
ในมรรค อันใด นี้เรียกวา สมาธิสัมโพชฌงค 
     [๕๖๐] อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนไฉน 
     ความวางเฉย กิริยาท่ีวางเฉย ความเพงเล็งยิ่ง ความเปนกลางแหงจิตอุเบกขา 
สัมโพชฌงค อันใด นีเ้รียกวา อุเบกขาสัมโพชฌงค 
     ธรรมเหลานี้ เรียกวา โพชฌงค ๗ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวาธรรมท่ีสัมปยุตดวย 
โพชฌงค ๗ 
                     ปาฏิเยกกปจุฉาวิสัชนานยั 
     [๕๖๑] โพชฌงค ๗ คือ 
              ๑. สติสัมโพชฌงค 
              ๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
              ๓. วิริยสัมโพชฌงค 
              ๔. ปติสัมโพชฌงค  
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              ๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค 
              ๖. สมาธิสัมโพชฌงค 
              ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค 
     ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  
อยู ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค 
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นีเ้รียกวา สติสัมโพชฌงค ธรรมท้ังหลายที่เหลือเรียกวา  
ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสติสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวย 
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยวิริยสัมโพชฌงค ฯลฯ  
ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวาธรรมท่ีสัมปยุตดวยปติสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยปสสัทธิสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยสมาธิสัมโพชฌงค 
     อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌานประกอบดวย วติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  
อยู ในสมัยใด ความวางเฉยกิริยาท่ีวางเฉย ความเพงเล็งยิง่ ความเปนกลางแหงจิต อุเบกขา 
สัมโพชฌงคในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา อุเบกขาสัมโพชฌงค ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา  
ธรรมท่ีสัมปยุตดวยอุเบกขาสัมโพชฌงค 
                      เอกโตปุจฉาวสัิชนานัย 
     [๕๖๒] โพชฌงค ๗ คือ 
               ๑. สติสัมโพชฌงค 
               ๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
               ๓. วิริยสัมโพชฌงค 
               ๔. ปติสัมโพชฌงค  
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               ๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค 
               ๖. สมาธิสัมโพชฌงค 
               ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค 
     ในธรรมเหลานั้น โพชฌงค ๗ เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  
อยู ในสมัยใด ผัสสะฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวากุศล 
     ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก  
เพราะโลกุตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแลประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและ 
สุขอันเกิดแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด โพชฌงค ๗  
คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯอุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมมีในสมัยนั้น 
     ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน 
     สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค นับเนื่อง 
ในมรรค อันใด นี้เรียกวา สติสัมโพชฌงค ฯลฯ 
     อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนไฉน 
     ความวางเฉย กิริยาท่ีวางเฉย ความเพงเล็งยิ่ง ความเปนกลางแหงจิตอุเบกขา 
สัมโพชฌงค อันใด นีเ้รียกวา อุเบกขาสัมโพชฌงค 
     ธรรมเหลานี้ เรียกวา โพชฌงค ๗ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวาธรรมท่ีสัมปยุตดวย 
โพชฌงค ๗ 
                     ปาฏิเยกกปจุฉาวิสัชนานยั 
     [๕๖๓] โพชฌงค ๗ คือ 
                ๑. สติสัมโพชฌงค 
                ๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
                ๓. วิริยสัมโพชฌงค 
                ๔. ปติสัมโพชฌงค 
                ๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค  
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                ๖. สมาธิสัมโพชฌงค 
                ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค 
     ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวกิเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก  
เพราะโลกุตรกุศลฌานอันไดทําไวแลวไดเจริญไวแลว นัน้แลประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติ 
และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาชนดิสุญญตะ อยู ในสมัยใด สติ ความ 
ตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติสติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนัน้  
อันใด นีเ้รียกวา สติสัมโพชฌงค ธรรมท้ังหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสติ 
สัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยธัมมวิจยสัมโพชฌงค ฯลฯ  
ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตตดวยวิริยสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยปติสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุต 
ดวยปสสัทธิสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสมาธิ 
สัมโพชฌงค 
     อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวกิเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก  
เพราะโลกุตรกุศลฌานอันไดทําไวแลวไดเจริญไวแลวนัน้แล เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  
ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด ความวางเฉย กิริยาท่ีวางเฉย ความเพงเล็งยิง่ ความเปนกลาง 
แหงจิต อุเบกขาสัมโพชฌงค ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้รียกวา อุเบกขาสัมโพชฌงค ธรรมท้ังหลาย 
ท่ีเหลือ เรียกวาธรรมท่ีสัมปยุตดวยอุเบกขาสัมโพชฌงค 
                       อภิธรรมภาชนีย จบ  
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                         ปญหาปุจฉกะ 
     [๕๖๔] โพชฌงค ๗ คือ 
                ๑. สติสัมโพชฌงค 
                ๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
                ๓. วิริยสัมโพชฌงค 
                ๔. ปติสัมโพชฌงค 
                ๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค 
                ๖. สมาธิสัมโพชฌงค 
                ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค 
                  ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 
     บรรดาโพชฌงค ๗ ขอไหนเปนกุศล ขอไหนเปนอกศุล ขอไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ  
ขอไหนเปนสรณะ ขอไหนเปนอรณะ 
                        ติกมาติกาวิสัชนา 
     [๕๖๕] โพชฌงค ๗ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี ปติสัมโพชฌงคเปนสุขเวทนา 
สัมปยุต โพชฌงค ๖ เปนสุขเวทนาสัมปยตุก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี โพชฌงค ๗ 
เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี โพชฌงค๗ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ โพชฌงค ๗  
เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ โพชฌงค๗ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวติักกวจิารมัตตะก็มี  
เปนอวิตกักาวจิาระก็มีปติสัมโพชฌงค เปนปติสหคตะ เปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขาสหคตะ  
โพชฌงค๖ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะกมี็ โพชฌงค ๗ 
เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ โพชฌงค ๗ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ โพชฌงค ๗ 
เปนอปจยคามกี็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี โพชฌงค๗ เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี 
โพชฌงค ๗ เปนอัปปมาณะ โพชฌงค ๗เปนอัปปมาณารัมมณะ โพชฌงค ๗ เปนปณีตะ  
โพชฌงค ๗ เปนสัมมัตตนิยตะก็มี เปนอนยิตะก็มี โพชฌงค ๗ ไมเปนมัคคารัมมณะ โพชฌงค ๗  
เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี  
โพชฌงค ๗ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มีโพชฌงค ๗ เปนอดีตก็มี   
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เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันกมี็ กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ 
แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ โพชฌงค ๗เปนอัชฌัตตะกมี็ เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี  
โพชฌงค ๗ เปนพหิทธารัมมณะ โพชฌงค ๗ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ 
                                                   ทุกมาติกาวสัิชนา 
                                                 ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 
     [๕๖๖] ธัมมวิจยสัมโพชฌงค เปนเหตุ โพชฌงค ๖ เปนนเหตุโพชฌงค ๗ เปน 
สเหตุกะ โพชฌงค ๗ เปนเหตุสัมปยุต ธัมมวิจยสัมโพชฌงคเปนเหตุสเหตุกะ โพชฌงค ๖  
กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนแตสเหตุกนเหตุ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค เปนเหตุเหตุสัมปยุต 
โพชฌงค ๖ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนแตเหตุสัมปยุตนเหตุ โพชฌงค ๖  
เปนนเหตุสเหตุกะ ธัมมวจิยสัมโพชฌงค กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุ 
อเหตุกะ 
                  ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒. จูฬนัตรทุกาทิวิสัชนา 
     [๕๖๗] โพชฌงค ๗ เปนสัปปจจยะ โพชฌงค ๗ เปนสังขตะโพชฌงค ๗ เปนอน ิ
ทัสสนะ โพชฌงค ๗ เปนอัปปฏิฆะ โพชฌงค ๗ เปนอรูป โพชฌงค ๗ เปนโลกุตตระ โพชฌงค ๗ 
เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ โพชฌงค ๗ เปนโนอาสวะ โพชฌงค ๗ เปน 
อนาสวะโพชฌงค ๗ เปนอาสววิปปยตุ โพชฌงค ๗ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะแมเปน 
สาสวโนอาสวะ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ  
โพชฌงค ๗ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ โพชฌงค ๗เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ โพชฌงค ๗  
เปนโนคันถะ ฯลฯ โพชฌงค ๗ เปนโนโอฆะ ฯลฯ โพชฌงค ๗ เปนโนโยคะ ฯลฯ โพชฌงค ๗ 
เปนโนนวีรณะฯลฯ โพชฌงค ๗ เปนโนปรามาสะ ฯลฯ โพชฌงค ๗ เปนสารัมมณะโพชฌงค ๗ 
เปนโนจิตตะ โพชฌงค ๗ เปนเจตสิกะ โพชฌงค ๗ เปนจิตตสัมปยุต โพชฌงค ๗ เปนจิตต 
สังสัฏฐะ โพชฌงค ๗ เปนจติตสมุฏฐานะโพชฌงค ๗ เปนจิตตสหภู โพชฌงค ๗ เปนจิตตา 
นุปริวัตติ โพชฌงค ๗ เปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานะ โพชฌงค ๗ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู  
โพชฌงค๗ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ โพชฌงค ๗ เปนพาหริะ โพชฌงค ๗เปนอนุปาทา 
โพชฌงค ๗ เปนอนุปาทินนะ โพชฌงค ๗ เปนนอุปาทานะ ฯลฯโพชฌงค ๗ เปนโนกิเลสะ ฯลฯ  
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                       ๑๓. ปฏฐิทุกวสัิชนา 
     [๕๖๘] โพชฌงค ๗ เปนนทัสสนปหาตัพพะ โพชฌงค ๗ เปนนภาวนาปหาตัพพะ  
โพชฌงค ๗ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ โพชฌงค ๗เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ โพชฌงค ๗ 
เปนสวิตักกะกมี็ เปนอวิตกักะก็มีโพชฌงค ๗ เปนสวิจาระก็มี เปนอวิจาระก็มี ปติสัมโพชฌงค  
เปนอัปปติกะโพชฌงค ๖ เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี ปติสัมโพชฌงค เปนนปติสหคตะ  
โพชฌงค ๖ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี ปตสัิมโพชฌงค เปนสุขสหคตะ  
โพชฌงค ๖ เปนสุขสหคตะกมี็ เปนนสุขสหคตะก็มี ปตสัิมโพชฌงค เปนนอุเปกขาสหคตะ  
โพชฌงค ๖ เปนอุเปกขาสหคตะก็มีเปนนอุเปกขาสหคตะก็มี โพชฌงค ๗ เปนนกามาวจร  
โพชฌงค ๗ เปนนรูปาวจรโพชฌงค ๗ เปนนอรูปาวจร โพชฌงค ๗ เปนอปริยาปนนะ  
โพชฌงค ๗ เปนนิยยานกิะก็มี อนิยยากกิะก็มี โพชฌงค ๗ เปนนยิตะก็มี เปนอนยิตะก็มี 
โพชฌงค ๗ เปนอนุตตระ โพชฌงค ๗ เปนอรณะ ฉะนีแ้ล 
                                   ปญหาปุจฉกะ จบ 
                        โพชฌงควิภังค จบบริบูรณ  
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                                   ๑๑. มรรควิภังค 
                                    สุตตันตภาชนยี 
                                อริยมรรคมีองค ๘ นัยท่ี ๑ 
        [๕๖๙] อริยมรรคมีองค ๘ คือ 
                        ๑. สัมมาทิฏฐิ 
                        ๒. สัมมาสังกัปปะ 
                        ๓. สัมมาวาจา 
                        ๔. สัมมากัมมันตะ 
                        ๕. สัมมาอาชีวะ 
                        ๖. สัมมาวายามะ 
                        ๗. สัมมาสติ 
                        ๘. สัมมาสมาธิ 
     [๕๗๐] ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน 
     ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมุทัย ความรูในทุกขนิโรธ ความรูในทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา นี้เรียกวาสัมมาทิฏฐิ 
     [๕๗๑] สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน 
     ความดําริในอันออกจากกาม ความดําริในอันไมพยาบาท ความดําริในอันไมเบียดเบียน 
นี้เรียกวาสัมมาสังกัปปะ 
     [๕๗๒] สัมมาวาจา เปนไฉน 
     ความงดเวนจากการพูดเท็จ ความงดเวนจากการพูดสอเสียด ความงดเวนจากการพูด 
หยาบ ความงดเวนจากการพูดเพอเจอ นี้เรียกวาสัมมาวาจา 
     [๕๗๓] สัมมากัมมันตะ เปนไฉน 
     ความงดเวนจากการฆาสัตว ความงดเวนจากการลักทรัพย ความงดเวนจากการประพฤติ 
ผิดในกาม นี้เรียกวาสัมมากัมมันตะ  
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     [๕๗๔] สัมมาอาชีวะ เปนไฉน 
     บุคคลผูอริยสาวกในศาสนานี้ ละมิจฉาอาชีวะแลว เล้ียงชีวิตอยูดวยสัมมาอาชีวะ  
นี้เรียกวาสัมมาอาชีวะ 
     [๕๗๕] สัมมาวายามะ เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทํา 
ความเพยีร เพือ่ปองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึนมิใหเกดิข้ึน ทําฉันทะใหเกดิ พยายาม  
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ทําฉันทะ 
ใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อสรางกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ 
ข้ึนใหเกิดข้ึน ทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อ 
ความดํารงม่ัน ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย ความเจริญความบริบูรณ แหง 
กุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว นี้เรียกวา สัมมาวายามะ 
     [๕๗๖] สัมมาสติ เปนไฉน 
     ภิกขุในศาสนาน้ี พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ  
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู มีความเพียร 
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสเสียไดในโลก พิจารณาเห็นจิตในจิตเนอืงๆ อยู  
มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก พิจารณาเหน็ธรรม 
ในธรรมเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก  
นี้เรียกวา สัมมาสติ 
     [๕๗๗] สัมมาสมาธิ เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน  
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก อยู บรรลุทุติยฌาน อันยังใจใหผองใส 
เพราะวติกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนภายในไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแต 
สมาธิ อยู เพราะคลายปติไดอีกดวย จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุข 
ดวยนามกายบรรลุตติยฌานซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมี 
จิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข 
และทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดบัสนิทในกอน มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา อยู นี้เรียกวา 
สัมมาสมาธิ  
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                    อริยมรรคมีองค ๘ นัยท่ี ๒ 
     [๕๗๘] อริยมรรคมีองค ๘ คือ 
                   ๑. สัมมาทิฏฐิ 
                   ๒. สัมมาสังกัปปะ 
                   ๓. สัมมาวาจา 
                   ๔. สัมมากัมมันตะ 
                   ๕. สัมมาอาชีวะ 
                   ๖. สัมมาวายามะ 
                   ๗. สัมมาสติ 
                   ๘. สัมมาสมาธิ 
     [๕๗๙] ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไป 
เพื่อความสละ ฯลฯ เจริญสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ เจริญสัมมาวาจา ฯลฯ เจริญสัมมากัมมันตะ ฯลฯ  
เจริญสัมมาอาชีวะ ฯลฯ เจริญสัมมาวายามะ ฯลฯ เจริญสัมมาสติ ฯลฯ เจริญสัมมาสมาธิ อัน 
อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อความสละ 
                       สุตตันตภาชนยี จบ 
                        อภิธรรมภาชนีย 
                         อัฏฐังคิกวาร 
     [๕๘๐] มรรคมีองค ๘ คือ 
                   ๑. สัมมาทิฏฐิ 
                   ๒. สัมมาสังกัปปะ 
                   ๓. สัมมาวาจา 
                   ๔. สัมมากัมมันตะ 
                   ๕. สัมมาอาชีวะ 
                   ๖. สัมมาวายามะ  
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                   ๗. สัมมาสติ 
                   ๘. สัมมาสมาธิ 
     ในธรรมเหลานั้น มรรคมีองค ๘ เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  
อยู ในสมัยใด มรรคมีองค ๘คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ยอมมี ในสมัยนั้น 
     [๕๘๑] ในมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ  ความไมหลง ความวิจยัธรรม ความเหน็ชอบ ธัมมวิจย 
สัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใดนีเ้รียกวา สัมมาทิฏฐิ 
     [๕๘๒] สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความท่ีจิตแนบแนนอยูในอารมณ ความท่ีจิต 
แนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตข้ึนสูอารมณ ความดาํริชอบ อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่อง 
ในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ 
     [๕๘๓] สัมมาวาจา เปนไฉน 
     การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเคร่ืองเวน จากวจีทุจริต ๔ กิริยาไมทํา การไมทํา  
การไมลวงละเมิด การไมลํ้าเขต การกําจัด ตนเหตุวจีทุจริต ๔วาจาชอบ อันเปนองคแหงมรรค  
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาวาจา 
     [๕๘๔] สัมมากัมมันตะ เปนไฉน 
     การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเคร่ืองเวน จากกายทุจริต ๓ กิริยาไมทํา การไมทํา  
การไมลวงละเมิด การไมลํ้าเขต การกําจัด ตนเหตุกายทุจริต ๓การงานชอบ อันเปนองคแหงมรรค  
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวาสัมมากัมมันตะ 
     [๕๘๕] สัมมาอาชีวะ เปนไฉน 
     การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเคร่ืองเวน จากมิจฉาอาชีวะกิริยาไมทํา การไมทํา  
การไมลวงละเมิด การไมลํ้าเขต การกําจัด ตนเหตุมิจฉาอาชีวะ การเล้ียงชีพชอบ อันเปนองค 
แหงมรรค นับเน่ืองในมรรค อันใดนีเ้รียกวา สัมมาอาชีวะ  
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     [๕๘๖] สัมมาวายามะ เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ วิริยสัมโพชฌงคอันเปนองค 
แหงมรรค นับเน่ืองในมรรค อันใด นีเ้รียกวา สัมมาวายามะ 
     [๕๘๗] สัมมาสติ เปนไฉน 
     สติ ความตามระลึก ฯลฯ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค  
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสติ 
     [๕๘๘] สัมมาสมาธิ เปนไฉน 
     ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ 
     นี้เรียกวา มรรคมีองค ๘ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมรรคมีองค ๘ 
                         ปญจังคิกวาร 
                      เอกโตปุจฉาวสัิชนานัย 
     [๕๘๙] มรรคมีองค ๕ คือ 
             ๑. สัมมาทิฏฐิ 
             ๒. สัมมาสังกัปปะ 
             ๓. สัมมาวายามะ 
             ๔. สัมมาสติ 
             ๕. สัมมาสมาธิ 
     ในธรรมเหลานั้น มรรคมีองค ๕ เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู ในสมัยใด มรรคมีองค ๕คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ  
สัมมาสมาธิ มีในสมัยนัน้ 
     ในมรรคมีองค ๕ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน  
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     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม ความเหน็ชอบธัมมวิจยสัม 
โพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวาสัมมาทิฏฐิ 
     สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ฯลฯ อันเปนองคแหงมรรคนับเนื่องในมรรค  
อันใด นีเ้รียกวา สัมมาสังกัปปะ 
     สัมมาวายามะ เปนไฉน 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ วิริยสัมโพชฌงคอันเปนองค 
แหงมรรค นับเน่ืองในมรรค อันใด นีเ้รียกวา สัมมาวายามะ 
     สัมมาสติ เปนไฉน 
     สติ ความตามระลึก ฯลฯ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค  
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสติ 
     สัมมาสมาธิ เปนไฉน 
     ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับ 
เนื่องในมรรค อันใด นีเ้รียกวา สัมมาสมาธิ 
     นี้เรียกวา มรรคมีองค ๕ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมรรคมีองค ๕ 
                     ปาฏิเยกกปจุฉาวิสัชนานยั 
     [๕๙๐] มรรคมีองค ๕ คือ 
             ๑. สัมมาทิฏฐิ 
             ๒. สัมมาสังกัปปะ 
             ๓. สัมมาวายามะ 
             ๔. สัมมาสติ 
             ๕. สัมมาสมาธิ 
     ในมรรคมีองค ๕ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐม  
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ฌาน ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  
อยู ในสมัยใด ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจย 
สัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ 
ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุต 
ดวยสัมมาวายามะ ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสัมมาสติ 
     สัมมาสมาธิ เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู ในสมัยใด ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ ความต้ังใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหง 
มรรคนับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสัมมาสมาธิ 
                         อัฏฐังคิกวาร 
     [๕๙๑] มรรคมีองค ๘ คือ 
                   ๑. สัมมาทิฏฐิ 
                   ๒. สัมมาสังกัปปะ 
                   ๓. สัมมาวาจา 
                   ๔. สัมมากัมมันตะ 
                   ๕. สัมมาอาชีวะ 
                   ๖. สัมมาวายามะ 
                   ๗. สัมมาสติ 
                   ๘. สัมมาสมาธิ 
     ในธรรมเหลานั้น มรรคมีองค ๘ เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ  
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ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  
อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวกิเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก เพราะ 
โลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแลประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุข 
อันเกิดแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด มรรคมีองค ๘ คือ  
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯสัมมาสมาธิ มีในสมัยนัน้ 
     นี้เรียกวา มรรคมีองค ๘ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมรรคมีองค ๘ 
                         ปญจังคิกวาร 
                      เอกโตปุจฉาวสัิชนานัย 
     [๕๙๒] มรรคมีองค ๕ คือ 
             ๑. สัมมาทิฏฐิ 
             ๒. สัมมาสังกัปปะ 
             ๓. สัมมาวายามะ 
             ๔. สัมมาสติ 
             ๕. สัมมาสมาธิ 
     ในธรรมเหลานั้น มรรคมีองค ๕ เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  
อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวกิเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก  
เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแลประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและ 
สุขอันเกิดแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด มรรคมีองค ๕ 
คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ มีในสมัยนั้น 
     นี้เรียกวา มรรคมีองค ๕ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมรรค 
มีองค ๕  
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                     ปาฏิเยกกปจุฉาวิสัชนานยั 
     [๕๙๓] มรรคมีองค ๕ คือ 
             ๑. สัมมาทิฏฐิ 
             ๒. สัมมาสังกัปปะ 
             ๓. สัมมาวายามะ 
             ๔. สัมมาสติ 
             ๕. สัมมาสมาธิ 
     ในมรรคมีองค ๕ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวกิเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก  
เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแลประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติ 
และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู ในสมยัใด ปญญา  
กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลงความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองค 
แหงมรรค นับเน่ืองในมรรค ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้รียกวา สัมมาทิฏฐิ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวาธรรมท่ีสัมปยุตดวย 
สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสัมมาวายามะ ฯลฯ  
ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสัมมาสติ 
     สัมมาสมาธิ เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวกิเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก  
เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแลประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและ  
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สุขอันเกิดแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด ความต้ังอยู 
แหงจิต ความดํารงอยูแหงจติ ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต ความไมฟุงซาน 
แหงจิต ภาวะท่ีจิตไมสายไปความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ สมาธิสัม 
โพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ 
ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสัมมาสมาธิ 
                       อภิธรรมภาชนีย จบ 
                         ปญหาปุจฉกะ 
     [๕๙๔] อริยมรรคมีองค ๘ คือ 
                   ๑. สัมมาทิฏฐิ 
                   ๒. สัมมาสังกัปปะ 
                   ๓. สัมมาวาจา 
                   ๔. สัมมากัมมันตะ 
                   ๕. สัมมาอาชีวะ 
                   ๖. สัมมาวายามะ 
                   ๗. สัมมาสติ 
                   ๘. สัมมาสมาธิ 
                  ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 
     บรรดาองคมรรค ๘ ขอไหนเปนกุศล ขอไหนเปนอกศุล ขอไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ  
ขอไหนเปนสรณะ ขอไหนเปนอรณะ 
                        ติกมาติกาวิสัชนา 
     [๕๙๕] องคมรรค ๘ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี สัมมาสังกัปปะเปนสุขเวทนา 
สัมปยุต องคมรรค ๗ เปนสุขเวทนาสัมปยตุก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี องคมรรค 
๘ เปนวิบากก็มี เปนวิบากธัมมธรรมก็มี องคมรรค ๘เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ องคมรรค ๘ 
เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ สัมมาสังกัปปะ เปนอวิตกักวิจารมัตตะ องคมรรค ๗ เปนสวิตักก 
สวิจาระก็มี เปนอวิตักกวจิารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี สัมมาสังกัปปะ เปนปตสิหคตะ  
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เปนสุขสหคตะ ไมเปนอุเบกขาสหคตะ องคมรรค ๗ เปนปติสหคตะก็มีเปนสุขสหคตะก็มี  
เปนอุเบกขาสหคตะก็มี องคมรรค ๘ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ องคมรรค ๘ เปน 
เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ องคมรรค ๘ เปนอปจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามี 
ก็มี องคมรรค ๘ เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี องคมรรค ๘ เปนอัปปมาณะ องคมรรค ๘เปน 
อัปปมาณารัมมณะ องคมรรค ๘ เปนปณีตะ องคมรรค ๘ เปนสัมมัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี  
องคมรรค ๘ ไมเปนมัคคารัมมณะ องคมรรค ๘เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาว 
ไมไดวา แมเปนมัคคเหตุกะแมเปนมัคคาธิปติก็มี องคมรรค ๘ เปนอุปปนนะก็มี อนปุปนนะ 
ก็มี เปนอุปปาทีก็มีองคมรรค ๘ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจบัุนก็มี กลาวไมไดวา  
แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปนนารัมมณะ องคมรรค ๘เปน 
อัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี องคมรรค ๘ เปนพหิทธารัมมณะ  
องคมรรค ๘ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ 
                        ทุกมาติกาวิสัชนา 
                      ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 
     [๕๙๖] สัมมาทิฏฐิ เปนเหตุ องคมรรค ๗ เปนนเหตุ องคมรรค ๘เปนสเหตุกะ  
เปนเหตุสัมปยตุ สัมมาทิฏฐิ เปนเหตุสเหตุกะ องคมรรค ๗กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ  
เปนแตสเหตุกนเหตุ สัมมาทิฏฐิ เปนเหตุเหตุสัมปยุต องคมรรค ๗ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหต ุ
สัมปยุต เปนแตเหตุสัมปยุตองคมรรค ๗ เปนนเหตุสเหตุกะ สัมมาทิฏฐิ กลาวไมไดวา  
แมเปนนเหตุกะแมเปนนเหตุอเหตุกะ 
     ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒. จูฬนตรทุกาทิวิสัชนา 
     [๕๙๗] องคมรรค ๘ เปนสัปปจจยะ องคมรรค ๘ เปนสังขตะ องคมรรค ๘  
เปนอนิทัสสนะ องคมรรค ๘ เปนอัปปฏิฆะ องคมรรค ๘ เปนอรูปองคมรรค ๘ เปน 
โลกุตตระ องคมรรค ๘ เปนเกนจวิิญเญยยะ องคมรรค ๘ เปนเกนจินวญิเญยยะ 
องคมรรค ๘  เปนโนอาสวะ องคมรรค ๘ เปนอนาสวะ องคมรรค ๘ เปนอาสววิปปยตุ 
องคมรรค ๘ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโนอาสวะ องคมรรค ๘  
กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ องคมรรค ๘ 
เปนอาสวะวิปปยุตตอนาสวะ องคมรรค ๘ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ องคมรรค ๘   
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เปนโนคันถะ ฯลฯ องคมรรค ๘ เปนโนโอฆะ ฯลฯองคมรรค ๘ เปนโนโยคะ ฯลฯ  
องคมรรค ๘ เปนโนนีวรณะ ฯลฯ องคมรรค ๘เปนโนปรามาสะ ฯลฯ องคมรรค ๘  
เปนสารัมมณะ องคมรรค ๘ เปนโนจิตตะองคมรรค ๘ เปนเจตสิกะ องคมรรค ๘ 
เปนจิตตสัมปยุต องคมรรค ๘ เปนจิตตสังสัฏฐะ องคมรรค ๘ เปนจิตตสมุฏฐานะ 
องคมรรค ๘ เปนจิตตสหภูองคมรรค ๘ เปนจิตตานุปริวตัติ องคมรรค ๘ เปนจิตตสัง 
สัฏฐสมุฏฐานะ องคมรรค ๘ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู องคมรรค ๘ เปนจิตตสัง 
สัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ องคมรรค ๘ เปนพาหิระ องคมรรค ๘ เปนนอุปาทา  
องคมรรค ๘เปนอนุปาทินนะ องคมรรค ๘ เปนนอุปาทานะ ฯลฯ องคมรรค ๘  
เปนโนกิเลสะ ฯลฯ 
                       ๑๓. ปฏฐิทุกวสัิชนา 
     [๕๙๘] องคมรรค ๘ เปนนทัสสนปหาตัพพะ องคมรรค ๘ เปนนภาวนาปหาตัพพะ  
องคมรรค ๘ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ องคมรรค ๘เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ  
สัมมาสังกัปปะ เปนอวิตักกะ องคมรรค ๗เปนสวิตักกะกมี็ เปนอวิตกักะก็มี สัมมาสังกัปปะ  
เปนสวิจาระ องคมรรค ๗เปนสวิจาระก็มี เปนอวิจาระก็มี สัมมาสังกัปปะ เปนสัปปติกะ 
องคมรรค ๗เปนสัปปติกะกมี็ เปนอัปปติกะก็มี สัมมาสังกัปปะ เปนปตสิหคตะ  
องคมรรค ๗เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี สัมมาสังกัปปะ เปนสุขสหคตะ 
องคมรรค ๗ เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี สัมมาสังกัปปะ เปนนอุเปกขาสหคตะ 
องคมรรค ๗ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะก็มีองคมรรค ๘ เปนนกามาวจร 
องคมรรค ๘ เปนนรูปาวจร องคมรรค ๘ เปนนอรูปาวจร องคมรรค ๘ เปนอปริยาปนนะ  
องคมรรค ๘ เปนนิยยานกิะก็มีเปนอนยิยานิกะก็มี องคมรรค ๘ เปนนิยตะก็มี เปน 
อนิยตะก็มี องคมรรค ๘เปนอนุตตระ องคมรรค ๘ เปนอรณะ ฉะนี้แล 
                        ปญหาปุจฉกะ จบ 
                      มรรควิภังค จบบริบูรณ  
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                        ๑๒. ฌานวิภังค 
                           มาติกา 
     [๕๙๙] ภิกษุในศาสนานี้ เปนผูสํารวมแลวดวยปาติโมกขสังวร ถึงพรอมแลวดวย 
อาจาระและโคจรอยู เหน็ภยัในโทษท้ังหลายอันมีประมาณนอยสมาทานแลวประพฤติอยูในสิกขา 
ท้ังหลาย สํารวมในอินทรีย ๖ รูประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียรตลอด 
ปฐมยามและปจฉิมยาม ประกอบความเพียรอันเปนไปตดิตอ ประกอบปญญาอันรักษาไวซ่ึง 
ตน เจริญโพธิปกขิยธรรม 
     ภิกษนุั้น เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการกาวไปขางหนาและถอยกลับมาขางหลัง เปนผู 
รูชัดอยูโดยปกติในการแลดูขางหนาและเหลียวดูขางซายขางขวาเปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการคู 
อวัยวะเขาและเหยยีดอวัยวะออก เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการทรงผาสังฆาฏิ บาตรและจีวร  
เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการกิน ดื่ม เค้ียวและล้ิมรส เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการถายอุจจาระ 
และปสสาวะ เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการเดิน ยนื นั่ง หลับ ตื่น พูด และนิ่ง 
     ภิกษนุั้น อาศัยเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้าในภูเขา 
ปาชา ดง ท่ีแจง กองฟาง สถานท่ีไมมีเสียงรบกวน สถานท่ีไมมีเสียงอ้ืออึงสถานท่ีไม 
ใครมีผูคนสัญจรไปมา สถานท่ีไมมีคนพลุกพลาน สถานท่ีอันสมควรเปนท่ีหลีกเรน 
     ภิกษนุั้น ไปสูปาก็ตาม ไปสูโคนไมก็ตาม ไปสูเรือนวางเปลาก็ตามน่ังคูบัลลังก  
ตั้งกายใหตรง ตั้งสติมุงหนาตอกรรมฐาน 
     ภิกษนุั้น ละอภิชฌาในโลกไดแลว อยูดวยจิตท่ีปราศจากอภิชฌา ชําระจิตให 
บริสุทธ์ิจากอภิชฌา ละความพยาบาทและความประทุษรายไดแลว เปนผูมีจิตไมพยาบาท อยู  
มีความอนุเคราะหแกสัตวท้ังปวง ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความพยาบาทและความประทุษราย 
ละถีนมิทธะไดแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะอยู มีอาโลกสัญญา มีสติสัมปชัญญะ 
ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว เปนผูไมฟุงซาน อยู มีจิตสงบภายใน  
ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจกิิจฉาไดแลว เปนผูขามเสียไดซ่ึงวิจกิิจฉา อยู  
ไมมีความสงสัย ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความสงสัยในกศุลธรรมท้ังหลาย  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 281 
     ภิกษนุั้น ละนิวรณ ๕ เหลานี้ อันทําใจใหเศราหมอง ทําปญญาใหทรามไดแลว 
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย แลวบรรลุปฐมฌานประกอบดวยวิตก วจิาร 
มีปติและสุขอันเกิดแตวเิวก อยู บรรลุทุติยฌาน อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส  
เพราะวติกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุข 
อันเกิดแตสมาธิอยู เพราะคลายปติไดอีกดวย จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู  
และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌาน ซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยะเจากลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา 
เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้อยู บรรลุจตตุถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข 
เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอนมีสติบริสุทธ์ิเพราะ 
อุเบกขา อยู เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะความดบัไปแหงปฏิฆสัญญา  
เพราะไมมนสิการซ่ึงนานัตตสัญญา จึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยบริกรรมวาอากาศ 
ไมมีท่ีสุด ดังนี ้อยู เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง จึงบรรลุวิญญาณัญ 
จายตนฌาน โดยบริกรรมวาวิญญาณไมมีท่ีสุด ดังนี้ อยู เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะ 
โดยประการทัง้ปวงจึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดยบริกรรมวา วิญญาณนอยหน่ึงไมมี  
ดังนี้ อยูเพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง จึงบรรลุเนวสัญญานา 
สัญญายตนะฌานอยู 
                          มาติกา จบ 
                         สุตตันตภาชนีย 
                         มาติกานิเทศ 
     [๖๐๐] บทวา ในศาสนานี้ มีอธิบายวา ในทิฏฐินี้ ในขันตินี้ ในรุจินี้ในลัทธินี้  
ในธรรมนี้ ในวินัยนี้ ในธรรมวินัยนี้ ในปาพจนนี้ ในพรหมจรรยนีใ้นศาสนาของพระศาสดา 
นี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ในศาสนาน้ี 
     [๖๐๑] บทวา ภกิษุ มีอธิบายวา ช่ือวาภกิษุ เพราะสมัญญา ช่ือวาภิกษุ เพราะ 
ปฏิญญา ช่ือวาภิกษุ เพราะขอ ช่ือวาภกิษุ เพราะเปนผูขอ ช่ือวาภกิษุ เพราะเปน 
ผูเขาถึงภิกขาจาร ช่ือวาภิกษุ เพราะทรงแผนผาท่ีถูกทําลายช่ือวาภกิษุ เพราะกําลัง  
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ทําลายบาปอกศุลธรรมท้ังหลาย ช่ือวาภกิษุ เพราะทําลายบาปอกุศลธรรมท้ังหลายแลว ช่ือวา 
ภิกษุ เพราะละกิเลสโดยจําเพาะสวน ช่ือวาภิกษุ เพราะละกิเลสโดยไมจาํเพาะสวน  
พระเสขะ ช่ือวาภกิษุ พระอเสขะช่ือวาภกิษุ ผูไมใชพระเสขะและไมใชพระอเสขะ ช่ือวา 
ภิกษุ ผูตั้งอยูในธรรมอันเลิศ ช่ือวาภกิษุ ผูประกอบดวยธรรมอันงาม ช่ือวาภกิษุ ผู 
บริสุทธ์ิผองใสช่ือวาภิกษุ ผูประกอบดวยธรรมอันเปนสาระ ช่ือวาภกิษุ ผูอุปสมบทดวย 
ญัตติจตุตถกรรมท่ีไมกําเริบ ควรแกฐานะ โดยสงฆผูพรอมเพียงกนั ช่ือวาภกิษ ุ
     [๖๐๒] บทวา ปาติโมกข ไดแกศีลอันเปนท่ีอาศัย เปนเบ้ืองตนเปนจรณะ 
เปนเคร่ืองสํารวม เปนเคร่ืองระวัง เปนหวัหนา เปนประธาน เพื่อความถึงพรอมแหงกุศล 
ธรรมท้ังหลาย 
     บทวา สังวร ไดแก การไมลวงละเมิดทางกาย การไมลวงละเมิดทางวาจาการไม 
ลวงละเมิดท้ังทางกายและทางวาจา 
     บทวา เปนผูสํารวมแลว มีอธิบายวา เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี  
เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดีประกอบแลว  
ดวยปาติโมกขสังวรนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เปนผูสํารวมแลวดวยปาติโมกขสังวร 
     [๖๐๓] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกนัอยู ประพฤตเิปนไปอยูรักษาอยู  
เปนไปอยู ใหเปนไปอยู เท่ียวไปอยู พักอยู ดวยเหตนุั้น จงึเรียกวา อยู 
     [๖๐๔] บทวา ถึงพรอมแลวดวยอาจาระและโคจร มีอธิบายวา อาจาระมีอยู  
อนาจาระ มีอยู 
     ใน ๒ อยางนั้น อนาจาระ เปนไฉน 
     ความลวงละเมิดทางกาย ความลวงละเมิดทางวาจา ความลวงละเมิดท้ังทางกายและ 
ทางวาจา นีเ้รียกวา อนาจาระ ความเปนผูทุศีล แมท้ังปวง ก็เรียกวาอนาจาระ ภิกษ ุ
บางรูปในศาสนานี้ ยอมเล้ียงชีวิตดวยการใหไมไผ หรือดวยการใหใบไม หรือดวยการ 
ใหดอกไม หรือดวยการใหผลไม หรือดวยการใหจณุสําหรับอาบ หรือดวยการใหไม 
ชําระฟน หรือดวยการพูดยกยองเพื่อตองการใหเขารัก หรือดวยการพูดทีจริงทีเลนเสมอดวย 
แกงถ่ัว หรือดวยการเปนคนรับเล้ียงเด็ก หรือดวยการรับใชฆราวาส หรือดวยมิจฉาอาชีวะท่ี 
พระพุทธเจาทรงตําหนิอยางใดอยางหน่ึง นี้เรียกวา อนาจาระ  
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     อาจาระ เปนไฉน 
     ความไมลวงละเมิดทางกาย ความไมลวงละเมิดทางวาจา ความไมลวงละเมิดท้ัง 
ทางกายและทางวาจา นีเ้รียกวา อาจาระ สีลสังวร แมท้ังปวง ก็เรียกวาอาจาระ 
ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ ยอมไมเล้ียงชีวิตดวยการใหไมไผ ยอมไมเล้ียงชีวิตดวยการใหใบไม  
ยอมไมเล้ียงชีวิตดวยการใหดอกไม ยอมไมเล้ียงชีวิตดวยการใหผลไม ยอมไมเล้ียงชีวิต 
ดวยการใหจณุสําหรับอาบ ยอมไมเล้ียงชีวติดวยการใหไมชําระฟน ยอมไมเล้ียงชีวิตดวย 
การพูดยกยองเพ่ือตองการใหเขารัก ยอมไมเล้ียงชีวิตดวยการพูดทีจริงทีเลนเสมอดวยแกงถ่ัว  
ยอมไมเล้ียงชีวิตดวยการเปนคนรับเล้ียงเด็ก ยอมไมเล้ียงชีวิตดวยการรับใชฆราวาส ยอมไม 
เล้ียงชีวิตดวยมิจฉาอาชีวะท่ีพระพุทธเจาทรงตําหนิอยางใดอยางหน่ึง นี้เรียกวา อาจาระ 
     บทวา โคจร มีอธิบายวา โคจร มีอยู อโคจร มีอยู 
     ใน ๒ อยางนั้น อโคจร เปนไฉน 
     ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ เปนผูเท่ียวไปในสํานักของหญิงแพศยา หรือเปนผูเท่ียวไป 
ในสํานักของหญิงหมาย หรือเปนผูเท่ียวไปในสํานักของสาวเท้ือหรือเปนผูเท่ียวไปในสํานัก 
ของบัณเฑาะก หรือเปนผูเท่ียวไปในสํานักของภิกษณุีหรือเปนผูเท่ียวไปในโรงสุรา เปน 
ผูคลุกคลีกับดวยพระราชา มหาอํามาตยของพระราชา เดยีรถีย สาวกของเดียรถีย ดวย 
การคลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควรก็หรือตระกูลนั้นใด ไมมีศรัทธา ไมเล่ือมใส 
ไมเปนท่ีควรจะไปมา มักดาและบริภาษ ใครแตความพนิาศ ไมใครตอส่ิงท่ีเปนประโยชน 
เกื้อกูล ไมใครตอความผาสุก ไมใครตอความเกษมจากโยคะ แกพวกภกิษุ ภิกษุณี  
อุบาสกอุบาสิกา ภิกษุ ยอมคบหา เขาไปหา เขาไปหาบอยๆ ซ่ึงตระกูลเห็นปานนั้น 
นี้เรียกวา อโคจร 
     โคจร เปนไฉน 
     ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ ไมเปนผูเท่ียวไปในสํานักของหญิงแพศยา ไมเปนผูเท่ียว 
ไปในสํานักของหญิงหมาย ไมเปนผูเท่ียวไปในสํานักของสาวเท้ือ ไมเปนผูเท่ียวไปใน 
สํานักของบัณเฑาะก ไมเปนผูเท่ียวไปในสํานักของนางภกิษุณไีมเปนผูเท่ียวไปในโรงสุรา 
เปนผูไมคลุกคลีกับดวยพระราชา มหาอํามาตยของพระราชา เดียรถีย สาวกของเดยีรถีย  
ดวยการคลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควรกห็รือตระกูลนัน้ใด มีศรัทธา เล่ือมใส เปน  
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 เปนท่ีควรไปมา รุงเรืองไปดวยผากาสาวะมีโยคีผูปฏิบัติเขาออกอยูเนืองๆ เปนผูใคร 
ตอความเจริญ ใครตอส่ิงท่ีเปนประโยชนเกือ้กูล ใครตอความผาสุก ใครตอความเกษมจาก 
โยคะ แกพวกภิกษุ ภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ ยอมคบหา เขาไปหา เขาไปหา 
บอยๆ ซ่ึงตระกูลเห็นปานนัน้ นี้เรียกวา โคจร 
     ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยอาจาระและโคจรดงักลาวมานี้  
ดวยเหตนุั้น จงึเรียกวา ถึงพรอมแลวดวยอาจาระและโคจร ดวยประการฉะน้ี 
     [๖๐๕] คําวา เห็นภัยในโทษท้ังหลายอันมีประมาณนอย มีอธิบายวาโทษท้ังหลาย 
อันมีประมาณนอย เปนไฉน 
     โทษท้ังหลายน้ันใด มีประมาณนอย เปนอยางตํ่า เปนอยางเบา ท่ีสมมติกันวา  
โทษเบา ท่ีพึงสํารวม ท่ีพึงระวัง ท่ีพึงกระทําดวยจิตตุปบาท ท่ีเนื่องดวยมนสิการ เหลานี้เรียกวา 
โทษท้ังหลายอันมีประมาณนอย 
     ภิกษเุปนผูเห็นโทษ เห็นภยั เหน็ความช่ัวราย และเห็นการร้ือถอนออกเสียใหพน 
ในโทษอันมีประมาณนอยเหลานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวาเห็นภยัในโทษท้ังหลายอันมี 
ประมาณนอย 
     [๖๐๖] คําวาสมาทานแลวประพฤติอยูในสิกขาบทท้ังหลาย มีอธิบายวาสิกขา  
เปนไฉน 
     สิกขา ๔ คือ สิกขาของภิกษุ เรียกวาภิกขุสิกขา สิกขาของภิกษณุีเรียกวา 
ภิกขุนีสิกขา สิกขาของอุบาสก เรียกวา อุบาสกสิกขา สิกขาของอุบาสิกา เรียกวา  
อุปาสิกาสิกขา เหลานี้เรียกวาสิกขา 
     ภิกษุสมาทานสิกขาท้ังหมด ดวยสิกขาสมาทานท้ังหมด สมาทานสิกขาท้ังหมด 
มิใหเหลือ ดวยอาการท่ีจะพงึประพฤติท้ังหมด แลวประพฤติอยูในสิกขาเหลานี้ ดวยเหตุนั้น 
จึงเรียกวา สมาทานแลวประพฤติอยูในสิกขาบทท้ังหลาย 
     [๖๐๗] บทวา สํารวมในอินทรีย ๖ มีอธิบายวา ความเปนผูสํารวมในอินทรีย ๖  
มีอยู ความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย ๖ มีอยู 
     ใน ๒ อยางนั้น ความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย ๖ เปนไฉน  
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     ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมเปนผูถือนิมิต ถืออนุพยัญชนะ 
บาปอกุศลธรรม คือ อภิชฌาและโทมนัส พึงซานไปตามบุคคลนี้ผูไมสํารวมจักขุนทรีย 
อยู เพราะการไมสํารวมจักขุนทรียใดเปนเหตุ ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียนั้น  
ยอมไมรักษาจกัขุนทรียนัน้ ยอมไมถึงการสํารวมในจักขุนทรียนั้น ฟงเสียงดวยโสตะแลว ฯลฯ  
ดมกล่ินดวยฆานะแลว ฯลฯ ล้ิมรสดวยชิวหาแลว ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ  
รูธรรมารมณดวยมนะแลว เปนผูถือนิมิต ถืออนุพยัญชนะ บาปอกุศลธรรม คืออภิชฌา 
และโทมนัส ซ่ึงซานไปตามบุคคลนี้ ผูไมสํารวมมนินทรียอยู เพราะการไมสํารวม 
มนินทรียใดเปนเหตุ ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียนัน้ ยอมไมรักษามนินทรียนัน้ ยอม 
ไมถึงการสํารวมในมนินทรียนั้น ความไมคุมครอง กิริยาท่ีไมคุมครองการไมรักษา การ 
ไมสํารวมซ่ึงอินทรีย ๖ เหลานี้ อันใด นี้เรียกวาความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย ๖ 
     ความเปนผูสํารวมในอินทรีย ๖ เปนไฉน 
     ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมเปนผูไมถือนิมิตไมถืออนุพยัญชนะ  
บาปอกุศลธรรม คือ อภิชฌาและโทมนัสพงึซานไปตามบุคคลนี้ ผูไมสํารวมจักขุนทรียอยู  
เพราะการไมสํารวมจักขุนทรียใดเปนเหตุยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียนั้น ยอมรักษา 
จักขุนทรียนั้น ยอมถึงการสํารวมในจกัขุนทรียนั้น ฟงเสียงดวยโสตะแลว ฯลฯ ดมกล่ิน 
ดวยฆานะแลว ฯลฯล้ิมรสดวยชิวหาแลว ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูธรรมารมณ 
ดวยมนะแลว ยอมเปนผูไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ บาปอกุศลธรรม คืออภิชฌา 
และโทมนัส พึงซานไปตามบุคคลนี้ ผูไมสํารวมมนินทรียอยู เพราะการไมสํารวมมนินทรีย 
ใดเปนเหตุ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียนั้น ยอมรักษามนินทรียนัน้ ยอมถึงการสํารวม 
ในมนินทรียนัน้ ความคุมครอง กิริยาท่ีคุมครอการรักษา การสํารวม ซ่ึงอินทรีย ๖  
เหลานี้ อันใด นี้เรียกวา ความเปนผูสํารวมในอินทรีย ๖ 
     ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยความเปนผูสํารวมในอินทรีย ๖  
นี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา สํารวมในอินทรีย ๖ 
     [๖๐๘] บทวา รูประมาณในโภชนะ มีอธิบายวา ความเปนผูรูประมาณในโภชนะ 
มีอยู ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะมีอยู 
     ใน ๒ อยางนั้น ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ เปนไฉน  
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     ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ ไมพิจารณาโดยแยบคายบริโภคอาหาร เพื่อเลนเพื่อมัวเมา  
เพื่อใหผิวพรรณสวยงาม เพือ่ใหอวนพี ความเปนผูไมสันโดษ ความเปนผูไมรูประมาณ  
การไมพิจารณา ในโภชนะน้ัน อันใด นี้เรียกวา ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ 
     ความเปนผูรูประมาณในโภชนะ เปนไฉน 
     ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ พิจารณาโดยแยบคายวา เราบริโภคอาหาร ไมใชเพื่อเลน  
ไมใชเพื่อมัวเมา ไมใชเพื่อใหผิวพรรณสวยงาม ไมใชเพือ่ใหอวนพี เราบริโภคอาหาร 
เพียงเพื่อความดํารงอยูแหงกายนี้ เพื่อใหชีวติินทรียเปนไป เพื่อระงับความหวิ เพื่ออนุเคราะห 
พรหมจรรย โดยอุบายนี้ เราจักกําจดัเวทนาเกาเสียได และจักไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึน  
ความเปนไปแหงชีวิตนิทรีย ความไมมีโทษและการอยูโดยผาสุก จักมีแกเรา ดังน้ี แลวจึง 
บริโภคอาหาร ความสันโดษความรูประมาณ การพิจารณาในโภชนะนัน้ อันใด นี้เรียกวา  
ความเปนผูรูประมาณในโภชนะ 
     ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยความเปนผูรูประมาณในโภชนะนี้  
ดวยเหตนุั้น จงึเรียกวา รูประมาณในโภชนะ 
     [๖๐๙] กภ็กิษุเปนผูประกอบความเพียรตลอดปฐมยามและปจฉิมยามเปนอยางไร 
     ภิกษใุนศาสนานี้ ชําระจิตใหหมดจดจากธรรมท่ีกั้นกางจิตไมใหบรรลุความดี ดวยการ 
เดินจงกรม ดวยการนั่ง ตลอดวัน ชําระจิตใหหมดจดจากธรรมท่ีกั้นกางจิตไมใหบรรลุ 
ความดี ดวยการเดินจงกรม ดวยการนั่ง ตลอดปฐมยามแหงราตรี สําเร็จสีหไสยาสน  
โดยนอนตะแคงขวา วางเทาซอนกัน มีสติสัมปชัญญะ ทําสัญญาในการลุกข้ึนไวในใจ  
ตลอดมัชฌิมยามแหงราตรี ลุกข้ึนชําระจิตใหหมดจดจากธรรมท่ีกั้นกางจิตไมใหบรรลุความดี  
ดวยการเดนิจงกรมดวยการนัง่ ตลอดปจฉิมยามแหงราตรี ดวยการปฏิบัติอยางนี้ ภิกษช่ืุอวา 
เปนผูประกอบความเพียรตลอดปฐมยามและปจฉิมยาม 
     [๖๑๐] บทวา ความเพียรอันเปนไปตดิตอ ไดแก การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ  
สัมมาวายามะ 
     บทวา ปญญาอันรักษาไวซ่ึงตน ไดแก ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯความไมหลง  
ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิ 
     [๖๑๑] บทวา เจริญโพธิปกขิยธรรม มีอธิบายวา โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน  
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     โพชฌงค ๗ คือ สติสัมโพชฌงค ธัมมวจิยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค  
ปติสัมโพชฌงค  ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงค ธรรม 
เหลานี้ เรียกวา โพธิปกขิยธรรม ภิกษุ ยอมเสพ เจริญทําใหมาก ซ่ึงโพธิปกขิยธรรมเหลานี้  
ดวยเหตนุั้น จงึเรียกวา เจริญโพธิปกขิยธรรม 
     [๖๑๒] กภ็กิษุเปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการกาวไปขางหนาและถอยกลับมาขางหลัง เปน 
ผูรูชัดอยูโดยปกติในการแลดขูางหนาและเหลียวดูขางซายขางขวาเปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการ 
คูอวัยวะเขาและเหยียดอวยัวะออก เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการทรงผาสังฆาฏิบาตรและจีวร  
เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการกิน ดื่ม เค้ียวและล้ิมรส เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการถายอุจจาระ 
และปสสาวะ เปนผูรูชัดอยูโดยปกติในการเดิน ยนื นั่ง หลับ ตื่น พูด และนิ่ง 
เปนอยางไร 
     ภิกษใุนศาสนานี้ มีสติสัมปชัญญะกาวไปขางหนา มีสติสัมปชัญญะถอยกลับมา 
ขางหลัง มีสติสัมปชัญญะแลดูขางหนา มีสติสัมปชัญญะเหลียวดูขางซายขางขวา มีสติ 
สัมปชัญญะคูอวัยวะเขา มีสติสัมปชัญญะเหยยีดอวยัวะออกมีสติสัมปชัญญะในการทรงผา 
สังฆาฏิบาตรและจีวร มีสติสัมปชัญญะในการกินดื่ม เค้ียว และล้ิมรส มีสติสัมปชัญญะใน 
การถายอุจจาระและปสสาวะ มีสติสัมปชัญญะในการเดิน ยืน นั่ง หลับ ตื่น พูด และน่ิง 
     ในบทเหลานั้น บทวา มีสติ มีอธิบายวา สติ เปนไฉน 
     สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาท่ีระลึก ความทรงจําความไม 
เล่ือนลอย ความไมลืม สติ สตินทรีย สติพละ สัมมาสติ อันใดนีเ้รียกวา สติ 
     บทวา มีสัมปชัญญะ มีอธิบายวา สัมปชัญญะ เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลอืกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย  
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด  
ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดนิ ปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส  
ปญญาเปนเคร่ืองนําทาง ความเห็นแจงความรูชัด ปญญาเหมือนประตัก ปญญา ปญญินทรีย  
ปญญาพละ ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา 
ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิ 
อันใด นีเ้รียกวา สัมปชัญญะ  
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     ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยสติและสัมปชัญญะนี้ ดวย 
ประการฉะนี ้
     ดวยการปฏิบัติอยางนี้ ภิกษุช่ือวา มีสติสัมปชัญญะกาวไปขางหนา มีสติสัมปชัญญะ 
ถอยกลับมาขางหลัง มีสติสัมปชัญญะแลดูขางหนา มีสติสัมปชัญญะเหลียวดูขางซายขางขวา 
มีสติสัมปชัญญะคูอวัยวะเขา มีสติสัมปชัญญะเหยยีดอวัยวะออก มีสติสัมปชัญญะในการ 
ทรงผาสังฆาฏิบาตรและจีวร มีสติสัมปชัญญะในการกิน ดื่ม เค้ียว และล้ิมรส มีสติ 
สัมปชัญญะในการถายอุจจาระและปสสาวะ มีสติสัมปชัญญะในการเดิน ยนื นั่ง หลับ ตื่น  
พูด และนิ่ง 
     [๖๑๓] บทวา สงัด มีอธิบายวา แมหากเสนาสนะใดจะอยูในท่ีใกลแตเสนาสนะน้ัน 
ไมเกล่ือนกลนดวยเหลาคฤหสัถบรรพชิต ดวยเหตุนัน้ เสนาสนะน้ัน ช่ือวา สงัด แมหาก 
เสนาสนะใดจะอยูในท่ีไกล แตเสนาสนะนั้นไมเกล่ือนกลน ดวยเหลาคฤหัสถบรรพชิต ดวยเหตุ 
นั้น เสนาสนะนั้น ช่ือวา สงัด 
     [๖๑๔] บทวา เสนาสนะ ไดแก เสนาสนะคือเตียงบาง เสนาสนะคือต่ังบาง  
เสนาสนะคือท่ีนอนบาง เสนาสนะคือหมอนบาง เสนาสนะคือวิหารบาง เสนาสนะคือเพิงบาง 
เสนาสนะคือปราสาทบาง เสนาสนะคือปอมบางเสนาสนะคือโรงบาง เสนาสนะคือท่ีเรนลับ 
บาง เสนาสนะคือถํ้าบาง เสนาสนะคือโคนไมบาง เสนาสนะคือพุมไมไผบาง หรือภิกษุ 
ยับยั้งอยูในท่ีใด ท่ีนั้นท้ังหมดชื่อวา เสนาสนะ 
     [๖๑๕] บทวา อาศัย คือ อาศัยอยู อาศัยอยูดวยดี เขาอยู เขาพํานักอยู  
เขาอาศัยอยู เสนาสนะอันสงัดนี้ ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา อาศัย 
     [๖๑๖] บทวา ปา ไดแกบริเวณนอกเสาเข่ือนท้ังหมดนัน้ 
     [๖๑๗] บทวา โคนไม เปนตน มีอธิบายวา รุกขมูล คือ โคนไมปพพตะ คือ  
ภูเขา กันทระ คือ ซอกเขา คิริคุหา คือ ถํ้าในเขา สุสาน คือปาชา อัพโภกาส คือ  
ท่ีแจง ปลาลปุญชะ คือ กองฟาง 
     [๖๑๘] บทวา ดง เปนช่ือของเสนาสนะท่ีอยูไกล บทวา ดง เปนช่ือของ 
เสนาสนะราวปา บทวา ดง เปนช่ือของเสนาสนะท่ีนาหวาดกลัว บทวา ดงเปนช่ือของ  
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เสนาสนะท่ีนาหวาดหวั่น บทวา ดง เปนช่ือของเสนาสนะท่ีอยูปลายแดน บทวา ดง  
เปนช่ือของเสนาสนะท่ีไมอยูใกลหมูมนุษย บทวา ดง เปนช่ือของเสนาสนะท่ีหาความเจริญ 
ไดยาก 
     [๖๑๙] บทวา สถานท่ีไมมีเสียงรบกวน มีอธิบายวา แมหากเสนาสนะใดจะอยูใกล  
แตเสนาสนะนั้นไมเกล่ือนกลนดวยเหลาคฤหัสถบรรพชิต ดวยเหตุนัน้ เสนาสนะน้ัน ช่ือวา  
ไมมีเสียงรบกวน แมหากเสนาสนะใดจะอยูไกลแตเสนาสนะน้ันไมเกล่ือนกลนดวยเหลา 
คฤหัสถบรรพชิต ดวยเหตุนัน้ เสนาสนะน้ัน ช่ือวา ไมมีเสียงรบกวน 
     [๖๒๐] บทวา สถานท่ีไมมีเสียงอ้ืออึง มีอธิบายวา เสนาสนะใดไมมีเสียงรบกวน 
เสนาสนะน้ัน ช่ือวา สถานท่ีไมมีเสียงอ้ืออึง เสนาสนะใดไมมีเสียงอ้ืออึง เสนาสนะน้ัน  
ช่ือวา สถานท่ีไมใครมีผูคนสัญจรไปมา เสนาสนะใด ไมใครมีผูคนสัญจรไปมา เสนาสนะน้ัน  
ช่ือวา สถานท่ีไมมีคนพลุกพลานเสนาสนะใด ไมมีคนพลุกพลาน เสนาสนะน้ัน ช่ือวา  
สถานท่ีอันสมควรเปนท่ีหลีกเรน 
     [๖๒๑] คําวา ไปสูปาก็ตาม ไปสูโคนไมก็ตาม ไปสูเรือนวางเปลากต็าม ไดแก 
เปนผูไปสูปาแลวก็ตาม เปนผูไปสูโคนไมแลวก็ตาม เปนผูไปสูเรือนวางเปลาแลวก็ตาม 
     [๖๒๒] คําวา นั่งคูบัลลังก ไดแกเปนผูนั่งคูบัลลังก 
     [๖๒๓] คําวา ตั้งใหกายตรง ไดแกกายท่ีดํารงไว ท่ีตั้งไวเปนกายตรง 
     [๖๒๔] คําวา ตั้งสติมุงหนาตอกรรมฐาน มีอธิบายวา สติ เปนไฉน 
     สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกวา สติ สตินี้อันภิกษุนั้น 
เขาไปต้ังไวแลว ตั้งไวดีแลว ท่ีปลายจมูก หรือท่ีนิมิตเหนอืปากดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา 
ตั้งสติมุงหนาตอกรรมฐาน 
     [๖๒๕] คําวา ละอภิชฌาในโลก มีอธิบายวา อภิชฌา เปนไฉน 
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนกัแหงจิต อันใดน้ีเรียกวา  
อภิชฌา 
     โลก เปนไฉน 
     อุปาทานขันธ ๕ ช่ือวาโลก นี้เรียกวา โลก  
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     อภิชฌานี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพนิาศไป  
ถูกทําใหพนิาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีท่ีสุดปราศ 
ไปแลว ในโลกน้ี ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ละอภิชฌาในโลกเสียได 
     [๖๒๖] คําวา ดวยจติท่ีปราศจากอภิชฌา มีอธิบายวา จิต เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวา จิตจิตนี้ 
ปราศจากอภิชฌา ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ดวยจติท่ีปราศจากอภิชฌา 
     [๖๒๗] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ประพฤติเปนไปอยูรักษาอยู 
เปนไปอยู ใหเปนไปอยู เท่ียวไปอยู พักอยู ดวยเหตนุั้น จงึเรียกวา อยู 
     [๖๒๘] คําวา ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอภิชฌา มีอธิบายวา อภิชฌาเปนไฉน 
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนกัแหงจิต อันใดน้ีเรียกวา  
อภิชฌา 
     จิต เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต 
     ภิกษุ ชําระจิตนี้ใหหมดจด ใหหมดจดวเิศษ ใหบริสุทธ์ิ ใหพนใหพนวิเศษ  
ใหหลุดพน จากอภิชฌานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอภิชฌา 
     [๖๒๙] คําวา ละความพยาบาทและความประทุษราย มีอธิบายวา ความพยาบาท  
มีอยู ความประทุษราย มีอยู 
     ใน ๒ อยางนั้น ความพยาบาท เปนไฉน 
     จิตอาฆาต การกระทบกระท่ัง ความกระทบกระท่ัง ความยินราย ความเคือง 
การขุนเคือง ความขุนเคือง ความคิดประทุษราย การมุงคิดประทุษรายความมุงคิดประทุษราย 
ความพยาบาทแหงจิต ความคิดประทุษรายแหงใจ ความโกรธ กิริยาท่ีโกรธ ภาวะท่ีโกรธ 
ความคิดประทุษราย กิริยาท่ีคิดประทุษรายภาวะท่ีคิดประทุษราย ความคิดปองราย กิริยาท่ีคิด 
ปองราย ภาวะท่ีคิดปองรายการยินราย  ความยินราย ความดุราย ความปากราย ความไม 
แชมช่ืนแหงจติ อันใดนีเ้รียกวา พยาบาท 
     ความประทุษราย เปนไฉน 
     ความพยาบาทอันใด ความพยาบาทอันน้ัน ช่ือวา ความประทุษรายความประทุษราย 
อันใด ความประทุษรายอันนั้น ช่ือวา ความพยาบาท  
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     ความพยาบาทและความประทุษรายนี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไปดับไปอยาง 
ราบคาบ ถูกทําใหพินาศไป ถูกทําใหพนิาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหงถูกทําใหเหือดแหง 
ดวยดี ถูกทําใหมีท่ีสุดปราศไปแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวาละความพยาบาทและความ 
ประทุษราย ดวยประการฉะนี้ 
     [๖๓๐] บทวา มีจิตไมพยาบาท มีอธิบายวา จิต เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวา จิตจิตนี้ไม 
พยาบาท ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีจิตไมพยาบาท 
     [๖๓๑] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกนัอยู ฯลฯ พกัอยู ดวยเหตุนัน้ 
จึงเรียกวา อยู 
     [๖๓๒] คําวา ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความพยาบาทและความประทุษรายมีอธิบายวา 
ความพยาบาท มีอยู ความประทุษราย มีอยู 
     ใน ๒ อยางนั้น ความพยาบาท เปนไฉน 
     จิตอาฆาต การกระทบกระท่ัง ความกระทบกระท่ัง ความยินราย ความเคือง  
การขุนเคือง ความขุนเคือง ความคิดประทุษราย การมุงคิดประทุษรายความมุงคิดประทุษราย  
ความพยาบาทแหงจิต ความคิดประทุษรายแหงใจ ความโกรธ กิริยาท่ีโกรธ ภาวะท่ีโกรธ  
ความคิดประทุษราย กิริยาท่ีคิดประทุษรายภาวะท่ีคิดประทุษราย ความคิดปองราย กิริยาท่ีคิด 
ปองราย ภาวะท่ีคิดปองรายการยินราย ความยินราย ความดุราย ความปากราย ความไม 
แชมช่ืนแหงจติอันใด นีเ้รียกวา ความพยาบาท 
     ความประทุษราย เปนไฉน 
     ความพยาบาทอันใด ความพยาบาทอันน้ัน ช่ือวา ความประทุษรายความประทุษราย 
อันใด ความประทุษรายอันนั้น ช่ือวา ความพยาบาท 
     จิต เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต 
     ภิกษุ ชําระจิตใหหมดจด ใหหมดจดวิเศษ ใหบริสุทธ์ิ ใหพน ใหพนวิเศษ 
ใหหลุดพนจากความพยาบาทและความประทุษรายนี้ ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา ชําระจิตให 
บริสุทธ์ิจากความพยาบาทและความประทุษราย ดวยประการฉะนี้  
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     [๖๓๓] คําวา ละถีนมิทธะ ไดแลว มีอธิบายวา ถีนะ มีอยู มิทธะมีอยู 
     ใน ๒ อยางนั้น ถีนะ เปนไฉน 
     ความไมสมประกอบ ความไมควรแกการงาน ความทอแท ความทอถอยแหงจติ  
ความยอหยอน กิริยาท่ียอหยอน ภาวะท่ียอหยอน ความหดหู กิริยาท่ีหดหู ภาวะท่ีหดหู  
แหงจิต อันใด นี้เรียกวา ถีนะ 
     มิทธะ เปนไฉน 
     ความไมสมประกอบ ความไมควรแกการงาน ความงวงซึม ความเฉ่ือยชา ความซบเซา  
ความหาวนอน ความหลับ ความโงกงวง ความหลับกิริยาท่ีหลับ ภาวะท่ีหลับแหงเจตสิก  
อันใด นีเ้รียกวา มิทธะ 
     ถีนะและมิทธะน้ี สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบถูกทําให 
พินาศไป ถูกทาํใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงไปดวยดี ถูกทําให 
มีท่ีสุดปราศไปแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ละถีนมิทธะไดแลว ดวยประการฉะน้ี 
     [๖๓๔] คําวา เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีอธิบายวา ช่ือวา เปนผูปราศจากถีนมิทธะ 
เพราะถีนมิทธะน้ันอันภกิษนุั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สละคืนแลว  
ละแลวและสละคืนแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวาเปนผูปราศจากถีนมิทธะ ดวยประการฉะน้ี 
     บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา อยู 
     [๖๓๕] บทวา มีอาโลกสัญญา มีอธิบายวา สัญญา เปนไฉน 
     การจํา กิริยาท่ีจํา ความจํา อันใด นีเ้รียกวา สัญญา สัญญานี้ สวางเปดเผย  
บริสุทธ์ิ ผองแผว ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา มีอาโลกสัญญา 
     [๖๓๖] บทวา มีสติสัมปชัญญะ มีอธิบายวา สติ เปนไฉน 
     สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกวา สติ 
     สัมปชัญญะ เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นีเ้รียกวา  
สัมปชัญญะ 
     ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยสติและสัมปชัญญะนี้ ดวยเหตุนัน้  
จึงเรียกวา มีสติสัมปชัญญะ ดวยประการฉะนี้  
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     [๖๓๗] คําวา ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะ มีอธิบายวา ถีนะมีอยู มิทธะ มีอยู 
     ใน ๒ อยางนั้น ถีนะ เปนไฉน 
     ความไมสมประกอบแหงจิต ฯลฯ ภาวะท่ีหดหูแหงจติ อันใด นีเ้รียกวา ถีนะ 
     มิทธะ เปนไฉน 
     ความไมสมประกอบ ฯลฯ ภาวะท่ีหลับแหงเจตสิก อันใด นีเ้รียกวามิทธะ 
     จิต เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต 
     ภิกษุ ชําระจิตนี้ใหหมดจด ใหหมดจดวเิศษ ใหบริสุทธ ใหพน ใหพนวิเศษ ให 
หลุดพนจากถีนมิทธะน้ี ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะ 
     [๖๓๘] คําวา ละอุทธัจจกุกกจุจะไดแลว มีอธิบายวา อุทธัจจะ มีอยูกุกกจุจะ  
มีอยู 
     ใน ๒ อยางนั้น อุทธัจจะ เปนไฉน 
     ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความวุนวายใจ ความพลานแหงจิต อันใด  
นี้เรียกวา อุทธัจจะ 
     กุกกจุจะ เปนไฉน 
     ความสําคัญวาควรในของท่ีไมควร ความสําคัญวาไมควรในของท่ีควรความสําคัญวา 
มีโทษในของท่ีไมมีโทษ ความสําคัญวา ไมมีโทษในของท่ีมีโทษความรําคาญ กิริยาท่ีรําคาญ  
ภาวะท่ีรําคาญ ความเดือดรอนใจ ความยุงใจ ซ่ึงมีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา 
กุกกจุจะ 
     อุทธัจจะและกุกกจุจะน้ี สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ 
ถูกทําใหพนิาศไป ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหอืดแหงถูกทําใหเหือดแหงดวยดี  
ถูกทําใหมีท่ีสุดปราศจากไปแลว ดวยเหตนุั้น จึงเรียกวาละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว ดวย 
ประการฉะนี ้
     [๖๓๙] บทวา เปนผูไมฟุงซาน มีอธิบายวา ช่ือวาเปนผูไมฟุงซานเพราะอุทธัจจ 
กุกกจุจะนั้นอันภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลวสละคืนแลว ละแลวและสละ 
คืนแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เปนผูไมฟุงซาน  
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     [๖๔๐] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกนัอยู ฯลฯ พกัอยู ดวยเหตุนัน้  
จึงเรียกวา อยู 
     [๖๔๑] บทวา ภายใน ไดแกเปนภายในเฉพาะตน 
     บทวา มีจิตสงบ มีอธิบายวา จิต เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต 
     จิตนี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ภายใน ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวามีจิตสงบภายใน 
     [๖๔๒] คําวา ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจกุกกุจจะ มีอธิบายวาอุทธัจจะ มีอยู  
กุกกจุจะ มีอยู 
     ใน ๒ อยางนั้น อุทธัจจะ เปนไฉน 
     ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความวุนวายใจ ความพลานแหงจิต อันใด  
นี้เรียกวา อุทธัจจะ 
     กุกกจุจะ เปนไฉน 
     ความสําคัญวาควรในของท่ีไมควร ฯลฯ ความยุงใจ ซ่ึงมีลักษณะเชนวานี้ อันใด  
นี้เรียกวา กกุกจุจะ 
     จิต เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต 
     ภิกษุ ชําระจิตใหหมดจด ใหหมดจดวิเศษ ใหบริสุทธ์ิ ใหพน ใหพนวิเศษ  
ใหหลุดพนจากอุทธัจจะและกุกกจุจะนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจาก 
อุทธัจจกุกกุจจะ 
     [๖๔๓] คําวา ละวจิิกจิฉาไดแลว มีอธิบายวา วิจกิิจฉา เปนไฉน 
     การเคลือบแคลง กิริยาท่ีเคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ความคิดเหน็ไปตางๆ นานา  
ความตัดสินอารมณไมได ความเห็นเปนสองแง ความเห็นเหมือนทางสองแพรง ความสงสัย  
ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวนเดียวไดความคิดสายไป ความคิดพราไป ความไมสามารถ 
จะหยั่งลงถือเอาเปนยุติไดความกระดางแหงจิต ความลังเลใจ อันใด นี้เรียกวา วิจิกจิฉา 
     วิจิกจิฉานี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบถูกทําใหพินาศไป  
ถูกทําใหพนิาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีท่ีสุดปราศ 
ไปแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ละวิจกิิจฉาไดแลว  
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     [๖๔๔] บทวา เปนผูขามเสียไดซ่ึงวิจกิิจฉา มีอธิบายวา เปนผูขามแลวขามพนแลว  
ขามออกแลวซ่ึงวิจิกิจฉานี้ ถึงฝงแลว ถึงฝงแลวโดยลําดบัดวยเหตนุั้น จึงเรียกวา เปนผู 
ขามเสียไดซ่ึงวิจิกจิฉา 
     [๖๔๕] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกนัอยู ฯลฯ พกัอยู ดวยเหตุนัน้  
จึงเรียกวา อยู 
     [๖๔๖] คําวา ไมมีความสงสัยในกุศลธรรมท้ังหลาย มีอธิบายวา ไมเคลือบแคลง  
 ไมสงสัย ไมมีความสงสัย หมดความสงสัย ปราศจากความสงสัยในกุศลธรรมท้ังหลาย 
 ดวยวิจกิิจฉานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ไมมีความสงสัยในกุศลธรรมท้ังหลาย 
     [๖๔๗] คําวา ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากวิจกิิจฉา มีอธิบายวา วิจกิิจฉาเปนไฉน 
     การเคลือบแคลง กิริยาท่ีเคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ฯลฯ ความกระดางแหงจติ  
ความลังเลใจ อันใด นีเ้รียกวา วิจิกจิฉา 
     จิต เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต 
     ภิกษุ ชําระจิตนี้ใหหมดจด ใหหมดจดวเิศษ ใหบริสุทธ์ิ ใหพน ใหพนวิเศษ  
ใหหลุดพนจากวิจกิิจฉานี้ ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากวิจกิิจฉา 
     [๖๔๘] คําวา ละนวิรณ ๕ เหลานี้ไดแลว มีอธิบายวา นิวรณ ๕เหลาน้ี สงบ  
ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดบัไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพินาศไปถูกทําใหพินาศไปดวยดี  
ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีท่ีสุดปราศไปแลว ดวยเหตุนัน้ 
จึงเรียกวา ละนิวรณ ๕ เหลานี้ไดแลว  
        [๖๔๙] คําวา เปนเคร่ืองเศราหมองแหงใจ ไดแกนิวรณ ๕ เหลานี้เปนเคร่ือง 
เศราหมองแหงจิต 
     [๖๕๐] คําวา ทําปญญาใหทราม มีอธิบายวา ปญญาท่ียงัไมเกิดข้ึนยอมไมเกิดข้ึน 
และปญญาท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมดับไป เพราะนิวรณ ๕ เหลานี้ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา  
ทําปญญาใหทราม 
     [๖๕๑] คําวา สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว มีอธิบายวา กาม 
เปนไฉน  
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     ฉันทะ ช่ือวา กาม ราคะ ช่ือวา กาม ฉันทราคะ ช่ือวา กามสังกัปปะ ช่ือวา 
กาม ราคะ ช่ือวา กาม สังกัปปราคะ ช่ือวา กาม ธรรมเหลานี้ เรียกวา กาม 
     อกุศลธรรมท้ังหลาย เปนไฉน 
     กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกกุกุจจะ วิจิกจิฉา ธรรมเหลานี้ เรียกวา  
อกุศลธรรมท้ังหลาย 
     ภิกษุ สงัดจากกามและอกศุลธรรมเหลานี้แลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวาสงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว ดวยประการฉะนี ้
     [๖๕๒] คําวา ประกอบดวยวิตก วิจาร มีอธิบายวา วิตก มีอยูวจิาร มีอยู 
     ใน ๒ อยางนั้น วิตก เปนไฉน 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความท่ีจิตแนบอยูในอารมณความท่ีจติ 
แนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตข้ึนสูอารมณ สัมมาสังกัปปะ อันใดนี้เรียกวา วิตก 
     วิจาร เปนไฉน 
     ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณาความที่จิตสืบตอ 
อารมณ ความท่ีจิตเพงดูอารมณอยูเนืองๆ อันใด นีเ้รียกวา วิจาร 
     ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยวิตกและวจิารนี้ดวยเหตุนั้น 
 จึงเรียกวา ประกอบดวยวิตก วิจาร ดวยประการฉะน้ี 
     [๖๕๓] บทวา เกดิวิเวก มีอธิบายวา ธรรมเหลานั้น คือ วิตก วิจารปติ สุข  
เอกัคคตาแหงจิต เกิดแลว เกดิพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดเฉพาะแลว ปรากฏแลว  
ในวเิวกน้ี ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เกิดแตวิเวก 
     [๖๕๔] บทวา มีปติและสุข มีอธิบายวา ปติ มีอยู สุข มีอยู 
     ใน ๒ อยางนั้น ปติ เปนไฉน 
     ความอ่ิมใจ ความปราโมทย ความยินดยีิ่ง ความบันเทิง ความราเริงความร่ืนเริง  
ความปล้ืมใจ ความปติอยางโลดโผน ความท่ีจิตช่ืนชมยนิดี อันใดน้ีเรียกวา ปต ิ
     สุข เปนไฉน 
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบาย เปนสุขอันเกิดแตเจโต 
 สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกวา สุข  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 297 
     สุขนี้ สหรคต เกิดรวม เจอืปน สัมปยุต ดวยปตินี้ ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา 
มีปติและสุข 
     [๖๕๕] บทวา ปฐม คือ เปนท่ี ๑ ตามลําดบัแหงการนับฌานนี้ ช่ือวาปฐมฌาน 
เพราะโยคาวจรบุคคลบรรลุเปนคร้ังแรก 
     [๖๕๖] บทวา ฌาน ไดแก วิตก วิจาร ปต ิสุข เอกัคคตาแหงจิต 
     [๖๕๗] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึง ความถึง การถูกตอง  
การทําใหแจง การบรรลุ ซ่ึงปฐมฌาน 
     [๖๕๘] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกนัอยู ฯลฯ พกัอยู ดวยเหตุนัน้ 
จึงเรียกวา อยู 
     [๖๕๙] คําวา เพราะวติกวจิารสงบ มีอธิบายวา วิตก มีอยู วิจาร มีอยู 
     ใน ๒ อยางนั้น วิตก เปนไฉน 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ สัมมาสังกัปปะ อันใด นีเ้รียกวา วิตก 
     วิจาร เปนไฉน 
     ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณาความที่จิตสืบตอ 
อารมณ ความท่ีจิตเพงดูอารมณอยูเนืองๆ อันใด นีเ้รียกวา วิจาร 
     วิตกและวจิารนี้ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพินาศไป  
ถูกทําใหพนิาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีท่ีสุดปราศ 
ไปแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เพราะวติกวจิารสงบดวยประการฉะนี ้
     [๖๖๐] บทวา เปนไปในภายใน ไดแกเปนของภายในเฉพาะตน 
     บทวา ผองใส ไดแก ศรัทธา กิริยาท่ีเช่ือ ความปลงใจเช่ือ ความเล่ือมใสยิ่ง 
     [๖๖๑] คําวา เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ ไดแก ความตัง้อยูแหงจิต ฯลฯสัมมาสมาธิ 
     [๖๖๒] คําวา ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีอธิบายวา วิตก มีอยู วิจาร มีอยู 
     ใน ๒ อยางนั้น วิตก เปนไฉน 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ สัมมาสังกัปปะ อันใด นีเ้รียกวา วิตก 
     วิจาร เปนไฉน  
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     ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณาอารมณ ความท่ีจิต 
สืบตออารมณ ความท่ีจิตเพงดูอารมณอยูเนอืงๆ อันใด นี้เรียกวาวิจาร 
     วิตกและวจิารนี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบถูกทําใหพนิาศไป  
ถูกทําใหพนิาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทําใหมีท่ีสุดปราศไปแลว ดวยเหตุนั้น  
จึงเรียกวา ไมมีวิตก ไมมีวิจาร ดวยประการฉะนี ้
     [๖๖๓] บทวา เกดิแตสมาธิ มีอธิบายวา ธรรมเหลานั้น คือ ความผองใส ปติ สุข  
เอกัคคตาแหงจิต เกิดแลว เกดิพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดเฉพาะแลว ปรากฏแลว  
ในสมาธินี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เกดิแตสมาธิ 
     [๖๖๔] บทวา มีปติและสุข มีอธิบายวา ปติ มีอยู สุข มีอยู 
     ใน ๒ อยางนั้น ปติ เปนไฉน 
     ความอ่ิมใจ ความปราโมทย ฯลฯ ความท่ีจิตช่ืนชมยนิดี อันใดนี้เรียกวา ปต ิ
     สุข เปนไฉน 
     ความสบายทางใจ ฯลฯ กริิยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด  
นี้เรียกวา สุข 
     สุขนี้ สหรคต เกิดรวม เจอืปน สัมปยุต ดวยปตินี้ ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา 
มีปติและสุข 
     [๖๖๕] บทวา ทุติยะ คือ เปนท่ี ๒ ตามลําดับแหงการนบัฌานนี้ช่ือวาทุติยฌาน 
เพราะโยคาวจรบุคคลบรรลุเปนคร้ังท่ี ๒ 
     [๖๖๖] บทวา ฌาน ไดแก ความผองใส ปติ สุข เอกัคคตา แหงจิต 
     [๖๖๗] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึง ความถึงการถูกตอง การทํา 
ใหแจง การบรรลุ ซ่ึงทุติยฌาน 
     [๖๖๘] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกนัอยู ฯลฯ พกัอยูดวยเหตุนั้น 
จึงเรียกวา อยู 
     [๖๖๙] คําวา เพราะคลายปติไดอีกดวย มีอธิบายวา ปติ เปนไฉน 
     ความอ่ิมใจ ความปราโมทย ความยินดยีิ่ง ความบันเทิง ความราเริงความร่ืนเริง 
ความปล้ืมใจ ความปติอยางโลดโผน ความท่ีจิตช่ืนชมยนิดี อันใดน้ีเรียกวา ปติ  
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     ปตินี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดบัไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพินาศไป  
ถูกทําใหพนิาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดีถูกทําใหมีท่ีสุดปราศไป 
แลว ดวยเหตนุั้น จึงเรียกวา เพราะคลายปติไดอีกดวย 
     [๖๗๐] บทวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีอธิบายวา อุเบกขา เปนไฉน 
     ความวางเฉย กิริยาท่ีวางเฉย ความเพงเฉพาะ ความเปนกลางแหงจิตอันใด นีเ้รียกวา  
อุเบกขา 
     ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยอุเบกขาน้ี ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา  
เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา 
     [๖๗๑] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกนัอยู ฯลฯ พกัอยูดวยเหตุนั้น  
จึงเรียกวา อยู 
     [๖๗๒] คําวา มีสติสัมปชัญญะ มีอธิบายวา ใน ๒ อยางนั้น สติเปนไฉน 
     สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกวา สติ 
     สัมปชัญญะ เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นีเ้รียกวา 
สัมปชัญญะ 
     ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยสติและสัมปชัญญะนี้ ดวยเหตุนัน้  
จึงเรียกวา มีสติสัมปชัญญะ ดวยประการฉะนี ้
     [๖๗๓] คําวา เสวยสุขดวยนามกาย มีอธิบายวา สุข เปนไฉน 
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส  
กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใดนีเ้รียกวา สุข 
     กาย เปนไฉน 
     สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ นี้เรียกวา กาย 
     ภิกษุ ยอมเสวยสุขนี้ ดวยกายนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เสวยสุขดวยนามกาย 
     [๖๗๔] คําวา เปน ฌานท่ีพระอริยเจากลาวสรรเสริญผูไดบรรลุมีอธิบายวา  
พระอริยเจา เปนไฉน  
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     พระพุทธเจาและพระสาวกของพระพุทธเจา เรียกวา พระอริยเจาพระอริยเจาเหลานั้น  
ยอมกลาวสรรเสริญ แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผยจําแนก ทําใหชัดเจน ประกาศ ซ่ึง 
บุคคลผูไดบรรลุนี้ ดวยเหตนุั้น จึงเรียกวาเปนฌานท่ีพระอริยเจากลาวสรรเสริญผูไดบรรลุ 
     [๖๗๕] คําวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข มีอธิบายวาอุเบกขา เปนไฉน 
     ความวางเฉย กิริยาท่ีวางเฉย ความเพงเฉพาะ ความเปนกลางแหงจิตอันใด นีเ้รียกวา  
อุเบกขา 
     สติ เปนไฉน 
     สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกวา สติ 
     สุข เปนไฉน 
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโต 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใดนี้เรียกวา สุข 
     ภิกษุ ประกอบดวยอุเบกขา สติ และสุขนี้ สืบเนื่องอยู ประพฤติเปนไปอยู  
รักษาอยู เปนไปอยู ใหเปนไปอยู เท่ียวไปอยู พักอยู ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา เปนผูมีจติ 
เปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดวยประการฉะนี ้
     [๖๗๖] บทวา ตติยะ คือ เปนท่ี ๓ ตามลําดับแหงการนบัฌานนี้ช่ือวา ตติยฌาน 
เพราะโยคาวจรบุคคลบรรลุเปนคร้ังท่ี ๓ 
     [๖๗๗] บทวา ฌาน ไดแก อุเบกขา สติ สัมปชัญญะ สุขเอกัคคตาแหงจิต 
     [๖๗๘] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึง ความถึงการถูกตอง 
การทําใหแจง การบรรลุ ซ่ึงตติยฌาน 
     [๖๗๙] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกนัอยู ฯลฯ พกัอยูดวยเหตุนั้น  
จึงเรียกวา อยู 
     [๖๘๐] คําวา เพราะละสุขและทุกขได มีอธิบายวา สุข มีอยู ทุกขมีอยู 
     ใน ๒ อยางนั้น สุข เปนไฉน 
     ความสบายทางกาย ความสุขทางกาย ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตกาย 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตกายสัมผัส อันใดนี้เรียกวา สุข 
     ทุกข เปนไฉน 
     ความไมสบายทางกาย ความทุกขทางกาย ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกิด 
แตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิแตกายสัมผัส อันใด นี้เรียกวา ทุกข  
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     สุขและทุกขนี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบถูกทําให 
พินาศไป ถูกทาํใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี ถูกทํา 
ใหมีท่ีสุดปราศไปแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เพราะละสุขและทุกขได ดวยประการฉะน้ี 
     [๖๘๑] คําวา เพราะโสมนสัและโทมนัสดับสนิทในกอน มีอธิบายวา โสมนัส  
มีอยู โทมนัส มีอยู 
     ใน ๒ อยางนั้น โสมนัส เปนไฉน 
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโต 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใดนี้เรียกวา โสมนัส 
     โทมนัส เปนไฉน 
     ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอัน 
เกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา  
โทมนัส 
     โสมนัสและโทมนัสนี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ 
ถูกทําใหพนิาศไป ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหอืดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยดี  
ถูกทําใหมีท่ีสุดปราศไปแลวในกอน ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวาเพราะโสมนัสดับสนิทในกอน  
ดวยประการฉะนี ้
     [๖๘๒] บทวา ไมมีทุกขไมมีสุข มีอธิบายวา ไมมีความสบายทางใจไมมีความ 
ไมสบายทางใจ มีแตความเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส มีแตกิริยาเสวย 
อารมณท่ีไมทุกขไมสุขอันเกดิแตเจโตสัมผัส ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ไมมีทุกขไมมีสุข 
     [๖๘๓] บทวา มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา มีอธิบายวา อุเบกขาเปนไฉน 
     ความวางเฉย กิริยาท่ีวางเฉย ความเพงเฉพาะ ความเปนกลางแหงจิตอันใด  
นี้เรียกวา อุเบกขา 
     สติ เปนไฉน 
     สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกวา สติ 
     สตินี้ เปดเผย บริสุทธ์ิ ผองแผว เพราะอุเบกขานี้ ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา มีสติ 
บริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา  
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     [๖๘๔] บทวา จตุตถะ คือ เปนท่ี ๔ ตามลําดับแหงการนับฌานนี้ช่ือวา จตุตถฌาน 
เพราะโยคาวจรบุคคลบรรลุเปนคร้ังท่ี ๔ 
     [๖๘๕] บทวา ฌาน ไดแก อุเบกขา สติ เอกัคคตาแหงจติ 
     [๖๘๖] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึงการถูกตอง การทําใหแจง 
การบรรลุ ซ่ึงจตุตถฌาน 
     [๖๘๗] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกนัอยู ฯลฯ พกัอยูดวยเหตุนั้น 
จึงเรียกวา อยู 
     [๖๘๘] คําวา เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทัง้ปวง มีอธิบายวา รูปสัญญา 
เปนไฉน 
     การจํา กิริยาท่ีจํา ความจํา ของโยคาวจรบุคคลผูเขารูปาวจรสมาบัติหรือของผูอุปบัติ 
ในรูปภูมิ หรือของพระอรหนัตผูอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม เหลานี้เรียกวา รูปสัญญา 
     ภิกษกุาวลวงแลว ขามแลว ขามพนแลว ซ่ึงรูปสัญญาเหลานี้ ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา  
เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง 
     [๖๘๙] คําวา เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา มีอธิบายวาปฏิฆสัญญา 
เปนไฉน 
     รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญาเหลานี้เรียกวา  
ปฏิฆสัญญา ปฏิฆสัญญาเหลานี้ สงบ ระงับ เขาไประงับ ดับไปดับไปอยางราบคาบ  
ถูกทําใหพนิาศไป ถูกทําใหพินาศไปดวยดี ถูกทําใหเหอืดแหง ถูกทําใหเหือดแหงดวยด ี
ถูกทําใหมีท่ีสุดปราศไปแลว ดวยเหตนุั้นจงึเรียกวา เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา 
     [๖๙๐] คําวา เพราะไมมนสิการซ่ึงนานัตตสัญญา มีอธิบายวานานัตตสัญญา 
เปนไฉน 
     การจํา กิริยาท่ีจํา ความจํา ของบุคคลผูไมเขาสมาบัติ พร่ังพรอมดวยมโนธาตุ  
หรือพร่ังพรอมดวยมโนวิญญาณธาตุ เหลานี้ เรียกวา นานัตตสัญญาภิกษุยอมไมมนสิการ 
