
๒. ทิฺิกถา
[๑๒๒] กา ทิฺิ,1  กติ ทิฺิฺานานิ, กต ิทิฺิปริยฺุานานิ, กติ ทิฺิโย, กต ิทิฺาภินิเวสา, 

กตโม ทิฺิฺานสมุคฺฆาโตติ.2 [3]
กา ทิฺีติ อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ. กติ ทิฺิฺานานีติ อฺ ทิฺิฺานานิ. กติ                 

ทิฺิปริยฺุานานีต ิ อฺารส ทิฺิปริยฺุานานิ. กติ ทิฺิโยต ิ โสฬส ทิฺิโย. กต ิ ทิฺาภินิเวสาติ 
ตึสสตํ4 ทิฺาภินิเวสา. กตโม ทิฺิฺานสมุคฺฆาโตติ โสตาปตฺติมคฺโค ทิฺิฺานสมุคฺฆาโต 

[๑๒๓] กถํ อภินิเวสปรามาโส ทิฺตี5ิ  “รูป เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ               
อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ. เวทน ํ เอตํ มม ฯเปฯ สฺํ เอตํ มม. สงฺขาเร เอต ํมม. “วิฺาณํ เอต ํมม,   
เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ. จกฺขุ เอตํ มม. โสต ํ เอต ํมม. ฆาน ํ เอต ํมม. 
ชิวฺหํ เอตํ มม. กายํ เอตํ มม. “มน ํ เอต ํมม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ. 
รูป6  เอตํ มม. สทฺท ํ เอต ํ มม. ฆานํ เอต ํ มม. รสํ เอต ํ มม. โผฺพฺพํ เอต ํ มม. “ธมฺมํ เอต ํ มม,                
เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ. 

จกฺขุวิฺาณํ เอตํ มม. โสตวิฺาณํ เอต ํมม. ฆานวิฺาณํ เอตํ มม. ชิวฺหาวิฺาณํ เอตํ 
มม. กายวิฺาณํ เอตํ มม. “มโนวิฺาณํ เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ อภินิเวสปรามาโส 
ทิฺิ. จกฺขุสมฺผสฺส ํ เอต ํ มม. โสตสมฺผสฺส ํ เอต ํ มม. ฆานสมฺผสฺส ํ เอต ํ มม. ชิวฺหาสมฺผสฺสํ เอตํ มม.    
กายสมฺผสฺสํ เอต ํมม. “มโนสมฺผสฺสํ เอต ํมม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ต ิอภินิเวสปรามาโส ทิฺิ. 
จกฺขุสมฺผสฺสชํ เวทนํ. โสตสมฺผสฺสชํ เวทนํ. ฆานสมฺผสฺสช ํ เวทนํ. ชิวฺหาสมฺผสฺสช ํ เวทนํ. กายสมฺผสฺสชํ 
เวทนํ. “มโนสมฺผสฺสชํ เวทนํ เอตํ มม, ฯเปฯ 

รูปสฺํ เอตํ มม. สทฺทสฺํ. คนฺธสฺํ. รสสฺํ. โผฺพฺพสฺ.ํ “ธมฺมสฺํ เอตํ มม, 
เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ. รูปสฺเจตน ํ เอต ํ มม. สทฺทสฺเจตนํ.   
คนฺธสฺเจตนํ. รสสฺเจตนํ. โผฺพฺพสฺเจตนํ. “ธมฺมสฺเจตน ํ เอต ํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม         
อตฺตา”ต ิ อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ. รูปตณฺห ํ เอต ํ มม. สทฺทตณฺหํ เอต ํ มม. คนฺธตณฺหํ. รสตณฺหํ. 
โผฺพฺพตณฺหํ. “ธมฺมตณฺห ํเอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ต ิอภินิเวสปรามาโส ทิฺิ. รูปวิตกฺกํ 
เอต ํมม. สทฺทวิตกฺกํ. คนฺธวิตกฺกํ. รสวิตกฺกํ. โผฺพฺพวิตกฺกํ. “ธมฺมวิตกฺกํ เอต ํมม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม 
อตฺตา”ต ิอภินิเวสปรามาโส ทิฺิ. รูปวิจาร ํเอต ํมม. สทฺทวิจารํ เอต ํมม. คนฺธวิจารํ เอต ํมม. รสวิจารํ 
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เอต ํ มม. โผฺพฺพวิจารํ เอต ํ มม. “ธมฺมวิจาร ํ เอต ํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ                       
อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ.

ปวีธาตุ เอต ํมม. อาโปธาตุ เอต ํมม. เตโชธาตุ เอตํ มม. วาโยธาตุ เอตํ มม. อากาสธาตุ เอตํ 
มม. “วิฺาณธาตุ เอตํ มม. เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ต ิ อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ. ปวีกสิณํ.       
อาโปกสิณํ. เตโชกสิณํ. วาโยกสิณํ. นีลกสิณํ. ปตกสิณํ. โลหิตกสิณํ. โอทาตกสิณํ. อากาสกสิณํ. 
“วิฺาณกสิณํ เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ.

เกส ํเอต ํมม. โลม ํเอต ํมม. นข ํเอตํ มม. ทนฺต ํเอต ํมม. ตจ ํเอต ํมม. มํสํ เอตํ มม. นฺหารุ เอตํ 
มม. อฺึ เอตํ มม. อฺิมิฺช ํเอต ํมม. วกฺกํ เอต ํมม. หทยํ เอตํ มม. ยกนํ เอตํ มม. กิโลมกํ เอตํ มม. 
ปหกํ เอต ํฯเปฯ เข เอตํ มม. สิงฺฆาณิกํ เอต ํมม. ลสิกํ เอตํ มม. มุตฺต ํ เอตํ มม. “มตฺถลุงฺคํ เอต ํมม,    
เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ.

จกฺขายตนํ เอต ํมม. รูปายตน ํ เอต ํมม. โสตายตน ํ เอตํ มม. สทฺทายตน ํ เอต ํมม. ฆานายตนํ 
เอต ํ มม. คนฺธายตน ํ เอตํ มม. ชิวฺหายตนํ. รสายตนํ. กายายตนํ. โผฺพฺพายตนํ. มนายตนํ.              
ธมฺมายตนํ. เอตํ มม. 

*จกฺขุธาตุ เอตํ มม. รูปธาตุ เอตํ มม. จกฺขุวิฺาณธาตุ เอตํ มม. โสตธาตุ เอตํ มม. สทฺทธาตุ 
เอต ํ มม. โสตวิฺาณธาตุ เอตํ มม. ฆานธาตุ. คนฺธธาตุ. ฆานวิฺาณธาตุ. ชิวฺหาธาตุ. รสธาตุ.     
ชิวฺหาวิฺาณธาตุ. กายธาตุ. โผฺพฺพธาตุ. กายวิฺาณธาตุ. มโนธาตุ เอต ํ มม. ธมฺมธาตุ เอตํ 
มม. “มโนวิฺาณธาตุ เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ.

จกฺขุนฺทฺริยํ เอต ํมม. โสตินฺทฺริยํ เอตํ มม. ฆานินฺทฺริยํ เอต ํมม. ชิวฺหินฺทฺริยํ เอตํ มม. กายินฺทฺริยํ. 
มนินฺทฺริยํ. ชีวิตินฺทฺริยํ. อิตฺถินฺทฺริยํ. ปุริสินฺทฺริยํ. สุขินฺทฺริยํ. ทุกฺขินฺทฺริยํ. โสมนสฺสินฺทฺริยํ. โทมนสฺสินฺทฺริยํ. 
อุเปกฺขินฺทฺริยํ. สทฺธินฺทฺริยํ. วีริยินฺทฺริยํ. สตินฺทฺริยํ. สมาธินฺทฺริยํ. “ปฺินฺทฺริยํ เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส 
เม อตฺตา”ติ อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ.

กามธาตุ เอต ํ มม. รูปธาตุ เอตํ มม. อรูปธาตุ เอตํ มม. กามภวํ เอตํ มม. รูปภวํ เอตํ มม.       
อรูปภวํ เอตํ มม. สฺาภวํ เอต ํ มม. อสฺาภวํ เอตํ มม. เนวสฺานาสฺาภวํ เอตํ มม.         
เอกโวการภวํ เอต ํ มม. จตุโวการภวํ เอตํ มม. ปฺจโวการภวํ เอตํ มม. ปมชฺฌาน ํ เอตํ มม.              
ทุติยชฺฌาน ํ เอตํ มม. ตติยชฺฌานํ เอต ํ มม. จตุตฺถชฺฌานํ เอต ํ มม. เมตฺตาเจโตวิมุตฺตึ เอต ํ มม.        
กรุณาเจโตวิมุตฺตึ เอต ํ มม. มุทิตาเจโตวิมุตฺตึ เอต ํ มม. อุเปกฺขาเจโตวิมุตฺต ึ เอตํ มม.                         
อากาสานฺจายตนสมาปตฺตึ. วิฺาณฺจายตนสมาปตฺตึ. อากิฺจฺายตนสมาปตฺตึ. 
“เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺตึ เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ.

อวิชฺช ํเอตํ มม. สงฺขาเร เอต ํมม. วิฺาณํ เอตํ มม. นามรูป เอต ํมม. สฬายตน ํเอต ํมม. ผสฺสํ 
เอต ํมม. เวทนํ เอต ํมม. ตณฺหํ เอต ํมม. อุปาทาน ํเอต ํมม. ภวํ เอต ํมม. ชาตึ เอตํ มม. “ชรามรณํ เอตํ 
มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ. เอวํ อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ.
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[๑๒๔] กตมาน ิ อฺ ทิฺิฺานาน ิ ? ขนฺธาป ทิฺิฺานํ, อวิชฺชาป ทิฺิฺานํ, ผสฺโสป 
ทิฺิฺานํ, สฺาป ทิฺิฺานํ, วิตกฺกาป7 ทิฺิฺานํ, อโยนิโสมนสิกาโรป ทิฺิฺานํ, ปาปมิตฺโตป 
ทิฺิฺานํ, ปรโตโฆโสป ทิฺิฺานํ.

ขนฺธา เหต ุ ขนฺธา ปจฺจโย ทิฺิฺานํ อุปาทาย สมฺุานฺเน, เอวํ ขนฺธาป ทิฺิฺานํ.          
อวิชฺชา เหตุ อวิชฺชา ปจฺจโย ทิฺิฺานํ อุปาทาย สมฺุานฺเน, เอวํ อวิชฺชาป ทิฺิฺานํ. ผสฺโส เหตุ 
ผสฺโส ปจฺจโย ทิฺิฺานํ อุปาทาย สมฺุานฺเน, เอวํ ผสฺโสป ทิฺิฺานํ. สฺา เหต ุ สฺา    
ปจฺจโย ทิฺิฺานํ อุปาทาย สมฺุานฺเน, เอวํ สฺาป ทิฺิฺานํ. วิตกฺกา8 เหตุ วิตกฺกา ปจฺจโย 
ทิฺิฺานํ อุปาทาย สมฺุานฺเน  เอว ํ วิตกฺกาป ทิฺิฺานํ. อโยนิโสมนสิกาโร เหตุ                       
อโยนิโสมนสิกาโร ปจฺจโย ทิฺิฺาน ํอุปาทาย สมฺุานฺเน, เอวํ อโยนิโสมนสิกาโรป ทิฺิฺานํ. 
ปาปมิตฺโต เหต ุปาปมิตฺโต ปจฺจโย ทิฺิฺานํ อุปาทาย สมฺุานฺเน, เอวํ ปาปมิตฺโตป ทิฺิฺานํ. 
ปรโตโฆโส เหตุ ปรโตโฆโส ปจฺจโย ทิฺิฺาน ํอุปาทาย สมฺุานฺเน, เอวํ ปรโตโฆโสป ทิฺิฺานํ. 
อิมานิ อฺ ทิฺิฺานานิ.

[๑๒๕] กตมานิ อฺารส ทิฺิปริยฺุานาน ิ ? ยา ทิฺิ ทิฺิคตํ ทิฺิคหนํ ทิฺิกนฺตารํ      
ทิฺิวิสูกํ ทิฺิวิปนฺนต9ํ ทิฺิสฺโชนํ ทิฺิสลฺล ํทิฺิสมฺภโว10 ทิฺิปลิโพโธ ทิฺิพนฺธนํ ทิฺิปปาโต 
ทิฺานุสโย ทิฺิสนฺตาโป ทิฺิปริฬาโห ทิฺิคณฺโ ทิฺุปาทาน ํ ทิฺาภินิเวโส ทิฺิปรามาโส.          
อิมานิ อฺารส ทิฺิปริยฺุานานิ. 

[๑๒๖] กตมา โสฬส ทิฺิโย ? อสฺสาททิฺิ อตฺตานุทิฺ ิ มิจฺฉาทิฺิ สกฺกายทิฺิ                 
สกฺกายวตฺถุกา สสฺสตทิฺิ สกฺกายวตฺถุกา อุจฺเฉททิฺ ิ อนฺตคฺคาหิกาทิฺิ ปุพฺพนฺตานุทิฺิ             
อปรนฺตานุทิฺ ิ สฺโชนิกาทิฺ ิ อหนฺติ มานวินิพนฺธาทิฺิ มมนฺต ิ มานวินิพนฺธา ทิฺิ                
อตฺตวาทปฏิสํยุตฺตา ทิฺิ โลกวาทปฏิสํยุตฺตา ทิฺิ ภวทิฺิ วิภวทิฺิ. อิมา โสฬส ทิฺิโย.

[๑๒๗] [11] อสฺสาททิฺิยา กติหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ, อตฺตานุทิฺิยา กติหากาเรหิ          
อภินิเวโส โหติ, มิจฺฉาทิฺิยา กติหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ, สกฺกายทิฺิยา กติหากาเรห ิ อภินิเวโส     
โหติ, สกฺกายวตฺถุกาย สสฺสตทิฺิยา กติหากาเรห ิ อภินิเวโส โหติ, สกฺกายวตฺถุกาย อุจฺเฉททิฺิยา     
กติหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ, อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา กติหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ, ปุพฺพนฺตานุทิฺิยา 
กติหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ, อปรนฺตานุทิฺิยา กติหากาเรห ิอภินิเวโส โหติ, สฺโชนิกาย ทิฺิยา   
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7 ฉ.ม., อิ. วิตกฺโกป

8 ฉ.ม, อิ. วิตกฺโก. เอวมุปริป

9 ฉ.ม., อิ. ทิฺวิิปฺผนฺทิตํ

10 ฉ.ม, อิ. ทิฺิสมฺพาโธ

11 ฉ.ม. กตเม ตีณิ สตํ ทิฺาภินิเวสา...



กติหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ, อหนฺต ิ มานวินิพนฺธาย ทิฺิยา กติหากาเรห ิ อภินิเวโส โหติ, มมนฺติ     
มานวินิพนฺธาย ทิฺิยา กติหากาเรห ิ อภินิเวโส โหติ, อตฺตวาทปฏิสํยุตฺตาย ทิฺิยา กติหากาเรหิ      
อภินิเวโส โหติ, โลกวาทปฏิสํยุตฺตาย ทิฺิยา กติหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ, ภวทิฺิยา กติหากาเรหิ    
อภินิเวโส โหติ, วิภวทิฺิยา กติหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ?

อสฺสาททิฺิยา ปฺจตฺตึสาย อากาเรห ิ อภินิเวโส โหติ, อตฺตานุทิฺิยา วีสติยา อากาเรหิ      
อภินิเวโส โหติ, มิจฺฉาทิฺิยา ทสหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ, สกฺกายทิฺิยา วีสติยา อากาเรหิ อภินิเวโส 
โหติ, สกฺกายวตฺถุกาย สสฺสตทิฺิยา ปณฺณรสห ิ อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ, สกฺกายวตฺถุกาย              
อุจฺเฉททิฺิยา ปฺจหากาเรห ิ อภินิเวโส โหติ, อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา ปฺาสาย อากาเรห ิ อภินิ
เวโส โหติ, ปุพฺพนฺตานุทิฺิยา อฺารสห ิอากาเรหิ อภินิเวโส โหติ, อปรนฺตานุทิฺิยา จตุจตฺตาสาย 
อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ, สฺโชนิกาย ทิฺิยา อฺารสหิ อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ, อหนฺติ          
มานวินิพนฺธาย ทิฺิยา อฺารสห ิ อากาเรห ิ อภินิเวโส โหติ, มมนฺติ มานวินิพนฺธาย ทิฺิยา         
อฺารสหิ อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ, อตฺตวาทปฏิสํยุตฺตาย ทิฺิยา วีสติยา อากาเรห ิอภินิเวโส โหติ, 
โลกวาทปฏิสํยุตฺตาย ทิฺิยา อฺหิ อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ, ภวทิฺิยา เอกูนวีสติยา อากาเรหิ12   
อภินิเวโส โหติ, วิภวทิฺิยา เอกูนวีสติยา อากาเรหิ๑ อภินิเวโส โหติ.

 
๑. อสฺสาททิฺินิทฺเทส

[๑๒๘] อสฺสาททิฺิยา กตเมหิ ปฺจตฺตึสาย อากาเรหิ อภินิเวโส โหต ิ? ยํ รูป ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ 
สุข ํ โสมนสฺสํ, อยํ รูปสฺส อสฺสาโทติ อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ. ทิฺ ิ น  อสฺสาโท, อสฺสาโท น  ทิฺิ. 
อฺา ทิฺ,ิ อฺโ อสฺสาโท. ยา จ ทิฺิ โย จ อสฺสาโท. อยํ วุจฺจติ อสฺสาททิฺิ.

อสฺสาททิฺ ิ มิจฺฉาทิฺ ิ ทิฺิวิปตฺติ, ตาย ทิฺิวิปตฺติยา สมนฺนาคโต ปุคฺคโล ทิฺิวิปนฺโน. 
ทิฺิวิปนฺโน  ปุคฺคโล น เสวิตพฺโพ น  ภชิตพฺโพ น  ปยิรุปาสิตพฺโพ, ต ํกิสฺส เหต ุ? ทิฺ ิหิสฺส ปาปกา. ยา 
ทิฺิ โย ราโค,13  โส น  ทิฺิ, ทิฺ ิน  ราโค. อฺา ทิฺิ, อฺโ ราโค. ยา จ ทิฺ ิโย จ ราโค, อยํ 
วุจฺจติ ทิฺิราโค. ตาย จ ทิฺิยา เตน  จ ราเคน  สมนฺนาคโต ปุคฺคโล ทิฺิราครตฺโต.14  ทิฺิราครตฺเต 
ปุคฺคเล ทินฺนทานํ น  มหปฺผล ํ โหติ น  มหานิสํสํ. ต ํ กิสฺส เหตุ ? ทิฺิ หิสฺส ปาปกา, อสฺสาททิฺิ 
มิจฺฉาทิฺิ.