ซ่ึงนานัตตสัญญา เหลานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เพราะไมมนสิการซ่ึงนานัตตสัญญา  
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     [๖๙๑] บทวา อากาศไมมีท่ีสุด มีอธิบายวา อากาศ เปนไฉน 
     อากาศ ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความวางเปลา ธรรมชาติอันนับวาความวางเปลา  
ชองวาง ธรรมชาติอันนับวาชองวาง อันมหาภูตรูป ๔ ไมถูกตองแลว อันใด นีเ้รียกวา อากาศ  
ภิกษุตัง้จิตไว ตั้งจิตไวดวยดี แผจิตไปไมมีท่ีสุดในอากาศน้ัน ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา  
อากาศไมมีท่ีสุด 
     [๖๙๒] บทวา อากาสานญัจายตนะ ไดแกจิตและเจตสิกของผูเขา 
อากาสานัญจายตนฌาน หรือของผูอุปบัติในอากาสานัญจายตนภูมิ หรือของพระอรหันตผูอยู 
เปนสุขในทิฏฐธรรม 
     [๖๙๓] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึง ความถึงการถูกตอง 
การทําใหแจง การบรรลุ ซ่ึงอากาสานัญจายตนะ 
     [๖๙๔] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกนัอยู ฯลฯ พกัอยูดวยเหตุ จึงเรียกวา อยู 
     [๖๙๕] คําวา เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง มีอธิบายวา 
ภิกษุ กาวลวงแลว ขามแลว ขามพนแลว ซ่ึงอากาสานัญจายตนะน้ี ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา 
เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง 
     [๖๙๖] คําวา วิญญาณไมมีท่ีสุด มีอธิบายวา ภิกษุ พิจารณาอากาศอันวิญญาณ 
ถูกตองแลวนัน้แล แผจิตไปไมมีท่ีสุด ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวาวิญญาณไมมีท่ีสุด 
     [๖๙๗] บทวา วิญญาณัญจายตนะ ไดแกจิตและเจตสิกของผูเขา 
วิญญาณัญจายตนฌาน หรือของผูอุปบัติในวิญญาณัญจายตนภูมิ หรือของพระอรหนัตผูอยูเปน 
สุขในทิฏฐธรรม 
     [๖๙๘] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึง ความถึงการถูกตอง  
การทําใหแจง การบรรลุ ซ่ึงวิญญาณัญจายตนะ 
     [๖๙๙] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกนัอยู ฯลฯ พกัอยูดวยเหตุนั้น  
จึงเรียกวา อยู 
     [๗๐๐] คําวา เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง มีอธิบายวา  
ภิกษุ กาวลวงแลว ขามแลว ขามพนแลว ซ่ึงวิญญาณัญจายตนะนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา 
เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง  
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     [๗๐๑] คําวา วิญญาณนอยหน่ึงไมมี มีอธิบายวา ภกิษุ พิจารณาเห็นวา วิญญาณ 
นั้นแลไมมี ไมปรากฏ อันตรธานไปนอยหนึ่งไมมี ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา วิญญาณนอย 
หนึ่งไมมี 
     [๗๐๒] บทวา อากิญจัญญายตนะ ไดแกธรรมคือจิตและเจตสิกของผูเขา 
อากิญจัญญายตนฌาน หรือของผูอุปบัติในอากิญจัญญายตนภูมิ หรือของพระอรหันตผูอยูเปนสุข 
ในทิฏฐธรรม 
     [๗๐๓] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึง ความถึงการถูกตอง  
การทําใหแจง การบรรลุ ซ่ึงอากิญจัญญายตนะ 
     [๗๐๔] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกนัอยู ฯลฯ พกัอยูดวยเหตุนั้น  
จึงเรียกวา อยู 
     [๗๐๕] คําวา เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง มีอธิบายวา  
ภิกษุ กาวลวงแลว ขามแลว ขามพนแลว ซ่ึงอากิญจัญญายตนะน้ี ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา  
เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง 
     [๗๐๖] บทวา มิใชผูมีสัญญาและมิใชผูไมมีสัญญา มีอธิบายวาภกิษพุจิารณา 
อากิญจัญญายตนฌานนัน้แล โดยความสงบ เจริญสมาบัติอันมีสังขารเหลืออยู ดวยเหตุนั้น 
จึงเรียกวา มิใชผูมีสัญญาและมิใชผูไมมีสัญญา 
     [๗๐๗] บทวา เนวสัญญานาสัญญายตนะ ไดแกจิตและเจตสิกของผูเขา 
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน หรือของผูอุปบัติในเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิหรือของพระ 
อรหันตผูอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม 
     [๗๐๘] บทวา บรรลุ ไดแก การได การกลับไดอีก การถึง ความถึงการถูกตอง  
การทําใหแจง การบรรลุ ซ่ึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
     [๗๐๙] บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกนัอยู ประพฤตเิปนไปอยูรักษาอยู 
เปนไปอยู ใหเปนไปอยู เท่ียวไปอยู พักอยู ดวยเหตนุั้น จงึเรียกวาอยู 
                       สุตตันตภาชนยี จบ  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 305 
                        อภิธรรมภาชนีย 
                       กุศลฌาน จตุกกนัย 
     [๗๑๐] ฌาน ๔ คือ 
           ๑. ปฐมฌาน 
           ๒. ทุตยิฌาน 
           ๓. ตติยฌาน 
           ๔. จตุตถฌาน 
     [๗๑๑] ในฌาน ๔ นัน้  ปฐมฌาน เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม 
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข 
อันเกิดแตวเิวกอยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๕ คือวิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต 
มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา ปฐมฌานธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
     [๗๑๒] ทุตยิฌาน เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปน 
อารมณ เปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึน 
แกใจ ไมมีวิตก ไมมีวจิาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๓ คือ 
ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ทุติยฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา  
ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
     [๗๑๓] ตติยฌาน เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย  
จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกายบรรลุตติยฌาน 
ท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ ซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมี 
จิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๒ คือ สุข เอกัคคตา 
แหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวาตติยฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุต 
ดวยฌาน 
     [๗๑๔] จตตุตถฌาน เปนไฉน  
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     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทา เพื่อเขาถึงรูปภพ บรรลุจตุตถฌานท่ีมีปฐวกีสิณ 
เปนอารมณ ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดบัสนิท 
ในกอน มีสติบริสุทธ์ิ เพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใดฌานมีองค ๒ คือ อุเบกขา  
เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา จตุตถฌานธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา 
ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
                       กุศลฌาน ปญจกนัย 
     [๗๑๕] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจาก 
อกุศลธรรมท้ังหลาย บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติ 
และสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต 
มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวาปฐมฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
     [๗๑๖] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานท่ีมีปฐว ี
กสิณเปนอารมณ ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๕ 
คือ วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ทุติยฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวาธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
     [๗๑๗] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุตติยฌานท่ีมี 
ปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรม 
เอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกดิแตสมาธิ อยู ในสมัยใด 
ฌานมีองค ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิตมีในสมัยนัน้ นี้เรียกวาตติยฌาน ธรรมท้ังหลาย 
ท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
     [๗๑๘] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย 
จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานท่ีมี 
ปฐวีกสิณเปนอารมณ ซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิต 
เปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุขดังนี้ อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๒ คือ สุข เอกัคคตาแหงจติ 
มีในสมัยนัน้นีเ้รียกวา จตุตถฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
     [๗๑๙] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุปญจมฌานท่ีมีปฐว ี
กสิณเปนอารมณ ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขไดเพราะโสมนัสและโทมนัสดับ  
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สนิทในกอน มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา 
แหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวาปญจมฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุต 
ดวยฌาน ฯลฯ 
     [๗๒๐] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวงอากญิจัญ 
ญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌานอันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา 
ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขไดเพราะโสมนัสและโทมนัสดบัสนิทในกอน มีสติ 
บริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มีใน 
สมัยนั้น นี้เรียกวาจตุตถฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
                    โลกุตตรกุศลฌาน จตุกกนัย 
     [๗๒๑] ฌาน ๔ คือ 
           ๑. ปฐมฌาน 
           ๒. ทุตยิฌาน 
           ๓. ตติยฌาน 
           ๔. จตุตถฌาน 
     [๗๒๒] ในฌาน ๔ นั้น ปฐมฌาน เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทา 
ทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๕ คือวิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น 
นี้เรียกวา ปฐมฌานธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวาธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
        [๗๒๓] ทุติยฌาน เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาไปสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุทุติยฌาน อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผอง  
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ใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวติก ไมมีวจิาร มีแตปติและสุข 
อันเกิดแตสมาธิ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๓ คือ ปติ สุข 
เอกัคคตาแหงจิตมีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา ทุติยฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยฌาน 
     [๗๒๔] ตติยฌาน เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ เพราะคลายปติไดอีกดวยจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ 
สัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌาน ซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย 
กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดงันี้ เปนทุกขาปฏิ 
ปทาทันธาภิญญา อยู ในสมยัใด ฌานมีองค ๒ คือ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนัน้ 
นี้เรียกวาตติยฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวาธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
     [๗๒๕] จตตุถฌาน เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกตุตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและ 
ทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา เปนทุกขา 
ปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใดฌานมีองค ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มีใน 
สมัยนั้น นี้เรียกวา จตุตถฌานธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
                    โลกกุตตรกุศลฌาน ปญจกนัย 
     [๗๒๖] ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกไปจากโลก ให 
เขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย 
แลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขา 
ปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต  
มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวาปฐมฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
     [๗๒๗] ภกิษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกไปจากโลก ให 
เขาไปสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุทุติยฌานไมมีวิตก มีแตวจิาร  
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มีปติและสุขอันเกิดแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๔ คือ 
วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจติ มีในสมัยนัน้นี้เรียกวา ทุตยิฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
     [๗๒๘] ภกิษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกไปจากโลก ให 
เขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุตติยฌาอันเปนไปในภายใน เปน 
ธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวติก ไมมีวจิาร มีแต 
ปติและสุข อันเกิดแตสมาธิ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๓ คือ  
ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิตมีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ตติยฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา 
ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
     [๗๒๙] ภกิษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกไปจากโลก ให 
เขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ เพราะคลายปติไดอีกดวย จึงเปนผูมีจิต 
เปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุจตตุถฌาน ซ่ึงเปนฌาน 
ท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข 
ดังนี้ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๒ คือ สุข เอกัคคตาแหงจิต 
มีในสมัยนัน้นีเ้รียกวา จตุตถฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
     [๗๓๐] ภกิษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกไปจากโลก ใหเขา 
สูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุปญจมฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ 
ละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู  
ในสมัยใด ฌานมีองค ๒คือ อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา ปญจมฌาน  
ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
                       วิปากฌาน จตกุกนยั 
     [๗๓๑] ฌาน ๔ คือ 
           ๑. ปฐมฌาน 
           ๒. ทุตยิฌาน 
           ๓. ตติยฌาน 
           ๔. จตุตถฌาน  
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     [๗๓๒] ในฌาน ๔ นัน้ ปฐมฌาน เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข 
อันเกิดแตวเิวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้  
ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปน 
อารมณ อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดส่ังสมไวแลวนั่นแล ประกอบ 
ดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิวกอยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข  
เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา ปฐมฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยฌาน 
     ทุติยฌาน เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานท่ีมีปฐวกีสิณ 
เปนอารมณ อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอก 
ผุดข้ึนแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวจิาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ  
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุบรรลุทุติยฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอัน 
ไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลวนั้นแล เปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจาร 
สงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ใน 
สมัยใด ฌานมีองค ๓ คือ ปติสุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ทุติยฌาน  
ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวาธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
     ตติยฌาน เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวาตติยฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวาธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยฌาน 
     จตุตถฌาน เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวาจตุตถฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวาธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยฌาน  
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                       วิปากฌาน ปญจกนัย 
     ปฐมฌาน เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศล 
ธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติ 
และสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวกิเขปะ มีในสมยันัน้ สภาวธรรม 
เหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปน 
อารมณ อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดส่ังสมไวแลวนั้นแล  
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก อยูในสมัยใด ฌานมีองค ๕ คือ วิตก 
วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจติ มีในสมัยนัน้นี้เรียกวา ปฐมฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
        ทุติยฌาน เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ทุตยิฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยฌาน 
     ตติยฌาน เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ตติยฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยฌาน 
     จตุตถฌาน เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา จตุตถฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวาธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยฌาน 
     ปญจมฌาน เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ ฯลฯ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุปญจมฌานท่ีมีปฐวีกสิณ 
เปนอารมณ ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขไดเพราะโสมนัสและโทมนัสดบัสนิท 
ในกอน มีสติบริสุทธ์ิ เพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมยันัน้  
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล  
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     ภิกษุ บรรลุปญจมฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรม 
อันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลวนั้นแล ไมมีทุกข ไมมีสุขเพราะละสุขและทุกขได เพราะ 
โสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค  
๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิตมีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา ปญจมฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน ฯลฯ 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะ 
โดยประการทัง้ปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมี 
ทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขไดเพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติ 
บริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมยันัน้ สภาวธรรม 
เหลานี้ ช่ือวา กุศล 
        เพราะกาวลวงอากิญจญัญายตนะโดยประการท้ังปวง ภกิษุจึงบรรลุจตุตถฌาน อันเปน 
วิบาก เพราะอรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลวนั้นแล อันสหรคตดวยเนว 
สัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกข ไมมีสุขเพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและ 
โทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา อยู ในสมยัใด ฌานมีองค ๒ คือ อุเบกขา 
เอกัคคตาแหงจิตมีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา จตุตถฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา  
ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
                    โลกุตตรวิปากฌาน จตุกกนยั 
     [๗๓๓] ฌาน ๔ คือ 
           ๑. ปฐมฌาน 
           ๒. ทุตยิฌาน 
           ๓. ตติยฌาน 
           ๔. จตุตถฌาน 
     [๗๓๔] ในฌาน ๔ นัน้ ปฐมฌาน เปนไฉน 
     ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ  
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ปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวกิเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก 
 เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแลประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติ 
 และสุขอันเกดิแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใด ฌานมี 
 องค ๕ คือ วิตก วิจารปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ปฐมฌาน  
 ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
     ทุติยฌาน เปนไฉน 
     ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุทุติยฌาน อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติ 
ผองใส เพราะวิตก วิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปตแิละ 
สุขอันเกิดแตสมาธิ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มี 
ในสมัยนัน้ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุ บรรลุทุติยฌาน อันเปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ไดเจริญ 
ไวแลวนั้นแล อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวติกวิจารสงบ เปนธรรม 
เอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกดิแตสมาธิ เปนทุกขาปฏิปทา 
ทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู ในสมัยใดฌานมีองค ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต  
มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา ทุตยิฌานธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
     ตติยฌาน เปนไฉน 
     ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ตติยฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยฌาน 
     จตุตถฌาน เปนไฉน 
     ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา จตุตถฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรม 
ท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
                    โลกุตตรวิปากฌาน ปญจกนัย 
     ปฐมฌาน เปนไฉน 
     ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสู 
นิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว   
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บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทา 
ทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวกิเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก 
เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแลประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติ 
และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู ในสมยัใด ฌานมี 
องค ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุขเอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ปฐมฌาน  
ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
     ทุติยฌาน เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ทุตยิฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรม 
ท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
     ตติยฌาน เปนไฉน 
     ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ตติยฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรม 
ท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
     จตุตถฌาน เปนไฉน 
     ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา จตุตถฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรม 
ท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
     ปญจมฌาน เปนไฉน 
     ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุปญจมฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและ 
ทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา เปนทุกขา 
ปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น สภาวธรรมเหลานี้  
ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุ บรรลุปญจมฌาน อันเปนวบิาก เพราะโลกุตตรกศุลฌานอันไดทําไวแลว  
ไดเจริญไวแลวนั้นแล ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขไดเพราะโสมนัสและ 
โทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ 
อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๒ คืออุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา 
ปญจมฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน  
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                       กิริยาฌาน จตกุกนยั 
     [๗๓๕] ฌาน ๔ คือ 
           ๑. ปฐมฌาน 
           ๒. ทุตยิฌาน 
           ๓. ตติยฌาน 
           ๔. จตุตถฌาน 
     [๗๓๖] ในฌาน ๔ นัน้ ปฐมฌาน เปนไฉน 
     ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌาน อันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศลและ 
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู  
ในสมัยใด ฌานมีองค ๕ คือวิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียก 
วา ปฐมฌานธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
     ทุติยฌาน เปนไฉน 
     ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศลไมใชอกุศล และ 
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทุติยฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ อันเปนไปใน 
ภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวติกวิจารสงบเปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวิตก ไมมี 
วิจาร มีแตปตแิละสุขอันเกิดแตสมาธิอยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตา 
แหงจิต มีในสมัยนั้นนี้เรียกวา ทุติยฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุต 
ดวยฌาน 
     ตติยฌาน เปนไฉน 
     ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ตติยฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยฌาน 
     จตุตถฌาน เปนไฉน 
     ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา จตุตถฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรม 
ท่ีสัมปยุตดวยฌาน  
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                       กิริยาฌาน ปญจกนยั 
     ปฐมฌาน เปนไฉน 
     ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ปฐมฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรม 
ท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
     ทุติยฌาน เปนไฉน 
     ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ทุตยิฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรม 
ท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
     ตติยฌาน เปนไฉน 
     ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา ตติยฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรม 
ท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
     จตุตถฌาน เปนไฉน 
     ภิกษุ ในศาสนานี้ ฯลฯ นี้เรียกวา จตุตถฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรม 
ท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
     ปญจมฌาน เปนไฉน 
     ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศลและไมใช 
กรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุปญจมฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ ไมมีทุกข ไมมี 
สุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดบัสนิทในกอน มีสติบริสุทธ์ิเพราะ 
อุเบกขา อยู ในสมัยใด ฌานมีองค ๒ คืออุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา  
ปญจมฌาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน ฯลฯ 
     ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญอรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ 
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง 
จึงบรรลุจตุตถฌานอันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข 
และทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดบัสนิทในกอน มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา อยู ในสมัย 
ใด ฌานมีองค ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา จตุตถฌาน 
ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฌาน 
                       อภิธรรมภาชนีย จบ  
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                         ปญหาปุจฉกะ 
     [๗๓๗] ฌาน ๔ คือ 
     ๑. ภิกษุ ในศาสนาน้ี สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลวบรรลุปฐมฌาน  
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก อยู 
     ๒. บรรลุทุติยฌาน อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ  
เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวจิาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู 
     ๓. เพราะคลายปติไดอีกดวย จึงเปนผูมีจติเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และ 
เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌาน ซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยะเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูได 
บรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ดังนี้ อยู 
     ๔. บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขไดเพราะโสมนัสและ 
โทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา อยู 
                  ติกมาติกาปุจฉา-ทุกมาติกาปุจฉา 
     บรรดาฌาน ๔ ฌานไหนเปนกุศล ฌานไหนเปนอกุศล ฌานไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ  
ฌานไหนเปนสรณะ ฌานไหนเปนอรณะ 
                        ติกมาติกาวิสัชนา 
     [๗๓๘] ฌาน ๔ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี ฌาน ๓ เวนสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนใน 
ฌานนี้เสีย เปนสุขเวทนาสัมปยุต จตุตถฌาน เวนอทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนในฌานนี้เสีย เปน 
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฌาน ๔ เปนวปิากก็มี เปนวปิากธัมมธรรมก็มี เปนเนววปิาก 
นวิปากธัมมธรรมก็มี ฌาน ๔ เปนอุปาทินนุปาทานิยะกมี็ เปนอนุปาทินนุปาทานยิะก็มี เปนอนุปา 
ทินนานุปาทานิยะก็มีฌาน ๔ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกลิิฏฐอสังกิเลสิกะก็มี ปฐมฌาน 
เวนวิตกวิจารท่ีเกิดข้ึนในฌานนี้เสีย เปนสวิตักกสวิจาระ ฌาน ๓ เปนอวิตักกอวิจาระฌาน ๒  
เวนปติท่ีเกิดข้ึนในฌานนี้เสีย เปนปติสหคตะ ฌาน ๓ เวนสุขท่ีเกิดข้ึนในฌานนี้เสีย เปน 
สุขสหคตะ จตุตถฌาน เวนอุเบกขาท่ีเกิดข้ึนในฌานนี้เสียเปนอุเบกขาสหคตะ ฌาน ๔  
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เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ฌาน ๔ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ฌาน ๔ 
เปนอาจยคามีก็มี เปนอปจยคามีก็มีเปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี ฌาน ๔ เปนเสกขะก็มี  
เปนอเสกขะกมี็ เปนเนวเสกขนาเสกขะก็มี ฌาน ๔ เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปปมาณะกมี็  
ฌาน ๓กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปนมหคัคตารัมมณะ เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี  
กลาวไมไดวาเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี จตตุถฌาน เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะ 
ก็มี เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตารัมมณะ  
แมเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี ฌาน ๔เปนมัชฌิมะก็มี เปนปณีตะก็มี ฌาน ๔ เปนสัมมัตตนิยตะ 
ก็มี เปนอนยิตะก็มีฌาน ๓ ไมเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติ 
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี จตุตถฌาน เปนมัคคารัมมณะ 
ก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปน 
มัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี ฌาน ๔ เปนอุปปนนะก็มีเปนอนุปปนนะก็มี เปน 
อุปปาทีก็มี ฌาน ๔ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจบัุนก็มี ฌาน ๓ กลาวไมไดวา  
แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ จตุตถฌาน เปนอตีตา 
รัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัม 
มณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจปุปนนารัมมณะก็มี ฌาน ๔ เปนอัชฌัตตะกมี็ เปน 
พหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหทิธาก็มี ฌาน ๓ เปนพหิทธารัมมณะ จตุตถฌาน เปนอัชฌัตตา 
รัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน 
อัชฌัตตารัมมณะ แมเปนพหิทธารัมมณะ แมเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ฌาน ๔ เปน 
อนิทัสสนอัปปฏิฆะ 
                        ทุกมาติกาวิสัชนา 
                      ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 
     [๗๓๙] ฌาน ๔ เปนเหตุ ฌาน ๔ เปนสเหตุกะ ฌาน ๔ เปนเหตุสัมปยุต  
ฌาน ๔ กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนแตสเหตุกนเหตุ ฌาน ๔กลาวไมไดวา เปน 
เหตุเหตุสัมปยตุ เปนแตเหตสัุมปยุตตนเหตุ ฌาน ๔ เปนนเหตุสเหตุกะ  
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                      ๒. จฬูันตรทุกวิสัชนา 
     ฌาน ๔ เปนสัปปจจยะ ฌาน ๔ เปนสังขตะ ฌาน ๔ เปนอนิทัสสนะฌาน ๔  
เปนอัปปฏิฆะ ฌาน ๔ เปนอรูป ฌาน ๔ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี ฌาน ๔ เปน 
เกนจวิิญเญยยะ เปนเกนจนิวญิเญยยะ 
                     ๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา 
     ฌาน ๔ เปนโนอาสวะ ฌาน ๔ เปนสาสวะก็มี เปนอนาสวะก็มี ฌาน ๔เปน 
อาสววิปปยุต ฌาน ๔ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ ฌาน ๔ เปนสาสวโนอาสวะก็มี  
กลาวไมไดวา เปนสาสวโนอาสวะก็มี ฌาน ๔ กลาวไมไดวาแมเปนอาสวอาสวสัมปยตุ  
แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ ฌาน ๔ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เปนอาสววิปปยุตต 
อนาสวะก็มี 
          ๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวสัิชนา 
     ฌาน ๔ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ ฌาน ๔ เปนโนคันถะ ฯลฯฌาน ๔ เปนโนโอฆะ ฯลฯ  
ฌาน ๔ เปนโนโยคะ ฯลฯ ฌาน ๔ เปนโนนีวรณะ ฯลฯ ฌาน ๔ เปนโนปรามาสะ ฯลฯ  
ฌาน ๔ เปนสารัมมณะ ฌาน ๔เปนโนจิตตะ ฌาน ๔ เปนเจตสิกะ ฌาน ๔  
เปนจิตตสัมปยุต ฌาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐะ ฌาน ๔ เปนจิตตสมุฏฐานะ ฌาน ๔ เปนจิตตสหภู  
ฌาน ๔ เปนจติตานุปริวัตติ ฌาน ๔ เปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ฌาน ๔ เปนจิตตสังสัฏฐ 
สมุฏฐานสหภ ูฌาน ๔ เปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวตัติ ฌาน ๔ เปนพาหิระ ฌาน ๔ 
เปนนอุปาทา ฌาน ๔ เปนอุปาทินนะก็มี เปนอนุปาทินนะก็มี ฌาน ๔ เปนนอุปาทานะ ฯลฯ  
ฌาน ๔ เปนโนกิเลสะ ฯลฯ 
                       ๑๓. ปฏฐิทุกวสัิชนา 
     [๗๔๐] ฌาน ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพะ ฌาน ๔ เปนนภาวนาปหาตัพพะ ฌาน ๔ 
เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ ฌาน ๔ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะปฐมฌาน เวนวติกท่ี 
เกิดข้ึนในฌานนี้เสีย เปนสวิตักกะ ฌาน ๓ เปนอวิตกักะปฐมฌาน เวนวิจารที่เกิดข้ึนใน  
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ฌานนี้เสีย เปนสวิจาระ ฌาน ๓ เปนอวจิาระฌาน ๒ เวนปติท่ีเกิดข้ึนในฌานนี้เสีย 
เปนสัปปติกะ ฌาน ๒ เปนอัปปติกะฌาน ๒ เวนปติท่ีเกดิข้ึนในฌานนีเ้สีย เปนปติสหคตะ  
ฌาน ๒ เปนนปติสหคตะฌาน ๓ เวนสุขท่ีเกิดข้ึนในฌานนี้เสีย เปนสุขสหคตะ  
จตุตถฌาน เปนนสุขสหคตะจตุตถฌาน เวนอุเบกขาท่ีเกดิข้ึนในฌานนีเ้สีย เปนอุเปกขา 
สหคตะ ฌาน ๓ เปนนอุเปกขาสหคตะ ฌาน ๔ เปนนกามาวจร ฌาน ๔ เปน 
รูปาวจรก็มี เปนนรูปาวจรกมี็ ฌาน ๓ เปนนอรูปาวจร จตุตถฌาน เปนอรูปาวจรก็มี เปน 
นอรูปาวจรก็มี ฌาน ๔ เปนปริยาปนนะก็มี เปนอปริยาปนนะก็มี ฌาน ๔ เปนนิยยานกิะก็มี 
เปนอนิยยานกิะก็มี ฌาน ๔ เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี ฌาน ๔ เปนสอุตตระก็มี เปน 
อนุตตระก็มี ฌาน ๔ เปนอรณะ ฉะนี้แล 
                        ปญหาปุจฉกะ จบ 
                      ฌานวภิังค จบบริบูรณ 
                      ๑๓. อัปปมัญญาวิภังค 
                         สุตตันตภาชนีย 
     [๗๔๑] อัปปมัญญา ๔ คือ 
     ๑. ภิกษุในศาสนาน้ี แผเมตตาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี ๒ ก็อยางนัน้ทิศท่ี ๓  
ก็อยางนัน้ ทิศท่ี ๔ ก็อยางนัน้ ทิศเบ้ืองสูง ทิศเบ้ืองตํ่า ทิศเบ้ืองขวางก็เชนเดียวกนันี้  
แผเมตตาจิตอันไพบูลย กวางขวาง หาประมาณมิได ไมมีเวรไมมีพยาบาท ไปยังสัตวโลก 
ท้ังปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา อยู 
     ๒. แผกรุณาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี ๒ ก็อยางนัน้ ทิศท่ี ๓ ก็อยางนัน้ ทิศท่ี ๔  
ก็อยางนัน้ ทิศเบ้ืองสูง ทิศเบ้ืองตํ่า ทิศเบ้ืองขวาง ก็เชนเดยีวกันนี้ แผกรุณาจิตอันไพบูลย  
กวางขวาง หาประมาณมิไดไมมีเวร ไมมีพยาบาท ไปยงัสัตวโลกท้ังปวง เพราะเปนผูมีจิต 
เสมอในสัตวทุกหมูเหลา อยู 
     ๓. แผมุทิตาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี ๒ ก็อยางนัน้ ทิศท่ี ๓ ก็อยางนัน้ ทิศท่ี ๔  
ก็อยางนัน้ ทิศเบ้ืองสูง ทิศเบ้ืองตํ่า ทิศเบ้ืองขวาง ก็เชนเดยีวกันนี้ แผมุทิตาจิตอันไพบูลย   
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กวางขวาง หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาทไปยังสัตวโลกท้ังปวง เพราะเปนผูมีจิต 
เสมอในสัตวทุกหมูเหลา อยู 
     ๔. แผอุเบกขาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี ๒ ก็อยางนั้น ทิศท่ี ๓ ก็อยางนั้น ทิศท่ี ๔ 
ก็อยางนัน้ ทิศเบ้ืองสูง ทิศเบ้ืองตํ่า ทิศเบ้ืองขวาง ก็เชนเดยีวกันนี้ แผอุเบกขาจิตอันไพบูลย  
กวางขวาง หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท ไปยงัสัตวโลกท้ังปวง เพราะเปนผูมีจิต 
เสมอในสัตวทุกหมูเหลา อยู 
                      เมตตาอัปปมัญญานิเทศ 
     [๗๔๒] กภ็ิกษแุผเมตตาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู เปนอยางไร 
     ภิกษแุผเมตตาจิตไปยังสัตวท้ังปวง เหมือนบุคคลเห็นบุคคลคนหน่ึงผูเปนท่ีรักใครชอบใจ 
แลว พึงรักใคร ฉะนั้น 
     [๗๔๓] ในบทเหลานั้น เมตตา เปนไฉน 
     การรักใคร กิริยาท่ีรักใคร ความรักใครในสัตวท้ังหลาย เมตตาเจโตวมุิตติ อันใด  
นี้เรียกวาเมตตา 
     จิต เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณวญิญาณขันธ  
มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นีเ้รียกวาจิต 
     จิตนี้ สหรคต เกิดรวม เจอืปน สัมปยุต ดวยเมตตาน้ี ดวยเหตุนัน้จึงเรียกวา  
เมตตาจิต 
     คําวา ทิศหนึ่ง ไดแก ทิศบูรพา หรือทิศปศจิม หรือทิศอุดร หรือทิศทักษิณ หรือ 
ทิศเบ้ืองสูง หรือทิศเบ้ืองตํ่า ทิศเบ้ืองขวาง หรือทิศตางๆ 
     บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจติไป 
     บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ประพฤติเปนไปอยู รักษาอยูเปนไปอยู  
ใหเปนไปอยู เท่ียวไปอยู พกัอยู ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา อยู  
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     คําวา ทิศท่ี ๒ ก็อยางนั้น มีอธิบายวา ทิศหนึ่งฉันใด ทิศท่ี ๒ ก็ฉันน้ัน ทิศท่ี ๓  
ก็ฉันนั้น ทิศท่ี ๔ ก็ฉันนัน้ ทิศเบ้ืองสูงก็ฉันนั้น ทิศเบ้ืองตํ่าก็ฉันนั้น ทิศเบ้ืองขวางก็ฉันนั้น 
ทิศตางๆ ก็ฉันนั้น 
     คําวา สัตวโลกท้ังปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลามีอธิบายวา คําวา 
สัตวโลกท้ังปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา นั้นเปนคํากลาวกําหนดเอาสัตวท่ัว 
ท้ังหมดไมมีสวนเหลือ หาสวนเหลือมิได 
     คําวา เมตตาจิต มีอธิบายวา ในบทเหลานั้น เมตตา เปนไฉน 
     การรักใคร กิริยาท่ีรักใคร ความรักใครในสัตวท้ังหลาย เมตตาเจโตวมุิตติ อันใด  
นี้เรียกวา เมตตา 
     จิต เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต 
     จิตนี้ สหรคต เกิดรวม เจอืปน สัมปยุต ดวยเมตตาน้ี ดวยเหตุนัน้จึงเรียกวา 
เมตตาจิต 
     บทวา ไพบูลย มีอธิบายวา จิตใดไพบูลย จิตนั้นกวางขวาง จิตใดกวางขวาง  
จิตนั้นหาประมาณมิได จิตใดหาประมาณมิได จิตน้ันไมมีเวร จิตใดไมมีเวร จิตนัน้ไมมีพยาบาท 
     บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจติไป 
     บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา อยู 
                      กรุณาอัปปมัญญานิเทศ 
     [๗๔๔] กภ็กิษุแผกรุณาจติไปยังทิศหนึง่อยู เปนอยางไร 
     ภิกษแุผกรุณาจิตไปยังสัตวท้ังปวง เหมือนบุคคลเห็นบุคคลคนหน่ึงผูตกทุกขไดยากแลว  
พึงสงสาร ฉะนั้น 
     [๗๔๕] ในบทเหลานั้น กรุณา เปนไฉน 
     การสงสาร กิริยาท่ีสงสาร ความสงสารในสัตวท้ังหลาย กรุณาเจโตวมุิตติ อันใด  
นี้เรียกวา กรุณา 
     จิต เปนไฉน  
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     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต 
     จิตนี้ สหรคต เกิดรวม เจอืปน สัมปยุต ดวยกรุณานี้ ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา  
 กรุณาจิต 
     คําวา ทิศหนึ่ง ไดแกทิศบูรพา หรือทิศปศจิม หรือทิศอุดร หรือทิศทักษิณ  
หรือทิศเบ้ืองสูง หรือทิศเบ้ืองตํ่า หรือทิศเบ้ืองขวาง หรือทิศตางๆ 
     บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจติไป 
     บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ประพฤติเปนไปอยู รักษาอยูเปนไปอยู  
ใหเปนไปอยู เท่ียวไปอยู พกัอยู ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา อยู 
     คําวา ทิศท่ี ๒  ก็อยางนั้น มีอธิบายวา ทิศหนึ่งฉันใด ทิศท่ี ๒ ก็ฉันน้ัน ทิศท่ี ๓  
ก็ฉันนั้น ทิศท่ี ๔ ก็ฉันนัน้ ทิศเบ้ืองสูงก็ฉันนั้น ทิศเบ้ืองตํ่าก็ฉันนั้น ทิศเบ้ืองขวางก็ฉันนั้น  
ทิศตางๆ ก็ฉันนั้น 
     คําวา สัตวโลกท้ังปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลามีอธิบายวา คําวา  
สัตวโลกท้ังปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา นั้นเปนคํากลาวกําหนดเอาสัตวท่ัว 
ท้ังหมด ไมมีสวนเหลือ หาสวนเหลือมิได 
     คําวา กรุณาจิต มีอธิบายวา ในบทเหลานั้น กรุณา เปนไฉน 
     การสงสาร กิริยาท่ีสงสาร ความสงสารในสัตวท้ังหลาย กรุณาเจโตวมุิตติ อันใด 
นี้เรียกวา กรุณา 
     จิต เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต 
     จิตนี้ สหรคต เกิดรวม เจอืปน สัมปยุต ดวยกรุณานี้ ดวยเหตุนัน้จึงเรียกวา 
กรุณาจิต 
     บทวา ไพบูลย มีอธิบายวา จิตใดไพบูลย จิตนั้นกวางขวาง จิตใดกวางขวาง จิตนัน้ 
หาประมาณมิได จิตใดหาประมาณมิได จตินั้นไมมีเวร จิตใดไมมีเวร จิตนั้นไมมีพยาบาท 
     บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจติไป 
     บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนัน้ จงึเรียกวา อยู  
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                      มุทิตาอัปปมัญญานิเทศ 
     [๗๔๖] ก็ภกิษุแผมุทิตาจติไปยังทิศหนึง่อยู เปนอยางไร 
     ภิกษแุผมุทิตาจิตไปยังสัตวท้ังปวง เหมือนบุคคลเห็นบุคคลคนหน่ึงผูเปนท่ีรักใครชอบใจ 
แลว พึงพลอยยินดี ฉะนั้น 
     [๗๔๗] ในบทเหลานั้น มุทิตา เปนไฉน 
     การพลอยยนิดี กิริยาท่ีพลอยยินดี ความพลอยยินดีในสัตวท้ังหลายมุทิตาเจโตวิมุตติ  
อันใด นีเ้รียกวา มุทิตา 
     จิต เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต 
     จิตนี้ สหรคต เกิดรวม เจอืปน สัมปยุต ดวยมุทิตานี้ ดวยเหตุนัน้จึงเรียกวา  
มุทิตาจิต 
     คําวา ทิศหนึ่ง ไดแก ทิศบูรพา หรือปศจิม หรือทิศอุดร หรือทิศทักษณิหรือ 
ทิศเบ้ืองสูง หรือทิศเบ้ืองตํ่า หรือทิศเบ้ืองขวาง หรือทิศตางๆ 
     บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจติไป 
     บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา อยู 
     คําวา ทิศท่ี ๒ ก็อยางนั้น มีอธิบายวา ทิศหนึ่งฉันใด ทิศท่ี ๒ ก็ฉันน้ัน ทิศท่ี ๓   
ก็ฉันนั้น ทิศท่ี ๔ ก็ฉันนัน้ ทิศเบ้ืองสูงก็ฉันนั้น ทิศเบ้ืองตํ่าก็ฉันนั้น ทิศตางๆ ก็ฉันนั้น 
     คําวา สัตวโลกท้ังปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา มีอธิบายวา 
คําวา สัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา นั้น เปนคํากลาวกําหนด 
เอาสัตวท่ัวทั้งหมด ไมมีสวนเหลือ หาสวนเหลือมิได 
     คําวา มุทิตาจิต มีอธิบายวา ในบทเหลานั้น มุทิตา เปนไฉน 
     การพลอยยนิดี กิริยาท่ีพลอยยินดี ความพลอยยินดีในสัตวท้ังหลายมุทิตาเจโตวิมุตติ  
อันใด นีเ้รียกวา มุทิตา 
     จิต เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต 
     จิตนี้ สหรคต เกิดรวม เจอืปน สัมปยุต ดวยมุทิตานี้ ดวยเหตุนัน้จึงเรียกวา  
มุทิตาจิต  
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     บทวา ไพบูลย มีอธิบายวา จิตใดไพบูลย จิตนั้นกวางขวาง จิตใดกวางขวาง 
จิตนั้นหาประมาณมิได จิตใดหาประมาณมิได จิตน้ันไมมีเวร จิตใดไมมีเวร จิตนัน้ไมมีพยาบาท 
     บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจติไป 
     บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนัน้จึงเรียกวา อยู 
                     อุเบกขาอัปปมัญญานิเทศ 
     [๗๔๘] ก็ภกิษุแผอุเบกขาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู เปนอยางไร 
     ภิกษแุผอุเบกขาจิตไปยังสัตวท้ังปวง เหมือนบุคคลเห็นบุคคลหน่ึงผูเปนท่ีชอบใจก็ 
 ไมใช ไมเปนท่ีชอบใจก็ไมใช แลวพึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา ฉะนั้น 
     [๗๔๙] ในบทเหลานั้น อุเบกขา เปนไฉน 
     การวางเฉย กิริยาท่ีวางเฉย ความวางเฉยในสัตวท้ังหลาย อุเบกขาเจโตวิมุตติ อันใด 
นี้เรียกวา อุเบกขา 
     จิต เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวา จิต 
     จิตนี้ สหรคต เกิดรวม เจอืปน สัมปยุต ดวยอุเบกขานี้ ดวยเหตนุั้นจึงเรียกวา 
อุเบกขาจิต 
     คําวา ทิศหนึ่ง ไดแก ทิศบูรพา หรือทิศปศจิม หรือทิศอุดร หรือทิศทักษิณ 
หรือทิศเบ้ืองสูง หรือทิศเบ้ืองตํ่า หรือทิศเบ้ืองขวาง หรือทิศตางๆ 
     บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจติไป 
     บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา อยู 
     คําวา ทิศท่ี ๒ ก็อยางนั้น มีอธิบายวา ทิศหนึ่งฉันใด ทิศท่ี ๒ ก็ฉันน้ันทิศท่ี ๓ 
ก็ฉันนั้น ทิศท่ี ๔ ก็ฉันนัน้ ทิศเบ้ืองสูงก็ฉันนั้น ทิศเบ้ืองตํ่าก็ฉันนั้นทิศเบ้ืองขวางก็ฉันนั้น 
ทิศตางๆ ก็ฉันนั้น 
     คําวา สัตวโลกท้ังปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลามีอธิบายวา 
คําวา สัตวโลกทั้งปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา นั้นเปนคํากลาวกําหนดเอา 
สัตวท่ัวทั้งหมดไมมีสวนเหลือ หาสวนเหลือมิได  
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     คําวา อุเบกขาจิต มีอธิบายวา อุเบกขา เปนไฉน 
     การวางเฉย กิริยาท่ีวางเฉย ความวางเฉยในสัตวท้ังหลาย อุเบกขา 
เจโตวิมุตติ อันใด นีเ้รียกวา อุเบกขา 
     จิต เปนไฉน 
     จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน อันใด นี้เรียกวาจิต 
    จิตน้ี สหรคต เกิดรวม เจือปน สัมปยุต ดวยอุเบกขานี้ ดวยเหตุนัน้จึงเรียกวา 
อุเบกขาจิต 
     บทวา ไพบูลย มีอธิบายวา จิตใดไพบูลย จิตนั้นกวางขวาง จิตใดกวางขวาง  
จิตนั้นหาประมาณมิได จิตใดหาประมาณมิได จิตน้ันไมมีเวร จิตใดไมมีเวร จิตนัน้ไมมีพยาบาท 
     บทวา แผไป คือ กระจายออกไป นอมจติไป 
     บทวา อยู มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู ฯลฯ พักอยู ดวยเหตุนัน้จึงเรียกวา อยู 
                       สุตตันตภาชนยี จบ 
                        อภิธรรมภาชนีย 
     [๗๕๐] อัปปมัญญา ๔ คือ 
           ๑. เมตตา 
           ๒. กรุณา 
           ๓. มุทิตา 
           ๔. อุเบกขา 
                     เมตตากุศลฌาน จตุกกนัย 
     [๗๕๑] ในอัปปมัญญา ๔ นั้น เมตตา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศล 
ธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปตแิละสุข 
อันเกิดแตวเิวก อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาทีรักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตต 
 ิ ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้รียกวา เมตตาธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเมตตา  
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     เมตตา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา  
อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวติก วิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ 
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปตแิละสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาท่ีรักใคร 
ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติในสมัยนัน้ อันใด นีเ้รียกวา เมตตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเมตตา 
     เมตตา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย จงึเปน 
ผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยูและเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวย 
เมตตา ซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  
มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยูในสมัยใด การรักใคร กิริยาท่ีรักใคร ความรักใคร เมตตาเจ 
โตวิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุต 
ดวยเมตตา 
                     เมตตากุศลฌาน ปญจกนัย 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม 
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิด 
แตวิเวก อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาท่ีรักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น  
อันใด นีเ้รียกวา เมตตาธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเมตตา 
     ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา 
ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาท่ีรักใคร 
ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเมตตา 
        ภิกษุ ในศาสนาน้ี เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา  
อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวติก วิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ  
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปตแิละสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาท่ีรักใคร  
ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  
เรียกวาธรรมท่ีสัมปยุตดวยเมตตา  
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     ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย จงึเปน 
ผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคต 
ดวยเมตตา ซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจติเปนอุเบกขา  
มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยูในสมัยใด การรักใคร กิริยาท่ีรักใคร ความรักใคร เมตตาเจโต 
วิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวย 
เมตตา 
                     กรุณากุศลฌาน จตุกกนัย 
     [๗๕๒] กรุณา เปนไฉน 
     ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม 
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิด 
แตวิเวก อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาท่ีสงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น  
อันใด นีเ้รียกวา กรุณาธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา 
     กรุณา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา  
อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวติกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ  
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปตแิละสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาท่ีสงสาร  
ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวาธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา 
     กรุณา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย จงึเปน 
ผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ีสหรคต 
ดวยกรุณา ซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา 
มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยูในสมัยใด การสงสาร กิริยาท่ีสงสาร ความสงสาร กรุณาเจโต 
วิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา  
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                     กรุณากุศลฌาน ปญจกนัย 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม 
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิด 
แตวิเวก อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาท่ีสงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น  
อันใด นีเ้รียกวา กรุณาธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา 
ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาท่ีสงสาร 
ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวย 
กรุณา อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตก วิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ  
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปตแิละสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาท่ีสงสาร 
ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวาธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา 
     ภิกษใุนศาสนานี้  เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย จงึเปน 
ผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคต 
ดวยกรุณา ซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา 
มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยูในสมัยใด การสงสาร กิริยาท่ีสงสาร ความสงสาร กรุณาเจโต 
วิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุต 
ดวยกรุณา 
                     มุทิตากุศลฌาน จตุกกนัย 
     [๗๕๓] มุทิตา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม 
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิด 
แตวิเวก อยู ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาท่ีพลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ  
ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้รียกวามุทิตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมุทิตา  
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     มุทิตา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา  
อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวติก วิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ 
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปตแิละสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาท่ี 
พลอยยินดี ความพลอยยินดมุีทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมท้ังหลาย 
ท่ีเหลือเรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมุทิตา 
     มุทิตา เปนไฉน 
     ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย จงึเปน 
ผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวย 
มุทิตา ซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา 
มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยูในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาท่ีพลอยยินดี ความพลอยยนิดี  
มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวาธรรม 
ท่ีสัมปยุตดวยมุทิตา 
                     มุทิตากุศลฌาน ปญจกนัย 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม 
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิด 
แตวิเวกอยู ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาท่ีพลอยยินดี ความพลอยยนิดี มุทิตาเจโตวิมุตติ 
ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้รียกวามุทิตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมุทิตา 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา 
ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาท่ีพลอย 
ยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมท้ังหลาย 
ท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมุทิตา 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา  
อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวติก วิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ  
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปตแิละสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาท่ี 
พลอยยินดี ความพลอยยินดมุีทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรม 
ท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมุทิตา  
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     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย จงึเปน 
ผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคต 
ดวยมุทิตา ซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  
มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยูในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาท่ีพลอยยินดี ความพลอยยนิดี  
มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวาธรรม 
ท่ีสัมปยุตดวยมุทิตา 
                        อุเบกขากุศลฌาน 
     [๗๕๔] อุเบกขา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคตดวย 
อุเบกขา ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน  
มีสติบริสุทธ์ิ เพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใดการวางเฉย กิริยาท่ีวางเฉย ความวางเฉย อุเบกขา 
เจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใดน้ีเรียกวา อุเบกขา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุต 
ดวยอุเบกขา 
     [๗๕๕] อัปปมัญญา ๔ คือ 
           ๑. เมตตา 
           ๒. กรุณา 
           ๓. มุทิตา 
           ๔. อุเบกขา 
                    เมตตาวิปากฌาน จตุกกนัย 
     [๗๕๖] ในอัปปมัญญา ๔ นั้น เมตตา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม 
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิด 
แตวิเวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวกิเขปะ มีในสมยันัน้ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กศุล 
     ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา 
อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก  
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วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาท่ีรักใคร ความรักใคร  
เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้ อันใดนี้เรียกวา เมตตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยเมตตา 
     เมตตา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา 
อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวติกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ 
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปตแิละสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ 
มีในสมัยนัน้ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุบรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได 
ทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลวนั้นแล เปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ 
เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวจิารมีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด  
การรักใคร กิริยาท่ีรักใครความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้รียกวา เมตตา  
ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเมตตา 
     เมตตา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย จงึเปน 
ผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ีสหรคต 
ดวยเมตตา ซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูท่ีไดบรรลุวา เปนผูมีจติเปนอุเบกขา 
มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น สภาวธรรมเหลานี้  
ช่ือวา กุศล 
     เพราะคลายปติไดอีกดวย ภิกษจุึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และ 
เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา อันเปนวิบากเพราะรูปาวจรกุศลกรรม 
อันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลวนั้นแล ซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูได 
บรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาท่ีรักใคร  
ความรักใครเมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้รียกวา เมตตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเมตตา  
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                    เมตตาวิปากฌาน ปญจกนัย 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม 
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแต 
วิเวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา  
อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดส่ังสมไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก 
วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยูในสมยัใด การรักใคร กิริยาท่ีรักใคร ความรักใคร  
เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยเมตตา 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา  
ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน 
สมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
    ภิกษุบรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทํา 
ไวแลว ไดส่ังสมไวแลวนั้นแล ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก  อยู ในสมัยใด  
การรักใคร กิริยาท่ีรักใคร ความรักใครเมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้รียกวา เมตตา  
ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเมตตา 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา  
อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวติกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ  
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปตแิละสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ  
มีในสมัยนัน้ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุบรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได 
ทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลวนั้นแล อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจาร 
สงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู  
ในสมัยใด การรักใคร กิริยาท่ีรักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด  
นี้เรียกวา เมตตาธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเมตตา 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย จงึเปน 
ผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคต  
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ดวยเมตตา ซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยะเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจติเปนอุเบกขา  
มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น สภาวธรรมเหลานี้ 
ช่ือวากุศล 
     เพราะคลายปติไดอีกดวย ภิกษจุึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวย 
สุขดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา อันเปนวิบากเพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได 
ทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลวนั้นแล ซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา  
เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาท่ีรักใคร  
ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  
เรียกวาธรรมท่ีสัมปยุตดวยเมตตา 
                     กรุณาวิปากฌาน จตุกกนัย 
     [๗๕๗] กรุณา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม 
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิด 
แตวิเวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะมีในสมยันัน้ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กศุล 
     ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา 
อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก  
วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาท่ีสงสาร ความสงสาร 
กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยกรุณา 
     กรุณา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา 
อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวติกวิจารสงบเปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ  
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปตแิละสุขอันเกิดแตสมาธิอยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ 
มีในสมัยนัน้ สภาวธรรมเหลานี้ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุบรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทํา 
ไวแลว ไดส่ังสมไวแลวนั้นแล เปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวติกวิจารสงบ   
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เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวจิารมีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด 
การสงสาร กิริยาท่ีสงสารความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้รียกวา กรุณา  
ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา 
     กรุณา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย จงึเปน 
ผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ีสหรคต 
ดวยกรุณา ซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา 
มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น สภาวธรรม 
เหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     เพราะคลายปติไดอีกดวย ภิกษจุึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวย 
สุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา อันเปนวิบากเพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได 
ทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลวนั้นแล ซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา  
เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาท่ีสงสาร ความ 
สงสารกรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา  
ธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา 
                     กรุณาวิปากฌาน ปญจกนัย 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปติและสุข 
อันเกิดแตวเิวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้  
ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา  
อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก  
วิจาร มีปติ และสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาท่ีสงสาร ความสงสาร  
กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยกรุณา  
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     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา 
ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน 
สมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
    ภิกษุบรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทํา 
ไวแลว ไดส่ังสมไวแลวนั้นแล ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก อยู  
ในสมัยใด การสงสาร กิริยาท่ีสงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด 
นี้เรียกวา กรุณา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวาธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา 
อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวติกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ  
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปตแิละสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ  
มีในสมัยนัน้ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุบรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทํา 
ไวแลวไดส่ังสมไวแลวนั้นแล อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ  
เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวจิารมีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด  
การสงสาร กิริยาท่ีสงสารความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้  อันใด นีเ้รียกวา  
กรุณา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย จงึเปน 
ผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคต 
ดวยกรุณา ซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  
มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น สภาวธรรมเหลานี้  
ช่ือวากุศล 
     เพราะคลายปติไดอีกดวย ภิกษจุึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวย 
สุขดวยนามกาย บรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา อันเปนวิบากเพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได 
ทําไวแลวไดส่ังสมไวแลวนัน้แล ซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูท่ีไดบรรลุวา  
เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาท่ีสงสาร  
ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  
เรียกวาธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา  
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                     มุทิตาวิปากฌาน จตุกกนัย 
     [๗๕๘] มุทิตา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุข 
อันเกิดแตวเิวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะมีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้  
ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา  
อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลวไดส่ังสมไวแลวนั้นแล ประกอบดวย 
วิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก อยู ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาท่ีพลอยยินดี  
ความพลอยยนิดี มุทิตาเจโตวิมุตติในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมุทิตา 
     มุทิตา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา 
อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวติกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ  
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปตแิละสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ  
มีในสมัยนัน้ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุบรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได 
ทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลวนั้นแล อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตก 
วิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวติก ไมมีวจิาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู  
ในสมัยใด การพลอยยินดี กริิยาท่ีพลอยยนิดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น  
อันใด นีเ้รียกวามุทิตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมุทิตา 
     มุทิตา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย  
จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ี 
สหรคตดวยมุทิตา ซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปน  
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อุเบกขา มีสติ  อยูเปนสุข ดังนี้ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น  
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     เพราะคลายปติไดอีกดวย ภิกษจุึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และ 
เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา อันเปนวิบากเพราะรูปาวจรกุศลกรรม 
อันไดทําไวแลว ไดส่ังสมไวแลวนั้นแล ซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญ 
ผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด การพลอยยนิดี  
กิริยาท่ีพลอยยนิดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา 
ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวาธรรมท่ีสัมปยุตดวยมุทิตา 
                     มุทิตาวิปากฌาน ปญจกนัย 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม 
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุข 
อันเกิดแตวเิวก อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้  
ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวย 
มุทิตา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดส่ังสมไวแลวนั้นแล 
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก อยู ในสมัยใด การพลอยยินดี ความ 
พลอยยินดี  มุทิตาเจโตวิมุตติในสมัยนัน้ อันใด นีเ้รียกวา มุทิตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมุทิตา 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวย 
มุทิตา ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ  
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
        ภิกษุบรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได 
ทําไวแลวไดส่ังสมไวแลวนัน้แล ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก อยู  
ในสมัยใด การพลอยยินดี กริิยาท่ีพลอยยนิดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น  
อันใด นีเ้รียกวา มุทิตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมุทิตา  
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     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภพ บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา  
อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวติกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ  
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปตแิละสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ 
มีในสมัยนัน้ สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุบรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได 
 ทําไวแลวไดส่ังสมไวแลวนั้นแล อันเปนไปในภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวิตก 
 วิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวิตก ไมมีวิจารมีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยู  
 ในสมัยใด การพลอยยินด ีกริิยาท่ีพลอยยนิดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น  
 อันใด นีเ้รียกวา มุทิตาธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมุทิตา 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ เพราะคลายปติไดอีกดวย จงึเปน 
ผูมีจิตเปนอุเบกขา    มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกายบรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคต 
ดวยมุทิตา ซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  
มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น สภาวธรรม 
เหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     เพราะคลายปติไดอีกดวย ภิกษจุึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และ 
เสวยดวยนามกาย บรรลุจตตุถฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตาอันเปนวิบาก เพราะรูปาวจร 
กุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดส่ังสมไวแลวนั้นแลซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาว 
สรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ อยู ในสมัยใด  
การพลอยยนิด ีกิริยาท่ีพลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด  
นี้เรียกวามุทิตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมุทิตา 
                       อุเบกขาวิปากฌาน 
     [๗๕๙] อุเบกขา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ บรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคตดวย 
อุเบกขา ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทใน 
กอน มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ 
สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล  
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     ภิกษุบรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคตดวยอุเบกขา อันเปนวบิาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรม 
 อันไดทําไวแลวไดส่ังสมไวแลวนั้นแล ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะ 
 โสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา อยู ในสมัยใด การวางเฉย 
 กิริยาท่ีวางเฉย ความวางเฉยอุเบกขาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา อุเบกขา 
 ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยอุเบกขา 
     [๗๖๐] อัปปมัญญา ๔ คือ 
           ๑. เมตตา 
           ๒. กรุณา 
           ๓. มุทิตา 
           ๔. อุเบกขา 
                    เมตตากิริยาฌาน จตุกกนัย 
     [๗๖๑] ในอัปปมัญญา ๔ นั้น เมตตา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ 
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว 
บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู  
ในสมัยใด การรักใคร กิริยาท่ีรักใครความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด  
นี้เรียกวา เมตตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเมตตา 
     เมตตา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ 
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา อันเปนไปใน 
ภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวติกวิจารสงบเปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวิตก  
ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู ในสมัยใด การรักใคร กิริยาท่ีรักใคร  
ความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเมตตา 
     เมตตา เปนไฉน  
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     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌาน อันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ 
 ไมใชกรรมวบิาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะคลายปติไดอีกดวยจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา 
 มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยเมตตาซ่ึงเปน 
 ฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข  
 ดังนี้ อยู ในสมัยใดการรักใคร กิริยาท่ีรักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวมุิตติ ในสมัยนัน้  
อันใดนีเ้รียกวา เมตตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเมตตา 
                    เมตตากิริยาฌาน ปญจกนัย 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ 
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว  
บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู  
ในสมัยใด การรักใคร กิริยาท่ีรักใครความรักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด  
นี้เรียกวา เมตตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเมตตา 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ 
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา ไมมีวิตก 
มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก อยู ในสมัยใดการรักใคร กิริยาท่ีรักใคร ความรักใคร  
เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้ อันใดนี้เรียกวา เมตตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา 
ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเมตตา 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ 
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา อันเปนไปใน 
ภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวติกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวิตก  
ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยูในสมัยใด การรักใคร กิริยาท่ีรักใคร ความ 
รักใคร เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกวา เมตตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเมตตา 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ 
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะคลายปตไิดอีกดวยจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา 
มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุจตตุถฌานท่ีสหรคตดวยเมตตา ซ่ึงเปน  
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ฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข 
ดังนี้ อยู ในสมัยใดการรักใคร กิริยาท่ีรักใคร ความรักใคร เมตตาเจโตวมุิตติ ในสมัยนัน้  
อันใดนีเ้รียกวา เมตตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเมตตา 
                     กรุณากิริยาฌาน จตุกกนัย 
     กรุณา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ 
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว 
บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู  
ในสมัยใด การสงสาร กิริยาท่ีสงสารความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด  
นี้เรียกวา กรุณา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา 
     กรุณา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ 
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา อันเปนไปใน 
ภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวติกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวิตก  
ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยูในสมัยใด การสงสาร กิริยาท่ีสงสาร ความ 
สงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา 
     กรุณา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ 
 ไมใชกรรมวบิาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะคลายปติไดอีกดวยจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา 
 มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา ซ่ึงเปน 
 ฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข  
 ดังนี้ อยู ในสมัยใดการสงสาร กิริยาท่ีสงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวมุิตติ ในสมัยนัน้  
อันใดนีเ้รียกวา กรุณา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา  
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                     กรุณากิริยาฌาน ปญจกนัย 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ 
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว 
บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู  
ในสมัยใด การสงสาร กิริยาท่ีสงสารความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด  
นี้เรียกวา กรุณา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ 
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา ไมมีวิตก 
มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก อยู ในสมัยใดการสงสาร กิริยาท่ีสงสาร ความ 
สงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใดน้ีเรียกวา กรุณา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ 
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา อันเปนไปใน 
ภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวติกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวิตก  
ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู ในสมัยใด การสงสาร กิริยาท่ีสงสาร ความ 
สงสาร กรุณาเจโตวิมุตติในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา กรุณา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ 
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะคลายปตไิดอีกดวยจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา 
มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุจตตุถฌานท่ีสหรคตดวยกรุณา ซ่ึงเปน 
ฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข 
ดังนี้ อยู ในสมัยใดการสงสาร กิริยาท่ีสงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวมุิตติ ในสมัยนัน้  
อันใดนีเ้รียกวา กรุณา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยกรุณา  
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                     มุทิตากิริยาฌาน จตุกกนัย 
     มุทิตา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ 
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร  สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว 
บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู  
ในสมัยใด การพลอยยินดี กริิยาท่ีพลอยยนิดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น  
อันใด นีเ้รียกวา มุทิตาธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมุทิตา 
     มุทิตา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ 
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา อันเปนไปใน 
ภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวติกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวิตก  
ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยูในสมัยใด การพลอยยนิด ีกิริยาท่ีพลอยยินดี  
ความพลอยยนิดี มุทิตาเจโตวิมุตติในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมุทิตา 
     มุทิตา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ 
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะคลายปตไิดอีกดวยจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา 
มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา ซ่ึงเปน 
ฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข  
ดังนี้ อยู ในสมัยใดการพลอยยินดี กิริยาท่ีพลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ  
ในสมัยนัน้อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมท้ังหลายที่เหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมุทิตา 
                     มุทิตากิริยาฌาน ปญจกนัย 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ 
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว  
บรรลุปฐมฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยู   
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ในสมัยใด การพลอยยินดี กริิยาท่ีพลอยยนิดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น  
อันใด นีเ้รียกวา มุทิตาธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมุทิตา 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกศุล และ 
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทุติยฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา ไมมีวิตก 
มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก อยู ในสมัยใดการพลอยยินดี กิริยาท่ีพลอยยินดี 
ความพลอยยนิดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมท้ังหลาย 
ท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมุทิตา 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ 
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุตติยฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา อันเปนไปใน 
ภายใน เปนธรรมชาติผองใส เพราะวติกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนแกใจ ไมมีวิตก 
ไมมีวิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตสมาธิ อยูในสมัยใด การพลอยยินดี กริิยาท่ีพลอยยนิดี  
ความพลอยยนิดี มุทิตาเจโตวิมุตติในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมท้ังหลาย 
ท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมุทิตา 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ 
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะคลายปตไิดอีกดวยจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  
มีสติสัมปชัญญะ อยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุจตตุถฌานท่ีสหรคตดวยมุทิตา ซ่ึงเปน 
ฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข 
ดังนี้ อยู ในสมัยใดการพลอยยินดี กิริยาท่ีพลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ  
ในสมัยนัน้อันใด นี้เรียกวา มุทิตา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวย 
มุทิตา 
                       อุเบกขากิริยาฌาน 
     อุเบกขา เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญรูปาวจรฌานอันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และ 
ไมใชกรรมวิบาก เปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุข  
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และทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดบัสนิทในกอนมีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา อยู  
ในสมัยใด การวางเฉย กิริยาท่ีวางเฉย ความวางเฉย อุเบกขาเจโตวิมุตติ ในสมัยนัน้ อันใด  
นี้เรียกวา อุเบกขา ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยอุเบกขา 
                        อภิธรรมภาชนีย จบ 
                         ปญหาปุจฉกะ 
     [๗๖๒] อัปปมัญญา ๔ คือ 
     ๑. ภิกษุในศาสนาน้ี แผเมตตาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี ๒ ก็อยางนัน้ทิศท่ี ๓ 
ก็อยางนัน้ ทิศท่ี ๔ ก็อยางนัน้ ทิศเบ้ืองสูง ทิศเบ้ืองตํ่า ทิศเบ้ืองขวางก็เชนเดียวกนันี้  
แผเมตตาจิตอันไพบูลย กวางขวาง หาประมาณมิได ไมมีเวรไมมีพยาบาท ไปยังสัตวโลก 
ท้ังปวง เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา อยู 
     ๒. แผกรุณาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี ๒ ก็อยางนัน้ ทิศท่ี ๓ ก็อยางนัน้ ทิศท่ี ๔  
ก็อยางนัน้ ทิศเบ้ืองสูง ทิศเบ้ืองตํ่า ทิศเบ้ืองขวาง ก็เชนเดยีวกันนี้ แผกรุณาจิตอันไพบูลย  
กวางขวาง หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท ไปยงัสัตวโลกท้ังปวง เพราะเปนผูมี 
จิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา อยู 
     ๓. แผมุทิตาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี ๒ ก็อยางนัน้ ทิศท่ี ๓ ก็อยางนัน้ทิศท่ี ๔  
ก็อยางนัน้ ทิศเบ้ืองสูง ทิศเบ้ืองตํ่า ทิศเบ้ืองขวาง ก็เชนเดยีวกันนีแ้ผมุทิตาจิตอันไพบูลย  
กวางขวาง หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาทไปยังสัตวโลกท้ังปวง เพราะเปนผูมี 
จิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา อยู 
     ๔. แผอุเบกขาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี ๒ ก็อยางนั้น ทิศท่ี ๓ ก็อยางนั้น ทิศท่ี ๔  
ก็อยางนัน้ ทิศเบ้ืองสูง ทิศเบ้ืองตํ่า ทิศเบ้ืองขวาง ก็เชนเดยีวกันนี้ แผอุเบกขาจิตอันไพบูลย  
กวางขวาง หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท ไปยงัสัตวโลกท้ังปวง เพราะเปนผูมีจิต 
เสมอในสัตวทุกหมูเหลา อยู  
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                  ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 
     บรรดาอัปปมัญญา ๔ อัปปมัญญาไหน เปนกุศล อัปปมัญญาไหน เปนอกุศล  
อัปปมัญญาไหน เปนอัพยากฤต ฯลฯ อัปปมัญญาไหน เปนสรณะอัปปมัญญาไหน เปนอรณะ 
                        ติกมาติกาวิสัชนา 
     [๗๖๓] อัปปมัญญา ๔ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี อัปปมัญญา ๓เปนสุข 
เวทนาสัมปยุต อุเบกขา เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต อัปปมัญญา ๔เปนวิบากก็มี  
เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มีอัปปมัญญา ๔ เปนอุปาทินนุปาทานิยะ 
ก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานยิะก็มี อัปปมัญญา ๔ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ 
อัปปมัญญา ๓ เปนสวิตักกสวิจาระก็มีเปนอวิตกักวิจารมตัตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี 
อุเบกขา เปนอวิตักกาวิจาระอัปปมัญญา ๓ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี 
เปนนอุเปกขาสหคตะกลาวไมไดวาเปนปตสิหคตะก็มี อุเบกขา เปนอุเปกขาสหคตะ  
อัปปมัญญา ๔เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ อัปปมัญญา ๔ เปนเนวทัสสนนภาวนา 
ปหาตัพพเหตุกะ อัปปมัญญา ๔ เปนอาจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มีอัปปมัญญา ๔ 
เปนเนวเสกขนาเสกขะ อัปปมัญญา ๔ เปนมหัคคตะ กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ 
แมเปนมหัคคตารัมมณะ แมเปนอัปปมาณารัมมณะอัปปมัญญา ๔ เปนมัชฌิมะ อัปปมัญญา ๔ 
เปนอนิยตะ กลาวไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติ  
อัปปมัญญา ๔ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี อัปปมัญญา ๔  
เปนอดีตก็มีเปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปน 
อนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ อัปปมัญญา ๔ เปนอัชฌัตตะก็มีเปนพหิทธาก็มี 
เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี อัปปมัญญา ๔ เปนพหิทธารัมมณะอัปปมัญญา ๔ เปนอนิทัสสน 
อัปปฏิฆะ 
                        ทุกมาติกาวิสัชนา 
                      ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 
     [๗๖๔] เมตตา เปนเหตุ อัปปมัญญา ๓ เปนนเหตุ อัปปมัญญา ๔เปนสเหตุกะ 
อัปปมัญญา ๔ เปนเหตุสัมปยุต เมตตา เปนเหตุสเหตุกะ อัปปมัญญา ๓ กลาวไมไดวา เปน  
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เหตุสเหตุกะ เปนแตสเหตุกนเหตุ เมตตา เปนเหตุเหตุสัมปยุต อัปปมัญญา ๓ กลาวไมไดวา 
เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนแตเหตุสัมปยุตตนเหตุ อัปปมัญญา ๓ เปนนเหตุสเหตุกะ เมตตา 
กลาวไมไดวาแมเปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะ 
                      ๒. จฬูันตรทุกวิสัชนา 
     [๗๖๕] อัปปมัญญา ๔ เปนสัปปจจยะ อัปปมัญญา ๔ เปนสังขตะอัปปมัญญา ๔ เปน 
อนิทัสสนะ อัปปมัญญา ๔ เปนอัปปฏิฆะ อัปปมัญญา ๔เปนอรูป อัปปมัญญา ๔ เปนโลกิยะ  
อัปปมัญญา ๔ เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ 
                     ๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา 
     อัปปมัญญา ๔ เปนโนอาสวะ อัปปมัญญา ๔ เปนสาสวะ อัปปมัญญา ๔เปนอาสววิปปยุต  
อัปปมัญญา ๔ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนแตสาสวโนอาสวะ อัปปมัญญา ๔ กลาว 
ไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยตุตโนอาสวะ อัปปมัญญา ๔ เปน 
อาสววิปปยุตตสาสวะ 
                                     ๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา 
     อัปปมัญญา ๔ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ อัปปมัญญา ๔ เปนโนคันถะ ฯลฯ อัปปมัญญา ๔ 
เปนโนโอฆะ ฯลฯ อัปปมัญญา ๔ เปนโนโยคะ ฯลฯ อัปปมัญญา ๔ เปนโนนีวรณะ ฯลฯ  
อัปปมัญญา ๔ เปนโนปรามาสะ ฯลฯ อัปปมัญญา ๔ เปนสารัมมณะ อัปปมัญญา ๔ เปนโนจิตตะ 
อัปปมัญญา ๔ เปนเจตสิกะ อัปปมัญญา ๔ เปนจิตตสัมปยุต อัปปมัญญา ๔เปนจิตตสังสัฏฐะ 
อัปปมัญญา ๔ เปนจิตตสมุฏฐานะ อัปปมัญญา ๔ เปนจติตสหภู อัปปมัญญา ๔ เปนจิตตานุปริวัตติ  
อัปปมัญญา ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ อัปปมัญญา ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู  
อัปปมัญญา ๔ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ อัปปมัญญา ๔ เปนพาหิระ อัปปมัญญา ๔  
เปนนอุปาทา อัปปมัญญา ๔ เปนอุปาทินนะก็มี เปนอนุปาทินนะก็มี อัปปมัญญา ๔ 
เปนนอุปาทานะ ฯลฯ อัปปมัญญา ๔ เปนโนกิเลสะ ฯลฯ 
                      ๑๓. ปฏฐิทุกวสัิชนา 
     [๗๖๖] อัปปมัญญา ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพะ อัปปมัญญา ๔ เปนนภาวนาปหา 
ตัพพะ อัปปมัญญา ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ อัปปมัญญา ๔เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ  
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อัปปมัญญา ๓ เปนสวิตักกะก็มี เปนอวิตักกะก็มีอุเบกขา เปนอวิตกักะ อัปปมัญญา ๓ เปน 
สวิจาระก็มี เปนอวิจาระก็มี อุเบกขาเปนอวิจาระ อัปปมัญญา ๓ เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะ 
ก็มี อุเบกขา เปนอัปปติกะ อัปปมัญญา ๓ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปตสิหคตะก็มี อุเบกขา 
เปนนปติสหคตะ อัปปมัญญา ๓ เปนสุขสหคตะ อุเบกขา เปนนสุขสหคตะ อุเบกขาเปนอุเปกขา 
สหคตะ อัปปมัญญา ๓ เปนนอุเปกขาสหคตะ อัปปมัญญา ๔เปนนกามาวจร อัปปมัญญา ๔ 
เปนรูปาวจร อัปปมัญญา ๔ เปนนอรูปาวจรอัปปมัญญา ๔ เปนปริยาปนนะ อัปปมัญญา ๔ เปน 
อนิยยานิกะ อัปปมัญญา ๔เปนอนิยตะ อัปปมัญญา ๔ เปนสอุตตระ อัปปมัญญา ๔ เปนอรณะ  
ฉะนี้แล 
                        ปญหาปุจฉกะ จบ 
                    อัปปมัญญาวิภังค จบบริบูรณ  
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                       ๑๔. สิกขาปทวิภังค 
                        อภิธรรมภาชนีย 
            แจกสิกขาบท ๕ ดวยกามาวจรกุศลจิต ๘ นัยท่ี ๑ 
     [๗๖๗] สิกขาบท ๕ คือ 
           ๑. ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 
           ๒. อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท 
           ๓. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท 
           ๔. มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท 
           ๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 
     [๗๖๘] ในสิกขาบท ๕ นัน้ ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกดิข้ึนในสมัยใด การงด  
การเวน การเลิกละ การงดเวน จากปาณาติบาต กิริยาไมทําปาณาติบาต การไมทําปาณาติบาต  
การไมลวงละเมิดปาณาติบาต การไมลวงเลยขอบเขตแหงปาณาติบาต การกําจัดตนเหตุแหงปาณา 
ตบิาต ในสมัยนั้น อันใดของบุคคลผูงดเวนปาณาติบาต นีเ้รียกวา ปาณาติปาตาเวรมณ ี
สิกขาบท ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเวรมณ ี
     ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกดิข้ึนในสมัยใด การคิดอาน  
กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน ในสมัยนัน้ อันใด ของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต นีเ้รียกวา  
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเจตนา 
     ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกดิข้ึนในสมัยใด 
ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ อวกิเขปะ ของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาตมีในสมัยนั้น นี้เรียกวา  
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 351 
     ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกดิข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ 
สหรคตดวยโสมนัส วิปปยตุจากญาณ เกดิข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ 
เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขาสัมปยุตดวยญาณ เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวย 
อุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยตุจากญาณ 
เกิดข้ึน ฯลฯสหรคตดวยอุเบกขา วิปปยตุจากญาณ เกดิข้ึนโดยมีการชกัจูง ในสมัยใด การงด 
การเวน การเลิกละ การงดเวน จากปาณาติบาต กิริยาไมทําปาณาติบาต การไมทําปาณาติบาต  
การไมลวงละเมิดปาณาติบาต การไมลวงเลยขอบเขตแหงปาณาติบาตการกําจัดตนเหตแุหง 
ปาณาติบาต ในสมัยนั้น อันใด ของบุคคลผูงดเวนจาปาณาติบาต นี้เรียกวา ปาณาติปาตา 
เวรมณีสิกขาบท ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวาธรรมท่ีสัมปยุตดวยเวรมณ ี
     ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วปิปยุตจากญาณ เกดิข้ึนโดยมีการชักจูง  
 ในสมัยใด การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน ในสมัยนั้นอันใด ของบุคคลผูงดเวน 
 จากปาณาติบาต นี้เรียกวา ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบทธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา  
 ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเจตนา 
     ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วปิปยุตจากญาณ เกดิข้ึนโดยมีการชักจูง  
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต มีในสมัยนั้น  
นี้เรียกวา ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 
     [๗๖๙] อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท ฯลฯ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท ฯลฯ  
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท ฯลฯ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกดิข้ึนในสมัยใด การงด  
การเวน การเลิกละ การงดเวน จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานกิริยาไมทําสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน 
การไมทําสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมลวงละเมิดสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไม 
ลวงเลยขอบเขตแหงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การกําจัดตนเหตุแหงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน  
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ในสมัยนัน้ อันใดของบุคคลผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน นีเ้รียกวา สุราเมรย- 
มัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเวรมณ ี
     สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกดิข้ึนในสมัยใด 
การคิดอาน กริิยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน ในสมัยนัน้ อันใด ของบุคคลผูงดเวนจากสุราเมรย 
มัชชปมาทัฏฐาน นี้เรียกวา สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเจตนา 
     สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกดิข้ึนในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ 
ปคคาหะ อวกิเขปะ ของบุคคลผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา 
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 
     สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกดิข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ 
สหรคตดวยโสมนัส วิปปยตุจากญาณ เกดิข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปยุตตดวยญาณ 
เกิดข้ึนโดยมีการชักจงู ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขาสัมปยุตดวยญาณ เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวย 
อุเบกขา สัมปยุตดวยญาณเกดิข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยตุจากญาณ 
เกิดข้ึน ฯลฯสหรคตดวยอุเบกขา วิปปยตุจากญาณ เกดิข้ึนโดยมีการชกัจูง ในสมัยใด การงด 
การเวน การเลิกละ การงดเวน จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน กิริยาไมทําสุราเมรยมัชชปมาทัฏ 
ฐาน การไมทําสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมลวงละเมิดสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมลวง 
เลยขอบเขตแหงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานการกําจดัตนเหตุแหงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ใน 
สมัยนั้น อันใด ของบุคคลผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน นี้เรียกวา สุราเมรยมัชชปมาทัฏ 
ฐานาเวรมณีสิกขาบท ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเวรมณ ี
     สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วปิปยุตจากญาณ เกดิข้ึนโดยมีการชักจูง ใน 
สมัยใด การคิดอาน กิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน ในสมยันั้นอันใด ของบุคคลผูงดเวน  
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จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน นี้เรียกวา สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท ธรรมท้ัง 
หลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเจตนา 
     สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วปิปยุตจากญาณ เกดิข้ึนโดยมีการชักจูง 
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน 
มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 
            แจกสิกขาบท ๕ ดวยกามาวจรกุศลจิต ๘ นัยท่ี ๒ 
     [๗๗๐] สิกขาบท ๕ คือ 
           ๑. ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 
           ๒. อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท 
           ๓. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท 
           ๔. มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท 
           ๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 
     [๗๗๑] ในสิกขาบท ๕ นัน้ ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เปนหีนะมัชฌิมะ ปณีตะ  
เปนฉันทาธิปเตยยะ วิริยาธิปเตยยะ จิตตาธิปเตยยะ วีมังสาธิปเตยยะ เปนฉันทาธิปเตยยะ 
อยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนวิริยาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณตีะ เปนจติตาธิปเตยยะ 
อยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะเปนวีมังสาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เกิดข้ึนใน 
สมัยใด การงดการเวน การเลิกละ การงดเวน จากปาณาติบาต กิริยาไมทําปาณาติบาต  
การไมทําปาณาติบาต การไมลวงละเมิดปาณาติบาต การไมลวงเลยขอบเขตแหงปาณาติบาต 
การกําจัดตนเหตุแหงปาณาติบาต การกําจดัตนเหตุแหงปาณาติบาต  ในสมัยนั้น อันใด ของ 
บุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต นี้เรียกวา ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเวรมณ ี
     ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เปนหีนะมัชฌิมะ ปณีตะ  
เปนฉันทาธิปเตยยะ วิริยาธิปเตยยะ จิตตาธิปเตยยะ วีมังสาธิปเตยยะ เปนฉันทาธิปเตยยะ  
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อยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนวิริยาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนจติตา 
ธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะเปนวีมังสาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เกิดข้ึน 
ในสมัยใด การคิดอานกิริยาท่ีคิดอาน ความคิดอาน ในสมัยนั้น อันใด ของบุคคลผูงดเวน 
จากปาณาติบาต นี้เรียกวา ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา 
ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเจตนา 
     ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เปนหีนะมัชฌิมะ ปณีตะ 
เปนฉันทาธิปเตยยะ วิริยาธิปเตยยะ จิตตาธิปเตยยะ วีมังสาธิปเตยยะ เปนฉันทาธิปเตยยะ 
อยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนวิริยาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนจติตาธิปเตยยะ 
อยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะเปนวีมังสาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เกิดข้ึน 
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯปคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต มีในสมัยนั้น  
นี้เรียกวาปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 
     ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกดิข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ 
 สหรคตดวยโสมนัส วิปปยตุจากญาณ เกดิข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกดิ 
 ข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขาสัมปยุตดวยญาณ เกดิข้ึน ฯลฯ สหรคตดวย 
 อุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยตุจากญาณ  
 เกิดข้ึน ฯลฯ  สหรคดวยอุเบกขา  วิปปยตุจากญาติ  เกิดข้ึนโดยมีการชกัจูง เปนหนีะ มัชฌิมะ  
 ปณีตะ เปนฉันทาธิปเตยยะ วิริยาธิปเตยยะ จิตตาธิปเตยยะ เปนฉันทาธิปเตยยะอยางหีนะ  
 มัชฌิมะ ปณีตะ เปนวิริยาธิปเตยยะอยางหนีะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนจิตตาธิปเตยยะอยางหีนะ  
 มัชฌิมะ ปณีตะเกิดข้ึนในสมัยใด การงด การเวน การเลิกละ การงดเวนจากปาณาติบาต 
 กิริยาท่ีไมทําปาณาติบาต การไมทําปาณาติบาต การไมลวงละเมิดปาณาติบาต การไมลวงเลย 
 ขอบเขตแหงปาณาติบาต การกําจัดตนเหตุแหงปาณาติบาต ในสมัยนัน้อันใด ของบุคคล 
 ผูงดเวนจากปาณาติบาต นี้เรียกวา ปาณาตปิาตาเวรมณีสิกขาบทธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา 
 ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเวรมณี ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเจตนา ฯลฯ  
 ผัสสะ ฯลฯ ปคคาหะอวกิเขปะ ของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต มีในสมัยนั้น นี้เรียกวา  
 ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท  
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     [๗๗๒] อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท ฯลฯ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท 
ฯลฯ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท ฯลฯ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 
เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เปนหีนะมัชฌิมะ ปณีตะ  
เปนฉันทาธิปเตยยะ วิริยาธิปเตยยะ จิตตาธิปเตยยะ วีมังสาธิปเตยยะ เปนฉันทาธิปเตยยะ 
อยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนวิริยาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนจติตาธิป 
เตยยะอยางหนีะ มัชฌิมะ ปณีตะเปนวีมังสาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เกดิข้ึน 
ในสมัยใด การงดการเวน การเลิกละ การงดเวน จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน กิริยาไมทํา 
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมทําสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมลวงละเมิดสุราเมรยมัชชปมา 
ทัฏฐาน การไมลวงเลยขอบเขตแหงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานการกําจดัตนเหตุแหงสุราเมรย 
มัชชปมาทัฏฐาน ในสมัยนั้น อันใด ของบุคคลผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน นี้เรียกวา  
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบทธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวย 
เวรมณี ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเจตนา ฯลฯ ผัสสะ ฯลฯ  
ปคคาหะอวกิเขปะ ของบุคคลผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา 
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 
     สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกดิข้ึนโดยมีการชักจูง 
ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจาก 
ญาณ เกิดข้ึนโดยมีการชกัจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขาสัมปยุตดวยญาณ เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคต 
ดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกดิข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจาก 
ญาณ เกิดข้ึน ฯลฯสหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง เปนหนีะ  
เปนมัชฌิมะปณีตะ เปนฉันทาธิปเตยยะ วริิยาธิปเตยยะ จิตตาธิปเตยยะ เปนฉันทาธิปเตยยะ 
อยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เปนวิริยาธิปเตยยะอยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะเปนจติตาธิปเตยยะ 
อยางหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ในสมัยใดการงด การเวน การเลิกละ  
การงดเวน จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน กิริยาไมทําสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมทําสุราเมรย 
มัชชปมาทัฏฐาน การไมลวงละเมิดสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การไมลวงเลยขอบเขตแหงสุราเมรย 
มัชชปมาทัฏฐานการกําจดัตนเหตุแหงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ในสมยันั้น อันใด ของบุคคล  
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ผูงดเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน นี้เรียกวา สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท  
ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเวรมณี ฯลฯธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา 
ธรรมท่ีสัมปยุตดวยเจตนา ฯลฯ ผัสสะ ฯลฯปคคาหะ อวกิเขปะ ของบุคคลผูงดเวนจาก 
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน มีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณสิีกขาบท 
                        ธรรมเปนสิกขา 
     [๗๗๓] ธรรมเหลาไหน เปนสิกขา 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ  
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน ในสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน 
สมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ช่ือวา สิกขา 
     ธรรมเหลาไหน เปนสิกขา 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกดิข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ  
สหรคตดวยโสมนัส วิปปยตุจากญาณ เกดิข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ 
เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคต 
ดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกดิข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจาก 
ญาณเกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯมีธรรมเปน 
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ในสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ  
มีในสมัยนัน้ ธรรมเหลานี้ ช่ือวา สิกขา 
     ธรรมเหลาไหน เปนสิกขา 
     ภิกษเุจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ ฯลฯ เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภพ  
ฯลฯ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกไปจากโลก ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ  
เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวย 
วิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด  
ผัสสะ ฯลฯอวกิเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ช่ือวา สิกขา 
                       อภิธรรมภาชนีย จบ  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 357 
                         ปญหาปุจฉกะ 
     [๗๗๔] สิกขาบท ๕ คือ 
           ๑. ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 
           ๒. อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท 
           ๓. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท 
           ๔. มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท 
           ๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 
                  ติกมาติกาปุจฉา-ทุกมาติกาปุจฉา 
     บรรดาสิกขาบท ๕ สิกขาบทไหนเปนกุศล สิกขาบทไหนเปนอกุศลสิกขาบทไหน 
เปนอัพยากฤต ฯลฯ สิกขาบทไหนเปนสรณะ สิกขาบทไหนเปนอรณะ 
                        ติกมาติกาวิสัชนา 
     [๗๗๕] สิกขาบท ๕ เปนกุศลอยางเดยีว สิกขาบท ๕ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปน 
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตกมี็ สิกขาบท ๕ เปนวิปากธัมมธรรมสิกขาบท ๕ เปนอนปุาทินนุปาทา 
นิยะ สิกขาบท ๕ เปนอสังกลิิฏฐสังกิเลสิกะสิกขาบท ๕ เปนสวิตักกสวจิาระ สิกขาบท ๕ 
เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเบกขาสหคตะก็มี สิกขาบท ๕ เปนเนวทัสสนนภาว 
นาปหาตัพพะ สิกขาบท ๕ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สิกขาบท ๕ เปนอาจยคามี  
สิกขาบท ๕ เปนเนวเสกขนาเสกขะ สิกขาบท ๕ เปนปริตตะสิกขาบท ๕ เปนปริตตารัมมณะ  
สิกขาบท ๕ เปนมัชฌิมะ สิกขาบท ๕ เปนอนิยตะ สิกขาบท ๕ กลาวไมไดวา แมเปนมัคคา 
รัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะแมเปนมัคคาธิปติ สิกขาบท ๕ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนปุปนนะ 
ก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปปาที สิกขาบท ๕ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตกมี็ เปนปจจุบันก็มีสิกขาบท  
๕ เปนปจจุปปนนารัมมณะ สิกขาบท ๕ เปนอัชฌัตตะกมี็ เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธา 
ก็มี สิกขาบท ๕ เปนพหิทธารัมมณะ สิกขาบท ๕เปนอนทัิสสนอัปปฏิฆะ 
                        ทุกมาติกาวิสัชนา 
                      ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 
     [๗๗๖] สิกขาบท ๕ เปนนเหตุ สิกขาบท ๕ เปนสเหตุกะ สิกขาบท ๕เปนเหต ุ
สัมปยุต สิกขาบท ๕ กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนแตสเหตุกนเหตุ สิกขาบท ๕ 
กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนแตเหตุสัมปยุตตนเหตุ เปนนเหตุสเหตุกะ  
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                      ๒. จฬูันตรทุกวิสัชนา 
     สิกขาบท ๕ เปนสัปปจจยะ สิกขาบท ๕ เปนสังขตะ สิกขาบท ๕เปนอนิทัสสนะ 
สิกขาบท ๕ เปนอัปปฏิฆะ สิกขาบท ๕ เปนอรูป สิกขาบท ๕เปนโลกยิะ สิกขาบท ๕ เปน 
เกนจวิิญเญยยะ เปนเกนจนิวญิเญยยะ 
                     ๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา 
     สิกขาบท ๕ เปนโนอาสวะ สิกขาบท ๕ เปนสาสวะ สิกขาบท ๕ อาสววิปปยตุ 
สิกขาบท ๕ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนแตสาสวโนอาสวะ สิกขาบท ๕ กลาวไมไดวา 
แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ เปนแตอาสววิปปยตุตสาสวะ 
                             ๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา 
     สิกขาบท ๕ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ สิกขาบท ๕ เปนโนคันถะฯลฯ สิกขาบท ๕ เปน 
โนโอฆะ ฯลฯ สิกขาบท ๕ เปนโนโยคะ ฯลฯสิกขาบท ๕ เปนโนนวีรณะ ฯลฯ สิกขาบท ๕ 
เปนโนปรามาสะ ฯลฯสิกขาบท ๕ เปนสารัมมณะ สิกขาบท ๕ เปนโนจิตตะ สิกขาบท ๕  
เปนเจตสิกะสิกขาบท ๕ เปนจิตตสัมปยุต สิกขาบท ๕ เปนจิตตสังสัฏฐะ สิกขาบท ๕เปน 
จิตตสมุฏฐานะ สิกขาบท ๕ เปนจิตตสหภู สิกขาบท ๕ เปนจิตตานุปริวัตติ สิกขาบท ๕ เปน 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ สิกขาบท ๕ เปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู สิกขาบท ๕ เปนจิตตสัง 
สัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ สิกขาบท ๕เปนพาหิระ สิกขาบท ๕ เปนนอุปาทา สิกขาบท ๕ 
เปนอนุปาทินนะ 
                ๑๑,๑๒,๑๓. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา 
     สิกขาบท ๕ เปนนอุปาทานะ ฯลฯ สิกขาบท ๕ เปนโนกิเลสะ ฯลฯสิกขาบท ๕ เปน 
นทัสสนปหาตัพพะ สิกขาบท ๕ เปนนภาวนาปหาตัพพะสิกขาบท ๕ เปนนทัสสนปหาตัพพ 
เหตุกะ สิกขาบท ๕ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สิกขาบท ๕ เปนสวิตักกะ เปนสวิจาระ 
สิกขาบท ๕ เปนสัปปติกะกมี็เปนอัปปติกะก็มี สิกขาบท ๕ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติ  
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สหคตะก็มี สิกขาบท ๕เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี สิกขาบท ๕ เปนอุเปกขา 
สหคตะก็มีเปนนอุเปกขาสหคตะก็มี สิกขาบท ๕ เปนกามาวจร สิกขาบท ๕ เปนนรูปาวจร 
สิกขาบท ๕ เปนนอรูปาวจร สิกขาบท ๕ เปนปริยาปนนะ สิกขาบท ๕ เปนอนยิยานิกะ สิกขาบท  
๕ เปนอนยิตะ สิกขาบท ๕ เปนสอุตตระ สิกขาบท ๕เปนอรณะ ฉะนีแ้ล 
                        ปญหาปุจฉกะ จบ 
                  สิกขาปทวิภังค จบบริบูรณ  
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                      ๑๕. ปฏิสัมภิทาวิภังค 
                         สุตตันตภาชนีย 
     [๗๗๗] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
           ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
           ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ความรูแตกฉานในอรรถ ช่ือวา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในธรรมช่ือวา ธัมม 
ปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ช่ือวา นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉาน 
ในญาณท้ังหลาย ช่ือวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
                         ปเภทวาร ๕ 
                         ๑. สัจจวาร 
     [๗๗๘] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
           ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
           ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ความรูแตกฉานในทุกข ช่ือวา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในทุกขสมุทัย ช่ือวา 
ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในทุกขนโิรธ ช่ือวา อัตถปฏิสัมภิทาความรูแตกฉานในทุกข 
นิโรธคามินีปฏิปทา ช่ือวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ช่ือวา  
นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลาย ช่ือวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา  
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                         ๒. เหตุวาร 
     [๗๗๙] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
           ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
           ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ความรูแตกฉานในเหตุ ช่ือวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในผลของเหตุ ช่ือวา  
อัตถปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ช่ือวานิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตก 
ฉานในญาณท้ังหลาย ช่ือวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
                         ๓. ธรรมวาร 
     [๗๘๐] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
           ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
           ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ธรรมเหลาใด เกดิแลว มีแลว เกดิพรอมแลว บังเกดิแลว บังเกิดเฉพาะแลว ปรากฏแลว  
ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ช่ือวา อัตถปฏิสัมภิทา ธรรมเหลานั้น เกดิแลว  
มีแลว เกดิพรอมแลว บังเกดิแลว บังเกดิเฉพาะแลว ปรากฏแลว ดวยธรรมเหลาใด ความรู 
แตกฉานในธรรมเหลานั้น ช่ือวา ธัมมปฏิสัมภิทาความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ช่ือวา  
นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในญาณทั้งหลาย ช่ือวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
                       ๔. ปจจยาการวาร 
     [๗๘๑] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
           ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
           ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา  
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     ความรูแตกฉานในชรามรณะ ช่ือวา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในเหตุเกดิแหง 
ชรามรณะ ช่ือวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในความดับแหงชรามรณะ ช่ือวา อัตถปฏิ 
สัมภิทา ความรูแตกฉานในปฏิปทาอันเปนเหตุใหถึงความดับแหงชรามรณะ ช่ือวา ธัมมปฏิสัมภิทา 
ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ช่ือวา นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในญาณ 
ท้ังหลาย ช่ือวาปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     [๗๘๒] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
           ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
           ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ความรูแตกฉานในชาติ ฯลฯ ความรูแตกฉานในภพ ฯลฯ ความรูแตกฉานในอุปาทาน ฯลฯ  
ความรูแตกฉานในตัณหา ฯลฯ ความรูแตกฉานในเวทนา ฯลฯ ความรูแตกฉานในผัสสะ ฯลฯ 
ความรูแตกฉานในสฬายตนะ ฯลฯความรูแตกฉานในนามรูป ฯลฯ ความรูแตกฉานในวิญญาณ ฯลฯ  
ความรูแตกฉานในสังขารท้ังหลาย ช่ือวา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในเหตุเกดิแหงสังขาร  
ช่ือวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในความดับแหงสังขาร ช่ือวาอัตถปฏิสัมภิทา ความรู 
แตกฉานในปฏิปทาอันเปนเหตุใหถึงความดับแหงสังขารช่ือวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉาน 
ในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ช่ือวา นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในญาณท้ังหลาย ช่ือวา  
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
                      ๕. ปริยัตติธรรมวาร 
     [๗๘๓] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
           ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
           ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ในปฏิสัมภทิา ๔ เหลานัน้ ธัมมปฏิสัมภิทา เปนไฉน  
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     ภิกษใุนศาสนานี้ ยอมรูแตกฉานซ่ึงธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน 
อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ เวทัลละ นีเ้รียกวาธัมมปฏิสัมภิทา ภิกษุนั้น ยอมรูแตกฉาน 
อรรถแหงภาษตินั้นๆ วา นีเ้ปนอรรถแหงภาษิตนี้ นี้เปนอรรถแหงภาษติน้ี นี้เรียกวา อัตถ 
ปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ช่ือวา นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉาน 
ในญาณท้ังหลายชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
                         สุตตันตภาชนีย จบ 
                        อภิธรรมภาชนีย 
               แจกปฏิสัมภิทา ๔ ดวยกามาวจรกุศลจิต ๘ 
     [๗๘๔] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
           ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
           ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรม 
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน ในสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมัยนั้น  
ธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศลความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธัมมปฏิสัมภิทา  
ความรูแตกฉานในวิบากแหงธรรมเหลานั้น ช่ือวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น  
ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนรุิตตินั้น ช่ือวา นิรุตติปฏิสัมภิทาบุคคล 
รูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ความรูแตกฉานใน 
ญาณท้ังหลายนั้น ช่ือวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
                        ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
           ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
           ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา  
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     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน 
     กามาวจรกศุลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกดิข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ 
สหรคตดวยโสมนัส วิปปยตุจากญาณ เกดิข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ  
เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขาสัมปยุตดวยญาณ เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวย 
อุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยตุจากญาณ 
เกิดข้ึน ฯลฯสหรคตดวยอุเบกขา วิปปยตุจากญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ 
หรือปรารภอารมณใดๆ เกดิข้ึนโดยมีการชกัจูง ในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น 
ธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธัมมปฏิสัมภิทา  
ความรูแตกฉานในวิบากแหงธรรมเหลานั้นช่ือวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น  
ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนรุิตตินั้น ช่ือวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคล 
รูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉาน 
ในญาณท้ังหลายนั้น ช่ือวา ปฏิภาณปฏิสัมภทิา 
                แจกปฏิสัมภิทา ๔ ดวยรูปาวจรกศุลจิต 
                        ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
           ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
           ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม ฯลฯ  บรรลุปฐมฌาณ 
ท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ธรรมเหลานี้ ช่ือวา  
ธรรมเปนกุศล ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในวิบาก 
แหงธรรมเหลานั้น ช่ือวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้นยอมมีดวยนิรุตติใด ความรู 
แตกฉานในอันกลาวธัมมนรุิตตินั้น ช่ือวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้น ดวย 
ญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณท้ังหลายน้ัน ช่ือวา ปฏิภาณ 
ปฏิสัมภิทา  
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                แจกปฏิสัมภิทา ๔ ดวยอรูปาวจรกุศลจิต 
     ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
           ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
           ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะ 
โดยประการทัง้ปวง จึงบรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา เพราะละสุข 
ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกศุล 
ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ช่ือวาธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในวิบากแหงธรรมเหลานั้น 
ช่ือวา อัตถปฏิสัมภิทาบัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาว 
ธัมมนิรุตตินั้น ช่ือวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณ 
เหลานี้สองเนือ้ความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณท้ังหลายน้ันช่ือวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
                แจกปฏิสัมภิทา ๔ ดวยโลกุตตรกศุลจิต 
     ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
           ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
           ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ธรรมเปนกุศล เปนไฉน 
     โยคาวจรบคุคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน  
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม ฯลฯ  บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ  เปนทุกขาปฏิปทา 
ทันธาภิญญาอยูในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล 
ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในวิบากแหงธรรมเหลานั้น  
ช่ือวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้นยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาว 
ธัมมนิรุตตินั้น ช่ือวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณ  
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เหลานี้สองเนือ้ความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณท้ังหลายน้ัน ช่ือวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
                 แจกปฏิสัมภิทา ๔ ดวยอกุศลจติ ๑๒ 
     [๗๘๕] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
           ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
           ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน 
     อกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณฯลฯ มีธรรมเปน 
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน ในสมัยใด ผัสสะฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น  
ธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอกุศล ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธัมมปฏิสัมภิทา 
ความรูแตกฉานในวิบากแหงธรรมเหลานั้น ช่ือวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น 
ยอมมีดวยนิรุตติใดความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ช่ือวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรู 
แตกฉานซ่ึงญาณเหลานัน้ ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉาน 
ในญาณท้ังหลายนั้น ช่ือวา ปฏิภาณปฏิสัมภทิา 
     ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
           ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
           ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน 
     อกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยทิฏฐิ เกิดข้ึนโดยมีการชกัจูงฯลฯ สหรคต 
 ดวยโสมนัส วิปปยุตจากทิฏฐิ เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัสวิปปยตุจากทิฏฐิ เกดิข้ึนโดย 
 มีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยทิฏฐิ เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา  
 สัมปยุตดวยทิฏฐิ เกิดข้ึนโดยมีการชักจูงฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากทิฏฐิ เกิดข้ึน ฯลฯ 
 สหรคตดวยอุเบกขาวิปปยุตจากทิฏฐิ เกดิข้ึนโดยมีการชกัจูง ฯลฯ อกุศลจิต สหรคตดวยโทมนัส  
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สัมปยุตดวยปฏิฆะ เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโทมนัส สัมปยุตดวยปฏิฆะเกิดข้ึนโดยมีการชักจูง  
ฯลฯ อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยตุดวยวจิิกิจฉาเกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา 
สัมปยุตดวยอุทธัจจะ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯมีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน 
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวกิเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ช่ือวาธรรมเปนอกุศล ความรู 
แตกฉานในธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในวิบากแหงธรรมเหลานั้น 
ช่ือวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอัน 
กลาวธัมมนิรุตตินั้น ช่ือวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้น ดวยญาณใด 
วา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณท้ังหลายน้ัน ช่ือวา ปฏิภาณปฏิ 
สัมภิทา 
              แจกปฏิสัมภิทา ๓ ดวยอเหตุกกุศลวิบากจิต ๘ 
     [๗๘๖] ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
           ๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     จักขุวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ เกดิข้ึนเพราะกามา 
วจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดส่ังสมไวแลว ในสมัยใด ผัสสะเวทนา สัญญา เจตนา จิต  
อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต มนินทรีย อุเปกขินทรียชีวิตนิทรีย หรือนามธรรม ท่ีอิงอาศัย 
เกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีในสมัยนัน้ ธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรม 
เหลานี้ ช่ือวา อัตถปฏิสัมภิทาบัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานใน 
อันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ช่ือวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานัน้ ดวยญาณใดวา 
ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณท้ังหลายนั้น ช่ือวาปฏิภาณปฏิ 
สัมภิทา 
     ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
           ๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา  
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     ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     โสตวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณเกิดข้ึน ฯลฯ 
ฆานวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกล่ินเปนอารมณ เกดิข้ึน ฯลฯ ชิวหา 
วิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขามีรสเปนอารมณ เกดิข้ึน ฯลฯ กายวิญญาณ  
อันเปนวิบาก สหรคตดวยสุขมีโผฏฐัพพะเปนอารมณ เกดิข้ึน เพราะกามาวจรกุศลธรรมอัน 
ไดทําไวแลวไดส่ังสมไวแลว ในสมยัใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จติ สุข เอกัคคตา 
แหงจิตมนินทรีย สุขินทรีย ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีในสมัย 
นั้น ธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ช่ือวาอัตถ 
ปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตติ 
นั้น ช่ือวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้ 
สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณท้ังหลายนัน้ ช่ือวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
           ๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     มโนธาตุ อันเปนวบิาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯมีโผฏฐัพพะเปน 
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน เพราะกามาวจรกศุลกรรมอันไดทําไวแลวไดส่ังสมไว 
แลว ในสมยัใด ผัสสะ เวทนา สัญญาเจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกคัคตาแหง 
จิต มนินทรีย อุเปกขินทรียชีวิตินทรีย หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีในสมัย 
นั้น ธรรมเหลานี้ช่ือวาธรรม เปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ช่ือวา อัตถปฏิ 
สัมภิทาบัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น  
ช่ือวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สอง 
เนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณท้ังหลายน้ันช่ือวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา  
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        ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
           ๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     มโนวิญญาณธาตุ อันเปนวิบาก สหรคตดวยโสมนัส มีรูปเปนอารมณฯลฯ มีธรรม 
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ  เกิดข้ึน เพราะกามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดส่ัง 
สมไวแลว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญาเจตนา จิต วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา 
แหงจิต มนินทรีย โสมนัสสินทรียชีวิตินทรีย หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด 
มีในสมัยนัน้ ธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ช่ือวา  
อัตถปฏิสัมภิทาบัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาว 
ธัมมนิรุตตินั้น ช่ือวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวาญาณ 
เหลานี้สองเนือ้ความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณท้ังหลายน้ัน ช่ือวาปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภทิา 
           ๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
           ๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     มโนวิญญาณธาตุ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณฯลฯ มีธรรม 
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน เพราะกามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดส่ังสม 
ไวแลว ในสมยัใด ผัสสะ เวทนา สัญญาเจตนา จิต วติก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตา 
แหงจิต มนินทรีย อุเปกขินทรียชีวิตินทรีย หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีใน 
สมัยนั้น ธรรมเหลานี้ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ช่ือวา อัตถปฏิ 
สัมภิทาบัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น  
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ช่ือวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สอง 
เนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณท้ังหลายน้ันช่ือวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
        แจกปฏิสัมภิทา ๓ ดวยกามาวจรวิบากจิต ๘ 
        ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
           ๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     มโนวิญญาณธาตุ อันเปนวิบาก สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณมีรูปเปน 
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึนฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส  
สัมปยุตดวยญาณ ... เกดิข้ึนโดยมีการชกัจูง ฯลฯสหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ... เกิด 
ข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโสมนสัวิปปยุตจากญาณ ... เกิดข้ึนโดยมีการชกัจูง ฯลฯ สหรคตดวย 
อุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ ... เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ ...เกดิข้ึนโดยมี 
การชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ ... เกิดข้ึนฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยตุ 
จากญาณ ... เกดิข้ึนโดยมีการชักจูง เพราะกามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดส่ังสมไวแลว  
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวกิเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต  
ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ช่ือวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมี 
ดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ช่ือวา นิรุตติปฏิสัมภิทาบุคคลรูแตก 
ฉานซ่ึงญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ความรูแตกฉานใน 
ญาณท้ังหลายนั้น ช่ือวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
                แจกปฏิสัมภิทา ๓ ดวยรูปาวจรวบิากจิต 
     ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา  
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           ๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวกีสิณเปนอารมณ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิก 
เขปะ มีในสมยันั้น ธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล 
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมี 
ปฐวีกสิณเปนอารมณ อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดส่ังสมไวแลว 
นั้นแล ฯลฯ อยูในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะมีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรม 
เปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ช่ือวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรม 
เหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใดความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ช่ือวา นิรุตติปฏิสัมภิทา  
บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความ 
รูแตกฉานในญาณท้ังหลายนั้น ช่ือวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
               แจกปฏิสัมภิทา ๓ ดวยอรูปาวจรวิบากจิต 
     ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
           ๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     โยคาวจรบคุคล เจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะ 
โดยประการทัง้ปวง จึงบรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ฯลฯ อยูใน 
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น ธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนกุศล 
     เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง โยคาวจรบุคคล จึงบรรลุจตุตถฌาน 
ท่ีสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา อันเปนวิบาก เพราะอรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทํา 
ไวแลวไดส่ังสมไวแลวนั้นแล ฯลฯ อยูในสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมยันั้น 
ธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤตความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ช่ือวา อัตถปฏิสัมภิทา 
บัญญัติแหงธรรมเหลานั้นยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ช่ือวา   
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นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลผูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้  
ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณท้ังหลายนั้น ช่ือวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
                แจกปฏิสัมภิทา ๓ ดวยโลกุตตรวบิากจิต 
     ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. นรุิตติปฏิสัมภิทา 
           ๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     โยคาวจรบคุคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุ 
ปฐมฌาน ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยูในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน 
สมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ช่ือวาธรรมเปนกุศล 
     โยคาวจรบคุคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน อัน 
เปนวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลวไดเจริญไวแลวนั้นแล ฯลฯ เปนทุกขาปฏิ 
ปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยูในสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรม 
เหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤตความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ช่ือวา อัตถปฏิสัมภทิา 
บัญญัติแหงธรรมเหลานั้นยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ช่ือวา  
นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้นดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้  
ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณท้ังหลายนั้น ช่ือวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
                 แจกปฏิสัมภิทา ๓ ดวยอกุศลวบิากจิต ๗ 
     ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
           ๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     จักขุวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณเกดิข้ึน ฯลฯ 
โสตวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณ เกดิข้ึน ฯลฯ ฆานวิญญาณ  
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อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกล่ินเปนอารมณ เกดิข้ึน ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ อันเปน 
วิบาก สหรคตดวยอุเบกขามีรสเปนอารมณ เกิดข้ึน ฯลฯ กายวิญญาณ อันเปนวบิาก  
สหรคตดวยทุกขมีโผฏฐัพพะเปนอารมณ เกิดข้ึน เพราะอกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดส่ังสม 
ไวแลวในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต ทุกข เอกัคคตาแหงจิต มนินทรีย 
ทุกขินทรีย ชีวติินทรีย หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีในสมัยนั้นธรรมเหลานี้  
ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ช่ือวาอัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติ 
แหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ช่ือวา  
นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้นดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้  
ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณท้ังหลายนั้น ช่ือวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
           ๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
           ๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     มโนธาตุ อันเปนวบิาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯมีโผฏฐัพพะเปน 
อารมณ เกิดข้ึน ฯลฯ มโนวญิญาณธาตุ อันเปนวบิาก สหรคตดวยอุเบกขา  มีรูปเปน 
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆเกิดข้ึน เพราะอกุศลกรรมอันไดทํา 
ไวแลวไดส่ังสมไวแลว ในสมัยใด ผัสสะเวทนา สัญญา เจตนา จิต วติก วิจาร อุเบกขา  
เอกัคคตาแหงจิต มนินทรียอุเปกขินทรีย ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแม 
อ่ืนใด มีในสมัยนั้นธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้  
ช่ือวาอัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอัน 
กลาวธัมมนิรุตตินั้น ช่ือวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้น ดวยญาณใดวา 
ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณท้ังหลายนั้น ช่ือวา ปฏิภาณ 
ปฏิสัมภิทา 
     แจกปฏิสัมภิทา ๓ ดวยอเหตุกกิริยาจิต ๓ 
     [๗๘๗] ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
         ๑. อัตถปฏิสัมภิทา  
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         ๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
         ๓.  ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     มโนธาตุ อันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบากสหรคตดวย 
อุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกดิข้ึน ใน 
สมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิตวิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต  
มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตนิทรียหรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด มีในสมัยนั้น 
ธรรมเหลานี้ ช่ือวาธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรมเหลานี้ ช่ือวา อัตถปฏิสัมภิทา 
บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ช่ือวา  
นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้น  ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้  
ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณท้ังหลายนั้นช่ือวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
         ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
         ๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
         ๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     มโนวิญญาณธาตุ อันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก  
สหรคตดวยโสมนัส  มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณหรือปรารภอารมณใดๆ เกิด 
ข้ึน ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ อันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก 
สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดข้ึน  
ในสมัยใดผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตาแหงจิต 
วิริยินทรีย สมาธินทรีย  มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตนิทรีย  หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึน  
แมอ่ืนใด มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรม 
เหลานี้ ช่ือวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตก 
ฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ช่ือวา นิรุตติปฏิสัมภิทาบุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้น  
ดวยญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนีด้ังนี้ ความรูแตกฉานในญาณท้ังหลายนั้น ช่ือวา  
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา  
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     แจกปฏิสัมภิทา ๓ ดวยกิริยาจิต ๓ ประเภท 
     ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
         ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
         ๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
         ๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
     มโนวิญญาณธาตุ อันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก 
สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกดิข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ  
เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัสวิปปยุตจากญาณ เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวย 
โสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวย 
ญาณ เกิดข้ึน ฯลฯสหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ  
สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยตุจากญาณ เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ  
เกิดข้ึน ฯลฯ  สหรคตดวยอุเบกขา  วิปปยตุจากญาณ  เกดิข้ึนโดยมีการชักจูง ฯลฯ ยอมเจริญ 
รูปาวจรฌาน ฯลฯ ยอมเจริญรูปาวจรฌาน อันเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใช 
กรรมวิบากเปนทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะกาวลวงอากิญจญัญายตนะ โดยประการท้ังปวง  จึง 
บรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ  
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหลานี้ ช่ือวา ธรรมเปนอัพยากฤต ความรูแตกฉานในธรรม 
เหลานี้ ช่ือวา อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉาน 
ในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้นช่ือวา นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรูแตกฉานซ่ึงญาณเหลานั้น ดวย 
ญาณใดวา ญาณเหลานี้สองเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรูแตกฉานในญาณท้ังหลายน้ัน ช่ือวา  
ปฏิภาณ 
ปฏิสัมภิทา 
     [๗๘๘] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
         ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
         ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
         ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
         ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 376 
     ปฏิสัมภิทา ๓ ยอมเกิดในจิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยญาณฝายกามาวจรกุศล๔ ดวง ใน 
จิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยญาณฝายกิริยา ๔ ดวง อัตถปฏิสัมภิทายอมเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้ 
ดวย ยอมเกิดในมรรค ๔ ผล ๔ ดวย 
                       อภิธรรมภาชนีย จบ 
                         ปญหาปุจฉกะ 
     [๗๘๙] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
         ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
         ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
         ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
         ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
         ติกมาติกาปุจฉา-ทุกมาติกาปุจฉา 
     บรรดาปฏิสัมภิทา ๔ ขอไหนเปนกุศล ขอไหนเปนอกุศล ขอไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ 
ขอไหนเปนสรณะ ขอไหนเปนอรณะ 
                        ติกมาติกาวิสัชนา 
     [๗๙๐] ปฏิสัมภิทา ๔ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปน 
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตกมี็ ปฏิสัมภิทา  ๓ เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนแนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี  
อัตถปฏิสัมภิทา เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวปิากธัมมธรรมก็มี  
ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ อัตถปฏิสัมภิทา เปนอนุปาทินนุปาทานิยะกมี็ เปน 
อนุปาทินนานปุาทานิยะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอสังกิลิฏฐิสังกิเลสิกะ อัตถปฏิสัมภิทา เปน 
อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปนสวิตักกสวิจาระ 
อัตถปฏิสัมภิทา เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวจิารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี  
ปฏิสัมภิทา ๔ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มีเปนอุเปกขาสหคตะก็มี ปฏิสัมภทิา ๔ 
เปนแนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ปฏิสัมภิทา ๓ เปน 
อาจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีกมี็ อัตถปฏิสัมภิทา เปนอาจยคามีก็มี เปนอปจยคามี  
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ก็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปนเนวเสกขนาเสกขะ อัตถปฏิสัมภิทา 
เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะกมี็ เปนเนวเสกขนาเสกขะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓เปนปริตตะ อัตถ 
ปฏิสัมภิทา เปนปริตตะก็มี เปนอัปปมาณะก็มี นิรุตติปฏิสัมภิทาเปนปริตตารัมมณะ ปฏิสัม 
ภทิา ๓ เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี ปฏิสัมภิทา 
๓ เปนมัชฌิมะ อัตถปฏิสัมภิทาเปนมัชฌิมะก็มี เปนปณตีะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอนิยตะ  
อัตถปฏิสัมภิทาเปนสัมมัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี นิรุตติปฏิสัมภิทา กลาวไมไดวา แม 
เปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติ อัตถปฏิสัมภิทา ไมเปนมัคคารัมมณะ 
เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคเหตุกะ  แมเปนมัคคาธิปติก็มี  
ปฏิสัมภิทา ๒ เปนแตมัคคารัมมณะ ไมเปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา 
แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะ 
ก็มี กลาวไมไดวาเปนอุปปาที อัตถปฏิสัมภิทา เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปน 
อุปปาทีก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี นิรุตติปฏิสัมภิทา 
เปนปจจุปปนนารัมมณะ ปฏิสัมภิทา ๒ เปนอตีตารัมมณะก็มี  เปนอนาคตารัมมณะก็มี เปน 
ปจจุปปนนารัมมณะก็มี อัตถปฏิสัมภิทา เปนอตีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มี เปน 
ปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปน 
ปจจุปปนนารัมมณะก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธากมี็ เปนอัชฌัตตพหิทธา 
ก็มี นิรุตติปฏิสัมภิทา เปนพหิทธารัมมณะ ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปน 
พหิทธารัมมณะก็มีเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ 
                        ทุกมาติกาวิสัชนา 
             ๑, ๒. เหตุโคจฉกวิสัชนาและจฬูันตรทุกวิสัชนา 
     [๗๙๑] ปฏิสัมภิทา ๔  เปนเหตุ เปนสเหตุกะ เปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุสเหตุกะ เปน 
เหตุเหตุสัมปยตุ กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะ ปฏิสัมภิทา ๔ เปน 
สัปปจจยะ เปนสังขตะ เปนอนิทัสสนะเปนอัปปฏิฆะ เปนอรูป ปฏิสัมภิทา ๓ เปนโลกิยะ อัตถ 
ปฏิสัมภิทา เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เปนเกนจวิิญเญยยะ เปนเกนจิน 
วิญเญยยะ  
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                     ๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา 
     [๗๙๒] ปฏิสัมภิทา ๔ เปนโนอาสวะ ปฏิสัมภิทา ๓ เปนสาสวะอัตถปฏิสัมภิทา 
เปนสาสวะก็มี เปนอนาสวะก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เปนอาสววิปปยุต ปฏิสัมภิทา ๓  
กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนแตสาสวโนอาสวะอัตถปฏิสัมภิทา กลาวไมไดวา เปน 
อาสวสาสวะ เปนแตสาสวโนอาสวะก็มีกลาวไมไดวา เปนสาสวโนอาสวะก็มี  
ปฏิสัมภิทา ๔ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ 
ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอาสว วิปปยุตตสาสวะ อัตถปฏิสัมภิทา เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เปน 
อาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี 
          ๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวสัิชนา 
     [๗๙๓] ปฏิสัมภิทา ๔ เปนโนสัญโญชนะ ฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ เปนโนคันถะ ฯลฯ 
ปฏิสัมภิทา ๔ เปนโนโอฆะ ฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ เปนโนโยคะฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ เปน 
โนนีวรณะ ฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ เปนโนปรามาสะ ฯลฯปฏิสัมภิทา ๔ เปนสารัมมณะ เปน 
โนจิตตะ เปนเจตสิกะ เปนจติตสัมปยุตเปนจิตตสังสัฏฐะ เปนจติตสมุฏฐานะ เปน 
จิตตสหภู เปนจิตตานุปริวัตติ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ เปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู เปน 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ เปนพาหริะ เปนนอุปาทา เปนอนุปาทินนะ ปฏิสัมภิทา ๔  
เปนนอุปาทานะ ฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ เปนโนกิเลสะ ฯลฯ 
                       ๑๓. ปฏฐิทุกวสัิชนา 
     [๗๙๔] ปฏิสัมภิทา ๔ เปนนทัสสนปหาตัพพะ เปนนภาวนาปหาตัพพะเปน 
นทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ปฏิสัมภิทา ๓ เปนสวิตักกะ อัตถปฏิ 
สัมภิทา เปนสวิตักกะก็มี เปนอวิตักกะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปนสวิจาระ อัตถปฏิสัมภิทา  
เปนสวิจาระกมี็ เปนอวิจาระก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี เปน 
ปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี เปน  
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อุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เปนกามาวจร อัตถปฏิสัมภิทา  
เปนกามาวจรก็มี เปนนกามาวจรก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เปนนรูปาวจร เปนนอรูปาวจร 
ปฏิสัมภิทา ๓ เปนปริยาปนนะ อัตถปฏิสัมภิทา เปนปริยาปนนะก็มี เปนอปริยาปนนะก็มี  
ปฏิสัมภิทา ๓เปนอนิยยานิกะ อัตถปฏิสัมภิทา เปนนิยยานิกะก็มี เปนอนิยยานิกะก็มี  
ปฏิสัมภิทา ๓ เปนอนิยตะ อัตถปฏิสัมภิทา เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะกมี็ ปฏิสัมภิทา ๓ 
เปนสอุตตระ อัตถปฏิสัมภิทา เปนสอุตตระก็มี เปนอนุตตระก็มี ปฏิสัมภิทา ๔เปนอรณะ 
ฉะนี้แล 
                        ปญหาปุจฉกะ จบ 
                    ปฏิสัมภิทาวิภังค จบบริบูรณ  
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                        ๑๖. ญาณวภิังค 
                           มาติกา 
                         เอกกมาติกา 
     [๗๙๕] ญาณวัตถุหมวดละ ๑ คือ วิญญาณ ๕ (๑) เปนเหตุ เปนอเหตกุะ เปนเหตุ 
วิปปยุต เปนสัปปจจยะ เปนสังขตะ เปนอรูป เปนโลกิยะเปนสาสวะ เปนสัญโญชนิยะ 
เปนคันถนิยะ เปนโอฆนิยะ เปนโยคนิยะ เปนนีวรณิยะ เปนปรามัฏฐะ เปนอุปาทานิยะ  
เปนสังกิเลสิกะ เปนอัพยากฤตเปนสารัมมณะ เปนอเจตสิกะ เปนวิบาก เปน 
อุปาทินนุปาทานิยะ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนนสวิตกักสวิจาระ เปนนอวิตกักวิจาร 
มัตตะ เปนอวติักกาวจิาระเปนนปติสหคตะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัส 
สนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวาจยคามินาปจยคามี เปนเนวเสกขนาเสกขะ เปน 
ปริตตะเปนกามาวจร เปนนรูปาวจร เปนนอรูปาวจร เปนปริยาปนนะ เปนโนอปริยา 
ปนนะเปนอนยิตะ เปนอนยิยานิกะ เปนอุปปนนมโนวญิญาณวิญเญยยะ เปนอนิจจะ 
เปนชราภภิูตะ 
     วิญญาณ ๕ มีวัตถุเปนปจจุบัน มีอารมณเปนปจจุบัน มีวัตถุเกิดกอนมีอารมณ 
เกิดกอน มีวัตถุเปนภายใน มีอารมณเปนภายนอก มีวตัถุยังไมแตกดบัมีอารมณยังไม 
แตกดับ มีวัตถุตางกัน มีอารมณตางกัน ยอมไมเสวยอารมณของกันและกัน ยอมไม 
เกิดข้ึนเพราะไมนึก ยอมไมเกิดข้ึนเพราะไมทําไวในใจ จะเกิดข้ึนโดยไมสับสนกันกห็าไม  
จะเกดิข้ึนไมกอนไมหลังกันก็หาไม ยอมไมเกิดตอจากลําดับของกันและกัน วิญญาณ ๕ ไมมี 
ความคิดนึก บุคคลยอมไมรูแจงธรรมอะไรๆ ดวยวิญญาณ ๕ วิญญาณ ๕ สักแตวา 
เปนท่ีตกไปแหงอารมณอันใดอันหนึ่ง บุคคลยอมไมรูแจงธรรมอะไรๆ แมตอจากลําดบัแหง 
วิญญาณ ๕บุคคลยอมไมสําเร็จอิริยาบถอยางใดอยางหน่ึงดวยวิญญาณ ๕ บุคคลยอมไมสําเร็จ 
อิริยาบถอยางใดอยางหน่ึง แมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕ บุคคลยอมไมประกอบกายกรรม 