มิจฺฉาทิฺิกสฺส ปุริสปุคฺคลสฺส เทฺว จ คติโย นิรโย วา ติรจฺฉานโยนิ วา. มิจฺฉาทิฺิกสฺส ปุริส
ปุคฺคลสฺส ยฺเจว กายกมฺมํ ยถาทิฺิสมตฺต1ํ5  สมาทินฺนํ, ยฺจ วจีกมฺมํ ฯเปฯ ยฺจ มโนกมฺมํ ยถา
ทิฺิสมตฺตํ สมาทินฺนํ, ยา จ เจตนา ยา จ ปตฺถนา โย จ ปณิธิ เย จ สงฺขารา, สพฺเพ เต ธมฺมา อนิฺาย 
อกนฺตาย อมนาปาย อหิตาย ทุกฺขาย สํวตฺตนฺติ. ตํ กิสฺส เหต ุ? ทิฺ ิหิสฺส ปาปกา. เสยฺยถาป นิมฺพพีชํ 

4

12 สี., ฉ.ม., อิ. เอเกน อากาเรน

13 ฉ.ม. โย ทิฺิยา ราโค. เอวมุปริป

14 ก. ทิฺิราครโต. เอวมุปริป

15 สี. ยถาทิฺิสมฺปตฺติ



วา โกสาตกีพีชํ วา ติตฺตกาลาพุพีชํ วา อลฺลาย ปวิยา นิกฺขิตฺตํ ยฺเจว ปวีรส ํ อุปาทิยติ, ยฺจ        
อาโปรสํ อุปาทิยติ, สพฺพนฺต ํ ติตฺตกตาย กกตาย อาสารตาย16  สํวตฺตติ. ต ํ กิสฺส เหต ุ ? พีชํ หิสฺส      
ปาปกํ. เอวเมว มิจฺฉาทิฺิกสฺส ปุริสปุคฺคลสฺส ยฺเจว กายกมฺม ํ ยถาทิฺิสมตฺตํ สมาทินฺนํ, ยฺจ     
วจีกมฺมํ ฯเปฯ ยฺจ มโนกมฺมํ ยถาทิฺิสมตฺตํ สมาทินฺนํ, ยา จ เจตนา ยา จ ปตฺถนา โย จ ปณิธิ เย จ 
สงฺขารา, สพฺเพ เต ธมฺมา อนิฺาย อกนฺตาย อมนาปาย อหิตาย ทุกฺขาย สํวตฺตนฺติ. ตํ กิสฺส เหตุ ? 
ทิฺิ หิสฺส ปาปกา. อสฺสาททิฺิ มิจฺฉาทิฺิ.

ยา ทิฺิ17  ทิฺิคต ํ ทิฺิคหนํ ฯเปฯ ทิฺิปรามาโส โหติ. อิเมห ิ อฺารสห ิ อากาเรหิ              
ปริยฺุิตจิตฺตสฺส สฺโโค.

[๑๒๙] อตฺถิ สฺโชนานิ เจว ทิฺิโย จ, อตฺถิ สฺโชนานิ น จ ทิฺิโย. กตมานิ      
สฺโชนาน ิ เจว ทิฺิโย จ ? สกฺกายทิฺ ิสีลพฺพตปรามาโส, อิมาน ิสฺโชนานิ เจว ทิฺิโย จ.      
กตมาน ิ สฺโชนานิ น  จ ทิฺิโย ? กามราคสฺโชน ํ ปฏิฆสฺโชนํ มานสฺโชนํ                     
วิจิกิจฺฉาสฺโชน ํ ภวราคสฺโชน ํ อิสฺสาสฺโชนํ มจฺฉริยสฺโชนํ อนุนยสฺโชนํ                 
อวิชฺชาสฺโชนํ, อิมานิ สฺโชนานิ น จ ทิฺิโย.

ยํ เวทน ํปฏิจฺจ ฯเปฯ ยํ สฺํ ปฏิจฺจ ฯเปฯ ยํ สงฺขาเร18  ปฏิจฺจ ฯเปฯ ยํ วิฺาณํ ปฏิจฺจ. ยํ 
จกขฺุ ปฏิจฺจ. ยํ โสต ํปฏิจฺจ. ยํ ฆาน ํปฏิจฺจ. ยํ ชิวฺหํ ปฏิจฺจ. ยํ กายํ ปฏิจฺจ. ยํ มนํ ปฏิจฺจ. ยํ รูเป ปฏิจฺจ. 
ยํ สทฺเท ปฏิจฺจ. ยํ คนฺเธ ปฏิจฺจ. ยํ รเส ปฏิจฺจ. ยํ โผฺพฺเพ ปฏิจฺจ. ยํ ธมฺเม ปฏิจฺจ. ยํ จกฺขุวิฺาณํ 
ปฏิจฺจ. ยํ โสตวิฺาณํ ปฏิจฺจ. ยํ ฆานวิฺาณํ ปฏิจฺจ. ยํ ชิวฺหาวิฺาณํ ปฏิจฺจ. ยํ กายวิฺาณํ 
ปฏิจฺจ. ยํ มโนวิฺาณํ ปฏิจฺจ. ยํ จกฺขุสมฺผสฺสํ ปฏิจฺจ. ยํ โสตสมฺผสฺส ํปฏิจฺจ. ยํ ฆานสมฺผสฺสํ ปฏิจฺจ. 
ยํ ชิวฺหาสมฺผสฺสํ ปฏิจฺจ ยํ กายสมฺผสฺสํ ปฏิจฺจ. ยํ มโนสมฺผสฺสํ ปฏิจฺจ. ยํ จกฺขุสมฺผสฺสชํ เวทน ํปฏิจฺจ. ยํ 
โสตสมฺผสฺสช ํ เวทน ํ ปฏิจฺจ. ยํ ฆานสมฺผสฺสชํ เวทนํ ปฏิจฺจ. ยํ ชิวฺหาสมฺผสฺสช ํ เวทน ํ ปฏิจฺจ. ยํ          
กายสมฺผสฺสช ํเวทนํ ปฏิจฺจ. ยํ มโนสมฺผสฺสชํ เวทนํ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชต ิสุข ํโสมนสฺสํ อยํ มโนสมฺผสฺสชาย 
เวทนาย อสฺสาโทติ อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ. ทิฺ ิน  อสฺสาโท, อสฺสาโท น  ทิฺิ, อฺา ทิฺิ, อฺโ 
อสฺสาโท, ยา จ ทิฺิ โย จ อสฺสาโท, อยํ วุจฺจติ อสฺสาททิฺิ.

อสฺสาททิฺ ิ มิจฺฉาทิฺ ิ ทิฺิวิปตฺติ, ตาย ทิฺิวิปตฺติยา สมนฺนาคโต ปุคฺคโล ทิฺิวิปนฺโน. 
ทิฺิวิปนฺโน  ปุคฺคโล น เสวิตพฺโพ น  ภชิตพฺโพ น  ปยิรุปาสิตพฺโพ. ต ํกิสฺส เหต ุ? ทิฺ ิหิสฺส ปาปกา. ยา 
ทิฺิ โย ราโค, โส น  ทิฺิ, ทิฺิ น  ราโค. อฺา ทิฺิ, อฺโ ราโค. ยา จ ทิฺิ โย จ ราโค, อยํ วุจฺจติ 
ทิฺิราโค. ตาย จ ทิฺิยา เตน  จ ราเคน  สมนฺนาคโต ปุคฺคโล ทิฺิราครตฺโต. ทิฺิราครตฺเต ปุคฺคเล 
ทินฺนทานํ น มหปฺผลํ โหติ น มหานิสํสํ. ตํ กิสฺส เหตุ ? ทิฺิ หิสฺส ปาปกา. อสฺสาททิฺิ มิจฺฉาทิฺิ.
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16 ฉ.ม. อสาตตฺตาย. เอวมุปริป

17 ฉ.ม., อิ. มิจฺฉาทิฺิ

18 ม. เย สงฺขาเร



มิจฺฉาทิฺิกสฺส ปุริสปุคฺคลสฺส เทฺว จ คติโย นิรโย วา ติรจฺฉานโยนิ วา. มิจฺฉาทิฺิกสฺส            
ปุริสปุคฺคลสฺส ยฺเจว กายกมฺม ํ ยถาทิฺิสมตฺต ํ สมาทินฺนํ, ยฺจ วจีกมฺม ํ ฯเปฯ ยฺจ มโนกมฺมํ      
ยถาทิฺิสมตฺต ํสมาทินฺนํ, ยา จ เจตนา ยา จ ปตฺถนา โย จ ปณิธิ เย จ สงฺขารา, สพฺเพ เต ธมฺมา        
อนิฺาย อกนฺตาย อมนาปาย อหิตาย ทุกฺขาย สํวตฺตนฺติ. ต ํกิสฺส เหตุ ? ทิฺิ หิสฺส ปาปกา. เสยฺยถาป 
นิมฺพพีช ํวา โกสาตกีพีชํ วา ติตฺตกาลาพุพีช ํวา อลฺลาย ปวิยา นิกฺขิตฺตํ ยฺเจว ปวีรสํ อุปาทิยติ, 
ยฺจ อาโปรส ํอุปาทิยติ, สพฺพนฺตํ ติตฺตกตาย กกตาย อสารตาย สํวตฺตติ. ต ํ กิสฺส เหต ุ ? พีชํ หิสฺส 
ปาปกํ. เอวเมว มิจฺฉาทิฺิกสฺส ปุริสปุคฺคลสฺส ยฺเจว กายกมฺม ํ ยถาทิฺิสมตฺตํ สมาทินฺนํ, ยฺจ     
วจีกมฺมํ ฯเปฯ ยฺจ มโนกมฺมํ ยถาทิฺิสมตฺตํ สมาทินฺนํ, ยา จ เจตนา ยา จ ปตฺถนา โย จ ปณิธิ เย จ 
สงฺขารา, สพฺเพ เต ธมฺมา อนิฺาย อกนฺตาย อมนาปาย อหิตาย ทุกฺขาย สํวตฺตนฺติ. ตํ กิสฺส เหตุ ? 
ทิฺิ หิสฺส ปาปกา. อสฺสาททิฺิ มิจฺฉาทิฺิ.

ยา ทิฺ1ิ9  ทิฺิคตํ ทิฺิคหนํ ฯเปฯ ทิฺาภินิเวโส20  โหติ,21  อิเมหิ อฺารสหิ อากาเรหิ         
ปริยฺุิตจิตฺตสฺส สํโยโค.

22อสฺสาททิฺิภูตา มิจฺฉาทิฺิ.๔ อตฺถิ สฺโชนานิ เจว ทิฺิโย จ, อตฺถิ สฺโชนาน ิ น  จ 
ทิฺิโย. กตมาน ิสฺโชนาน ิ เจว ทิฺิโย จ ? สกฺกายทิฺ ิสีลพฺพตปรามาโส, อิมานิ สฺโชนานิ 
เจว ทิฺิโย จ. กตมาน ิ สฺโชนานิ น  จ ทิฺิโย ? กามราคสฺโชน ํ ปฏิฆสฺโชนํ                 
มานสฺโชนํ วิจิกิจฺฉาสฺโชนํ ภวราคสฺโชน ํ อิสฺสาสฺโชน ํ มจฺฉริยสฺโชนํ                  
อนุนยสฺโชนํ23  อวิชฺชาสฺโชนํ, อิมาน ิ สฺโชนานิ น  จ ทิฺิโย. อสฺสาททิฺิยา อิเมหิ      
ปฺจตฺตึสาย อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ.

อสฺสาททิฺินิทฺเทโส ปโม.

๒. อตฺตานุทิฺินิทฺเทส
[๑๓๐] อตฺตานุทิฺิยา กตเมหิ วีสติยา อากาเรห ิ อภินิเวโส โหติ ? อิธ อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน       

อริยานํ อทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส อโกวิโท อริยธมฺเม อวินีโต สปฺปุริสาน ํอทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท 
สปฺปุริสธมฺเม อวินีโต รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ, รูปวนฺต ํวา อตฺตานํ, อตฺตน ิวา รูป, รูปสฺม ึวา อตฺตานํ. 
เวทน ํ ฯเปฯ สฺ. สงฺขาเร. วิฺาณํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, วิฺาณวนฺต ํ วา อตฺตานํ, อตฺตน ิ วา 
วิฺาณํ, วิฺาณสฺมึ วา อตฺตานํ.
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19 ฉ.ม. มิจฺฉาทิฺิ

20 ฉ.ม. ทิฺาภินิเวโส ทิฺิปรามาโส

21 ฉ.ม., อิ. อยํ ปาโ นตฺถิ

22 -๔ ฉ.ม., อิ. อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ

23 ก. อนุสยสฺโชนํ



[๑๓๑] กถํ รูป อตฺตโต สมนุปสฺสต ิ? อิเธกจฺโจ ปวีกสิณํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ “ยํ ปวีกสิณํ, โส 
อหํ. โย อหํ, ต ํ ปวีกสิณนฺ”ติ ปวีกสิณฺจ อตฺตฺจ อทฺวยํ สมนุปสฺสติ. เสยฺยถาป เตลปฺปทีปสฺส 
ฌายโต ยา อจฺจิ,24  โส วณฺโณ. โย วณฺโณ, สา อจฺจีติ อจฺจิฺจ วณฺณฺจ อทฺวยํ สมนุปสฺสติ. เอวเมว 
อิเธกจฺโจ ปวีกสิณํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ “ยํ ปวีกสิณํ, โส อหํ. โย อหํ, ต ํปวีกสิณนฺ”ต ิปวีกสิณฺจ 
อตฺตฺจ อทฺวยํ สมนุปสฺสติ. อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ทิฺ ิน  วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ. อฺา ทิฺิ, อฺํ 
วตฺถุ. ยา จ ทิฺ ิยฺจ วตฺถุ, อยํ ปมา รูปวตฺถุกา อตฺตานุทิฺิ. อตฺตานุทิฺิ มิจฺฉาทิฺ.ิ ทิฺิวิปตฺติ 
ฯเปฯ อตฺตานุทิฺิกสฺส25 ปุริสปุคฺคลสฺส เทฺว จ คติโย ฯเปฯ อิมานิ สฺโชนานิ น จ ทิฺิโย.

อิเธกจฺโจ อาโปกสิณํ. เตโชกสิณํ. วาโยกสิณํ. นีลกสิณํ. ปตกสิณํ. โลหิตกสิณํ. โอทาตกสิณํ 
อตฺตโต สมนุปสฺสต ิ “ยํ โอทาตกสิณํ, โส อหํ. โย อหํ, ตํ โอทาตกสิณนฺ”ติ. โอทาตกสิณฺจ อตฺตฺจ 
อทฺวยํ สมนุปสฺสติ. เสยฺยถาป เตลปฺปทีปสฺส ฌายโต วา อจฺจิ, โส วณฺโณ. โย วณฺโณ, สา อจฺจีติ        
อจฺจิฺจ วณฺณฺจ อทฺวยํ สมนุปสฺสติ. เอวเมว อิเธกจฺโจ ฯเปฯ โอทาตกสิณฺจ อตฺตฺจ อทฺวยํ        
สมนุปสฺสติ. อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ทิฺ ิน  วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ. อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ. ยา จ 
ทิฺิ ยฺจ วตฺถุ, อยํ ปมา รูปวตฺถุกา อตฺตานุทิฺิ. อตฺตานุทิฺ ิมิจฺฉาทิฺิ. ทิฺิวิปตฺต ิฯเปฯ อิมานิ 
สฺโชนานิ น จ ทิฺิโย. เอวํ รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ. (๑)

กถํ รูปวนฺต ํ อตฺตาน ํ สมนุปสฺสต ิ ? อิเธกจฺโจ เวทนํ. สฺํ. สงฺขาเร. วิฺาณํ อตฺตโต           
สมนุปสฺสติ, ตสฺส เอวํ โหต ิ “อยํ โข เม อตฺตา, โส โข ปน  เม อยํ อตฺตา อิมินา รูเปน  รูปวา”ต ิรูปวนฺตํ   
อตฺตาน ํสมนุปสฺสติ. เสยฺยถาป รุกฺโข ฉายาสมฺปนฺโน  อสฺส. ตเมนํ ปุริโส เอวํ วเทยฺย “อยํ รุกฺโข, อยํ 
ฉายา. อฺโ รุกฺโข, อฺา ฉายา. โส โข ปนายํ รุกฺโข อิมาย ฉายาย ฉายาวา”ต ิ ฉายาวนฺต ํ รุกฺขํ    
สมนุปสฺสติ. เอวเมว อิเธกจฺโจ เวทนํ. สฺ.ํ สงฺขาเร. วิฺาณํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, ตสฺส เอวํ โหติ 
“อยํ โข เม อตฺตา, โส โข ปน  อยํ อตฺตา อิมินา รูเปน  รูปวา”ต ิ รูปวนฺตํ อตฺตานํ สมนุปสฺสติ.                
อภินิเวสปรามาโส ทิฺ, ทิฺิ น  วตฺถุ, วตฺถุ น ทิฺิ. อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ. ยา จ ทิฺ ิยฺจ วตฺถุ, 
อยํ ทุติยา รูปวตฺถุกา อตฺตานุทิฺิ. อตฺตานุทิฺิ มิจฺฉาทิฺิ. ทิฺิวิปตฺติ ฯเปฯ อิมานิ สฺโชนานิ     
น จ ทิฺิโย. เอวํ รูปวนฺตํ อตฺตานํ สมนุปสฺสติ. (๒)

กถํ อตฺตนิ รูป สมนุปสฺสติ ? อิเธกจฺโจ เวทนํ. สฺํ. สงฺขาเร. วิฺาณํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, 
ตสฺส เอวํ โหติ “อยํ โข เม อตฺตา, อิมสฺมิฺจ ปน  อตฺตนิ อิท ํรูปนฺ”ติ. อตฺตน ิรูป สมนุปสฺสติ. เสยฺยถาป 
ปุปฺผ ํคนฺธสมฺปนฺน ํอสฺส. ตเมนํ ปุริโส เอวํ วเทยฺย “อิท ํปุปฺผํ, อยํ คนฺโธ. อฺํ ปุปฺผํ, อฺโ คนฺโธ. โส 
โข ปนายํ คนฺโธ อิมสฺมึ ปุปฺเผ”ต ิปุปฺผสฺม ึคนฺธํ สมนุปสฺสติ. เอวเมว อิเธกจฺโจ เวทนํ. สฺํ. สงฺขาเร. 
วิฺาณํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ. ตสฺส เอวํ โหต ิ “อยํ โข เม อตฺตา, อิมสฺมิฺจ ปน อตฺตน ิอิท ํ รูปนฺ”ติ     
อตฺตนิ รูป สมนุปสฺสติ. อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ. ทิฺ ิน  วตฺถุ, วตฺถุ น ทิฺ ิฯเปฯ อยํ ตติยา รูปวตฺถุกา 
อตฺตานุทิฺิ. อตฺตานุทิฺ ิมิจฺฉาทิฺ.ิ ทิฺิวิปตฺต ิฯเปฯ อิมาน ิสฺโชนาน ิน  จ ทิฺิโย. เอวํ อตฺตนิ 
รูป สมนุปสฺสติ. (๓)
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24 ก. อจฺฉิ. เอวมุปริป

25 ฉ.ม., อิ. มิจฺฉาทิฺิกสฺส



กถํ รูปสฺมึ อตฺตาน ํ สมนุปสฺสติ ? อิเธกจฺโจ เวทนํ. สฺํ. สงฺขาเร. วิฺาณํ อตฺตโต             
สมนุปสฺสติ, ตสฺส เอวํ โหติ “อยํ โข เม อตฺตา, โส โข ปน เม อยํ อตฺตา อิมสฺม ึรูเป”ติ รูปสฺม ึอตฺตานํ    
สมนุปสฺสติ. เสยฺยถาป มณิ กรณฺฑเก ปกฺขิตฺโต อสฺส. ตเมนํ ปุริโส เอวํ วเทยฺย “อยํ มณิ, อยํ กรณฺฑโก. 
อฺโ มณิ, อฺโ กรณฺฑโก. โส โข ปนายํ มณิ อิมสฺมึ กรณฺฑเก”ต ิกรณฺฑกสฺมึ มณึ สมนุปสฺสติ. 
เอวเมว อิเธกจฺโจ เวทนํ. สฺํ. สงฺขาเร. วิฺาณํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ. ตสฺส เอวํ โหต ิ “อยํ โข เม     
อตฺตา, โส โข ปน  เม อยํ อตฺตา อิมสฺมึ รูเป”ต ิ รูปสฺมึ อตฺตานํ สมนุปสฺสติ. อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, 
ทิฺิ น  วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ. อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ. ยา จ ทิฺิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ จตุตฺถา รูปวตฺถุกา 
อตฺตานุทิฺิ. อตฺตานุทิฺ ิมิจฺฉาทิฺ.ิ ทิฺิวิปตฺติ ฯเปฯ อิมานิ สฺโชนานิ น  จ ทิฺิโย. เอวํ รูปสฺมึ 
อตฺตานํ สมนุปสฺสติ. (๔)

[๑๓๒] กถํ เวทนํ อตฺตโต สมนุปสฺสต ิ ? อิเธกจฺโจ จกฺขุสมฺผสฺสชํ เวทนํ. โสตสมฺผสฺสชํ เวทนํ. 
ฆานสมฺผสฺสชํ เวทนํ. ชิวฺหาสมฺผสฺสชํ เวทนํ. กายสมฺผสฺสช ํ เวทนํ. มโนสมฺผสฺสชํ เวทนํ อตฺตโต          
สมนุปสฺสติ “ยา มโนสมฺผสฺสชา เวทนา, โส อหํ. โย อหํ, สา มโนสมฺผสฺสชา เวทนา”ติ มโนสมฺผสฺสชํ 
เวทนฺจ อตฺตฺจ อทฺวยํ สมนุปสฺสติ. เสยฺยถาป เตลปฺปทีปสฺส ฌายโต ยา อจฺจิ, โส วณฺโณ. โย 
วณฺโณ, สา อจฺจีต ิ อจฺจิฺจ วณฺณฺจ อทฺวยํ สมนุปสฺสติ. เอวเมว อิเธกจฺโจ มโนสมฺผสฺสช ํ เวทนํ        
อตฺตโต สมนุปสฺสติ “ยา มโนสมฺผสฺสชา เวทนา, โส อหํ. โย อหํ, สา มโนสมฺผสฺสชา เวทนา”ติ          
มโนสมฺผสฺสชํ เวทนฺจ อตฺตฺจ อทฺวยํ สมนุปสฺสติ. อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ทิฺิ น  วตฺถุ, วตฺถุ น 
ทิฺิ. อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ. ยา จ ทิฺ ิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ ปมา เวทนาวตฺถุกา อตฺตานุทิฺิ.         
อตฺตานุทิฺิ มิจฺฉาทิฺิ. ทิฺิวิปตฺติ ฯเปฯ อิมาน ิ สฺโชนาน ิ น  จ ทิฺิโย. เอวํ เวทนํ อตฺตโต        
สมนุปสฺสติ. (๑ - ๕)

กถํ เวทนาวนฺตํ อตฺตาน ํ สมนุปสฺสติ ? อิเธกจฺโจ สฺํ. สงฺขาเร. วิฺาณํ. รูป อตฺตโต         
สมนุปสฺสติ, ตสฺส เอวํ โหต ิ “อยํ โข เม อตฺตา, โส โข ปน เม อยํ อตฺตา. อิมาย เวทนาย เวทนาวา”ติ. 
เวทนาวนฺต ํอตฺตานํ สมนุปสฺสติ. เสยฺยถาป รุกฺโข ฉายาสมฺปนฺโน อสฺส, ตเมน ํปุริโส เอวํ วเทยฺย “อยํ 
รุกฺโข อยํ ฉายา. อฺโ รุกฺโข, อฺา ฉายา. โส โข ปนายํ รุกฺโข อิมาย ฉายาย ฉายาวา”ติ ฉายาวนฺตํ 
รุกฺข ํสมนุปสฺสติ. เอวเมว อิเธกจฺโจ สฺํ. สงฺขาเร. วิฺาณํ. รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ, ตสฺส เอวํ โหติ 
“อยํ โข เม อตฺตา, โส โข ปน เม อยํ อตฺตา อิมาย เวทนาย เวทนาวา”ติ เวทนาวนฺต ํ อตฺตานํ               
สมนุปสฺสติ. อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ทิฺ ิน  วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ. อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ. ยา จ 
ทิฺิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ ทุติยา เวทนาวตฺถุกา อตฺตานุทิฺิ. อตฺตานุทิฺ ิมิจฺฉาทิฺิ. ทิฺิวิปตฺต ิฯเปฯ     
อิมานิ สฺโชนานิ น จ  ทิฺิโย. เอวํ เวทนาวนฺตํ อตฺตานํ สมนุปสฺสติ. (๒ – ๖)

กถํ อตฺตนิ เวทนํ สมนุปสฺสติ ? อิเธกจฺโจ สฺํ. สงฺขาเร. วิฺาณํ. รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ, 
ตสฺส เอวํ โหต ิ “อยํ โข เม อตฺตา, อิมสฺมิฺจ ปน อตฺตน ิ อยํ เวทนา”ติ อตฺตนิ เวทน ํ สมนุปสฺสติ.          
เสยฺยถาป ปุปฺผ ํคนฺธสมฺปนฺน ํอสฺส, ตเมน ํปุริโส เอวํ วเทยฺย “อิท ํปุปฺผํ, อยํ คนฺโธ. อฺํ ปุปฺผํ, อฺโ 
คนฺโธ. โส โข ปนายํ คนฺโธ อิมสฺมึ ปุปฺเผ”ต ิ ปุปฺผสฺม ึ คนฺธํ สมนุปสฺสติ. เอวเมว อิเธกจฺโจ สฺํ.           
สงฺขาเร. วิฺาณํ. รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ, ตสฺส เอวํ โหต ิ“อยํ โข เม อตฺตา, อิมสฺมิฺจ ปน  อตฺตนิ อยํ 
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เวทนา”ติ อตฺตนิ เวทนํ สมนุปสฺสติ. อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ทิฺ ิ น  วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ ฯเปฯ อยํ    
ตติยา เวทนาวตฺถุกา อตฺตานุทิฺิ. อตฺตานุทิฺิ มิจฺฉาทิฺ.ิ ทิฺิวิปตฺติ ฯเปฯ อิมานิ สฺโชนานิ     
น จ ทิฺิโย. เอวํ อตฺตนิ เวทนํ สมนุปสฺสติ. (๓ – ๗)

กถํ เวทนาย อตฺตานํ สมนุปสฺสติ ? อิเธกจฺโจ สฺํ. สงฺขาเร. วิฺาณํ. รูป อตฺตโต              
สมนุปสฺสติ, ตสฺส เอวํ โหต ิ “อยํ โข เม อตฺตา, โส โข ปน  เม อยํ อตฺตา อิมาย เวทนายา”ต ิ เวทนาย    
อตฺตาน ํสมนุปสฺสติ. เสยฺยถาป ฯเปฯ กรณฺฑกสฺมึ มณึ สมนุปสฺสติ. เอวเมว อิเธกจฺโจ สฺํ. สงฺขาเร. 
วิฺาณํ. รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ, ตสฺส เอวํ โหติ “อยํ โข เม อตฺตา, โส โข ปน  เม อยํ อตฺตา อิมาย 
เวทนายา”ต ิ เวทนาย อตฺตาน ํ สมนุปสฺสติ. อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ทิฺิ น  วตฺถุ, วตฺถุ น ทิฺิ. 
อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ. ยา จ ทิฺิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ จตุตฺถา เวทนาวตฺถุกา อตฺตานุทิฺิ.               
อตฺตานุทิฺิ มิจฺฉาทิฺิ. ทิฺิวิปตฺติ ฯเปฯ อิมานิ สฺโชนาน ิน  จ ทิฺิโย. เอวํ เวทนาย อตฺตานํ    
สมนุปสฺสติ. (๔ – ๘)

[๑๓๓] กถํ สฺํ อตฺตโต สมนุปสฺสต ิ? อิเธกจฺโจ จกฺขุสมฺผสฺสชํ สฺํ. โสตสมฺผสฺสช ํสฺํ. 
ฆานสมฺผสฺสชํ สฺํ. ชิวฺหาสมฺผสฺสชํ สฺํ. กายสมฺผสฺสช ํ สฺํ. มโนสมฺผสฺสชํ สฺํ อตฺตโต       
สมนุปสฺสติ “ยา มโนสมฺผสฺสชา สฺา, โส อหํ. โย อหํ, สา มโนสมฺผสฺสชา สฺา”ต ิมโนสมฺผสฺสชํ 
สฺฺจ อตฺตฺจ อทฺวยํ สมนุปสฺสติ. เสยฺยถาป เตลปฺปทีปสฺส ฌายโต ยา อจฺจิ, โส วณฺโณ. โย 
วณฺโณ, สา อจฺจีติ อจฺจิฺจ วณฺณฺจ อทฺวยํ สมนุปสฺสติ. เอวเมว อิเธกจฺโจ มโนสมฺผสฺสชํ สฺํ     
อตฺตโต สมนุปสฺสต ิ “ยา มโนสมฺผสฺสชา สฺา, โส อหํ. โย อหํ, สา มโนสมฺผสฺสชา สฺา”ติ        
มโนสมฺผสฺสชํ สฺฺจ อตฺตฺจ อทฺวยํ สมนุปสฺสติ. อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ทิฺ ิน  วตฺถุ, วตฺถุ น 
ทิฺิ. อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ. ยา จ ทิฺ ิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ ปมา สฺาวตฺถุกา อตฺตานุทิฺิ.       
อตฺตานุทิฺิ มิจฺฉาทิฺ ิ  ฯเปฯ  อิมานิ  สฺโชนาน ิ  น   จ  ทิฺิโย. เอวํ สฺํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ. 
(๑ – ๙)

กถํ สฺาวนฺตํ อตฺตาน ํ สมนุปสฺสต ิ ? อิเธกจฺโจ สงฺขาเร. วิฺาณํ. รูป. เวทน ํ อตฺตโต         
สมนุปสฺสติ, ตสฺส เอวํ โหต ิ “อยํ โข เม อตฺตา, โส โข ปน  เม อยํ อตฺตา อิมาย สฺาย สฺาวา”ติ 
สฺาวนฺตํ อตฺตาน ํสมนุปสฺสติ. เสยฺยถาป รุกฺโข ฉายาสมฺปนฺโน  อสฺส, ตเมน ํปุริโส เอวํ วเทยฺย “อยํ 
รุกฺโข, อยํ ฉายา. อฺโ รุกฺโข, อฺา ฉายา. โส โข ปนายํ รุกฺโข อิมาย ฉายาย ฉายาวา”ติ           
ฉายาวนฺต ํรุกฺข ํสมนุปสฺสติ. เอวเมว อิเธกจฺโจ สงฺขาเร. วิฺาณํ. รูป. เวทนํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, ตสฺส 
เอวํ โหต ิ“อยํ โข เม อตฺตา, โส โข ปน เม อยํ อตฺตา อิมาย สฺาย สฺาวา”ติ สฺาวนฺต ํอตฺตานํ 
สมนุปสฺสติ. อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ทิฺ ิน  วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ. อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ. ยา จ 
ทิฺิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ ทุติยา สฺาวตฺถุกา อตฺตานุทิฺิ. อตฺตานุทิฺิ มิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมานิ 
สฺโชนานิ น จ ทิฺิโย. เอวํ สฺาวนฺตํ อตฺตานํ สมนุปสฺสติ. (๒ – ๑๐)

กถํ อตฺตนิ สฺํ สมนุปสฺสต ิ ? อิเธกจฺโจ สงฺขาเร. วิฺาณํ. รูป. เวทนํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, 
ตสฺส เอวํ โหต ิ “อยํ โข เม อตฺตา, อิมสฺมิฺจ ปน  อตฺตน ิ อยํ สฺา”ต ิ อตฺตนิ สฺํ สมนุปสฺสติ.       
เสยฺยถาป ปุปฺผ ํคนฺธสมฺปนฺน ํอสฺส, ตเมน ํปุริโส เอวํ วเทยฺย “อิท ํปุปฺผํ, อยํ คนฺโธ. อฺํ ปุปฺผํ, อฺโ 
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คนฺโธ. โส โข ปนายํ คนฺโธ อิมสฺม ึ ปุปฺเผ”ต ิ ปุปฺผสฺมึ คนฺธํ สมนุปสฺสติ. เอวเมว อิเธกจฺโจ สงฺขาเร. 
วิฺาณํ. รูป. เวทนํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, ตสฺส เอวํ โหต ิ “อยํ โข เม อตฺตา, อิมสฺมิฺจ ปน  อตฺตน ิอยํ 
สฺา”ติ อตฺตนิ สฺํ สมนุปสฺสติ. อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ทิฺ ิน  วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ. อฺา 
ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ. ยา จ ทิฺ ิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ ตติยา สฺาวตฺถุกา อตฺตานุทิฺิ. อตฺตานุทิฺิ 
มิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมานิ สฺโชนานิ น จ ทิฺิโย. เอวํ อตฺตนิ สฺํ สมนุปสฺสติ. (๓ – ๑๑)

กถํ สฺาย อตฺตานํ สมนุปสฺสต ิ ? อิเธกจฺโจ สงฺขาเร. วิฺาณํ. รูป. เวทนํ อตฺตโต              
สมนุปสฺสติ, ตสฺส เอวํ โหติ “อยํ โข เม อตฺตา, โส โข ปน  เม อยํ อตฺตา อิมาย สฺายา”ติ สฺาย 
อตฺตาน ํสมนุปสฺสติ. เสยฺยถาป มณี กรณฺฑเก ปกฺขิตฺโต อสฺส, ตเมนํ ปุริโส เอวํ วเทยฺย “อยํ มณิ, อยํ 
กรณฺฑโก. อฺโ มณิ, อฺโ กรณฺฑโก. โส โข ปนายํ มณิ, อิมสฺม ึ กรณฺฑเก”ต ิ กรณฺฑกสฺมึ มณึ    
สมนุปสฺสติ. เอวเมว อิเธกจฺโจ สงฺขาเร วิฺาณํ รูป เวทนํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, ตสฺส เอวํ โหติ “อยํ โข 
เม อตฺตา, โส โข ปน  เม อยํ อตฺตา อิมาย สฺายา”ต ิ สฺาย อตฺตาน ํ สมนุปสฺสติ.                      
อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ทิฺิ น  วตฺถุ, วตฺถุ น ทิฺิ. อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ. ยา จ ทิฺ ิยฺจ วตฺถุ. 
อยํ จตุตฺถา สฺาวตฺถุกา อตฺตานุทิฺิ. อตฺตานุทิฺ ิ มิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมานิ สฺโชนานิ น  จ 
ทิฺิโย. เอวํ สฺาย อตฺตานํ สมนุปสฺสติ. (๔ – ๑๒)

[๑๓๔] กถํ สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปสฺสติ ? อิเธกจฺโจ จกฺขุสมฺผสฺสชํ เจตน ํฯเปฯ โสตสมฺผสฺสชํ   
เจตนํ ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสชํ เจตนํ ฯเปฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสชํ เจตนํ ฯเปฯ กายสมฺผสฺสช ํ เจตน ํ ฯเปฯ มโน
สมฺผสฺสชํ เจตน ํอตฺตโต สมนุปสฺสติ. “ยา มโนสมฺผสฺสชา เจตนา, โส อหํ. โย อหํ, สา มโนสมฺผสฺสชา 
เจตนา”ต ิ มโนสมฺผสฺสช ํ เจตนฺจ อตฺตฺจ อทฺวยํ สมนุปสฺสติ. เสยฺยถาป เตลปฺปทีปสฺส ฌายโต       
ยา อจฺจิ, โส วณฺโณ. โย วณฺโณ, สา อจฺจีต ิอจฺจิฺจ วณฺณฺจ อทฺวยํ สมนุปสฺสติ. เอวเมว อิเธกจฺโจ 
มโนสมฺผสฺสชํ เจตน ํ อตฺตโต สมนุปสฺสต ิ “ยา มโนสมฺผสฺสชา เจตนา, โส อหํ. โย อหํ, สา                   
มโนสมฺผสฺสชา เจตนา”ต ิ มโนสมฺผสฺสช ํ เจตนฺจ อตฺตฺจ อทฺวยํ สมนุปสฺสติ. อภินิเวสปรามาโส 
ทิฺิ, ทิฺ ิ น  วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ. อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ. ยา จ ทิฺ ิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ ปมา          
สงฺขารวตฺถุกา อตฺตานุทิฺิ. อตฺตานุทิฺ ิ มิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมาน ิ สฺโชนานิ น  จ ทิฺิโย. เอวํ      
สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปสฺสติ. (๑ – ๑๓)