# ๑. จักขุวิญญาณ  โสตวิญญาณ  ฆานวิญญาณ  ชิวหาวิญญาณ  กายวิญญาณ.  
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ไมประกอบวจีกรรม ดวยวญิญาณ ๕ ยอมไมประกอบกายกรรม ไมประกอบวจีกรรม 
แมตอจากลําดบัแหงวิญญาณ ๕ บุคคลยอมไมสมาทานกศุลธรรมและอกุศลธรรม ดวยวิญญาณ ๕  
ยอมไมสมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรม แมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕ บุคคลยอมไมเขา 
สมาบัติ ไมออกจากสมาบัติดวยวิญญาณ ๕ ยอมไมเขาสมาบัติ ไมออกจากสมาบัติ 
แมตอจากลําดบัแหงวิญญาณ ๕บุคคลยอมไมจุติ ไมเกดิดวยวิญญาณ ๕ ยอมไมจุต ิ
ไมเกิด แมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕ บุคคลยอมไมหลับ ไมตื่น ไมฝน ดวยวิญญาณ ๕ 
ยอมไมหลับ ไมตื่นไมฝน แมตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕ ปญญาท่ีแสดงเร่ืองของวญิญาณ ๕ 
ตามความเปนจริงดังท่ีกลาวมาน้ี ญาณวัตถุหมวดละ ๑ ยอมมีดวยประการฉะนี ้
                          ทุกมาติกา 
     [๗๙๖] ญาณวัตถุหมวดละ ๒ คือ โลกิยปญญา โลกุตตรปญญาเกนจิวิญเญยยปญญา  
เกนจนิวิญเญยยปญญา สาสวปญญา อนาสวปญญา อาสววิปปยุตตสาสวปญญา อาสว 
วิปปยุตตอนาสวปญญา สัญโญชนิยปญญา อสัญโญชนิยปญญา สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญ 
ชนิยปญญา สัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยปญญา คันถนิยปญญา อคันถนิยปญญา  
คันถวิปปยุตตคันถนิยปญญาคันถวิปปยุตตอคันถนิยปญญา โอฆนิยปญญา อโนฆนิยปญญา 
โอฆวิปปยุตตโอฆนิยปญญา โอฆวิปปยุตตอโนฆนิยปญญา โยคนิยปญญา อโยคนิยปญญา 
โยควิปปยุตตโยคนิยปญญา โยควิปปยุตตอโยคนิยปญญา นีวรณยิปญญา อนีวรณยิปญญา 
นีวรณวิปปยุตตนีวรณยิปญญา นีวรณวิปปยุตตอนิวรณยิปญญา ปรามัฏฐปญญา อปรามัฏฐปญญา  
ปรามาสวิปปยตุตปรามัฏฐปญญา ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐปญญา อุปาทินนปญญา อนุปาทินน 
ปญญา อุปาทานิยปญญาอนปุาทานิยปญญา อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยปญญา อุปาทาน 
วิปปยุตตอนุปาทานิยปญญา สังกิเลสิกปญญา อสังกิเลสิกปญญา กิเลสวิปปยุตตสังกเิลสิก 
ปญญา กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกปญญา สวิตักกปญญา อวิตักกปญญา สวิจารปญญา อวิจาร 
ปญญา สัปปติกปญญา อัปปติกปญญา ปติสหคตปญญา นปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา  
นสุขสหคตปญญา อุเปกขาสหคตปญญานอุเปกขาสหคตปญญา กามาวจรปญญา  
นกามาวจรปญญา รูปาวจรปญญานรูปาวจรปญญา อรูปาวจรปญญา นอรูปาวจรปญญา  
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ปริยาปนนปญญา อปริยาปนนปญญา นิยยานิกปญญา อนยิยานกิปญญา นิยตปญญา 
อนิยตปญญาสอุตตรปญญา อนุตตรปญญา อัตถชาปกปญญา ชาปตัตถปญญา  
ญาณวัตถุหมวดละ ๒ ยอมมี ดวยประการฉะนี ้
                          ติกมาติกา 
     [๗๙๗] ญาณวัตถุหมวดละ ๓ คือ จินตามยปญญา สุตมยปญญาภาวนามยปญญา 
ทานมยปญญา สีลมยปญญา ภาวนามยปญญา อธิสีลปญญาอธิจิตตปญญา อธิปญญาปญญา 
อายโกศล อปายโกศล อุปายโกศล 
     วิปากปญญา วิปากธัมมธัมมปญญา เนววิปากนวิปากธัมมธัมมปญญาอุปาทินนุปาทานิย 
ปญญา อนุปาทินนุปาทานยิปญญา อนุปาทินนานุปาทานิยปญญาสวิตกักสวิจารปญญา 
อวิตักกวิจารมตัตปญญา อวิตักกาวจิารปญญา ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา  
อุเปกขาสหคตปญญา อาจยคามินีปญญา อปจยคามินีปญญา เนวาจยคามินีนาปจยคามินี 
ปญญา เสกขปญญา อเสกขปญญา เนวเสกขนาเสกขปญญา ปริตตปญญา  
มหัคคตปญญาอัปปมาณปญญา ปริตรัมมณปญญา มหัคคตารัมมณปญญา อัปปมาณา 
รัมมณปญญามัคคารัมมณปญญามัคคเหตุกปญญา มัคคาธิปตินีปญญา อุปปนนปญญา 
อนุปปนนปญญา อุปปาทินีปญญา อดีตปญญา อนาคตปญญา ปจจุปปนนปญญา อตีตารัมมณ 
ปญญาอนาคตารัมมณปญญา ปจจุปปนนารัมมณปญญา อัชฌัตตปญญา พหิทธาปญญา 
อัชฌัตตพหิทธารัมมณปญญา อัชฌัตตารัมมณปญญา พหิทธารัมมณปญญาอัชฌัตตพหิทธารัมมณ 
ปญญา 
    สวิตักกสวจิารปญญา เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววปิากนวิปาก 
ธัมมธรรมก็มี สวิตักกสวจิารปญญา เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี 
เปนอนุปาทินนานุปาทานยิะก็มี  สวิตักกสวิจารปญญาเปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี 
เปนอุเปกขาสหคตะก็มี สวิตกักสวิจารปญญา เปนอาจยคามินีก็มี เปนอปจยคามินกี็มีเปนเนวาจยคามินี 
นาปจยคามินกี็มี สวิตักกสวจิารปญญา เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มีเปนเนวเสกขนาเสกขะก็มี  
สวิตักกสวจิารปญญา เปนปริตตะก็มี เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปปมาณะกมี็ สวิตักกสวจิาร 
ปญญา เปนปริตตารัมมณะกมี็ เปนมหัคคตารัมมณะก็มีเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี   
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สวิตักกสวจิารปญญา เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปตินีก็มี  
สวิตักกสวจิารปญญา เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทินีก็มี สวิตกักสวิจาร 
ปญญา  เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี  สวติักกสวจิารปญญา เปน 
อตีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี สวิตักกสวจิาร 
ปญญา เปนอัชฌัตตะก็มีเปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหทิธาก็มี สวิตักกสวิจารปญญา 
เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี 
     อวิตักกวิจารมัตตปญญา เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปาก 
ธัมมธรรมก็มี อวิตักกวิจารมตัตปญญา เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มีเปนอนุปาทิน 
นุปาทานิยะกมี็ เปนอนุปาทินนานุปาทานยิะก็มี อวิตกักวิจารมัตตปญญา เปนอาจยคามินีก็มี 
เปนอปจยคามนิีก็มี เปนเนวาจยคามินีนาปจยคามินีก็มี อวติักกวจิารปญญา เปนเสกขะก็มี 
เปนอเสขะก็มี เปนเนวเสกขนาเสกขะก็มี อวิตักกวิจารปญญา เปนอุปปนนะก็มี เปน 
อนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทินีก็มีอวิตกักวจิารปญญา เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปน 
ปจจุบันก็มี อวติักกวจิารปญญา เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหทิธาก็มี เปน 
อัชฌัตตพหิทธาก็มี 
     อวิตักกาวิจารปญญา เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววปิากนวิปาก 
ธัมมธรรมก็มี อวิตักกาวิจารปญญา เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนเปนอนุปาทินนปุาทานิยะก็มี  
เปนอนุปาทินนานุปาทานยิะก็มี อวิตักกาวจิารปญญาเปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี 
เปนอุเปกขาสหคตะก็มี อวิตกักาวจิารปญญา เปนอาจยคามินีก็มี เปนอปจยคามินกี็มี เปน 
เนวาจยคามินนีาปจยคามินกี็มี อวิตักกาวจิารปญญา เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปนเนวเสกขนา 
เสกขะก็มี อวติักกาวจิารปญญา เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มีเปนอัปปมาณารัม 
มณะก็มี อวิตกักาวิจารปญญา เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปตินีก็มี อว ิ
ตักกาวจิารปญญา เปนอุปปนนะก็มี เปนอนปุปนนะก็มี เปนอุปปาทินีก็มี อวิตักกาวิจารปญญา  
เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มีเปนปจจุบันก็มี อวิตักกาวิจารปญญา เปนอตีตารัมมณะก็มี  
เปนอนาคตารัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี อวติักกาวจิารปญญา เปนอัชฌัตตะก็มี  
เปนพหิทธากมี็ เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี อวติักกาวจิารปญญา เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปน 
พหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี  
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     ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนวบิากก็มี เปนวปิากธัมมธรรมก็มี เปน 
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญาเปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี  
เปนอนุปาทินนุปาทานิยะกมี็ เปนอนุปาทินนานุปาทานยิะก็มี ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา  
เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมตัตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี ปติสหคตปญญา 
สุขสหคตปญญาเปนอาจยคามินีก็มี เปนอปจยคามินกี็มี เปนเนวาจยคามินีนาปจยคามินีก็มี  
ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปนเนวเสกขนาเสกขะก็มี  
ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนปริตตะก็มี เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปปมาณะกมี็  
ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนปริตตารัมมณะกมี็ เปนมหัคคตารัมมณะก็มี เปนอัปป 
มาณารัมมณะก็มี ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี  
เปนมัคคาธิปตินีก็มีปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนอุปปนนะก็มี  เปนอนุปนนะก็มี  
เปนอุปปาทินกี็มี ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มีเปนปจจุบันก็มี  
ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนอตีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มี เปนปจจุป 
ปนนารัมมณะก็มี ปติสหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี  
เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี ปตสิหคตปญญา สุขสหคตปญญา เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี  
เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี 
     อุเปกขาสหคตปญญา เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววปิากนวิปาก 
ธัมมธรรมก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มีเปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี  
เปนอนุปาทินนานุปาทานยิะก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนอาจยคามินกีมี็ เปนอปจยคามินีก็มี  
เปนเนวาจยคามินีนาปจยคามินีก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะกมี็ เปน 
เนวเสกขนาเสกขะก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนปริตตะก็มี เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปปมาณะ 
ก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหคัคตารัมมณะก็มี เปนอัปปมาณารัมมณะ 
ก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปตินีก็มี  
อุเปกขาสหคตปญญา เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปนนะกมี็ เปนอุปปาทินีก็มี  
อุเปกขาสหคตปญญา เปนอดตีก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี อุเปกขาสหคตปญญา  
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เปนอตีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มีเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี อุเปกขาสหคตปญญา  
เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี อุเปกขาสหคตปญญา เปนอัชฌัตตพหทิธาก็มี เปนอัชฌัตตา 
รัมมณะก็มีเปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ญาณวัตถุ หมวดละ ๓ยอมมี  
ดวยประการฉะนี ้
                         จตุกกมาตกิา 
     [๗๙๘] ญาณวัตถุหมวดละ ๔ คือ กัมมัสสกตาญาณ สัจจานุโลมิกญาณ มัคคสมังคิญาณ 
ผลสมังคิญาณ ทุกขญาณ ทุกขสมุทยญาณ ทุกขนิโรธญาณ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ  
กามาวจรปญญา รูปาวจรปญญาอรูปาวจรปญญา อปริยาปนนปญญา ธรรมญาณ อันวยญาณ  
ปริจจญาณสัมมติญาณ อาจยโนอปจยปญญา อปจยโนอาจยปญญา อาจยอปจยปญญาเนวาจย 
โนอปจยปญญา นิพพิทาโนปฏิเวธปญญา ปฏิเวธโนนิพพทิาปญญานิพพิทาปฏิเวธปญญา เนว 
นิพพิทาโนปฏิเวธปญญา หานภาคินีปญญา ฐิติภาคินีปญญา วิเสสภาคินีปญญา นิพเพธภาคินีปญญา 
ปฏิสัมภิทา ๔ ปฏิปทา ๔อารมณ ๔ ชรามรณญาณ ชรามรณสมุทยญาณ ชรามรณนิโรธญาณ  
ชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ ชาติญาณ ฯลฯ ภวญาณ ฯลฯ อุปาทานญาณ ฯลฯตัณหาญาณ  
ฯลฯ เวทนาญาณ ฯลฯ ผัสสญาณ ฯลฯ สฬายตนญาณ ฯลฯนามรูปญาณ ฯลฯ วิญญาณญาณ 
ฯลฯ สังขารญาณ สังขารสมุทยญาณสังขารนิโรธญาณ สังขารนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ  
ญาณวัตถุ หมวดละ ๔ ยอมมี ดวยประการฉะนี ้
                ปญจก-ฉักก-สัตตก-อัฏฐก-นวกมาติกา 
     [๗๙๙] ญาณวัตถุ หมวดละ ๕ คือ สัมมาสมาธิมีองค ๕ สัมมาสมาธิมีญาณ ๕  
ญาณวัตถุ หมวดละ ๕ ยอมมี ดวยประการฉะนี ้
     ญาณวัตถุ หมวดละ ๖ คือ ปญญาในอภิญญา ๖ ญาณวัตถุ หมวดละ ๖ยอมมี  
ดวยประการฉะนี ้
     ญาณวัตถุ หมวดละ ๗ คือ ญาณวัตถุในธรรมแตละ ๗ ละ ๗ ญาณวตัถุหมวดละ ๗  
ยอมมี ดวยประการฉะน้ี  
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     ญาณวัตถุ หมวดละ ๘ คือ ปญญาในวรรค ๕ ปญญามรรค  ๔  ปญญรในผล  ๔ 
ญาณวัตถุ  หมวด  ๘  ยอมมี ดวยประการฉะนี ้
     ญาณวัตถุ หมวดละ ๙ คือ ปญญาในอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ญาณวัตถุหมวดละ ๙ 
ยอมมี ดวยประการฉะน้ี 
                          ทสกมาติกา 
     [๘๐๐] ญาณวัตถุ หมวดละ ๑๐ คือ พระตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใดจึงทรงปฏิญาณฐานะ 
อันประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร กําลังเหลานั้นช่ือวา 
กําลัง ๑๐ ของพระตถาคต 
     กําลัง ๑๐ ของพระตถาคต เปนไฉน 
     ๑. พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบธรรมท่ีเปนฐานะโดยความเปนฐานะ และธรรม 
ท่ีไมใชฐานะโดยความไมใชฐานะ ตามความเปนจริง พระตถาคตทรงทราบธรรมท่ีเปนฐานะ 
โดยความเปนฐานะ และธรรมท่ีไมใชฐานะโดยความไมใชฐานะ ตามความเปนจริง แมใด  
แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคตพระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรงปฏิญาณฐานะ 
อันประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอนี้ก็เปนกําลังของ 
พระตถาคต 
     ๒. ยังมีขออ่ืนอีก พระตถาคตยอมทรงทราบวิบากของกัมมสมาทาน อันเปนอดีต 
อนาคต ปจจุบัน ตามความเปนจริง โดยฐานะ โดยเหตุ พระตถาคตทรงทราบวิบากของ 
กัมมสมาทานอันเปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ตามความเปนจริงโดยฐานะ โดยเหตุ แมใด 
แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ 
ทรงบันลือสีหนาท ในบริษัททรงประกาศพรหมจักร แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต 
     ๓. ยังมีขออ่ืนอีก พระตถาคตยอมทรงทราบทางไปสูภูมิท้ังปวงตามความเปนจริง พระ 
ตถาคตทรงทราบทางไปสูภมิูท้ังปวงตามความเปนจริง แมใด แมขอนีก้เ็ปนกําลังของพระตถาคต  
พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรงปฏิญาณฐานอันประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท  
ทรงประกาศพรหมจักร แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต  
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     ๔. ยังมีขออ่ืนอีก พระตถาคตยอมทรงทราบโลกอันเปนอเนกธาตุเปนนานาธาตุ   
ตามความเปนจริง พระตถาคตทรงทราบโลกอันเปนอเนกธาตุเปนนานาธาตุ ตามความเปน 
จริง แมใด แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคตพระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรง 
ปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอนี้ 
ก็เปนกําลังของพระตถาคต 
     ๕. ยังมีขออ่ืนอีก พระตถาคตยอมทรงทราบความท่ีสัตวท้ังหลายมีอัธยาศัยตางๆ  
กัน ตามความเปนจริง พระตถาคตทรงทราบความท่ีสัตวท้ังหลายมีอัธยาศัยตางๆ กัน ตามความ 
เปนจริง แมใด แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคตพระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึง 
ทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอนี้ก็เปน 
กําลังของพระตถาคต 
     ๖. ยังมีขออ่ืนอีก พระตถาคตยอมทรงทราบความแกกลาและไมแกกลาแหงอินทรีย 
ของสัตวเหลาอ่ืน ของบุคคลเหลาอ่ืน ตามความเปนจริง พระตถาคต ทรงทราบความแกกลาและ 
ไมแกกลาแหงอินทรียของสัตวเหลาอ่ืน ของบุคคลเหลาอ่ืน ตามความเปนจริง แมใด แมขอนี ้
ก็เปนกําลังของพระตถาคตพระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ  
ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต 
     ๗. ยังมีขออ่ืนอีก พระตถาคตยอมทรงทราบความเศราหมอง ความผองแผว ความออก 
แหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ ตามความเปนจริงพระตถาคตทรงทราบความ 
เศราหมอง ความผองแผว ความออก แหงฌานวิโมกข สมาธิ และสมาบัติ ตามความ 
เปนจริง แมใด แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรง 
ปฏิญาณฐานะอันประเสริฐทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอนี้ 
ก็เปนกําลังของพระตถาคต 
     ๘. ยังมีขออ่ืนอีก พระตถาคตยอมทรงทราบความระลึกชาติหนหลังไดตามความเปน 
จริง พระตถาคตทรงทราบความระลึกชาติหนหลังไดตามความเปนจริง แมใด แมขอนี ้
ก็เปนกําลังของพระตถาคต พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ  
ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต  
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     ๙. ยังมีขออ่ืนอีก พระตถาคตยอมทรงทราบความจุติและเกิดของสัตวท้ังหลายตามความ 
เปนจริง พระตถาคตทรงทราบความจุติและเกิดของสัตวท้ังหลายตามความเปนจริง แมใด  
แมขอนี้ก็เปนกําลังของพระตถาคต พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรงปฏิญาณฐานะอัน 
ประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอนีก้็เปนกําลังของพระ 
ตถาคต 
     ๑๐. ยังมีขออ่ืนอีก พระตถาคตยอมทรงทราบความส้ินอาสวะตามความเปนจริง  
พระตถาคตทรงทราบความส้ินอาสวะตามความเปนจริง แมใด แมขอนีก้เ็ปนกําลังของ 
พระตถาคต พระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแลว จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาท 
ในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แมขอนีก้็เปนกําลังของพระตถาคต 
     พระตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐทรงบันลือ 
สีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร กําลังเหลานี้ ช่ือวา กําลัง ๑๐ของพระตถาคต  
ญาณวัตถุ หมวดละ ๑๐ ยอมมีดวยประการฉะนี ้
                          มาติกา จบ 
                          เอกกนิเทศ 
     [๘๐๑] วิญญาณ ๕ เปนนเหตุท้ังนั้น เปนอเหตุกะท้ังนั้น เปนเหตุวปิปยุตท้ังนั้น 
เปนสัปปจจยะทั้งนั้น เปนสังขตะท้ังนั้น เปนอรูปท้ังนั้น เปนโลกิยะท้ังนั้น เปนสาสวะท้ังนั้น  
เปนสัญโญชนิยะท้ังนัน้ เปนคันถนิยะท้ังนัน้เปนโอฆนิยะท้ังนั้น เปนโยคนิยะท้ังนัน้ เปน 
นีวรณยิะท้ังนัน้ เปนปรามัฏฐะท้ังนั้นเปนอุปาทานิยะท้ังนั้น เปนสังกเิลสิกะท้ังนั้น  
เปนอัพยากฤตท้ังนั้น เปนสารัมมณะท้ังนัน้ เปนอเจตสิกะท้ังนั้น เปนวิบากท้ังนั้น เปน 
อุปาทินนุปาทานิยะท้ังนั้นเปนอสังกิสิฏฐสังกิเลสิกะท้ังนัน้ ไมเปนสวติกักสวิจาระท้ังนั้น  
ไมเปนอวิตกักวิจารมัตตะท้ังนั้น เปนอวิตักกาวิจาระท้ังนัน้ ไมเปนปติสหคตะท้ังนัน้ เปน 
เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะท้ังนัน้ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะท้ังนัน้ เปน 
เนวาจยคามินาปจยคามีท้ังนัน้ เปนเนวเสกขนาเสกขะท้ังนั้น  เปนปริตตะท้ังนั้นเปน 
กามาวจรทั้งนัน้ ไมเปนรูปาวจรท้ังนั้น ไมเปนอรูปาวจรทั้งนั้น เปนปริยาปนนะท้ังนัน้   
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ไมเปนอปริยาปนนะท้ังนั้น เปนอนิยตะทั้งนั้น เปนอนิยยานิกะท้ังนั้นเปนอุปปนนมโน 
วิญญาณวิญเญยยะท้ังนั้น เปนอนิจจะท้ังนัน้ เปนชราภภิตูะท้ังนั้น 
     [๘๐๒] คําวา วิญญาณ ๕ มีวัตถุเปนปจจุบัน มีอารมณเปนปจจุบัน นัน้  
คือ เม่ือวัตถุเกดิข้ึน เม่ืออารมณเกดิข้ึน วิญญาณ ๕ ก็เกิดข้ึน 
     คําวา วิญญาณ ๕ มีวตัถุเกดิกอน มีอารมณเกดิกอน นั้น คือเม่ือวัตถุเกดิกอน  
เม่ืออารมณเกดิกอน วิญญาณ ๕ จึงเกิดข้ึน 
     คําวา วิญญาณ ๕ มีวตัถุเปนภายใน มีอารมณเปนภายนอกน้ัน คือ วตัถุ 
ของวิญญาณ ๕ เปนภายใน อารมณของวญิญาณ ๕ เปนภายนอก 
     คําวา วิญญาณ ๕ มีวตัถุยงัไมแตกดับ มีอารมณยังไมแตกดับนัน้ คือ วิญญาณ ๕  
เกิดข้ึน ในเม่ือวัตถุยังไมแตกดับ ในเม่ืออารมณยังไมแตกดับ 
     คําวา วิญญาณ ๕ มีวตัถุตางกัน มีอารมณตางกัน นั้น มีอธิบายวา วัตถุและ 
อารมณของจักขุวิญญาณเปนอยางหนึ่ง วัตถุและอารมณของโสตวิญญาณเปนอีกอยางหนึ่ง วตัถุ 
และอารมณของฆานวิญญาณเปนอีกอยางหน่ึงวตัถุ และ อารมณของชิวหาวิญญาณเปนอีกอยางหนึ่ง  
วัตถุและอารมณ ของกายวิญญาณเปนอีกอยางหนึ่ง 
     คําวา วิญญาณ ๕ ไมเสวยอารมณของกนัและกนั นั้น มีอธิบายวา โสต 
วิญญาณยอมไมเสวยอารมณของจักขุวิญญาณ แมจกัขุวิญญาณก็ยอมไมเสวยอารมณของโสต 
วิญญาณ ฆานวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของจักขุวิญญาณแมจกัขุวิญญาณก็ยอมไมเสวยอารมณ 
ของฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของจักขุวิญญาณ แมจกัขุวิญญาณก็ยอม 
ไมเสวยอารมณของชิวหาวญิญาณกายวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของจักขุวิญญาณ แมจกัขุ 
วิญญาณก็ยอมไมเสวยอารมณของกายวิญญาณ จักขุวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของโสตวิญญาณ ฯลฯ 
จักขุวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของฆานวิญญาณ ฯลฯ จักขุวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของ 
ชิวหาวิญญาณ ฯลฯ จักขุวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของกายวิญญาณแมกายวิญญาณก็ยอมไม 
เสวยอารมณของจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของกายวิญญาณ แมกายวิญญาณ 
ก็ยอมไมเสวยอารมณของโสตวิญญาณฆานวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของกายวิญญาณ แม 
กายวิญญาณก็ยอมไมเสวยอารมณของฆานวญิญาณ ชิวหาวิญญาณยอมไมเสวยอารมณของกาย 
วิญญาณ แมกายวิญญาณก็ยอมไมเสวยอารมณของชิวหาวิญญาณ  
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     คําวา วิญญาณ ๕ ไมเกิด เพราะไมพจิารณา  นั้น คือ เม่ือพิจารณาอารมณ  
 วิญญาณ ๕ จงึเกิดข้ึน 
     คําวา วิญญาณ ๕ ไมเกิด เพราะไมทําไวในใจ นั้น คือ เม่ือทําอารมณไว 
ในใจ วิญญาณ ๕ จึงเกดิข้ึน 
     คําวา วิญญาณ ๕ จะเกดิข้ึนโดยไมสับสนกันกห็าไม นั้น คือวิญญาณ ๕  
ไมเกิดข้ึนตามลําดับของกันและกัน 
     คําวา วิญญาณ ๕ ไมเกิดข้ึนพรอมกัน นัน้ คือ วิญญาณ ๕ ไมเกิดข้ึน 
 ในขณะเดยีวกัน 
     คําวา วิญญาณ ๕ ไมเกิดข้ึนตอจากลําดับของกันและกนั นั้นมีอธิบายวา  
โสตวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับท่ีจักขุวิญญาณเกดิ แมจักขุวิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับ 
ท่ีโสตวิญญาณเกดิ ฆานวิญญาณยอมไมเกดิตอจากลําดับท่ีจักขุวิญญาณเกิด แมจักขุวญิญาณ 
ก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับท่ีฆานวิญญาณเกิด ชิวหาวิญญาณยอมไมเกดิตอจากลําดับท่ีจักขุวญิญาณ 
เกิด แมจักขุวญิญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับท่ีชิวหาวญิญาณเกิด กายวิญญาณยอมไมเกิด 
ตอจากลําดับท่ีจักขุวิญญาณเกิด แมจักขุวิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดบัท่ีกายวิญญาณเกดิ 
จักขุวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับท่ีโสตวิญญาณเกิด ฯลฯ จักขุวิญญาณยอมไมเกดิตอจาก 
ลําดับท่ีฆานวญิญาณเกิด ฯลฯ จักขุวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับท่ีชิวหาวิญญาณเกิด ฯลฯ จกัขุ 
วิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับท่ีกายวิญญาณเกิดแมกายวิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับท่ี 
จักขุวิญญาณเกิด โสตวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับท่ีกายวิญญาณเกิด แมกายวิญญาณ 
ก็ยอมไมเกิดตอจากลําดับท่ีโสตวิญญาณเกดิ ฆานวิญญาณยอมไมเกิดตอจากลําดับท่ีกายวิญญาณ 
เกิด แมกายวิญญาณก็ยอมไมเกิดตอจากลําดบัท่ีฆานวิญญาณเกดิ ชิวหาวญิญาณยอมไมเกิดตอ 
จากลําดับท่ีกายวิญญาณเกิด แมกายวิญญาณก็ยอมไมเกดิตอจากลําดับท่ีชิวหาวิญญาณเกิด 
     คําวา วิญญาณ ๕ ไมมีความคิดนึก นัน้ คือ ความนึก ความคิดความพจิารณา 
หรือความกระทําไวในใจ ยอมไมมีแกวิญญาณ ๕ 
     คําวา บุคคลยอมไมรูแจงธรรมอะไรๆ ดวยวิญญาณ ๕ นั้น คือบุคคลยอมไม 
รูแจงธรรมอะไรๆ ดวยวิญญาณ ๕  
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     คําวา วิญญาณ ๕ สักแตวาเปนท่ีตกไปแหงอารมณอันใดอันหนึ่ง นัน้ คือ 
เปนแตสักวาคลองแหงอารมณอันใดอันหนึ่งเทานั้น 
     คําวา บุคคลยอมไมรูแจงธรรมอะไรๆ แมตอจากลําดบัแหงวิญญาณ ๕ นั้น 
คือ บุคคลยอมไมรูแจงธรรมอะไรๆ แมดวยมโนธาตุ ตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕ 
     คําวา บุคคลยอมไมสําเร็จอิริยาบถอยางใดอยางหน่ึง ดวยวิญญาณ ๕ นั้น คือ  
บุคคลยอมไมสําเร็จอิริยาบถอยางใดอยางหน่ึง คือ การเดินการยนื การนั่ง การนอน ดวย 
วิญญาณ ๕ 
     คําวา บุคคลยอมไมสําเร็จอิริยาบถอยางใดอยางหน่ึงแมตอจากลําดบัแหงวิญ 
ญาณ ๕ นั้น คือ บุคคลยอมไมสําเร็จอิริยาบถอยางใดอยางหน่ึงคือ การเดนิ การยืน  
การนั่ง การนอน แมดวยมโนธาตุ ตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕ 
     คําวา บุคคลยอมไมประกอบกายกรรม ไมประกอบวจีกรรมดวยวิญญาณ ๕ นั้น 
คือ บุคคลยอมไมประกอบกายกรรม วจีกรรม ดวยวิญญาณ ๕ 
     คําวา บุคคลยอมไมประกอบกายกรรม ไมประกอบวจีกรรมแมตอจากลําดับ 
แหงวิญญาณ ๕ นั้น คือ บุคคลยอมไมประกอบกายกรรมวจีกรรม แมดวยมโนธาตุ  
ตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕ 
     คําวา บุคคลยอมไมสมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรม ดวยวิญญาณ ๕ นัน้  
คือ บุคคลมิไดสมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรม ดวยวญิญาณ ๕ 
     คําวา บุคคลยอมไมสมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรม แมตอจากลําดับแหง 
วิญญาณ ๕ นัน้ คือ บุคคลมิไดสมาทานกศุลธรรมและอกุศลธรรม แมดวยมโนธาตุตอจาก 
ลําดับแหงวิญญาณ ๕ 
     คําวา บุคคลไมไดเขาสมาบัติ ไมไดออกจากสมาบัติ ดวยวิญญาณ ๕ นั้น  
คือ บุคคลมิไดเขาสมาบัติ มิไดออกจากสมาบัติ ดวยวิญญาณ ๕ 
     คําวา บุคคลไมไดเขาสมาบัติ ไมไดออกจากสมาบัติ แมตอจากลําดบัแหง 
วิญญาณ ๕ นัน้ คือ บุคคลมิไดเขาสมาบัติ มิไดออกจากสมาบัติ แมดวยมโนธาตุ ตอจาก 
ลําดับแหงวิญญาณ ๕  
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     คําวา บุคคลยอมไมจุติ ไมเกิดดวยวิญญาณ ๕ นั้น คือ บุคคลมิไดจุติ มิไดเกดิ  
ดวยวิญญาณ ๕ 
     คําวา บุคคลยอมไมจุติ ไมเกิดแมตอจากลําดับแหงวญิญาณ ๕นั้น คือ  
บุคคลมิไดจุติ มิไดเกดิ แมดวยมโนธาตุ ตอจากลําดับแหงวิญญาณ ๕ 
     คําวา บุคคลยอมไมหลับ ไมตื่น ไมฝน ดวยวิญญาณ ๕ นั้นคือ บุคคล 
มิไดหลับ มิไดตื่น มิไดฝน ดวยวิญญาณ ๕ 
     คําวา บุคคลยอมไมหลับ ไมตื่น ไมฝน แมตอจากลําดบัแหงวิญญาณ ๕ นั้น 
คือ บุคคลมิไดหลับ มิไดตื่น มิไดฝน แมดวยมโนธาตุตอจากลําดับแหงวญิญาณ ๕ 
     ความรูเร่ืองวิญญาณ ๕ ดงักลาวมานี้  ช่ือวา ปญญาท่ีแสดงเร่ืองของวิญญาณ ๕ ตาม 
ความเปนจริง ญาณวัตถุ หมวดละ ๑ ยอมมีดวยประการฉะนี ้
                           ทุกนิเทศ 
     [๘๐๓] ปญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา โลกิยปญญา ปญญา 
ในมรรค ๔ ผล ๔ ช่ือวา โลกุตตรปญญา 
     ปญญาท้ังหมด ช่ือวา เกนจิวิญเญยยปญญา และเกนจนิวิญเญยยปญญา 
     ปญญาในกศุลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา สาสวปญญาปญญาในมรรค 
๔ ผล ๔ ช่ือวา อนาสวปญญา 
     ปญญาในกศุลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา อาสววิปปยุตตสาสวปญญา  
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ช่ือวา อาสววิปปยุตตอนาสวปญญา 
     ปญญาในกศุลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ นัน้ ช่ือวา สัญโญชนิยปญญา ปญญา 
ในมรรค ๔ ผล ๔ ช่ือวา อสัญโญชนิยปญญา 
     ปญญาในกศุลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิย 
ปญญา ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ช่ือวา สัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยปญญา 
     ปญญาในกศุลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา คันถนิยปญญาปญญาใน 
 มรรค ๔ ผล ๔ ช่ือวา อคันถนิยปญญา  
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     ปญญาในกศุลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา คันถวิปปยุตตคันถนิยปญญา 
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ช่ือวา คันถวิปปยตุตอคันถนิยปญญา 
     ปญญาในกศุลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา โอฆนิยปญญาปญญาในมรรค  
๔ ผล ๔ ช่ือวา อโนฆนิยปญญา 
     ปญญาในกศุลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา โอฆวิปปยุตตโอฆนิยปญญา  
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ช่ือวา โอฆวิปปยตุตอโนฆนิยปญญา 
     ปญญาในกศุลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา โยคนิยปญญาปญญาในมรรค  
๔ ผล ๔ ช่ือวา อโยคนิยปญญา 
     ปญญาในกศุลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา โยควิปปยุตตโยคนิยปญญา 
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ช่ือวา โยควิปปยตุตอโยคนิยปญญา 
     ปญญาในกศุลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา นีวรณยิปญญาปญญาในมรรค 
๔ ผล ๔ ช่ือวา อนีวรณยิปญญา 
     ปญญาในกศุลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา นีวรณวิปปยุตตนีวรณยิปญญา 
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ช่ือวา นวีรณวิปปยุตตอนีวรณยิปญญา 
     ปญญาในกศุลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา ปรามัฏฐปญญาปญญาในมรรค  
๔ ผล ๔ ช่ือวา อปรามัฏฐปญญา 
     ปญญาในกศุลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา ปรามาสวิปปยตุตปรามัฏฐปญญา 
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ช่ือวา ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐปญญา 
     ปญญาในวปิากธรรมในภมิู ๓ ช่ือวา อุปาทินนปญญา ปญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๓ 
ในกิริยาอัพยากตธรรมในภมิู ๓ ในมรรค ๔ ผล ๔ ช่ือวา อนุปาทินนปญญา 
     ปญญาในกศุลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา อุปาทานิยปญญาปญญาในมรรค 
๔ ผล ๔ ช่ือวา อนุปาทานิยปญญา 
     ปญญาในกศุลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานยิปญญา  
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ช่ือวา อุปาทานวปิปยุตตอนุปาทานิยปญญา 
     ปญญาในกศุลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา สังกิเลสิกปญญา ปญญาในมรรค  
๔ ผล ๔ ช่ือวา อสังกิเลสิกปญญา  
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     ปญญาในกศุลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกปญญา  
ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ช่ือวา กิเลสวิปปยตุตอสังกิเลสิกปญญา 
     ปญญาอันสัมปยุตดวยวติก ช่ือวา สวิตกักปญญา ปญญาอันปราศจากวิตก ช่ือวา 
อวิตักกปญญา 
     ปญญาอันสัมปยุตดวยวจิาร ช่ือวา สวจิารปญญา ปญญาอันปราศจากวจิาร ช่ือวา  
อวิจารปญญา 
     ปญญาอันสัมปยุตดวยปติ ช่ือวา สัปปติกปญญา ปญญาอันปราศจากปติ ช่ือวา 
อัปปติกปญญา 
     ปญญาอันสัมปยุตดวยปติ ช่ือวา ปติสหคตปญญา ปญญาอันปราศจากปติ ช่ือวา 
นปติสหคตปญญา 
     ปญญาอันสัมปยุตดวยสุข ช่ือวา สุขสหคตปญญา ปญญาอันปราศจากสุข ช่ือวา 
 นสุขสหคตปญญา 
     ปญญาอันสัมปยุตดวยอุเบกขา ช่ือวา อุเปกขาสหคตปญญา ปญญาอันปราศจากอุเบกขา 
ช่ือวา นอุเปกขาสหคตปญญา 
     ปญญาในกามาวจรกุศลธรรมและกามาวจรอัพยากตธรรม ช่ือวา กามาวจรปญญา รูปา 
วจรปญญา อรูปาวจรปญญา อปริยาปนนปญญา ช่ือวา นกามาวจรปญญา 
     ปญญาในรูปาวจรกุศลธรรมและรูปาวจรอัพยากตธรรม ช่ือวา รูปาวจรปญญา กามาวจร 
ปญญา อรูปาวจรปญญา อปริยาปนนปญญา ช่ือวา นรูปาวจรปญญา 
     ปญญาในอรูปาวจรกุศลธรรมและอรูปาวจรอัพยากตธรรม ช่ือวา อรูปาวจรปญญา  
กามาวจรปญญา รูปาวจรปญญา อปริยาปนนปญญา ช่ือวา นอรูปาวจรปญญา 
     ปญญาในกศุลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา ปริยาปนนปญญา ปญญาใน 
มรรค ๔ ผล ๔ ช่ือวา อปริยาปนนปญญา 
     ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ช่ือวา นิยยานิกปญญา ปญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๓ ใน 
วิปากธรรมในภูมิ ๔ ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา อนิยยานิกปญญา 
     ปญญาในมรรค ๔ ช่ือวา นิยตปญญา ปญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๓ ในวิปากธรรม 
ในภูมิ ๔ ในกริิยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา อนิยตปญญา  
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     ปญญาในกศุลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา สอุตตรปญญาปญญาในมรรค 
๔ ผล ๔ ช่ือวา อนุตตรปญญา 
     ในปญญาเหลานั้น อัตถชาปกปญญา เปนไฉน 
     ปญญาท่ีเปนกิริยาอัพยากฤตในกุศลธรรมในภูมิ ๔ ของพระอรหันต ผูกําลังยังอภิญญา 
ใหเกดิข้ึน ผูกําลังยังสมาบัติใหเกิดข้ึน ช่ือวา อัตถชาปกปญญา 
     ปญญาท่ีเปนกิริยาอัพยากฤตในวิปากธรรมในภูมิ ๔ ของพระอรหันต เม่ือขณะท่ีอภิญญา 
เกิดข้ึนแลว เม่ือขณะท่ีสมาบัติเกิดข้ึนแลว ช่ือวา ชาปตัตถปญญา 
     ญาณวัตถุหมวดละ ๒ ยอมมีดวยประการฉะนี ้
                           ติกนิเทศ 
     [๘๐๔] ในญาณวัตถุหมวดละ ๓ นั้น จนิตามยปญญา เปนไฉน 
     ในการงานท้ังหลายท่ีตองนอมนําไปดวยปญญาก็ดี ในศิลปะท้ังหลายท่ีตองนอมนําไปดวย 
ปญญาก็ดี ในวิชาท้ังหลายท่ีตองนอมนําไปดวยปญญากด็ี บุคคลมิไดฟงจากผูอ่ืน ยอมได 
กัมมัสสกตาญาณ หรือยอมไดสัจจานุโลมกิญาณ วารูปไมเท่ียง ดังนี้บาง วาเวทนาไมเท่ียง  
ดังนี้บาง วาสัญญาไมเท่ียง ดังนี้บาง วาสังขารท้ังหลายไมเท่ียง ดังนี้บาง วาวิญญาณไมเท่ียง 
ดังนี้บาง ยอมไดอนุโลมิกญาณขันติญาณ ทิฏฐิญาณ รุจิญาณ มุติญาณ เปกขญาณ 
ธัมมนิชฌานขันติญาณอันใด ซ่ึงมีลักษณะอยางนั้น นี้เรียกวา จนิตามยปญญา 
     สุตมยปญญา เปนไฉน 
     ในการงานท้ังหลายท่ีตองนอมนําไปดวยปญญาก็ดี ในศิลปะท้ังหลายท่ีตองนอมนําไป 
ดวยปญญาก็ดี ในวิชาท้ังหลายท่ีตองนอมนาํไปดวยปญญาก็ดี บุคคลไดฟงจากผูอ่ืนแลว จึงได 
กัมมัสสกตาญาณ หรือไดสัจจานุโลมิกญาณ วารูปไมเท่ียงดังนี้บาง วาเวทนาไมเท่ียง ดังนี้บาง  
วาสัญญาไมเท่ียง ดังนี้บาง วาสังขารท้ังหลายไมเท่ียง ดังนี้บาง วาวิญญาณไมเท่ียง ดังนี้บาง  
ไดอนุโลมิกญาณ ขันติญาณทิฏฐิญาณ รุจิญาณ มุติญาณ เปกขญาณ ธัมมนิชฌานขันตญิาณ  
อันใด ซ่ึงมีลักษณะอยางนัน้ นี้เรียกวา สุตมยปญญา 
     ปญญาของผูเขาสมาบัติแมท้ังหมด เรียกวา ภาวนามยปญญา  
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     [๘๐๕] ทานมยปญญา เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด 
ปรารภทานเกดิข้ึนแกบุคคลผูใหทาน นีเ้รียกวา ทานมยปญญา 
     สีลมยปญญา เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภศีล 
เกิดข้ึนแกบุคคลผูรักษาศีล นี้เรียกวา สีลมยปญญา 
     ปญญาของผูเขาสมาบัติแมท้ังหมด เรียกวา ภาวนามยปญญา 
     [๘๐๖] อธิสีลปญญา เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม  สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดข้ึน 
 แกผูสํารวมดวยปาฏิโมกขสังวรศีล นี้เรียกวา อธิสีลปญญา 
     อธิจิตปญญา เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดข้ึน 
 แกโยคาวจรบุคคลผูเขารูปาวจรสมาบัติ และอรูปาวจรสมาบัติ นี้เรียกวา อธิจิตตปญญา 
     อธิปญญาปญญา เปนไฉน 
     ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ นี้เรียกวา อธิปญญาปญญา 
     [๘๐๗] อายโกศล เปนไฉน 
     บุคคลผูมีปญญายอมรูชัดวา เม่ือเราพิจารณาธรรมเหลานี้ อกุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึนก็จะ 
ไมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวกจ็ะละได หรือเม่ือเราพิจารณาธรรมเหลานี้ กุศลธรรม 
ท่ียังไมเกดิข้ึนก็จะเกิดข้ึน และกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวกจ็ะเปนไปเพื่อความภยิโยยิ่ง เพื่อความ 
ไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความ 
วิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิในความขอนั้น อันใด นี้เรียกวา อายโกศล 
     อปายโกศล เปนไฉน 
     บุคคลผูมีปญญายอมรูชัดวา เม่ือเราพิจารณาธรรมเหลานี้ กุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึน 
 ก็จะไมเกดิข้ึน และกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวก็จะดับไป หรือเม่ือเราพิจารณาธรรมเหลานี้ 
 อกุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึนกจ็ะเกดิข้ึน และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวก็จะเปนไปเพ่ือความภยิโยยิ่ง  
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 เพื่อความไพบูลย ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิ ในความ 
ขอนั้น อันใด นี้เรียกวาอปายโกศล 
     ปญญาแมท้ังหมด ท่ีเปนอุบาย แกไขในกิจรีบดวนหรือภัยท่ีเกิดข้ึนแลวนั้นเรียกวา  
อุปายโกศล 
     [๘๐๘] ปญญาในวิปากธรรมในภูมิ ๔ ช่ือวา วิปากปญญา ปญญาในกุศลธรรมในภูมิ  
๔ ช่ือวา วิปากธัมมธัมมปญญา ปญญาในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา เนววิปากนวิปาก 
ธัมมธัมมปญญา 
     [๘๐๙] ปญญาในวิปากธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา อุปาทินนปุาทานิยปญญาปญญาใน 
กุศลธรรมในภูมิ ๓ ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา อนุปาทินนปุาทานิยปญญา ปญญา 
ในมรรค ๔ ผล ๔ ช่ือวา อนุปาทินนานุปาทานิยปญญา 
     [๘๑๐] ปญญาอันสัมปยุตดวยวิตกวจิาร ช่ือวา สวิตักกสวิจารปญญาปญญาอัน 
ปราศจากวิตกแตสัมปยุตดวยวิจาร ช่ือวา อวิตักกวิจารมตัตปญญาปญญาอันปราศจากวิตกวิจาร 
ช่ือวา อวิตกักาวิจารปญญา 
     [๘๑๑] ปญญาอันสัมปยุตดวยปติ ช่ือวา ปติสหคตปญญา ปญญาอันสัมปยุตดวยสุข  
ช่ือวา สุขสหคตปญญา ปญญาอันสัมปยุตดวยอุเบกขา ช่ือวาอุเปกขาสหคตปญญา 
     [๘๑๒] ปญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา อาจยคามินีปญญาปญญาในมรรค ๔ 
ช่ือวา อปจยคามินีปญญา ปญญาในวิปากธรรมในภูมิ ๔ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ช่ือวา  
เนวาจยคามินนีาปจยคามินปีญญา 
     [๘๑๓] ปญญาในมรรค ๔ ในผล ๓ ช่ือวา เสกขปญญา ปญญาในอรหตัตผลอันเปน 
สวนเบื้องสูง ช่ือวา อเสกขปญญา ปญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๓ในวิปากธรรมในภูมิ ๓  
ในกิริยาอัพยากตธรรมในภมิู ๓ ช่ือวา เนวเสกขนาเสกขปญญา 
     [๘๑๔] ปญญาในกามาวจรกุศลธรรมและกามาวจรอัพยากตธรรม ช่ือวาปริตตปญญา  
ปญญาในรูปาวจรกุศลธรรม รูปาวจรอัพยากตธรรม อรูปาวจรกุศลธรรม และอรูปาวจรอัพยากต 
ธรรม ช่ือวา มหัคคตปญญา ปญญาในมรรค ๔ผล ๔ ช่ือวา อัปปมาณปญญา 
     [๘๑๕] ปริตตารัมมณปญญา เปนไฉน  
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     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ 
ปริตตธรรมเกิดข้ึน นี้เรียกวา ปริตตารัมมณปญญา 
     มหัคคตารัมมณปญญา เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ 
มหัคคตธรรมเกิดข้ึน นีเ้รียกวา มหัคคตารัมมณปญญา 
     อัปปมาณารัมมณปญญา เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิ อันใด ปรารภอัปปมาณธรรม 
เกิดข้ึน นี้เรียกวา อัปปมาณารัมมณปญญา 
     [๘๑๖] มัคคารัมมณปญญา เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ 
อริยมรรคเกิดข้ึน นี้เรียกวา มัคคารัมมณปญญา ปญญาในมรรค ๔ช่ือมัคคเหตุกปญญา 
     มัคคาธิปตินีปญญา เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด กระทํา 
 อริยมรรคใหเปนอธิบดีเกิดข้ึน นี้เรียกวา มัคคาธิปตินีปญญา 
     [๘๑๗] ปญญาในวิปากธรรมในภูมิ ๔ เปนอุปปนนะก็มี เปนอุปปาทินีก็มี กลาวไมไดวา  
เปนอนุปปนนะ ปญญาในกศุลธรรมในภูมิ ๔ ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ เปนอุปปนนะก็มี 
เปนอนุปปนนะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปปาทินี 
     [๘๑๘] ปญญาท้ังหมดนั้นแล เปนอดีตปญญาก็มี เปนอนาคตปญญาก็มี เปนปจจุป 
ปนนปญญากมี็ 
     [๘๑๙] อตีตารัมมณปญญา เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ 
ธรรมอันเปนอดีตเกิดข้ึน นี้เรียกวา อตีตารัมมณปญญา 
     อนาคตารัมมณปญญา เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ 
ธรรมอันเปนอนาคตเกิดข้ึน นี้เรียกวา อนาคตารัมมณปญญา  
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     ปจจุปนนารัมมณปญญา เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ 
ธรรมอันเปนปจจุบันเกิดข้ึน นี้เรียกวา ปจจุปปนนารัมมณปญญา 
     [๘๒๐] ปญญาท้ังหมดนั้นแลเปนอัชฌัตตปญญาก็มี เปนพหิทธาปญญาก็มี เปน 
อัชฌัตตพหิทธาปญญาก็มี 
     [๘๒๑] อัชฌัตตารัมมณปญญา เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ 
ธรรมอันเปนไปภายในเกิดข้ึน นี้เรียกวา อัชฌัตตารัมมณปญญา 
     พหิทธารัมมณปญญา เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ 
ธรรมอันเปนภายนอกเกิดข้ึน นี้เรียกวา พหทิธารัมมณปญญา 
     อัชฌัตตพหิทธารัมมณปญญา เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด  
ปรารภธรรมท้ังภายในและภายนอกเกิดข้ึน นี้เรียกวา อัชฌัตตพหิทธารัมมณปญญา 
     ญาณวัตถุ หมวดละ ๓ ยอมมีดวยประการฉะนี ้
                          จตุกกนิเทส 
     [๘๒๒] ในญาณวัตถุ หมวดละ ๔ นั้น กมัมัสสกตาญาณ เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด มีลักษณะ 
รูอยางนี้วา ทานท่ีใหแลวมีผล การบูชาพระรัตนตรัยมีผล การบวงสรวงมีผล  ผลวิบากของ 
กรรมดีกรรมช่ัวท้ังหลายมีอยู  โลกน้ีมีอยู โลกหนามีอยู มารดามีคุณ บิดามีคุณ สัตวผูจตุิ 
และปฏิสนธิมีอยู สมณพราหมณผูปฏิบัตดิี ปฏิบัติชอบ รูยิ่งเห็นจริงประจักษซ่ึงโลกนี้และ 
โลกหนาดวยตนเอง แลวประกาศใหผูอ่ืนรูท่ัวกัน มีอยูในโลกน้ี ดังน้ี นี้เรียกวา กัมมัสสกตา 
ญาณ ยกเวนสัจจานุโลมิกญาณ กุศลปญญาท่ีเปนสาสวะแมท้ังหมด ช่ือวากัมมัสสกตาญาณ  
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     สัจจานุโลมิกญาณ เปนไฉน 
     อนุโลมิกญาณ ขันติญาณ ทิฏฐิญาณ รุจิญาณ มุติญาณ เปกขญาณธัมมนิชฌาน ขันติ 
ญาณ อันใด มีลักษณะรูอยางนี้ วารูปไมเท่ียงดังนี้บาง วาเวทนาไมเท่ียงดังนี้บาง วาสัญญา 
ไมเท่ียงดังนี้บาง วาสังขารท้ังหลายไมเท่ียงดังนี้บางวาวญิญาณไมเท่ียงดังนี้บาง นี้เรียกวา  
สัจจานุโลมิกญาณ 
     ปญญาในมรรค ๔ ช่ือวา มัคคสมังคิญาณ 
     ปญญาในผล ๔ ช่ือวา ผลสมังคิญาณ 
     [๘๒๓] มัคคสมังคิญาณ ไดแก ความรูแมในทุกขนี้ ความรูแมในทุกขสมุทัยนี้  
ความรูแมในทุกขนิโรธนี้ ความรูแมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้ 
     ทุกขญาณ เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภทุกข 
เกิดข้ึน นี้เรียกวา ทุกขญาณ 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด  
ปรารภทุกขสมุทัยเกิดข้ึน นี้เรียกวา ทุกขสมุทยญาณ ฯลฯ ปรารภทุกขนิโรธเกิดข้ึน นี้เรียกวา 
ทุกขนิโรธญาณ ฯลฯ ปรารภทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเกดิข้ึน นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ 
     [๘๒๔] ปญญาในกามาวจรกุศลธรรมและกามาวจรอัพยากตธรรม ช่ือวากามาวจรปญญา  
ปญญาในรูปาวจรกุศลธรรมและรูปาวจรอัพยากตธรรม ช่ือวารูปาวจรปญญา ปญญาในอรูปาวจร 
กุศลธรรมและอรูปาวจรอัพยากตธรรม ช่ือวาอรูปาวจรปญญา ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ช่ือวา  
อปริยาปนนปญญา 
     [๘๒๕] ธัมมญาณเปนไฉน 
     ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ช่ือวา ธัมมญาณ 
     พระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงสงนัยคือปจจเวกขณญาณไปในอดีตและอนาคตดวยธรรม 
นี้ท่ีพระองคทรงรูแลว ทรงเห็นแลว ทรงบรรลุแลว ทรงรูแจงแลวทรงหยั่งถึงแลววา ในอดีต 
กาล สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ไดรูทุกขแลวไดรูทุกขสมุทัยแลว ไดรูทุกขนิโรธ 
แลว ไดรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาแลว สมณะหรือพราหมณเหลานัน้กไ็ดรูทุกขนี้เอง สมณะ 
หรือพราหมณเหลานั้นกไ็ดรูทุกขสมุทัยนี้เอง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นก็ไดรูทุกขนิโรธนี้เอง  
สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ก็ไดรูทุกขนโิรธคามินีปฏิปทานี้เอง ในอนาคตกาล สมณะหรือ 
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง จกัรูทุกข จักรูทุกขสมุทัย จักรูทุกขนิโรธ จักรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   
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สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ก็จักรูทุกขนี้เอง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นก็จกัรูทุกขสมุทัย 
นี้เอง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นกจ็ักรู ทุกขนิโรธนี้เอง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นก็จกัรู 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เองปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวจิัยธรรม สัมมาทิฏฐิ  
ในการสงนยัคือปจจเวกขณญาณไปนั้น อันใด นีเ้รียกวา อันวยญาณ 
     ปริจจญาณ เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ กําหนดรูจิตของสัตวเหลาอ่ืนของบุคคลเหลาอ่ืนดวยจติ(ของตน)  
คือ จิตมีราคะ ก็รูชัดวา จิตมีราคะ จิตปราศจากราคะก็รูชัดวา จิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ 
ก็รูชัดวา จิตมีโทสะ  จิตปราศจากโทสะก็รูชัดวา จิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รูชัดวา 
จิตมีโมหะ จิตปราศจากโมหะก็รูชัดวา จิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูชัดวา จิตหดหู  
จิตฟุงซานก็รูชัดวา จิตฟุงซาน จิตเปนมหคัคตะก็รูชัดวา จิตเปนมหัคคตะ จิตไมเปนมหัคคตะ 
ก็รูชัดวา จิตไมเปนมหัคคตะ จิตเปนสอุตตระก็รูชัดวา จติเปนสอุตตระ จิตเปนอนุตตระ 
ก็รูชัดวา จิตเปนอนุตตระ จติต้ังม่ันก็รูชัดวา จิตต้ังม่ัน จิตไมตั้งม่ันก็รูชัดวา จิตไมตั้งม่ัน 
จิตหลุดพนก็รูชัดวา จิตหลุดพน จิตยังไมหลุดพนก็รูชัดวา จิตยังไมหลุดพน ปญญากริิยา 
ท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวจิัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ในจิตของสัตวเหลาอ่ืนของบุคคลเหลาอ่ืน 
นั้น อันใด นี้เรียกวา ปริจจญาณ 
     ยกเวนธัมมญาณ อันวยญาณ ปริจจญาณ ปญญาท่ีเหลือ เรียกวาสัมมติญาณ 
     [๘๒๖] อาจย โนอปจยปญญา เปนไฉน 
     ปญญาในกามาวจรกุศลธรรม ช่ือวา อาจย โนอปจยปญญา 
     ปญญาในมรรค ๔ ช่ือวา อปจยโนอาจยปญญา 
     ปญญาในรูปาวจรกุศลธรรมและอรูปาวจรกุศลธรรม ช่ือวา อาจยอปจยปญญา ปญญา 
ท่ีเหลือช่ือวา เนวาจยโนอปจยปญญา 
     [๘๒๗] นพิพิทาโนปฏิเวธปญญา เปนไฉน 
     บุคคลเปนผูปราศจากความยินดใีนกามท้ังหลาย ดวยปญญาใด แตไมไดแทงตลอด 
อภิญญาและสัจจธรรมท้ังหลาย นี้เรียกวา นพิพิทาโนปฏิเวธปญญา 
     บุคคลเปนผูปราศจากความยินดใีนกามท้ังหลายน้ันแล ไดแทงตลอดอภิญญา ดวยปญญา  
แตไมไดแทงตลอดสัจจธรรมท้ังหลาย นี้เรียกวา ปฏิเวธโนนิพพิทาปญญา  
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     ปญญาในมรรค ๔ ช่ือวา นิพพิทาปฏิเวธปญญา 
     ปญญาท่ีเหลือช่ือวา เนวนพิพิทาโนปฏิเวธปญญา 
     [๘๒๘] หานภาคินีปญญา เปนไฉน 
     สัญญามนสิการอันสหรคตดวยกาม ซานไปยังโยคาวจรบุคคล ผูไดปฐมฌาน ปญญา 
ของโยคาวจรบุคคลนั้นช่ือวา หานภาคนิี สติอันสมควรแกธรรมนั้น ตั้งม่ัน ปญญา ช่ือวา  
ฐิติภาคินี สัญญามนสิการอันสหรคตดวยฌานท่ีไมมีวิตกซานไป ปญญา ช่ือวา วิเสสภาคินี  
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยนพิพิทาญาณ ประกอบดวยวิราคะ ซานไป ปญญา ช่ือวา  
นิพเพธภาคิน ี
     สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิตก ซานไปยังโยคาวจรบุคคลผูไดทุติยฌาน ปญญา 
ของโยคาวจรบุคคลนั้น ช่ือวา หานภาคินี สติอันสมควรแกธรรมนั้นต้ังม่ัน ปญญา ช่ือวา 
ฐิติภาคินี สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอุเบกขาซานไปปญญา ช่ือวา วิเสสภาคินี สัญญา 
มนสิการอันสหรคตดวยนิพพิทาญาณ ประกอบดวยวิราคะ ซานไป ปญญา ช่ือวา นพิเพธภาคิน ี
     สัญญามนสิการอันสหรคตดวยปติ ซานไปยังโยคาวจรบุคคลผูไดตติยฌาน ปญญาของ 
โยคาวจรบุคคลน้ัน ช่ือวา หานภาคินี สติอันสมควรแกธรรมนั้นต้ังม่ัน ปญญา ช่ือวา ฐิติภาคินี  
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอทุกขมสุขเวทนาซานไป ปญญา ช่ือวา วิเสสภาคินี สัญญา 
มนสิการอันสหรคตดวยนิพพิทาญาณประกอบดวยวิราคะ ซานไป ปญญาช่ือวา นิพเพธภาคิน ี
     สัญญามนสิการอันสหรคตดวยสุข ซานไปยังโยคาวจรบุคคลผูไดจตุตถฌาน ปญญาของ 
โยคาวจรบุคคลน้ัน ช่ือวา หานภาคินี สติอันสมควรแกธรรมนั้นต้ังม่ัน ปญญา ช่ือวา ฐิติภาคินี  
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนฌาน ซานไป ปญญา ช่ือวา วิเสสภาคินี  
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยนพิพิทาญาณ ประกอบดวยวิราคะ ซานไป ปญญา ช่ือวา 
นิพเพธภาคิน ี
     สัญญามนสิการอันสหรคตดวยรูป ซานไปยังโยคาวจรบุคคลผูไดอากาสานัญจายตนฌาน 
 ปญญาของโยคาวจรบุคคลนั้น ช่ือวา หานภาคินี สติอันสมควรแกธรรมนั้น ตั้งม่ัน ปญญาช่ือวา 
 ฐิติภาคินี สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิญญาณัญจายตนฌาน ซานไป ปญญา ช่ือวา  
 วิเสสภาคินี สัญญามนสิการอันสหคตดวยนิพพิทาญาณ ประกอบดวยวิราคะ ซานไป ปญญา  
 ช่ือวา นิพเพธภาคิน ี
     สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนฌาน ซานไปยังโยคาวจรบุคคลผูไดวิญญา 
ณัญจายตนฌาน ปญญาของโยคาวจรบุคคลน้ัน ช่ือวา หานภาคินี สติอันสมควรแกธรรมนั้น  
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ตั้งม่ัน ปญญา ช่ือวา ฐิติภาคินี สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากิญจญัญายตนฌาน ซานไป  
ปญญา ช่ือวา วิเสสภาคินีสัญญามนสิการอันสหรคตดวยนิพพิทาญาณ ประกอบดวยวิราคะ 
ซานไป ปญญาช่ือวา นิพเพธภาคิน ี
     สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิญญาณัญจายตนฌาน ซานไป ยังโยคาวจรบุคคลผูได 
 อากิญจัญญายตนฌาน ปญญาของโยคาวจรบุคคลนั้น ช่ือวา หานภาคินี สติอันสมควรแกธรรม 
 นั้น ตั้งม่ัน ปญญา ช่ือวา ฐิติภาคินี สัญญามนสิการอันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  
 ซานไป ปญญา ช่ือวา วิเสสภาคินี สัญญามนสิการอันสหรคตดวยนิพพิทาญาณ ประกอบ 
 ดวยวิราคะ ซานไปปญญา ช่ือวา นิพเพธภาคิน ี
     [๘๒๙] ปฏิสัมภิทา ๔ เปนไฉน 
     ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
         ๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
         ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
         ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
         ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
     ความรูแตกฉานในอรรถ ช่ือวา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในธรรม ช่ือวา  
ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ช่ือวานิรุตติปฏิสัมภิทา ความรู 
แตกฉานในญาณท้ังหลาย ช่ือวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทาเหลานี้ช่ือวา ปฏิสัมภิทา ๔ 
     [๘๓๐] ปฏิปทาปญญา ๔ เปนไฉน 
     ปฏิปทาปญญา ๔ คือ 
         ๑. ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาปญญา 
         ๒. ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปญญา 
         ๓. สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาปญญา 
         ๔. สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปญญา 
     ในปฏิปทาปญญา ๔ นั้น ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาปญญา เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดข้ึน 
แกโยคาวจรบุคคล ผูยังสมาธิใหเกิดข้ึนโดยยากลําบาก รูฐานะนัน้ก็ชา นี้เรียกวา ทุกขาปปฏิทา 
ทันธาภิญญาปญญา 
     ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปญญา เปนไฉน  
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     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดข้ึน 
แกโยคาวจรบุคคล ผูยังสมาธิใหเกิดข้ึนโดยยากลําบาก แตรูฐานะนัน้เร็ว นี้เรียกวา ทุกขาปฏิ 
ปทาขิปปาภิญญาปญญา 
     สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาปญญา เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดข้ึน 
แกโยคาวจรบุคคล ผูยังสมาธิใหเกิดข้ึนโดยไมยากลําบาก แตรูฐานะนัน้ชา นี้เรียกวา  
สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาปญญา 
     สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปญญา เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดข้ึน 
แกโยคาวจรบุคคล ผูยังสมาธิใหเกิดข้ึนโดยไมยากไมลําบาก รูฐานะนัน้ก็เร็ว นี้เรียกวา  
สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปญญา 
     เหลานี้ช่ือวา ปฏิปทาปญญา 
     [๘๓๑] อารัมมณปญญา ๔ เปนไฉน 
     อารัมมณปญญา ๔ คือ 
         ๑. ปริตตปริตตารัมมณปญญา 
         ๒. ปริตตอัปปมาณารัมมณปญญา 
         ๓. อัปปมาณปริตตารัมมณปญญา 
         ๔. อัปปมาณอัปปมาณารัมมณปญญา 
     ในอารัมมณปญญา ๔ นัน้ ปริตตปริตตารัมมณปญญา เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดข้ึน 
แกโยคาวจรบุคคล ผูไดสมาธิยังไมชํานาญคลองแคลว แผอารมณไปเล็กนอย นี้เรียกวา  
ปริตตปริตตารัมมณปญญา 
     ปริตตอัปปมาณารัมมณปญญา เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดข้ึนแก 
โยคาวจรบุคคล ผูไดสมาธิยังไมชํานาญคลองแคลว แผอารมณไปหาประมาณมิได นีเ้รียกวา  
ปริตตอัปปมาณารัมมณปญญา  
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     อัปปมาณปริตตารัมมณปญญา เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดข้ึนแก 
โยคาวจรบุคคล ผูไดสมาธิชํานาญคลองแคลว แผอารมณไปเล็กนอย นี้เรียกวา อัปปมาณ 
ปริตตารัมมณปญญา 
     อัปปมาณอัปปมาณารัมมณปญญา เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดข้ึนแก 
โยคาวจรบุคคล ผูไดสมาธิชํานาญคลองแคลว แผอารมณไปหาประมาณมิได นี้เรียกวา อัปปมาณ 
อัปปมาณารัมมณปญญา 
     เหลานี้เรียกวา อารัมมณปญญา ๔ 
     [๘๓๒] มัคคสมังคิญาณ ไดแก ญาณแมในชรามรณะน้ี ญาณแมในชรามรณสมุทัยนี ้ 
ญาณแมในชรามรณนิโรธนี้ ญาณแมในชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทานี้ 
     ชรามรณญาณ เปนไฉน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภชรา 
มรณะเกิดข้ึน นี้เรียกวา ชรามรณญาณ 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภชรา 
มรณสมุทัยเกดิข้ึน นี้เรียกวา ชรามรณสมุทยญาณ ฯลฯปรารภชรามรณนโิรธเกิดข้ึน นี้เรียกวา  
ชรามรณนิโรธญาณ ฯลฯ ปรารภชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทาเกิดข้ึน นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทาญาณ 
     มัคคสมังคิญาณ ไดแก ญาณแมในชาตินี้ ฯลฯ ญาณแมในภพนี้ฯลฯ ญาณแมใน 
 อุปาทานน้ี ฯลฯ ญาณแมในตัณหานี้ ฯลฯ ญาณแมในเวทนานี้ ฯลฯ ญาณแมในผัสสะนี้ ฯลฯ  
 ญาณแมในสฬายตนะนี้ ฯลฯญาณแมในนามรูปนี้ ฯลฯ ญาณแมในวิญญาณน้ี ฯลฯ ญาณแม 
 ในสังขารนี้ญาณแมในสังขารนี้สมุทัยนี้ ญาณแมในสังขารนี้โรธนี้ ญาณแมในสังขารนโิรธคามินี 
 ปฏิปทานี้ 
    ในญาณเหลานั้น สังขารญาณ เปนไฉน 
    ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวจิัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ 
สังขารท้ังหลายเกิดข้ึน นี้เรียกวา สังขารญาณ  
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    ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวจิัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ 
สังขารสมุทัยเกิดข้ึน นีเ้รียกวา สังขารสมุทยญาณ ฯลฯ ปรารภสังขารนิโรธเกิดข้ึน นี้เรียกวา  
สังขารนิโรธญาณ ฯลฯ ปรารภสังขารนิโรธคามินีปฏิปทาเกิดข้ึน นีเ้รียกวา สังขารนิโรธคามินี 
ปฏิปทาญาณ 
         ญาณวัตถุ หมวดละ ๔ ยอมมีดวยประการฉะน้ี 
                          ปญจกนิเทศ 
     [๘๓๓] ในญาณวัตถุ หมวดละ ๕ นั้น สัมมาสมาธิมีองค ๕ เปนไฉน 
     ปญญาท่ีแผปติไป ปญญาท่ีแผสุขไป ปญญาท่ีแผจิตไป ปญญาท่ีแผแสงสวางไป และ 
ปจจเวกขณนิมิต 
     ปญญาในฌาน ๒ ช่ือวา ปญญาท่ีแผปติไป ปญญาในฌาน ๓ ช่ือวา ปญญาท่ีแผสุขไป  
ญาณกําหนดรูจิตของผูอ่ืน ช่ือวา ปญญาท่ีแผจิตไปทิพพจกัขุ ช่ือวา ปญญาท่ีแผแสงสวางไป  
ปจจเวกขณญาณของโยคาวจรบุคคลผูออกจากสมาธินั้นๆ ช่ือวา ปจจเวกขณนิมิต นี้เรียกวา  
สัมมาสมาธิมีองค ๕ 
     [๘๓๔] สัมมาสมาธิมีญาณ ๕ เปนไฉน 
     ญาณเกิดข้ึนเฉพาะตนวา สมาธินี้มีสุขในปจจุบันดวย มีสุขเปนวิบากตอไปดวย ญาณ 
เกิดข้ึนเฉพาะตนวา สมาธินีไ้กลจากกิเลส หาอามิสมิได ญาณเกิดข้ึนเฉพาะตนวา สมาธินี้  
อันบุรุษมีปญญาทราม เสพไมได ญาณเกดิข้ึนเฉพาะตนวา สมาธินี้สงบ ประณีต ไดความสงบ 
ระงับ ไดบรรลุแลวโดยความเปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมบรรลุโดยการขมนิวรณ หามกิเลสดวย 
จิตท่ีเปนสสังขาริกญาณเกิดข้ึนเฉพาะตนวา ก็เราน้ันแลมีสติเขาสมาธินี้ มีสติออกจากสมาธินี้ นี้ 
เรียกวา สัมมาสมาธิมีญาณ ๕ 
              ญาณวัตถุหมวดละ ๕ ยอมมีดวยประการฉะนี ้
                          ฉักกนิเทศ 
     [๘๓๕] ในญาณวัตถุ หมวดละ ๖ นั้น ปญญาในอภิญญา ๖ เปนไฉน 
     ปญญาในอภิญญา ๖ คือ 
         ๑. อิทธิวิธญาณ  
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         ๒. โสตธาตุวิสุทธิญาณ 
         ๓. ปรจิตตญาณ 
         ๔. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
         ๕. จุตูปปาตญาณ 
         ๖. อาสวักขยญาณ 
     เหลานี้ช่ือวา ปญญาในอภญิญา ๖ ญาณวตัถุหมวดละ ๖ ยอมมีดวยประการฉะน้ี 
                          สัตตกนิเทศ 
     [๘๓๖] ในญาณวัตถุ หมวดละ ๗ นั้น ญาณวัตถุในธรรมแตละ ๗ละ ๗ เปนไฉน 
     ความรูวา ชรามรณะเกดิเพราะชาติเปนปจจัย ความรูวา เม่ือชาติไมมีชรามรณะก็ไมมี  
ความรูวา แมในอดีตกาล ชรามรณะกเ็กิดเพราะชาติปจจยัความรูวา แมในอดีตกาล เม่ือชาติ 
ไมมี ชรามรณะก็ไมมี ความรูวา แมใน อนาคตกาล ชรามรณะก็เกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความ 
รูวา แมในอนาคตกาลเม่ือชาติไมมี ชรามรณก็ไมมี ความรูวา ธัมมฐิติญาณของบุคคลน้ัน  
มีความส้ินไปเปนธรรมดา มีความไปเปนธรรมดา มีความเส่ือมไปเปนธรรมดา มีความดับ 
ไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา 
     ความรูวา ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ฯลฯ ความรูวา ภพเกดิเพราะอุปาทานเปน 
ปจจัย ฯลฯ ความรูวา อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจยั ฯลฯความรูวา ตัณหาเกิดเพราะ 
เวทนาเปนปจจัย ฯลฯ ความรูวา เวทนาเกดิเพราะผัสสะเปนปจจยั ฯลฯ ความรูวา ผัสสะเกิด 
เพราะสฬายตนะเปนปจจยั ฯลฯความรูวา สฬายตนะเกดิเพราะนามรูปเปนปจจยั ฯลฯ  
ความรูวา นามรูปเกิดเพราะวญิญาณเปนปจจัย ฯลฯ ความรูวา วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปน 
ปจจัยฯลฯ ความรูวา สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั ความรูวา เม่ืออวชิชาไมมีสังขาร 
ก็ไมมี ความรูวา แมในอดีตกาลสังขารก็เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั ความรูวา แมในอดีตกาล 
เม่ืออวิชชาไมมี สังขารก็ไมมี ความรูวา แมในอนาคตกาลสังขารก็เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจยั  
ความรูวา แมในอนาคตกาล เม่ืออวิชชาไมมีสังขารก็ไมมี ความรูวา ธัมมฐิติญาณของบุคคลนั้น 
มีความส้ินไปเปนธรรมดามีความเส่ือมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับ 
ไปเปนธรรมดา  
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     เหลานี้ช่ือวา ญาณวัตถุในธรรมแตละ ๗ ละ ๗ ญาณวตัถุหมวดละ ๗ยอมมี 
ดวยประการฉะนี ้
                          อัฏฐกนิเทศ 
     [๘๓๗] ในญาณวัตถุ หมวดละ ๘ ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ เปนไฉน      
     ปญญาในโสดาปตติมรรค ปญญาในโสดาปตติผล ปญญาในสกทาคามิมรรค ปญญาใน 
สกทาคามิผล ปญญาในอนาคามิมรรค ปญญาในอนาคามผิลปญญาในอรหัตตมรรค ปญญาใน 
อรหัตตผล 
     เหลานี้ช่ือวา ปญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ญาณวัตถุหมวดละ ๘ ยอมมีดวยประการ 
ฉะนี ้
                          นวกนิเทศ 
     [๘๓๘] ในญาณวัตถุหมวดละ ๙ นั้น ปญญาในอนุปุพพวหิารสมาบัติ ๙ เปนไฉน 
     ปญญาในปฐมฌานสมาบัติ ปญญาในทุติยฌานสมาบัติ ปญญาในตติยฌานสมาบัติ  
ปญญาในจตุตถฌานสมาบัติ ปญญาในอากาสานัญจายตนสมาบัติปญญาในวิญญาณัญจายตน 
สมาบัติ ปญญาในอากิญจัญญายตนสมาบัติ ปญญาในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ปจจเวกขณ 
ญาณของโยคาวจรบุคคล ผูออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ 
     เหลานี้ช่ือวา ปญญาในอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ญาณวัตถุหมวดละ ๙ยอมมีดวย 
ประการฉะนี ้
                          ทสกนิเทศ 
     [๘๓๙] ในญาณวัตถุหมวดละ ๑๐ นั้น ญาณรูธรรมท่ีเปนฐานะโดยความเปนฐานะ 
และธรรมท่ีไมใชฐานะโดยความไมใชฐานะ ตามความเปนจริง ของพระตถาคต เปนไฉน 
     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบวา ขอท่ีบุคคลผูโสดาบันถึงพรอมดวยมัคคทิฏฐิ  
จะพึงยึดถือสังขารอะไรๆ โดยความเปนของเท่ียงนั้น ไมใชเหตุไมใชปจจัย ไมใชฐานะท่ี 
จะมีได ยอมทรงทราบวา ขอท่ีปุถุชนพึงยึดถือสังขารอะไรๆ โดยความเปนของเท่ียงนัน้แล 
เปนฐานะท่ีหาได เปนฐานะที่มีได 
     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบวา ขอท่ีบุคคลผูโสดาบันถึงพรอมดวยมัคคทิฏฐิ 
จะพึงยึดถือสังขารอะไรๆ โดยความเปนสุขนั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจยัไมใชฐานะท่ีจะมีได   
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ยอมทรงทราบวา ขอท่ีปุถุชนพึงยึดถือสังขารอะไรๆ โดยความเปนสุขนัน้แล เปนฐานะท่ีหาได  
เปนฐานะท่ีมีได 
     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบวา ขอท่ีบุคคลผูโสดาบันถึงพรอมดวยมัคคทิฏฐิ  
จะพึงยึดถือธรรมอะไรๆ โดยความเปนอัตตาตัวตนนั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใชฐานะ 
ท่ีจะมีได ยอมทรงทราบวา ขอท่ีปุถุชนพึงยดึถือธรรมอะไรๆโดยความเปนอัตตาตัวตนนั้นแล  
เปนฐานะท่ีหาได เปนฐานะที่มีได 
     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบวา ขอท่ีบุคคลผูโสดาบันถึงพรอมดวยมัคคทิฏฐิ  
จะพึงฆามารดานั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจยั ไมใชฐานะท่ีจะมีไดยอมทรงทราบวา ขอท่ีปุถุชน 
พึงฆามารดานัน้แล เปนฐานะท่ีหาได เปนฐานะท่ีมีได 
     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบวา ขอท่ีบุคคลผูโสดาบันถึงพรอมดวยมัคคทิฏฐิ  
 จะพึงฆาบิดา ฯลฯ จะพึงฆาพระอรหันต ฯลฯ จะพึงมีจิตประทุษรายยังพระโลหิตของพระตถาคต 
 ใหหอข้ึน ฯลฯ จะพึงยังสงฆใหแตกจากกัน ฯลฯจะพึงนับถือศาสดาอ่ืน ฯลฯ จะพงึเกิด 
 ในภพที่ ๘ นัน้ ไมใชเหตุ ไมใชปจจยัไมใชฐานะท่ีจะมีได ยอมทรงทราบวา ขอท่ีปุถุชน 
 พึงเกิดในภพที่ ๘ นั้นแล เปนฐานะท่ีหาได เปนฐานะท่ีมีได 
     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบวา ขอท่ีพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา๒ พระองค 
จะพึงอุบัติข้ึนพรอมกันในโลกธาตุอันเดียวกันนั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจยั ไมใชฐานะท่ีจะมีได  
ยอมทรงทราบวา ขอท่ีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพึงอุบัติข้ึนแตพระองคเดยีวในโลกธาตุ 
อันหนึ่งนัน้แล เปนฐานะท่ีหาได เปนฐานะที่มีได 
     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบวา ขอท่ีพระเจาจกัรพรรดิ ๒ องคจะพึงอุบัตข้ึิน 
 พรอมกันในโลกธาตุอันเดียวกันนั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจยั ไมใชฐานะท่ีจะมีได ยอมทรง 
 ทราบวา ขอท่ีพระเจาจักรพรรดิพึงอุบัติข้ึนแตองคเดยีวในโลกธาตุอันหนึ่งนัน้แล เปนฐานะ 
 ท่ีหาได เปนฐานะท่ีมีได 
     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบวา ขอท่ีหญิงจะพึงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
ไดนั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจยั ไมใชฐานะท่ีจะมีได ยอมทรงทราบวา ขอท่ีบุรุษพึงเปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไดนั้นแล เปนฐานะท่ีหาไดเปนฐานะท่ีมีได  
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     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบวา ขอท่ีหญิงจะพึงเปนพระเจาจักรพรรดิไดนั้น  
ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใชฐานะท่ีจะมีได ยอมทรงทราบวาขอท่ีบุรุษพึงเปนพระเจา 
จักรพรรดิไดนั้นแล เปนฐานะท่ีหาได เปนฐานะท่ีมีได 
     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบวา ขอท่ีหญิงจะพึงเกิดเปนพระอินทรเปนมาร 
 เปนมหาพรหมนั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจยั ไมใชฐานะท่ีจะมีได ยอมทรงทราบวา ขอท่ีบุรุษ 
 พึงเกิดเปนพระอินทร เปนมาร เปนมหาพรหม นั้นแลเปนฐานะท่ีหาได เปนฐานะท่ีมีได 
     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบวา ขอท่ีกายทุจริตจะพึงเกิดผลท่ีนาปรารถนา 
นาใคร นาพอใจ นั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจยั ไมใชฐานะท่ีจะมีไดยอมทรงทราบวา  
ขอท่ีกายทุจริตพึงเกิดผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจนัน้แล เปนฐานะท่ีหาได  
เปนฐานะท่ีมีได 
     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบวา ขอท่ีวจีทุจริต และมโนทุจริตจะพึงเกิดผลท่ี 
นาปรารถนา นาใคร นาพอใจน้ัน ไมใชเหตุ ไมใชปจจยั ไมใชฐานะท่ีจะมีได ยอมทรง 
ทราบวา ขอท่ีวจีทุจริตและมโนทุจริตพึงเกดิผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ 
นั้นแล เปนฐานะท่ีหาได เปนฐานะท่ีมีได 
     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบวา ขอท่ีกายสุจริตจะพึงเกิดผลท่ีไมนาปรารถนา  
ไมนาใคร ไมนาพอใจ นั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใชฐานะท่ีจะมีได ยอมทรงทราบวา 
ขอท่ีกายสุจริตพึงเกิดผลที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นัน้แล เปนฐานะท่ีหาได เปนฐานะ 
ท่ีมีได 
     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบวา ขอท่ีวจีสุจริต และมโนสุจริตจะพึงเกิดผลท่ี 
ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ นั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจยั ไมใชฐานะท่ีจะมีได  