กถํ สงฺขารวนฺตํ อตฺตาน ํสมนุปสฺสต ิ? อิเธกจฺโจ วิฺาณํ รูป เวทนํ สฺํ อตฺตโต  สมนุปสฺสติ, 
ตสฺส เอวํ โหติ “อยํ โข เม อตฺตา, โส โข ปน เม อยํ อตฺตา อิเมห ิสงฺขาเรหิ สงฺขารวา”ติ สงฺขารวนฺตํ     
อตฺตาน ํสมนุปสฺสติ. เสยฺยถาป รุกฺโข ฉายาสมฺปนฺโน  อสฺส. ตเมนํ ปุริโส เอวํ วเทยฺย “อยํ รุกฺโข, อยํ 
ฉายา, อฺโ รุกฺโข, อฺา ฉายา. โส โข ปนายํ รุกฺโข อิมาย ฉายาย ฉายาวา”ต ิ ฉายาวนฺต ํ รุกฺขํ    
สมนุปสฺสติ. เอวเมว อิเธกจฺโจ วิฺาณํ รูป เวทนํ สฺํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, ตสฺส เอวํ โหติ “อยํ โข 
เม อตฺตา, โส โข ปน เม อยํ อตฺตา อิเมหิ สงฺขาเรห ิ สงฺขารวา”ต ิ สงฺขารวนฺตํ อตฺตานํ สมนุปสฺสติ.        
อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ทิฺิ น  วตฺถุ, วตฺถุ น ทิฺิ. อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ. ยา จ ทิฺ ิยฺจ วตฺถุ. 
อยํ ทุติยา สงฺขารวตฺถุกา อตฺตานุทิฺิ. อตฺตานุทิฺิ มิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมาน ิ สฺโชนานิ น  จ 
ทิฺิโย. เอวํ สงฺขารวนฺตํ อตฺตานํ สมนุปสฺสติ. (๑ – ๑๔)
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กถํ อตฺตน ิสงฺขาเร สมนุปสฺสติ ? อิเธกจฺโจ วิฺาณํ รูป เวทนํ สฺํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, ตสฺส 
เอวํ โหติ “อยํ โข เม อตฺตา. อิมสฺมิฺจ ปน  อตฺตน ิ อิเม สงฺขารา”ต ิ อตฺตนิ สงฺขาเร สมนุปสฺสติ.          
เสยฺยถาป ปุปฺผ ํคนฺธสมฺปนฺน ํอสฺส, ตเมน ํปุริโส เอวํ วเทยฺย “อิท ํปุปฺผํ, อยํ คนฺโธ, อฺํ ปุปฺผํ, อฺโ 
คนฺโธ. โส โข ปนายํ คนฺโธ อิมสฺมึ ปุปฺเผ”ต ิปุปฺผสฺมึ คนฺธํ สมนุปสฺสติ. เอวเมว อิเธกจฺโจ วิฺาณํ รูป 
เวทน ํ สฺํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, ตสฺส เอวํ โหต ิ “อยํ โข เม อตฺตา, อิมสฺมิฺจ ปน  อตฺตน ิ อิเม            
สงฺขารา”ติ อตฺตน ิสงฺขาเร สมนุปสฺสติ. อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ทิฺ ิน  วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ. อฺา 
ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ. ยา จ ทิฺิ ยฺจ วตฺถุ, อยํ ตติยา สงฺขารวตฺถุกา อตฺตานุทิฺิ. อตฺตานุทิฺิ 
มิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมานิ สฺโชนานิ น จ ทิฺิโย. เอวํ อตฺตนิ สงฺขาเร สมนุปสฺสติ. (๓ – ๑๕)

กถํ สงฺขาเรส ุอตฺตาน ํสมนุปสฺสติ ? อิเธกจฺโจ วิฺาณํ รูป เวทน ํสฺํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, 
ตสฺส เอวํ โหต ิ “อยํ โข เม อตฺตา, โส โข ปน  เม อยํ อตฺตา อิเมส ุ สงฺขาเรสู”ติ สงฺขาเรส ุ อตฺตานํ           
สมนุปสฺสติ. เสยฺยถาป มณิ กรณฺฑเก ปกฺขิตฺโต อสฺส, ตเมนํ ปุริโส เอวํ วเทยฺย “อยํ มณิ, อยํ กรณฺฑโก. 
อฺโ มณิ, อฺโ กรณฺฑโก. โส โข ปนายํ มณิ อิมสฺมึ กรณฺฑเก”ต ิกรณฺฑกสฺมึ มณึ สมนุปสฺสติ. 
เอวเมว อิเธกจฺโจ วิฺาณํ รูป เวทนํ สฺํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, ตสฺส เอวํ โหติ “อยํ โข เม อตฺตา. โส 
โข ปน เม อยํ อตฺตา อิเมส ุสงฺขาเรสู”ติ. สงฺขาเรส ุอตฺตาน ํสมนุปสฺสติ. อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ทิฺิ 
น  วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ. อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ. ยา จ ทิฺ ิยฺจ วตฺถุ. อยํ จตุตฺถา สงฺขารวตฺถุกา    
อตฺตานุทิฺิ. อตฺตานุทิฺิ มิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมานิ สฺโชนาน ิน  จ ทิฺิโย. เอวํ สงฺขาเรส ุอตฺตานํ 
สมนุปสฺสติ. (๔ – ๑๖)

[๑๓๕] กถํ วิฺาณํ อตฺตโต สมนุปสฺสต ิ ? อิเธกจฺโจ จกฺขุวิฺาณํ. โสตวิฺาณํ.           
ฆานวิฺาณํ. ชิวฺหาวิฺาณํ. กายวิฺาณํ. มโนวิฺาณํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ “ยํ มโนวิฺาณํ, 
โส อหํ. โย อหํ, ต ํ มโนวิฺาณนฺ”ติ มโนวิฺาณฺจ อตฺตฺจ อทฺวยํ สมนุปสฺสติ. เสยฺยถาป        
เตลปฺปทีปสฺส ฌายโต ยา อจฺจิ, โส วณฺโณ. โย วณฺโณ, สา อจฺจีต ิ อจฺจิฺจ วณฺณฺจ อทฺวยํ             
สมนุปสฺสติ. เอวเมว อิเธกจฺโจ มโนวิฺาณํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ “ยํ มโนวิฺาณํ, โส อหํ. โย อหํ, ตํ 
มโนวิฺาณนฺ”ต ิ มโนวิฺาณฺจ อตฺตฺจ อทฺวยํ สมนุปสฺสติ. อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ทิฺิ น 
วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ. อฺา ทิฺิ. อฺํ วตฺถุ. ยา จ ทิฺิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ ปมา วิฺาณวตฺถุกา     
อตฺตานุทิฺิ. อตฺตานุทิฺิ มิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมานิ สฺโชนานิ น  จ ทิฺิโย. เอวํ วิฺาณํ อตฺตโต 
สมนุปสฺสติ. (๑ – ๑๗)

กถํ วิฺาณวนฺต ํ อตฺตาน ํ สมนุปสฺสต ิ ? อิเธกจฺโจ รูป เวทน ํ สฺํ สงฺขาเร อตฺตโต              
สมนุปสฺสติ, ตสฺส เอวํ โหติ “อยํ โข เม อตฺตา, โส โข ปน  เม อยํ อตฺตา อิมินา วิฺาเณน          
วิฺาณวา”ติ วิฺาณวนฺตํ อตฺตานํ สมนุปสฺสติ. เสยฺยถาป รุกฺโข ฉายาสมฺปนฺโน อสฺส, ตเมนํ ปุริโส 
เอวํ วเทยฺย “อยํ รุกฺโข, อยํ ฉายา. อฺโ รุกฺโข, อฺา ฉายา. โส โข ปนายํ รุกฺโข อิมาย ฉายาย 
ฉายาวา”ติ ฉายาวนฺต ํ รุกฺขํ สมนุปสฺสติ. เอวเมว อิเธกจฺโจ รูป เวทนํ สฺํ สงฺขาเร อตฺตโต               
สมนุปสฺสติ, ตสฺส เอวํ โหติ “อยํ โข เม อตฺตา, โส โข ปน  เม อยํ อตฺตา อิมินา วิฺาเณน          
วิฺาณวา”ติ วิฺาณวนฺตํ อตฺตาน ํ สมนุปสฺสติ. อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ทิฺิ น  วตฺถุ, วตฺถุ น 
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ทิฺิ. อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ. ยา จ ทิฺิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ ทุติยา วิฺาณวตฺถุกา อตฺตานุทิฺิ,    
อตฺตานุทิฺิ มิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมาน ิ สฺโชนานิ น จ ทิฺิโย. เอวํ วิฺาณวนฺต ํ อตฺตานํ             
สมนุปสฺสติ. (๒ – ๑๘)

กถํ อตฺตน ิวิฺาณํ สมนุปสฺสต ิ? อิเธกจฺโจ รูป เวทนํ สฺํ สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปสฺสติ, ตสฺส 
เอวํ โหติ “อยํ โข เม อตฺตา, อิมสฺมิฺจ ปน  อตฺตนิ อิท ํ วิฺาณนฺ”ติ อตฺตนิ วิฺาณํ สมนุปสฺสติ.   
เสยฺยถาป ปุปฺผ ํคนฺธสมฺปนฺน ํอสฺส, ตเมน ํปุริโส เอวํ วเทยฺย “อิท ํปุปฺผํ, อยํ คนฺโธ. อฺํ ปุปฺผํ, อฺโ 
คนฺโธ. โส โข ปนายํ คนฺโธ อิมสฺมึ ปุปฺเผ”ต ิ ปุปฺผสฺม ึ คนฺธํ สมนุปสฺสติ. เอวเมว อิเธกจฺโจ รูป เวทนํ 
สฺํ สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปสฺสติ, ตสฺส เอวํ โหต ิ “อยํ โข เม อตฺตา, อิมสฺมิฺจ ปน  อตฺตนิ อิทํ 
วิฺาณนฺ”ต ิ อตฺตนิ วิฺาณํ สมนุปสฺสติ. อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ทิฺิ น  วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ. 
อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ. ยา จ ทิฺิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ ตติยา วิฺาณวตฺถุกา อตฺตานุทิฺิ.             
อตฺตานุทิฺิ มิจฺฉาทิฺ ิ ฯเปฯ อิมาน ิสฺโชนาน ิน  จ ทิฺิโย. เอวํ อตฺตนิ วิฺาณํ สมนุปสฺสติ.    
(๓ – ๑๙)

กถํ วิฺาณสฺม ึอตฺตาน ํสมนุปสฺสติ ? อิเธกจฺโจ รูป เวทนํ สฺํ สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปสฺสติ, 
ตสฺส เอวํ โหต ิ “อยํ โข เม อตฺตา, โส โข ปน  เม อยํ อตฺตา อิมสฺม ึ วิฺาเณ”ต ิ วิฺาณสฺม ึอตฺตานํ 
สมนุปสฺสติ. เสยฺยถาป มณิ กรณฺฑเก ปกฺขิตฺโต อสฺส, ตเมนํ ปุริโส เอวํ วเทยฺย “อยํ มณิ, อยํ กรณฺฑโก. 
อฺโ มณิ, อฺโ กรณฺฑโก. โส โข ปนายํ มณิ อิมสฺมึ กรณฺฑเก”ต ิกรณฺฑกสฺมึ มณึ สมนุปสฺสติ. 
เอวเมว อิเธกจฺโจ รูป เวทนํ สฺํ สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปสฺสติ, ตสฺส เอวํ โหต ิ“อยํ โข เม อตฺตา, โส โข 
ปน  เม อยํ อตฺตา อิมสฺมึ วิฺาเณ”ต ิ วิฺาณสฺม ึ อตฺตาน ํ สมนุปสฺสติ. อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, 
ทิฺิ น  วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ. อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ. ยา จ ทิฺิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ จตุตฺถา 
วิฺาณวตฺถุกา อตฺตานุทิฺิ. อตฺตานุทิฺ ิมิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมาน ิสฺโชนาน ิน  จ ทิฺิโย. เอวํ 
วิฺาณสฺมึ อตฺตานํ สมนุปสฺสติ. อตฺตานุทิฺิยา อิเมหิ วีสติยา อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ. (๔ – ๒๐)

อตฺตานุทิฺินิทฺเทโส ทุติโย.

๓. มิจฺฉาทิฺินิทฺเทส
[๑๓๖] มิจฺฉาทิฺิยา กตเมหิ ทสหากาเรห ิอภินิเวโส โหติ ? “นตฺถิ ทินฺนนฺ”ติ วตถฺุ26  เอวํวาโท 

มิจฺฉาภินิเวสปรามาโส27 ทิฺิ, ทิฺ ิน  วตฺถุ, วตฺถุ น ทิฺิ. อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ. ยา จ ทิฺ ิยฺจ 
วตฺถุ. อยํ ปมา มิจฺฉาวตฺถุกา มิจฺฉาทิฺิ. มิจฺฉาทิฺ ิ ทิฺิวิปตฺติ ฯเปฯ อิมาน ิ สฺโชนาน ิ น  จ 
ทิฺิโย. “นตฺถิ ยิฺนฺ”ติ วตถฺุ ฯเปฯ “นตฺถิ หุตนฺ”ติ วตถฺุ “นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน ํกมฺมาน ํผล ํ วิปาโก”ติ 
วตฺถุ “นตฺถิ อยํ โลโก”ติ วตถฺุ “นตฺถิ ปโร โลโก”ต ิวตฺถุ “นตฺถิ มาตา”ต ิวตถฺุ “นตฺถิ ปตา”ต ิวตถฺุ “นตฺถิ 
สตฺตา โอปปาติกา”ต ิวตฺถุ “นตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ โลกํ 
ปรฺจ โลกํ สยํ อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตี”ติ วตฺถุ เอวํวาโท มิจฺฉาภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ทิฺิ น 
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วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ. อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ. ยา จ ทิฺ ิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ ทสมา มิจฺฉาวตฺถุกา 
มิจฺฉาทิฺิ, มิจฺฉาทิฺิ ทิฺิวิปตฺติ ฯเปฯ มิจฺฉาทิฺิกสฺส ปุริสปุคฺคลสฺส เทฺว คติโย ฯเปฯ อิมานิ 
สฺโชนานิ น จ ทิฺิโย. มิจฺฉาทิฺิยา อิเมหิ ทสหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ.

มิจฺฉาทิฺินิทฺเทโส ตติโย.

๔. สกฺกายทิฺินิทฺเทส
[๑๓๗] สกฺกายทิฺิยา กตเมห ิ วีสติยา อากาเรหิ อภินิเวโส โหต ิ ? อิธ อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน        

อริยานํ อทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส อโกวิโท อริยธมฺเม อวินีโต สปฺปุริสาน ํอทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท 
สปฺปุริสธมฺเม อวินีโต รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ, รูปวนฺต ํวา อตฺตานํ, อตฺตน ิวา รูป, รูปสฺม ึวา อตฺตานํ. 
เวทนํ. สฺ.ํ สงฺขาเร. วิฺาณํ. อตฺตโต สมนุปสฺสติ, วิฺาณวนฺต ํ วา อตฺตานํ, อตฺตนิ วา 
วิฺาณํ, วิฺาณสฺมึ วา อตฺตานํ.

กถํ รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ ? อิเธกจฺโจ ปวีกสิณํ ฯเปฯ โอทาตกสิณํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ. “ยํ 
โอทาตกสิณํ, โส อหํ. โย อหํ, ตํ โอทาตกสิณนฺ”ต ิ โอทาตกสิณฺจ อตฺตฺจ อทฺวยํ สมนุปสฺสติ.         
เสยฺยถาป เตลปฺปทีปสฺส ฌายโต ฯเปฯ เอวเมว อิเธกจฺโจ โอทาตกสิณํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ.              
อภินิเวสปรามาโส ทิฺ ิฯเปฯ อยํ ปมา รูปวตฺถุกา สกฺกายทิฺิ, สกฺกายทิฺิ มิจฺฉาทิฺ ิฯเปฯ อิมานิ 
สฺโชนาน ิน จ ทิฺิโย. เอวํ รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯเปฯ สกฺกายทิฺิยา อิเมห ิ วีสติยา อากาเรหิ 
อภินิเวโส โหติ.

สกฺกายทิฺินิทฺเทโส จตุตฺโถ.

๕. สสฺสตทิฺินิทฺเทส
[๑๓๘] สกฺกายวตฺถุกาย สสฺสตทิฺิยา กตเมห ิ ปณฺณรสห ิ อากาเรห ิ อภินิเวโส โหต ิ ? อิธ      

อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน  อริยานํ อทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส อโกวิโท อริยธมฺเม อวินีโต สปฺปุริสาน ํ อทสฺสาวี      
สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท สปฺปุริสธมฺเม อวินีโต, รูปวนฺตํ วา อตฺตานํ, อตฺตน ิวา รูป, รูปสฺมึ วา อตฺตานํ. 
เวทนาวนฺต ํวา อตฺตานํ. สฺาวนฺตํ วา อตฺตานํ. สงฺขารวนฺตํ วา อตฺตานํ. วิฺาณวนฺตํ วา อตฺตานํ. 
อตฺตนิ วา วิฺาณํ, วิฺาณสฺมึ วา อตฺตานํ.

กถํ รูปวนฺต ํ อตฺตาน ํ สมนุปสฺสต ิ ? อิเธกจฺโจ เวทน ํ สฺํ สงฺขาเร วิฺาณํ อตฺตโต              
สมนุปสฺสติ, ตสฺส เอวํ โหต ิ “อยํ โข เม อตฺตา, โส โข ปน  เม อยํ อตฺตา อิมินา รูเปน  รูปวา”ต ิรูปวนฺตํ    
อตฺตาน ํสมนุปสฺสติ. เสยฺยถาป รุกฺโข ฉายาสมฺปนฺโน  อสฺส, ตเมนํ ปุริโส เอวํ วเทยฺย “อยํ รุกฺโข, อยํ 
ฉายา. อฺโ รุกฺโข, อฺา ฉายา. โส โข ปนายํ รุกฺโข อิมาย ฉายาย ฉายาวา”ต ิ ฉายาวนฺต ํ รุกฺขํ     
สมนุปสฺสติ. เอวเมว อิเธกจฺโจ เวทนํ ฯเปฯ อยํ ปมา สกฺกายวตฺถุกา สสฺสตทิฺิ, สสฺสตทิฺิ 
มิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมาน ิสฺโชนานิ น  จ ทิฺิโย. เอวํ รูปวนฺต ํอตฺตานํ สมนุปสฺสต ิฯเปฯ สกฺกายวตฺถุ
กาย สสฺสตทิฺิยา อิเมหิ ปณฺณรสหิ อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ.

สสฺสตทิฺินิทฺเทโส ปฺจโม.
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๖. อุจฺเฉททิฺินิทฺเทส
[๑๓๙] สกฺกายวตฺถุกาย อุจฺเฉททิฺิยา กตเมหิ ปฺจห ิ อากาเรห ิ อภินิเวโส โหต ิ ? อิธ          

อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน  อริยานํ อทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส อโกวิโท อริยธมฺเม อวินีโต สปฺปุริสาน ํ อทสฺสาวี       
สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท สปฺปุริสธมฺเม อวินีโต รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ. เวทนํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ. 
สฺํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ. สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปสฺสติ. วิฺาณํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ.

กถํ รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ ? อิเธกจฺโจ ปวีกสิณํ ฯเปฯ โอทาตกสิณํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ “ยํ   
โอทาตกสิณํ, โส อหํ. โย อหํ, ตํ โอทาตกสิณนฺ”ต ิ โอทาตกสิณฺจ อตฺตฺจ อทฺวยํ สมนุปสฺสติ.         
เสยฺยถาป เตลปฺปทีปสฺส ฌายโต ฯเปฯ อยํ ปมา สกฺกายวตฺถุกา อุจฺเฉททิฺิ, อุจฺเฉททิฺ ิมิจฺฉาทิฺิ 
ฯเปฯ อิมาน ิ สฺโชนานิ น  จ ทิฺิโย. เอวํ รูป อตฺตโต สมนุปสฺสต ิ ฯเปฯ สกฺกายวตฺถุกาย               
อุจฺเฉททิฺิยา อิเมหิ ปฺจหิ อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ.