ยอมทรงทราบวา ขอท่ีวจีสุจริตและมโนสุจริต พึงเกิดผลท่ีนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ 
นั้นแล เปนฐานะท่ีหาได เปนฐานะท่ีมีได 
     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบวา ขอท่ีบุคคลผูพร่ังพรอมดวยกายทุจริต เบ้ืองหนา 
แตความตายเพราะกายแตก จะพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกายทุจริตเปนเหตุเปนปจจยั นั้น  
ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใชฐานะท่ีจะมีไดยอมทรงทราบวา ขอท่ีบุคคลผูพร่ังพรอมดวย 
กายทุจริต เบ้ืองหนาแตความตายเพราะกายแตก พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก 
เพราะกายทุจริตเปนเหตุเปนปจจัย นั้นแล เปนฐานะท่ีหาได เปนฐานะที่มีได  
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     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบวา ขอท่ีบุคคลผูพร่ังพรอมดวยวจีทุจริตและมโน- 
ทุจริต เบ้ืองหนาแตความตายเพราะกายแตก จะพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะวจีทุจริตและ 
มโนทุจริตเปนเหตุเปนปจจยั นั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจยั ไมใชฐานะท่ีจะมีได ยอมทรงทราบวา 
ขอท่ีบุคคลผูพร่ังพรอมดวยวจีทุจริตและมโนทุจริต เบ้ืองหนาแตความตายเพราะกายแตก พึงเขา 
ถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก เพราะกายทุจริตและมโนทุจริตเปนเหตุเปนปจจยั นั้นแล  
เปนฐานะท่ีหาได เปนฐานะที่มีได 
     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบวา ขอท่ีบุคคลผูพร่ังพรอมดวยกายสุจริต เบ้ืองหนา 
แตความตายเพราะกายแตก จะพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิาตนรก เพราะกายสุจริตเปนเหตุ 
เปนปจจยั นั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจัย ไมใชฐานะท่ีจะมีได ยอมทรงทราบวา ขอท่ีบุคคล 
ผูพร่ังพรอมดวยกายสุจริต เบ้ืองหนาแตความตายเพราะกายแตก พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค  
เพราะกายสุจริตเปนเหตุเปนปจจัย นั้นแล เปนฐานะท่ีหาได เปนฐานะที่มีได 
     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบวา ขอท่ีบุคคลผูพร่ังพรอมดวยวจีสุจริตและมโน 
สุจริต เบ้ืองหนาแตความตายเพราะกายแตก จะพึงเขาถึงอบายทุคติ วินบิาต นรก เพราะ 
วจีสุจริตและมโนสุจริตเปนเหตุเปนปจจัย นั้น ไมใชเหตุ ไมใชปจจยั ไมใชฐานะท่ีจะมีได ยอม 
ทรงทราบวา ขอท่ีบุคคลผูพร่ังพรอมดวยวจีสุจริตและมโนสุจริต เบ้ืองหนาแตความตายเพราะ 
กายแตก พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะวจีสุจริตและมโนสุจริตเปนเหตุเปนปจจยั นัน้แล  
เปนฐานะท่ีหาได เปนฐานะที่มีได 
     พระตถาคต ยอมทรงทราบวา ธรรมเหลาใดๆ เปนเหตุเปนปจจยั ใหธรรม 
เหลาใดๆ เกดิข้ึน ธรรมเหลานั้นๆ เปนฐานะ ธรรมเหลาใดๆ ไมเปนเหตุไมเปนปจจัย 
ใหธรรมเหลาใดๆ เกิดข้ึน ธรรมเหลานั้นๆ ไมใชฐานะ ปญญากิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความ 
ไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ในธรรมท่ีเปนฐานะและธรรมท่ีไมใชฐานะนั้น อันใด  
นี้ช่ือวา ญาณรูธรรมท่ีเปนฐานะโดยความเปนฐานะ และธรรมท่ีไมใชฐานะโดยความไมใชฐานะ  
ตามความเปนจริง ของพระตถาคต 
     [๘๔๐] ญาณท่ีรูวิบากของกัมมสมาทานท่ีเปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ตามความเปนจริง 
โดยฐานะ โดยเหตุ ของพระตถาคต เปนไฉน 
     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบวา กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยางอันคติสมาบัติ 
หามไว จึงไมใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง อันอุปธิสมบัติหามไว จึงไมใหผล  
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ก็มี กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง อันกาลสมบัติหามไว จึงไมใหผลก็มี กัมมสมาทาน 
อันเปนบาปบางอยาง อันปโยคสมบัติหามไวจึงไมใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง 
อาศัยคติวิบัติจงึไดผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง อาศัยอุปธิวิบัติจึงใหผลกมี็  
กัมมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง อาศัยกาลวิบัติจึงใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบาป 
บางอยาง อาศัยปโยควิบัตจิึงใหผลก็มี 
     กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง อันคติวิบัติหามไว จึงไมใหผลก็มีกัมมสมาทาน 
อันเปนบุญบางอยาง อันอุปธิวิบัติหามไว จึงไมใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง 
อันกาลวิบัตหิามไว จึงไมใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง อันปโยควิบัตหิามไว  
จึงไมใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง อาศัยคติสมบัติ จึงใหผลก็มี กัมมสมาทาน 
อันเปนบุญบางอยางอาศัยอุปธิสมบัติ จึงใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง อาศัยกาล 
สมบัติจึงใหผลก็มี กัมมสมาทานอันเปนบุญบางอยาง อาศัยปโยคสมบัติ จึงใหผลก็มี 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิในกัมมสมาทาน 
เหลานั้น อันใด นี้ช่ือวา ญาณรูวิบากของกัมมสมาทานท่ีเปนอดีตอนาคต ปจจุบัน ตามความ 
เปนจริง โดยฐานะ โดยเหตุ ของพระตถาคต 
     [๘๔๑] ญาณรูทางไปสูภมิูท้ังปวง ตามความเปนจริง ของพระตถาคตเปนไฉน 
     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบวา ทางนี้ ปฏิปทานี้ ใหไปสูนรก ยอมทรงทราบ 
วา ทางนี้ ปฏิปทาน้ี ใหไปสูกาํเนิดสัตวดิรัจฉาน ยอมทรงทราบวาทางน้ี ปฏิปทานี้ ใหไปสู 
ปตติวิสัย ยอมทรงทราบวา ทางนี้ ปฏิปทานี้ ใหไปสูมนสุสโลก ยอมทรงทราบวา ทางนี้  
ปฏิปทานี้ ใหไปสูเทวโลก ยอมทรงทราบวา ทางนี้ ปฏิปทานี้ ใหถึงนพิพาน 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิในทางไปสูภูมิ 
ท้ังปวงนั้น อันใด  นี้ช่ือวา ญาณรูทางไปสูภูมิท้ังปวงตามความเปนจริง ของพระตถาคต 
     [๘๔๒] ญาณรูโลกอันเปนอเนกธาตุ เปนนานาธาตุ ตามความเปนจริงของพระตถาคต  
เปนไฉน 
     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบความเปนตางๆ แหงขันธ ยอมทรงทราบความ 
เปนตางๆ แหงอายตนะ ยอมทรงทราบความเปนตางๆ แหงธาตุ ช่ือวายอมทรงทราบโลก 
เปนอเนกธาตุเปนนานาธาตุ  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 413 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิในโลกอันเปน 
อเนกธาตุเปนนานาธาตุนั้น อันใด นี้ช่ือวา ญาณรูโลกอันเปนอเนกธาตุเปนนานาธาตุ  
ตามความเปนจริง ของพระตถาคต 
     [๘๔๓] ญาณรูความท่ีสัตวท้ังหลายมีอัธยาศัยตางๆ กนั ตามความเปนจริง 
ของพระตถาคต เปนไฉน 
     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบวา สัตวท้ังหลายมีอัธยาศัยทรามก็มีสัตวท้ังหลาย 
ท่ีมีอัธยาศัยประณีตก็มี สัตวท้ังหลายท่ีมีอัธยาศัยทราม ยอมคบหาสมาคมเขาใกลกับเหลา 
สัตวท่ีมีอัธยาศัยทราม สัตวท้ังหลายท่ีมีอัธยาศัยประณีตยอมคบหาสมาคมเขาใกลกบัเหลา 
สัตวท่ีมีอัธยาศัยประณีต แมในอดีตกาล สัตวท้ังหลายท่ีมีอัธยาศัยทราม ก็ไดคบหาสมาคม 
เขาใกลกับเหลาสัตวท่ีมีอัธยาศัยทรามมาแลว สัตวท้ังหลายท่ีมีอัธยาศัยประณีต กไ็ดคบหา 
สมาคมเขาใกลกับเหลาสัตวท่ีมีอัธยาศัยประณีตมาแลว แมในอนาคตกาล สัตวท้ังหลายท่ีมี 
อัธยาศัยทราม ก็จักคบหาสมาคมเขาใกลกบัเหลาสัตวท่ีมีอัธยาศัยทราม สัตวท้ังหลายที่มี 
อัธยาศัยประณตี ก็จักคบหาสมาคมเขาใกลกับเหลาสัตวท่ีมีอัธยาศัยประณีต 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิในความท่ีสัตว 
ท้ังหลายมีอัธยาศัยตางๆ กันนั้น อันใด นี้ช่ือวา ญาณรูความท่ีสัตวท้ังหลายมีอัธยาศัยตางๆ กัน  
ตามความเปนจริง ของพระตถาคต 
     [๘๔๔] ญาณรูความแกกลาและไมแกกลาแหงอินทรียของสัตวเหลาอ่ืน ของ 
บุคคลเหลาอ่ืน ตามความเปนจริง ของพระตถาคตเปนไฉน 
     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงทราบอาสยะ อนุสัย จริต และอัธยาศัยของสัตว 
ท้ังหลาย ยอมทรงทราบเหลาสัตวท่ีมีธุลีคือกิเลสนอย มีธุลีคือกิเลสมากมีอินทรียแกกลา  
มีอินทรียออน มีอาการดี มีอาการชั่ว แนะนาํใหรูไดงายและแนะนําใหรูไดยาก ควรแกการตรัสรู 
และไมควรแกการตรัสรู 
     ก็อาสยะของสัตวท้ังหลาย เปนไฉน 
     ความเหน็วา โลกเท่ียง หรือความเห็นวาโลกไมเท่ียง ความเหน็วาโลกมีท่ีสุด  
หรือความเหน็วาโลกไมมีท่ีสุด ความเหน็วาชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้นหรือความเหน็วา  
ชีพเปนอยางอ่ืน สรีระก็เปนอยางอ่ืน ความเห็นวาสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก  
หรือความเหน็วาสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมไมเกดิอีกความเห็นวา สัตวเบ้ืองหนา  
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แตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอกีกมี็ หรือความเห็นวาสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว  
ยอมเกิดอีกกห็ามิได ยอมไมเกิดอีกกห็ามิได สัตวท้ังหลายผูอาศัยภวทิฏฐิหรือวภิวทิฏฐิดังท่ี 
กลาวมานี้ก็มี หรือสัตวท้ังหลายไมเขาไปอาศัยสวนสุดท้ัง ๒ นี้ ไดอนุโลมิกขันติ ในธรรม 
ท้ังหลายอันเปนปจจยัของกนัและกนัและอาศัยกันและกนัเกิดข้ึนก็มี หรือญาณความรูตามความ 
เปนจริงนี้เรียกวา อาสยะของสัตวท้ังหลาย 
     ก็อนุสัยของสัตวท้ังหลาย เปนไฉน 
     อนุสัย ๗ คือ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัยวิจกิิจฉานุสัย  
ภวราคานุสัย อวิชชานสัุย 
     ราคานุสัยของสัตวท้ังหลาย ยอมนอนเน่ืองอยูในปยรูป สาตรูปในโลกปฏิฆานุสัยของ 
สัตวท้ังหลาย ยอมนอนเน่ืองอยูในอัปปยรูป อสาตรูปในโลกอวิชชาตกไปแลวในธรรมท้ัง ๒ นี้  
ดวยอาการอยางนี้ มานะ ทิฏฐิ และวิจิกจิฉาพึงเห็นวาต้ังอยูในท่ีแหงเดยีวกันกับอวิชชานั้น  
นี้เรียกวา อนุสัยของสัตวท้ังหลาย 
     จริตของสัตวท้ังหลาย เปนไฉน 
     ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร อันเปนกามาวจรภูมิหรือ 
รูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ นี้ช่ือวา จริตของสัตวท้ังหลาย 
     อัธยาศัยของสัตวท้ังหลาย เปนไฉน 
     สัตวท้ังหลายท่ีมีอัธยาศัยทรามก็มี สัตวท้ังหลายท่ีมีอัธยาศัยประณีตก็มีสัตวท้ังหลายท่ีมี 
อัธยาศัยทราม ยอมคบหาสมาคมเขาใกลกบัสัตวท้ังหลายท่ีมีอัธยาศัยทราม สัตวท้ังหลาย 
ท่ีมีอัธยาศัยประณีต ยอมคบหาสมาคมเขาใกลกับสัตวท้ังหลายท่ีมีอัธยาศัยประณีต แมใน 
อดีตกาล สัตวท้ังหลายท่ีมีอัธยาศัยทราม ไดคบหาสมาคมเขาใกลกับสัตวท้ังหลายท่ีมี 
อัธยาศัยทรามมาแลว สัตวท้ังหลายท่ีมีอัธยาศัยประณีต ไดคบหาสมาคมเขาใกลกับสัตว 
ท้ังหลายท่ีมีอัธยาศัยประณีตมาแลว แมในอนาคตกาล สัตวท้ังหลายท่ีมีอัธยาศัยทราม จักคบหา 
สมาคมเขาใกลกับสัตวท้ังหลายท่ีมีอัธยาศัยทราม สัตวท้ังหลายท่ีมีอัธยาศัยประณีต จกัคบหา 
สมาคมเขาใกลกับสัตวท้ังหลายท่ีมีอัธยาศัยประณตี นี้ช่ือวา อัธยาศัยของสัตวท้ังหลาย 
     สัตวท้ังหลายผูมีธุลีคือกิเลสมากเหลานั้น เปนไฉน 
     กิเลสวัตถุ ๑๐ คือ โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วจิกิิจฉา ถีนะอุทธัจจะ 
อหิริกะ อโนตตัปปะ กิเลสวตัถุ ๑๐ เหลานี ้อันสัตวเหลาใด เสพมากแลว ทําใหเกิดแลว  
ทําใหมากแลว เพิ่มพูนข้ึนแลว สัตวเหลานีน้ั้น ช่ือวาผูมีธุลีคือกิเลสมาก  
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     สัตวท้ังหลายผูมีธุลีคือกิเลสนอยเหลานัน้ เปนไฉน 
     กิเลสวัตถุ ๑๐ เหลานี้ อันสัตวเหลาใดมิไดเสพมากแลว มิไดทําใหเกดิแลว มิได 
ทําใหมากแลว มิไดเพิ่มพนูข้ึนแลว สัตวเหลานี้นั้น ช่ือวา มีธุลีคือกิเลสนอย 
     สัตวท้ังหลายผูมีอินทรียออนเหลานั้น เปนไฉน 
     อินทรีย ๕ คือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อินทรีย ๕  
เหลานี้ อันสัตวเหลาใดมิไดเสพใหมากแลว มิไดอบรมแลวมิไดทําใหมากแลว มิไดเพิ่มพูน 
ข้ึนแลว สัตวเหลานี้นั้น ช่ือวา ผูมีอินทรียออน 
     สัตวท้ังหลายผูมีอินทรียแกกลาเหลานัน้ เปนไฉน 
     อินทรีย ๕ เหลานี้ อันสัตวเหลาใดเสพมากแลว อบรมแลว ทําใหมากแลว  
เพิ่มพูนข้ึนแลว สัตวเหลานีน้ั้น ช่ือวา ผูมีอินทรียแกกลา 
     สัตวท้ังหลายผูมีอาการชั่วเหลานัน้ เปนไฉน 
     สัตวเหลานัน้ใด มีอาสยะช่ัว มีอนุสัยช่ัว มีจริตช่ัว มีอัธยาศัยชัว่ มีธุลีคือกิเลสมาก 
มีอินทรียออน สัตวเหลานี้นัน้ ช่ือวา มีอาการช่ัว 
     สัตวท้ังหลายผูมีอาการดีเหลานั้น เปนไฉน 
     สัตวเหลานัน้ใด มีอาสยะดี มีอนุสัยดี มีจริตดี มีอัธยาศัยดี มีธุลีคือกิเลสนอย  
มีอินทรียแกกลา สัตวเหลานีน้ั้น ช่ือวา มีอาการด ี
     สัตวท้ังหลายท่ีแนะนําใหรูไดยากเหลานั้น เปนไฉน 
     สัตวเหลานัน้ใด มีอาการชั่ว สัตวเหลานี้นั้น ช่ือวา แนะนําใหรูไดยากสวนสัตว 
เหลาใดมีอาการดี สัตวเหลานั้นแล ช่ือวา แนะนําใหรูไดงาย 
     สัตวท้ังหลายผูไมควรแกการตรัสรูเหลานั้น เปนไฉน 
     สัตวเหลานัน้ใด ประกอบดวยเคร่ืองกั้นกาง คือ กรรม ประกอบดวย เคร่ืองกั้นกาง 
คือ กิเลส ประกอบดวยเคร่ืองกั้นกาง คือ วบิาก ไมมีศรัทธา ไมมีฉันทะ มีปญญาทราม ไมควร 
เพื่อจะหยั่งลงสูสัมมัตตนิยามในกุศลธรรมท้ังหลายได สัตวเหลานี้นัน้ ช่ือวา ผูไมควรแกการ 
ตรัสรู 
     สัตวท้ังหลายผูควรแกการตรัสรูเหลานั้น เปนไฉน 
     สัตวเหลานัน้ใด ไมประกอบดวยเคร่ืองกั้นกาง คือ กรรม ไมประกอบดวยเคร่ืองกัน้กาง 
คือ กิเลส ไมประกอบเคร่ืองกั้นกาง คือ วิบาก มีศรัทธา มีฉันทะ มีปญญา ควรที่จะหยั่งลงสู 
สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมท้ังหลายได สัตวเหลานีน้ั้น ช่ือวา ผูควรแกการตรัสรู  
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     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิในความแกกลา 
และไมแกกลาแหงอินทรียของสัตวท้ังหลายน้ัน อันใด นีช่ื้อวาญาณรูความแกกลาและไม 
แกกลาแหงอินทรียของสัตวเหลาอ่ืน ของบุคคลเหลาอ่ืนตามความเปนจริง ของพระตถาคต 
     [๘๔๕] ญาณรูความเศราหมอง ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข  
สมาธิ และสมาบัติ ตามความเปนจริง ของพระตถาคตเปนไฉน 
        โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌาน ๔ จําพวก ช่ือวา ฌายี คือโยคาวจรบุคคลผูเจริญฌาน 
บางคน ยอมสําคัญผิดซ่ึงฌานท่ีตนไดแลววายังไมไดก็มี โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน  
ยอมสําคัญผิดซ่ึงฌานท่ีตนยงัไมไดวาไดแลวก็มี โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน ยอมสําคัญถูก 
ซ่ึงฌานท่ีตนไดแลววา ไดแลวก็มีโยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน ยอมสําคัญถูกซ่ึงฌานท่ีตน 
ยังไมไดวา ยังไมไดก็มี เหลานี้ช่ือวา โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌาน ๔ จําพวก 
     ยังมีโยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานอีก ๔ จาํพวก คือ โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน  
เขาฌานชาออกเร็วก็มี โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน เขาฌานเร็วออกชาก็มี โยคาวจร 
บุคคลผูเจริญฌานบางคน เขาฌานชาออกชาก็มีโยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน เขาฌานเร็ว 
ออกเร็วก็มี เหลานี้ช่ือวา โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌาน ๔ จาํพวก 
     ยังมีโยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานอีก ๔ จาํพวก คือ โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌานบางคน 
 ฉลาดกําหนดสมาธิในสมาธิ แตไมฉลาดกาํหนดสมาบัตใินสมาธิก็มี โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌาน 
 บางคน ฉลาดกําหนดสมาบัติในสมาธิ แตไมฉลาดกําหนดสมาธิในสมาธิก็มี โยคาวจรบุคคล 
 ผูเจริญฌานบางคน ฉลาดกําหนดสมาธิในสมาธิ และฉลาดกําหนดสมาบัติในสมาธิกมี็ โยคาวจร 
 บุคคลผูเจริญฌานบางคน ไมฉลาดกําหนดสมาธิในสมาธิ และไมฉลาดกําหนดสมาบัติในสมาธิกมี็ 
เหลานี้ช่ือวา โยคาวจรบุคคลผูเจริญฌาน ๔ จําพวก 
     คําวา ฌาน ไดแกฌาน ๔ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน 
     คําวา วิโมกข ไดแกวิโมกข ๘ คือ โยคาวจรบุคคลผูไดรูปฌานโดยทําบริกรรมใน 
 รูปภายใน ยอมเห็นรูปท้ังหลาย นี้จัดเปนวโิมกขท่ี ๑ โยควจรบุคคลผูไดรูปฌานโดยทํา 
 บริกรรมในรูปภายนอก ยอมเห็นรูปท้ังหลายในภายนอกน้ีจัดเปนวิโมกขท่ี ๒ โยคาวจรบุคคล 
 เปนผูนอมจิตไปวา งามแท นี้จัดเปนวิโมกขท่ี ๓ เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง 
 เพราะความดบัไปแหงปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการซ่ึงนานัตตสัญญา โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุ 
 อากาสานัญจายตนฌาน โดยบริกรรมวา อากาศไมมีท่ีสุด ดังนี้ อยู นี้จัดเปนวิโมกขท่ี ๔  
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เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน 
โดยบริกรรมวา วิญญาณไมมีท่ีสุด ดังนี้ อยู นี้จดัเปนวิโมกขท่ี ๕ เพราะกาวลวงวิญญาณัญ- 
จายตนะโดยประการทั้งปวง โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดยบริกรรมวา วิญญาณ 
นอยหนึ่งไมมี ดังนี้อยู นี้จัดเปนวิโมกขท่ี ๖ เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการ 
ท้ังปวงโยคาวจรบุคคลจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน นี้จัดเปนวิโมกขท่ี ๗ เพราะกาว 
ลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวง โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ อยู  
นี้จัดเปนวิโมกขท่ี ๘ 
     คําวา สมาธิ ไดแกสมาธิ ๓ คือ สวิตักกสวิจารสมาธิ อวิตักกวิจารมตัตสมาธิ อวิตักกาวจิารสมาธิ 
     คําวา สมาบัติ ไดแกอนุปุพพวหิารสมาบัติ ๙ คือ ปฐมฌานสมาบัติทุติยฌานสมาบัติ  
ตติยฌานสมาบัติ จตุตถฌานสมาบัติ อากาสานัญจายตนสมาบัติวิญญาณัญจายตนสมาบัติ  
อากิญจัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ สัญญาเวทยตินิโรธสมาบัติ 
     คําวา ความเศราหมอง ไดแกธรรมขางฝายเส่ือม 
     คําวา ความผองแผว ไดแกธรรมขางฝายวิเศษ 
     คําวา ความออก ไดแกแมความผองแผว ก็ช่ือวา ความออก แมความออกจากสมาธิ 
นั้นๆ ก็ช่ือวา ความออก 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิในความ 
เศราหมอง ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ นั้น อันใด 
นี้ช่ือวา ญาณรูความเศราหมอง ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และ 
สมาบัติ ตามความเปนจริงของพระตถาคต 
     [๘๔๖] ญาณรูความระลึกชาติหนหลังไดตามความเปนจริงของพระตถาคต 
เปนไฉน 
     พระตถาคตในโลกน้ี ยอมทรงระลึกชาติหนหลังไดหลายๆ ชาติ คือ ชาติหนึ่งบาง 
สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง 
ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบางแสนชาติบาง หลายสังวัฏฏกัปปบาง 
หลายววิัฏฏกปัปบาง หลายสังวัฏฏวิวัฏฏกัปปบาง วาขาพเจาอยูในภพโนน มีช่ืออยางนี้ มีโคตรอยางนี้  
มีวรรณะอยางนี้มีอาหารอยางนี้ ไดเสวยสุขและทุกขอยางนี้ มีกําหนดอายุอยางนี้ ขาพเจา  
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จุติจากชาตนิั้นแลวไปเกิดในภพโนน ขาพเจาอยูในภพนัน้ มีช่ืออยางนี้ มีโคตรอยางนี้มีวรรณะ 
อยางนี้ มีอาหารอยางนี้ ไดเสวยสุขและทุกขอยางนี้ มีกําหนดอายุอยางนี้ขาพเจาจุตจิากชาตินั้นแลว 
มาเกิดในภพน้ี พระตถาคตทรงระลึกชาติหนหลังไดหลายๆ ชาติ พรอมท้ังอาการและอุกเทส 
ดวยประการฉะนี ้
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิในความระลึกชาติ 
หนหลังไดนั้น อันใด นี้ช่ือวา ญาณรูความระลึกชาติหนหลังไดตามความเปนจริง 
ของพระตถาคต 
     [๘๔๗] ญาณรูความจุตแิละเกิดแหงสัตวท้ังหลายของพระตถาคต เปนไฉน 
     พระตถาคตในโลกน้ี มีทิพพจักขุอันบริสุทธ์ิลวงเลยจักขุของสามัญมนุษย ทรงเหน็เหลา 
สัตวผูกําลังจุตแิละเกดิ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไปสุคติ ไปทุคติ  
ทรงทราบเหลาสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวท้ังหลายผูเจริญเหลานีห้นอ ประกอบกายทุจริต  
ประกอบวจีทุจริต ประกอบมโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจาท้ังหลาย เปนมิจฉาทิฏฐิ ถือเอามิจฉา 
ทิฏฐิกรรมเบ้ืองหนาแตความตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต  
นรกหรือสัตวผูเจริญเหลานี้ ประกอบกายสุจริต ประกอบวจีสุจริต ประกอบมโนสุจริต  
ไมติเตียนพระอริยเจาท้ังหลาย เปนสัมมาทิฏฐิ ถือเอาสัมมาทิฏฐิกรรมสัตวเหลานั้น เบ้ืองหนา 
แตความตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคพระตถาคตมีทิพพจักขุอันบริสุทธ์ิ 
ลวงเลยจักขุของสามัญมนุษย ทรงเห็นเหลาสัตวผูกําลังจตุิและเกดิ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี  
มีผิวพรรณทราม ไปสุคติไปทุคติ ทรงทราบเหลาสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี ้
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิในความจุตแิละ 
เกิดแหงสัตวท้ังหลายน้ัน อันใด นี้ช่ือวา ญาณรูความจุตแิละเกิดแหงสัตวท้ังหลายของพระ 
ตถาคต 
     [๘๔๘] ญาณรูความส้ินอาสวะ ตามความเปนจริงของพระตถาคต เปนไฉน 
     พระตถาคตในโลกน้ี ทรงรูยิ่งดวยพระองคเอง ทรงทําใหแจง ทรงเขาถึงซ่ึงเจโตวิมุตติ 
ปญญาวิมุตติ อันไมมีอาสวะ เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป อยูในทิฏฐิธรรม 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิในความส้ินไป 
แหงอาสวะท้ังหลายนั้น อันใด นี้ช่ือวา ญาณรูความส้ินอาสวะตามความเปนจริง ของ 
พระตถาคต ฉะนี้แล 
                      ญาณวภิังค จบบริบูรณ  
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                      ๑๗. ขุททกวัตถุวิภังค 
                           มาติกา 
                         เอกกมาติกา 
     [๘๔๙] ความมัวเมาในชาติ ความมัวเมาในโคตร ความมัวเมาในความไมมีโรค ความ 
มัวเมาในความเปนหนุมสาว ความมัวเมาในชีวิต ความมัวเมาในลาภ ความมัวเมาในสักการะ 
ความมัวเมาในการทําความเคารพ ความมัวเมาในความเปนหัวหนา ความมัวเมาในบริวาร ความ 
มัวเมาในโภคสมบัติ ความมัวเมาในวรรณะแหงสรีระและคุณความดี ความมัวเมาในการศึกษา  
ความมัวเมาในปฏิภาณ ความมัวเมาในความเปนผูรัตตัญู ความมัวเมาในความถือบิณฑบาตเปน 
วัตร ความมัวเมาในความไมมีใครดูหม่ิน ความมัวเมาในอิริยาบถ ความมัวเมาในอิทธิฤทธ์ิ  
ความมัวเมาในยศ ความมัวเมาในศีล ความมัวเมาในฌาน ความมัวเมาในศิลปะ ความมัวเมา 
ในความมีทรวดทรงสูง ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสันทัด ความมัวเมาในความมีทรวดทรง 
งาม ความมัวเมาในความมีรางกายบริบูรณความมัวเมา ความประมาท ความหวัดื้อ ความแขงดี  
ความอยากไดเกินประมาณความมักมาก ความปรารถนาลามก การพูดเสียดแทง การพูดเกยีดกัน  
การชอบตกแตง การประพฤติไมสมควร ความไมยนิดี ความโงกงวง ความบิดกาย  ความเมา 
อาหาร ความยอหยอนแหงจติ การหลอกลวง การพูดประจบ การแสดงนิมิต การพูดติเตียน  
การแลกเปล่ียนลาภดวยลาภ ความสําคัญตนวาเลิศกวาเขาความสําคัญตนวาเสมอเขา ความ 
สําคัญตนวาเลวกวาเขา ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเสมอ 
เขาผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา ผูเสมอเขา 
สําคัญตนวาเสมอเขา ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา 
ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเสมอเขา ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา ความถือตัว ความ 
ดูหม่ินผูอ่ืน ความเยอหยิ่ง ความดูหม่ินตัวเอง ความสําคัญวาไดบรรลุธรรมวิเศษ ความสําคัญ 
วามีอัตตาตัวตน ความถือตัวผิด ความคิดถึงญาติความคิดถึงชนบท ความคิดไมตายตัว ความ 
คิดเกี่ยวดวยความเอ็นดูผูอ่ืน ความคิดเกีย่วดวยลาภสักการะและช่ือเสียง ความคิดเกีย่วดวย 
ความไมมีใครดูหมิ่น  
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                          ทุกมาติกา 
     [๘๕๐] โกธะ ความโกรธ อุปนาหะ ความผูกโกรธไว มักขะ ความลบหลูคุณทาน  
ปลาสะ ความตีเสมอ อิสสา ความริษยา มัจฉริยะ ความตระหนี่ มายา ความเจาเลห  
สาเถยยะ ความโออวด อวิชชา ความไมรูภวตัณหา ความปรารถนาภพ ภวทิฏฐิ ความเห็น 
วาเกดิ วภิวทิฏฐิ ความเหน็วาไมเกิด สัสสตทิฏฐิ ความเหน็วาเท่ียง อุจเฉททิฏฐิ ความเห็น 
วาไมเท่ียง อันตวาทิฏฐิ ความเห็นวามีท่ีสุด อนันตวาทิฏฐิ ความเหน็วาไมมีท่ีสุด ปุพพันตาน ุ
ทิฏฐิ ความเหน็ปรารภสวนอดีต อปรันตานุทิฏฐิ ความเห็นปรารภสวนอนาคตอหิริกะ ความ 
ไมละอายตอการประพฤติทุจริต อโนตตัปปะ ความไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริต โทวจัสสตา 
ความเปนผูวายาก ปาปมิตตตา ความเปนผูมีมิตรช่ัว อนาชชวะ ความไมซ่ือตรง อมัททวะ  
ความไมออนโยน อขันติ ความไมอดทน อโสรัจจะ ความไมสงบเสงี่ยม อสาขัลยะ ความ 
ไมมีวาจาออนหวานอัปปฏิสันถาระ ความไมมีการปฏิสันถาร อินทริยอคุตตทวารตา ความเปน 
ผูไมสํารวมในอินทรีย ๖ โภชนอมัตตัญุตา ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนาหารมุฏฐสัจจะ 
ความเปนผูไมมีสติ อสัมปชัญญะ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะสีลวิปตติ ความวิบัตแิหงศีล  
ทิฏฐิวิปตติ ความวิบัติแหงทิฏฐิ อัชฌัตตสัญโญชนะ สัญโญชนภายใน พหิทธาสัญโญชนะ  
สัญโญชนภายนอก 
                          ติกมาติกา 
     [๘๕๑] อกศุลมูล ๓ อกุศลวิตก ๓ อกุศลสัญญา ๓ อกุศลธาตุ ๓ทุจริต ๓ 
อาสวะ ๓ สัญโญชน ๓ ตัณหา ๓ ตัณหา ๓ แมอีกนยัหนึ่ง ตัณหา ๓แมอีกนัยหนึ่ง 
เอสนา ๓ วิธา ๓ ภัย ๓ ตมะ ๓ ติตถายตนะ ๓ กิญจนะ ๓อังคณะ ๓ มละ ๓ วิสมะ ๓  
วิสมะ ๓ แมอีกนัยหนึ่ง อัคคิ ๓ กสาวะ ๓ กสาวะ ๓  แม อีกนยัหนึ่ง อัสสาททิฏฐิ ความ 
เห็นผิดอันประกอบดวยความยินดี อัตตานุทิฏฐิความเห็นผิดวามีอัตตาตัวตน มิจฉาทิฏฐิ ความ 
เห็นผิด อรติ ความไมยนิดวีิเหสา ความเบียดเบียน อธัมมจริยา ความประพฤติอธรรม  
โทวจัสสตาความเปนผูวายาก ปาปมิตตตา ความเปนผูมีมิตรชั่ว นานัตตสัญญา สัญญาตางๆ 
อุทธัจจะ ความฟุงซาน โกสัชชะ ความเกียจคราน ปมาทะ ความประมาทอสันตุฏฐิตา 
ความไมสันโดษ อสัมปชัญญตา ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะมหิจฉตา ความมักมาก อหิริกะ  
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ความไมละอายตอการประพฤติทุจริต อโนตตัปปะ ความไมเกรงกลัวตอการประพฤตทุิจริต 
ปมาทะ ความประมาท อนาทริยะความไมเอ้ือเฟอ โทวจัสสตา ความเปนผูวายาก ปาปมิตตตา 
ความเปนผูมีมิตรช่ัว อัสสัทธิยะ ความไมเช่ือ อวทัญุตา ความเปนผูไมรูถอยคําดวยอํานาจ 
ความตระหนีอั่นกระดาง โกสัชชะ ความเกียจคราน อุทธัจจะ ความฟุงซานอสังวร ความ 
ไมสํารวม ทุสสีลยะ ความทุศีล อริยอทัสสนกัมยตา ความไมอยากเห็นพระอริยเจา สัทธัมม 
อโสตุกัมยตา ความไมอยากฟงพระสัทธรรม อุปารัมภจติตตา ความเปนผูมีจิตคิดแขงดี มุฏฐสัจจะ 
ความเปนผูไมมีสติ อสัมปชัญญะ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ เจตโสวกิเขปะ ความฟุงซาน 
แหงจิต อโยนิโสมนสิการ ความทําไวในใจโดยไมแยบคาย กุมมัคคเสวนา การเสพทางช่ัว 
เจตโสลีนัตตะ ความยอหยอนแหงจิต 
                         จตุกกมาตกิา 
     [๘๕๒] อาสวะ ๔ คันถะ ๔ โอฆะ ๔ โยคะ ๔ อุปาทาน ๔ ตณัหุปปาทา ๔ 
อคติคมนะ ๔ วิปริเยสะ ๔ อนริยโวหาร ๔ อนริยโวหาร ๔ แมอีกนยัหนึ่ง ทุจริต ๔ ทุจริต ๔ 
แมอีกนยัหนึ่ง ภัย ๔ ภยั ๔ แมอีกนัยหนึ่ง ภยั ๔แมอีกนยัหนึ่ง ภยั ๔ แมอีกนัยหนึ่ง ทิฏฐิ ๔ 
                         ปญจกมาติกา 
     [๘๕๓] โอรัมภาคิยสัญโญชน ๕ อุทธัมภาคิยสัญโญชน ๕ มัจฉริยะ ๕สังคะ ๕ 
สัลละ ๕ เจโตขีละ ๕ เจตโสวินิพนัธะ ๕ นวิรณ ๕ อนันตริยกรรม๕ ทิฏฐิ ๕ เวร ๕ 
พยสนะ ๕ โทษแหงความไมอดทน ๕ ภยั ๕ ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕ 
                          ฉักกมาติกา 
     [๘๕๔] ววิาทมูล ๖ เคหสิตฉันทราคธรรม ๖ วิโรธวัตถุ ๖ ตัณหากายะ ๖ อคารวะ ๖  
 ปริหานิยธรรม ๖ ปริหานิยธรรม ๖ แมอีกนัยหนึ่งโสมนสัสอุปวิจาร ๖ โทมนัสสอุปวิจาร ๖  
 อุเปกขาอุปวิจาร ๖ เคหสิตโสมนัส๖ เคหสิตโทมนัส ๖ เคหสิตอุเปกขา ๖ ทิฏฐิ ๖  
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                         สัตตกมาติกา 
     [๘๕๕] อนุสัย ๗ ปริยุฏฐาน ๗ สัญโญชน ๗ อสัทธรรม ๗ ทุจริต ๗มานะ ๗ 
 ทิฏฐิ ๗ 
                         อัฏฐกมาติกา 
     [๘๕๖] กิเลสวัตถุ ๘ กุสีตวัตถุ ๘ จิตตปฏิฆาตในโลกธรรม ๘ อนริยโวหาร ๘  
มิจฉัตตะ ๘ ปุริสโทษ ๘ อสัญญีวาทะ ๘ เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘ 
                          นวกมาตกิา 
     [๘๕๗] อาฆาตวัตถุ ๙ ปุริสมละ ๙ มานะ ๙ ตณัหามลูกธรรม ๙ อิญชิตะ๙  
มัญญิตะ ๙ผันทิตะ ๙ ปปญจติะ ๙ สังขตะ ๙ 
                          ทสกมาติกา 
     [๘๕๘] กิเลสวัตถุ ๑๐ อาฆาตวัตถุ ๑๐ อกุศลกรรมบถ ๑๐ สัญโญชน๑๐  
มิจฉัตตะ ๑๐ มิจฉาทิฏฐิมีวตัถุ ๑๐ อันตคาหิกทิฏฐีมีวัตถุ ๑๐ 
     [๘๕๙] ตณัหาวิจริตอาศัยอายตนะภายใน ๑๘ ตัณหาวจิริต อาศัยอายตนะภายนอก ๑๘  
ประมวลเขาดวยกันเปนตัณหาวิจริต ๓๖ 
     ตัณหาวิจริตเปนอดีต ๓๖ ตัณหาวิจริตเปนอนาคต ๓๖ ตัณหาวิจริตเปนปจจุบัน ๓๖  
ประมวลเขาดวยกันเปนตัณหาวิจริต ๑๐๘ 
     ทิฏฐิ ๖๒ ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวในพรหมชาลสูตร 
                          มาติกา จบ 
                          เอกกนิเทศ 
     [๘๖๐] ในเอกกมาติกาเหลาน้ัน ความมัวเมาในชาติ เปนไฉน 
     ความมัวเมา กิริยาท่ีมัวเมา สภาพท่ีมัวเมา ความถือตัว กิริยาท่ีถือตัวสภาพท่ีถือตัว  
การยกตน การเทอดตน การเชิดชูตนดุจธง การยกตนข้ึน ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง 
เพราะอาศัยชาติ นี้เรียกวา ความมัวเมาในชาติ  
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     [๘๖๑] ความมัวเมาในโคตร เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยโคตรนี้เรียกวา ความ 
มัวเมาในโคตร 
     ความมัวเมาในความไมมีโรค เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความไมมีโรค นี้เรียกวา  
ความมัวเมาในความไมมีโรค 
     ความมัวเมาในความเปนหนุมสาว เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความเปนหนุมสาว นี้เรียกวา 
 ความมัวเมาในความเปนหนุมสาว 
     ความมัวเมาในชีวิต เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยชีวิต นี้เรียกวา ความ 
มัวเมาในชีวิต 
     ความมัวเมาในลาภ เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยลาภ นี้เรียกวา ความ 
มัวเมาในลาภ 
     ความมัวเมาในสักการะ เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยสักการะนี้เรียกวา ความ 
มัวเมาในสักการะ 
     ความมัวเมาในการทําความเคารพ เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยการทําความเคารพ นี้เรียก 
วา ความมัวเมาในการทําความเคารพ 
     ความมัวเมาในความเปนหัวหนา เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความเปนหัวหนา นี้เรียก 
วา ความมัวเมาในความเปนหัวหนา 
     ความมัวเมาในบริวาร เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยบริวาร นีเ้รียกวา ความ 
มัวเมาในบริวาร  
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     ความมัวเมาในโภคสมบตัิ เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยโภคสมบัตินี้เรียกวา 
ความมัวเมาในโภคสมบัติ 
     ความมัวเมาในวรรณะแหงสรีระและคุณความดี เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยวรรณะแหงสรีระและ 
คุณความดี นี้เรียกวา ความมวัเมาในวรรณะแหงสรีระและคุณความด ี
     ความมัวเมาในการศึกษา เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยการศึกษานี้เรียกวา  
ความมัวเมาในการศึกษา 
     ความมัวเมาในปฏิภาณ เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยปฏิภาณ นี้เรียกวา ความ 
มัวเมาในปฏิภาณ 
     ความมัวเมาในความเปนผูรัตตัญู เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความเปนผูรัตตัญู นี้ 
เรียกวา ความมัวเมาในความเปนผูรัตตัญู 
     ความมัวเมาในความถือบิณฑบาตเปนวตัร เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความเปนผูถือบิณฑบาต 
เปนวัตร นีเ้รียกวา ความมัวเมาในความถือบิณฑบาตเปนวัตร 
     ความมัวเมาในความไมมีใครดูหม่ิน เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความไมมีใครดูหม่ิน นี ้
เรียกวา ความมัวเมาในความไมมีใครดูหม่ิน 
     ความมัวเมาในอิริยาบถ เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยอิริยาบถ นี้เรียกวา ความ 
มัวเมาในอิริยาบถ 
     ความมัวเมาในอิทธิฤทธ์ิ เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยอิทธิฤทธ์ินี้เรียกวา  
ความมัวเมาในอิทธิฤทธ์ิ  
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     ความมัวเมาในยศ เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยยศ นีเ้รียกวา ความ 
มัวเมาในยศ 
     ความมัวเมาในศีล เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยศีล นี้เรียกวา ความ 
มัวเมาในศีล 
     ความมัวเมาในฌาน เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยฌาน นี้เรียกวา ความ 
มัวเมาในฌาน 
     ความมัวเมาในศิลปะ เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยศิลปะ นี้เรียกวา ความ 
มัวเมาในศิลปะ 
     ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสูง เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความมีทรวดทรงสูง นี ้
เรียกวา ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสูง 
     ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสันทัด เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความมีทรวดทรงสันทัด  
นี้เรียกวา ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสันทัด 
     ความมัวเมาในความมีทรวดทรงงาม เปนไฉน 
     ความมัวเมา ฯลฯ ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะอาศัยความมีทรวดทรงงาม นี้ 
เรียกวา ความมัวเมาในความมีทรวดทรงงาม 
     ความมัวเมาในความมีรางกายบริบูรณ เปนไฉน 
     ความมัวเมา กิริยาท่ีมัวเมา สภาพท่ีมัวเมา ความถือตัว กิริยาท่ีถือตัวสภาพท่ีถือตัว 
การยกตน การเทอดตน การเชิดชูตนดุจธง การยกตนข้ึน ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง เพราะ 
อาศัยความมีรางกายบริบูรณ นี้เรียกวา ความมัวเมาในความมีรางกายบริบูรณ  
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     [๘๖๒] ความมัวเมา เปนไฉน 
     ความมัวเมา กิริยาท่ีมัวเมา สภาพท่ีมัวเมา ความถือตัว กิริยาท่ีถือตัวสภาพท่ีถือตัว 
การยกตน การเทอดตน การเชิดชูตนดุจธง การยกตนข้ึน ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง อันใด 
นี้เรียกวา ความมัวเมา 
     [๘๖๓] ความประมาท เปนไฉน 
     ความปลอยจิตไป ความเพิ่มพูนการปลอยจิตไป ในกายทุจริต วจีทุจริตมโนทุจริต  
หรือในกามคุณ ๕ หรือความกระทําโดยไมเคารพ ความกระทําโดยไมติดตอ ความกระทําไมม่ันคง 
ความประพฤติยอหยอน ความทอดท้ิงฉันทะ ความทอดทิ้งธุระ ความไมเสพใหมาก ความไมทํา 
ใหเจริญ ความไมทําใหมาก ความไมตั้งใจจริง ความไมประกอบเนืองๆ ความประมาท ใน 
การเจริญกุศลธรรมท้ังหลายความประมาท กิริยาท่ีประมาท สภาพท่ีประมาท อันใด มีลักษณะ 
เชนวานี้นี้เรียกวา ความประมาท 
     [๘๖๔] ความหัวดื้อ เปนไฉน 
     ความหวัดือ้ กิริยาท่ีหวัดือ้ สภาพท่ีหวัดือ้ ความแข็งกระดาง ความหยาบคาย ความ 
ถือร้ัน ความไมออนโยน อันใด นี้เรียกวา ความหวัดื้อ 
     [๘๖๕] ความแขงดี เปนไฉน 
     ความแขงด ีความแขงข้ึนหนา กริิยาท่ีแขงดี กิริยาท่ีแขงข้ึนหนา สภาพท่ีแขงข้ึนหนา  
อันใด นีเ้รียกวา ความแขงด ี
     [๘๖๖] ความอยากไดเกินประมาณ เปนไฉน 
     ความอยากไดมากของภกิษุผูไมสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะคิลานปจจย 
เภสัช และบริขาร หรือดวยกามคุณ ๕ ความปรารถนา การปรารถนาความมักมาก ความกําหนัด 
ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนดันักแหงจิตอันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความ 
อยากไดเกินประมาณ 
     [๘๖๗] ความมักมาก เปนไฉน 
     ความอยากไดมากของภกิษุผูไมสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะคิลานปจจย 
เภสัช และบริขาร หรือดวยกามคุณ ๕ ความปรารถนา การปรารถนาความมักมาก ความกําหนัด 
ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนดันักแหงจิตอันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความ 
มักมาก  
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     [๘๖๘] ความปรารถนาลามก เปนไฉน 
          คนบางคนในโลกน้ี เปนผูไมมีศรัทธา ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูเราวาเปนผูมีศรัทธา 
     เปนผูทุศีล ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูเราวา เปนผูมีศีล เปนผูมีการศึกษานอย ยอมปรารถนา 
     วา ขอชนจงรูเราวา เปนผูมีการศึกษามาก เปนผูยนิดีในการคลุกคลีดวยหมูคณะ ยอมปรารถนา 
     วา ขอชนจงรูเราวา เปนผูชอบสงัด เปนผูเกียจคราน ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูเราวา  
     เปนผูปรารภความเพียรเปนผูมีสติหลงลืม ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูเราวา เปนผูมีสติตั้งม่ัน  
     เปนผูมีจิตไมตั้งม่ัน ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูเราวา เปนผูมีจิตต้ังม่ัน เปนผูมีปญญาทราม 
     ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูเราวา เปนผูมีปญญา เปนผูยังไมส้ินอาสวะยอมปรารถนาวา ขอ 
     ชนจงรูเราวา เปนผูส้ินอาสวะ ความปรารถนา การปรารถนาความปรารถนาลามก ความกําหนดั 
     ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนกัแหงจิต อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความ 
     ปรารถนาลามก 
     [๘๖๙] การพูดเสียดแทง เปนไฉน 
     การพูดเสียดแทง สภาพท่ีพูดเสียดแทง การพูดเปนส่ีเหล่ียมส่ีคม กิริยาท่ีพูดเปน 
ส่ีเหล่ียมส่ีคม การพูดมีเหล่ียมมีคู สภาพท่ีพูดมีเหล่ียมมีคู อันใด นี้เรียกวา การพูดเสียดแทง 
     [๘๗๐] การพูดเกยีดกนั เปนไฉน 
     การพูดเกยีดกัน กิริยาท่ีพดูเกียดกนั สภาพท่ีพูดเกียดกนั ความละโมภกิริยาท่ีละโมภ 
สภาพท่ีละโมภ ความถอมตนเพ่ือจะได ความตองการส่ิงท่ีประณีตอันใด นี้เรียกวา การพูด 
เกียดกัน 
     [๘๗๑] การชอบตกแตง เปนไฉน 
     การตกแตงจีวร การตกแตงบาตร การตกแตงเสนาสนะ การตกแตงกายอันเปอยเนา 
หรือการตกแตงบริขารภายนอก การประเทืองผิว การเลนหัว การราเริง ความกําหนัดยนิดี  
สภาพท่ีกําหนดัยินดี ความตกแตง กิริยาท่ีตกแตงอันใด นี้เรียกวา การชอบตกแตง 
     [๘๗๒] ความประพฤติไมสมควร เปนไฉน 
     ความไมประพฤติตาม ความประพฤติขัดขืน ความไมเอ้ือเฟอ สภาพท่ีไมเอ้ือเฟอ  
ความไมเคารพ ความไมเช่ือฟง ในบุคคลใดบุคคลหน่ึงผูควรเคารพคือ บิดามารดา พีช่าย   
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พี่สาว อาจารย อุปชฌายะ พระพุทธเจา หรือสาวกของพระพุทธเจา นีเ้รียกวา ความประพฤต ิ
ไมสมควร 
     [๘๗๓] ความไมยินดี เปนไฉน 
     ความไมยนิดี กิริยาท่ีไมยินดี ความไมยินดยีิ่ง กิริยาท่ีไมยินดียิ่ง ความรําคาญ ความ 
กระวนกระวายใจ ในเสนาสนะท่ีสงัด หรือในอธิกุศลธรรมคือสมถะและวิปสสนาอยางใด 
อยางหนึ่ง นี้เรียกวา ความไมยินด ี
     [๘๗๔] ความโงกงวง เปนไฉน 
     ความงวงงุน กิริยาท่ีงวงงุน สภาพท่ีใจงวงงุน ความเกียจคราน กิริยาท่ีเกียจคราน 
สภาพท่ีเกยีจคราน อันใด นี้เรียกวา ความโงกงวง 
     [๘๗๕] ความบิดกาย เปนไฉน 
     ความเหยียดกาย การเหยยีดกาย ความโนมกายไปขางหนา ความโนมกายไปรอบ ๆ 
ความต้ังตัวตรง ความไมสบายกาย อันใดน้ีเรียกวา ความบิดกาย 
     [๘๗๖] ความเมาอาหาร เปนไฉน 
     ความมึนเมาเพราะอาหาร ความอึดอัดเพราะอาหาร ความรอนกระวนกระวายเพราะ 
อาหาร ความหนักเนื้อหนักตัวเพราะอาหาร อันใด ของผูบริโภคอาหารแลว นี้เรียกวา ความ 
เมาอาหาร 
     [๘๗๗] ความยอหยอนแหงจิต เปนไฉน 
     ความไมสมประกอบแหงจิต ความไมควรแกการงานแหงจิต ความทอแทความถดถอย 
การยอหยอน กิริยาท่ียอหยอน สภาพท่ียอหยอน การหดหู กิริยาท่ีหดหู สภาพท่ีหดหู แหงจิต  
อันใด นีเ้รียกวา ความยอหยอนแหงจิต 
     [๘๗๘] การหลอกลวง เปนไฉน 
     การหลอกลวงเก่ียวดวยการเสพปจจัย การหลอกลวงดวยการพูดเลียบเคียงหรือการ 
ดํารงอิริยาบถ กิริยาท่ีดํารงอิริยาบถ ความดาํรงอิริยาบถดวยดี ความสยิว้หนา สภาพท่ีสยิ้วหนา  
การหลอกลวง กิริยาท่ีหลอกลวง สภาพท่ีหลอกลวงของภกิษุผูมุงลาภสักการะและช่ือเสียง ผูม 
 ีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงํา นี้เรียกวา การหลอกลวง  
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     [๘๗๙] การพูดประจบ เปนไฉน 
     การทักทายคนอ่ืน การแนะนําตัวเอง การพูดปลอบโยน การพูดยกยองการพูดเยินยอ  
การพูดออมคอม การพูดชมเชย การพดูสรรเสริญ การพูดสรรเสริญบอยๆ การพูดเอาใจให 
คนรัก การพูดยกยองเพ่ือตองการใหเขารักการพูดทีจริงทีเลนเสมอดวยแกงถ่ัว การเปนผูรับ 
เล้ียงเด็ก ของภิกษุผูมุงลาภสักการะและช่ือเสียง ผูมีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงํา  
อันใดนีเ้รียกวา การพูดประจบ 
     [๘๘๐] การแสดงนิมิต เปนไฉน 
     การทํานิมิต ความฉลาดในการทํานิมิต การพูดเกีย่วดวยปจจัย การพูดเปนเลศนยั  
การกระซิบใกลๆ การพูดเลียบเคียง แกชนเหลาอ่ืน อันใด ของภิกษุผูมุงลาภสักการะและช่ือ 
เสียง ผูมีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงํานี้เรียกวา การแสดงนิมิต 
     [๘๘๑] การพูดติเตียน เปนไฉน 
     การดา การพูดขม การนินทา การพูดตําหนิโทษ การกลาวโทษ การพูดติเตียน การ 
 พูดเหยียดหยาม การพูดใหเสียช่ือเสียง การพูดใหเสียช่ือเสียงอยางรายแรง การนําเร่ืองไป 
 เท่ียวติเตียน การพูดไพเราะตอหนานนิทาลับหลังแกชนเหลาอ่ืน อันใด ของภิกษุผูมุงลาภ 
 สักการะและชื่อเสียง ผูมีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงํา นี้เรียกวา การพูดติเตียน 
     [๘๘๒] การแลกเปล่ียนลาภดวยลาภ เปนไฉน 
     ภิกษุผูมุงลาภสักการะและช่ือเสียง ผูมีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงํา นํา 
อามิสท่ีไดจากขางนี้ไปใหขางโนน นําอามิสท่ีไดจากขางโนนมาใหขางนี้ การปรารถนา การเสาะ 
หา การแสวงหา กิริยาท่ีเท่ียวหา กิริยาท่ีแสวงหา ซ่ึงอามิสดวยอามิส อันใด มีลักษณะเชน 
วานี้ นี้เรียกวา การแลกเปล่ียนลาภดวยลาภ 
     [๘๘๓] ความสําคัญตนวาเลิศกวาเขา เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมถือตัวโดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือ โดยชาติโดยโคตร  
โดยความเปนลูกผูมีสกุล โดยความเปนผูมีรูปงาม โดยทรัพย โดยความเปนใหญ โดยหนาท่ี 
การงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษาหรือโดยปฏิภาณ ความถือตัว กิริยาท่ีถือ 
ตัว สภาพท่ีถือตัว การยกตน การเทอดตน การเชิดชูตนดจุธง ความยกตนข้ึน ความท่ีจติตอง 
การเปนดุจธง อันใดมีลักษณะเชนวานี้ นีเ้รียกวา ความสําคัญตนวาเลิศกวาเขา  
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     [๘๘๔] ความสําคัญตนวาเสมอเขา เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมถือตัวโดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือ โดยชาติโดยโคตร  
โดยความเปนลูกผูมีสกุล โดยความเปนผูมีรูปงาม โดยทรัพย โดย ความเปนใหญ โดยหนาท่ี 
การงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษาโดยปฏิภาณ ความถือตัว กิริยาท่ีถือตัว  
สภาพท่ีถือตัว การยกตน การเทิดตนการเชิดชูตนดุจธง ความยกตนข้ึน ความท่ีจิตตองการ 
เปนดุจธง อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความสําคัญตนวาเสมอเขา 
     [๘๘๕] ความสําคัญตนวาเลวกวาเขา เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมดูหม่ินตนเองโดยเหตุอยางใดอยางหน่ึง คือโดยชาติ โดย 
โคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล โดยความเปนผูมีรูปงาม โดยทรัพยโดยความเปนใหญ โดย 
หนาท่ีการงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศกึษาหรือโดยปฏิภาณ ความดหูม่ินตน  
กิริยาท่ีดหูม่ินตน สภาพท่ีดหูม่ินตน ความเกลียดตน ความเกลียดตนยิ่ง สภาพท่ีเกลียดตนยิ่ง  
ความดูถูกตน ความดูถูกตนวาตํ่าชา ความดูแคลนตน อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นีเ้รียกวา  
ความสําคัญตนวาเลวกวาเขา 
     [๘๘๖] ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเลิศกวาเขา ถือตนวาเลิศกวาคนอ่ืนๆ โดยเหตุอยางใด 
 อยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล โดยความเปนผูมีรูปงาม โดย 
 ทรัพย โดยความเปนใหญ โดยหนาท่ีการงาน โดยศิลปะโดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา หรือ 
 โดยปฏิภาณ เขาอาศัยการถือตนวาเลิศกวาคนอ่ืนๆ เชนนั้นแลวถือตัว ความถือตัว กริิยาท่ีถือ 
 ตัว สภาพท่ีถือตัว การยกตนการเทิดตน การเชิดชูตนดจุธง ความยกตนข้ึน ความท่ีจติตอง 
 การเปนดุจธงอันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา 
     [๘๘๗] ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเสมอเขา เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเลิศกวาเขา ถือตนวาเสมอกับคนอ่ืนๆโดยเหตุอยางใด 
อยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุลโดยความเปนผูมีรูปงาม โดย 
ทรัพย โดยความเปนใหญ โดยหนาท่ีการงาน โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา หรือโดยปฏิภาณ  
เขาอาศัยการถือตนวาเสมอกบัคนอ่ืนๆ เชนนั้นแลวถือตัว ความถือตัว กริิยาท่ีถือตัว สภาพท่ี 
ถือตัว การยกตนการเทิดตน การเชิดชูตนดจุธง ความยกตนข้ึน ความท่ีจติตองการเปนดุจธง 
อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเสมอเขา  
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     [๘๘๘] ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเลิศกวาเขา ถือตนวาเลวกวาคนอ่ืนๆ โดยเหตุอยางใด 
อยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล โดยความเปนผูมีรูปงาม โดย 
ทรัพย โดยความเปนใหญ โดยหนาท่ีการงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา หรือ 
โดยปฏิภาณ เขาอาศัยการถือตนวาเลวกวาคนอ่ืนๆ เชนนั้นแลวดูหม่ินตน ความดหูม่ินตน 
กิริยาท่ีดหูม่ินตน ความเกลียดตน กิริยาท่ีเกลียดตนยิ่ง สภาพท่ีเกลียดตนอยางยิ่ง ความดูถูก 
ตน ความดูถูกตนวาตํ่าชา ความดูแคลนตน อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเลิศกวา 
เขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา 
     [๘๘๙] ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเสมอเขา ถือตัววาเลิศกวาคนอ่ืนๆ โดยเหตุอยางใด 
อยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯเขาอาศัยการถือตนวา  
เลิศกวาคนอ่ืนๆ เชนนั้นแลวถือตัว ความถือตัว กิริยาท่ีถือตัว สภาพท่ีถือตัว การยกตน 
การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนข้ึน ความท่ีจิตตองการเปนดจุธง อันใด มีลักษณะ 
เชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา 
     [๘๙๐] ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเสมอเขา เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเสมอเขา ถือตนวาเสมอกับคนอ่ืนๆ โดยเหตุอยางใด 
อยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯเขาอาศัยการถือตนวา 
เสมอกับคนอ่ืนๆ เชนนั้นแลวถือตัว ความถือตัว กิริยาท่ีถือตัว สภาพท่ีถือตัว การยกตน 
การเทอดตน การเชิดชูตนดจุธง ความยกตนข้ึน ความท่ีจติตองการเปนดุจธง อันใด มีลักษณะ 
เชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเสมอเขา 
     [๘๙๑] ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเสมอเขา ถือตนวาเลวกวาคนอ่ืนๆ โดยเหตุอยางใด 
อยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯเขาอาศัยการถือตนวา 
เลวกวาคนอ่ืนๆ เชนนั้นแลวดูหม่ินตน ความดูหม่ินตน กริิยาท่ีดูหม่ินตน สภาพท่ีดหูม่ินตน  
ความเกลียดตน กิริยาท่ีเกลียดตนยิ่ง สภาพที่ดูหม่ินตน ความดูถูกตน ความดูถูกตนวาต่ําชา 
ความดูแคลนตน อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเสมอเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา  
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     [๘๙๒] ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนเลวกวาเขา ถือตนวาเลิศกวาคนอ่ืนๆโดยอยางใด 
อยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯเขาอาศัยการถือตนวา 
เลิศกวาคนอ่ืนๆ เชนนั้นแลวถือตัว การถือตัว กิริยาท่ีถือตัวสภาพท่ีถือตัว การยกตน  
การเทอดตน การเชิดชูตนดจุธง ความยกตนข้ึนความท่ีจติตองการเปนดุจธง อันใด มีลักษณะ 
เชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเลวกวาเขาสําคัญตนวาเลิศกวาเขา 
     [๘๙๓] ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเสมอเขา เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเลวกวาเขา ถือตนวาเสมอกับคนอ่ืนๆโดยเหตุอยางใด 
อยางหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯเขาอาศัยการถือตนวา 
เสมอกับคนอ่ืนๆ เชนนั้นแลวถือตัว ความถือตัว กิริยาท่ีถือตัว สภาพท่ีถือตัว การยกตน  
การเทอดตน การเชิดชูตนดจุธง การยกตนขึ้นความท่ีจิตตองการเปนดจุธง อันใด มีลักษณะ 
เชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเลวกวาเขาสําคัญตนวาเสมอเขา 
     [๘๙๔] ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี ถือตนวาเลวกวาคนอ่ืนๆ โดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือ โดย 
ชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯ เขาอาศัยการถือตนวาเลวกวาคนอ่ืนๆ เชน 
นั้นแลวดูหม่ินตน ความดหูม่ินตน กิริยาท่ีดหูม่ินตนสภาพที่ดูหม่ินตน ความเกลียดตน กิริยา 
ท่ีเกลียดตน สภาพท่ีเกลียดตนยิ่งความดูถูกตน ความดูถูกตนวาตํ่าชา ความดูแคลนตน อันใด  
มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา 
     [๘๙๕] ความถือตัว เปนไฉน 
     ความถือตัว กิริยาท่ีถือตัว สภาพท่ีถือตัว การยกตน การเทอดตนความที่จิตตองการเปนดุจธง 
การเชิดชูตนดจุธง การยกตนขึ้น ความท่ีจิตตองการเปนดจุธง อันใด นีเ้รียกวา ความถอืตัว 
     [๘๙๖] ความดูหม่ินผูอ่ืน เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี ดหูม่ินคนอ่ืนๆ โดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือโดยชาติ โดย 
โคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯ ความถือตัว กิริยาท่ีถือตัวสภาพท่ีถือตัว การยกตน 
การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนข้ึนความท่ีจิตตองการเปนดจุธง อันใด มีลักษณะ 
เชนวานี้ นี้เรียกวา ความดูหม่ินผูอ่ืน  
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     [๘๙๗] ความเยอหยิ่ง เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี เบ้ืองตนถือตนวาเสมอกับคนอื่นๆ ตอมาภายหลังถือตนวา 
เลิศกวาคนอ่ืนๆ ไมลดตนใหต่ํากวาคนอ่ืนๆ โดยเหตุอยางใดอยางหน่ึงคือ โดยชาติ โดย 
โคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล ฯลฯ ความถือตัว กิริยาท่ีถือตัว สภาพท่ีถือตัว การยกตน  
การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนข้ึน ความท่ีจิตตองการเปนดจุธง อันใด มีลักษณะ 
เชนวานี้ นี้เรียกวา ความเยอหยิ่ง 
     [๘๙๘] ความดูหม่ินตนเอง เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี ดหูม่ินตนเอง โดยเหตุอยางหนึ่ง คือ โดยชาติโดยโคตร โดย 
ความเปนลูกผูมีสกุล โดยความเปนผูมีรูปงาม โดยทรัพย โดยความเปนใหญ โดย 
หนาท่ีการงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศกึษาหรือโดยปฏิภาณ ความดหูม่ินตน  
กิริยาท่ีดหูม่ินตน สภาพท่ีดหูม่ินตน ความเกลียดตน ความดูถูกตน ความดูถูกตนวาต่ําชา 
ความดูแคลนตน อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความดูหม่ินตนเอง 
     [๘๙๙] ความสําคัญวาไดบรรลุธรรมวิเศษ เปนไฉน 
     ความสําคัญวาถึงแลวในธรรมท่ีตนยังไมถึง ความสําคัญวาทําแลวในกิจท่ีตนยังไมไดทํา  
ความสําคัญวาบรรลุแลวในธรรมท่ีตนยังไมบรรลุ ความสําคัญวาไดทําใหแจงแลว ในธรรมท่ีตน 
ยังไมไดทําใหแจง ความถือตัว กิริยาท่ีถือตัวสภาพท่ีถือตัว การยกตน การเทิดตน การเชิด 
ชูตนดุจธง ความยกตนข้ึน ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง อันใดมีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา  
ความสําคัญวาไดบรรลุธรรมวิเศษ 
     [๙๐๐] ความสําคัญวามีอัตตาตัวตน เปนไฉน 
     ความสําคัญในรูป วาเปนตัวเรา ความพอใจในรูปวาเปนตัวเรา ความเขาใจในรูป 
วาเปนตัวเรา ความสําคัญในเวทนาวาตัวเรา ฯลฯ ความสําคัญในสัญญาวาเปนตัวเรา ฯลฯ  
ความสําคัญในสังขารวาเปนตัวเรา ฯลฯ ความสําคัญในวิญญาณวาเปนตัวเรา ความพอใจใน 
วิญญาณวาเปนตัวเรา ความเขาใจในวิญญาณวาเปนตัวเรา ความถือตัว กริิยาท่ีถือตัว  
สภาพท่ีถือตัว การยกตน การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนข้ึน ความท่ีจิตตองการ 
เปนดุจธง อันใดมีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความสําคัญวา มีอัตตา ตัวตน  
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     [๙๐๑] ความถือตัวผิด เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี ถือตนโดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือโดยหนาท่ีการงานอัน 
ลามก โดยศิลปะอันลามก โดยวิทยฐานะอันลามก โดยการศึกษาอันลามก โดยปฏิภาณอัน 
ลามก โดยศีลอันลามก โดยวัตรอันลามก โดยศีลและวัตรอันลามก หรือโดยทิฏฐิอันลามก  
ความถือตัว กริิยาท่ีถือตัว สภาพท่ีถือตัวการยกตน การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง การยก 
ตนข้ึน ความท่ีจิตตองการเปนดุจธง อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ความถือตัวผิด 
     [๙๐๒] ความคิดถึงญาติ เปนไฉน 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันอิงอาศัยกามคุณปรารภถึงหมู 
ญาติ นี้เรียกวา ความคิดถึงญาติ 
      [๙๐๓] ความคิดถึงชนบท เปนไฉน 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันอิงอาศัยกามคุณปรารภถึงชนบท  
นี้เรียกวา ความคิดถึงชนบท 
     [๙๐๔] ความคิดไมตายตัว เปนไฉน 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันอิงอาศัยกามคุณประกอบดวย 
ทุกกรกิริยา หรือประกอบดวยทิฏฐิ นีเ้รียกวา ความคิดไมตายตัว 
     [๙๐๕] ความคิดเกี่ยวดวยความเอ็นดูผูอ่ืน เปนไฉน 
     สมณพราหมณบางคนในโลกนี้ คลุกคลีกับคฤหัสถอยู มีความร่ืนเริงรวมกัน มีความ 
โศกเศรารวมกนั ถึงคราวสุข สุขดวย ถึงคราวทุกข ทุกขดวยเม่ือมีกิจท่ีจะพึงทําเกิดข้ึน  
ก็พยายามชวยทําดวยตนเอง ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดาํริผิดอันอิงอาศัย 
กามคุณ ในการคลุกคลีกับคฤหัสถเหลานั้น นี้เรียกวา ความคิดเกีย่วดวยความเอ็นดผููอ่ืน 
     [๙๐๖] ความคิดเกี่ยวดวยลาภสักการะและช่ือเสียง เปนไฉน 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันอิงอาศัยกามคุณปรารภลาภ 
สักการะและช่ือเสียง นี้เรียกวา ความคิดเกีย่วดวยลาภสักการะและช่ือเสียง 
     [๙๐๗] ความคิดเกี่ยวดวยความไมอยากใหใครดหูม่ิน เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี รําพึงวา คนเหลาอ่ืนอยาไดดูหมิ่นเรา โดยเหตุอยางใดอยางหน่ึง 
คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเปนลูกผูมีสกุล โดยความเปนผูมีรูปงาม โดยทรัพย โดย  
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ความเปนใหญ โดยหนาท่ีการงาน โดยศิลปะโดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา โดยปฏิภาณ  
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯความดําริผิด อันอิงอาศัยกามคุณ ในความไมอยากใหใคร 
ดูหม่ินนัน้ นี้เรียกวาความคิดท่ีเกี่ยวดวยความไมอยากใหใครดูหม่ิน 
                           ทุกนิเทศ 
     [๙๐๘] ในทุกมาติกาเหลานั้น โกธะ ความโกรธ เปนไฉน 
     ความโกรธ กิริยาท่ีโกรธ สภาพท่ีโกรธ ความคิดประทุษราย กิริยาท่ีคิดประทุษราย  
สภาพท่ีคิดประทุษราย ความคิดปองราย กิริยาท่ีคิดปองราย สภาพท่ีคิดปองราย ความยินราย 
ความยินรายอยางแรง ความดุราย ความปากรายความไมแชมช่ืนแหงจติ อันใด นีเ้รียกวา  
โกธะ ความโกรธ 
     อุปนาหะ ความผูกโกรธไว เปนไฉน 
     ความโกรธคร้ังแรก ช่ือวา ความโกรธ ความโกรธในเวลาตอมา ช่ือวาความผูก 
โกรธไว ความผูกโกรธไว กริิยาท่ีผูกโกรธไว สภาพท่ีผูกโกรธไว ความต้ังไว ความทรงไว  
ความดํารงไว ความส่ังสมไว ความผูกพันไว ความยึดม่ันไวซ่ึงความโกรธ อันใด มีลักษณะ 
เชนวานี้ นี้เรียกวา อุปนาหะ ความผูกโกรธไว 
     [๙๐๙] มักขะ ความลบหลูคุณทาน เปนไฉน 
     ความลบหลูคุณทาน กิริยาท่ีลบหลูคุณทาน สภาพท่ีลบหลูคุณทาน กริิยาท่ีดูหม่ินผูมี 
บุญคุณ การดหูม่ินผูมีบุญคุณ อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวามักขะ ความลบหลูคุณทาน 
     ปลาสะ ความตีเสมอ เปนไฉน 
     ความตีเสมอ กิริยาท่ีตีเสมอ สภาพท่ีตีเสมอ ความตีตัวเสมอ โดยนําความชนะของ 
ตนมาอาง เหตุแหงความววิาท ความแขงดี ความไมลดละ อันใดนีเ้รียกวา ปลาสะ ความ 
ตีเสมอ 
     [๙๑๐] อิสสา ความริษยา เปนไฉน 
     ความริษยา กิริยาท่ีริษยา สภาพท่ีริษยา ความเกยีดกนั กิริยาท่ีเกยีดกนัสภาพท่ี 
เกียดกัน ในลาภ สักการะ การทําความเคารพ ความนับถือ การกราบไหว และการบูชา ของ 
ผูอ่ืน อันใด นีเ้รียกวา อิสสา ความริษยา  
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     มัจฉริยะ ความตระหนี่ เปนไฉน 
     มัจฉริยะ ความตระหนี่ ๕ อยาง คือ ความตระหนี่ท่ีอยู ความตระหนีต่ระกูล ความ 
ตระหนี่ลาภ ความตระหนี่วรรณะและความตระหนี่ธรรม ความตระหนีก่ิริยาท่ีตระหนี่ สภาพ 
ท่ีตระหนี่ ความหวงแหน ความเหนยีวแนน ความปกปดความไมเอาใจใส อันใด มีลักษณะ 
เชนวานี้ นี้เรียกวา มัจฉริยะ ความตระหนี ่
     [๙๑๑] มายา ความเจาเลห เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี ประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ แลวต้ังความปรารถนาลามก 
ไว เพราะมีความตองการปกปดทุจริตนั้นเปนเหตุ คือ ปรารถนาวาใครอยารูทันเราเลย ดําริวา 
ใครอยารูทันเราเลย พูดวาใครอยารูทันเราเลย พยายามดวยกายวาใครอยารูทันเราเลย ความ 
เจาเลห ความเปนคนเจาเลห กิริยาท่ีทําใหหลง ความลวง ความโกง ความกลบเกล่ือน ความ 
หลีกเล่ียง ความซอน ความซอนบัง ความปกปด ความปดบัง ความไมเปดเผย ความไมทํา 
ใหแจง ความปดมิดชิด การกระทําท่ีช่ัว อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นีเ้รียกวา มายา ความ 
เจาเลห 
     สาเถยยะ ความโออวด เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูโออวด เปนผูโออวดมาก การโออวดสภาพท่ีโออวด  
ความโออวด ความกระดาง สภาพท่ีกระดาง การพูดเปนเหล่ียมเปนคู สภาพท่ีพดูเปนเหล่ียม 
เปนคู ของบุคคลนั้น อันใด นี้เรียกวา สาเถยยะความโออวด 
     [๙๑๒] อวชิชา ความไมรู เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูล คือ โมหะอันใด นี้เรียกวา  
อวิชชา ความไมรู 
     ภวตัณหา ความปรารถนาภพ เปนไฉน 
     ความพอใจในภพ ความยนิดีในภพ ความเพลิดเพลินในภพ ความปรารถนาในภพ  
ความเยื่อใยในภพ ความเรารอนในภพ ความสยบในภพ ความหมกมุนในภพ อันใด นี้เรียกวา  
ภวตัณหา ความปรารถนาภพ 
     [๙๑๓] ภวทิฏฐิ ความเหน็วาเกิด เปนไฉน 
     ความเหน็วา อัตตาและโลกจักมี ดงันี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิฯลฯ การถือเอา 
โดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นีเ้รียกวา ภวทิฏฐิความเหน็วาเกดิ  
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     วิภวทิฏฐิ ความเหน็วาไมเกิด เปนไฉน 
     ความเหน็วา อัตตาจักไมมีและโลกจักไมมี ดังนี้ ทิฏฐิ ความเหน็ไปขางทิฏฐิ ฯลฯ  
การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวาวิภวทิฏฐิ ความเห็นวาไมเกดิ 
     [๙๑๔] สัสสตทิฏฐิ ความเห็นวาเท่ียง เปนไฉน 
     ความเหน็วา อัตตาเท่ียงและโลกเท่ียง ดงันี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือ 
เอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา สัสสตทิฏฐิ ความเห็นวาเท่ียง 
     อุจเฉททิฏฐิ ความเหน็วาขาดสูญ เปนไฉน 
     ความเหน็วา อัตตาจักขาดสูญและโลกจักขาดสูญ ดังนี ้ทิฏฐิ ความเหน็ไปขางทิฏฐิ  
ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา อุจเฉททิฏฐิ ความเหน็วา 
ขาดสูญ 
     [๙๑๕] อันตวาทิฏฐิ ความเห็นวามีท่ีสุด เปนไฉน 
     ความเหน็วา อัตตามีท่ีสุด และโลภมีท่ีสุด ดังนี้ ทิฏฐิ ความเหน็ไปขางทิฏฐิ ฯลฯ  
 การถือเอาโดยวิปลาส อันใด  มีลักษณะเชนวานี้  นี้เรียกวา  อันตวาทิฎฐิ  ความเหน็วามีท่ีสุด 
     อนันตวาทิฏฐิ ความเห็นวาไมมีท่ีสุด เปนไฉน 
     ความเหน็วา อัตตาไมมีท่ีสุด และโลภไมมีท่ีสุด ดังนี้ ทิฏฐิ ความเหน็ไปขางทิฏฐิ ฯลฯ  
การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวาอนันตวาทิฏฐิ ความเหน็วาไมมี 
ท่ีสุด 
     [๙๑๖] ปุพพันตานุทิฏฐิ ความเหน็ปรารภสวนอดีต เปนไฉน 
     ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด ปรารภสวนอดีตเกดิ 
ข้ึน นี้เรียกวา ปุพพันตานุทิฏฐิ ความเห็นปรารภสวนอดีต 
     อปรันตานทิุฏฐิ ความเหน็ปรารภสวนอนาคต เปนไฉน 
     ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด ปรารภสวนอนาคต 
เกิดขึ้น นี้เรียกวา อปรันตานทิุฏฐิ ความเหน็ปรารภสวนอนาคต 
     [๙๑๗] อหริิกะ ความไมละอายตอการประพฤติทุจริต เปนไฉน 
     ความไมละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงท่ีควรละอาย ความไมละอายตอการประ 
กอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย อันใด นี้เรียกวา อหิริกะ ความไมละอายตอการประพฤติทุจริต  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 438 
     อโนตตัปปะ ความไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริต เปนไฉน 
     ความไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงท่ีควรเกรงกลัว ความไมเกรงกลัวตอ 
การประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย อันใด นี้เรียกวา อโนตตัปปะ ความไมเกรงกลัวตอการ 
ประพฤติทุจริต 
     [๙๑๘] โทวจัสสตา ความเปนผูวายาก เปนไฉน 
     กิริยาท่ีเปนผูวายาก ความเปนผูวายาก สภาพท่ีเปนผูวายาก ความยึดถือขางขัดขืน 
ความพอใจทางโตแยง กิริยาท่ีไมเอ้ือเฟอ ความไมเอ้ือเฟอ ความไมเคารพ ความไมเช่ือฟง  
ในเม่ือถูกวากลาวโดยสหธรรม นี้เรียกวา โทวจัสสตาความเปนผูวายาก 
     ปาปมิตตตา ความเปนผูมีมิตรช่ัว เปนไฉน 
     บุคคลเหลาใด ไมมีศรัทธา ไมมีศีล มีการศึกษานอย มีความตระหนี่ มีปญญทราม 
การเสพ การเสพเปนนิตย การเสพดวยดี การคบ การคบดวยดี ความภกัดี ความจงรักภักด ี
แกบุคคลเหลานั้น ความเปนผูโนมนาวไปตามบุคคลเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา ปาปมิตตตา 
ความเปนผูมีมิตรช่ัว 
     [๙๑๙] อนาชชวะ ความไมซ่ือตรง เปนไฉน 
     ความไมตรง สภาพท่ีไมตรง ความคด ความโคง ความงอ อันใด นีเ้รียกวา อนาชชวะ 
ความไมซ่ือตรง 
     อมัททวะ ความไมออนโยน เปนไฉน 
     ความไมออนนอม สภาพท่ีไมออนนอม ความกระดาง ความหยาบคายสภาพท่ีกระดาง 
ความแข็งกระดาง ความถือร้ัน ความไมออนนอม อันใด นี้เรียกวา อมัททวะ ความไมออนโยน 
     [๙๒๐] อขันติ ความไมอดทน เปนไฉน 
     ความไมอดทน สภาพท่ีไมอดทน ความไมอดกล้ัน ความดุราย ความปวดราว 
ความไมแชมช่ืนแหงจิต อันใด นี้เรียกวา อขันตี ความไมอดทน 
     อโสรัจจะ ความไมสงบเสง่ียม เปนไฉน 
     ความลวงละเมิดทางกาย ความลวงละเมิดทางวาจา ความลวงละเมิดท้ังทางกายและ 
ทางวาจา นีเ้รียกวา อโสรัจจะ ความไมสงบเสง่ียม ความเปนผูทุศีลแมท้ังหมด ก็เรียกวา  
อโสรัจจะ ความไมสงบเสงี่ยม  
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     [๙๒๑] อสาขัลยะ ความเปนผูมีวาจาไมออนหวาน เปนไฉน 
     วาจาใด เปนปม หยาบคาย เผ็ดรอนตอผูอ่ืน กระทบผูอ่ืน ยั่วใหโกรธไมเปนไป 
เพื่อสมาธิ บุคคลพูดวาจาเชนนั้น ความเปนผูมีวาจาไมออนหวานความเปนผูมีวาจาไมสละ 
สลวย ความเปนผูมีวาจาหยาบในลักษณะดงักลาวนั้นอันใด นี้เรียกวา อสาขัลยะ ความ 
เปนผูมีวาจาไมออนหวาน 
     อัปปฏิสันถาระ ความไมมีการปฏิสันถาร เปนไฉน 
     ปฏิสันถาร ๒ คือ อามิสปฏิสันถาร ๑ ธัมมปฏิสันถาร ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม 
ทําการปฏิสันถาร ดวยอามิสปฏิสันถาร หรือดวยธัมมปฏิสันถารนี้เรียกวา อัปปฏิสันถาระ  
ความไมมีการปฏิสันถาร 
     [๙๒๒] อินทริยอคุตตทวารตา ความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย ๖เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี เห็นรูปดวยจกัษุแลว เปนผูถือนิมิต เปนผูถืออนุพยัญชนะ  
บาปอกุศลธรรมท้ังหลาย คือ อภิชฌาและโทมนัส พึงครอบงําบุคคลนั้น ผูไมสํารวมจักขุนทรีย 
อยู เพราะการไมสํารวมจักขุนทรียใดเปนเหตุยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียนั้น ไมรักษา 
จักขุนทรียนั้น ไมสําเร็จการสํารวมในจักขุนทรียนั้น ฟงเสียงดวยโสตะแลว ฯลฯ สูดกล่ินดวย 
ฆานะแลวฯลฯ ล้ิมรสดวยชิวหาแลว ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูธรรมารมณ 
ดวยใจแลว เปนผูถือนิมิต เปนผูถืออนุพยัญชนะ บาปอกุศลธรรมท้ังหลาย คือ อภิชฌาและ 
โทมนัส พึงครอบงําบุคคลนั้น ผูไมสํารวมมนนิทรียอยูเพราะการไมสํารวมมนินทรียใดเปน 
เหตุ ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียนัน้ไมรักษามนนิทรียนั้น ไมสําเร็จการสํารวมใน 
มนินทรียนัน้ 
     การไมคุมครอง กิริยาท่ีไมคุมครอง การไมรักษา การไมสํารวม ซ่ึงอินทรีย ๖ เหลานี้  
อันใด นีเ้รียกวา อินทริยอคุตตทวารตา ความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย ๖ 
     โภชนอมัตตัญุตา ความไมรูประมาณในโภชนาหาร เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี ไมพิจารณาโดยแยบคาย บริโภคอาหารเพ่ือเลนเพื่อมัวเมา  
เพื่อใหผิวพรรณสวยงาม เพือ่ความอวนพี ความไมสันโดษ ความไมรูประมาณ ความไมพิจารณา  
ในโภชนาหารนั้น อันใด นี้เรียกวา โภชนอมัตตัญุตา ความไมรูประมาณในโภชนาหาร 
     [๙๒๓] มุฏฐสัจจะ ความเปนผูไมมีสติ เปนไฉน  
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     ความระลึกไมได ความตามระลึกไมได ความหวนระลึกไมได ความระลึกไมได สภาพ 
ท่ีระลึกไมได สภาพท่ีทรงจํา ความเล่ือนลอย ความหลงลืมอันใด นีเ้รียกวา มุฏฐสัจจะ  
ความเปนผูไมมีสติ 
     อสัมปชัญญะ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดน้ีเรียกวา 
อสัมปชัญญะ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ 
     [๙๒๔] สีลวิปตติ ความวบัิติแหงศีล เปนไฉน 
     ความลวงละเมิดทางกาย ความลวงละเมิดทางวาจา ความลวงละเมิดท้ังทางกายและ 
ทางวาจา นีเ้รียกวา สีลวิปตติ ความวิบัตแิหงศีล ความทุศีลแมท้ังหมด ก็เรียกวา สีลวิปตติ 
ความวิบัตแิหงศีล 
     ทิฏฐิวิปตติ ความวิบัตแิหงทิฏฐิ เปนไฉน 
     ความเหน็วา ทานท่ีบุคคลใหแลวไมมีผล การบูชาไมมีผล ฯลฯ สมณพราหมณผูปฏิบัติ 
ดีปฏิบัติชอบ ทําใหแจงซ่ึงโลกนี้และโลกอ่ืน ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง แลวประกาศใหผูอ่ืน 
รูได ไมมีในโลก ดังนี้ ทิฏฐิ ความเหน็ไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวปิลาส อันใด มี 
ลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวาทิฏฐิวิปตติ ความวิบัติแหงทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิแมท้ังหมด ก็เรียกวา  
ทิฏฐิวิปตติความวิบัติแหงทิฏฐิ 
     [๙๒๕] อัชฌัตตสัญโญชนะ สัญโญชนภายใน เปนไฉน 
     สัญโญชนเบ้ืองตํ่า ๕ จัดเปนอัชฌัตตสัญโญชนะ สัญโญชนภายในสัญโญชนเบ้ืองสูง 
๕ จัดเปนพหทิธาสัญโญชนะ สัญโญชนภายนอก 
                           ติกนิเทศ 
     [๙๒๖] ในติกมาติกาเหลานั้น อกุศลมูล ๓ เปนไฉน 
     โลภะ โทสะ โมหะ 
     บรรดาอกุศลมูล ๓ นั้น โลภะ เปนไฉน 
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ความคลอยตามอารมณ ความยินดีความเพลิดเพลิน  
ความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน ความกําหนัดนักแหงจิตความอยาก ความสยบ 
ความหมกมุน ความใคร ความรักใคร ความของอยูความจมอยู ธรรมชาติผูคราไป  
ธรรมชาติผูหลอกลวง ธรรมชาติผูยังสัตวใหเกิดธรรมชาติผูยังใหเกิดพรอม ธรรมชาติ  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 441 
อันรอยรัด ธรรมชาติอันมีขาย ธรรมชาติอันกําซาบใจ ธรรมชาติอันซานไป ธรรมชาติเหมือน 
เสนดาย ธรรมชาติอันแผไปธรรมชาติผูประมวลมา ธรรมชาติเปนเพื่อนสองปณิธาน ธรรมชาติ 
ผูนําไปสูภพตณัหาเหมือนปา ตัณหาเหมือนดง ความเกี่ยวของ ความเยือ่ใย ความหวงใย 
ความผูกพัน การหวัง กิริยาท่ีหวัง สภาพท่ีหวัง ความหวังรูป ความหวังเสียงความหวัง 
กล่ิน ความหวงัรส ความหวงัโผฏฐัพพะ ความหวังลาภ ความหวังทรัพยความหวังบุตร  
ความหวังชีวิต ธรรมชาติผูกระซิบ ธรรมชาติผูกระซิบท่ัว ธรรมชาติผูกระซิบยิ่ง การกระซิบ  
กิริยาท่ีกระซิบ สภาพท่ีกระซิบ การละโมภ กิริยาท่ีละโมภ สภาพท่ีละโมภ ธรรมชาติท่ีเปน 
เหตุซมซานไป ความใครในอารมณดีๆความกําหนัดในฐานะอันไมควร ความโลภเกินขนาด  
ความติดใจ กิริยาท่ีติดใจความปรารถนา ความกระหยิ่มใจ ความปรารถนานัก กามตัณหา  
ภวตัณหา วภิวตัณหา ตณัหาในรูปภพ ตัณหาในอรูปภพ ตัณหาในนิโรธ (คือ ราคะท่ีสหรคต 
ดวยอุจเฉททิฏฐิ) รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐพัพตัณหาธัมมตัณหา  
โอฆะ โยคะ คันถะ อุปาทาน อาวรณ นวิรณ เคร่ืองปดบังเคร่ืองผูก อุปกิเลส อนุสัย  
ปริยุฏฐาน ตัณหาเหมือนเถาวัลย ความปรารถนาวัตถุมีอยางตางๆ รากเงาแหงทุกข เหตุ 
แหงทุกข แดนเกิดแหงทุกข บวงแหงมาร เบ็ดแหงมาร แดนแหงมาร ตณัหาเหมือนแมน้ํา  
ตัณหาเหมือนขาย ตัณหาเหมือนเชือกผูก ตัณหาเหมือนสมุทร อภิชฌา อกุศลมูลคือโลภะ  
อันใดนีเ้รียกวา โลภะ 
     โทสะ เปนไฉน 
     ความอาฆาตยอมเกดิข้ึนดวยคิดวา ผูนี้ไดกระทําความเส่ือมเสียแกเราแลวความอาฆาต 
ยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนีก้ําลังทําความเส่ือมเสียแกเรา ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนี ้
จักทําความเส่ือมเสียแกเรา ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนี้ไดทําความเส่ือมเสียแกคนผู 
เปนท่ีรักท่ีชอบพอของเราแลว ความอาฆาตยอมเกดิข้ึนดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเส่ือมเสียแก 
คนผูเปนท่ีรักท่ีชอบพอของเราความอาฆาตยอมเกดิข้ึนดวยคิดวา ผูนี้จกัทําความเส่ือมเสียแกคน 
ผูเปนท่ีรักท่ีชอบพอของเรา ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนี้ไดทําความเจริญแกคนผู 
ไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบพอของเราแลว ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความ 
เจริญแกผูไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบพอของเรา ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนี้จักทําความ 
เจริญแกคนผูไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบพอของเรา หรือความอาฆาตยอมเกิดข้ึนในฐานะอันใชเหตุ   
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ความอาฆาตแหงจิต การกระทบกระท่ังความกระทบกระท่ัง ความยินราย ความขุนเคือง การ 
ขุนเคือง ความขุนเคืองอยางแรง ความคิดประทุษราย การมุงคิดประทุษราย ความมุงคิด 
ประทุษราย ความพยาบาทแหงจิต ความคิดประทุษรายทางใจ ความโกรธ กิริยาท่ีโกรธ สภาพ 
ท่ีโกรธ ความคิดประทุษราย กิริยาท่ีคิดประทุษราย สภาพที่คิดประทุษราย ความคิดปองราย  
กิริยาท่ีคิดปองราย สภาพท่ีคิดปองราย การยินราย ความยนิรายความดุราย ความปากราย 
ความไมแชมช่ืนแหงจิต อันใด มีลักษณะเชนวานีน้ี้เรียกวา โทสะ 
     โมหะ เปนไฉน 
     ความไมรูในทุกข ความไมรูในทุกขสมทัุย ความไมรูในทุกขนิโรธ ความไมรูใน 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความไมรูในสวนอดีต ความไมรูในสวนอนาคตความไมรูท้ังในสวน 
อดีตและสวนอนาคต ความไมรูในธรรมอันเปนปจจัยของกันและกันและอาศัยกันและกันเกิดข้ึน  
ความไมรู ความไมเห็น ความไมตรัสรูความไมรูโดยสมควร ความไมรูตามเปนจริง ความไม 
แทงตลอด ความไมถือเอาโดยถูกตอง ความไมหยั่งลงโดยรอบคอบ ความไมพนิิจ ความไม 
พิจารณา การไมกระทําใหประจักษ ความทรามปญญา ความโงเขลา ความไมรูชัด ความหลง 
ความลุมหลง ความหลงไหล อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัยคืออวิชชา  
ปริยุฏฐานคืออวิชชา ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นีเ้รียกวา  
โมหะ 
     เหลานี้เรียกวา อกุศลมูล ๓ 
     [๙๒๗] อกศุลวิตก ๓ เปนไฉน 
     กามวิตก พยาบาทวิตก วหิิงสาวิตก 
     บรรดาวิตก ๓ นั้น กามวิตก เปนไฉน 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันเกี่ยวดวยกามนีเ้รียกวา กาม 
วิตก 
     พยาบาทวติก เปนไฉน 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันเกี่ยวดวยความพยาบาท นี้เรียกวา 
พยาบาทวติก 
     วิหิงสาวิตก เปนไฉน 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันเกี่ยวดวยความเบียดเบียน นี ้
เรียกวา วหิิงสาวิตก  
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     เหลานี้เรียกวา อกุศลวิตก ๓ 
     [๙๒๘] อกศุลสัญญา ๓ เปนไฉน 
     กามสัญญา พยาบาทสัญญา วิหิงสาสัญญา 
     บรรดาสัญญา ๓ นั้น กามสัญญา เปนไฉน 
     ความจํา กิริยาท่ีจํา สภาพท่ีจํา อันเกีย่วดวยกาม นี้เรียกวา กามสัญญา 
     พยาบาทสัญญา เปนไฉน 
     ความจํา กิริยาท่ีจํา สภาพท่ีจํา เกีย่วดวยพยาบาท นี้เรียกวา พยาบาทสัญญา 
     วิหิงสาสัญญา เปนไฉน 
     ความจํา กิริยาท่ีจํา สภาพท่ีจํา อันเกีย่วดวยความเบียดเบียน นี้เรียกวาวิหิงสาสัญญา 
     เหลานี้เรียกวา อกุศลสัญญา ๓ 
     [๙๒๙] อกศุลธาตุ ๓ เปนไฉน 
     กามธาตุ พยาบาทธาตุ วหิิงสาธาตุ 
     บรรดาอกุศลธาตุ ๓ นั้น กามธาตุ เปนไฉน 
     กามวิตก จดัเปนกามธาตุ พยาบาทวติก จัดเปนพยาบาทธาตุ วิหิงสาวิตก จดัเปน 
วิหิงสาธาตุ 
     บรรดาวิตก ๓ นั้น กามวิตก เปนไฉน 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันเกี่ยวดวยกามนีเ้รียกวา กามวติก 
     พยาบาทวติก เปนไฉน 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันเกี่ยวดวยความพยาบาท นี้เรียกวา  
พยาบาทวติก 
     วิหิงสาวิตก เปนไฉน 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริผิด อันเกี่ยวดวยความเบียดเบียน นีเ้รียกวา  
วิหิงสาวิตก 
     เหลานี้เรียกวา อกุศลธาตุ ๓ 
     [๙๓๐] ทุจริต ๓ เปนไฉน 
     กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต 
     บรรดาทุจริต ๓ นั้น กายทุจริต เปนไฉน  
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     ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร นี้เรียกวา กายทุจริต 
     วจีทุจริต เปนไฉน 
     มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ นี้เรียกวา วจีทุจริต 
     มโนทุจริต เปนไฉน 
     อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ นี้เรียกวา มโนทุจริต 
     กายทุจริต เปนไฉน 
     กายกรรมฝายอกุศล ช่ือวา กายทุจริต 
     วจีกรรมฝายอกุศล ช่ือวา วจีทุจริต 
     มโนกรรมฝายอกุศล ช่ือวา มโนทุจริต 
     บรรดาทุจริต ๓ นั้น กายกรรมฝายอกุศล เปนไฉน 
     กายสัญเจตนาฝายอกุศล ช่ือวา กายกรรมฝายอกุศล 
     วจีสัญเจตนาฝายอกุศล ช่ือวา วจีกรรมฝายอกุศล 
     มโนสัญเจตนาฝายอกุศล ช่ือวา มโนกรรมฝายอกุศล 
     เหลานี้เรียกวา ทุจริต ๓ 
     [๙๓๑] อาสวะ ๓ เปนไฉน 
     กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ 
     บรรดาอาสวะ ๓ นั้น กามาสวะ เปนไฉน 
     ความพอใจในกาม ฯลฯ ความหมกมุนในกาม อันใด นี้เรียกวากามาสวะ 
     ภวาสวะ เปนไฉน 
     ความพอใจในภพ ฯลฯ ความหมกมุนในภพ อันใด นีเ้รียกวา ภวาสวะ 
     อวิชชาสวะ เปนไฉน 
     ความไมรูในทุกข ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะ นีเ้รียกวาอวิชชาสวะ 
     เหลานี้เรียกวา อาสวะ ๓ 
     [๙๓๒] สัญโญชน ๓ เปนไฉน 
     สักกายทิฏฐิ วิจกิิจฉา สีลัพพตปรามาส 
     บรรดาสัญโญชน ๓ เหลานั้น สักกายทิฏฐิ เปนไฉน  
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     ปุถุชนในโลกนี้ ผูไรการศึกษา ไมไดเหน็พระอริยเจา ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา 
ไมไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา ไมไดเห็นสัปบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไมได 
รับการแนะนําในธรรมของสัปบุรุษยอมเหน็รูปเปนตน หรือเห็นตนมีรูป เห็นรูปในตน เห็น 
ตนในรูป ยอมเห็นเวทนาเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสัญญาเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสังขารเปนตน ฯลฯ 
ยอมเห็นวิญญาณเปนตน หรือเห็นตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตน เหน็ตนในวิญญาณ ทิฏฐิ  
ความเหน็ไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวปิลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา  
สักกายทิฏฐิ 
     วิจิกจิฉา เปนไฉน 
     ปุถุชนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดา เคลือบแคลงสงสัยในพระธรรมเคลือบแคลง 
สงสัยในพระสงฆ เคลือบแคลงสงสัยในสิกขา เคลือบแคลงสงสัยในสวนอดีต เคลือบแคลง 
สงสัยในสวนอนาคต เคลือบแคลงสงสัยท้ังในสวนอดตีและสวนอนาคต เคลือบแคลงสงสัยใน 
ธรรมอันเปนปจจัยของกนัและกันและอาศัยกันและกนัเกิดข้ึน ความเคลือบแคลง กิริยาท่ีเคลือบ 
แคลง สภาพท่ีเคลือบแคลง ฯลฯ ความกระดางแหงจิต ความลังเลใจ อันใด มีลักษณะเชน 
วานี้นี้เรียกวา วิจิกจิฉา 
     สีลัพพตปรามาส เปนไฉน 
     สมณพราหมณภายนอกศาสนานี้ มีความเห็นวา ความบริสุทธ์ิยอมมีไดดวยศีล ดวยวัตร 
ดวยศีลและวตัร ดังนี้ ทิฏฐิ ความเหน็ไปขางทิฏฐิ ฯลฯการถือเอาโดยวปิลาส อันใด มี 
ลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา สีลัพพตปรามาส 
     เหลานี้เรียกวา สัญโญชน ๓ 
     [๙๓๓] ตณัหา ๓ เปนไฉน 
     กามตัณหา ภวตัณหา วภิวตัณหา 
     บรรดาตัณหา ๓ นั้น ภวตัณหา เปนไฉน 
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนกัแหงจิตอันสหรคตดวยภวทิฏฐิ  
นี้เรียกวา ภวตัณหา 
     วิภวตัณหา เปนไฉน 
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนกัแหงจิตอันสหรคตดวยอุจเฉท 
ทิฏฐิ นี้เรียกวา วิภวตัณหา ตณัหาที่เหลือนอกนั้น เรียกวา กามตัณหา 
     บรรดาตัณหา ๓ นั้น กามตัณหา เปนไฉน  
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     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนกัแหงจิตอันประกอบดวยกามธาตุ  
นี้เรียกวา กามตัณหา 
     ความกําหนัด ความกําหนัดนักแหงจิต ฯลฯ อันประกอบดวยรูปธาตุและอรูปธาตุ เรียกวา 
ภวตัณหา 
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนกัแหงจิตอันสหรคตดวยอุจเฉท 
ทิฏฐิ นี้เรียกวา วิภวตัณหา 
     เหลานี้เรียกวา ตณัหา ๓ 
     [๙๓๔] ตณัหา ๓ แมอีกนยัหนึ่ง เปนไฉน 
     กามตัณหา รูปตัณหา อรูปตัณหา 
     บรรดาตัณหา ๓ นั้น กามตัณหา เปนไฉน 
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนกัแหงจิตอันประกอบดวยกามธาตุ  
นี้เรียกวา กามตัณหา 
     รูปตัณหา เปนไฉน 
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนกัแหงจิตอันประกอบดวยรูปธาตุ  
 นี้เรียกวา รูปตัณหา 
     อรูปตัณหา เปนไฉน 
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนกัแหงจิตอันประกอบดวยอรปูธาตุ  
นี้เรียกวา อรูปตัณหา 
     เหลานี้เรียกวา ตณัหา ๓ 
     [๙๓๕] ตณัหา ๓ แมอีกนยัหนึ่ง เปนไฉน 
     รูปตัณหา อรูปตัณหา นโิรธตัณหา 
     บรรดาตัณหา ๓ นั้น รูปตัณหา เปนไฉน 
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนกัแหงจิตอันประกอบดวยรูปธาตุ 
นี้เรียกวา รูปตัณหา 
     อรูปตัณหา เปนไฉน 
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนกัแหงจิตอันประกอบดวยอรปูธาตุ  
นี้เรียกวา อรูปตัณหา  
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     นิโรธตัณหา เปนไฉน 
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนกัแหงจิตอันสหรคตดวยอุจเฉท 
ทิฏฐิ นี้เรียกวา นิโรธตัณหา 
     เหลานี้เรียกวา ตณัหา ๓ 
     [๙๓๖] เอสนา ๓ เปนไฉน 
     กาเมสนา ภเวสนา พรหมจริเยสนา 
     บรรดาเอสนา ๓ นั้น กาเมสนา เปนไฉน 
     ความพอใจในกาม ฯลฯ ความหมกมุนในกาม อันใด นี้เรียกวากาเมสนา 
     ภเวสนา เปนไฉน 
     ความพอใจในภพ ฯลฯ ความหมกมุนในภพ อันใด นีเ้รียกวาภเวสนา 
     พรหมจริเยสนา เปนไฉน 
     ความเหน็วาโลกเท่ียง หรือความเห็นวาโลกไมเท่ียง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตาย 
จะเกดิอีกก็หามิได จะไมเกดิอีกก็หามิได ดงันี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอา 
โดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นีเ้รียกวา พรหมจริเยสนา 
     บรรดาเอสนา ๓ นั้น กาเมสนา เปนไฉน 
     ความกําหนัดในกาม กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันเปนอกุศลต้ังอยูในฐานเดียว 
กันกับความกาํหนัดในกามนั้น นี้เรียกวา กาเมสนา 
     ภเวสนา เปนไฉน 
     ความกําหนัดในภพ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันเปนอกุศลต้ังอยูในฐาน 
เดียวกันกับความกําหนดัในภพนัน้ นี้เรียกวา ภเวสนา 
     ความเหน็วาโลกมีท่ีสุด กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันเปนอกุศลต้ังอยูใน 
ฐานเดยีวกันกบัความเหน็วาโลกมีท่ีสุดนั้น นี้เรียกวา พรหมจริเยสนา 
     เหลานี้เรียกวา เอสนา ๓ 
     [๙๓๗] วิธา ๓ เปนไฉน 
     ความถือตัววาประเสริฐกวาเขา ความถือตัววาเสมอเขา ความถือตัววาเลวกวาเขา 
เหลานี้เรียกวา วิธา ๓  
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     [๙๓๘] ภัย ๓ เปนไฉน 
     ชาติภัย ชราภัย มรณภัย 
     บรรดาภัย ๓ นั้น ชาติภยั เปนไฉน 
     ความกลัว ความขลาด ความหวาดเสียว ความชูชันแหงขน ความสะดุงแหงจิต 
เพราะอาศัยความเกิด นีเ้รียกวา ชาติภยั 
     ชราภัย เปนไฉน 
     ความกลัว ความขลาด ความหวาดเสียว ความชูชันแหงขน ความสะดุงแหงจิต  
เพราะอาศัยชรา นี้เรียกวา ชราภัย 
     มรณภยั เปนไฉน 
     ความกลัว ความขลาด ความหวาดเสียว ความชูชันแหงขน ความสะดุงแหงจิต 
เพราะอาศัยความตาย นี้เรียกวา มรณภัย 
     เหลานี้เรียกวา ภัย ๓ 
     [๙๓๙] ตมะ ๓ เปนไฉน 
     บุคคลยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเช่ือ ไมเล่ือมใส ปรารภอดตีกาล ยอม 
เคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเช่ือ ไมเล่ือมใส ปรารภอนาคตกาลยอมเคลือบแคลงสงสัย  
ไมนอมใจเช่ือ ไมเล่ือมใส ปรารภปจจุบันกาล 
     เหลานี้เรียกวา ตมะ ๓ 
     [๙๔๐] ติตถายตนะ ๓ เปนไฉน 
     สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ เปนผูมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา คน 
เรานี้ยอมไดเสวยสุขบาง ทุกขบาง ไมสุขไมทุกขบาง อยางใดอยางหน่ึง ยอมไดเสวยสุข 
ทุกขหรือไมสุขไมทุกขท้ังหมดนั้น เพราะไดทําเหตไุวในปางกอน 
     สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ เปนผูมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา คน 
เรานี้ยอมไดเสวยสุขบาง ทุกขบาง ไมสุขไมทุกขบาง อยางใดอยางหน่ึง ยอมไดเสวยสุขทุกข 
หรือไมสุขไมทุกขท้ังหมดนัน้ เพราะเหตุคือมีผูเปนใหญสรางให 
     สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ เปนผูมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา คน 
เรานี้ยอมไดเสวยสุขบาง ทุกขบาง ไมสุขไมทุกขบาง อยางใดอยางหน่ึง ยอมไดเสวยสุข 
ทุกขหรือไมสุขไมทุกขท้ังหมดนั้น โดยไมมีเหตุไมมีปจจยั  
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     เหลานี้เรียกวา ติตถายตนะ ๓ 
     [๙๔๑] กิญจนะ ๓ เปนไฉน 
     กิเลสเคร่ืองกังวลคือราคะ กิเลสเคร่ืองกังวลคือโทสะ กิเลสเคร่ืองกังวลคือโมหะ 
เหลานี้เรียกวา กิญจนะ ๓ 
     [๙๔๒] อังคณะ ๓ เปนไฉน 
     กิเลสเพียงดังเนินคือราคะ กิเลสเพยีงดงัเนินคือโทสะ กิเลสเพียงดังเนินคือโมหะ  
เหลานี้เรียกวา อังคณะ ๓ 
     [๙๔๓] มละ ๓ เปนไฉน 
     มลทินคือราคะ มลทินคือโทสะ มลทินคือโมหะ เหลานี้เรียกวา มละ ๓ 
     [๙๔๔] วิสมะ ๓ เปนไฉน 
     ความไมสมํ่าเสมอคือราคะ ความไมสมํ่าเสมอคือโทสะ ความไมสมํ่าเสมอคือโมหะ  
เหลานี้เรียกวา วิสมะ ๓ 
     [๙๔๕] วิสมะ ๓ แมอีกนยัหนึ่ง เปนไฉน 
     ความประพฤติไมสมํ่าเสมอทางกาย ความประพฤติไมสมํ่าเสมอทางวาจาความประพฤติ 
ไมสมํ่าเสมอทางใจ เหลานีเ้รียกวา วิสมะ ๓ 
     [๙๔๖] อัคคิ ๓ เปนไฉน 
     ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ เหลานี้เรียกวา อัคคิ ๓ 
     [๙๔๗] กสาวะ ๓ เปนไฉน 
     น้ําฝาดคือราคะ น้ําฝาดคือโทสะ น้ําฝาดคือโมหะ เหลานี้เรียกวากสาวะ ๓ 
     [๙๔๘] กสาวะ ๓ แมอีกนัยหนึ่ง เปนไฉน 
     น้ําฝาดทางกาย น้ําฝาดทางวาจา น้ําฝาดทางใจ เหลานีเ้รียกวา กสาวะ ๓ 
     [๙๔๙] อัสสาททิฏฐิ ความเห็นผิดอันประกอบดวยความยินดี เปนไฉน 
     สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ เปนผูมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา กาม 
ท้ังหลายไมมีโทษ ดังนี้ เขาจงึบริโภคกาม นี้เรียกวา อัสสาททิฏฐิความเห็นผิดอันประกอบ 
ดวยความยินด ี 
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     อัตตานุทิฏฐิ ความตามเหน็วามีอัตตาตัวตน เปนไฉน 
     ปุถุชนในโลกนี้ ผูไรการศึกษา ไมไดเหน็พระอริยะเจา ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะเจา  
ไมไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยะเจา ไมไดเห็นสัปบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ  
ไมไดรับการแนะนําในธรรมของสัปบุรุษยอมเห็นรูปเปนตน หรือเหน็ตนมีรูป เห็นรูปในตน  
เห็นตนในรูป ยอมเห็นเวทนาเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสัญญาเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสังขารเปน 
ตน ฯลฯยอมเห็นวิญญาณเปนตน หรือเห็นตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตน เหน็ตนในวิญญาณ  
ทิฏฐิ ความเหน็ไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา  
อัตตานุทิฏฐิ ความตามเหน็วามีอัตตาตัวตน 
     มิจฉาทิฏฐิ ความเหน็ผิด เปนไฉน 
     ความเหน็วา ทานท่ีบุคคลใหแลวไมมีผล การบูชาไมมีผล ฯลฯ สมณะหรือพราหมณ 
ผูรูยิ่งเห็นจริงประจักษซ่ึงโลกนี้ และโลกหนาดวยตนเอง แลวประกาศใหผูอ่ืนรูได ไมมีในโลกน้ี  
ทิฏฐิ ความเหน็ไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา  
มิจฉาทิฏฐิ สัสสตทิฏฐิ จัดเปนอัสสาททิฏฐิ สักกายทิฏฐิ จดัเปนอัตตานทิุฏฐิ อุจเฉททิฏฐิ  
จัดเปนมิจฉาทิฏฐิ 
     [๙๕๐] อรติ ความไมยนิดี เปนไฉน 
     ความไมยนิดี กิริยาท่ีไมยินดี ความไมยินดยีิ่ง กิริยาท่ีไมยินดียิ่ง ความกระสัน ความ 
ดิ้นรน ในเสนาสนะอันสงัด หรือในอธิกุศลธรรมอยางใดอยางหนึ่งนี้เรียกวา อรติ ความไม 
ยินด ี
     วิเหสา ความเบียดเบียน เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเบียดเบียนสัตวท้ังหลายดวยฝามือบาง กอนดินบาง ทอน 
ไมบาง ศาตราบาง เชือกบาง อยางใดอยางหน่ึง ความบีบค้ันความบีบค้ันยิ่ง ความเบียด 
เบียน ความเบยีดเบียนยิ่ง ความทําใหเดือดรอน ความทําใหเดือดรอนยิง่ ความทํารายสัตวอ่ืน  
อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวาวิเหสา ความเบียดเบียน 
     อธัมมจริยา ความประพฤติไมเปนธรรม เปนไฉน 
     ความประพฤติไมเปนธรรมทางกาย ความประพฤติไมสมํ่าเสมอทางกายความประพฤต ิ
ไมเปนธรรมทางวาจา ความประพฤติไมสมํ่าเสมอทางวาจา ความประพฤติไมเปนธรรมทางใจ  
ความประพฤติไมสมํ่าเสมอทางใจ นี้เรียกวา อธัมมจริยา ความประพฤติไมเปนธรรม  
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     [๙๕๑] โทวจัสสตา ความเปนผูวายาก เปนไฉน 
     กิริยาท่ีเปนผูวายาก ความเปนผูวายาก สภาพท่ีเปนผูวายาก ความยึดถือขางขัดขืน 
ความพอใจทางโตแยง กิริยาท่ีไมเอ้ือเฟอ ความไมเอ้ือเฟอ ความไมเคารพ ความไมเช่ือฟง 
ในเม่ือถูกวากลาวโดยสหธรรม นี้เรียกวา โทวจัสสตาความเปนผูวายาก 
     ปาปมิตตตา ความเปนผูมีมิตรช่ัว เปนไฉน 
     บุคคลเหลาใดไมมีศรัทธา ไมมีศีล มีการศึกษานอย มีความตระหนี่มีปญญาทราม  
การเสพ การเสพเปนนิตย การเสพดวยดี การคบ การคบดวยดีความภักดี ความจงรักภักด ี
แกบุคคลเหลานั้น ความเปนผูโนมนาวไปตามบุคคลเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา ปาปมิตตตา  
ความเปนผูมีมิตรช่ัว 
     นานัตตสัญญา สัญญาตางๆ เปนไฉน 
     สัญญาท่ีเกี่ยวดวยกาม สัญญาท่ีเกี่ยวดวยพยาบาท สัญญาท่ีเกี่ยวดวยความเบียดเบียน 
นี้เรียกวา นานตัตสัญญา สัญญาตางๆ อกุศลสัญญา แมท้ังหมด ก็เรียกวา นานัตตสัญญา 
     [๙๕๒] อุทธัจจะ ความฟุงซาน เปนไฉน 
     ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความกวัดแกวงแหงจิต ความพลานแหงจิต  
อันใด นีเ้รียกวา อุทธัจจะ ความฟุงซาน 
     โกสัชชะ ความเกยีจคราน เปนไฉน 
     การปลอยจติ ความเพิ่มพนูการปลอยจิตไปในกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต หรือใน 
 กามคุณ ๕ หรือความทําโดยความไมเคารพ ความทําโดยไมติดตอความทําโดยไมม่ันคง ความ 
 ประพฤติยอหยอน ความทอดท้ิงฉันทะ ความทอดท้ิงธุระ ความไมเสพใหมาก ความไมทําให 
 เจริญ ความไมทําใหมาก ความไมตั้งม่ันความไมประกอบเนืองๆ ความประมาท ในการเจริญ 
 กุศลธรรมท้ังหลาย นี้เรียกวาโกสัชชะ ความเกียจคราน 
     ปมาทะ ความประมาท เปนไฉน 
     การปลอยจติ ความเพิ่มพนูการปลอยจิตไปในกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต หรือใน 
 กามคุณ ๕ หรือความทําโดยความไมเคารพ ความทําโดยไมติดตอความทําโดยไมม่ันคง ความ 
 ประพฤติยอหยอน ความทอดท้ิงฉันทะ ความทอดท้ิงธุระ ความไมเสพใหมาก ความไมทําให 
 เจริญ ความไมทําใหมาก ความไมตั้งม่ันความไมประกอบเนืองๆ ความประมาท ในการเจริญ 
 กุศลธรรมท้ังหลาย ความประมาท กิริยาท่ีประมาท สภาพท่ีประมาท อันใด มีลักษณะเชนวานี้  
 นี้เรียกวาปมาทะ ความประมาท  
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     [๙๕๓] อสันตุฏฐิตา ความไมสันโดษ เปนไฉน 
     ความอยากไดมากยิ่ง ของบุคคลผูไมสันโดษดวยจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน 
ปจจยเภสัช และบริขาร ตามมีตามไดหรือดวยกามคุณ ๕ ความปรารถนาการปรารถนา ความไม 
สันโดษ ความกําหนดั ความกําหนดันัก ฯลฯความกําหนดันักแหงจิตอันใดมีลักษณะเชน 
วานี้ นี้เรียกวา อสันตุฏฐิตา ความไมสันโดษ 
     อสัมปชัญญตา ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะ อันใดน้ีเรียกวา 
อสัมปชัญญตา ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ 
     มหิจฉตา ความมักมาก เปนไฉน 
     ความอยากไดมากยิ่งของบุคคลผูไมสันโดษดวยจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน 
ปจจยเภสัช และบริขาร ตามมีตามไดหรือดวยกามคุณ ๕ ความปรารถนา การปรารถนา ความมักมาก 
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯความกําหนดันักแหงจิต อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี ้
เรียกวา มหิจฉตา ความมักมาก 
     [๙๕๔] อหริิกะ ความไมละอายตอการประพฤติทุจริต เปนไฉน 
     ความไมละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงท่ีควรละอาย ความไมละอายตอการ 
ประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย อันใด นี้เรียกวา อหิริกะ ความไมละอายตอการประพฤติ 
ทุจริต 
     อโนตตัปปะ ความไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริต เปนไฉน 
     ความไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนส่ิงท่ีควรเกรงกลัว ความไมเกรงกลัวตอการ 
 ประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย อันใด นี้เรียกวา อโนตตัปปะความไมเกรงกลัวตอการ 
 ประพฤติทุจริต 
     ปมาทะ ความประมาท เปนไฉน 
     การปลอยจติ ความเพิ่มพนู การปลอยจติไปในกายทุจริต วจีทุจริตมโนทุจริต หรือ 
ในกามคุณ ๕ หรือความทําโดยความไมเคารพ ความทําโดยไมตดิตอ ความไมม่ันคง  
ความประพฤติยอหยอน ความทอดท้ิงฉันทะ ความทอดทิ้งธุระ ความไมเสพใหมาก ความไมทํา 
ใหเจริญ ความไมทําใหมาก ความไมตั้งม่ัน ความไมประกอบเนืองๆ ความประมาทในการ  
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เจริญกุศลธรรมท้ังหลายความประมาท กิริยาท่ีประมาท สภาพท่ีประมาท อันใด มีลักษณะเชน 
วานี้นี้เรียกวา ปมาทะ ความประมาท 
     [๙๕๕] อนาทริยะ ความไมเอ้ือเฟอ เปนไฉน 
     ความไมเอ้ือเฟอ สภาพท่ีไมเอ้ือเฟอ ความไมเคารพ ความไมเช่ือฟงความไมถือเอา 
 กิริยาท่ีไมถือเอา สภาพท่ีไมถือเอา ความไมมีศีล ความไมยําเกรงอันใด นี้เรียกวา อนาทริยะ 
 ความไมเอ้ือเฟอ 
     โทวจัสสตา ความเปนผูวายาก เปนไฉน 
     กิริยาท่ีเปนผูวายาก ความเปนผูวายาก สภาพท่ีเปนผูวายาก ความยึดถือขางขัดขืน 
 ความพอใจทางโตแยง ความไมเอ้ือเฟอ สภาพท่ีไมเอ้ือเฟอ ความไมเคารพ ความไมเช่ือฟง  
 ในเม่ือถูกวากลาวโดยสหธรรม นี้เรียกวา โทวจัสสตาความเปนผูวายาก 
     ปาปมิตตตา ความเปนผูมีมิตรช่ัว เปนไฉน 
     บุคคลเหลาใด ไมมีศรัทธา ทุศีล มีการศึกษานอย มีความตระหนี่มีปญญาทราม  
การเสพ การเสพเปนนิตย การเสพดวยดี การคบ การคบดวยดความภักดี ความจงรักภักด ี
แกบุคคลเหลานั้น ความเปนผูโนมนาวไปตามบุคคลเหลานั้น อันใด นี้เรียกวาปาปมิตตตา 
ความเปนผูมีมิตรช่ัว 
     [๙๕๖] อัสสัทธิยะ ความไมมีศรัทธา เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี ไมมีปญญา ไมมีศรัทธา ไมเช่ือพระพุทธเจาพระธรรม พระสงฆ ความ 
ไมมีศรัทธา กิริยาท่ีไมเช่ือ กริิยาท่ีไมปลงใจเช่ือความไมเล่ือมใสยิ่ง อันใด  
มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา อัสสัทธิยะ ความไมมีศรัทธา 
     อวทัญุตา ความเปนผูไมรูถอยคําดวยอํานาจความตระหน่ีอันกระดาง เปน 
ไฉน 
     มัจฉริยะ ความตระหนี่ ๕ คือ อาวาสมัจฉริยะ ความตระหนี่ท่ีอยูกุลมัจฉริยะ ความ 
ตระหนี่ตระกุล ลาภมัจฉริยะ ความตระหน่ีลาภ วณัณมัจฉริยะความตระหนีว่รรณะ ธัมมมัจ 
ฉริยะ ความตระหนี่ธรรม ความตระหนี่ กิริยาท่ีตระหนี่ สภาพท่ีตระหนี่ ความหวงแหน ความ 
เหนยีวแนน ความปกปด ความไมเอาใจใส อันใด ลักษณะเชนวานี้ นีเ้รียกวา อวทัญุตา  
ความเปนผูไมรูถอยคําดวยอํานาจความตระหน่ีอันกระดาง  
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     โกสัชชะ ความเกยีจคราน เปนไฉน 
     การปลอยจติ ความเพิ่มพนูการปลอยจิตไปในกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต หรือ 
ในกามคุณ ๕ หรือความทําโดยความไมเคารพ ความไมทําโดยติดตอความไมทําใหม่ันคง ความ 
ประพฤติยอหยอน ความทอดท้ิงฉันทะ ความทอดท้ิงธุระความไมเสพใหมาก ความไมทําให 
เจริญ ความไมทําใหมาก ความไมตั้งม่ันความไมประกอบเนืองๆ ความประมาท ในการเจริญ 
กุศลธรรมท้ังหลาย นี้เรียกวาโกสัชชะ ความเกียจคราน 
     [๙๕๗] อุทธัจจะ ความฟุงซาน เปนไฉน 
     ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความกวัดแกวงแหงจิต ความพลานแหงจิต  
อันใด นีเ้รียกวา อุทธัจจะ ความฟุงซาน 
     อสังวร ความไมสํารวม เปนไฉน 
     บุคคลบางคนในโลกน้ี เห็นรูปดวยจกัษุแลว เปนผูถือนิมิต เปนผูถืออนุพยัญชนะ  
บาปอกุศลธรรมท้ังหลาย คือ อภิชฌาและโทมนัส พึงครอบงําบุคคลนั้น ผูไมสํารวมจักขุนทรีย 
อยู เพราะการไมสํารวมจักขุนทรียใดเปนเหตุยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียนั้น ไมรักษา 
จักขุนทรียนั้น ไมสําเร็จการสํารวมในจักขุนทรียนั้น ฟงเสียงดวยโสตะแลว ฯลฯ สูดกล่ิน 
ดวยฆานะแลว ฯลฯ ล้ิมรสดวยชิวหาแลว ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูธรรมารมณ 
ดวยใจแลวเปนผูถือนิมิต เปนผูถืออนุพยัญชนะ บาปอกุศลธรรมท้ังหลาย คือ อภิชฌาและ 
โทมนัส พึงครอบงําบุคคลนั้น ผูไมสํารวมมนินทรียอยู เพราะการไมสํารวมมนินทรียใดเปนเหตุ  
ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนนิทรียนั้น ไมรักษามนนิทรียนั้นไมสําเร็จการสํารวมในมนินทรียนัน้  
นี้เรียกวา อสังวร ความไมสํารวม 
     ทุสสีลยะ ความเปนผูทุศีล เปนไฉน 
     ความลวงละเมิดทางกาย ความลวงละเมิดทางวาจา ความลวงละเมิดท้ังทางกายและวาจา 
นี้เรียกวา ทุสสีลยะ ความเปนผูทุศีล 
     [๙๕๘] อริยอทัสสนกัมยตา ความไมอยากเห็นพระอริยะเจาเปนไฉน 
     บรรดาบทเหลานั้น พระอริยะเจา เปนไฉน พระพุทธเจาและพระสาวกของ 
 พระพุทธเจา เรียกวา พระอริยะเจา ความไมตองการจะพบ ความไมตองการจะเห็น ความ 
 ไมตองการจะเขาใกล ความไมตองการจะสมาคมกับพระอริยะเจาเหลานี้ อันใด นี้เรียกวา  
 อริยอทัสสนกัมยตา ความไมอยากเห็นพระอริยะเจา  
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     สัทธัมมอโสตุกัมยตา ความไมอยากฟงพระสัทธรรม เปนไฉน 
     บรรดาบทเหลานั้น พระสัทธรรม เปนไฉน สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน๔ อิทธิบาท ๔ 
อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เรียกวาพระสัทธรรม ความไมตองการจะฟง  
ความไมตองการจะสดับ ความไมตองการจะเรียน ความไมตองการจะทรงจําซ่ึงพระสัทธรรมนี้  
อันใด นีเ้รียกวา สัทธัมมอโสตุกัมยตา ความไมอยากฟงพระสัทธรรม 
     อุปารัมภจติตตา ความเปนผูมีจิตคิดแขงดี เปนไฉน 
     บรรดาบทเหลานั้น ความคิดแขงดี เปนไฉน ความคิดแขงดี ความคิดแขงดีเนืองๆ  
กิริยาท่ีคิดแขงดี กิริยาท่ีคิดแขงดีเนืองๆ สภาพท่ีคิดแขงดีเนืองๆความดูถูก ความดหูม่ิน  
ความดูแคลน ความคอยแสวงหาโทษ อันใด นี้เรียกวาอุปารัมภจิตตตา ความเปนผูมีจติคิด 
แขงด ี
     [๙๕๙] มุฏฐสัจจะ ความเปนผูไมมีสติ เปนไฉน 
     ความระลึกไมได ความตามระลึกไมได ความหวนระลึกไมได ความระลึกไมได สภาพ 
ท่ีระลึกไมได ความทรงจําไมได ความเล่ือนลอย ความหลงลืมอันใด นีเ้รียกวา มุฏฐสัจจะ  
ความเปนผูไมมีสติ 
     อสัมปชัญญะ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ เปนไฉน 
     ความไมรู ความไมเหน็ ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะอันใด นี้เรียกวา 
อสัมปชัญญะ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ 
     เจตโสวิกเขปะ ความฟุงซานแหงจิต เปนไฉน 
     ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความกวัดแกวงแหงจิต ความพลานแหงจิต  
อันใด นีเ้รียกวา เจตโสวิกเขปะ ความฟุงซานแหงจิต 
     [๙๖๐] อโยนิโสมนสิการ ความทําไวในใจโดยไมแยบคายเปนไฉน 
     ความทําไวในใจโดยไมแยบคายในส่ิงท่ีไมเท่ียง วาเท่ียง ความทําไวในใจโดยไมแยบ 
คาย ในส่ิงท่ีเปนทุกข วาเปนสุข ความทําไวในใจโดยไมแยบคายในส่ิงท่ีไมใชอัตตาตัวตนวา 
เปนอัตตาตัวตน ความทําไวในใจโดยไมแยบคาย ในส่ิงท่ีไมงาม วางาม หรือความนึก ความนึก 
เนืองๆ ความคิด ความพิจารณาความทําไวในใจ แหงจิต โดยผิดจากความจริง นี้เรียกวา 
อโยนิโสมนสิการความทําไวในใจโดยไมแยบคาย  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 456 
     กุมมัคคเสวนา การเสพทางช่ัว เปนไฉน 
     บรรดาบทเหลานั้น ทางช่ัว เปนไฉน มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจา มิจฉา 
กัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธินี้เรียกวา ทางช่ัว การเสพ  
การเสพเปนนติย การเสพดวยดี การคบ การคบดวยดีการชอบใจ ความชอบใจ ซ่ึงทางช่ัวนี ้
ความเปนผูโนมนาวไปตามทางช่ัวนี้ อันใดน้ีเรียกวา กุมมัคคเสวนา การเสพทางช่ัว 
     เจตโสลีนัตตะ ความยอหยอนแหงจิต เปนไฉน 
     ความไมสมประกอบแหงจิต ความไมควรแกการงานแหงจิต ความทอแทความถดถอย 
ความยอหยอน กิริยาท่ียอหยอน สภาพท่ียอหยอน ความซบเซากิริยาท่ีซบเซา สภาพท่ีซบเซา 
แหงจิต อันใด นี้เรียกวา เจตโสลีนัตตะ ความยอหยอนแหงจิต 
                          จตุกกนิเทศ 
     [๙๖๑] ในจตุกกมาติกาเหลาน้ัน อาสวะ ๔ เปนไฉน 
     กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ 
     บรรดาอาสวะ ๔ นั้น กามาสวะ เปนไฉน 
     ความพอใจในกาม ฯลฯ ความหมกมุนในกาม อันใด นี้เรียกวา กามาสวะ 
     ภวาสวะ เปนไฉน 
     ความพอใจในภพ ฯลฯ ความหมกมุนในภพ อันใด นีเ้รียกวา ภวาสวะ 
     ทิฏฐาสวะ เปนไฉน 
     ความเหน็วาโลกเท่ียง ฯลฯ ความเห็นวาสัตวเบ้ืองหนา แตตายแลวจะเกิดอีกก็หา 
มิได จะไมเกดิอีกก็หามิได ดงันี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯการถือเอาโดยวิปลาส 
อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา ทิฏฐาสวะ มิจฉาทิฏฐิแมท้ังหมดก็เรียกวา  
ทิฏฐาสวะ 
     อวิชชาสวะ เปนไฉน 
     ความไมรูในทุกข ฯลฯ ล่ิมคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ นีเ้รียกวาอวิชชาสวะ 
เหลานี้เรียกวา อาสวะ ๔ 
     [๙๖๒] คันถะ ๔ เปนไฉน  
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     อภิชฌากายคันถะ พยาปาทกายคันถะ สีลัพพตปรามาสกายคันถะ อิทังสัจจาภินิเวสกาย 
คันถะ 
     บรรดาคันถะ ๔ นั้น อภชิฌากายคันถะ เปนไฉน 
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความเพงเล็งท่ีจะเอาทรัพยสมบัติของผูอ่ืน อกุศลมูล 
คือโลภะ อันใด นี้เรียกวาอภชิฌากายคันถะ 
     พยาปาทกายคันถะ เปนไฉน 
     ความอาฆาตยอมเกดิข้ึนดวยคิดวา ผูนี้ไดทําความเส่ือมเสียแกเราแลวฯลฯ ความดรุาย 
ความปากราย ความไมแชมช่ืนแหงจิต อันใด นี้เรียกวาพยาปาทกายคันถะ 
     สีลัพพตปรามาสกายคันถะ เปนไฉน 
     สมณพราหมณภายนอกศาสนานี้ มีความเห็นวา ความบริสุทธ์ิ ยอมมีไดดวยศีล 
ดวยวัตร ดวยศีลและวัตร ดงันี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส  
อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา สีลัพพตปรามาสกายคันถะ 
     อิทังสัจจาภนิิเวสกายคันถะ เปนไฉน 
     ความเหน็วาโลกเท่ียง นี้แหละจริง อยางอ่ืนไมจริง ความเห็นวาโลกไมเท่ียง นีแ้หละ 
จริง อยางอ่ืนไมจริง ฯลฯ ความเห็นวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวจะเกิดอีกก็หามิได จะไม 
เกิดอีกก็หามิได นี้แหละจริง อยางอ่ืนไมจริง ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดย 
วิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ ยกเวนสีลัพพต 
ปรามาสกายคันถะ มิจฉาทิฏฐิแมท้ังหมด กเ็รียกวา อิทังสัจจาภนิิเวสกายคันถะ 
     เหลานี้เรียกวา คันถะ ๔ 
     [๙๖๓] โอฆะ ๔ ฯลฯ โยคะ ๔ ฯลฯ อุปาทาน ๔ เปนไฉน 
     กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน 
     บรรดาอุปาทาน ๔ นัน้ กามุปาทาน เปนไฉน 
     ความพอใจในกาม ฯลฯ ความหมกมุนในกาม อันใด นี้เรียกวากามปุาทาน 
     ทิฏุปาทาน เปนไฉน 
     ความเหน็วา ทานท่ีบุคคลใหแลวไมมีผล การบูชาพระรัตนตรัยไมมีผลฯลฯ สมณ 
พราหมณผูปฏิบัติดี ผูปฏิบัติชอบ รูยิ่งเห็นแจงประจักษซ่ึงโลกนี้และโลกหนาดวยตนเองแลว  
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ประกาศใหผูอ่ืนรูไดไมมีในโลก ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด  
มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวาทิฏุปาทาน ยกเวนสีลัพพตปุาทานและอัตตวาทุปาทาน มิจฉา 
ทิฏฐิแมท้ังหมดก็เรียกวา ทิฏุปาทาน 
     สิลัพพตุปาทาน เปนไฉน 
     สมณพราหมณภายนอกศาสนานี้ มีความเห็นวา ความบริสุทธ์ิยอมมีไดดวยศีล  
ดวยวัตร ดวยศีลและวัตร ดงันี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯการถือเอาโดยวิปลาส 
อันใด มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา สีลัพพตุปาทาน 
     อัตตวาทุปาทาน เปนไฉน 
     ปุถุชนในโลกนี้ ผูไรการศึกษา ไมไดเหน็พระอริยะเจา ไมฉลาดในธรรม ของพระอริยะเจา  
ไมไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยะเจา ไมไดเห็นสัปบุรุษไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ  
ไมไดรับการแนะนําในธรรมของสัปบุรุษ ยอมเห็นรูปเปนตน หรือเหน็ตนมีรูป เห็นรูปในตน  
เห็นตนในรูป ยอมเห็นเวทนาเปนตนฯลฯ ยอมเห็นสัญญาเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสังขาร 
เปนตน ฯลฯ ยอมเห็นวิญญาณเปนตน หรือเห็นตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตน เหน็ตน 
ในวิญญาณทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเชนวานี้  
นี้เรียกวา อัตตวาทุปาทาน 
     เหลานี้เรียกวา อุปาทาน ๔ 
     [๙๖๔] ตัณหุปาทา ๔ เปนไฉน 
     ตัณหาเม่ือจะเกดิข้ึนแกภกิษุ ยอมเกิดเพราะจีวรเปนเหตุบาง ตัณหาเม่ือจะเกดิแกภกิษ ุ
ยอมเกิดเพราะบิณฑบาตเปนเหตุบาง ตัณหาเม่ือจะเกิดแกภิกษุ ยอมเกิดเพราะเสนาสนะเปนเหตุ 
บาง ตัณหาเม่ือจะเกดิแกภกิษุ ยอมเกิดเพราะปจจยัดังกลาวมานี้อันประณีตและประณีตยิ่งเปน 
เหตุบาง 
     เหลานี้เรียกวา ตณัหุปปาทา ๔ 
     [๙๖๕] อคติคมนะ ๔ เปนไฉน 
     บุคคลยอมลําเอียงเพราะรักใครกัน ยอมลําเอียงเพราะไมชอบกนั ยอมลําเอียงเพราะเขลา  
ยอมลําเอียงเพราะกลัว ความลําเอียง การถึงความลําเอียงการลําเอียงเพราะรักใครกนั การ 
ลําเอียงเพราะเปนพวกพองกนั ความหนัเหไปเหมือนน้ําไหล อันใด มีลักษณะเชนวานี้ 
เหลานี้เรียกวา อคติคมนะ ๔  
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     [๙๖๖] วิปริเยสะ ๔ เปนไฉน 
     ความเขาใจผิดดวยอํานาจสัญญา ความเขาใจผิดดวยอํานาจจิต ความเขาใจผิดดวยอํานาจ 
ทิฏฐิ ในส่ิงท่ีไมเท่ียงวาเท่ียง ความเขาใจผิดดวยอํานาจสัญญาความเขาใจผิดดวยอํานาจจิต 
ความเขาใจผิดดวยอํานาจทิฏฐิ ในส่ิงท่ีเปนทุกขวาเปนสุข ความเขาใจผิดดวยอํานาจสัญญา  
ความเขาใจผิดดวยอํานาจจติ ความเขาใจผิดดวยอํานาจทิฏฐิ ในส่ิงท่ีไมใชอัตตาตัวตนวาเปน 
อัตตาตัวตน ความเขาใจผิดดวยอํานาจสัญญา ความเขาใจผิดดวยอํานาจจิต ความเขาใจผิดดวย 
อํานาจทิฏฐิในส่ิงท่ีไมงามวางาม 
     เหลานี้เรียกวา วิปริเยสะ ๔ 
     [๙๖๗] อนริยโวหาร ๔ เปนไฉน 
     เม่ือไมเห็น พูดวาเห็น เม่ือไมไดยนิ พูดวาไดยิน เม่ือไมรู พูดวารูเม่ือไมรูแจง 
พูดวารูแจงเหลานี้เรียกวา อนริยโวหาร ๔ 
     [๙๖๘] อนริยโวหาร ๔ อีกนัยหนึ่ง เปนไฉน 
     เม่ือเห็น พดูวาไมเห็น เม่ือไดยิน พูดวาไมไดยนิ เม่ือรู พูดวาไมรูเม่ือรูแจง 
พูดวาไมรูแจงเหลานี้เรียกวา อนริยโวหาร ๔ 
     [๙๖๙] ทุจริต ๔ เปนไฉน 
     ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท 
     เหลานี้เรียกวา ทุจริต ๔ 
     [๙๗๐] ทุจริต ๔ อีกนยัหนึ่ง เปนไฉน 
     มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ 
     เหลานี้เรียกวา ทุจริต ๔ 
     [๙๗๑] ภัย ๔ เปนไฉน 
     ชาติภัย ชราภัย พยาธิภยั มรณภยั 
     เหลานี้เรียกวา ภัย ๔ 
     [๙๗๒] ภยั ๔ อีกนยัหนึ่ง เปนไฉน 
     ราชภัย โจรภัย อุทกภยั อัคคีภัย 
     เหลานี้เรียกวา ภัย ๔ 
     [๙๗๓] ภัย ๔ อีกนยัหนึ่ง เปนไฉน 
     ภัยเกิดแตคล่ืน ภัยเกิดแตจรเข ภัยเกิดแตวังวน ภยัเกดิแตปลารายเหลานี้เรียกวา  
ภัย ๔ 
     [๙๗๔] ภยั ๔ อีกนยัหนึ่ง เปนไฉน 



     ภัยเกิดแตการคอนขอดตัวเอง ภัยเกิดแตการคอนขอดผูอ่ืน ภัยเกิดแตอาชญา ภัยเกดิ 
แตอบายเหลานี้เรียกวา ภัย ๔  
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     [๙๗๕] ทิฏฐิ ๔ เปนไฉน 
     ทิฏฐิเกิดข้ึนโดยแนแทม่ันคงวา สุขทุกขตนทําเอง ทิฏฐิเกิดข้ึนโดยแนแทม่ันคงวา  
สุขทุกขคนอ่ืนกระทําให ทิฏฐิเกิดข้ึนโดยแนแทม่ันคงวา สุขทุกขตนทําเองดวยคนอ่ืนทําใหดวย  
ทิฏฐิเกิดข้ึนโดยแนแทม่ันคงวา สุขทุกขไมไดทําเองดวย คนอ่ืนไมไดทําใหดวย แตเกดิข้ึนเอง 
โดยเฉพาะ 
     เหลานี้เรียกวา ทิฏฐิ ๔ 
                          ปญจกนิเทศ 
     [๙๗๖] ในปญจกมาติกาเหลานั้น โอรัมภาคิยสัญโญชน ๕ เปนไฉน 
     โอรัมภาคิยสัญโญชน ๕ คือ 
       ๑. สักกายทิฏฐิ 
       ๒. วิจกิิจฉา 
       ๓. สีลัพพตปรามาส 
       ๔. กามฉันทะ 
       ๕. พยาบาท 
     เหลานี้เรียกวา โอรัมภาคิยสัญโญชน ๕ 
     [๙๗๗] อุทธัมภาคิยสัญโญชน ๕ เปนไฉน 
     อุทธัมภาคิยสัญโญชน ๕ คือ 
       ๑. รูปราคะ 
       ๒. อรูปราคะ 
       ๓. มานะ 
       ๔. อุทธัจจะ 
       ๕. อวิชชา 
     เหลานี้เรียกวา อุทธัมภาคิยสัญโญชน ๕ 
     [๙๗๘] มัจฉริยะ ๕ เปนไฉน 
     มัจฉริยะ ๕ คือ  
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       ๑. อาวาสมัจฉริยะ ความตระหนี่ท่ีอยู 
       ๒. กุลมัจฉริยะ    ความตระหนี่ตระกูล 
       ๓. ลาภมัจฉริยะ   ความตระหนี่ลาภ 
       ๔. วณัณมัจฉริยะ   ความตระหนีว่รรณะ 
       ๕. ธัมมมัจฉริยะ   ความตระหนี่ธรรม 
     เหลานี้เรียกวา มัจฉริยะ ๕ 
     [๙๗๙] สังคะ ๕ เปนไฉน 
     สังคะ ๕ คือ 
       ๑. ราคสังคะ     เคร่ืองของคือราคะ 
       ๒. โทสสังคะ     เคร่ืองของคือโทสะ 
       ๓. โมหสังคะ     เคร่ืองของคือโมหะ 
       ๔. มานสังคะ     เคร่ืองของคือมานะ 
       ๕. ทิฏฐิสังคะ     เคร่ืองของคือทิฏฐิ 
     เหลานี้เรียกวา สังคะ ๕ 
     [๙๘๐] สัลละ ๕ เปนไฉน 
     สัลละ ๕ คือ 
       ๑. ราคสัลละ     ลูกศรคือราคะ 
       ๒. โทสสัลละ     ลูกศรคือโทสะ 
       ๓. โมหสัลละ     ลูกศรคือโมหะ 
       ๔. มานสัลละ     ลูกศรคือมานะ 
       ๕. ทิฏฐิสัลละ     ลูกศรคือทิฏฐิ 
     เหลานี้เรียกวา สัลละ ๕ 
     [๙๘๑] เจโตขีละ ๕ เปนไฉน 
     เจโตขีละ ๕ คือ 
       ๑. บุคคลยอมเคลือบแคลง สงสัย ไมปลงใจเช่ือ ไมเล่ือมใสในพระพุทธเจา 
       ๒. ยอมเคลือบแคลง สงสัย ไมปลงใจเช่ือ ไมเล่ือมใสในพระธรรม  
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       ๓. ยอมเคลือบแคลง สงสัย ไมปลงใจเช่ือ ไมเล่ือมใสในพระสงฆ 
       ๔. ยอมเคลือบแคลง สงสัย ไมปลงใจเช่ือ ไมเล่ือมใสในสิกขา 
       ๕. เปนผูมีจิตขุนเคือง ไมชอบใจ มีจิตกระทบกระท่ัง กระดางกระเด่ืองในเพื่อน 
  พรหมจารีบุคคลท้ังหลาย 
     เหลานี้เรียกวา เจโตขีละ ๕ 
     [๙๘๒] เจโตวินิพนัธะ ๕ เปนไฉน 
     เจโตวินพิันธะ ๕ คือ 
       ๑. บุคคลเปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด ยังไมปราศจากความพอใจ ยังไมปราศจาก 
 ความรักใคร ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจากความเรารอน ยังไมปราศจากความ 
 อยากในกาม 
       ๒. เปนผูยังไมปราศจากความกําหนดั ยังไมปราศจากความพอใจยังไมปราศจากความ 
 รักใคร ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจากความเรารอน ยงัไมปราศจากความอยาก 
 ในกาย 
       ๓. เปนผูยงัไมปราศจากความกําหนัด ยังไมปราศจากความพอใจ ยังไมปราศจากความ 
 รักใคร ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจากความเรารอนยังไมปราศจากความอยาก 
 ในรูป 
       ๔. บริโภคอาหารเต็มทองตามความตองการแลว หาความสุขในการนอน หาความสุข 
  ในการพลิกไปมา หาความสุขในการหลับอยู 
       ๕. ปรารถนาเปนเทวดาตนใดตนหน่ึง แลวประพฤตพิรหมจรรยดวย ผูกใจวา เราจัก 
 เปนเทวดาผูมีศักดิ์ใหญ หรือเทวดาผูมีศักดิ์นอยตนใดตนหน่ึงดวยศีลนี้ หรือดวยตบะนี้ หรือ 
 พรหมจรรยนี ้
     เหลานี้เรียกวา เจโตวินพินัธะ ๕ 
     [๙๘๓] นวิรณ ๕ เปนไฉน 
     นิวรณ ๕ คือ 
       ๑. กามฉันทนิวรณ  ธรรมอันหามกุศลธรรมไมใหเกิดข้ึน  คือกามฉันทะ 
       ๒. พยาปาทนิวรณ  ธรรมอันหามกุศลธรรมไมใหเกดิข้ึน  คือพยาบาท  
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       ๓. ถีนมิทธนิวรณ   ธรรมอันหามกุศลธรรมไมใหเกดิข้ึน  คือถีนมิทธะ 
       ๔. อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ  ธรรมอันหามกุศลธรรมไมใหเกดิข้ึน  คือ อุทธัจจกุกกจุจะ 
       ๕. วิจกิิจฉานิวรณ  ธรรมอันหามกุศลธรรมไมใหเกดิข้ึน  คือวิจกิจิฉา 
     เหลานี้เรียกวา นวิรณ ๕ 
     [๙๘๔] อนนัตริยกรรม ๕ เปนไฉน 
     อนันตริยกรรม ๕ คือ 
       ๑. มาตุฆาต   ฆามารดา 
       ๒. ปตุฆาต    ฆาบิดา 
       ๓. อรหันตฆาต ฆาพระอรหันต 
       ๔. โลหิตุปบาท ทํารายพระพุทธเจาจนถึงยังพระโลหิตใหหอข้ึน 
       ๕. สังฆเภท   ยังสงฆใหแตกจากกัน 
     เหลานี้เรียกวา อนันตริยกรรม ๕ 
     [๙๘๕] ทิฏฐิ ๕ เปนไฉน 
     ทิฏฐิ ๕ คือ 
     ๑. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง กลาวยืนยนัดังนีว้า อัตตามีสัญญาเบ้ืองหนาแตตาย 
ไมแปรผัน 
     ๒. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง กลาวยืนยันดังนีว้า อัตตาไมมีสัญญาเบ้ืองหนา 
แตตายไมแปรผัน 
     ๓. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง กลาวยืนยันดังนีว้า อัตตามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญา 
ก็ไมใช เบ้ืองหนาแตตายไมแปรผัน 
     ๔. ก็หรือวา สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง ยอมบัญญัติความขาดสูญความพินาศ  
ความไมมี ของสัตวซ่ึงปรากฏมีอยู 
     ๕. ก็หรือวา สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง กลาวยืนยันทิฏฐธัมมนพิพาน 
     เหลานี้เรียกวา ทิฏฐิ ๕ 
     [๙๘๖] เวร ๕ เปนไฉน 
     เวร ๕ คือ  
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       ๑. ปาณาติบาต     ฆาสัตว 
       ๒. อทินนาทาน     ลักทรัพย 
       ๓. กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม 
       ๔. มุสาวาท       พูดเท็จ 
       ๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความ 
  ประมาท 
     เหลานี้เรียกวา เวร ๕ 
     [๙๘๗] พยสนะ ๕ เปนไฉน 
     พยสนะ ๕ คือ 
       ๑. ญาติพยสนะ ความพนิาศแหงญาติ 
       ๒. โภคพยสนะ ความพนิาศแหงทรัพย 
       ๓. โรคพยสนะ ความพนิาศเพราะโรค 
       ๔. สีลพยสนะ  ความพนิาศแหงศีล 
       ๕. ทิฏฐิพยสนะ ความพนิาศแหงทิฏฐิ 
     เหลานี้เรียกวา พยสนะ ๕ 
     [๙๘๘] โทษแหงความไมอดทน ๕ เปนไฉน 
     โทษแหงความไมอดทน ๕ คือ 
     ๑. ไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบใจของชนมาก 
     ๒. มีเวรมาก 
     ๓. มีโทษมาก 
     ๔. ตายโดยความหลงลืม 
     ๕. เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
     เหลานี้เรียกวา โทษแหงความไมอดทน ๕ 
     [๙๘๙] ภัย ๕ เปนไฉน 
     ภัย ๕ คือ 
     ๑. ภัยเกิดแตการเล้ียงชีพ 
     ๒. ภยัเกดิแตการติเตียน  
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     ๓. ภัยคือความขลาดกลัว เม่ือเขาสูท่ีประชุม 
     ๔. ภยัเกดิแตมรณะ 
     ๕. ภัยเกิดแตอบาย 
     เหลานี้เรียกวา ภัย ๕ 
     [๙๙๐] ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕ เปนไฉน 
     ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕ คือ 
     ๑. สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี ้มีวาทะอยางนี ้มีทิฏฐิอยางนีว้าทานผูเจริญ  
เม่ือใดแล อัตตาน้ีเพียบพรอม พร่ังพรอม บํารุงบําเรอ ดวยกามคุณ ๕ อยู ทานผูเจริญ 
ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อัตตานี้จึงช่ือวา ไดบรรลุทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยีย่ม สมณะหรือ 
พราหมณพวกหนึ่ง ยอมบัญญัติทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยีย่มของสัตวผูปรากฏมีอยู ดวย 
ประการอยางนี้ 
     ๒. สมณะหรือพราหมณอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณนัน้วา ทานผูเจริญ 
ทานกลาวอัตตาใด อัตตานี้มีอยูแล เราจะไดกลาววา อัตตาน้ันไมมีกห็ามิได ทานผูเจริญ  
แตอัตตานี้จะช่ือวาไดบรรลุทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยีย่ม ดวยเหตุเพียงเทานี้ก็หามิได ขอนั้น 
มีอะไรเปนเหตุ ทานผูเจริญ เพราะกามท้ังหลายไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปน 
ธรรมดา ความเศราโศก ความรํ่าไหความทุกข ความโทมนัส ความคับแคนใจ ยอมเกิดข้ึน  
เพราะกามเหลานั้นแปรปรวนเปนอยางอ่ืน ทานผูเจริญ เม่ือใดแล อัตตาน้ีสงัดจากกาม สงัด 
จากอกุศลธรรมแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ อยู ทานผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทานี้แลอัตตาน้ีจึง 
ช่ือวา ไดบรรลุทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยีย่ม สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง ยอมบัญญัติทิฏฐ 
ธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยมของสัตวผูปรากฏมีอยู ดวยประการอยางนี ้
     ๓. สมณะหรือพราหมณอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณนัน้วา ทานผูเจริญ  
ทานกลาวอัตตาใด อัตตานี้มีอยูแล เราจะไดกลาววา อัตตาน้ันไมมีกห็ามิได ทานผูเจริญ  
แตอัตตานี้จะช่ือวาไดบรรลุทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยีย่ม ดวยเหตุเพียงเทานี้ก็หามไิด  
ขอนั้นมีอะไรเปนเหตุ วิตก วจิารใด มีอยูในปฐมฌานนั้น ปฐมฌานนีย้อมปรากฏเปนของหยาบ  
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เพราะวติกและวิจารนั้น ทานผูเจริญเม่ือใดแล อัตตานี้บรรลุทุติยฌาน อันเปนธรรมชาติผองใส  
เพราะวติกวิจารสงบ ฯลฯ อยู ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อัตตานี้จึงช่ือวา ไดบรรลุทิฏฐธัมมนิพพาน 
อันยอดเยี่ยม สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง ยอมบัญญัติทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยีย่ม ของสัตว 
ผูปรากฏมีอยู ดวยประการอยางนี ้
     ๔. สมณะหรือพราหมณอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณนัน้วา ทานผูเจริญ  
ทานกลาวอัตตาใด อัตตานี้มีอยูแล เราจะไดกลาววา อัตตาน้ันไมมีกห็ามิได ทานผูเจริญ  
แตอัตตานี้จะช่ือวาไดบรรลุทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยีย่มดวยเหตุเพียงเทานี้ก็หามิได ขอนั้น 
มีอะไรเปนเหตุ ปติ ความลําพองใจใด มีอยูในทุตยิฌานนั้น ทุติยฌานนี้ยอมปรากฏเปนของหยาบ 
เพราะปติและความลําพองใจนั้นทานผูเจริญ เม่ือใดแล เพราะคลายปตไิดอีกดวย อัตตานี้ 
บรรลุตติยฌาน ฯลฯอยู ดวยเหตุเพยีงเทานีแ้ล อัตตานี้จึงช่ือวาไดบรรลุทิฏฐธัมมนิพพาน 
อันยอดเยี่ยมสมณะหรือพราหมณพวกหนึง่ ยอมบัญญัติทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยีย่มของสัตว 
ผูปรากฏมีอยู ดวยประการอยางนี ้
     ๕. สมณะหรือพราหมณอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณนัน้วา ทานผูเจริญ ทาน 
กลาวอัตตาใด อัตตานี้มีอยูแล เราจะไดกลาววา อัตตานัน้ไมมีก็มิได ทานผูเจริญ แต 
อัตตานี้ช่ือวาไดบรรลุทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยม ดวยเหตุเพยีงเทานีก้็หามิได ขอนีมี้อะไร 
เปนเหตุ สุขและความนึกคิดทางใจใด มีอยูในตตยิฌานนั้น ตติยฌานนี้ ยอมปรากฏเปนของ 
หยาบเพราะสุขและความนกึคิดทางใจนั้น เม่ือใดแล อัตตาน้ีบรรลุจตุตถฌาน อันไมมีทุกข ไมมีสุข  
เพราะละสุขและทุกขได ฯลฯ อยู ดวยเหตุเพียงเทานีแ้ล อัตตานี้จึงช่ือวาไดบรรลุทิฏฐธัมม 
นิพพานอันยอดเยีย่ม สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง ยอมบัญญัติทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยม 
ของสัตวผูปรากฏมีอยู ดวยประการอยางนี ้
     เหลานี้เรียกวา ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕ 
                          ฉักกนิเทศ 
     [๙๙๑] ในฉักกมาติกาเหลาน้ัน ววิาทมลู ๖ เปนไฉน 
     ความโกรธ ความหลบหลูคุณทาน ความริษยา ความโออวด ความปราถนาลามก  
ความยึดถือแตความเหน็ของตนเหลานี้เรียกวา วิวาทมูล ๖  
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     [๙๙๒] ฉันทราคเคหสิตธรรม ๖ เปนไฉน 
     ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนกัแหงจิต อันอิงอาศัยกามคุณ  
ในรูปท่ีนาชอบใจ ฯลฯ ในเสียงท่ีนาชอบใจ ฯลฯ ในกล่ินท่ีนาชอบใจ ฯลฯ ในรสท่ีนาชอบใจ  
ฯลฯ ในโผฏฐพัพะท่ีนาชอบใจ ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนกั 
แหงจิตอันอิงอาศัยกามคุณ ในธรรมารมณท่ีนาชอบใจเหลานี้เรียกวา ฉันทราคเคหสิต 
ธรรม ๖ 
     [๙๙๓] วิโรธวัตถุ ๖ เปนไฉน 
     ความอาฆาต ความกระทบกระท่ังแหงจติ ฯลฯ ความดรุาย ความปากราย ความ 
 ไมแชมช่ืนแหงจิต ในรูปท่ีไมนาชอบใจ ฯลฯ ในเสียงท่ีไมนาชอบใจ ฯลฯ ในกล่ินท่ีไมนา 
 ชอบใจ ฯลฯ ในรสท่ีไมนาชอบใจ ฯลฯ ในโผฏฐัพพะท่ีไมนาชอบใจ ความอาฆาต ความกระ 
 ทบกระท่ังแหงจิต ฯลฯความดุราย ความปากราย ความไมแชมช่ืนแหงจิต ในธรรมารมณ 
 ท่ีไมนาชอบใจเหลานี้เรียกวา วิโรธวัตถุ  ๖ 
     [๙๙๔] ตัณหากาย ๖ เปนไฉน 
     รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐพัพตัณหา ธัมมตัณหา 
เหลานี้เรียกวา ตัณหากาย ๖ 
     [๙๙๕] อคารวะ ๖ เปนไฉน 
     บุคคลไมเคารพ ไมเช่ือฟงในพระศาสดา ประพฤติเปนไปอยู ฯลฯในพระธรรม 
ประพฤติเปนไปอยู ฯลฯ ในพระสงฆ ประพฤติเปนไปอยู ฯลฯในสิกขา ประพฤติเปน 
ไปอยู ฯลฯ ในความไมประมาท ประพฤติเปนไปอยูบุคคลไมเคารพ ไมเช่ือฟงใน 
การปฏิสันถาร ประพฤติเปนไปอยูเหลานีเ้รียกวา อคารวะ ๖ 
     [๙๙๖] ปริหานิยธรรม ๖ เปนไฉน 
     ความยินดีในการกอสราง ความยินดีในการสนทนา ความยินดใีนการหลับนอน  
ความยินดีในการคลุกคลีดวยหมู ความยินดใีนการอยูรวมกัน ความยินดใีนธรรมเปนเหตุให 
เนิ่นชาเหลานี้เรียกวา ปริหานิยธรรม ๖ 
     [๙๙๗] ปริหานิยธรรม ๖ อีกนัยหนึ่ง เปนไฉน  
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     ความยินดีในการกอสราง ความยินดีในการสนทนา ความยินดใีนการหลับนอน ความยินด ี
ในการคลุกคลีดวยหมู ความเปนผูวายาก ความเปนผูมีมิตรชั่ว     เหลานีเ้รียกวา ปริหานิย 
ธรรม ๖ 
     [๙๙๘] โสมนัสสุปวิจาร ๖ เปนไฉน 
     เห็นรูปดวยตาแลว ครุนคิดถึงรูปอันเปนท่ีตั้งแหงโสมนัส ฟงเสียงดวยหูแลว ฯลฯ  
ดมกล่ินดวยจมูกแลว ฯลฯ ล้ิมรสดวยล้ินแลว ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ  
รูธรรมารมณดวยใจแลว ครุนคิดถึงธรรมารมณอันเปนท่ีตั้งแหงโสมนสัเหลานี้เรียกวา โสม 
นัสสุปวิจาร ๖ 
     [๙๙๙] โทมนัสสุปวิจาร ๖ เปนไฉน 
     เห็นรูปดวยตาแลว ครุนคิดถึงรูปอันเปนท่ีตั้งแหงโทมนัส ฟงเสียงดวยหูแลว ฯลฯ  
ดมกล่ินดวยจมูกแลว ฯลฯ ล้ิมรสดวยล้ินแลว ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ 
รูธรรมารมณดวยใจแลว ครุนคิดถึงธรรมารมณอันเปนท่ีตั้งแหงโทมนสั     เหลานี้เรียกวา 
โทมนัสสุปวิจาร ๖ 
     [๑๐๐๐] อุเปกขุปวิจาร ๖ เปนไฉน 
     เห็นรูปดวยตาแลว ครุนคิดถึงรูปอันเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขา ฟงเสียงดวยหูแลว ฯลฯ 
ดมกล่ินดวยจมูกแลว ฯลฯ ล้ิมรสดวยล้ินแลว ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูธรรมารมณ 
ดวยใจแลว ครุนคิดถึงธรรมารมณอันเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขา 
     เหลานี้เรียกวา อุเปกขุปวจิาร ๖ 
     [๑๐๐๑] เคหสิตโสมนัส ๖ เปนไฉน 
     ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโต 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันอิงอาศัยกามคุณ ในรูปอัน 
เปนท่ีชอบใจ ฯลฯ ในเสียงอันเปนท่ีชอบใจ ฯลฯ ในกล่ินอันเปนท่ีชอบใจ ฯลฯ ในรสอันเปน 
ท่ีชอบใจ ฯลฯ ในโผฏฐัพพะอันเปนท่ีชอบใจ ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวย 
อารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกดิแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโต 
สัมผัสอันอิงอาศัยกามคุณ ในธรรมารมณอันเปนท่ีชอบใจเหลานีเ้รียกวา เคหสิต 
โสมนัส ๖  
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     [๑๐๐๒] เคหสิตโทมนัส ๖ เปนไฉน 
     ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิแต 
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิแตเจโตสัมผัส อันอิงอาศัยกามคุณ  
ในรูปอันไมเปนท่ีชอบใจ ฯลฯ ในเสียงอันไมเปนท่ีชอบใจ ฯลฯ ในกล่ินอันไมเปนท่ีชอบใจ ฯลฯ 
ในรสอันไมเปนท่ีชอบใจ ฯลฯในโผฏฐัพพะอันไมเปนท่ีชอบใจ ความไมสบายทางใจ ความ 
ทุกขทางใจ ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกดิแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไม 
สบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันอิงอาศัยกามคุณ ในธรรมารมณอันไมเปนท่ีชอบใจ 
เหลานี้เรียกวา เคหสิตโทมนัส ๖ 
     [๑๐๐๓] เคหสิตอุเปกขา ๖ เปนไฉน 
     ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุข 
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันอิงอาศัย 
กามคุณ ในรูปอันเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขา ฯลฯ ในเสียงอันเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขา ฯลฯ ในกล่ิน 
อันเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขา ฯลฯ ในรสอันเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขา ฯลฯ ในโผฏฐัพพะอันเปนท่ีตั้ง 
แหงอุเบกขา ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณท่ีไมทุกข 
ไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันอิงอาศัย 
กามคุณ ในธรรมารมณอันเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขาเหลานี้เรียกวา เคหสิตอุเปกขา ๖ 
     [๑๐๐๔] ทิฏฐิ ๖ เปนไฉน 
     ความเหน็เกิดข้ึนแกผูนี้โดยแนแทม่ันคงวา อัตตาของเรามีอยู ดังนี้บางความเหน็ 
เกิดข้ึนแกผูนี้โดยแนแทม่ันคงวา อัตตาของเราไมมี ดังนี้บาง ความเหน็เกิดข้ึนแกผูนี้โดยแนแท 
ม่ันคงวา เรารูจักอัตตาดวยอัตตา ดังนี้บาง ความเหน็เกิดข้ึนแกผูนี้โดยแนแทม่ันคงวา เรารูจัก 
อนัตตาดวยอัตตา ดังนี้บาง ความเหน็เกดิข้ึนแกผูนี้โดยแนแทม่ันคงวา เรารูจักอัตตาดวยอนตัตา  
ดังนี้บาง ความเห็นเกิดข้ึนแกผูนี้โดยแนแทม่ันคงวา อัตตาของเรานี้นัน้เปนผูกลาว เปนผูเสวย  
ยอมเสวยผลแหงความดแีละความช่ัวในภพนั้นๆ ส้ินกาลนาน อัตตานัน้ไมเกดิ ไมไดมีมาแลว 
ในอดีต อัตตานั้นไมเกิด จกัไมมีในอนาคต อัตตาเปนของเท่ียง ยั่งยืนม่ันคง ไมแปรผัน 
ดังนี้บาง     เหลานี้เรียกวา ทิฏฐิ ๖  
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                          สัตตกนิเทศ 
     [๑๐๐๕] ในสัตตกมาติกาเหลานั้น อนสัุย ๗ เปนไฉน 
     กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจกิจิฉานุสัยภวราคานุสัย  
อวิชชานุสัยเหลานี้เรียกวา อนุสัย ๗ 
     [๑๐๐๖] ปริยุฏฐาน ๗ เปนไฉน 
     กามราคปริยุฏฐาน ปฏิฆปริยุฏฐาน มานปริยุฏฐาน ทิฏฐิปริยุฏฐานวิจิกจิฉาปริยุฏฐาน 
ภวราคปริยุฏฐาน อวิชชาปริยุฏฐานเหลานีเ้รียกวา ปริยุฏฐาน ๗ 
     [๑๐๐๗] สัญโญชน ๗ เปนไฉน 
     กามราคสัญโญชน ปฏิฆสัญโญชน มานสัญโญชน ทิฏฐิสัญโญชนวิจิกจิฉาสัญโญชน  
ภวราคสัญโญชน อวิชชาสัญโญชนเหลานี้เรียกวา สัญโญชน ๗ 
     [๑๐๐๘] อสัทธรรม ๗ เปนไฉน 
     บุคคลเปนผูไมมีศรัทธา ไมมีหิริ ไมมีโอตตัปปะ มีการศึกษานอยเกยีจคราน หลง 
ลืมสติ มีปญญาทรามเหลานี้เรียกวา อสัทธรรม ๗ 
     [๑๐๐๙] ทุจริต ๗ เปนไฉน 
     ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณาวาจาผรุสวาจา สัมผัป 
ปลาปะเหลานีเ้รียกวา ทุจริต ๗ 
     [๑๐๑๐] มานะ ๗ เปนไฉน 
     มานะ อติมานะ มานาติมานะ โอมานะ อธิมานะ อัสมิมานะ มิจฉามานะเหลานี ้
เรียกวา มานะ ๗ 
     [๑๐๑๑] ทิฏฐิ ๗ เปนไฉน 
     สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วาทานผูเจริญ เพราะ 
อัตตานี้มีรูป สําเร็จดวยมหาภตูรูป ๔ เกิดในสุกกะของมารดาเบ้ืองหนาแตตายเพราะ 
กายแตก ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี ทานผูเจริญดวยเหตุเพียงเทานี้แล อัตตานี ้
จึงไดช่ือวา ขาดสูญดวยดี สมณะหรือพราหมณพวกหนึง่ บัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ  
ความไมมี ของสัตวผูปรากฏมีอยูดวยประการอยางนี้  
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     สมณะหรือพราหมณอ่ืนกลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ ทานกลาว 
 อัตตาใด อัตตาน้ันมีอยูแล เราจะไดกลาววา อัตตานั้นไมมี ก็หามิได ทานผูเจริญ แตอัตตานี้ 
 จะไดช่ือวาขาดสูญดวยดี ดวยเหตุเพียงทานนี้ กห็ามิได ทานผูเจริญ อัตตาอ่ืนเปนทิพยมีรูป  
 ทองเท่ียงอยูในกามภูมิ มีอาหารคือคําขาวเปนภักษา มีอยูแล ทานยอมไมรูไมเห็นอัตตาน้ัน  
 เรายอมรูเห็นอัตตานั้นทานผูเจริญ เพราะอัตตานั้นแล เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอม 
ขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี ทานผูเจริญ ดวยเหตุเพยีงเทานี้แล อัตตานีจ้ึงไดช่ือวาขาดสูญ 
ดวยดี สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง บัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไมมีของสัตว 
ผูปรากฏมีอยู ดวยประการอยางนี ้
     สมณะหรือพราหมณอ่ืนกลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ ทานกลาว 
อัตตาใด อัตตานั้นมีอยูแล เราจะไดกลาววา อัตตานั้นไมมี ก็หามิได ทานผูเจริญ แตอัตตานี้ 
จะไดช่ือวาขาดสูญดวยดี ดวยเหตุเพียงเทานี้ ก็หามิได ทานผูเจริญอัตตาอ่ืนเปนทิพยมีรูป  
สําเร็จแลวดวยใจ มีอวยัวะนอยใหญครบทุกสวน มีอินทรียไมบกพรอง มีอยูแล ทานยอมไมรู 
ไมเห็นอัตตานัน้ เรายอมรูเหน็อัตตานั้น ทานผูเจริญ เพราะอัตตานั้นแลเบ้ืองหนาแตตาย 
เพราะกายแตกยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี ทานผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อัตตา 
นี้จึงไดช่ือวา ขาดสูญดวยดี สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง บัญญัติความขาดสูญความพินาศ  
ความไมมีของสัตวผูปรากฏมีอยู ดวยประการอยางนี ้
     สมณะหรือพราหมณอ่ืนกลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ ทานกลาว 
 อัตตาใด อัตตาน้ันมีอยูแล เราจะไดกลาววา อัตตานั้นไมมี ก็หามิได ทานผูเจริญ แตอัตตานี้ 
 จะไดช่ือวา ขาดสูญดวยดี ดวยเหตุเพยีงเทานี้ก็หามิได ทานผูเจริญ อัตตาอ่ืนท่ีเขาถึง 
 อากาสานัญจายตนฌาน โดยบริกรรมวาอากาศไมมีท่ีสุด เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการ 
 ท้ังปวง เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการซ่ึงนานัตตสัญญา มีอยูแล ทาน 
 ยอมไมรูไมเหน็อัตตานั้น เรายอมรูเห็นอัตตาน้ัน ทานผูเจริญ เพราะอัตตานั้นแล เบ้ืองหนา 
แตตายเพราะกายแตก ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี ทานผูเจริญ ดวยเหตุเพยีงเทานีแ้ล 
อัตตานี้จึงไดช่ือวา ขาดสูญดวยดี สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง บัญญัตคิวามขาดสูญ ความ 
พินาศ ความไมมีของสัตว ผูปรากฏมีอยู ดวยประการอยางนี้  
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     สมณะหรือพราหมณอ่ืนกลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ ทาน 
กลาวอัตตาใด อัตตานั้นมีอยูแล เราจะไดกลาววา อัตตานัน้ไมมี กห็ามิได ทานผูเจริญ แต 
อัตตานี้จะไดช่ือวาขาดสูญดวยดี ดวยเหตุเพียงเทานี้ ก็หามิได ทานผูเจริญ อัตตาอ่ืนท่ีเขาถึง 
วิญญาณัญจายตนฌาน โดยบริกรรมวาวิญญาณไมมีท่ีสุด ดังนี้ เพราะกาวลวงอากาสานัญจาย 
ตนะโดยประการท้ังปวง มีอยูแล ทานยอมไมรูไมเห็นอตัตานั้น เรายอมรูเห็นอัตตานัน้ 
ทานผูเจริญ เพราะอัตตานั้นแล เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ  
ยอมไมมี ทานผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อัตตานี้จึงไดช่ือวา ขาดสูญดวยดี สมณะหรือ 
พราหมณพวกหนึ่ง บัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไมมี ของสัตวผูปรากฏมีอยู  
ดวยประการอยางนี ้
     สมณะหรือพราหมณอ่ืนกลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ ทาน 
กลาวอัตตาใด อัตตานั้นมีอยูแล เราจะไดกลาววา อัตตานัน้ไมมี กห็ามิได ทานผูเจริญ  
แตอัตตานี้จะไดช่ือวา ขาดสูญดวยดี ดวยเหตุเพยีงเทานีก้็หามิได ทานผูเจริญ อัตตาอ่ืน 
ท่ีเขาถึงอากิญจัญญายตนฌาน โดยบริกรรมวาวิญญาณนอยหนึ่งไมมี ดงันี้ เพราะกาวลวง 
วิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวงมีอยูแล ทานยอมไมรูไมเห็นอัตตาน้ัน เรายอมรูเห็น 
อัตตานั้น ทานผูเจริญ เพราะอัตตานั้นแล เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมขาดสูญ  
ยอมพินาศ ยอมไมมี ทานผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทานีแ้ล อัตตานี้จึงไดช่ือวา ขาดสูญดวยดี  
สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง บัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไมมี ของสัตวผูปรากฏ 
มีอยู ดวยประการอยางนี ้
     สมณะหรือพราหมณอ่ืนกลาวกะสมณะหรือพราหมณนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ ทาน 
 กลาวอัตตาใด อัตตานั้นมีอยูแล เราจะไดกลาววา อัตตานัน้ไมมี กห็ามิได ทานผูเจริญ แต 
 อัตตานี้จะไดช่ือวาขาดสูญดวยดี ดวยเหตเุพียงเทานี้ก็หามิได ทานผูเจริญ อัตตาอ่ืนท่ีเขาถึง 
 เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง มีอยูแล  
 ทานยอมไมรูไมเห็นอัตตานัน้ เรายอมรูเหน็อัตตานั้น ทานผูเจริญ เพราะอัตตานั้นแล เบ้ืองหนา 
 แตตายเพราะกายแตก ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี ทานผูเจริญ ดวยเหตุเพยีงเทานี้แล 
อัตตานี้จึงไดช่ือวาขาดสูญดวยดี สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง บัญญัตคิวามขาดสูญ ความ 
พินาศ ความไมมี ของสัตวผูปรากฏมีอยูดวยประการอยางนี้เหลานี้เรียกวา ทิฏฐิ ๗  
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                          อัฏฐกนิเทศ 
     [๑๐๑๒] ในอัฏฐกมาติกาเหลานั้น กเิลสวัตถุ ๘ เปนไฉน 
     โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกจิฉา ถีนะ อุทธัจจะเหลานี้เรียกวา  
กิเลสวัตถุ ๘ 
     [๑๐๑๓] กสีุตวัตถุ ๘ เปนไฉน 
     กุสีตวัตถุ ๘ คือ 
     ๑. ภิกษุในศาสนาน้ี มีการงานท่ีตองทํา เธอเกิดความคิดอยางนีว้า เราจักตองทํา 
การงานแล แตเม่ือเราทําการงานอยู จกัลําบากกาย อยากระนั้นเลยเราจะนอนละ เธอก็นอน 
เสีย ไมปรารภความเพยีร เพือ่ถึงคุณท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุคุณท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึง 
คุณท่ียังมิไดทําใหแจง นี้จดัเปนกุสีตวัตถุขอท่ี ๑ 
     ๒. ขออ่ืนยงัมีอยูอีก ภกิษทํุาการงานแลว เธอมีความคิดอยางนีว้า เราไดทําการงาน 
แลว เม่ือเรากําลังทําการงานอยู ลําบากกาย อยากระนั้นเลย เราจะนอนละ เธอก็นอนเสีย 
ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงคุณท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุคุณท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงคุณ 
ท่ียังมิไดทําใหแจง นี้จดัเปนกุสีตวัตถุขอท่ี ๒ 