อุจฺเฉททิฺินิทฺเทโส ฉฺโ.

๗. อนฺตคฺคาหิกาทิฺินิทฺเทส
[๑๔๐] อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา กตเมหิ ปฺาสาย อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ? “สสฺสโต        

โลโก”ติ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา กติหากาเรห ิ อภินิเวโส โหติ ? “อสสฺสโต โลโก”ต ิ อนฺตคฺคาหิกาย 
ทิฺิยา กติหากาเรหิ อภินิเวโส โหต ิ ? “อนฺตวา โลโก”ติ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา “อนนฺตวา โลโก”ติ 
อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา “ต ํ ชีวํ ต ํ สรีรนฺ”ต ิ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา. “อฺํ ชีวํ อฺํ สรีรนฺ”ติ      
อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา. “โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา”ติ ฯเปฯ “น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา”ติ. “โหต ิจ 
น  จ โหต ิตถาคโต ปรมฺมรณา”ติ. “เนว โหต ิน  น  โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา”ติ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา 
กติหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ?

“สสฺสโต โลโก”ต ิอนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา ปฺจหากาเรห ิอภินิเวโส โหติ ฯเปฯ “เนว โหต ิน  น 
โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา”ติ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา ปฺจหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ.

“สสฺสโต โลโก”ติ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา กตเมห ิปฺจหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ? “รูป โลโก 
เจว สสฺสตฺจา”ต ิอภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ตาย ทิฺิยา โส อนฺโต คหิโตต ิอนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ, ทิฺิ 
น  วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ. อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ, ยา จ ทิฺิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ ปมา “สสฺสโต โลโก”ติ 
อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ, อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ มิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมานิ สฺโชนานิ น จ ทิฺิโย.

“เวทนา โลโก เจว สสฺสตา จา”ต ิฯเปฯ “สฺา โลโก เจว สสฺสตา จา”ต ิฯเปฯ “สงฺขารา โลโก 
เจว สสฺสตา จา”ติ ฯเปฯ “วิฺาณํ โลโก เจว สสฺสตฺจา”ต ิอภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ตาย ทิฺิยา โส 
อนฺโต คหิโตต ิอนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ, ทิฺ ิน วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ. อฺา ทิฺ,ิ อฺํ วตฺถุ. ยา จ ทิฺิ 
ยฺจ วตฺถุ. อยํ ปฺจมี “สสฺสโต โลโก”ต ิ อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ, อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ มิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ      
อิมานิ สฺโชนาน ิ น  จ ทิฺิโย. “สสฺสโต โลโก”ต ิ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา อิเมหิ ปฺจหากาเรหิ      
อภินิเวโส โหติ. (๕)

“อสสฺสโต โลโก”ต ิอนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา กตเมห ิปฺจหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ? “รูป โลโก 
เจว อสสฺสตฺจา”ติ อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ตาย ทิฺิยา โส อนฺโต คหิโตต ิอนฺตคฺคาหิกา ทิฺ ิฯเปฯ 
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อยํ ปมา “อสสฺสโต โลโก”ต ิอนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ, อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ มิจฺฉาทิฺิ ทิฺิวิปตฺติ ฯเปฯ     
อิมานิ สฺโชนานิ น จ ทิฺิโย.

“เวทนา โลโก เจว อสสฺสตา จา”ติ ฯเปฯ “สฺา โลโก เจว อสสฺสตา จา”ติ ฯเปฯ “สงฺขารา     
โลโก เจว อสสฺสตา จา”ติ ฯเปฯ “วิฺาณํ โลโก เจว อสสฺสตฺจา”ติ อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ. ตาย 
ทิฺิยา โส อนฺโต คหิโตต ิ อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ, อนฺตคฺคาหิกา ทิฺ ิ มิจฺฉาทิฺ ิ ฯเปฯ อิมานิ 
สฺโชนาน ิน  จ ทิฺิโย. “อสสฺสโต โลโก”ต ิอนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา อิเมหิ ปฺจหากาเรห ิอภินิเวโส 
โหติ. (๕ – ๑๐)

“อนฺตวา โลโก”ต ิอนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา กตเมห ิปฺจหากาเรห ิ อภินิเวโส โหติ ? อิเธกจฺโจ 
ปริตฺต ํโอกาส ํนีลกโต ผรติ, ตสฺส เอวํ โหต ิ“อนฺตวา อยํ โลโก ปริวฺโม”ติ อนฺตสฺี โหติ. “ยํ ผรติ, ตํ 
วตฺถฺุเจว โลโก จ. เยน ผรติ, โส อตฺตา เจว โลโก จา”ต ิอภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ตาย ทิฺิยา โส     
อนฺโต คหิโตต ิอนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ, ทิฺ ิน วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ, อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ, ยา จ ทิฺิ 
ยฺจ วตฺถุ. อยํ ปมา “อนฺตวา โลโก”ต ิ อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ, อนฺตคฺคาหิกา ทิฺ ิ มิจฺฉาทิฺ ิ ฯเปฯ       
อิมานิ สฺโชนานิ น จ ทิฺิโย.

อิเธกจฺโจ ปริตฺตํ โอกาสํ ปตกโต ผรต ิ ฯเปฯ โลหิตกโต ผรติ ฯเปฯ โอทาตกโต ผรต ิ ฯเปฯ      
โอภาสกโต ผรติ, ตสฺส เอวํ โหต ิ“อนฺตวา อยํ โลโก ปริวฺโม”ต ิอนฺตสฺี โหติ. ยํ ผรติ, ต ํวตฺถฺุเจว 
โลโก จ. เยน  ผรติ, โส อตฺตา เจว โลโก จา”ติ อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ตาย ทิฺิยา โส อนฺโต คหิโตติ 
อนฺตคฺคาหิกา ทิฺ ิ ฯเปฯ “อนฺตวา โลโก”ต ิ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา อิเมหิ ปฺจหากาเรห ิอภินิเวโส   
โหติ.

“อนนฺตวา โลโก”ติ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา กตเมหิ ปฺจหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ? อิเธกจฺโจ 
วิปุลํ โอกาส ํนีลกโต ผรติ, ตสฺส เอวํ โหติ “อนนฺตวา อยํ โลโก อปริยนฺโต”ต ิอนนฺตสฺี โหติ. “ยํ ผรติ, 
ตํ วตฺถฺุเจว โลโก จ. เยน  ผรติ, โส อตฺตา เจว โลโก จา”ต ิอภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ตาย ทิฺิยา โส 
อนฺโต คหิโตต ิ อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ. ทิฺิ น  วตฺถุ, วตฺถุ น ทิฺิ, อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ, ยา จ       
ทิฺิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ ปมา “อนนฺตวา โลโก”ติ อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ, อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ มิจฺฉาทิฺิ 
ฯเปฯ อิมานิ สฺโชนานิ น จ ทิฺิโย.

อิเธกจฺโจ วิปุลํ โอกาส ํ ปตกโต ผรต ิ ฯเปฯ โลหิตกโต ผรต ิ ฯเปฯ โอทาตกโต ผรติ ฯเปฯ         
โอภาสกโต ผรติ, ตสฺส เอวํ โหต ิ “อนนฺตวา อยํ โลโก อปริยนฺโต”ติ อนนฺตสฺี โหติ. “ยํ ผรติ, ตํ     
วตฺถฺุเจว โลโก จ. เยน ผรติ, โส อตฺตา เจว โลโก จา”ต ิอภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ตาย ทิฺิยา โส     
อนฺโต คหิโตติ อนฺตคฺคาหิกา ทิฺ ิ ฯเปฯ “อนนฺตวา โลโก”ติ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา อิเมหิ              
ปฺจหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ. (๕ – ๒๐)

“ต ํ ชีวํ ต ํ สรีรนฺ”ต ิ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา กตเมหิ ปฺจหากาเรห ิ อภินิเวโส โหติ ? รูป            
ชีวฺเจว สรีรฺจ, ยํ ชีวํ, ตํ สรีรํ. ยํ สรีรํ, ตํ ชีวนฺ”ติ อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ตาย ทิฺิยา โส อนฺโต    
คหิโตติ อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ, ทิฺ ิน  วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ, อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ, ยา จ ทิฺิ ยฺจ 
วตฺถุ. อยํ ปมา “ตํ ชีวํ ตํ สรีรนฺ”ติ อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ, อนฺตคฺคาหิกา ทิฺ ิมิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมานิ 
สฺโชนานิ น จ ทิฺิโย.
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เวทนา ชีวา เจว สรีรฺจ ฯเปฯ สฺา ชีวา เจว สรีรฺจ ฯเปฯ สงฺขารา ชีวา เจว สรีรฺจ ฯเปฯ 
“วิฺาณํ ชีวํ เจว สรีรฺจ. ยํ ชีวํ, ต ํสรีรํ, ยํ สรีร ํตํ ชีวนฺ”ติ อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ตาย ทิฺิยา โส 
อนฺโต คหิโตติ อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ ฯเปฯ “ต ํ ชีวํ ตํ สรีรนฺ”ต ิ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา อิเมหิ               
ปฺจหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ. (๕ – ๒๕)

“อฺํ ชีวํ อฺํ สรีรนฺ”ติ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา กตเมหิ ปฺจหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ? 
“รูป สรีร ํน  ชีวํ, ตํ สรีรํ.28  อฺํ ชีวํ, อฺํ สรีรนฺ”ต ิอภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ตาย ทิฺิยา โส อนฺโต 
คหิโตติ อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ, ทิฺ ิน  วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ, อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ, ยา จ ทิฺิ ยฺจ 
วตฺถุ. อยํ ปมา “อฺํ ชีวํ อฺํ สรีรนฺ”ติ อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ, อนฺตคฺคาหิกา ทิฺ ิมิจฺฉาทิฺ ิฯเปฯ 
อิมานิ สฺโชนานิ น จ ทิฺิโย.

“เวทนา สรีร ํ น  ชีวํ. สฺา สรีรํ น  ชีวํ. สงฺขารา สรีร ํน ชีวํ. วิฺาณํ สรีร ํน  ชีวํ. ตํ สรีรํ.๑ 
อฺํ ชีวํ, อฺํ สรีรนฺ”ต ิอภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ตาย ทิฺิยา โส อนฺโต คหิโตติ อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ 
ฯเปฯ “อฺํ ชีวํ อฺํ สรีรนฺ”ติ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา อิเมหิ ปฺจหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ.          
(๕ – ๓๐)

“โหต ิตถาคโต ปรมฺมรณา”ต ิอนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา กตเมหิ ปฺจหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ? 
รูป อิเธว มรณธมฺมํ, ตถาคโต กายสฺส เภทา โหติป ติฺติป อุปฺปชฺชติป นิพฺพตฺตติป”ติ                     
อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ตาย ทิฺิยา โส อนฺโต คหิโตต ิอนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ, ทิฺิ น  วตฺถุ, วตฺถุ น 
ทิฺิ, อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ, ยา จ ทิฺิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ ปมา “โหต ิ ตถาคโต ปรมฺมรณา”ติ 
อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ, อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ มิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมานิ สฺโชนานิ น จ ทิฺิโย.

“เวทนา อิเธว มรณธมฺมา. สฺา อิเธว มรณธมฺมา. สงฺขารา อิเธว มรณธมฺมา. วิฺาณํ 
อิเธว มรณธมฺมํ, ตถาคโต กายสฺส เภทา โหติป ติฺติป อุปฺปชฺชติป นิพฺพตฺตติป”ต ิอภินิเวสปรามาโส 
ทิฺิ, ตาย ทิฺิยา โส อนฺโต คหิโตติ อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ ฯเปฯ “โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา”ติ       
อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา อิเมหิ ปฺจหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ. (๕ – ๓๕)

“น  โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา”ต ิ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา กตเมหิ ปฺจหากาเรหิ อภินิเวโส     
โหติ ? “รูป อิเธว มรณธมฺมํ, ตถาคโต กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชต ิ วินสฺสต ิน  โหต ิตถาคโต ปรมฺมรณา”ติ 
อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ตาย ทิฺิยา โส อนฺโต คหิโตต ิอนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ, ทิฺิ น  วตฺถุ, วตฺถุ น 
ทิฺิ, อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ, ยา จ ทิฺิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ ปมา “น  โหต ิตถาคโต ปรมฺมรณา”ติ 
อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ, อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ มิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมานิ สฺโชนานิ น จ ทิฺิโย.

“เวทนา อิเธว มรณธมฺมา. สฺา อิเธว มรณธมฺมา. สงฺขารา อิเธว มรณธมฺมา. วิฺาณํ 
อิเธว มรณธมฺมํ, ตถาคโต กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชต ิ วินสฺสต ิ น  โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา”ติ                 
อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ. ตาย ทิฺิยา โส อนฺโต คหิโตต ิอนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ ฯเปฯ “น โหติ ตถาคโต 
ปรมฺมรณา”ติ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา อิเมหิ ปฺจหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ. (๕ – ๔๐)

“โหต ิ จ น  จ โหต ิ ตถาคโต ปรมฺมรณา”ต ิ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา กตเมห ิ ปฺจหากาเรหิ       
อภินิเวโส โหต ิ ? “รูป อิเธว มรณธมฺมํ, ตถาคโต กายสฺส เภทา โหต ิจ น  จ โหตี”ติ อภินิเวสปรามาโส 
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ทิฺิ, ตาย ทิฺิยา โส อนฺโต คหิโตติ อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ, ทิฺิ น  วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ, อฺา ทิฺิ, 
อฺํ วตฺถุ, ยา จ ทิฺิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ ปมา “โหติ จ น  จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา”ต ิอนฺตคฺคาหิกา 
ทิฺิ, อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ มิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมานิ สฺโชนานิ น จ ทิฺิโย.

“เวทนา อิเธว มรณธมฺมา ฯเปฯ สฺา อิเธว มรณธมฺมา ฯเปฯ สงฺขารา อิเธว มรณธมฺมา 
ฯเปฯ วิฺาณํ อิเธว มรณธมฺมํ, ตถาคโต กายสฺส เภทา โหต ิจ น  จ โหตี”ต ิอภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, 
ตาย ทิฺิยา โส อนฺโต คหิโตต ิอนฺตคฺคาหิกา ทิฺ ิ ฯเปฯ “โหต ิจ น  จ โหต ิตถาคโต ปรมฺมรณา”ติ 
อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา อิเมหิ ปฺจหากาเรหิ อภินิเวโส โหติ. (๕ – ๔๕)

“เนว โหต ิน น โหต ิตถาคโต ปรมฺมรณา”ติ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา กตเมห ิปฺจหากาเรหิ   
อภินิเวโส โหต ิ ? “รูป อิเธว มรณธมฺมํ, ตถาคโต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา เนว โหติ น น  โหตี”ติ        
อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ตาย ทิฺิยา โส อนฺโต คหิโตต ิอนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ, ทิฺิ น  วตฺถุ, วตฺถุ น 
ทิฺิ, อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ, ยา จ ทิฺ ิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ ปมา “เนว โหต ิน น โหติ ตถาคโต      
ปรมฺมรณา”ติ อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ. อนฺตคฺคาหิกา ทิฺ ิ มิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมาน ิ สฺโชนาน ิ น  จ 
ทิฺิโย.

“เวทนา อิเธว มรณธมฺมา ฯเปฯ สฺา อิเธว มรณธมฺมา ฯเปฯ สงฺขารา อิเธว มรณธมฺมา 
ฯเปฯ วิฺาณํ อิเธว มรณธมฺมํ, ตถาคโต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา เนว โหต ิ น น  โหตี”ติ                 
อภินิเวสปรามาโส ทิฺิ, ตาย ทิฺิยา โส อนฺโต คหิโตต ิอนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ, ทิฺิ น  วตฺถุ, วตฺถุ น 
ทิฺิ, อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ, ยา จ ทิฺ ิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ ปฺจม ี “เนว โหต ิน  น  โหต ิตถาคโต     
ปรมฺมรณา”ติ อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิ, อนฺตคฺคาหิกา ทิฺ ิ มิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมาน ิ สฺโชนาน ิ น  จ 
ทิฺิโย. “เนว โหต ิน น โหต ิตถาคโต ปรมฺมรณา”ต ิอนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา อิเมห ิปฺจหากาเรหิ    
อภินิเวโส โหติ. อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา อิเมหิ ปฺาสาย อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ. (๕๐) 

อนฺตคฺคาหิกาทิฺินิทฺเทโส สตฺตโม.

๘. ปุพฺพนฺตานุทิฺินิทฺเทส
[๑๔๑] ปุพฺพนฺตานุทิฺิยา กตเมห ิ อฺารสหิ อากาเรห ิ อภินิเวโส โหติ ? จตฺตาโร             

สสฺสตวาทา, จตฺตาโร เอกจฺจสสฺสติกา, จตฺตาโร อนฺตานนฺติกา, จตฺตาโร อมราวิกฺเขปกา, เทฺว             
อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา. ปุพฺพนฺตานุทิฺิยา อิเมหิ อฺารสหิ อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ.

ปุพฺพนฺตานุทิฺินิทฺเทโส อฺโม.

๙. อปรนฺตานุทิฺินิทฺเทส
[๑๔๒] อปรนฺตานุทิฺิยา กตเมห ิ จตุจตฺตาสาย อากาเรห ิ อภินิเวโส โหต ิ ? โสฬส            

สฺิวาทา,29  อฺ อสฺิวาทา,๑ อฺ เนวสฺินาสฺิวาทา, สตฺต อุจฺเฉทวาทา, ปฺจ       
ทิฺธมฺมนิพฺพานวาทา, อปรนฺตานุทิฺิยา อิเมหิ จตุจตฺตาสาย อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ.

อปรนฺตานุทิฺินิทฺเทโส นวโม.

17

29 ฉ.ม., อิ. สฺีวาทา, อสฺีวาทา. เอวมุปริป



๑๐ - ๑๒. สฺโชนิกาทิทิฺินิทฺเทส
[๑๔๓] สฺโชนิกาย ทิฺิยา กตเมหิ อฺารสหิ อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ? ยา ทิฺิ ทิฺิคตํ 

ทิฺิคหณํ ฯเปฯ ทิฺาภินิเวโส ทิฺิปรามาโส. สฺโชนิกาย ทิฺิยา อิเมหิ อฺารสห ิ อากาเรหิ    
อภินิเวโส โหติ.

[๑๔๔] “อหนฺ”ต ิมานวินิพนฺธาย ทิฺิยา กตเมหิ อฺารสหิ อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ? “จกฺขุ   
อหนฺ”ติ อภินิเวสปรามาโส. “อหนฺ”ต ิมานวินิพนฺธา ทิฺิ, ทิฺิ น  วตฺถุ, วตฺถุ น ทิฺิ, อฺา ทิฺิ, 
อฺํ วตฺถุ, ยา จ ทิฺิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ ปมา “อหนฺ”ติ มานวินิพนฺธา ทิฺิ. มานวินิพนฺธา ทิฺิ 
มิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมานิ สฺโชนานิ น จ ทิฺิโย.