     ๓. ขออ่ืนยงัมีอยูอีก ภกิษตุองเดินทาง เธอมีความคิดอยางนี้วา เราจกัตองเดินทางแล  
แตเม่ือเราเดินทางไป จักลําบากกาย อยากระนั้นเลย เราจะนอนละเธอก็นอนเสีย ไมปรารภ 
ความเพยีร เพือ่ถึงคุณท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุคุณท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงคุณท่ียงัมิไดทําให 
แจง นี้จดัเปนกุสีตวัตถุขอท่ี ๓ 
     ๔. ขออ่ืนยงัมีอยูอีก ภกิษเุดินทางแลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราไดเดินทางแลว 
 เม่ือเรากําลังเดินทางอยู ลําบากกาย อยากระนั้นเลย เราจะนอนละเธอก็นอนเสีย ไมปรารภ 
 ความเพยีร เพือ่ถึงคุณท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุคุณท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงคุณท่ียงัมิไดทําให 
 แจง นีจ้ัดเปนกุสีตวัตถุขอท่ี ๔ 
     ๕. ขออ่ืนยงัมีอยูอีก ภกิษเุท่ียวไปในบานหรือนิคมเพ่ือบิณฑบาต ไมไดโภชนะ 
 อันเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ เธอคิดอยางนี้วา เม่ือเราเที่ยวไปตามบาน 
 หรือนิคม ก็ไมไดโภชนะอันเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ กายของเรานั้นลําบาก   
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 ไมควรแกการงาน อยากระนัน้เลย เราจะนอนละเธอก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร เพื่อ 
 ถึงคุณท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุคุณท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงคุณท่ียังมิไดทําใหแจง นี้จัดเปน 
 กุสีตวัตถุขอท่ี ๕ 
     ๖. ขออ่ืนยงัมีอยูอีก ภกิษเุท่ียวไปตามบานหรือนิคมเพื่อบิณฑบาต ไดโภชนะอัน 
เศราหมอง หรือประณีตพอแกความตองการแลว เธอคิดอยางนีว้า เม่ือเราเท่ียวไปตาม 
บานหรือนิคมเพ่ือบิณฑบาต ไดโภชนะอันเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการแลว กาย 
ของเรานั้นหนกั ไมควรแกการงาน จะเปนเหมือนถ่ัวหมัก อยากระนั้นเลย เราจะนอนละ  
เธอก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงคุณท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุคุณท่ียังไมบรรลุ เพื่อ 
ทําใหแจงซ่ึงคุณท่ียังมิไดทําใหแจง นี้จดัเปนกุสีตวัตถุขอท่ี ๖ 
     ๗. ขออ่ืนยงัมีอยูอีก ภกิษเุกิดอาพาธข้ึนเล็กนอย เธอมีความคิดอยางนี้วา เราเกิด 
อาพาธข้ึนเล็กนอย ความดําริเพื่อจะนอนมีอยู อยากระนัน้เลย เราจะนอนละ เธอก็นอนเสีย 
ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงคุณท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุคุณท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงคุณท่ียัง 
มิไดทําใหแจง นี้จัดเปนกุสีตวัตถุขอท่ี ๗ 
     ๘. ขออ่ืนยงัมีอยูอีก ภกิษหุายไขแลว แตยังไมนาน เธอคิดอยางน้ีวาเรา 
หายไขแลว แตยังไมนาน กายของเราออนเพลีย ไมควรแกการงาน อยากระนั้นเลย เราจะ 
นอนละ เธอกน็อนเสีย ไมปรารภความเพยีร เพื่อถึงคุณท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุคุณท่ียังไมบรรลุ  
เพื่อทําใหแจงซ่ึงคุณท่ียังมิไดทําใหแจง นีจ้ัดเปนกุสีตวัตถุขอท่ี ๘ 
     เหลานี้เรียกวา กุสีตวัตถุ ๘ 
     [๑๐๑๔] จติตปฏิฆาตในโลกธรรม ๘ เปนไฉน 
     จิตตปฏิฆาตในโลกธรรม ๘ คือ 
       ๑. ความยนิดีในลาภ 
       ๒. ความยินรายในความเส่ือมลาภ 
       ๓. ความยนิดีในยศ 
       ๔. ความยนิรายในความเสื่อมยศ 
       ๕. ความยนิดีในความสรรเสริญ 
       ๖. ความยนิรายในความนินทา  
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       ๗. ความยนิดีในสุข 
       ๘. ความยนิรายในทุกข 
     นี้เรียกวา จติตปฏิฆาตในโลกธรรม ๘ 
     [๑๐๑๕] อนริยโวหาร ๘ เปนไฉน 
     อนริยโวหาร ๘ คือ 
       ๑. เมื่อไมเห็น พูดวาเห็น 
       ๒. เม่ือไมไดยิน พูดวาไดยิน 
       ๓. เม่ือไมรู พูดวารู 
       ๔. เม่ือไมรูแจง พูดวารูแจง 
       ๕. เม่ือเหน็ พูดวาไมเหน็ 
       ๖. เม่ือไดยิน พูดวาไมไดยิน 
       ๗. เม่ือรู พูดวาไมรู 
       ๘. เม่ือรูแจง พูดวาไมรูแจง 
     เหลานี้เรียกวา อนริยโวหาร ๘ 
     [๑๐๑๖] มิจฉัตตะ ๘ เปนไฉน 
     มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะ 
มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ 
     เหลานี้เรียกวา มิจฉัตตะ ๘ 
     [๑๐๑๗] ปุริสโทษ ๘ เปนไฉน 
     ปุริสโทษ ๘ คือ 
     ๑. ภิกษุในศาสนาน้ี โจทภิกษดุวยอาบัติ ภิกษท่ีุถูกโจทดวยอาบัตินัน้แกตวัดวยความ 
ไมมีสติวา เราระลึกไมไดๆ ดังนี้ นี้จดัเปนปุริสโทษขอท่ี ๑ 
     ๒. ขออ่ืนยงัมีอยูอีก ภกิษใุนศาสนานี้ โจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุท่ีถูกโจทดวยอาบัต ิ
นั้น ไดโตตอบผูโจทวา ประโยชนอะไรหนอ ดวยการกลาวสําหรับทานผูโงเขลา ผูไมฉลาด 
แมทานยังสําคัญผิดท่ีจะกลาวกะเรา ดังนี้ นี้จัดเปนปุริสโทษขอท่ี ๒ 
     ๓. ขออ่ืนยงัมีอยูอีก ภกิษใุนศาสนานี้ โจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุท่ีถูกโจทดวยอาบัตนิั้น 
กลับปรับอาบัติแกภิกษุผูโจทน่ันแหละวา ทานนั่นแหละตองอาบัติช่ือนี้ ทานจงแสดงอาบัตินั้น 
เสียกอน ดังนี้ นี้จัดเปนปุริสโทษขอท่ี ๓  
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     ๔. ขออ่ืนยงัมีอยูอีก ภกิษใุนศาสนานี้ โจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุท่ีถูกโจทดวยอาบัต ิ
นั้น ยกเหตุอ่ืนๆ มาพูดกลบเกล่ือน พูดชักใหเขวไปนอกเรื่องทําเคือง ทําโกรธ ทําอาการ 
ไมพอใจ นี้จัดเปนปุริสโทษขอท่ี ๔ 
     ๕. ขออ่ืนยงัมีอยูอีก ภกิษใุนศาสนานี้ โจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุท่ีถูกโจทดวยอาบัต ิ
นั้น โบกมือปฏิเสธในทามกลางสงฆ นี้จัดเปนปุริสโทษขอท่ี ๕ 
     ๖. ขออ่ืนยงัมีอยูอีก ภกิษใุนศาสนานี้ โจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุท่ีถูกโจทดวยอาบัต ิ
นั้น นิ่งเสีย ทรมานสงฆใหลําบาก นี้จัดเปนปุริสโทษขอท่ี ๖ 
     ๗. ขออ่ืนยงัมีอยูอีก ภกิษใุนศาสนานี้ โจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุท่ีถูกโจทดวยอาบัต ิ
นั้น ไมเอ้ือเฟอตอสงฆ ไมเอ้ือเฟอตอโจท หลีกไปเสียตามชอบใจท้ังท่ียังตองอาบัติอยู  
นี้จัดเปนปุริสโทษขอท่ี ๗ 
     ๘. ขออ่ืนยงัมีอยูอีก ภกิษใุนศาสนานี้ โจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุท่ีถูกโจทดวยอาบัต ิ
 นั้น พูดอยางนี้วา ทําไมหนอทานจึงขวนขวายในเรานัก บัดนี้เราจะลาสิกขาสึกไปเปนคฤหัสถ 
 เธอนั้นก็ลาสิกขาสึกไปเปนคฤหัสถแลวกลาวอยางนีว้า ทานผูมีอายุท้ังหลาย บัดนีแ้ลทาน 
 ท้ังหลายจงยนิดีแชมช่ืนเถิด ดังนี้ นีจ้ัดเปนปุริสโทษขอท่ี ๘ 
     [๑๐๑๘] อสัญญีวาทะ ๘ เปนไฉน 
     อสัญญีวาทะ ๘ คือ 
     ๑. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาท่ีมีรูป เบ้ืองหนาแตตายยอมไมแปรผัน  
จึงบัญญัติอัตตาน้ันวา ไมมีสัญญา 
     ๒. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาท่ีไมมีรูป เบ้ืองหนาแตตาย ยอมไม 
แปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา ไมมีสัญญา 
     ๓. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาท้ังท่ีมีรูปและไมมีรูปเบ้ืองหนาแตตาย  
ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา ไมมีสัญญา 
     ๔. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาท่ีมีรูปก็ไมใช ท่ีหารูปมิไดก็มิใช  
เบ้ืองหนาแตตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา ไมมีสัญญา 
     ๕. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาท่ีมีท่ีสุด เบ้ืองหนาแตตาย ยอมไม 
 แปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา ไมมีสัญญา  
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     ๖. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาท่ีหาท่ีสุดมิได เบ้ืองหนาแตตาย ยอม 
ไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา ไมมีสัญญา 
     ๗. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาท้ังท่ีมีท่ีสุดและไมมีท่ีสุดเบื้องหนา 
แตตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัตอัิตตานั้นวา ไมมีสัญญา 
     ๘. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาท่ีมีท่ีสุดก็ไมใช ท่ีหาท่ีสุดมิไดก็ไมใช 
เบ้ืองหนาแตตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา ไมมีสัญญา 
     เหลานี้เรียกวา อสัญญีวาทะ ๘ 
     [๑๐๑๙] เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘ เปนไฉน 
     เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘ คือ 
     ๑. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาท่ีมีรูป เบ้ืองหนาแตตายยอมไมแปรผัน 
จึงบัญญัติอัตตาน้ันวา มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช 
     ๒. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาท่ีไมมีรูป เบ้ืองหนาแตตาย ยอมไม 
แปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช 
     ๓. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาท้ังท่ีมีรูปและไมมีรูปเบ้ืองหนาแตตาย 
ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา มีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช 
     ๔. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตามีรูปก็ไมใช ไมมีรูปก็ไมใช เบ้ืองหนา 
แตตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา มีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช 
     ๕. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาท่ีมีท่ีสุด เบ้ืองหนาแตตายยอมไม 
แปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช 
     ๖. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาท่ีไมมีท่ีสุด เบ้ืองหนาแตตาย ยอมไม 
แปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช 
     ๗. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตาท้ังท่ีมีท่ีสุดและไมมีท่ีสุดเบื้องหนา 
แตตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา มีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช 
     ๘. สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งถือวา อัตตามีท่ีสุดก็ไมใช ไมมีท่ีสุดก็ไมใช เบ้ืองหนา 
แตตาย ยอมไมแปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นวา มีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช 
     เหลานี้เรียกวา เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘  
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                          นวกนิเทศ 
     [๑๐๒๐] ในนวกมาติกาเหลานั้น อาฆาตวัตถุ ๙ เปนไฉน 
     อาฆาตวัตถุ ๙ คือ 
     ๑. ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนี้ไดกระทําความเส่ือมเสียแกเราแลว 
     ๒. ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเส่ือมเสียแกเรา 
     ๓. ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนี้จักกระทําความเส่ือมเสียแกเรา 
     ๔. ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนี้ไดกระทําความเส่ือมเสียแกคนเปนท่ีรัก 
ท่ีชอบพอของเราแลว 
     ๕. ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเส่ือมเสียแกคนผูเปนท่ีรักท่ี 
ชอบพอของเรา 
     ๖. ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนี้จักกระทําความเส่ือมเสียแกคนผูเปนท่ีรัก 
ท่ีชอบพอของเราแลว 
     ๗. ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนี้ไดกระทําประโยชนแกคนผูไมเปนท่ีรักไม 
เปนท่ีชอบพอของเราแลว 
     ๘. ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําประโยชนแกคนผูไมเปนท่ีรักไม 
เปนท่ีชอบพอของเรา 
     ๙. ความอาฆาตยอมเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนี้จักทําประโยชนแกคนผูไมเปนท่ีรักไมเปนท่ี 
ชอบพอของเรา 
     เหลานี้เรียกวา อาฆาตวัตถุ ๙ 
     [๑๐๒๑] ปุริสมละ ๙ เปนไฉน 
     ปุริสมละ ๙ คือ 
       ๑. โกธะ    ความโกรธ 
       ๒. มักขะ     ความลบหลูคุณทาน 
       ๓. อิสสา    ความริษยา 
       ๔. มัจฉริยะ  ความตระหนี ่
       ๕. มายา    ความเจาเลห  
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       ๖. สาเถยยะ ความโออวด 
       ๗. มุสาวาท  พูดเท็จ 
       ๘. ปาปจฉา  ความปรารถนาลามก 
       ๙. มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด 
     เหลานี้เรียกวา ปุริสมละ ๙ 
     [๑๐๒๒] มานะ ๙ เปนไฉน 
     มานะ ๙ คือ 
       ๑. ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา 
       ๒. ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเสมอเขา 
       ๓. ผูเลิศกวาเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา 
       ๔. ผูเสมอเขา   สําคัญตนวาเลิศกวาเขา 
       ๕. ผูเสมอเขา   สําคัญตนวาเสมอเขา 
       ๖. ผูเสมอเขา   สําคัญตนวาเลวกวาเขา 
       ๗. ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเลิศกวาเขา 
       ๘. ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเสมอเขา 
       ๙. ผูเลวกวาเขา สําคัญตนวาเลวกวาเขา 
     เหลานี้เรียกวา มานะ ๙ 
     [๑๐๒๓] ตณัหามูลกธรรม ๙ เปนไฉน 
     ตัณหามูลกธรรม ๙ คือ 
       ๑. เพราะอาศัยตัณหา จงึเกิดการแสวงหา 
       ๒. เพราะอาศัยการแสวงหา จึงเกดิการได 
       ๓. เพราะอาศัยการได จงึเกิดการวินิจฉัย 
       ๔. เพราะอาศัยการวนิิจฉัย จึงเกดิฉันทราคะ 
       ๕. เพราะอาศัยฉันทราคะ จึงเกดิความยึดถือ 
       ๖. เพราะอาศัยความยึดถือ จึงเกิดการหวงแหน 
       ๗. เพราะอาศัยการหวงแหน จึงเกดิความตระหน่ี 
       ๘. เพราะอาศัยความตระหน่ี จึงเกดิการรักษา  
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       ๙. เพราะอาศัยการรักษา จึงเกิดบาปอกุศลธรรม หลายประการ คือการจับทอนไม  
  การจับศาสตรา การทะเลาะ การเกี่ยงแยง การวิวาท การพูดข้ึนมึงกกูารพูดสอเสียด การพูดเท็จ 
     เหลานี้เรียกวา ตณัหามูลกธรรม ๙ 
     [๑๐๒๔] อิญชิตะ ๙ เปนไฉน 
     อิญชิตะ ๙ คือ 
       ๑. ความหวั่นไหววา มีเรา 
       ๒. ความหว่ันไหววา เปนเรา 
       ๓. ความหวั่นไหววา นีเ้ปนเรา 
       ๔. ความหว่ันไหววา เราจักมี 
       ๕. ความหว่ันไหววา เราจักเปนสัตวมีรูป 
       ๖. ความหวั่นไหววา เราจักเปนสัตวไมมีรูป 
       ๗. ความหว่ันไหววา เราจักเปนสัตวมีสัญญา 
       ๘. ความหว่ันไหววา เราจักเปนสัตวไมมีสัญญา 
       ๙. ความหวั่นไหววา เราจักเปนสัตวมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช 
     เหลานี้เรียกวา อิญชิตะ ๙ 
     [๑๐๒๕] มัญญิตะ ๙ ผันทิตะ ๙ ปปญจติะ ๙ สังขตะ ๙ เปนไฉน 
     สังขตะ ๙ คือ 
       ๑. ความปรุงแตงวา เรามี 
       ๒. ความปรุงแตงวา เปนเรา 
       ๓. ความปรุงแตงวา นีเ้ปนเรา 
       ๔. ความปรุงแตงวา เราจักมี 
       ๕. ความปรุงแตงวา เราจักเปนสัตวมีรูป 
       ๖. ความปรุงแตงวา เราจักเปนสัตวไมมีรูป 
       ๗. ความปรุงแตงวา เราจักเปนสัตวมีสัญญา 
       ๘. ความปรุงแตงวา เราจักเปนสัตวไมมีสัญญา 
       ๙. ความปรุงแตงวา เราจักเปนสัตวมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช 
     เหลานี้เรียกวา สังขตะ ๙  
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                          ทสกนิเทศ 
     [๑๐๒๖] ในทสกมาติกาเหลานั้น กิเลสวัตถุ ๑๐ เปนไฉน 
     กิเลสวัตถุ ๑๐ คือ 
     โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกจิฉา ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะอโนตตัปปะ 
เหลานี้เรียกวา กิเลสวัตถุ ๑๐ 
     [๑๐๒๗] อาฆาตวัตถุ ๑๐ เปนไฉน 
     อาฆาตวัตถุ ๑๐ คือ 
     ๑. ความอาฆาตเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนีไ้ดทําความเส่ือมเสียแกเราแลว 
     ๒. ความอาฆาตเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเส่ือมเสียแกเรา 
     ๓. ความอาฆาตเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนีจ้ักทําความเส่ือมเสียแกเรา 
     ๔. ความอาฆาตเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนีไ้ดทําความเส่ือมเสียแกคนผูเปนท่ีรักท่ีชอบพอ 
ของเราแลว 
     ๕. ความอาฆาตเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนีก้ําลังทําความเส่ือมเสียแกคนผูเปนท่ีรักเปนท่ีชอบ 
พอของเรา 
     ๖. ความอาฆาตเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนีจ้ักทําความเส่ือมเสียแกคนผูเปนท่ีรักท่ีชอบพอ 
ของเรา 
     ๗. ความอาฆาตเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนีไ้ดทําประโยชนแกคนผูไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบพอ 
ของเราแลว 
     ๘. ความอาฆาตเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนีก้ําลังทําประโยชนแกคนผูไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบ 
พอของเรา 
     ๙. ความอาฆาตเกิดข้ึนดวยคิดวา ผูนีจ้ักทําประโยชนแกคนผูไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบ 
พอของเรา 
     ๑๐. ความอาฆาตเกิดข้ึนในฐานะอันไมควร 
     เหลานี้เรียกวา อาฆาตวัตถุ ๑๐  
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     [๑๐๒๘] อกุศลกรรมบถ ๑๐ เปนไฉน 
     อกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ 
       ๑. ปาณาติบาต     ฆาสัตว 
       ๒. อทินนาทาน     ลักทรัพย 
       ๓. กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม 
       ๔. มุสาวาท       พูดเท็จ 
       ๕. ปสุณาวาจา     พดูสอเสียด 
       ๖. ผรุสวาจา      พูดคําหยาบ 
       ๗. สัมผัปปลาปะ    พูดเพอเจอ 
       ๘. อภิชฌา       โลภอยากไดของเขา 
       ๙. พยาบาท       ปองรายเขา 
       ๑๐. มิจฉาทิฏฐิ     เห็นผิดจากคลองธรรม 
     เหลานี้เรียกวา อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
     [๑๐๒๙] สัญโญชน ๑๐ เปนไฉน 
     สัญโญชน ๑๐ คือ 
       ๑. กามราคสัญโญชน 
       ๒. ปฏิฆสัญโญชน 
       ๓. มานสัญโญชน 
       ๔. ทิฏฐิสัญโญชน 
       ๕. วิจกิิจฉาสัญโญชน 
       ๖. สีลัพพตปรามาสสัญโญชน 
       ๗. ภวราคสัญโญชน 
       ๘. อิสสาสัญโญชน 
       ๙. มัจฉริยสัญโญชน 
       ๑๐. อวิชชาสัญโญชน 
     เหลานี้เรียกวา สัญโญชน ๑๐  
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     [๑๐๓๐] มิจฉัตตะ ๑๐ เปนไฉน 
     มิจฉัตตะ ๑๐ คือ 
       ๑. มิจฉาทิฏฐิ 
       ๒. มิจฉาสังกัปปะ 
       ๓. มิจฉาวาจา 
       ๔. มิจฉากัมมันตะ 
       ๕. มิจฉาอาชีวะ 
       ๖. มิจฉาวายามะ 
       ๗. มิจฉาสติ 
       ๘. มิจฉาสมาธิ 
       ๙. มิจฉาญาณ 
       ๑๐. มิจฉาวิมุตติ 
     เหลานี้เรียกวา มิจฉัตตะ ๑๐ 
     [๑๐๓๑] มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ เปนไฉน 
     มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ คือ 
       ๑. ความเห็นวา ทานท่ีบุคคลใหแลวไมมีผล 
       ๒. ความเห็นวา การบูชาพระรัตนตรัยไมมีผล 
       ๓. ความเห็นวา การบูชาเทวดาไมมีผล 
       ๔. ความเห็นวา ผลวิบากของกรรมดีและกรรมช่ัวไมมี 
       ๕. ความเห็นวา โลกนี้ไมมี 
       ๖. ความเห็นวา โลกหนาไมมี 
       ๗. ความเห็นวา มารดาไมมี 
       ๘. ความเห็นวา บิดาไมมี 
       ๙. ความเห็นวา สัตวท่ีจตุิและเกดิไมมี 
       ๑๐. ความเห็นวา สมณพราหมณ ผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ รูยิ่งเห็นแจงประจกัษซ่ึง 
  โลกน้ีและโลกหนาดวยตนเองแลว ประกาศใหผูอ่ืนรูได ไมมีในโลก 
     เหลานี้เรียกวา มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐  
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     [๑๐๓๒] อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ เปนไฉน 
     อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ คือ 
       ๑. ความเห็นวา โลกเท่ียง 
       ๒. ความเห็นวา โลกไมเท่ียง 
       ๓. ความเห็นวา โลกมีท่ีสุด 
       ๔. ความเห็นวา โลกไมมีท่ีสุด 
       ๕. ความเห็นวา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น 
       ๖. ความเห็นวา ชีพเปนอ่ืน สรีระก็เปนอ่ืน 
       ๗. ความเห็นวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก 
       ๘. ความเห็นวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเกดิอีก 
       ๙. ความเห็นวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มี 
       ๑๐. ความเห็นวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกก็หามิไดยอมไมเกิดอีกก็หามิได 
  เหลานี้เรียกวา อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ 
                        อัฏฐารสกนิเทศ 
     [๑๐๓๓] ในมาติกานัน้ ตณัหาวิจริต ๑๘ อาศัยเบญจขันธภายในเปนไฉน 
     ตัณหาวาเรามี ดังนี้ ก็มี ตณัหาวาเราเปนโดยประการน้ี ดังนี้ ก็มี ตณัหาวาเราเปน 
อยางนั้น ดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราเปนโดยประการอ่ืน ดังนี้ กมี็ ตัณหาวาเราจักเปน ดังนี้ กมี็ 
ตัณหาวาเราจกัเปนโดยประการนี้ ดังนี้ ก็มี ตัณหาวาเราจักเปนอยางนั้น ดังนี้ ก็มี ตณัหาวา 
เราจักเปนโดยประการอ่ืน ดงันี้ ก็มี ตัณหาวาเราแนนอน ดังนี้ ก็มี ตณัหาวาเราไมแนนอน 
ดังนี้ ก็มี ตณัหาวาเราพึงเปน ดังนี้ก็มี ตณัหาวาเราพึงเปนโดยประการน้ี ดังนี้ ก็มี ตณัหาวา 
เราพึงเปนอยางนั้น ดังนีก้็มี ตัณหาวาเราพงึเปนโดยประการอ่ืน ดังนี้ กมี็ ตัณหาวาเราพึงเปน 
บาง ดังนี้ก็มี ตณัหาวาเราพงึเปนโดยประการน้ีบาง ดังน้ี กมี็ ตัณหาวาเราพึงเปนอยางนัน้ 
บางดังนี้ ก็มี ตณัหาวาเราพึงเปนโดยประการอ่ืนบาง ดังน้ี ก็มี 
     [๑๐๓๔] กต็ัณหาวา เรามี คืออยางไร 
     คือ ไมแยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกัน 
แลว ไดฉันทะวา เรามี ไดมานะวา เรามี ไดทิฏฐิวา เรามี เม่ือธรรมท้ัง ๓ นั้นมีอยู ธรรม  
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เปนเคร่ืองเนิ่นชาเหลานี้วา เราเปนโดยประการนี้ หรือเราเปนอยางนัน้ หรือเราเปนโดยประการ 
อ่ืนก็ยอมมี 
     [๑๐๓๕] กต็ัณหาวา เราเปนโดยประการน้ี คืออยางไร 
     คือ ตัณหาวา เราเปนกษัตริย หรือเปนพราหมณ เปนแพศย หรือเปนศูทรเปนคฤหัสถ  
 หรือเปนบรรพชิต เปนเทวดา หรือเปนมนุษย มีรูป หรือไมมีรูปมีสัญญา หรือไมมีสัญญา  
 หรือมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช อยางนี้ช่ือวาตัณหาวา เราเปนโดยประการน้ี 
     [๑๐๓๖] กต็ัณหาวา เราเปนอยางนัน้ คืออยางไร 
     คือ ตัณหาท่ีเกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา เขาเปนกษัตริย เราก็เปนกษัตริย 
เหมือนกนั หรือเขาเปนพราหมณ เราก็เปนพราหมณเหมือนกัน หรือเขาเปนแพศย เราก็เปน 
แพศยเหมือนกัน หรือเขาเปนศูทร เราก็เปนศูทรเหมือนกัน หรือเขาเปนคฤหัสถ เราก็เปน 
คฤหัสถเหมือนกัน หรือเขาเปนบรรพชิตเราก็เปนบรรพชิตเหมือนกนั หรือเขาเปนเทวดา  
เราก็เปนเทวดาเหมือนกนั หรือเขาเปนมนษุย เรากเ็ปนมนุษยเหมือนกนั หรือเขามีรูป เราก็มี 
รูปเหมือนกนัหรือเขาไมมีรูป เราก็ไมมีรูปเหมือนกนั หรือเขามีสัญญา เราก็มีสัญญาเหมือนกนั 
หรือเขาไมมีสัญญา เราก็ไมมีสัญญาเหมือนกัน หรือเขามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็มี 
สัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนกนั อยางนี้ช่ือวา ตัณหาวา เราเปนอยางนัน้ 
     [๑๐๓๗] กต็ัณหาวา เราเปนโดยประการอ่ืน คืออยางไร 
     คือ ตัณหาท่ีเกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา เขาเปนกษัตริย เราไมไดเปนกษัตริย 
เหมือนเขา หรือเขาเปนพราหมณ เราไมไดเปนพราหมณเหมือนเขาหรือเขาเปนแพศย เราไม 
ไดเปนแพศยเหมือนเขา หรือเขาเปนศูทร เราไมไดเปนศูทรเหมือนเขา หรือเขาเปนคฤหัสถ 
เราไมไดเปนคฤหัสถเหมือนเขา หรือเขาเปนบรรพชิต เราไมไดเปนบรรพชิตเหมือนเขา หรือเขา 
เปนเทวดา เราไมไดเปนเทวดาเหมือนเขา หรือเขาเปนมนุษย เราไมไดเปนมนุษยเหมือนเขา  
หรือเขามีรูป เราไมมีรูปเหมือนเขา หรือเขาไมมีรูป เรามิใชไมมีรูปเหมือนเขา หรือเขามีสัญญา 
เราไมมีสัญญาเหมือนเขา หรือเขาไมมีสัญญา เราไมใชไมมีสัญญาเหมือนเขา หรือเขามีสัญญาก็ 
ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เราไมใชมีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนเขา อยางนี้ช่ือวา  
ตัณหาวา เราเปนโดยประการอ่ืน 
     [๑๐๓๘] กต็ัณหาวา เราจกัเปน คืออยางไร  
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     คือ ไมแยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกัน 
แลว ไดฉันทะวา เราจักเปน ไดมานะวา เราจักเปน ไดทิฏฐิวา เราจักเปน เม่ือธรรมท้ัง ๓ 
นั้นมีอยู ธรรมเปนเคร่ืองเนิ่นชาเหลานี้วา เราจักเปนโดยประการน้ี หรือเราจักเปนอยางนั้น  
หรือเราจักเปนโดยประการอ่ืน ก็ยอมมี 
        [๑๐๓๙] ก็ตัณหาวา เราจักเปนโดยประการนี้ คืออยางไร 
     คือ ตัณหาวา เราจักเปนกษัตริย หรือจกัเปนพราหมณ จักเปนแพศยหรือจักเปนศูทร  
จักเปนคฤหัสถ หรือจักเปนบรรพชิต จักเปนเทวดา หรือจักเปนมนุษย จักมีรูป หรือจักไมมีรูป 
จักมีสัญญา หรือจักไมมีสัญญา หรือจักมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช อยางนี้ช่ือวา ตัณหา 
วา เราจักเปนโดยประการน้ี 
     [๑๐๔๐] กต็ัณหาวา เราจกัเปนอยางนั้น คืออยางไร 
     คือ ตัณหาท่ีเกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา เขาเปนกษัตริย เราก็จักเปนกษัตริย 
เหมือนกนั หรือเขาเปนพราหมณ เราก็จักเปนพราหมณเหมือนกนัฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใช  
ไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็จกัมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนกนั อยางนี้ช่ือวา ตัณหาวา  
เราจักเปนอยางนั้น 
     [๑๐๔๑] กต็ัณหาวา เราจกัเปนโดยประการอ่ืน คืออยางไร 
     คือ ตัณหาท่ีเกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนวา เขาเปนกษตัริยเราจักไมไดเปน 
กษัตริยเหมือนเขา หรือเขาเปนพราหมณ เราจักไมไดเปนพราหมณเหมือนเขา ฯลฯ หรือเขามี 
สัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เราจักไมเปนผูมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนเขา 
อยางนี้ช่ือวา ตณัหาวา เราจักเปนโดยประการอ่ืน 
     [๑๐๔๒] กต็ัณหาวา เราแนนอน คืออยางไร 
     คือ ไมแยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกัน 
แลว มีตัณหาวา เราเท่ียง เรายัง่ยืน เราแนนอน เราไมมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา 
อยางนี้ช่ือวา ตณัหาวา เราแนนอน 
     [๑๐๔๓] กต็ัณหาวา เราไมแนนอน คืออยางไร 
     คือ ไมแยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกัน 
แลว มีตัณหาวา เราจักขาดสูญ เราจักพินาศ เราจักไมมี อยางนี้ช่ือวาตัณหาวา เราไมแนนอน  
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     [๑๐๔๔] กต็ัณหาวา เราพึงเปน คืออยางไร 
     คือ ไมแยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกันแลว  
ไดฉันทะวา เราพึงเปน ไดมานะวา เราพึงเปน ไดทิฏฐิวา เราพึงเปน เม่ือธรรมท้ัง ๓ นั้นมี 
อยู ธรรมเปนเคร่ืองเนิ่นชาเหลานี้วา เราพึงเปนโดยประการนี้ หรือเราพึงเปนอยางนัน้ หรือเรา 
พึงเปนโดยประการอ่ืน กย็อมมี 
     [๑๐๔๕] กต็ัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้ คืออยางไร 
     คือ ตัณหาวา เราพึงเปนกษัตริย หรือพึงเปนพราหมณ พึงเปนแพศยหรือพึงเปนศูทร 
พึงเปนคฤหัสถ หรือพึงเปนบรรพชิต พึงเปนเทวดา หรือพึงเปนมนษุยพึงมีรูป หรือพึงไมมี 
รูป พึงมีสัญญา หรือพึงไมมีสัญญา หรือพึงมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ 
ไมใช อยางนีช่ื้อวา ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการน้ี 
     [๑๐๔๖] กต็ัณหาวา เราพึงเปนอยางนัน้ คืออยางไร 
     คือ ตัณหาท่ีเกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา เขาเปนกษัตริย เราก็พึงเปนกษัตริย 
เหมือนกนั หรือเขาเปนพราหมณ เราก็พึงเปนพราหมณเหมือนกนัฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใช  
ไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็พึงมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนกนั อยางนี้ช่ือวา ตัณหาวา 
เราพึงเปนอยางนั้น 
     [๑๐๔๗] กต็ัณหาวา เราพึงเปนโดยประการอ่ืน คืออยางไร 
     คือ ตัณหาท่ีเกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา เขาเปนกษัตริย เราไมพึงเปนกษัตริย 
เหมือนเขา หรือเขาเปนพราหมณ เราไมพงึเปนพราหมณเหมือนเขา ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใช  
ไมมีสัญญาก็ไมใช เราไมพึงมีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนเขา อยางนี้ช่ือวา ตัณหา 
วา เราพึงเปนโดยประการอ่ืน 
     [๑๐๔๘] กต็ัณหาวา เราพึงเปนบาง คืออยางไร 
     คือ ไมแยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกันแลว  
ไดฉันทะวา เราก็พึงเปนบาง ไดมานะวา เราก็พึงเปนบาง ไดทิฏฐิวา เราก็พึงเปนบาง เม่ือธรรม 
ทั้ง ๓ นั้นมีอยู ธรรมเปนเคร่ืองเนิ่นชาเหลานี้วา เราก็พึงเปนโดยประการน้ีบาง หรือพงึเปน 
อยางนั้นบาง หรือพึงเปนโดยประการอ่ืนบาง ก็ยอมมี 
     [๑๐๔๙] กต็ัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้บาง คืออยางไร 
     คือ ตัณหาวา เราก็พึงเปนกษัตริยบาง หรือพึงเปนพราหมณบาง พึงเปนแพศยบาง   
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หรือพึงเปนศูทรบาง พึงเปนคฤหัสถบาง หรือพึงเปนบรรพชิตบางพึงเปนเทวดาบาง หรือพึง 
เปนมนุษยบาง พึงมีรูปบาง หรือพึงไมมีรูปบาง พึงมีสัญญาบาง หรือพึงไมมีสัญญาบาง หรือ 
พึงมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชบางอยางนี้ช่ือวา ตณัหาวา เราพึงเปนโดยประการน้ีบาง 
     [๑๐๕๐] กต็ัณหาวา เราพึงเปนอยางนัน้บาง คืออยางไร 
     คือ ตัณหาท่ีเกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา เขาเปนกษัตริย เราก็พึงเปนกษัตริย 
เหมือนเขาบาง หรือเขาเปนพราหมณ เรากพ็ึงเปนพราหมณเหมือนเขาบาง ฯลฯ หรือเขามีสัญญา 
ก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็พึงมีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนเขาบาง อยางนี ้
ช่ือวา ตัณหาวา เราพึงเปนอยางนั้นบาง 
     [๑๐๕๑] กต็ัณหาวา เราพึงเปนโดยประการอ่ืนบาง คืออยางไร 
     คือ ตัณหาท่ีเกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา เขาเปนกษัตริย เราก็พึงเปนกษัตริย 
 เหมือนเขาบางก็หาไม หรือเขาเปนพราหมณ เราก็พึงเปนพราหมณเหมือนเขาบางก็หาไม ฯลฯ  
 หรือเขามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็พึงมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือน 
 เขาบางก็หาไม อยางนี้ช่ือวา ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการอ่ืนบาง 
     เหลานี้ช่ือวา ตัณหาวิจริต ๑๘ อาศัยเบญจขันธภายใน 
     [๑๐๕๒] ตณัหาวิจริต ๑๘ อาศัยเบญจขันธภายนอก เปนไฉน 
     ตัณหาวา เรามีดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี ตณัหาวา เราเปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯ  
 หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราเปนอยางนัน้ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราเปนโดย 
 ประการอ่ืนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี ตณัหาวา เราจักเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี ตณัหา 
 วา เราจักเปนโดยประการนีด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราจักเปนอยางนั้นดวยรูป  
 ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี ตัณหาวา เราจักเปนโดยประการอ่ืนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ตัณหาวา 
 เราแนนอนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี ตณัหาวา เราไมแนนอนดวยรูป ฯลฯ หรือวญิญาณน้ี  
 ตัณหาวา เราพงึเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการน้ีดวยรูป ฯลฯ 
 หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราพึงเปนอยางนั้นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี ตณัหาวา เราพึงเปน 
 โดยประการอืน่ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ตัณหาวา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวญิญาณน้ีบาง 
 ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการน้ีดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีบาง ตณัหาวา เราพึงเปนอยางนัน้ 
 ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการอ่ืนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณ 
 นี้บาง  
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     [๑๐๕๓] กต็ัณหาวา เรามีดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ คืออยางไร 
     คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจาก 
กันแลว ไดฉันทะวา เรามีดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี ไดมานะวา เรามีดวยรูป ฯลฯ หรือ 
วิญญาณน้ี ไดทิฏฐิวา เรามีดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีเม่ือธรรมท้ัง ๓ นั้นมีอยู ธรรมเคร่ือง 
เนิ่นชาเหลานีว้า เรามีโดยประการน้ีดวยรูปฯลฯ หรือวญิญาณน้ี หรือเราเปนอยางนัน้ดวยรูป  
ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี หรือเราเปนโดยประการอ่ืนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี กย็อมมี 
      [๑๐๕๔] กต็ัณหาวา เราเปนโดยประการน้ีดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี คือ 
 อยางไร 
     คือ ตัณหาวา เราเปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี หรือเปนพราหมณดวยรูป  
ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี เปนแพศยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีหรือเปนศูทรดวยรูป ฯลฯ หรือ 
วิญญาณน้ี เปนคฤหัสถดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี หรือเปนบรรพชิตดวยรูป ฯลฯ หรือ 
วิญญาณน้ี เปนเทวดาดวยรูป ฯลฯ หรือวญิญาณน้ี หรือเปนมนุษยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณ 
นี้มีรูปดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี หรือไมมีรูปดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีมีสัญญาดวย 
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี หรือไมมีสัญญาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี หรือมีสัญญาก็ไมใช  
ไมมีสัญญาก็ไมใชดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี อยางนี้ช่ือวา ตัณหาวา เราเปนโดยประการนี ้
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ 
     [๑๐๕๕] กต็ัณหาวา เราเปนอยางนัน้ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี คืออยางไร 
     คือ ตัณหาท่ีเกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา เขาเปนกษัตริย เราก็เปนกษัตริย 
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน หรือเขาเปนพราหมณ เรากเ็ปนพราหมณดวยรูป ฯลฯ 
หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน ฯลฯ เขามีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็มีสัญญาก็ไมใช  
ไมมีสัญญาก็ไมใช ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีเหมือนกนั อยางนี้ช่ือวา ตัณหาวา เราเปน 
อยางนั้นดวยรูป ฯลฯ หรือวญิญาณน้ี 
     [๑๐๕๖] กต็ัณหาวา เราเปนโดยประการอ่ืนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี คือ 
อยางไร 
     คือ ตัณหาท่ีเกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา เขาเปนกษัตริย เราก็เปนกษัตริย 
เหมือนเขา ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี หรือเขาเปนพราหมณ เราไมเปนพราหมณเหมือนเขา  
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ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เรามีสัญญาก็ 
ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนเขาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีกห็ามิได อยางนี้ช่ือวา ตัณหา 
วา เราเปนโดยประการอ่ืนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี 
     [๑๐๕๗] กต็ัณหาวา เราจกัเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีคืออยางไร 
     คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกนั 
 แลว ไดฉันทะวา เราจักเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ไดมานะวา เราจักเปนดวยรูป ฯลฯ 
 หรือวิญญาณนี้ ไดทิฏฐิวา เราจักเปนดวยรูป ฯลฯหรือวญิญาณน้ี เม่ือธรรมท้ัง ๓ นั้นมีอยู  
 ธรรมเปนเคร่ืองเนิ่นชาเหลานี้วา เราจักเปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือเรา 
 จักเปนอยางนัน้ดวยรูปฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือเราจักเปนโดยประการอ่ืนดวยรูป ฯลฯ หรือ 
วิญญาณน้ี ก็ยอมมี 
     [๑๐๕๘] กต็ัณหาวา เราจกัเปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้  
คืออยางไร 
     คือ ตัณหาวา เราจักเปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี หรือจกัเปนพราหมณ 
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ จักเปนแพศยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือจักเปนศูทรดวย 
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี จักเปนคฤหัสถดวยรูปฯลฯ หรือวิญญาณน้ี หรือจักเปนบรรพชิต 
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ จักเปนเทวดาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือจักเปนมนุษย 
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือจักมีรูปดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือจักไมมีรูปดวย 
รูป ฯลฯหรือวญิญาณน้ี จักมสัีญญาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี หรือจกัไมมีสัญญาดวยรูป  
ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี หรือจกัมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชดวยรูป ฯลฯหรือวิญญาณน้ี  
อยางนี้ช่ือวา ตณัหาวา เราจักเปนโดยประการน้ีดวยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้ 
     [๑๐๕๙] กต็ัณหาวา เราจกัเปนอยางนั้นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ คือ 
อยางไร 
     คือ ตัณหาท่ีเกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา เขาเปนกษัตริย เราก็จักเปนกษัตริย 
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน หรือเขาเปนพราหมณเรากจ็กัเปนพราหมณดวยรูป ฯลฯ 
หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็จกัมีสัญญาก็ 
ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีเหมอืนกัน อยางนีช่ื้อวา ตัณหาวา เรา 
จักเปนอยางนัน้ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 491 
     [๑๐๖๐] กต็ัณหาวา เราจกัเปนโดยประการอ่ืนดวยรูป ฯลฯหรือวิญญาณน้ี  
คืออยางไร 
     คือตัณหาทีเ่กิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนวา เขาเปนกษัตริย เราจักไมเปน 
กษัตริยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีเหมือนเขา หรือเขาเปนพราหมณเราจักไมเปนพราหมณ 
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนเขา ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เรา 
จักมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชดวยรูปฯลฯ หรือวญิญาณน้ีเหมือนเขาก็หามิได อยางนี ้
ช่ือวา ตัณหาวา เราจักเปนโดยประการอ่ืนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี 
     [๑๐๖๑] กต็ัณหาวา เราแนนอนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้คืออยางไร 
     คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจาก 
กันแลว มีตัณหาวา เราเท่ียง เรายั่งยืน เราแนนอน เราไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา ดวย 
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี อยางนี้ช่ือวา ตณัหาวา เราแนนอนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี 
     [๑๐๖๒] กต็ัณหาวา เราไมแนนอนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี คืออยางไร 
     คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจาก 
กันแลว มีตัณหาวา เราจักขาดสูญ เราจักพนิาศ เราจักไมมี ดวยรูปฯลฯ หรือวิญญาณนี้  
อยางนี้ช่ือวา ตณัหาวา เราไมแนนอนดวยรูป ฯลฯ หรือวญิญาณน้ี 
     [๑๐๖๓] กต็ัณหาวา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีคืออยางไร 
     คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจาก 
กันแลว ไดฉันทะวา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ไดมานะวา เราพึงเปนดวยรูป 
ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี ไดทิฏฐิวา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯหรือวิญญาณน้ี เม่ือธรรมท้ัง ๓ นั้น 
มีอยู ธรรมเคร่ืองเนิ่นชาเหลานี้วา เราพึงเปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือเรา 
พึงเปนอยางนัน้ดวยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้ หรือเราพึงเปนโดยประการอ่ืนดวยรูป ฯลฯ หรือ 
วิญญาณน้ี ก็ยอมมี 
     [๑๐๖๔] กต็ัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้  
คืออยางไร 
     คือ ตัณหาวา เราพึงเปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี หรือพงึเปนพราหมณ 
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ พึงเปนแพศยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือพึงเปนศูทรดวย  
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รูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี พึงเปนคฤหัสถดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี หรือพึงเปนบรรพชิต 
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ พึงเปนเทวดาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี หรือพึงเปนมนุษยดวย 
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี พึงเปนผูมีรูปดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี หรือพึงเปนผูไมมีรูปดวย 
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี พึงเปนผูมีสัญญาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือพึงเปนผูไมมีสัญญา 
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ หรือพึงเปนผูมีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใชดวยรูป ฯลฯ หรือ 
วิญญาณน้ี อยางนี้ช่ือวา ตณัหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้ ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี 
     [๑๐๖๕] กต็ัณหาวา เราพึงเปนอยางนัน้ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ คือ 
อยางไร 
     คือ ตัณหาท่ีเกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา เขาเปนกษัตริย เราก็พึงเปนกษัตริย 
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน หรือเขาเปนพราหมณ เรากพ็ึงเปนพราหมณดวยรูป ฯลฯ  
หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็พึงมีสัญญาก็ 
ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใชดวยรูป ฯลฯหรือวญิญาณน้ีเหมือนกัน อยางนี้ช่ือวา ตัณหาวา เรา 
พึงเปนอยางนัน้ดวยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้ 
     [๑๐๖๖] กต็ัณหาวา เราพึงเปนโดยประการอ่ืนดวยรูป ฯลฯหรือวิญญาณน้ี 
คืออยางไร 
     คือ ตัณหาท่ีเกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวาเขาเปนกษัตริย เราไมพึงเปนกษัตริย 
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนเขา หรือเขาเปนพราหมณ เราไมพึงเปนพราหมณดวยรูป ฯลฯ  
หรือวิญญาณนี้เหมือนเขา ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช เราไมพึงมีสัญญาก็ 
ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใชดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีเหมอืนเขา อยางนีช่ื้อวา ตัณหาวา เรา 
พึงเปนโดยประการอ่ืนดวยรูป ฯลฯ หรือวญิญาณน้ี 
     [๑๐๖๗] กต็ัณหาวา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีบาง คืออยางไร 
     คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกนั 
แลว ไดฉันทะวา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง ไดมานะวา เราพึงเปนดวยรูป  
ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีบาง ไดทิฏฐิวา เราพึงเปนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีบาง เม่ือธรรมท้ัง ๓  
นั้นมีอยู ธรรมเคร่ืองเนิ่นชาวา เราพึงเปนโดยประการน้ีดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีบาง หรือ 
เราพึงเปนอยางนั้นดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีบาง หรือเราพึงเปนโดยประการอ่ืนดวยรูป ฯลฯ  
หรือวิญญาณนี้บาง ก็ยอมมี  
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     [๑๐๖๘] กต็ัณหาวา เราพึงเปนโดยประการนี้ดวยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้บาง  
คืออยางไร 
     คือ ตัณหาวา เราพึงเปนกษัตริยดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีบาง หรือพึงเปนพราหมณ 
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง เราพึงเปนแพศยดวยรูป ฯลฯหรือวญิญาณน้ีบาง หรือพึงเปน 
ศูทรดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีบาง เราพงึเปน คฤหัสถดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง หรือ 
พึงเปนบรรพชิตดวยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้บาง เราพึงเปนเทวดาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี 
บาง หรือพึงเปนมนุษยดวยรูป ฯลฯ หรือวญิญาณน้ีบาง เราพึงมีรูปดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ี 
บาง หรือพึงไมมีรูปดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีบาง เราพึงมีสัญญาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณ 
นี้บาง หรือพึงไมมีสัญญาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีบาง หรือพึงมีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญา 
ก็ไมใช ดวยรูป ฯลฯ หรือวญิญาณน้ีบางอยางนี้ช่ือวา ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการน้ี 
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ 
     [๑๐๖๙] กต็ัณหาวา เราพึงเปนอยางนัน้ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง  
คืออยางไร 
     คือ ตัณหาท่ีเกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา เขาเปนกษัตริย เราก็พึงเปนกษัตริย 
ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บางเหมือนกนั หรือเขาเปนพราหมณเรากพ็ึงเปนพราหมณดวยรูป  
ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีบางเหมือนกัน ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช เราก็พึงมี 
สัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีบางเหมือนกัน อยางนี้ช่ือวา 
ตัณหาวา เราพึงเปนอยางนัน้ดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บาง 
     [๑๐๗๐] กต็ัณหาวา เราพึงเปนโดยประการอ่ืนดวยรูป ฯลฯหรือวิญญาณน้ี 
บาง คืออยางไร 
     คือ ตัณหาท่ีเกิดข้ึนเพราะเปรียบเทียบกับคนอ่ืนวา เขาเปนกษัตริย เราไมพึงเปนกษัตริย 
เหมือนเขาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีบาง หรือเขาเปนพราหมณเราไมพึงเปนพราหมณเหมือน 
เขาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีบาง ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช เราไมพึง 
มีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใชเหมือนเขาดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีบาง อยางนี้ช่ือวา 
ตัณหาวา เราพึงเปนโดยประการอ่ืนดวยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณน้ีบาง 
     เหลานี้ช่ือวา ตัณหาวิจริต ๑๘ อาศัยเบญจขันธภายนอก  
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     [๑๐๗๑] ตณัหาวิจริตอาศัยเบญจขันธภายใน ๑๘ เหลานี้ ตัณหาวิจริตอาศัยเบญจขันธ 
ภายนอก ๑๘ เหลานี้ ประมวลเขากันเปนตัณหาวิจริต ๓๖ 
     ตัณหาวิจริตดังกลาวนีเ้ปนอดีตกาล ๓๖ เปนอนาคตกาล ๓๖ เปนปจจุบันกาล ๓๖  
ประมวลเขากนัเปนตัณหาวจิริต ๑๐๘ 
     [๑๐๗๒] ในมาติกานัน้ ทิฏฐิ ๖๒ ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวในพรหมชาลสูตร 
เปนไฉน 
     คือ สัสสตวาทะ ๔ เอกจัจสัสสติกวาทะ ๔ อันตานันติกวาทะ ๔อมราวิกเขปกวาทะ ๔  
อธิจจสมุปปนนิกวาทะ ๒ สัญญีวาทะ ๑๖ อสัญญีวาทะ ๘เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘  
อุจเฉทวาทะ ๗ ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕ ทิฏฐิ ๖๒เหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสไวในพรหม 
ชาลสูตร ดวยประการฉะนี ้
                       ขุททกวัตถุวภิงัค จบ  
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                       ๑๘. ธัมมหทยวิภังค 
                        สัพพสังคาหิกวาร 
     [๑๐๗๓] ขันธมีเทาไร อายตนะมีเทาไร ธาตุมีเทาไร สัจจะมีเทาไร  
อินทรียมีเทาไร เหตุมีเทาไร อาหารมีเทาไร ผัสสะมีเทาไรเวทนามีเทาไร  
สัญญามีเทาไร เจตนามีเทาไร จิตมีเทาไร 
     [๑๐๗๔] ขันธมี ๕ อายตนะมี ๑๒ ธาตุมี ๑๘ สัจจะมี ๔ อินทรียมี๒๒ เหตุมี ๙ 
อาหารมี ๔ ผัสสะมี ๗ เวทนามี ๗ สัญญามี ๗ เจตนามี ๗จิตมี ๗ 
     [๑๐๗๕] ในธรรมเหลานั้น ขันธ ๕ เปนไฉน 
     คือ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธเหลานีเ้รียกวา  
ขันธ ๕ 
     [๑๐๗๖] อายตนะ ๑๒ เปนไฉน 
     คือ จักขายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะ สัททายตนะ ฆานายตนะคันธายตนะ 
ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะธัมมายตนะ     เหลานี้เรียกวา 
อายตนะ ๑๒ 
     [๑๐๗๗] ธาตุ ๑๘ เปนไฉน 
     คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ  
ฆานธาตุ คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ  
โผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธัมมธาตุมโนวญิญาณธาตุ     เหลานี้เรียกวา 
ธาตุ ๑๘ 
     [๑๐๗๘] สัจจะ ๔ เปนไฉน 
     คือ ทุกขสัจจะ สมุทยสัจจะ มัคคสัจจะ นิโรธสัจจะ เหลานี้เรียกวา สัจจะ ๔ 
     [๑๐๗๙] อินทรีย ๒๒ เปนไฉน 
     คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย มนินทรีย อิตถินทรีย  
ปุริสนทรีย ชีวติินทรีย สุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย   
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สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรียสมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย  
อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย  เหลานี้เรียกวา อินทรีย ๒๒ 
     [๑๐๘๐] เหตุ ๙ เปนไฉน 
     คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓ 
     ในเหตุ ๙ เหลานั้น กุศลเหตุ ๓ เปนไฉน 
     คือ กุศลเหตุ คือ อโลภะ กุศลเหตุ คือ อโทสะ กุศลเหตุ คือ อโมหะ  เหลานี ้
เรียกวา กุศลเหตุ ๓ 
     อกุศลเหตุ ๓ เปนไฉน 
     คือ อกุศลเหตุ คือ โลภะ อกุศลเหตุ คือ โทสะ อกุศลเหตุ คือ โมหะเหลานี้เรียกวา  
อกุศลเหตุ ๓ 
     อัพยากตเหตุ ๓ เปนไฉน 
     คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฝายวิบากแหงกุศลธรรมท้ังหลาย หรือในกิริยาอัพยากต 
ธรรมท้ังหลาย  เหลานี้เรียกวา อัพยากตเหตุ 
     [๑๐๘๑] อาหาร ๔ เปนไฉน 
     คือ กพฬิงการาหาร ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร     เหลานี้เรียกวา  
อาหาร ๔ 
     [๑๐๘๒] ผัสสะ ๗ เปนไฉน 
     คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัสมโนธาตุสัมผัส  
มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหลานี้เรียกวา ผัสสะ ๗ 
     [๑๐๘๓] เวทนา ๗ เปนไฉน 
     คือ เวทนาเกิดแตจักขุสัมผัส เวทนาเกดิแตโสตสัมผัส เวทนาเกิดแตฆานสัมผัส 
เวทนาเกิดแตชิวหาสัมผัส เวทนาเกิดแตกายสัมผัส เวทนาเกิดแตมโนธาตุสัมผัส เวทนาเกิด 
แตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหลานี้เรียกวา เวทนา ๗ 
     [๑๐๘๔] สัญญา ๗ เปนไฉน 
     คือ สัญญาเกิดแตจักขุสัมผัส สัญญาเกิดแตโสตสัมผัส สัญญาเกิดแตฆานสัมผัส  
สัญญาเกิดแตชิวหาสัมผัส สัญญาเกิดแตกายสัมผัส สัญญาเกิดแตมโนธาตุสัมผัส สัญญาเกิด 
แตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหลานี้เรียกวา สัญญา ๗  
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     [๑๐๘๕] เจตนา ๗ เปนไฉน 
     คือ เจตนาเกิดแตจักขุสัมผัส เจตนาเกิดแตโสตสัมผัส เจตนาเกิดแตฆานสัมผัส 
เจตนาเกิดแตชิวหาสัมผัส เจตนาเกิดแตกายสัมผัส เจตนาเกิดแตมโนธาตุสัมผัส เจตนาเกิดแต 
มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหลานี้เรียกวา เจตนา ๗ 
     [๑๐๘๖] จติ ๗ เปนไฉน 
     คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวญิญาณ กายวญิญาณธาตุ มโน 
ธาตุ มโนวิญญาณธาตุ  เหลานี้เรียกวา จิต ๗ 
                       อุปปตตานุปปตติวาร 
     [๑๐๘๗] ในกามธาตุ มีขันธเทาไร ฯลฯ มีจิตเทาไร 
     ในกามธาต ุมีขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘  สัจจะ ๓ อินทรีย ๒๒เหตุ ๙  
อาหาร ๔ ผัสสะ ๗ เวทนา ๗ สัญญา ๗ เจตนา ๗ จิต ๗ 
     บรรดาธรรมเหลานั้น ขันธ ๕ ในกามธาตุ เปนไฉน 
     คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ เหลานี้เรียกวา ขันธ ๕ ในกามธาต ุ
     อายตนะ ๑๒ ในกามธาตุ เปนไฉน 
     คือ จักขายตนะ รูปายตนะ ฯลฯ ฆานายตนะ ธัมมายตนะ เหลานี้เรียกวา อายตนะ  
๑๒ ในกามธาตุ 
     ธาตุ ๑๘ ในกามธาตุ เปนไฉน 
     คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ ธัมมธาตุมโนวิญญาณธาตุ  
เหลานี้เรียกวา ธาตุ ๑๘ ในกามธาตุ 
     สัจจะ ๓ ในกามธาตุ เปนไฉน 
     คือ ทุกขสัจจะ สมุทยสัจจะ มัคคสัจจะ เหลานี้เรียกวา สัจจะ ๓ ในกามธาตุ 
     อินทรีย ๒๒ ในกามธาตุ เปนไฉน 
     คือ จักขุนทรีย ฯลฯ อัญญาตาวินทรีย เหลานี้เรียกวา อินทรีย ๒๒ในกามธาตุ 
     เหตุ ๙ ในกามธาตุ เปนไฉน 
     คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓ เหลานี้เรียกวา เหตุ๙ ในกามธาตุ  
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     อาหาร ๔ ในกามธาตุ เปนไฉน 
     คือ กพฬิงการาหาร ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร เหลานี้เรียกวา 
อาหาร ๔ ในกามธาตุ 
     ผัสสะ ๗ ในกามธาตุ เปนไฉน 
     คือ จักขุสัมผัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เหลานี้เรียกวา ผัสสะ๗ ในกามธาต ุ
     เวทนา ๗ สัญญา ๗ เจตนา ๗ จิต ๗ ในกามธาตุ เปนไฉน 
     คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ เหลานี้เรียกวาจิต ๗ ใน 
กามธาตุ 
     [๑๐๘๘] ในรูปธาตุ มีขันธเทาไร ฯลฯ มีจิตเทาไร 
     ในรูปธาตุ มีขันธ ๕ อายตนะ ๖ ธาตุ ๙ สัจจะ ๓ อินทรีย ๑๔ เหตุ๘ อาหาร ๓ 
ผัสสะ ๔ เวทนา ๔ สัญญา ๔ เจตนา ๔ จติ ๔ 
     ขันธ ๕ ในรูปธาตุ เปนไฉน 
     คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ เหลานี้เรียกวา ขันธ ๕ ในรูปธาตุ 
     อายตนะ ๖ ในรูปธาตุ เปนไฉน 
     คือ จักขายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะ สัททายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ 
เหลานี้เรียกวา อายตนะ ๖ ในรูปธาตุ 
     ธาตุ ๙ ในรูปธาตุ เปนไฉน 
     คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ  
มโนธาตุ ธัมมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ เหลานี้เรียกวา ธาตุ ๙ ในรูปธาตุ 
     สัจจะ ๓ ในรูปธาตุ เปนไฉน 
     คือ ทุกขสัจจะ สมุทยสัจจะ มัคคสัจจะ เหลานี้เรียกวา สัจจะ ๓ ในรูปธาตุ 
     อินทรีย ๑๔ ในรูปธาตุ เปนไฉน 
     คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย มนินทรีย ชีวิตินทรีย โสมนัสสินทรียอุเปกขินทรีย  
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรียอนัญญตัญญัสสามีตินทรีย  
อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย เหลานี้เรียกวา อินทรีย๑๔ ในรูปธาตุ 
     เหตุ ๘ ในรูปธาตุ เปนไฉน 
     คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๒ อัพยากตเหตุ ๓  
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     บรรดาเหตุ ๘ ในรูปธาตุนั้น กุศลเหตุ ๓ เปนไฉน 
     คือ กุศลเหตุคืออโลภะ กศุลเหตุคืออโทสะ กุศลเหตุคืออโมหะ เหลานี้เรียกวา 
กุศลเหตุ ๓ 
     อกุศลเหตุ ๒ เปนไฉน 
     คือ อกุศลเหตุคือโลภะ อกุศลเหตุคือโมหะ เหลานี้เรียกวา อกุศลเหตุ ๒ 
     อัพยากตเหตุ ๓ เปนไฉน 
     คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฝายวิบากแหงกุศลธรรมท้ังหลาย หรือในกิริยา 
อัพยากตธรรมท้ังหลาย เหลานี้เรียกวา อัพยากตเหตุ ๓เหลานี้เรียกวา เหตุ ๘ ในรูปธาตุ 
     อาหาร ๓ ในรูปธาตุ เปนไฉน 
     คือ ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร เหลานี้เรียกวา อาหาร๓ ในรูป 
ธาตุ 
     ผัสสะ ๔ ในรูปธาตุ เปนไฉน 
     คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส มโนธาตุสัมผัส มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหลานี้เรียกวา  
ผัสสะ ๔ ในรูปธาตุ 
     เวทนา ๔ สัญญา ๔ เจตนา ๔ จิต ๔ ในรูปธาตุ เปนไฉน 
     คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ เหลานี้เรียกวา จิต ๔ 
ในรูปธาตุ 
     [๑๐๘๙] ในอรูปธาตุ มีขันธเทาไร ฯลฯ มีจิตเทาไร 
     ในอรูปธาตุ มีขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สัจจะ ๓ อินทรีย ๑๑ เหตุ๘  
อาหาร ๓ ผัสสะ ๑ เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑ 
     บรรดาธรรมเหลานั้น ขันธ ๔ ในอรูปธาตุ เปนไฉน 
     คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เหลานี้เรียกวา ขันธ ๔  
ในอรูปธาตุ 
     อายตนะ ๒ ในอรูปธาตุ เปนไฉน 
     คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ เหลานี้เรียกวา อายตนะ ๒ ในอรูปธาตุ 
     ธาตุ ๒ ในอรูปธาตุ เปนไฉน 
     คือ มโนวญิญาณธาตุ ธัมมธาตุ เหลานี้เรียกวา ธาตุ ๒ ในอรูปธาตุ  
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     สัจจะ ๓ ในอรูปธาตุ เปนไฉน 
     คือ ทุกขสัจจะ สมุทยสัจจะ มัคคสัจจะ เหลานี้เรียกวา สัจจะ ๓ ในอรูปธาตุ 
     อินทรีย ๑๑ ในอรูปธาตุ เปนไฉน 
     คือ มนินทรีย ชีวิตินทรีย โสมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย สัทธินทรียวริิยินทรีย  
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรียเหลานีเ้รียกวา อินทรีย ๑๑ 
ในอรูปธาตุ 
     เหตุ ๘ ในอรูปธาตุ เปนไฉน 
     คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๒ อัพยากตเหตุ ๓ เหลานี้เรียกวา เหตุ๘ ในอรูปธาตุ 
     อาหาร ๓ ในอรูปธาตุ เปนไฉน 
     คือ ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร เหลานี้เรียกวา อาหาร๓ ในอรูป 
ธาตุ 
     ผัสสะ ๑ ในอรูปธาตุ เปนไฉน 
     คือ มโนวญิญาณธาตุสัมผัส นี้เรียกวา ผัสสะ ๑ ในอรูปธาตุ 
     เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑ ในอรูปธาตุ เปนไฉน 
     คือ มโนวญิญาณธาตุ นี้เรียกวา จิต ๑ ในอรูปธาตุ 
     [๑๐๙๐] ในโลกุตตระ มีขันธเทาไร ฯลฯ มีจิตเทาไร 
     ในโลกุตตระ มีขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สัจจะ ๒ อินทรีย ๑๒เหตุ ๖ 
อาหาร ๓ ผัสสะ ๑ เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑ 
     บรรดาธรรมเหลานั้น ขันธ ๔ ในโลกุตตระ เปนไฉน 
     คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เหลานี้เรียกวาขันธ ๔ 
ในโลกุตตระ 
     อายตนะ ๒ ในโลกุตตระ เปนไฉน 
     คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ เหลานี้เรียกวา อายตนะ ๒ ในโลกุตตระ 
     ธาตุ ๒ ในโลกุตตระ เปนไฉน 
     คือ มโนวญิญาณธาตุ ธัมมธาตุ เหลานี้เรียกวา ธาตุ ๒ ในโลกุตตระ 
     สัจจะ ๒ ในโลกุตตระ เปนไฉน 
     คือ มัคคสัจจะ นิโรธสัจจะ เหลานี้เรียกวา สัจจะ ๒ ในโลกุตตระ  
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     อินทรีย ๑๒ ในโลกุตตระ เปนไฉน 
     คือ มนินทรีย ชีวิตินทรีย โสมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย สัทธินทรียวริิยินทรีย  
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรียอัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย  
เหลานี้เรียกวา อินทรีย ๑๒ ในโลกุตตระ 
     เหตุ ๖ ในโลกุตตระ เปนไฉน 
     คือ กุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓ 
     บรรดาเหตุ ๖ เหลานั้น กศุลเหตุ ๓ เปนไฉน 
     คือ กุศลเหตุคืออโลภะ กศุลเหตุคืออโทสะ กุศลเหตุคืออโมหะ เหลานี้เรียกวา 
กุศลเหตุ ๓ 
     อัพยากตเหตุ ๓ เปนไฉน 
     คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฝายวิบากแหงกุศลธรรมท้ังหลาย เหลานี้เรียกวา  
อัพยากตเหตุ ๓ 
     เหลานี้เรียกวา เหตุ ๖ ในโลกุตตระ 
     อาหาร ๓ ในโลกุตตระ เปนไฉน 
     คือ ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร เหลานี้เรียกวา อาหาร๓ ใน 
 โลกุตตระ 
     ผัสสะ ๑ ในโลกุตตระ เปนไฉน 
     คือ มโนวญิญาณธาตุสัมผัส นี้เรียกวา ผัสสะ ๑ ในโลกุตตระ 
     เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑ ในโลกุตตระ เปนไฉน 
     คือ มโนวญิญาณธาตุ นี้เรียกวา จิต ๑ ในโลกุตตระ 
                     ปริยาปนนาปริยาปนนวาร 
     [๑๐๙๑] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน นับเน่ืองในกามธาตุ ขันธไหน ไมนับ 
เนื่องในกามธาตุ ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน นับเนื่องในกามธาตุ จิตไหน ไมนับ 
เนื่องในกามธาตุ  
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     รูปขันธ นับเนื่องในกามธาตุ ขันธ ๔ นับเนื่องในกามธาตุก็มี ไมนับเนื่องในกามธาตุ 
ก็มี 
     อายตนะ ๑๐ นับเนื่องในกามธาตุ อายตนะ ๒ นับเนื่องในกามธาตุกมี็ไมนับเนื่องใน 
กามธาตุก็มี 
     ธาตุ ๑๖ นบัเนื่องในกามธาตุ ธาตุ ๒ นับเนื่องในกามธาตุก็มี ไมนับเนื่องในกามธาตุ 
กมี็ 
     สมุทยสัจจะ นับเนื่องในกามธาตุ สัจจะ ๒ ไมนับเนือ่งในกามธาตุ ทุกขสัจจะ นับ 
เนื่องในกามธาตุก็มี ไมนับเนื่องในกามธาตุก็มี 
     อินทรีย ๑๐ นับเนื่องในกามธาตุ อินทรีย ๓ ไมนับเนือ่งในกามธาตุอินทรีย ๙ นับ 
เนื่องในกามธาตุก็มี ไมนับเนื่องในกามธาตุก็มี 
     อกุศลเหตุ ๓ นับเนื่องในกามธาตุ เหตุ ๖ นับเนื่องในกามธาตุก็มี ไมนับเนื่องใน 
กามธาตุก็มี 
     กพฬิงการาหาร นับเนื่องในกามธาตุ อาหาร ๓ นับเนือ่งในกามธาตุก็มีไมนับเนื่อง 
ในกามธาตุก็มี 
     ผัสสะ ๖ นับเนื่องในกามธาตุ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส นับเนื่องในกามธาตุก็มี ไมนับ 
เนื่องในกามธาตุก็มี 
     เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ นับเน่ืองในกามธาตุ มโนวิญญาณธาตุ นับ 
เนื่องในกามธาตุก็มี ไมนับเนื่องในกามธาตุก็มี 
     [๑๐๙๒] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน นับเน่ืองในรูปธาตุ ขันธไหน ไมนับเนื่องในรูป 
ธาตุ ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน นับเน่ืองในรูปธาตุ จิตไหน ไมนับเนื่องในรูปธาตุ 
     รูปขันธ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ ขันธ ๔ นับเนื่องในรูปธาตุก็มี ไมนับเนื่องในรูปธาตุ 
ก็มี 
     อายตนะ ๑๐ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ อายตนะ ๒ นับเนือ่งในรูปธาตุกมี็ไมนับเนื่องใน 
รูปธาตุก็มี 
     ธาตุ ๑๖ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ ธาตุ ๒ นับเนื่องในรูปธาตุก็มี ไมนับเนื่องใน 
รูปธาตุก็มี   



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 503 
     สัจจะ  ๓  ไมนับเนื่องในรูปธาตุ  ทุกขสัจจะ  นับเนื่องในรูปธาตุก็มี  ไมนับเนื่องในรูป 
ธาตุก็มี 
     อินทรีย ๑๓ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ อินทรีย ๙ นับเนื่องในรูปธาตุก็มี ไมนับเนื่องใน 
รูปธาตุก็มี 
     อกุศลเหตุ ๓ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ เหตุ ๖ นับเนื่องในรูปธาตุก็มี ไมนับเนื่องใน 
รูปธาตุก็มี 
     กพฬิงการาหาร ไมนับเนือ่งในรูปธาตุ อาหาร ๓ นับเน่ืองในรูปธาตุก็มีไมนับเนื่อง 
ในรูปธาตุก็มี 
     ผัสสะ ๖ ไมนับเนื่องในรูปธาตุ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส นับเนื่องในรูปธาตุก็มี ไม 
นับเนื่องในรูปธาตุก็มี 
     เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ ไมนบัเนื่องในรูปธาตุ มโนวิญญาณธาตุ นับ 
เนื่องในรูปธาตุก็มี ไมนับเนือ่งในรูปธาตุกมี็ 
     [๑๐๙๓] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน นับเน่ืองในอรูปธาตุ ขันธไหน ไมนับเนื่องใน 
อรูปธาตุ ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จติไหน นับเนื่องในอรูปธาตุ จิตไหนไมนับเนื่องในอรูปธาตุ 
     รูปขันธ ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ ขันธ ๔ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี ไมนบัเนื่องในอรูป 
ธาตุก็มี 
     อายตนะ ๑๐ ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ อายตนะ ๒ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีไมนับเนือ่ง 
ในอรูปธาตุก็มี 
     ธาตุ ๑๖ ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ ธาตุ ๒ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี ไมนบัเนื่องในอรูป 
ธาตุก็มี 
     สัจจะ ๓ ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ ทุกขสัจจะ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีไมนับเนื่องใน 
อรูปธาตุก็มี 
     อินทรีย ๑๔ ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ อินทรีย ๘ นับเน่ืองในอรูปธาตุก็มีไมนับเนือ่ง 
ในอรูปธาตุก็มี 
     อกุศลเหตุ ๓ ไมนับเนื่องในอรูปธาตุ เหตุ ๖ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีไมนับเนื่องใน 
อรูปธาตุก็มี  
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     กพฬิงการาหาร ไมนับเนือ่งในอรูปธาตุ อาหาร ๓ นับเน่ืองในอรูปธาตุก็มี ไมนับ 
เนื่องในอรูปธาตุก็มี 
     ผัสสะ ๖ นับเนื่องในอรูปธาตุ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี ไม 
นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี 
     เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ ไมนบัเนื่องในอรูปธาตุ มโนวิญญาณธาตุ  
นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี ไมนบัเนื่องในอรูปธาตุก็มี 
     [๑๐๙๔] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนโลกิยะ ขันธไหน เปนโลกุตตระฯลฯ 
บรรดาจิต ๗ จติไหน เปนโลกิยะ จิตไหน เปนโลกุตตระ 