“โสตํ อหนฺ”ต ิ ฯเปฯ “ฆาน ํ อหนฺ”ติ ฯเปฯ “ชิวฺหา อหนฺ”ติ ฯเปฯ “กาโย อหนฺ”ติ ฯเปฯ “มโน        
อหนฺ”ติ ฯเปฯ “รูปา อหนฺ”ติ ฯเปฯ “ธมฺมา อหนฺ”ติ ฯเปฯ “จกฺขุวิฺาณํ อหนฺ”ติ ฯเปฯ “มโนวิฺาณํ    
อหนฺ”ติ อภินิเวสปรามาโส “อหนฺ”ติ มานวินิพนฺธา ทิฺิ, ทิฺิ น  วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ, อฺา ทิฺิ, 
อฺํ วตฺถุ, ยา จ ทิฺิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ อฺารสม ี “อหนฺ”ติ มานวินิพนฺธา ทิฺิ, มานวินิพนฺธา ทิฺิ 
มิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมานิ สฺโชนานิ น จ ทิฺิโย. “อหนฺ”ต ิมานวินิพนฺธาย ทิฺิยา อิเมห ิอฺารสหิ 
อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ.

[๑๔๕] “มมนฺ”ต ิมานวินิพนฺธาย ทิฺิยา กตเมห ิอฺารสห ิอากาเรห ิอภินิเวโส โหติ ? “จกฺขุ 
มมนฺ”ต ิ อภินิเวสปรามาโส “มมนฺ”ติ มานวินิพนฺธา ทิฺิ, ทิฺิ น  วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ, อฺา ทิฺิ, 
อฺํ วตฺถุ, ยา จ ทิฺ ิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ ปมา “มมนฺ”ติ มานวินิพนฺธา ทิฺิ. มานวินิพนฺธา ทิฺิ 
มิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมานิ สฺโชนานิ น จ ทิฺิโย.

“โสตํ มมนฺ”ติ ฯเปฯ “ฆาน ํ มมนฺ”ต ิ ฯเปฯ “ชิวฺหา มมนฺ”ต ิ ฯเปฯ “มโน  มมนฺ”ต ิ ฯเปฯ “ธมฺมา       
มมนฺ”ต ิ ฯเปฯ “จกฺขุวิฺาณํ มมนฺ”ติ ฯเปฯ “มโนวิฺาณํ มมนฺ”ต ิ อภินิเวสปรามาโส “มมนฺ”ติ       
มานวินิพนฺธา ทิฺิ, ทิฺ ิน  วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ, อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ, ยา จ ทิฺ ิยฺจ วตฺถุ. อยํ 
อฺารสมี “มมนฺ”ต ิ มานวินิพนฺธา ทิฺิ, มานวินิพนฺธา ทิฺ ิ มิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมานิ สฺโชนานิ     
น จ ทิฺิโย. “มมนฺ”ติ มานวินิพนฺธาย ทิฺิยา อิเมหิ อฺารสหิ อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ.

สฺโชนิกาทิทิฺินิทฺเทโส ทฺวาทสโม.

๑๓. อตฺตวาทปฏิสํยุตฺตทิฺินิทฺเทส
[๑๔๖] อตฺตวาทปฏิสํยุตฺตาย ทิฺิยา กตเมหิ วีสติยา อากาเรห ิอภินิเวโส โหต ิ? อิธ อสฺสุตวา 

ปุถุชฺชโน  อริยานํ อทสฺสาว ี อริยธมฺมสฺส อโกวิโท อริยธมฺเม อวินีโต สปฺปุริสาน ํ อทสฺสาวี                    
สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท สปฺปุริสธมฺเม อวินีโต รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ, รูปวนฺต ํวา อตฺตานํ, อตฺตน ิวา 
รูป, รูปสฺม ึ วา อตฺตานํ ฯเปฯ เวทน ํ ฯเปฯ สฺํ ฯเปฯ สงฺขาเร ฯเปฯ วิฺาณํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, 
วิฺาณวนฺตํ วา อตฺตานํ, อตฺตนิ วา วิฺาณํ, วิฺาณสฺมึ วา อตฺตานํ ฯเปฯ 

กถํ รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ ? อิเธกจฺโจ ปวีกสิณํ ฯเปฯ โอทาตกสิณํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ. “ยํ 
โอทาตกสิณํ, โส อหํ. โย อหํ, ตํ โอทาตกสิณนฺ”ต ิ โอทาตกสิณฺจ อตฺตฺจ อทฺวยํ สมนุปสฺสติ.         

18



เสยฺยถาป เตลปฺปทีปสฺส ฌายโต ยา อจฺจิ, โส วณฺโณ. โย วณฺโณ, สา อจฺจีต ิอจฺจิฺจ วณฺณฺจ อทฺวยํ 
สมนุปสฺสติ. เอวเมว อิเธกจฺโจ โอทาตกสิณํ อตฺตโต สมนุปสฺสต ิ ฯเปฯ อยํ ปมา รูปวตฺถุกา               
อตฺตวาทปฏิสํยุตฺตา ทิฺิ. อตฺตวาทปฏิสํยุตฺตา ทิฺิ มิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมาน ิ สฺโชนานิ น  จ 
ทิฺิโย. [30] อตฺตวาทปฏิสํยุตฺตาย ทิฺิยา อิเมหิ วีสติยา อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ.

อตฺตวาทปฏิสํยุตฺตทิฺินิทฺเทโส เตรสโม.

๑๔. โลกวาทปฏิสํยุตฺตทิฺินิทฺเทส
[๑๔๗] โลกวาทปฏิสํยุตฺตาย ทิฺิยา กตเมหิ อฺหิ อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ ? “สสฺสโต อตฺตา 

จ โลโก จา”ติ อภินิเวสปรามาโส โลกวาทปฏิสํยุตฺตา ทิฺิ, ทิฺ ิน  วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ, อฺา ทิฺิ, 
อฺํ วตฺถุ, ยา จ ทิฺ ิยฺจ วตฺถุ. อยํ ปมา โลกวาทปฏิสํยุตฺตา ทิฺิ. โลกวาทปฏิสํยุตฺตา ทิฺิ 
มิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมานิ สฺโชนานิ น จ ทิฺิโย.

“อสสฺสโต อตฺตา จ โลโก จา”ติ “สสฺสโต จ อสสฺสโต จ อตฺตา จ โลโก จา”ติ. “เนวสสฺสโตนาสสฺส
โต อตฺตา จ โลโก จา”ต ิ “อนฺตวา อตฺตา จ โลโก จา”ติ. “อนนฺตวา อตฺตา จ โลโก จา”ต ิ “อนฺตวา จ 
อนนฺตวา จ อตฺตา จ โลโก จา”ต ิ“เนวนฺตวานานนฺตวา อตฺตา จ โลโก จา”ต ิอภินิเวสปรามาโส โลกวาท
ปฏิสํยุตฺตา ทิฺิ. ทิฺิ น  วตฺถุ, วตฺถุ น  ทิฺิ, อฺา ทิฺิ, อฺํ วตฺถุ. ยา จ ทิฺิ ยฺจ วตฺถุ. อยํ 
อฺมี โลกวาทปฏิสํยุตฺตา ทิฺิ. โลกวาทปฏิสํยุตฺตา ทิฺ ิมิจฺฉาทิฺิ ฯเปฯ อิมานิ สฺโชนานิ น  จ 
ทิฺิโย. โลกวาทปฏิสํยุตฺตาย ทิฺิยา อิเมหิ อฺหิ อากาเรหิ อภินิเวโส โหติ.

โลกวาทปฏิสํยุตฺตทิฺินิทฺเทโส จุทฺทสโม.

๑๕ - ๑๖. ภววิภวทิฺินิทฺเทส
[๑๔๘] โอลิยนาภินิเวโส ภวทิฺิ. อติธาวนาภินิเวโส31  วิภวทิฺิ, อสฺสาททิฺิยา ปฺจตฺตึสาย 

อากาเรหิ อภินิเวโส กติ ภวทิฺิโย, กต ิ วิภวทิฺิโย, อตฺตานุทิฺิยา วีสติยา อากาเรห ิอภินิเวโส กติ 
ภวทิฺิโย, กต ิ วิภวทิฺิโย ฯเปฯ โลกวาทปฏิสํยุตฺตาย ทิฺิยา อฺหิ อากาเรห ิ อภินิเวโส กติ 
ภวทิฺิโย, กติ วิภวทิฺิโย ?

อสฺสาททิฺิยา ปฺจตฺตึสาย อากาเรหิ อภินิเวโส สิยา ภวทิฺิโย, สิยา วิภวทิฺิโย.             
อตฺตานุทิฺิยา วีสติยา อากาเรหิ อภินิเวโส ปณฺณรส32  ภวทิฺิโย, ปฺจ วิภวทิฺิโย. มิจฺฉาทิฺิยา 
ทสหิ อากาเรหิ อภินิเวโส สพฺพาว ตา วิภวทิฺิโย. สกฺกายทิฺิยา วีสติยา อากาเรหิ อภินิเวโส       
ปณฺณรส ภวทิฺิโย, ปฺจ วิภวทิฺิโย. สกฺกายวตฺถุกาย สสฺสตทิฺิยา ปณฺณรสห ิ อากาเรหิ           
อภินิเวโส สพฺพาว ตา ภวทิฺิโย. สกฺกายวตฺถุกาย อุจฺเฉททิฺิยา ปฺจหากาเรห ิ อภินิเวโส             
สพฺพาว ตา วิภวทิฺิโย.
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30 ฉ.ม. เอตฺถนฺตเร เอวํ รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯเปฯ ปาโ ทิสฺสติ

31 สี. อภิภาวนาภินิเวโส

32 ปนฺนรสาติ ปาโ



“สสฺสโต โลโก”ติ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา ปฺจหากาเรหิ อภินิเวโส สพฺพาว ตา ภวทิฺิโย. 
“อสสฺสโต โลโก”ติ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา ปฺจหากาเรห ิอภินิเวโส สพฺพาว ตา วิภวทิฺิโย “อนฺตวา 
โลโก”ติ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา ปฺจหากาเรหิ อภินิเวโส สิยา ภวทิฺิโย, สิยา วิภวทิฺิโย.      
“อนนฺตวา โลโก”ต ิ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา ปฺจหากาเรห ิ อภินิเวโส สิยา ภวทิฺิโย, สิยา             
วิภวทิฺิโย. “ต ํ ชีวํ ตํ สรีรนฺ”ติ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา ปฺจหากาเรหิ อภินิเวโส สพฺพาว ตา           
วิภวทิฺิโย. “อฺํ ชีวํ อฺํ สรีรนฺ”ติ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา ปฺจหากาเรหิ อภินิเวโส สพฺพาว ตา 
ภวทิฺิโย. “โหต ิ ตถาคโต ปรมฺมรณา”ต ิ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา ปฺจหากาเรห ิ อภินิเวโส สพฺพาว 
ตา ภวทิฺิโย. “น  โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา”ติ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา ปฺจหากาเรหิ อภินิเวโส     
สพฺพาว ตา วิภวทิฺิโย. “โหติ จ น  จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา”ต ิ อนฺตคฺคาหิกาย ทิฺิยา             
ปฺจหากาเรห ิอภินิเวโส สิยา ภวทิฺิโย, สิยา วิภวทิฺิโย. [33] อปรนฺตานุทิฺิยา จตุจตฺตาสาย 
อากาเรหิ อภินิเวโส สิยา ภวทิฺิโย สิยา วิภวทิฺิโย. สฺโชนิกาย ทิฺิยา อฺารสหิ อากาเรหิ    
อภินิเวโส สิยา ภวทิฺิโย, สิยา วิภวทิฺิโย. “อหนฺ”ติ มานวินิพนฺธาย ทิฺิยา อฺารสหิ อากาเรหิ 
อภินิเวโส สพฺพาว ตา วิภวทิฺิโย. “มมนฺ”ต ิมานวินิพนฺธาย ทิฺิยา อฺารสหิ อากาเรห ิอภินิเวโส 
สพฺพาว ตา ภวทิฺิโย. อตฺตวาทปฏิสํยุตฺตาย ทิฺิยา วีสติยา อากาเรห ิ อภินิเวโส ปณฺณรส 
ภวทิฺิโย, ปฺจ วิภวทิฺิโย. โลกวาทปฏิสํยุตฺตาย ทิฺิยา อฺห ิ อากาเรห ิ อภินิเวโส สิยา 
ภวทิฺิโย, สิยา วิภวทิฺิโย.

สพฺพาว ตา ทิฺิโย [34] อตฺตานุทิฺิโย. สพฺพาว ตา ทิฺิโย มิจฺฉาทิฺิโย. สพฺพาว ตา ทิฺิโย 
สกฺกายทิฺิโย. สพฺพาว ตา ทิฺิโย อนฺตคฺคาหิกา ทิฺิโย. สพฺพาว ตา ทิฺิโย สฺโชนิกา ทิฺิโย. 
สพฺพาว ตา ทิฺิโย อตฺตวาทปฏิสํยุตฺตา ทิฺิโย.

 ] ] ] ภวฺจ ทิฺึ วิภวฺจ ทิฺึ 
เอตํ ทฺวยํ ตกฺกิกา นิสฺสิตา เส

 ] ] ] เตสํ นิโรธมฺหิ น หตฺถิ าณํ 
ยตฺถายํ โลโก วิปรีตสฺีติ.

[๑๔๙] ทฺวีหิ ภิกฺขเว ทิฺิคเตห ิ ปริยฺุิตา เทวมนุสฺสา โอลิยนฺติ เอเก, อติธาวนฺต ิ เอเก,         
จกฺขุมนฺโต จ ปสฺสนฺติ. 

กถฺจ ภิกฺขเว โอลิยนฺติ เอเก ? ภวารามา ภิกฺขเว เทวมนุสฺสา ภวรตา ภวสมฺมุทิตา, เตสํ         
ภวนิโรธาย ธมฺเม เทสิยมาเน  จิตฺต ํน  ปกฺขนฺทต ิน  สมฺปสีทติ น สนฺติฺต ินาธิมุจฺจติ. เอวํ โข ภิกฺขเว    
โอลิยนฺติ เอเก.
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33 ฉ.ม. “เนวโหติ น น โหติ ตถาคโต ปรํ มรณา”ติ อนฺตคิคาหิกาย ทิฺิยา ปฺจหากาเรหิ อภินิเวโส สิยา 
ภวทิฺิโย.
] ปุพฺพนฺตานุทิฺยิา อฺารสหิ อากาเรหิ อภินิเวโส ภวทิฺิโย, สิยา วิภวทิฺิโย.

34 ฉ.ม., อิ. อสฺสาททิฺิโย. สพฺพาว ตา ทิฺิโย.



กถฺจ ภิกฺขเว อติธาวนฺติ เอเก ? ภเวน  โข ปเนเก อฺฏิยมานา หรายมานา ชิคุจฺฉมานา วิภวํ 
อภินนฺทนฺติ, ยโต กิร โภ อยํ อตฺตา กายสฺส เภทา ปรํ มรณา อุจฺฉิชฺชต ิ วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณาติ, 
เอตํ สนฺตํ เอตํ ปณีตํ ยาถาวนฺติ.35 เอวํ โข ภิกฺขเว อติธาวนฺติ เอเก.

กถฺจ ภิกฺขเว จกฺขุมนฺโต จ ปสฺสนฺติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ภูตํ ภูตโต ปสฺสติ, ภูตํ ภูตโต ทิสฺวา     
ภูตสฺส นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ. เอวํ โข ภิกฺขเว จกฺขุมนฺโต จ ปสฺสนฺติ.

 ] ] โย ภูตํ ภูตโต ทิสฺวา ] ] ภูตสฺส จ อติกฺกมํ
 ] ] ยถาภูเตธิมุจฺจต3ิ6 ] ] ภวตณฺหาปริกฺขยา.
 ] ] สเจ37 ภูตปริฺาโต ] ] วีตตโณฺห ภวาภเว.

 ] ภูตสฺส วิภวา ภิกฺขุ ] ] นาคจฺฉติ ปุนพฺภวนฺติ.

[๑๕๐] ตโย ปุคฺคลา วิปนฺนทิฺี ตโย ปุคฺคลา สมฺปนฺนทิฺี. 
กตเม ตโย ปุคฺคลา วิปนฺนทิฺ ี ? ติตฺถิโย จ ติตฺถิยสาวโก จ โย จ มิจฺฉาทิฺิโก อิเม ตโย        

ปุคฺคลา วิปนฺนทิฺี.
กตเม ตโย ปุคฺคลา สมฺปนฺนทิฺ ี ? ตถาคโต จ ตถาคตสฺส สาวโก. โย จ สมฺมาทิฺิโก. อิเม 

ตโย ปุคฺคลา สมฺปนฺนทิฺี.
 ] ] โกธโน อุปนาหี จ ] ] ปาปมกฺขี จ โย นโร
 ] ] วิปนฺนทิฺิ มายาวี ] ] ตํ ชฺา วสโล อิติ.
 ] ] อกฺโกธโน อนุปนาหี ] ] อมกฺขี38 สุทฺธตํ คโต
 ] ] สมฺปนฺนทิฺิ เมธาวี ] ] ตํ ชฺา อริโย อิตีติ.
ติสฺโส วิปนฺนทิฺิโย, ติสฺโส สมฺปนฺนทิฺิโย. 
กตมา ติสฺโส วิปนฺนทิฺิโย ? “เอต ํมมนฺ”ติ วิปนฺนทิฺิ, “เอโสหมสฺมี”ติ วิปนฺนทิฺิ, “เอโส เม 

อตฺตา”ติ วิปนฺนทิฺิ. อิมา ติสฺโส วิปนฺนทิฺิโย.
กตมา ติสฺโส สมฺปนฺนทิฺิโย ? “เนตํ มมนฺ”ติ สมฺปนฺนทิฺิ, “เนโสหมสฺมี”ติ สมฺปนฺนทิฺิ, “น 

เมโส อตฺตา”ติ สมฺปนฺนทิฺิ. อิมา ติสฺโส สมฺปนฺนทิฺิโย.
“เอตํ มมนฺ”ต ิกา ทิฺิ. กต ิทิฺิโย, กตมนฺตานุคฺคหิตา ตา ทิฺิโย ? “เอโสหมสฺมี”ติ กา ทิฺิ, 

กติ ทิฺิโย, กตมนฺตานุคฺคหิตา ตา ทิฺิโย ? “เอโส เม อตฺตา”ต ิ กา ทิฺิ, กต ิ ทิฺิโย,                       
กตมนฺตานุคฺคหิตา ตา ทิฺิโย ? “เอตํ มมนฺ”ติ ปุพฺพนฺตานุทิฺิ, อฺารส ทิฺิโย,                          
ปุพฺพนฺตานุคฺคหิตา ตา ทิฺิโย. “เอโสหมสฺมี”ติ อปรนฺตานุทิฺิ, จตุจตฺตาส ํ ทิฺิโย,                    
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35 สี. เอตํ ยถาวนฺตํ

36 ก. ยถาภูตํ วิมุจฺจนฺติ

37 ฉ.ม., อิ. ส เว

38 ฉ.ม. วิสุทฺโธ



อปรนฺตานุคฺคหิตา ตา ทิฺิโย. “เอโส เม อตฺตา”ติ วีสติวตฺถุกา อตฺตานุทิฺิ วีสติวตฺถุกา สกฺกายทิฺิ, 
สกฺกายทิฺิปฺปมุขานิ ทฺวาสฺิ ทิฺิคตานิ, ปุพฺพนฺตาปรนฺตานุคฺคหิตา ตา ทิฺิโย.

[๑๕๑] เย เกจ ิภิกฺขเว มยิ นิฺงฺคตา, สพฺเพ เต ทิฺิสมฺปนฺนา. เตสํ ทิฺิสมฺปนฺนานํ ปฺจนฺนํ 
อิธ นิฺา, ปฺจนฺนํ อิธ วิหาย นิฺา. 

กตเมส ํปฺจนฺน ํอิธ นิฺา ? สตฺตกฺขตฺตุปรมสฺส, โกลงฺโกลสฺส, เอกพีชิสฺส, สกทาคามิสฺส, โย จ 
ทิฺเว ธมฺเม อรหา. อิเมสํ ปฺจนฺนํ อิธ นิฺา.

กตเมส ํ ปฺจนฺน ํ อิธ วิหาย นิฺา ? อนฺตราปรินิพฺพายิสฺส, อุปหจฺจปรินิพฺพายิสฺส,                   
อสงฺขารปรินิพฺพายิสฺส, สสงฺขารปรินิพฺพายิสฺส, อุทฺธํโสตสฺส อกนิฺคามิโน. อิเมสํ ปฺจนฺนํ อิธ          
วิหาย นิฺา.

เย เกจิ ภิกฺขเว มยิ นิฺงฺคตา, สพฺเพ เต ทิฺิสมฺปนฺนา, เตส ํทิฺิสมฺปนฺนานํ อิเมสํ ปฺจนฺนํ 
อิธ นิฺา, อิเมสํ ปฺจนฺนํ อิธ วิหาย นิฺา.

เย เกจิ ภิกฺขเว มยิ อเวจฺจปฺปสนฺนา, สพฺเพ เต โสตาปนฺนา, เตส ํ โสตาปนฺนาน ํปฺจนฺนํ อิธ 
นิฺา, ปฺจนฺนํ อิธ วิหาย นิฺา. 

กตเมส ํปฺจนฺน ํอิธ นิฺา ? สตฺตกฺขตฺตุปรมสฺส โกลงฺโกลสฺส, เอกพีชิสฺส, สกทาคามิสฺส, โย จ 
ทิฺเว ธมฺเม อรหา, อิเมสํ ปฺจนฺนํ อิธ นิฺา.

กตเมส ํ ปฺจนฺน ํ อิธ วิหาย นิฺา ? อนฺตราปรินิพฺพายิสฺส, อุปหจฺจปรินิพฺพายิสฺส,                   
อสงฺขารปรินิพฺพายิสฺส, สสงฺขารปรินิพฺพายิสฺส, อุทฺธํโสตสฺส อกนิฺคามิโน  อิเมสํ ปฺจนฺน ํ อิธ            
วิหาย นิฺา.

เย เกจิ ภิกฺขเว มยิ อเวจฺจปฺปสนฺนา, สพฺเพ เต โสตาปนฺนา, เตส ํโสตาปนฺนาน ํอิเมส ํปฺจนฺนํ 
อิธ นิฺา, อิเมสํ ปฺจนฺนํ อิธ วิหาย นิฺาติ.

ภววิภวทิฺินิทฺเทโส โสฬสโม.
ทิฺิกถา สมตฺตา.

______________________
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๒. ทิฏฐิกถา
วาดวยทิฏฐิ

[๑๒๒]] อะไรชื่อวาทิฏฐิ ฐาน39แหงทิฏฐิมีเทาไร ปริยุฏฐานแหงทิฏฐิมีเทาไร ทิฏฐิมีเทาไร ความยึดมั่น
ทิฏฐิมีเทาไร ความถอนฐานแหงทิฏฐิ เปนอยางไร 

ถาม:] ทิฏฐิคืออะไร]
ตอบ: ] ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่น
ถาม: ] ฐานแหงทิฏฐิมีเทาไร ]
ตอบ: ] ฐานแหงทิฏฐิมี ๘ ประการ 
ถาม: ] ปริยุฏฐานแหงทิฏฐิมีเทาไร 
ตอบ: ] ปริยุฏฐานแหงทิฏฐิมี ๑๘ ประการ 
ถาม: ] ทิฏฐิมีเทาไร 
ตอบ: ] ทิฏฐิมี ๑๖ ประการ 
ถาม: ] ความยึดมั่นทิฏฐิมีเทาไร 
ตอบ: ] ความยึดมั่นทิฏฐิมี ๓๐๐ ประการ(โดยประมาณ)
ถาม: ] เครื่องถอนฐานแหงทิฏฐิเปนอยางไร 
ตอบ:] โสดาปตติมรรคเปนเครื่องถอนฐานแหงทิฏฐิ

[๑๒๓]] ทิฏฐิคือความยึดม่ันถือม่ัน เปนอยางไร  
คือ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นรูปวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น  นั่นเปนอัตตาของเรา” ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือ

มั่นเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวิญญาณวา  “นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปน
อัตตาของเรา” 

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นจักขุวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น  นั่นเปนอัตตาของเรา” ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือ
มั่นโสตะ ฯลฯ ฆานะ ฯลฯ ชิวหา ฯลฯ กาย ฯลฯ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นมโนวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น  นั่นเปน
อัตตาของเรา” 

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นรูปวา “นั่นของเรา  เราเปนนั่น  นั่นเปนอัตตา ของเรา” ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่น
สัททะ ฯลฯ คันธะ ฯลฯ รส ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นธรรมารมณวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น 
นั่นเปนอัตตาของเรา”

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นจักขุวิญญาณวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปน  อัตตาของเรา” ทิฏฐิคือความ
ยึดมั่นถือมั่นโสตวิญญาณ  ฯลฯ ฆานวิญญาณ  ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ  ฯลฯ กายวิญญาณ  ฯลฯ ทิฏฐิคือความยึดมั่น
ถือมั่นมโนวิญญาณวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา” 

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นจักขุสัมผัสวา  “นั่นของเรา เราเปนนั่น  นั่นเปน อัตตาของเรา” ทิฏฐิคือความยึด
มั่นถือมั่นโสตสัมผัส ฯลฯ ฆานสัมผัส ฯลฯ ชิวหาสัมผัส ฯลฯ กายสัมผัส ฯลฯ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นมโนสัมผัส
วา “นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา” 

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นจักขุสัมผัสสชาเวทนาวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น  นั่นเปนอัตตาของเรา” ทิฏฐิคือ
ความยึดมั่นถือมั่นโสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ กายสัมผัสส
ชาเวทนา ฯลฯ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นมโนสัมผัสสชาเวทนาวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา”
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39 ฐาน ในที่นี้หมายถึงเหตุ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๑/๑๑๒/๔๗)



ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นรูปสัญญาวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา” ทิฏฐิคือความยึด
มั่นถือมั่นสัททสัญญา ฯลฯ คันธสัญญา ฯลฯ รสสัญญา ฯลฯ โผฏฐัพพสัญญา ฯลฯ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นธัมม
สัญญาวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา” 

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นรูปสัญเจตนาวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น  นั่นเปนอัตตาของเรา” ทิฏฐิคือความ
ยึดมั่นถือมั่นสัททสัญเจตนา ฯลฯ คันธสัญเจตนา ฯลฯ รสสัญเจตนา ฯลฯ โผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ ทิฏฐิคือความ
ยึดมั่นถือมั่นธัมมสัญเจตนาวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา” 

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นรูปตัณหาวา “นั่นของเรา  เราเปนนั่น  นั่นเปนอัตตาของเรา” ทิฏฐิคือความยึดมั่น
ถือมั่นสัททตัณหา ฯลฯ คันธตัณหา ฯลฯ รสตัณหา ฯลฯ โผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นธัมม
ตัณหาวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา” 

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นรูปวิตกวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น  นั่นเปนอัตตา ของเรา” ทิฏฐิคือความยึดมั่น
ถือมั่นสัททวิตก ฯลฯ คันธวิตก ฯลฯ รสวิตก ฯลฯ โผฏฐัพพวิตก ฯลฯ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นธัมมวิตกวา “นั่น
ของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา” 

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นรูปวิจารวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น  นั่นเปนอัตตาของเรา” ทิฏฐิคือความยึดมั่น
ถือมั่นสัททวิจาร ฯลฯ คันธวิจาร ฯลฯ รสวิจาร ฯลฯ โผฏฐัพพวิจาร ฯลฯ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นธัมมวิจารวา 
“นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา” 

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นปฐวีธาตุวา “นั่นของเรา  เราเปนนั่น  นั่นเปนอัตตาของเรา” ทิฏฐิคือความยึดมั่น
ถือมั่นอาโปธาต ุ ฯลฯ เตโชธาต ุ ฯลฯ วาโยธาตุ ฯลฯ อากาสธาต ุ ฯลฯ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวิญญาณธาตุวา 
“นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา” 

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นปฐวีกสิณวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น  นั่นเปนอัตตาของเรา” ทิฏฐิคือความยึดมั่น
ถือมั่นอาโปกสิณ  ฯลฯ เตโชกสิณ  ฯลฯ วาโยกสิณ  ฯลฯ นีลกสิณ  ฯลฯ ปตกสิณ  ฯลฯ โลหิตกสิณ  ฯลฯ โอทาตกสิณ 
ฯลฯ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นอากาสกสิณวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา”

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นผมวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา” ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่น
ขน  ฯลฯ เล็บ ฯลฯ ฟน  ฯลฯ หนัง ฯลฯ เนื้อ ฯลฯ เอ็น  ฯลฯ กระดูก ฯลฯ เย่ือในกระดูก ฯลฯ ไต40 ฯลฯ หัวใจ ฯลฯ ตับ 
ฯลฯ พังผืด ฯลฯ มาม41  ฯลฯ ปอด ฯลฯ ไสใหญ ฯลฯ ไสนอย ฯลฯ อาหารใหม ฯลฯ อาหารเกา ฯลฯ ด ีฯลฯ เสลด 
ฯลฯ หนอง ฯลฯ เลือด ฯลฯ เหงื่อ ฯลฯ มันขน  ฯลฯ น้ำตา ฯลฯ มันเหลว ฯลฯ น้ำลาย ฯลฯ น้ำมูก ฯลฯ ไขขอ ฯลฯ 
มูตร ฯลฯ ทิฏฐิคือ ความยึดมั่นถือมั่นมันสมองวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา” 

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นจักขายตนะวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น  นั่นเปน อัตตาของเรา” ทิฏฐิคือความยึด
มั่นถือมั่นรูปายตนะ ฯลฯ โสตายตนะ ฯลฯ สัททายตนะ ฯลฯ ฆานายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ ฯลฯ ชิวหายตนะ ฯลฯ 
รสายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ มนายตนะ ฯลฯ ทิฏฐิคือ ความยึดมั่นถือมั่นธัมมายตนะวา 
“นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา”

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นจักขุธาตุวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น  นั่นเปนอัตตาของเรา” ทิฏฐิคือความยึดมั่น
ถือมั่นรูปธาต ุ ฯลฯ จักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ โสตธาตุ ฯลฯ สัททธาตุ ฯลฯ โสตวิญญาณธาตุ ฯลฯ ฆานธาตุ ฯลฯ 
คันธธาต ุฯลฯ ฆานวิญญาณธาตุ ฯลฯ ชิวหาธาต ุฯลฯ รสธาต ุฯลฯ ชิวหาวิญญาณธาตุ ฯลฯ กายธาต ุฯลฯ โผฏฐัพ
พธาต ุ ฯลฯ กายวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ ฯลฯ ธัมมธาต ุ ฯลฯ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นมโนวิญญาณธาตุวา 
“นั่นของเรา เรา เปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา”
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40 ๑-๒ ดูเชิงอรรถในขอ ๔ หนา ๑๑ ในสุตมยญาณนิทเทสในเลมนี้

41 ๑-๒ ดูเชิงอรรถในขอ ๔ หนา ๑๑ ในสุตมยญาณนิทเทสในเลมนี้



ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นจักขุนทรียวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา” ทิฏฐิคือความยึด
มั่นถือมั่นโสตินทรีย ฯลฯ ฆานินทรีย ฯลฯ ชิวหินทรีย ฯลฯ กายินทรีย ฯลฯ มนินทรีย ฯลฯ ชีวิตินทรีย ฯลฯ อิตถินท
รีย ฯลฯ ปุริสินทรีย ฯลฯ สุขินทรีย ฯลฯ ทุกขินทรีย ฯลฯ โสมนัสสินทรีย ฯลฯ โทมนัสสินทรีย ฯลฯ อุเปกขินทรีย ฯลฯ 
สัทธินทรีย ฯลฯ วิริยินทรีย ฯลฯ สตินทรีย ฯลฯ สมาธินทรีย ฯลฯ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นปญญินทรียวา “นั่นของ
เรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา”

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นกามธาตุวา  “นั่นของเรา เราเปนนั่น  นั่นเปนอัตตาของเรา” ทิฏฐิคือความยึดมั่น
ถือมั่นรูปธาต ุฯลฯ อรูปธาตุ ฯลฯ กามภพ ฯลฯ รูปภพ ฯลฯ อรูปภพ ฯลฯ สัญญาภพ ฯลฯ อสัญญาภพ ฯลฯ เนว
สัญญานาสัญญาภพ ฯลฯ เอกโวการภพ ฯลฯ จตุโวการภพ ฯลฯ ปญจโวการภพ ฯลฯ ปฐมฌาน  ฯลฯ ทุติยฌาน 
ฯลฯ ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌาน  ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุตติ ฯลฯ กรุณาเจโตวิมุตต ิ ฯลฯ มุทิตาเจโตวิมุตต ิ ฯลฯ 
อุเบกขาเจโตวิมุตต ิ ฯลฯ อากาสานัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ วิญญาณัญจายตนสมาบัต ิ ฯลฯ อากิญจัญญายตน
สมาบัติ ฯลฯ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตา
ของเรา”

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นอวิชชาวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา” ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือ
มั่นสังขาร ฯลฯ วิญญาณ  ฯลฯ นามรูป ฯลฯ สฬายตนะ ฯลฯ ผัสสะ ฯลฯ เวทนา ฯลฯ ตัณหา ฯลฯ อุปาทาน  ฯลฯ 
ภพ ฯลฯ ชาติ ฯลฯ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นชราและมรณะวา “นั่นของเรา เราเปนนั่น  นั่นเปน  อัตตาของเรา” 
ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นมีดังวามานี้

[๑๒๔]] ฐานแหงทิฏฐิ ๘ ประการ อะไรบาง คือ
๑. ] ขันธทั้งหลายเปนฐานแหงทิฏฐิ 
๒. ] อวิชชาเปนฐานแหงทิฏฐิ 
๓. ] ผัสสะเปนฐานแหงทิฏฐิ 
๔. ] สัญญาเปนฐานแหงทิฏฐิ 
๕. ] วิตกเปนฐานแหงทิฏฐิ 
๖. ] อโยนิโสมนสิการเปนฐานแหงทิฏฐิ 
๗. ] ปาปมิตรเปนฐานแหงทิฏฐิ 
๘. ] ปรโตโฆสะ42เปนฐานแหงทิฏฐิ

ขันธทั้งหลายที่เปนเหตุเปนปจจัย ชื่อวาเปนฐานแหงทิฏฐ ิ เพราะมีความหมายวาเปนที่อาศัยตั้งขึ้น  แม
ขันธทั้งหลายก็เปนฐานแหงทิฏฐิอยางนี้ 

อวิชชาที่เปนเหตุเปนปจจัย ชื่อวาเปนฐานแหงทิฏฐิ เพราะมีความหมายวาเปนที่อาศัยตั้งขึ้น  แมอวิชชาก็
เปนฐานแหงทิฏฐิอยางนี้

ผัสสะที่เปนเหตุเปนปจจัย ชื่อวาเปนฐานแหงทิฏฐ ิ เพราะมีความหมายวาเปนที่อาศัยตั้งขึ้น แมผัสสะก็
เปนฐานแหงทิฏฐิอยางนี้ 

สัญญาที่เปนเหตุเปนปจจัย ชื่อวาเปนฐานแหงทิฏฐ ิ เพราะมีความหมายวาเปนที่อาศัยตั้งขึ้น  แมสัญญาก็
เปนฐานแหงทิฏฐิอยางนี้ 

วิตกที่เปนเหตุเปนปจจัย ชื่อวาเปนฐานแหงทิฏฐ ิ เพราะมีความหมายวาเปนที่อาศัยตั้งขึ้น  แมวิตกก็เปน
ฐานแหงทิฏฐิอยางนี้ 
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42 ปรโตโฆสะ หมายถึงการฟงอสัทธรรมจากผูอื่น (องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/๑๒๗/๖๖)



อโยนิโสมนสิการที่เปนเหตุเปนปจจัย ชื่อวาเปนฐานแหงทิฏฐ ิเพราะมีความหมายวาเปนที่อาศัยตั้งขึ้น  แม
อโยนิโสมนสิการก็เปนฐานแหงทิฏฐิอยางนี้ 

ปาปมิตรที่เปนเหตุเปนปจจัย ชื่อวาเปนฐานแหงทิฏฐิ เพราะมีความหมายวาเปนที่อาศัยตั้งขึ้น  แม       
ปาปมิตรก็เปนฐานแหงทิฏฐิอยางนี้ 

ปรโตโฆสะที่เปนเหตุเปนปจจัย ชื่อวาเปนฐานแหงทิฏฐ ิ เพราะมีความหมายวาเปนที่อาศัยตั้งขึ้น  แม     
ปรโตโฆสะก็เปนฐานแหงทิฏฐิอยางนี้ 

เหลานี้ คือฐานแหงทิฏฐิ ๘ ประการ

[๑๒๕]] ปริยุฏฐานแหงทิฏฐิ ๑๘ ประการ อะไรบาง ทิฏฐิคือ 
๑.] การตกอยูในทิฏฐิ ] ๒. ] ความรกชัฏคือทิฏฐิ 
๓. ] ความกันดารคือทิฏฐิ ] ๔. ] เสี้ยนหนามคือทิฏฐิ
๕. ] ความดิ้นรนคือทิฏฐิ ] ๖.] สังโยชนคือทิฏฐิ 
๗.] ลูกศรคือทิฏฐ]ิ ] ๘.] สมภพคือทิฏฐิ43