     รูปขันธ เปนโลกิยะ ขัน ๔ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี 
     อายตนะ ๑๐ เปนโลกิยะ อายตนะ ๒ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี 
     ธาตุ ๑๖ เปนโลกิยะ ธาตุ ๒ เปนโลกยิะก็มี เปนโลกุตตระก็มี  
     สัจจะ๒ เปนโลกิยะ สัจจะ ๒ เปนโลกตุตระ 
     อินทรีย ๑๐ เปนโลกิยะ อินทรีย ๓ เปนโลกุตตระ อินทรีย ๙ เปนโลกิยะก็มี เปน 
โลกุตตระก็มี 
     อกุศลเหตุ ๓ เปนโลกิยะ เหตุ ๖ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี 
     กพฬิงการาหาร เปนโลกิยะ อาหาร ๓ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี 
     ผัสสะ ๖ เปนโลกิยะ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตตระก็มี 
     เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ เปนโลกิยะ มโนวิญญาณธาตุเปนโลกิยะก็มี  
เปนโลกุตตระก็มี 
                      วิชชมานาวิชชมานวาร 
     [๑๐๙๕] ในกามธาตุ ในขณะท่ีเกิด ขันธเทาไร ยอมเกิดปรากฏ ฯลฯ จิต 
เทาไร ยอมเกดิปรากฏ 
     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ ขันธ ๕ ยอมเกดิปรากฏแกสัตวทุกจําพวก 
     อายตนะ ๑๑ ยอมเกดิแกสัตวบางพวก อายตนะ ๑๐ ยอมเกิดแกสัตว 
บางพวก อายตนะ ๑๐ เหลาอ่ืนอีก ยอมเกดิปรากฏแกสัตวบางพวก อายตนะ ๙ยอมเกิดปรากฏ 
แกสัตวบางพวก อายตนะ ๗ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก  
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     ธาตุ ๑๑ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก ธาตุ ๑๐ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก  
ธาตุ ๑๐ เหลาอ่ืนอีก ยอมเกดิปรากฏแกสัตวบางพวก ธาตุ ๙ยอมเกดิปรากฏแกสัตวบางพวก 
     สัจจะ ๑ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก 
     อินทรีย ๑๔ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก อินทรีย ๑๓ ยอมเกดิปรากฏแกสัตวบาง 
พวก อินทรีย ๑๓ เหลาอ่ืนอีก ยอมเกดิปรากฏแกสัตวบางพวกอินทรีย ๑๒ ยอมเกิดปรากฏ 
แกสัตวบางพวก อินทรีย ๑๐ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก อินทรีย ๙ ยอมเกดิปรากฏแกสัตว 
บางพวก อินทรีย ๙ เหลาอ่ืนอีกยอมเกดิปรากฏแกสัตวบางพวก อินทรีย ๘ ยอมเกดิปรากฏ 
แกสัตวบางพวก อินทรีย ๘ เหลาอ่ืนอีก  ยอมเกิดปรากฎแกสัตวบางพวก  อินทรีย  ๗  ยอมเกิด 
ปรากฏแกสัตวบางพวกอินทรีย ๕ ยอมเกดิปรากฏแกสัตวบางพวก อินทรีย ๔ ยอมเกิดปรากฏ 
แกสัตวบางพวก 
     เหตุ ๓ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก เหตุ ๒ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวบางพวก  
อเหตุกวิบากบางเหลา ยอมเกดิปรากฏ 
     อาหาร ๔ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก 
     ผัสสะ ๑ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก 
     เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก 
     [๑๐๙๖] ในกามธาตุ ในขณะท่ีเกิด ขันธ ๕ เหลาไหนยอมเกิดปรากฏแกสัตว 
ทุกจําพวก 
     คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ ในกามธาตุ ในขณะท่ีเกิด ขันธ ๕เหลานี้ ยอม 
เกิดปรากฏแกสัตวทุกจําพวก 
     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ อายตนะ ๑๑ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน 
     ในขณะท่ีเกิด อายตนะ ๑๑ คือ จักขายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะฆานายตนะ  
คันธายตนะ ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะมนายตนะ ธัมมายตนะ  
ยอมเกิดปรากฏแกกามาวจรเทวดา มนษุยสมัยปฐมกัปเปรต อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก 
ท่ีเปนอุปปาติกสัตว ซ่ึงมีอายตนะบริบูรณ ในกามธาตุ ในขณะท่ีเกิดอายตนะ ๑๑ เหลานี้ 
ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้  
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     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ อายตนะ ๑๐ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน 
     ในขณะท่ีเกิด อายตนะ ๑๐ คือ รูปายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะคันธายตนะ  
ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะธัมมายตนะ ยอมเกิดปรากฏ 
แกเปรต อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ท่ีเปนอุปปาติกสัตว ซ่ึงตาบอดมาแตกําเนดิ 
ในกามธาตุ ในขณะท่ีเกิด อายตนะ ๑๐เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี ้
     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ อายตนะ ๑๐ เหลาอ่ืนอีก ยอมเกิดปรากฏแกสัตว 
จําพวกไหน 
     ในขณะท่ีเกิด อายตนะ ๑๐ คือ จักขายตนะ รูปายตนะ ฆานายตนะคันธายตนะ  
ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะธัมมายตนะ ยอมเกิดปรากฏ 
แกเปรต อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ท่ีเปนอุปปาติกสัตว ซ่ึงหูหนวกมาแตกําเนิด  
ในกามธาตุ ในขณะท่ีเกิด อายตนะ ๑๐เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี ้
     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ อายตนะ ๙ ยอมเกิดปรากฏแกแกสัตวจําพวกไหน 
     ในขณะท่ีเกิด อายตนะ ๙ คือ รูปายตนะ ฆานายตนะ คันธายตนะชิวหายตนะ 
รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะยอมเกิดปรากฏแกเปรต 
อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ท่ีเปนอุปปาติกสัตวซ่ึงตาบอดและหหูนวกมาแตกาํเนิด 
ในกามธาตุ ในขณะท่ีเกิด อายตนะ ๙ เหลานี้ยอมเกดิปรากฏแกสัตวเหลานี้ 
     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ อายตนะ ๗ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน 
     ในขณะท่ีเกิด อายตนะ ๗ คือ รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะกายายตนะ 
โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ ยอมเกิดปรากฏแกคัพภไสยกสัตว ในกามธาตุ  
ในขณะท่ีเกดิ อายตนะ ๗ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี ้
     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ ธาตุ ๑๑ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน 
     ในขณะท่ีเกิด ธาตุ ๑๑ คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ โสตธาตุ ฆานธาตุคันธธาตุ  
ชิวหาธาตุ รสธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ มโนวิญญาณธาตุธัมมธาตุ ยอมเกิดปรากฏแก 
กามาวจรเทวดา มนุษยสมัยปฐมกัป เปรต อสุรกายสัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ท่ีเปน 
อุปปาติกสัตว ซ่ึงมีอายตนะบริบูรณ ในกามธาตุในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๑ เหลานี้ ยอมเกดิ 
ปรากฏแกสัตวเหลานี้  
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     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ ธาตุ ๑๐ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน 
     ในขณะท่ีเกิด ธาตุ ๑๐ คือ รูปธาตุ โสตธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุชิวหาธาตุ  
รสธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ยอมเกดิปรากฏแกเปรต อสุรกาย 
สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ท่ีเปนอุปปาติกสัตวซ่ึงตาบอดมาแตกําเนดิ ในกามธาตุ ในขณะท่ีเกิด  
ธาตุ ๑๐ เหลานี้ ยอมเกดิปรากฏแกสัตวเหลานี้ 
     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ ธาตุ ๑๐ เหลาอ่ืนอีก ยอมเกดิปรากฏแกสัตวจําพวกไหน 
     ในขณะท่ีเกิด ธาตุ ๑๐ คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุชิวหาธาตุ  
รสธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ยอมเกดิปรากฏแกเปรต อสุรกาย 
สัตวดิรัจฉาน สัตวนรกท่ีเปนอุปปาติกสัตว ซ่ึงหูหนวกมาแตกําเนิด ในกามธาตุ ในขณะ 
ท่ีเกิด ธาตุ ๑๐ เหลานั้น ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี ้
     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ ธาตุ ๙ ยอมเกดิปรากฏแกสัตวจําพวกไหน 
     ในขณะท่ีเกิด ธาตุ ๙ คือ รูปธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุ ชิวหาธาตุกายธาตุ  
โผฏฐัพพธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ยอมเกิดปรากฏแกเปรตอสุรกาย สัตวดิรัจฉาน 
สัตวนรก ท่ีเปนอุปปาติกสัตว ซ่ึงตาบอดและหูหนวกมาแตกําเนดิ ในกามธาตุ ในขณะท่ีเกิด 
ธาตุ ๙ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้ 
     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ ธาตุ ๗ ยอมเกดิปรากฏแกสัตวจําพวกไหน 
     ในขณะท่ีเกิด ธาตุ ๗ คือ รูปธาตุ คันธธาตุ รสธาตุ กายธาตุโผฏฐัพพธาตุ  
มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ยอมเกิดปรากฏแกคัพภไสยกสัตวในกามธาตุ ในขณะท่ีเกดิ ธาตุ ๗ 
เหลานี้ ยอมเกดิปรากฏแกสัตวเหลานี ้
     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ สัจจะ ๑ อยางไหน ยอมเกดิปรากฏแกสัตว 
ทุกจําพวก 
     คือ ทุกขสัจจะ ในกามธาตุ ในขณะท่ีเกดิ สัจจะ ๑ นี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตว 
เหลานี ้
     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ อินทรีย ๑๔ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน  
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     ในขณะท่ีเกิด อินทรีย ๑๔ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรียชิวหินทรีย  
กายินทรีย มนนิทรีย อินถินทรียหรือปุริสินทรีย ชีวิตนิทรียโสมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรีย  
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรียปญญินทรีย ยอมเกิดปรากฏแกกามาวจรเทวดา  
ผูเปนสเหตุกญาณสัมปยุต ในกามธาตุ ในขณะท่ีเกิด อินทรีย ๑๔ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตว 
เหลานี ้
     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ อินทรีย ๑๓ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวก 
ไหน 
     ในขณะท่ีเกิด อินทรีย ๑๓ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรียชิวหินทรีย  
กายินทรีย มนนิทรีย อิตถินทรียหรือปุริสินทรีย ชีวิตนิทรียโสมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรีย  
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรียยอมเกดิปรากฏแกกามาวจรเทวดา ผูเปน 
สเหตุกญาณวปิปยุต ในกามธาตุ ในขณะท่ีเกิด อินทรีย ๑๓ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี ้
     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ อินทรีย ๑๓ เหลาอ่ืนอีก ยอมเกิดปรากฏ 
แกสัตวจําพวกไหน 
     ในขณะท่ีเกิด อินทรีย ๑๓ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรียชิวหินทรีย  
กายินทรีย มนนิทรีย โสมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรีย สัทธินทรียวิริยินทรีย  
สตินทรีย ปญญินทรีย ยอมเกิดปรากฏแกมนุษยสมัยปฐมกัปผูเปนสเหตุกญาณ 
สัมปยุต ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย ๑๓ เหลานีย้อมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี ้
     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ อินทรีย ๑๒ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน 
     ในขณะท่ีเกิด อินทรีย ๑๒ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรียชิวหินทรีย  
กายินทรีย มนนิทรีย ชีวิตนิทรีย โสมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรียสัทธินทรีย วิริยินทรีย  
สตินทรีย สมาธินทรีย ยอมเกิดปรากฏแกมนุษยสมัยปฐมกัป ผูเปนสเหตุกญาณวิปปยุต 
ในกามธาตุ ในขณะท่ีเกิด อินทรีย ๑๒ เหลานี้ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้ 
      ในกามธาตุ ในขณะท่ีเกดิ อินทรีย ๑๐ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน 
     ในขณะท่ีเกิด อินทรีย ๑๐ คือ กายินทรีย มนินทรีย อิตถินทรียหรือปุริสินทรีย  
ชีวิตินทรีย โสมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรียสตินทรีย สมาธินทรีย  
ปญญินทรีย ยอมเกิดปรากฏแกคัพภไสยกสัตว ผูเปนสเหตุกญาณสัมปยุต ในกามธาตุ  
ในขณะท่ีเกดิ อินทรีย ๑๐ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้  
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     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ อินทรีย ๙ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน 
     ในขณะท่ีเกิด อินทรีย ๙ คือ กายินทรีย มนินทรีย อิตถินทรียหรือปุริสินทรีย  
ชีวิตินทรีย โสมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรียสตินทรีย สมาธินทรีย  
ยอมเกิดปรากฏแกคัพภไสยกสัตว ผูเปนสเหตุกญาณวิปปยุต ในกามธาตุ ในขณะท่ีเกิด  
อินทรีย ๔ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี ้
     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ อินทรีย ๙ เหลาอ่ืนอีก ยอมเกดิปรากฏแกสัตว 
จําพวกไหน 
     ในขณะท่ีเกิด อินทรีย ๙ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรียชิวหนิทรีย  
กายินทรีย มนนิทรีย อิตถินทรียหรือปุริสินทรีย ชีวิตนิทรียอุเปกขินทรีย ยอมเกิดปรากฏ 
แตเปรต อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรกที่เปนอุปปาติกสัตว ซ่ึงมีอายตนะบริบูรณในกามธาตุ  
ในขณะท่ีเกดิ อินทรีย ๙เหลานี้ ยอมเกดิปรากฏแกสัตวเหลานี้ 
     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ อินทรีย ๘ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน 
     ในขณะท่ีเกิด อินทรีย ๘ คือโสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรียกายินทรีย  
มนินทรีย อิตถินทรียหรือปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย อุเปกขินทรียยอมเกดิปรากฏแกเปรต  
อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ท่ีเปนอุปปาติกสัตวซ่ึงตาบอดมาแตกาํเนิด ในกามธาตุ  
ในขณะท่ีเกดิ อินทรีย ๘ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี ้
     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ อินทรีย ๘ เหลาอ่ืนอีก ยอมเกิดปรากฏแกสัตว 
จําพวกไหน 
     ในขณะท่ีเกิด อินทรีย ๘ คือ จักขุนทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรียกายนิทรีย  
มนินทรีย  อิตถินทรียหรือปุริสินทรีย ชีวิตนิทรีย อุเปกขินทรีย ยอมเกดิปรากฏแกเปรต  
อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ท่ีเปนอุปปาติกสัตว ซ่ึงหูหนวกมาแตกําเนิด ในกามธาตุ 
ในขณะท่ีเกดิ อินทรีย ๘ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี ้
     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ อินทรีย ๗ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน 
     ในขณะท่ีเกิด อินทรีย ๗ คือ ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรียมนินทรีย  
อิตถินทรียหรือปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย อุเปกขินทรียยอมเกิดปรากฏแกเปรต อสุรกาย  
สัตวดิรัจฉาน สัตวนรก ท่ีเปนอุปปาติกสัตว ซ่ึงตาบอดและหูหนวกมาแตกําเนดิ ในกามธาตุ  
ในขณะท่ีเกดิ อินทรีย ๗ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้  
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     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ อินทรีย ๕ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน 
     ในขณะท่ีเกิด อินทรีย ๕ คือ กายินทรีย มนินทรีย อิตถินทรียหรือปุริสินทรีย  
ชีวิตินทรีย อุเปกขินทรีย ยอมเกิดปรากฏแกคัพภไสยกสัตว  ผูเปนอเหตุกะ  เวนผูท่ีเปน 
นปุงสกะ  ในกามธาตุ ในขณะท่ีเกิด อินทรีย ๕ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี ้
     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ อินทรีย ๔ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวจําพวกไหน 
     ในขณะท่ีเกิด อินทรีย ๔ คือ กายินทรีย มนินทรีย ชีวิตนิทรียอุเปกขินทรีย  
ยอมเกิดปรากฏแกคัพภไสยกสัตว ผูเปนอเหตุกนปุงสกสัตวในกามธาตุ ในขณะท่ีเกดิ  
อินทรีย ๔ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี ้
     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ เหตุ ๓ ยอมเกดิปรากฏแกสัตวจําพวกไหน 
     ในขณะท่ีเกิด เหตุ ๓ คือ อโลภะท่ีเปนวปิากเหตุ อโทสะท่ีเปนวิปากเหตุ  
อโมหะท่ีเปนวิปากเหตุ ยอมเกิดปรากฏแกกามาวจรเทวดา มนุษยสมัยปฐมกัป คัพภไสยกสัตว  
ผูเปนสเหตุกญาณสัมปยุต ในกามธาตุ ในขณะท่ีเกิด เหตุ ๓ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏแก 
สัตวเหลานี ้
     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ เหตุ ๒ ยอมเกดิปรากฏแกสัตวจําพวกไหน 
     ในขณะท่ีเกิด เหตุ ๒ คือ อโลภะท่ีเปนวิปากเหตุ อโทสะท่ีเปนวิปากเหตุ ยอมเกดิ 
ปรากฏแกกามาวจรเทวดา มนุษยสมัยปฐมกัป คัพภไสยกสัตว ผูเปนสเหตุกญาณวิปปยตุ  
ในกามธาตุ ในขณะท่ีเกิด เหตุ ๒ เหลานีย้อมเกิดปรากฏแกสัตวเหลานี้ 
     อเหตุกวิบาก ยอมเกดิปรากฏแกสัตวนอกจากท่ีกลาวมานี้ 
     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ อาหาร ๔ เหลาไหน ยอมเกดิปรากฏแกสัตว 
ทุกจําพวก 
     คือ กวฬิงการาหาร ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหารในกามธาตุ  
ในขณะท่ีเกดิ อาหาร ๔ เหลานี้ ยอมเกดิปรากฏแกสัตวทุกจําพวก 
     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ ผัสสะ ๑ อยางไหน ยอมเกดิปรากฏแกสัตว 
ทุกจําพวก 
     คือ มโนวญิญาณธาตุสัมผัส ในกามธาตุ ในขณะท่ีเกดิ ผัสสะ ๑ นี้ยอมเกิดปรากฏ 
แกสัตวทุกจําพวก  
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     ในกามธาต ุในขณะท่ีเกดิ เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑จิต ๑ อยางไหน  
ยอมเกิดปรากฏแกสัตวทุกจาํพวก 
     คือ มโนวญิญาณธาตุ ในกามธาตุ ในขณะท่ีเกิด จิต ๑ นี้ ยอมเกิดปรากฏแกสัตว 
ทุกจําพวก 
     [๑๐๙๗] ในรูปธาตุ ในขณะท่ีเกิด ขันธเทาไร ยอมเกดิปรากฏ ฯลฯ  
จิตเทาไร ยอมเกิดปรากฏ 
     ในรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิ ขันธ ๕ อายตนะ ๕ ธาตุ ๕ สัจจะ ๑อินทรีย ๑๐  
เหตุ ๓ อาหาร ๓ ผัสสะ ๑ เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑จิต ๑ ยอมเกดิปรากฏแกเทวดา 
ท้ังหลาย เวนแตพวกอสัญญสัตว 
     [๑๐๙๘] ในรูปธาตุ ในขณะท่ีเกิด ขันธ ๕ เหลาไหน ยอมเกิดปรากฏ 
     คือ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธในรูปธาตุ  
ในขณะท่ีเกดิ ขันธ ๕ เหลานี้ ยอมเกดิปรากฏ 
     ในรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิ อายตนะ ๕ เหลาไหน ยอมเกดิปรากฏ 
     คือ จักขายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะในรูปธาตุ  
ในขณะท่ีเกดิ อายตนะ ๕ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ 
     ในรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิ ธาตุ ๕ เหลาไหน ยอมเกิดปรากฏ 
     คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ โสตธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ในรูปธาตุ  
ในขณะท่ีเกดิ ธาตุ ๕ เหลานี ้ยอมเกิดปรากฏ 
     ในรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิ สัจจะ ๑ อยางไหน ยอมเกดิปรากฏ 
     คือ ทุกขสัจจะ ในรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิ สัจจะ ๑ นี้ ยอมเกิดปรากฏ 
     ในรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิ อินทรีย ๑๐ เหลาไหน ยอมเกดิปรากฏ 
     คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย มนินทรีย ชีวิตินทรีย โสมนัสสินทรียหรืออุเปกขินทรีย  
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรียในรูปธาตุ ในขณะท่ีเกิด อินทรีย 
๑๐ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ 
     ในรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิ เหตุ ๓ เหลาไหน ยอมเกดิปรากฏ 
     คือ อโลภะ ท่ีเปนวิปากเหตุ อโทสะ ท่ีเปนวิปากเหตุ อโมหะ ท่ีเปนวปิากเหตุ  
ในรูปธาตุ ในขณะท่ีเกิด เหตุ ๓ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ  
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     ในรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิ อาหาร ๓ เหลาไหน ยอมเกดิปรากฏ 
     ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร ในรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิอาหาร ๓ เหลานี้  
ยอมเกิดปรากฏ 
     ในรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิ ผัสสะ ๑ อยางไหน ยอมเกดิปรากฏ 
     คือ มโนวญิญาณธาตุสัมผัส ในรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิ ผัสสะ ๑ นี้ยอมเกิดปรากฏ 
     ในรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิ เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑จติ ๑ อยางไหน  
ยอมเกิดปรากฏ 
     คือ มโนวญิญาณธาตุ ในรูปธาตุ ในขณะท่ีเกิด จติ ๑ นี้ ยอมเกดิปรากฏ 
     [๑๐๙๙] ในขณะท่ีเกิด ขันธเทาไร ยอมเกิดปรากฏ ฯลฯจิตเทาไร  
ยอมปรากฏ แกเหลาเทวดาอสัญญสัตว 
     ในขณะท่ีเกิด ขันธ ๑ คือ รูปขันธ ยอมเกิดปรากฏแกเหลาเทวดาอสัญญสัตว 
     อายตนะ ๒ คือ รูปายตนะ ธัมมายตนะ ยอมเกิดปรากฏ 
     ธาตุ ๒ คือ รูปธาตุ ธัมมธาตุ ยอมเกดิปรากฏ 
     สัจจะ ๑ คือ ทุกขสัจจะ ยอมเกิดปรากฏ 
     อินทรีย ๑ คือ รูปชีวิตินทรีย ยอมเกดิปรากฏ 
     เหลาเทวดาอสัญญสัตว ไมมีเหตุ ไมมีอาหาร ไมมีผัสสะ ไมมีเวทนาไมมีสัญญา  
ไมมีเจตนา ไมมีจิต ยอมเกิดปรากฏ 
     [๑๑๐๐] ในอรูปธาตุ ในขณะท่ีเกิด ขันธเทาไร ฯลฯ จติเทาไร ยอมเกิด 
ปรากฏ 
     ในอรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิ ขันธ ๔ ยอมเกิดปรากฏ อายตนะ ๒ยอมเกิดปรากฏ  
ธาตุ ๒ ยอมเกดิปรากฏ สัจจะ ๑ ยอมเกิดปรากฏ อินทรีย ๘ยอมเกดิปรากฏ เหตุ ๓  
ยอมเกิดปรากฏ อาหาร ๓ ยอมเกิดปรากฏ ผัสสะ ๑ยอมเกิดปรากฏ เวทนา ๑ สัญญา ๑ 
เจตนา ๑ จิต ๑ ยอมเกิดปรากฏ 
     [๑๑๐๑] ในอรูปธาตุ ในขณะท่ีเกิด ขันธ ๔ เหลาไหนยอมเกิดปรากฏ 
     คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ในอรูปธาตุในขณะท่ีเกดิ  
ขันธ ๔ เหลานี้ ยอมเกดิปรากฏ  
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     ในอรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิ อายตนะ ๒ เหลาไหน ยอมเกิดปรากฏ 
     คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ ในอรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิ อายตนะ ๒เหลานี้  
ยอมเกิดปรากฏ 
     ในอรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิ ธาตุ ๒ เหลาไหน ยอมเกดิปรากฏ 
     คือ มโนวญิญาณธาตุ ธัมมธาตุ ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๒เหลานี้ ยอมเกดิ 
ปรากฏ 
     ในอรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิ สัจจะ ๑ อยางไหน ยอมเกดิปรากฏ 
     คือ ทุกขสัจจะ ในอรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิ สัจจะ ๑ นี้ ยอมเกิดปรากฏ 
     ในอรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิ อินทรีย ๘ เหลาไหน ยอมเกิดปรากฏ 
     คือ มนินทรีย ชีวิตินทรีย อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรียสตินทรีย  
สมาธินทรีย ปญญินทรีย ในอรูปธาตุ ในขณะท่ีเกิด อินทรีย ๘เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ 
     ในอรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิ เหตุ ๓ เหลาไหน ยอมเกดิปรากฏ 
     คือ อโลภะท่ีเปนวิปากเหตุ อโทสะท่ีเปนวิปากเหตุ อโมหะท่ีเปนวปิากเหตุ ใน 
อรูปธาตุ ในขณะท่ีเกิด เหตุ ๓ เหลานี้ ยอมเกิดปรากฏ 
     ในอรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิ อาหาร ๓ เหลาไหน ยอมเกดิปรากฏ 
     คือ ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร ในอรูปธาตุ ในขณะท่ีเกิด อาหาร ๓ 
เหลานี้ ยอมเกดิปรากฏ 
     ในอรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิ ผัสสะ ๑ อยางไหน ยอมเกดิปรากฏ 
     คือ มโนวญิญาณธาตุสัมผัส ในอรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิ ผัสสะ ๑ นี้ยอมเกิดปรากฏ 
     ในอรูปธาตุ ในขณะท่ีเกดิ เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑อยางไหน 
ยอมเกิดปรากฏ 
     คือ มโนวญิญาณธาตุ ในอรูปธาตุ ในขณะท่ีเกิด จิต ๑ นี้ ยอมเกิดปรากฏ 
                          ภุมมันตรวาร 
     [๑๑๐๒] ธรรมท่ีเปนกามาวจร ธรรมท่ีไมใชกามาวจร ธรรมท่ีเปนรูปาวจร  
ธรรมท่ีไมใชรูปาวจร ธรรมท่ีเปนอรูปาวจร ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจร ธรรมท่ีเปน 
โลกิยะ ธรรมท่ีเปนโลกุตตระ  
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     [๑๑๐๓] ธรรมท่ีเปนกามาวจร เปนไฉน 
     คือ ขันธ ธาตุ อายตนะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอันใด 
อันทองเท่ียวอยูในระหวางภมิูนี้ อันนับเนื่องอยูในระหวางภูมินี้ คือเบ้ืองตํ่ากําหนดเอาอเวจีนรก 
เปนท่ีสุด เบ้ืองบนกําหนดเอาเหลาเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตีเปนท่ีสุด เหลานี้เช่ือวา ธรรมท่ี 
เปนกามาวจร 
     ธรรมท่ีไมใชกามาวจร เปนไฉน 
     คือ ธรรมท่ีเปนรูปาวจร ธรรมท่ีเปนอรูปาวจร ธรรมท่ีเปนโลกุตตระเหลานี้ช่ือวา 
ธรรมท่ีไมใชกามาวจร 
     ธรรมท่ีเปนรูปาวจร เปนไฉน 
     คือ จิตและเจตสิกธรรม ของบุคคลผูเขาสมาบัติ หรือผูเกิดแลว หรือผูอยูเปนสุขใน 
ทิฏฐธรรม อันทองเท่ียวอยูในระหวางภูมินี้ อันนับเนื่องอยูในระหวางภูมินี้ คือ เบ้ืองต่ํากําหนด 
เอาพรหมโลกเปนท่ีสุด เบ้ืองบนกําหนดเอาเหลาเทวดาช้ันอกนิฏฐะเปนท่ีสุด เหลานี ้ช่ือวา 
ธรรมท่ีเปนรูปาวจร 
     ธรรมท่ีไมใชรูปาวจร เปนไฉน 
     คือ ธรรมท่ีเปนกามาวจร ธรรมท่ีเปนอรูปาวจร ธรรมท่ีเปนโลกุตตระเหลานี้ช่ือวา  
ธรรมท่ีไมใชรูปาวจร 
     ธรรมท่ีเปนอรูปาวจร เปนไฉน 
     คือ จิตและเจตสิกธรรม ของบุคคลผูเขาสมาบัติ หรือผูเกิดแลว หรือผูอยูเปนสุข 
ในทิฏฐธรรม อันทองเท่ียวอยูในระหวางภมิูนี้ อันนับเนื่องอยูในระหวางภูมินี้ คือ เบ้ืองตํ่า 
กําหนดเอาเหลาเทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภพเปนท่ีสุด เบ้ืองบนกําหนดเอาเหลาเทวดา 
ผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพเปนท่ีสุด เหลานี้ช่ือวา ธรรมท่ีเปนอรูปาวจร 
     ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจร เปนไฉน 
     คือ ธรรมท่ีเปนกามาวจร ธรรมท่ีเปนรูปาวจร ธรรมท่ีเปนโลกุตตระเหลานี้ ช่ือวา 
ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจร 
     ธรรมท่ีเปนโลกิยะ เปนไฉน 
     คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ท่ีเปนอารมณของอาสวะอันเปนกามาวจร  
รูปาวจร อรูปาวจร ไดแกรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธสังขารขันธ วิญญาณขันธ  
เหลานี้ช่ือวา ธรรมท่ีเปนโลกิยะ  
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     ธรรมท่ีเปนโลกุตตระ เปนไฉน 
     คือ มรรค ผลแหงมรรค และอสังขตธาตุ (คือนิพพาน) เหลานี้ช่ือวา ธรรมท่ีเปน 
โลกุตตระ 
                     อุปปาทกัมมอายุปมาณวาร 
     [๑๑๐๔] คําวา เทวดา ไดแกเทวดา ๓ จําพวก คือ สมมติเทวดาอุปปตติเทวดา  
วิสุทธิเทวดา 
     พระราชา พระเทวี พระราชกุมาร เรียกวา สมมติเทวดา 
     เหลาเทวดาช้ันบน นับแตเหลาเทวดาช้ันจาตุมหาราชข้ึนไป เรียกวาอุปปตติเทวดา  
     พระอรหันตท้ังหลาย เรียกวา วิสุทธิเทวดา 
     [๑๑๐๕] คนท้ังหลาย ใหทาน สมาทานศีล ทําอุโบสถกรรมแลว เกดิท่ีไหน 
     คนท้ังหลาย ใหทาน สมาทานศีล ทําอุโบสถกรรมแลว บางคนเขาถึงความเปนพวก 
แหงกษัตริยผูมหาศาล บางคนเขาถึงความเปนพวกแหงพราหมณผูมหาศาล บางคนเขาถึงความ 
เปนพวกแหงคหบดีผูมหาศาล บางคนเขาถึงความเปนพวกแหงเหลาเทวดาช้ันจาตุมหาราช บาง 
คนเขาถึงความเปนพวกแหงเหลาเทวดาช้ันดาวดึงส บางคนเขาถึงความเปนพวกแหงเหลาเทวดา 
ช้ันยามา บางคนเขาถึงความเปนพวกแหงเหลาเทวดาช้ันดุสิต บางคนเขาถึงความเปนพวกแหง 
เหลาเทวดาช้ันนิมมานรดี บางคนเขาถึงความเปนพวกแหงเหลาเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี 
     [๑๑๐๖]  อายุของเหลามนุษย มีประมาณเทาไร 
     คือ ประมาณ ๑๐๐ ป ต่ํากวาบาง เกนิกวาบางก็มี 
     อายุของเหลาเทวดาช้ันจาตุมมหาราช มีประมาณเทาไร 
     คือ ๕๐ ป ของมนุษย นบัเปนวนัหนึ่งและคืนหนึ่งของเหลาเทวดาช้ันจาตุมมหาราช 
๓๐ ราตรี โดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปน ๑ ป ๕๐๐ ปทิพยโดยป 
นั้น เปนกําหนดอายุของเหลาเทวดาช้ันจาตุมมหาราช 
     นับอยางปมนุษย มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณ ๙ ลานป  
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     อายุของเหลาเทวดาช้ันดาวดึงส มีประมาณเทาไร 
     คือ ๑๐๐ ปของมนุษย นบัเปนวนัหนึ่งและคืนหนึ่งของเหลาเทวดาช้ันดาวดึงส ๓๐ ราตรี 
โดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดอืนนั้น เปน ๑ ป๑,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปน 
กําหนดอายุของเหลาเทวดาช้ันดาวดึงส 
     นับอยางปมนุษย มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณ ๓ โกฏิ ๖ ลานป 
     อายุของเหลาเทวดาช้ันยามา มีประมาณเทาไร 
     คือ ๒๐๐ ปของมนุษย นบัเปนวนัหนึ่งและคืนหนึ่งของเหลาเทวดาช้ันยามา ๓๐ ราตรี 
โดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดอืนนั้น เปน ๑ ป๒,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปน 
กําหนดอายุของเหลาเทวดาช้ันยามา 
     นับอยางปมนุษย มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณ ๑๔ โกฏิ ๔ ลานป 
     อายุของเหลาเทวดาช้ันดสิุต มีประมาณเทาไร 
     คือ ๔๐๐ ปของมนุษย นบัเปนวนัหนึ่งและคืนหนึ่งของเหลาเทวดาช้ันดุสิต ๓๐ ราตรี 
โดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดอืนนั้น เปน ๑ ป๔,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปน 
กําหนดอายุของเหลาเทวดาช้ันดุสิต 
     นับอยางปมนุษย มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณ ๕๗ โกฏิ ๖ ลานป 
     อายุของเหลาเทวดาช้ันนมิมานรดี มีประมาณเทาไร 
     คือ ๘๐๐ ปของมนุษย นบัเปนวนัหนึ่งและคืนหนึ่งของเหลาเทวดาช้ันนิมมานรดี  
๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เปน๑ ป ๘,๐๐๐ ปทิพยโดย 
ปนั้น เปนกําหนดอายุของเหลาเทวดาช้ันนมิมานรด ี
     นับอยางปมนุษย มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณ ๒๓๐ โกฏิ ๔ ลานป 
     อายุของเหลาเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี มีประมาณเทาไร 
     คือ ๑,๖๐๐ ปของมนุษย นับเปนวันหนึง่และคืนหนึ่งของเหลาเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี 
๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปน ๑ ป ๑๖,๐๐๐ ปทิพยโดยป 
นั้น เปนกําหนดอายุของเหลาเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี  
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     นับอยางปมนุษย มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณ ๙๒๑ โกฏิ ๖ ลานป 
     พวกเทวดากามาวจรสวรรค ๖ ช้ัน เพียบพรอมไปดวยกามคุณท้ังปวงอายุของพวกเทวดา 
กามาวจรสวรรค ๖ ช้ัน นับรวมกันท้ังหมดเปนเทาไร เปน๑๒๒๘ โกฏิ ๕ ลานป โดยนับอยาง 
ปมนุษย 
     [๑๑๐๗] ผูเจริญปฐมฌานไดอยางสามัญ ไปเกิดท่ีไหน 
     ผูเจริญปฐมฌานไดอยางสามัญ ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นพรหมปาริสัชชา 
     อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณเทาสวนท่ี ๓ ท่ี ๔ แหงกัปป [คือ ๑ ใน ๓ หรือ ๑ ใน ๔แหงกัปป] 
     ผูเจริญปฐมฌานไดอยางกลาง ไปเกิดทีไ่หน 
     ผูเจริญปฐมฌานไดอยางกลาง ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นพรหมปุโรหิตา 
     อายขุองเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณกึ่งกัปป 
     ผูเจริญปฐมฌานไดอยางประณีต ไปเกิดท่ีไหน 
     ผูเจริญปฐมฌานไดอยางประณีต ไปเกิดเปนพวกเทวดาช้ันมหาพรหมา 
     อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณ ๑ กัปป 
     ผูเจริญทุติยฌานไดอยางสามัญ ไปเกิดทีไ่หน 
     ผูเจริญทุติยฌานไดอยางสามัญ ไปเกิดเปนพวกเทวดาช้ันปริตตาภา 
     อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณ ๒ กัปป 
     ผูเจริญทุติยฌานไดอยางกลาง ไปเกิดที่ไหน 
     ผูเจริญทุติยฌานไดอยางกลาง ไปเกิดเปนพวกเทวดาช้ันอัปปมาณาภา 
     อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณ ๔ กัปป 
     ผูเจริญทุติยฌานไดอยางประณีต ไปเกิดท่ีไหน 
     ผูเจริญทุติยฌานไดอยางประณีต ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นอาภัสสระ  
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     อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณ ๘ กัปป 
     ผูเจริญตติยฌานไดอยางสามัญ ไปเกิดทีไ่หน 
     ผูเจริญตติยฌานไดอยางสามัญ ไปเกิดเปนพวกเทวดาช้ันปริตตสุภา 
     อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณ ๑๖ กัปป 
     ผูเจริญตติยฌานไดอยางกลาง ไปเกิดท่ีไหน 
     ผูเจริญตติยฌานไดอยางกลาง ไปเกิดเปนพวกเทวดาช้ันอัปปมาณสุภา 
     อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณ ๓๒ กัปป 
     ผูเจริญตติยฌานไดอยางประณีต ไปเกิดท่ีไหน 
     ผูเจริญตติยฌานไดอยางประณีต ไปเกิดเปนพวกเทวดาชั้นสุภกณิหะ 
     อายุของเทวดาเหลานั้น มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณ ๖๔ กัปป 
     ผูเจริญจตุตถฌาน บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาเหลาอสัญญสัตว บางคนไปเกิดเปนพวก 
เทวดาชัน้เวหปัผลา บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาช้ันอวหิา บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาช้ัน 
อตัปปา บางคนไปเกดิเปนพวกเทวดาชัน้สุทัสสา บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาช้ันสุทัสสี บาง 
คนไปเกิดเปนพวกเทวดาชัน้อกนิฏฐะ บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภพ 
บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนภพ บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาผูเขาถึง 
อากิญจัญญายตนภพ บางคนไปเกิดเปนพวกเทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ เพราะ 
อารมณตางกัน เพราะมนสิการตางกัน เพราะฉันทะตางกนั เพราะปณิธิตางกันเพราะอธิโมกข 
ตางกัน เพราะอภินิหารตางกนั เพราะปญญาตางกัน 
     อายุของเหลาเทวดาอสัญญสัตว และเหลาเทวดาช้ันเวหัปผลามีประมาณ 
เทาไร 
     มีประมาณ ๕๐๐ กัปป  
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     อายุของเหลาเทวดาช้ันอวิหา มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณ ๑,๐๐๐ กัปป 
     อายุของเหลาเทวดาช้ันอตัปปา มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณ ๒,๐๐๐ กัปป 
     อายุของเหลาเทวดาช้ันสุทัสสา มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณ ๔,๐๐๐ กัปป 
     อายุของเหลาเทวดาช้ันสุทัสสี มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณ ๘,๐๐๐ กัปป 
     อายุของเหลาเทวดาช้ันอกนิฏฐะ มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณ ๑๖,๐๐๐ กัปป 
     อายุของเหลาเทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภพ มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณ ๒๐,๐๐๐ กัปป 
     อายุของเหลาเทวดาผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนภพ มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณ ๔๐,๐๐๐ กัปป 
     อายุของเหลาเทวดาผูเขาถึงอากิญจัญญายตนภพ มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณ ๖๐,๐๐๐ กัปป 
     อายุของเหลาเทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ มีประมาณเทาไร 
     มีประมาณ ๘๔,๐๐๐ กัปป 
     เหลาสัตวท่ีมีอํานาจแหงบุญสงเสริม ไปแลวสูกามภพ และรูปภพ หรือแมไปสูภวัคค 
พรหม ยอมกลับไปสูทุคติอีกได เหลาสัตวมีอายุยืนถึงเพยีงนั้นก็ยังจุติเพราะส้ินอายุ ภพ 
ไหนๆ ช่ือวา เท่ียง ไมมี สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญไดตรัสไวอยางนี้  
เพราะฉะนั้นแล เหลานักปราชญผูมีปญญาเฉลียวฉลาดรอบคอบ คํานึงถึงความจริงขอนี้ จึง 
เจริญมรรคอันอุดมเพื่อพนจากชรามรณะ คร้ันเจริญมรรคอันบริสุทธ์ิสะอาด ซ่ึงมีปกติยังสัตว 
ใหหยั่งถึงพระนิพพานแลว ยอมเปนผูไมมีอาสวะปรินิพพาน เพราะกําหนดรูอาสวะท้ังปวง 
ฉะนี้แล  
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                        อภิญเญยยาทิวาร 
     [๑๑๐๘] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนอภิญเญยยธรรมขันธไหน เปน 
ปริญเญยยธรรม ขันธไหน เปนปหาตัพพธรรม ขันธไหน เปนภาเวตัพพธรรม  
ขันธไหน เปนสัจฉิกาตัพพธรรม ขันธไหน ไมใชปหาตพัพธรรม ขันธไหน ไม 
ใชภาเวตัพพธรรม ขันธไหน ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน  
เปนอภิญเญยยธรรม จิตไหน เปนปริญเญยยธรรม จิตไหน เปนปหาตัพพธรรม  
จิตไหน เปนภาเวตัพพธรรม จิตไหน เปนสัจฉิกาตัพพธรรม จิตไหน ไมใช 
ปหาตัพพธรรม จิตไหน ไมใชภาเวตัพพธรรมจิตไหน ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม 
     รูปขันธ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรมไมใช 
ภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม 
     ขันธ ๔ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม เปนปหาตัพพธรรมก็มี เปน 
ภาเวตัพพธรรมก็มี เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไมใชปหาตัพพธรรมไมใชภาเวตัพพธรรม ไม 
ใชสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี 
     อายตนะ ๑๐ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตพัพธรรม ไมใช 
ภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม อายตนะ ๒ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม 
เปนปหาตัพพธรรมก็มี เปนภาเวตัพพธรรมก็มี เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไมใชปหาตัพพธรรม  
ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี 
     ธาตุ ๑๖ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม ไมใช 
ภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ธาตุ ๒ เปนอภญิเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม  
เปนปหาตัพพธรรม เปนภาเวตัพพธรรมกมี็ เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไมใชปหาตพัพธรรม  
ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี 
     สมุทยสัจ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม เปนปหาตัพพธรรมไมใช 
ภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม มัคคสัจเปนอภญิเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม  
ไมใชปหาตพัพธรรม เปนภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม นิโรธสัจ เปนอภิญเญยยธรรม  
เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรเปนภาเวตัพพธรรม เปนสัจฉิกาตัพพธรรม ทุกขสัจ  
เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม เปนปหาตัพพธรรม ก็มี ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใช 
สัจฉิกาตัพพธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม ก็มี  
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     อินทรีย ๙ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตพัพธรรม ไมใช 
ภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม โทมนัสสินทรีย เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยย 
ธรรม เปนปหาตัพพธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรมไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม อนัญญตัญญัสสามี 
ตินทรีย เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม เปนภาเวตัพพธรรม  
ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรมอัญญินทรีย เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพ 
ธรรม เปนภาเวตัพพธรรมกมี็ เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี อัญญาตาวินทรีย เปนอภิญเญยยธรรม 
เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรม เปนสัจฉิกาตัพพธรรม  
อินทรีย ๓ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม เปนภาเวตัพพธรรม 
ก็มี เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี อินทรีย ๖  
เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยธรรม เปนปหาตัพพธรรมก็มี เปนภาเวตัพพธรรมกมี็ เปน 
สัจฉิกาตัพพธรรมก็มีไมใชปหาตัพพธรรม ไมใชภาเวตพัพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี 
     อกุศลเหตุ ๓ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม เปนปหาตัพพธรรม ไมใช 
ภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม 
     กุศลเหตุ ๓ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตพัพธรรม เปน 
ภาเวตัพพธรรม มิใชสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไมใชภาเวตัพพธรรม ก็มี 
     อัพยากตเหตุ ๓ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม ไมใช 
ภาเวตัพพธรรม เปนสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี 
     กพฬิงการาหาร เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม ไมใช 
ภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม อาหาร ๓ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม 
เปนปหาตัพพธรรมก็มี เปนภาเวตัพพธรรมก็มีเปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไมใชปหาตัพพธรรม 
ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี 
     ผัสสะ ๖ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใชปหาตัพพธรรม ไมใช 
ภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเปนอภิญเญยยธรรม เปน 
ปริญเญยยธรรม เปนปหาตัพพธรรมก็มี เปนภาเวตัพพธรรมก็มี เปนสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไมใช 
ปหาตัพพธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรมไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 522 
     เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ เปนอภิญเญยยธรรม เปนปริญเญยยธรรม ไมใช 
ปหาตัพพธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม มโนวิญญาณธาตุ เปนอภิญเญยย 
ธรรม เปนปริญเญยยธรรม เปนปหาตัพพธรรมก็มี เปนภาเวตัพพธรรมก็มี เปนสัจฉิกาตัพพธรรม 
ก็มี ไมใชปหาตัพพธรรม ไมใชภาเวตัพพธรรม ไมใชสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี 
                         อารัมมณวาร 
     [๑๑๐๙] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนสารัมมณธรรม ขันธไหน เปน 
 อนารัมมณธรรม ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน เปนสารัมมณธรรม จิตไหน เปน 
 อนารัมมณธรรม 
     รูปขันธ เปนอนารัมมณธรรม ขันธ ๔ เปนสารัมมณธรรม 
     อายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณธรรม มนายตนะ เปนสารัมมณธรรมธัมมายตนะ เปน 
สารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณธรรม ก็มี 
     ธาตุ ๑๐ เปนอนารัมมณธรรม ธาตุ ๗ เปนสารัมมณธรรม ธัมมธาตุเปนสารัมมณธรรม 
ก็มี เปนอนารัมมณธรรม ก็มี 
     สัจจะ ๒ เปนสารัมมณธรรม นิโรธสัจ เปนอนารัมมณธรรม ทุกขสัจเปนสารัมมณ 
ธรรมก็มี เปนอนารัมมณธรรม ก็มี 
     อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณธรรม อินทรีย ๑๕ เปนสารัมมณธรรมชีวติินทรีย เปน 
สารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณธรรม ก็มี 
     เหตุ ๙ เปนสารัมมณธรรม 
     กพฬิงการาหาร เปนอนารัมมณธรรม อาหาร ๓ เปนสารัมมณธรรม 
     ผัสสะ ๗ เวทนา ๗ สัญญา ๗ เจตนา ๗ จิต ๗ เปนสารัมมณธรรม 
     [๑๑๑๐] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนสารัมมณารัมมณธรรมขันธไหน  
เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ขันธไหน เปนอนารัมมณธรรมฯลฯ บรรดาจิต ๗ 
จิตไหน เปนสารัมมณารัมมณธรรม จิตไหน เปนอนารัมมณารัมมณธรรม จิตไหน 
เปนอนารัมมณธรรม 
     รูปขันธ เปนอนารัมมณธรรม ขันธ ๔ เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มีเปนอนารัมมณา- 
รัมมณธรรม ก็มี  
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     อายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณธรรม มนายตนะ เปนสารัมมณารัมมณธรรมก็มี เปน 
อนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี ธัมมายตนะ เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มีเปนอนารัมมณ 
รัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณธรรม ก็มี 
     ธาตุ ๑๐ เปนอนารัมมณธรรม ธาตุ ๖ เปนอนารัมมณารัมมณธรรมมโนวิญญาณธาตุ  
เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มีธัมมธาตุ เปนสารัมมณ 
รัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณธรรม ก็มี 
     นิโรธสัจ เปนอนารัมมณธรรม มัคคสัจ เปนอนารัมมณารัมมณธรรมสมุทยสัจ เปน 
สารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี ทุกขสัจเปนสารัมมณารัมมณธรรม 
ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณธรรม ก็มี 
     อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณธรรม อินทรีย ๕ เปนอนารัมมณารัมมณธรรม อินทรีย ๙  
เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มีชีวิตินทรีย เปนสารัมมณ 
รัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณธรรม ก็มี 
     เหตุ ๙ เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี 
     กพฬิงการาหาร เปนอนารัมมณธรรม อาหาร ๓ เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปน 
อนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี 
     ผัสสะ ๖ เปนอนารัมมณารัมมณธรรม มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เปนสารัมมณารัมมณ 
ธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี 
     เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ เปนอนารัมมณารัมมณธรรมมโนวิญญาณธาตุ 
เปนสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เปนอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี 
                          ทิฏฐาทิวาร 
     [๑๑๑๑] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนทิฏฐธรรม ขันธไหนเปนสุตธรรม 
เปนมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม ขันธไหน ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใช 
มุตธรรม ไมใชวิญญาตธรรม ฯลฯบรรดาจิต ๗ จิตไหน เปนทิฏฐธรรม เปน 
สุตธรรม เปนมุตธรรมเปนวญิญาตธรรม ขันธไหน ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม 
ไมใชมุตธรรม ไมใชวิญญาตธรรม  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๒ วภิังคปกรณ - หนาท่ี 524 
     รูปขันธ เปนทิฏฐธรรม ก็มี เปนสุตธรรม ก็มี เปนมุตธรรม ก็มี ไมใชทิฏฐธรรม ไมใช 
มุตธรรม เปนวิญญาตธรรม ก็มี ขันธ ๔ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปน 
วิญญาตธรรม 
     รูปายตนะ เปนทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม สัททายตนะ  
ไมใชทิฏฐธรรม เปนสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม คันธายตนะ รสายตนะ 
โผฏฐัพพายตนะ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม เปนมุตธรรม เปนวญิญาตธรรม อายตนะ ๗ 
ไมใชทิฏฐธรรมไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม 
     รูปธาตุ เปนทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม สัททธาตุ  
ไมใชทิฏฐธรรม เปนสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม คันธธาตุ รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ 
ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม เปนมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม ธาตุ ๑๓ ไมใชทิฏฐธรรม  
ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม 
     สัจจะ ๓ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม ทุกขสัจ  
เปนทิฏฐธรรม ก็มี เปนสุตธรรม ก็มี เปนมุตธรรม ก็มีไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใช 
มุตธรรม ก็มี เปนวิญญาตธรรม 
     อินทรีย ๒๒ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม 
     เหตุ ๙ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม 
     อาหาร ๔ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม 
     ผัสสะ ๗ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใชมุตธรรม เปนวิญญาตธรรม 
     เวทนา ๗ สัญญา ๗ เจตนา ๗ จิต ๗ ไมใชทิฏฐธรรม ไมใชสุตธรรม ไมใช 
มุตธรรม เปนวิญญาตธรรม 
                          กุสลติกาทิวาร 
     [๑๑๑๒] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนกุศล ขันธไหน เปนอกุศล  
ขันธไหน เปนอัพยากฤต ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน เปนกุศล จิตไหน เปนอกุศล  
จิตไหน เปนอัพยากฤต 
     รูปขันธ เปนอัพยากฤต ขันธ ๔ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี 
     อายตนะ ๑๐ เปนอัพยากฤต อายตนะ ๒ เปนกศุลก็มี เปนอกุศลก็มีเปนอัพยากฤต 
ก็มี  
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     ธาตุ ๑๖ เปนอัพยากฤต ธาตุ ๒ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี 
     สมุทยสัจ เปนอกุศล มัคคสัจ เปนกุศล นิโรธสัจ เปนอัพยากฤตทุกขสัจ เปน 
กุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี 
     อินทรีย ๑๐ เปนอัพยากฤต โทมนัสสินทรีย เปนอกุศล อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย 
เปนกุศล อินทรีย ๔ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี อินทรีย ๖เปนกุศลกมี็ เปนอกุศลกมี็  
เปนอัพยากฤตก็มี 
     อกุศลเหตุ ๓ เปนอกุศล กุศลเหตุ ๓ เปนกุศล อัพยากตเหตุ ๓ เปนอัพยากฤต 
     กพฬิงการาหาร เปนอัพยากฤต อาหาร ๓ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มีเปนอัพยากฤต 
ก็มี 
     ผัสสะ ๖ เปนอัพยากฤต มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เปนกุศลก็มี เปนอกศุลก็มี เปน 
อัพยากฤตก็มี 
     เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ เปนอัพยากฤต มโนวิญญาณธาตุ เปนกุศลก็มี เปน 
อกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี 
                         เวทนาตกิวาร 
     [๑๑๑๓] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน สัมปยุตดวยสุขเวทนาขันธไหน สัมปยุต 
ดวยทุกขเวทนา ขันธไหน สัมปยุตดวยอทกุขมสุขเวทนา ฯลฯ บรรดาจติ ๗ จิตไหน 
สัมปยุตดวยสุขเวทนา จิตไหน สัมปยุตดวยทุกขเวทนา จิตไหน สัมปยุตดวย 
อทุกขมสุขเวทนา 
     ขันธ ๒ กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนา หรือ 
 สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา 
     ขันธ ๓ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยตุดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทกุขม 
สุขเวทนาก็มี 
     อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนา หรือ 
สัมปยุตดวยอทกุขมสุขเวทนา มนายตนะ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนา 
ก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี ธัมมายตนะสัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวย  
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ทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี กลาวไมไดวา สัมปยตุดวยสุขเวทนา  
หรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี 
     ธาตุ ๑๐ กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนา หรือสัมปยุต 
ดวยอทกุขมสุขเวทนา ธาตุ ๕ สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนากายวิญญาณธาตุ สัมปยตุดวย 
สุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี มโนวิญญาณธาตุ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุต 
ดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี ธัมมธาตุ สัมปยุตดวยสุขเวทนากมี็ 
สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี กลาวไมไดวา สัมปยตุดวย 
สุขเวทนาหรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนา หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ก็มี 
     สัจจะ ๒ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนากมี็นิโรธสัจ  
กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุข 
เวทนา ทุกขสัจ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุข 
เวทนาก็มี กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนา หรือสัมปยุต 
ดวยอทกุขมสุขเวทนา ก็มี 
     อินทรีย ๑๒ กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนา หรือ 
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา อินทรีย ๖ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทกุขมสุข 
เวทนาก็มี อินทรีย ๓ สัมปยตุดวยสุขเวทนาก็มีสัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวย 
อทุกขมสุขเวทนาก็มี ชีวิตนิทรีย สัมปยุตดวยสุขเวทนากมี็ สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี  
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มีกลาวไมไดวา สัมปยตุดวยสุขเวทนาหรือสัมปยุตดวย 
ทุกขเวทนา หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ก็มี 
     โทสะท่ีเปนอกุศลเหตุ สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เหตุ ๗ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี  
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี โมหะท่ีเปนอกุศลเหตุ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุต 
ดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี 
     กพฬิงการาหาร กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนา  
หรือสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา อาหาร ๓ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนา 
ก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี  
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     ผัสสะ ๕ สัมปยุตดวยอทกุขมสุขเวทนา กายสัมผัส สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี  
สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี มโนวิญญาณธาตุสัมผัส สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยตุดวย 
ทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี 
      เวทนา ๗ กลาวไมไดวา สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือสัมปยุตดวยทุกขเวทนา หรือ 
 สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา 
     สัญญา ๕ เจตนา ๕ จิต ๕ สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา กายวิญญาณสัมปยุต 
ดวยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยทุกขเวทนากมี็  มโนวิญญาณธาตุ สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็มี  
สัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี 
                         วิปากติกวาร 
     [๑๑๑๔] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนวิปากธรรม ขันธไหนเปนวปิาก 
ธัมมธรรม ขันธไหน เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯบรรดาจิต ๗ จิตไหน 
เปนวิปากธรรม จิตไหน เปนวิปากธัมมธรรมจิตไหน เปนเนววิปากนวิปากธัมม 
ธรรม 
     รูปขันธ เปนเนววิปากนวปิากธัมมธรรม ขันธ ๔ เปนวปิากธรรมก็มีเปนวิปากธัมมธรรม 
ก็มี เปนเนววปิากนวิปากธัมมธรรมกมี็ 
     อายตนะ ๑๐ เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อายตนะ ๒ เปนวิปากธรรมก็มี เปน 
วิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววปิากนวิปากธัมมธรรมก็มี 
     ธาตุ ๑๐ เปนเนววิปากนวปิากธัมมธรรม ธาตุ ๕ เปนวปิากธรรม มโนธาตุเปนวิปาก 
ธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี ธาตุ ๒ เปนวิปากธรรมก็มีเปนวิปากธัมมธรรมก็มี  
เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี 
     สัจจะ ๒ เปนวิปากธัมมธรรม นิโรธสัจ เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมทุกขสัจ เปน 
วิปากธรรมก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวปิากธัมมธรรมก็มี 
     อินทรีย ๗ เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อินทรีย ๓ เปนวิปากธรรมอินทรีย ๒  
เปนวิปากธัมมธรรม อัญญินทรีย เปนวิปากธรรมก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี อินทรีย ๙ เปน 
วปิากธรรมก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวปิากธัมมธรรมก็มี  
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     เหตุ ๖ เปนวิปากธัมมธรรม อัพยากตเหตุ ๓ เปนวิปากธรรมก็มี เปนเนววิปาก 
นวิปากธัมมธรรมก็มี 
     กพฬิงการาหาร เปนเนววปิากนวิปากธัมมธรรม อาหาร ๓ เปนวิปากธรรมก็มี เปน 
วิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววปิากนวิปากธัมมธรรมก็มี 
     ผัสสะ ๕ เปนวิปากธรรม มโนธาตุสัมผัส เปนวิปากธรรมกมี็ เปนเนววิปากนวิปาก 
ธัมมธรรมก็มี มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เปนวิปากธรรมก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนว 
วิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี 
     เวทนา ๕ สัญญา ๕ เจตนา ๕ จิต ๕ เปนวิปากธรรม มโนธาตุเปนวปิากธรรม 
ก็มี เปนเนววปิากนวิปากธัมมธรรมก็มี มโนวิญญาณธาตุ เปนวิปากธรรมก็มี เปนวปิากธัมมธรรม 
ก็มี เปนเนววปิากนวิปากธัมมธรรมก็มี 
                     อุปาทินนุปาทานิยติกวาร 
     [๑๑๑๕] ขันธ ๕ ขันธไหน เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมขันธไหน  
เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ขันธไหน เปนอนุปาทินนานุปาทานยิธรรม ฯลฯ  
บรรดาจิต ๗ จติไหน เปนอุปาทินนุปาทานยิธรรม จิตไหน เปนอนุปาทินนุปาทานยิ 
ธรรม จิตไหน เปนอนุปาทินนานุปาทานยิธรรม 
     รูปขันธ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มีขันธ ๔ 
เปนอุปาทินนปุาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานยิธรรมก็มี เปนอนุปาทินนานปุาทานิยธรรม 
ก็มี 
     อายตนะ ๕ เปนอุปาทินนปุาทานิยธรรม สัททายตนะ เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม 
อายตนะ ๔ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี อายตนะ ๒ เปน 
อุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรม 
ก็มี  
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     ธาตุ ๑๐ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม สัททธาตุ เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ธาตุ ๕ 
เปนอุปาทินนปุาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานยิธรรมก็มีธาตุ ๒ เปนอุปาทินนุปาทานยิ 
ธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานยิธรรมก็มี 
     สมุทยสัจ เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม สัจจะ ๒ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรม  
ทุกขสัจ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี 
     อินทรีย ๙ เปนอุปาทินนปุาทานิยธรรม โทมนัสสินทรีย เปนอนุปาทินนุปาทานยิธรรม  
อินทรีย ๓ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรม อินทรีย ๙เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี  
เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็มี 
     อกุศลเหตุ ๓ เปนอนุปาทินนุปาทานยิธรรม กุศลเหตุ ๓ เปนอนุปาทินนุปาทานยิธรรม 
ก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็มี อัพยากตเหตุ ๓ เปนอุปาทินนปุาทานิยธรรมก็มี เปน 
อนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานยิธรรมก็มี 
     กพฬิงการาหาร เปนอุปาทินนุปาทานยิธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี  
อาหาร ๓ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนาน ุ
ปาทานิยธรรมก็มี 
     ผัสสะ ๕ เปนอุปาทินนปุาทานิยธรรม มโนธาตุสัมผัส เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม 
ก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานยิธรรมก็มี มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เปนอุปาทินนุปาทานยิธรรม 
ก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานยิธรรมก็มี เปนอนุปาทินนานปุาทานิยธรรมก็มี 
     เวทนา ๕ สัญญา ๕ เจตนา ๕ จิต ๕ เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมมโนธาตุ  
เปนอุปาทินนปุาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานยิธรรมก็มีมโนวิญญาณธาตุ เปนอุปาทินน ุ
ปาทานิยธรรมก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานยิธรรมก็มีเปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมกมี็ 
                         วิตักกติกวาร 
     [๑๑๑๖] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนสวิตักกสวจิารธรรมขันธไหน เปน 
อวิตักกวิจารมตัตธรรม ขันธไหน เปนอวิตกักาวจิารธรรม ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน  
เปนสวิตักกสวิจารธรรม จิตไหนเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม จิตไหน เปนอวิตักกา 
วิจารธรรม  
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     รูปขันธ เปนอวิตักกาวจิารธรรม ขันธ ๓ เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มีเปน 
อวิตักกวิจารมตัตธรรมก็มี เปนอวิตักกาวจิารธรรมก็มี สังขารขันธ เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
ก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เปนอวติักกาวจิารธรรมก็มีกลาวไมไดวา เปน 
สวิตักกสวจิารธรรม หรืออวิตักกวจิารมัตตธรรม หรืออวิตักกาวจิารธรรมก็มี 
     อายตนะ ๑๐ เปนอวิตักกาวิจารธรรม มนายตนะ เปนสวิตักกสวจิารธรรมก็มี  
เปนอวิตกักาวจิารธรรมก็มี เปนอวิตักกาวจิารธรรมก็มี  ธัมมายตนะ เปนสวิตักกสวจิาร 
ธรรมก็มี เปนอวิตักกวิจารมตัตธรรมก็มี เปนอวิตักกาวจิารธรรมก็มี กลาวไมไดวา เปน 
สวิตักกสวจิารธรรม หรือเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม หรือเปนอวิตกักาวิจารธรรมก็มี 
     ธาตุ ๑๕ เปนอวิตักกาวจิารธรรม มโนธาตุ เปนสวิตักกสวิจารธรรมมโนวิญ 
ญาณธาตุ เปนสวิตักกสวจิารธรรมก็มี เปนอวิตักกวิจารมตัตธรรมก็มี เปนอวิตักกาวจิาร 
ธรรมก็มี ธัมมธาตุ เปนสวิตกักสวิจารธรรมก็มี เปนอวิตกักวจิารมัตตธรรมก็มี เปน 
อวิตักกาวิจารธรรมก็มี กลาวไมไดวา เปนสวิตักกสวจิารธรรมหรือเปนอวิตักกวิจาร 
มัตตธรรม หรือเปนอวิตกักาวิจารธรรมก็มี 
     สมุทยสัจ  เปนสวิตักกสวจิารธรรม นิโรธสัจ เปนอวิตกักาวจิารธรรมมัคคสัจ 
เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี เปนอวิตกักวิจารมัตตธรรมก็มี เปนอวิตกักาวิจารธรรมก็มี 
ทุกขสัจ เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เปนอวิตักกาวจิารธรรม 
ก็มี กลาวไมไดวา เปนสวิตกักสวิจารธรรมหรือเปนอวติักกวจิารมัตตธรรม หรือเปน 
อวิตักกาวิจารธรรมก็มี 
     อินทรีย ๕ เปนอวิตกักาวจิารธรรม โทมนัสสินทรีย เปนสวิตักกสวจิารธรรม  
อุเปกขินทรีย เปนสวิตักกสวจิารธรรมก็มี เปนอวิตักกาวจิารธรรมก็มีอินทรีย ๑๑ เปน 
สวิตักกสวจิารธรรมก็มี เปนอวิตักกวิจารมตัตธรรมก็มี เปนอวิตักกาวจิารธรรมก็มี 
     อกุศลเหตุ ๓ เปนสวิตักกสวิจารธรรม เหตุ ๖ เปนสวติักกสวจิารธรรมก็มี เปน 
อวิตักกวิจารมตัตธรรมก็มี เปนอวิตักกาวจิารธรรมก็มี 
     กพฬิงการาหาร เปนอวิตกักาวจิารธรรม อาหาร ๓ เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
ก็มี เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรมก็มี เปนอวติักกวจิารธรรมก็มี  
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     ผัสสะ ๕ เปนอวิตักกาวจิารธรรม มโนธาตุสัมผัส เปนสวิตักกสวจิารธรรม  
มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เปนสวิตักกสวจิารธรรมก็มี เปนอวิตักกวิจารมตัตธรรมก็มี เปนอวิตักกา- 
วิจารธรรมก็มี 
     เวทนา ๕ สัญญา ๕ เจตนา ๕ จิต ๕ เปนอวิตักกาวจิารธรรมมโนธาตุ  
เปนสวิตักกสวิจารธรรม มโนวิญญาณธาตุ เปนสวิตักกสวิจารธรรมก็มีเปนอวิตักกวจิาร 
มัตตธรรมก็มี เปนอวิตกักาวจิารธรรมก็มี 
                          รูปทุกวาร 
     [๑๑๑๗] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนรูปธรรม ขันธไหนเปนอรูปธรรม  
ฯลฯ บรรดาจติ ๗ จิตไหน เปนรูปธรรม จิตไหนเปนอรูปธรรม 
     รูปขันธ เปนรูปธรรมขันธ ๔ เปนอรูปธรรม 
     อายตนะ ๑๐ เปนรูปธรรม มนายตนะ เปนอรูปธรรม ธัมมายตนะ เปน 
รูปธรรมก็มี เปนอรูปธรรมก็มี 
     ธาตุ ๑๐ เปนรูปธรรม ธาตุ ๗ เปนอรูปธรรม ธัมมธาตุ เปนรูปธรรมก็มี  
เปนอรูปธรรมก็มี 
     สัจจะ ๓ เปนอรูปธรรม ทุกขสัจ เปนรูปธรรมก็มี เปนอรูปธรรมก็มี 
     อินทรีย ๗ เปนรูปธรรม อินทรีย ๑๔ เปนอรูปธรรม ชีวิตินทรีย เปนรูปธรรม 
ก็มี เปนอรูปธรรมก็มี 
     เหตุ ๙ เปนอรูปธรรม 
     กวฬิงการาหาร เปนรูปธรรม อาหาร ๓ เปนอรูปธรรม 
     ผัสสะ ๗ เปนอรูปธรรม 
     เวทนา ๗ สัญญา ๗ เจตนา ๗ จิต ๗ เปนอรูปธรรม 
                         โลกิยทุกวาร 
     [๑๑๑๘] บรรดาขันธ ๕ ขันธไหน เปนโลกิยธรรม ขันธไหนเปนโลกุตตร 
ธรรม ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน เปนโลกยิธรรมจิตไหน เปนโลกุตตรธรรม  
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     รูปขันธ เปนโลกิยธรรม ขันธ ๔ เปนโลกิยธรรมก็มี เปนโลกุตตรธรรมก็มี 
     อายตนะ ๑๐ เปนโลกิยธรรม อายตนะ ๒ เปนโลกยิธรรมก็มี เปนโลกุตตร 
ธรรมก็มี 
     ธาตุ ๑๖ เปนโลกิยธรรม ธาตุ ๒ เปนโลกิยธรรมก็มี เปนโลกุตตรธรรมก็มี 
     สัจจะ ๒ เปนโลกิยธรรม สัจจะ ๒ เปนโลกุตตรธรรม 
     อินทรีย ๑๐ เปนโลกิยธรรม อินทรีย ๓ เปนโลกุตตรธรรม อินทรีย ๙เปน 
โลกิยธรรมก็มี เปนโลกุตตรธรรมก็มี 
     อกุศลเหตุ ๓ เปนโลกิยธรรม เหตุ ๖ เปนโลกิยธรรมก็มี เปนโลกุตตรธรรมก็มี 
     กพฬิงการาหาร เปนโลกิยธรรม อาหาร ๓ เปนโลกิยธรรมก็มี เปนโลกุตตรธรรมก็มี 
     ผัสสะ ๖ เปนโลกิยธรรม มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เปนโลกิยธรรมก็มีเปน 
 โลกุตตรธรรมก็มี 
     เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ เปนโลกิยธรรม มโนวิญญาณธาตุ เปน 
โลกิยธรรมก็มี เปนโลกุตตรธรรมก็มี 
     หัวขอธรรมท่ีแสดงมาคือ อภิญญา อารัมมณะ ๒ ทิฏฐะ กุศลเวทนาวิปาก 
อุปาทินนะ วิตก รูป โลกิยะ ฉะนี้แล 
                     ธัมมหทยวภิังค จบบริบูรณ 
                        วิภังคปกรณ จบ 