๙. ] เครื่องกังวลคือทิฏฐิ ] ๑๐. ] เครื่องผูกคือทิฏฐิ 
๑๑.] เหวคือทิฏฐิ ] ] ๑๒. ] อนุสัยคือทิฏฐิ 
๑๓. ] เหตุใหเดือดรอนคือทิฏฐิ ]๑๔.] เหตุใหเรารอนคือทิฏฐิ 
๑๕. ] เครื่องรอยรัดคือทิฏฐิ ] ๑๖.] ความยึดถือคือทิฏฐิ 
๑๗. ] ความยึดมั่นคือทิฏฐิ] ๑๘.] ความถือมั่นคือทิฏฐิ 

เหลานี้ คือปริยุฏฐานแหงทิฏฐิ ๑๘ ประการ

[๑๒๖]] ทิฏฐิ ๑๖ ประการ อะไรบาง คือ 
๑.] อัสสาททิฏฐิ (ความเห็นที่เนื่องดวยคุณ) 
๒. ] อัตตานุทิฏฐิ (ความเห็นวาเปนอัตตา)
๓. ] มิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิด) 
๔. ] สักกายทิฏฐิ (ความเห็นวาเปนอัตตาของตน) 
๕. ] สัสสตทิฏฐิ (ความเห็นวาอัตตาและโลกเที่ยง) อันมีสักกายะเปนวัตถุ44 
๖. ] อุจเฉททิฏฐิ (ความเห็นวาขาดสูญ) อันมีสักกายะเปนวัตถุ 
๗. ] อันตัคคาหิกทิฏฐิ (ความเห็นอันถือเอาที่สุด) ]
๘. ] ปุพพันตานุทิฏฐิ (ความเห็นขันธสวนอดีต) 
๙. ] อปรันตานุทิฏฐิ (ความเห็นขันธสวนอนาคต)]
๑๐. ] สัญโญชนิกาทิฏฐิ (ความเห็นเปนเครื่องผูกสัตว)
๑๑. ] มานวินิพันธาทิฏฐิ (ความเห็นอันกางก้ันดวยมานะ) วา “เปนเรา”
๑๒. ] มานวินิพันธาทิฏฐิ (ความเห็นอันกางก้ันดวยมานะ) วา “ของเรา” 
๑๓. ] อัตตวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ (ความเห็นอันสัมปยุตดวยอัตตวาทะ) 
๑๔. ] โลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ (ความเห็นอันสัมปยุตดวยโลกวาทะ) 
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43 คำวา สมภพคือทิฏฐิ คำบาลีคือ ทิฺิสมฺภโว ในอรรถกถา (ขุ.ป. (ไทย) ๒/๑๒๕/๕๒) ใช ทิฺิสมฺพาโธ

44 มีสักกายะเปนวัตถ ุหมายถึงมีขันธ ๕ เปนที่อาศัย (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๒๖/๕๓)



๑๕. ] ภวทิฏฐิ (ความเห็นวาอัตตาและโลกมีอยู)]
1. ] วิภวทิฏฐิ (ความเห็นวาอัตตาและโลกไมมีอยู)
2.

[๑๒๗]] ความยึดม่ันทิฏฐิ ๓๐๐ ประการ(โดยประมาณ)
คือ ] อัสสาททิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการเทาไร 

อัตตานุทิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการเทาไร 
มิจฉาทิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการเทาไร 
สักกายทิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการเทาไร 
สัสสตทิฏฐิ อันมีสักกายะเปนวัตถุ มีความยึดมั่นดวยอาการเทาไร 
อุจเฉททิฏฐิ อันมีสักกายะเปนวัตถุ มีความยึดมั่นดวยอาการเทาไร 
อันตัคคาหิกทิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการเทาไร 
ปุพพันตานุทิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการเทาไร 
อปรันตานุทิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการเทาไร 
สัญโญชนิกาทิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการเทาไร 
มานวินิพันธาทิฏฐิวา “เปนเรา” มีความยึดมั่นดวยอาการเทาไร 
มานวินิพันธาทิฏฐิวา “ของเรา” มีความยึดมั่นดวยอาการเทาไร 
อัตตวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการเทาไร 
โลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการเทาไร 
ภวทิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการเทาไร 
วิภวทิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการเทาไร

คือ ] อัสสาททิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการ ๓๕ อยาง
อัตตานุทิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการ ๒๐ อยาง
มิจฉาทิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการ ๑๐ อยาง
สักกายทิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการ ๒๐ อยาง
สัสสตทิฏฐิอันมีสักกายะเปนวัตถุ มีความยึดมั่นดวยอาการ ๑๕ อยาง
อุจเฉททิฏฐิอันมีสักกายะเปนวัตถุ มีความยึดมั่นดวยอาการ ๕ อยาง
อันตัคคาหิกทิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการ ๕๐ อยาง
ปุพพันตานุทิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการ ๑๘ อยาง
อปรันตานุทิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการ ๔๔ อยาง
สัญโญชนิกาทิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการ ๑๘ อยาง
มานวินิพันธาทิฏฐิวา “เปนเรา” มีความยึดมั่นดวยอาการ ๑๘ อยาง
มานวินิพันธาทิฏฐิวา “ของเรา” มีความยึดมั่นดวยอาการ ๑๘ อยาง
อัตตวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการ ๒๐ อยาง
โลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการ ๘ อยาง
ภวทิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการ ๑๙ อยาง
วิภวทิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการ ๑๙ อยาง
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๑. อัสสาททิฏฐินิทเทส
แสดงอัสสาททิฏฐิ

[๑๒๘]] อัสสาททิฏฐิ มีความเห็นผิดดวยอาการ ๓๕ อยาง เปนอยางไร  
คือ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “สุข โสมนัสที่อาศัยรูปเกิดขึ้น นี้เปน  อัสสาทะ (คุณ) แหงรูป” ทิฏฐิไมใช

อัสสาทะ อัสสาทะก็ไมใชทิฏฐ ิทิฏฐิเปน  อยางหนึ่ง อัสสาทะก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและอัสสาทะนี ้ทานกลาววา อัส
สาททิฏฐิ

อัสสาททิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐ ิ เปนทิฏฐิวิบัติ บุคคลผูประกอบดวยทิฏฐิวิบัตินั้นเปนผูมีทิฏฐิวิบัติ บุคคลผูมี
ทิฏฐิวิบัต ิ ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรนั่งใกล ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นมีทิฏฐิชั่ว ทิฏฐิใด ราคะใด 
ราคะนั้นไมใชทิฏฐิ ทิฏฐินั้นก็ไมใชราคะ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง ราคะก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและราคะนี้ เรียกวา ทิฏฐิ
ราคะ บุคคลผูประกอบดวยทิฏฐินั้นและราคะนั้น  เปนผูยินดีในทิฏฐิราคะ ทานที่ใหแกบุคคลผูยินดีทิฏฐิราคะ เปน
ทานมีผลไมมาก มีอานิสงสไมมาก ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นมีทิฏฐิชั่ว อัสสาททิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ

บุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐิมีคติเปน ๒ คือ นรกหรือกำเนิดสัตวดิรัจฉาน  อนึ่ง กายกรรมที่ถือปฏิบัติใหบริบูรณ
ตามสมควรแกทิฏฐิ วจีกรรม ฯลฯ และมโนกรรม ที่ถือปฏิบัติใหบริบูรณตามสมควรแกทิฏฐ ิ เจตนา ความ
ปรารถนา ความตั้งใจ และสังขารทั้งหลายของบุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐิ ธรรมทั้งหมดนั้นยอมเปนไปเพ่ือผลที่ไมนา
ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ ไมเก้ือกูล เปนทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นมีทิฏฐิชั่ว

เปรียบเหมือนเมล็ดสะเดา เมล็ดบวบขม หรือเมล็ดน้ำเตาขมที่บุคคลเพาะไวในดินชุมชื้น  รสดินและรสน้ำ
ที่มันดูดซับเอาไวทั้งหมด ยอมเปนไปเพ่ือความเปน  ของขม เผ็ดรอน  ไมนายินด ีขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะสะเดา
เปนตนนั้นมีเมล็ดเลว ฉันใด กายกรรมที่ถือปฏิบัติใหบริบูรณตามสมควรแกทิฏฐิ วจีกรรม ฯลฯ และ มโนกรรมที่ถือ
ปฏิบัติใหบริบูรณตามสมควรแกทิฏฐิ เจตนา ความปรารถนา ความตั้งใจ และสังขารทั้งหลายของบุคคลผูเปน
มิจฉาทิฏฐ ิธรรมทั้งหมดนั้นยอม เปนไปเพ่ือผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ ไมเก้ือกูล เปนทุกข ขอนั้น 
เพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นมีทิฏฐิชั่ว ฉันนั้น อัสสาททิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ

การตกอยูในทิฏฐ ิ ความรกชัฏคือทิฏฐิ ฯลฯ ความถือมั่นคือทิฏฐิ ความเก่ียวของแหงจิตที่ทิฏฐิกลุมรุม 
(เปนมิจฉาทิฏฐิซึ่งจัดเปนอัสสาททิฏฐิ) ดวยอาการ ๑๘ ประการนี้

[๑๒๙]] สังโยชนและทิฏฐิมีอยู สังโยชนแตไมเปนทิฏฐิก็มีอยู 
สังโยชนและทิฏฐิ อะไรบาง คือ

๑.] สักกายทิฏฐิ 
๒. ] สีลัพพตปรามาส 

เหลานี้เปนสังโยชนและทิฏฐิ 
สังโยชนแตไมเปนทิฏฐิ อะไรบาง คือ

๑.] กามราคสังโยชน (กิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพคือกามราคะ) 
๒. ] ปฏิฆสังโยชน ] (กิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพคือปฏิฆะ) 
๓. ] มานสังโยชน ] (กิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพคือมานะ) 
๔. ] วิจิกิจฉาสังโยชน  (กิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพคือวิจิกิจฉา) 
๕. ] ภวราคสังโยชน ] (กิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพคือภวราคะ) 
๖. ] อิสสาสังโยชน ] (กิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพคืออิสสา) 
๗. ] มัจฉริยสังโยชน ](กิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพคือมัจฉริยะ) 
๘. ] อนุสัยสังโยชน ] (กิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพคืออนุสัย) 
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๙. ] อวิชชาสังโยชน ] (กิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพคืออวิชชา) 
เหลานี้เปนสังโยชนแตไมเปนทิฏฐิ
ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “สุข โสมนัสที่อาศัยเวทนาเกิดขึ้น นี้เปนอัสสาทะแหงเวทนา” ฯลฯ อาศัย

สัญญา ฯลฯ อาศัยสังขาร ฯลฯ อาศัยวิญญาณ ฯลฯ 
ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “สุข โสมนัสที่อาศัยจักขุ ฯลฯ อาศัยโสตะ ฯลฯ อาศัยฆานะ ฯลฯ อาศัยชิวหา 

ฯลฯ อาศัยกาย ฯลฯ อาศัยมโน ฯลฯ 
ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “สุข โสมนัสที่อาศัยรูป ฯลฯ อาศัยสัททะ ฯลฯ อาศัยคันธะ ฯลฯ อาศัยรส 

ฯลฯ อาศัยโผฏฐัพพะ ฯลฯ อาศัยธรรมารมณ ฯลฯ 
ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “สุข โสมนัสที่อาศัยจักขุวิญญาณ  ฯลฯ อาศัยโสตวิญญาณ ฯลฯ อาศัยฆาน

วิญญาณ ฯลฯ อาศัยชิวหาวิญญาณ ฯลฯ อาศัย กายวิญญาณ ฯลฯ อาศัยมโนวิญญาณ ฯลฯ 
ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “สุข โสมนัสที่อาศัยจักขุสัมผัส ฯลฯ อาศัย โสตสัมผัส ฯลฯ อาศัยฆานสัมผัส 

ฯลฯ อาศัยชิวหาสัมผัส ฯลฯ อาศัย กายสัมผัส ฯลฯ อาศัยมโนสัมผัส ฯลฯ อาศัยจักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ อาศัย 
โสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ อาศัยฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ อาศัยชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ อาศัยกายสัมผัสส
ชาเวทนา ฯลฯ 

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “สุข โสมนัสที่อาศัยมโนสัมผัสสชาเวทนา เกิดขึ้น  นี้เปนอัสสาทะแหงมโน
สัมผัสสชาเวทนา” ทิฏฐิไมใชอัสสาทะ อัสสาทะก็ ไมใชทิฏฐ ิทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง อัสสาทะก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและ
อัสสาทะนี้ ทาน กลาววา อัสสาททิฏฐิ

อัสสาททิฏฐิ เปนมิจฉาทิฏฐ ิ เปนทิฏฐิวิบัต ิบุคคลผูประกอบดวยทิฏฐิวิบัตินั้น  เปนผูมีทิฏฐิวิบัติ บุคคลผูมี
ทิฏฐิวิบัติไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรนั่งใกล ขอนั้น  เพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นมีทิฏฐิชั่ว ทิฏฐิใด ราคะใด ราคะ
นั้นไมใชทิฏฐิ ทิฏฐินั้นก็ไมใชราคะ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง ราคะก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและราคะนี้เรียกวา ทิฏฐิราคะ 
บุคคลผูประกอบดวยทิฏฐินั้นและราคะนั้น  เปนผูยินดีในทิฏฐิราคะ ทานที่ใหแกบุคคลผูยินดีทิฏฐิราคะ เปนทานมี
ผลไมมาก มีอานิสงสไมมาก ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นมีทิฏฐิชั่ว อัสสาททิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ

บุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐิ มีคติเปน  ๒ คือ นรกหรือกำเนิดสัตวดิรัจฉาน  อนึ่ง กายกรรมที่ถือปฏิบัติใหบริบูรณ
ตามสมควรแกทิฏฐิ วจีกรรม ฯลฯ และมโนกรรมที่ถือปฏิบัติใหบริบูรณตามสมควรแกทิฏฐิ เจตนา ความปรารถนา 
ความตั้งใจ และสังขารทั้งหลายของบุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐิ ธรรมทั้งหมดนั้นยอมเปนไปเพ่ือผลที่ไมนาปรารถนา 
ไมนาใคร ไมนาพอใจ ไมเก้ือกูล เปนทุกข ขอนั้นเพราะ เหตุไร เพราะบุคคลนั้นมีทิฏฐิชั่ว

เปรียบเหมือนเมล็ดสะเดา เมล็ดบวบขม หรือเมล็ดน้ำเตาขมที่บุคคลเพาะไวในดินชุมชื้น  รสดินและรสน้ำ
ที่มันดูดซับเอาไวทั้งหมด ยอมเปนไปเพ่ือความเปน  ของขม เผ็ดรอน  ไมนายินด ีขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะสะเดา
เปนตนนั้นมีเมล็ดเลว ฉันใด กายกรรมที่ถือปฏิบัติใหบริบูรณตามสมควรแกทิฏฐิ วจีกรรม ฯลฯ และ มโนกรรมที่ถือ
ปฏิบัติใหบริบูรณตามสมควรแกทิฏฐิ เจตนา ความปรารถนา  ความ ตั้งใจ และสังขารทั้งหลายของบุคคลผูเปน
มิจฉาทิฏฐ ิธรรมทั้งหมดนั้นยอมเปนไปเพ่ือผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ ไมเก้ือกูล เปนทุกข ขอนั้น
เพราะ เหตุไร เพราะบุคคลนั้นมีทิฏฐิชั่ว ฉันนั้น อัสสาททิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ

การตกอยูในทิฏฐ ิ ความรกชัฏคือทิฏฐิ ฯลฯ ความถือมั่นคือทิฏฐิ ความเก่ียวของแหงจิตที่ทิฏฐิกลุมรุม 
(เปนมิจฉาทิฏฐิซึ่งจัดเปนอัสสาททิฏฐิ) ดวยอาการ ๑๘ ประการนี้

สังโยชนและทิฏฐิมีอยู สังโยชนแตไมเปนทิฏฐิก็มีอยู 
สังโยชนและทิฏฐิ อะไรบาง คือ 

๑.] สักกายทิฏฐิ 
๒. ] สีลัพพตปรามาส 
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เหลานี้ เปนสังโยชนและทิฏฐิ 
สังโยชนแตไมเปนทิฏฐิ อะไรบาง คือ 

๑. ] กามราคสังโยชน 
๒. ] ปฏิฆสังโยชน 
๓. ] มานสังโยชน 
๔. ] วิจิกิจฉาสังโยชน 
๕. ] ภวราคสังโยชน 
๖. ] อิสสาสังโยชน 
๗. ] มัจฉริยสังโยชน 
๘. ] อนุสัยสังโยชน 
๙. ] อวิชชาสังโยชน 

เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ อัสสาททิฏฐิมีความยึดมั่นดวยอาการ ๓๕ อยางนี้
อัสสาททิฏฐินิทเทสท่ี ๑ จบ

๒. อัตตานุทิฏฐินิทเทส
แสดงอัตตานุทิฏฐิ

[๑๓๐]] อัตตานุทิฏฐิมีความยึดม่ันดวยอาการ ๒๐ อยาง เปนอยางไร  
คือ ปุถุชนในโลกนี้ผูไมไดสดับ ไมไดเห็นพระอริยะ ไมฉลาดในธรรมของพระ อริยะ ไมไดรับการแนะนำใน

ธรรมของพระอริยะ ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดรับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ 
พิจารณาเห็นรูปโดยความเปนอัตตาบาง พิจารณาเห็นอัตตามีรูปบาง พิจารณาเห็นรูปในอัตตาบาง พิจารณาเห็น 
อัตตาในรูปบาง พิจารณาเห็นเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตา
บาง พิจารณาเห็นอัตตามีวิญญาณบาง พิจารณาเห็น วิญญาณในอัตตาบาง พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบาง

[๑๓๑]] ปุถุชนพิจารณาเห็นรูปโดยความเปนอัตตา เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นปฐวีกสิณโดยความเปนอัตตา คือพิจารณาเห็นปฐวีกสิณและ

อัตตาไมเปนสองวา “ปฐวีกสิณอันใด เราก็อันนั้น เราอันใด ปฐวีกสิณก็อันนั้น” เมื่อประทีปน้ำมันกำลังลุกโพลงอยู 
บุคคลเห็นเปลวไฟและ แสงสวางไมเปนสองวา “เปลวไฟอันใด แสงสวางก็อันนั้น  แสงสวางอันใด เปลวไฟก็อัน
นั้น” ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  พิจารณาเห็นปฐวีกสิณโดยความเปนอัตตา คือ พิจารณาเห็น
ปฐวีกสิณและอัตตาไมเปนสองวา “ปฐวีกสิณอันใด เราก็อันนั้น  เราอันใด ปฐวีกสิณก็อันนั้น” ทิฏฐิคือความยึดมั่น
ถือมั่น  ทิฏฐิไมใช วัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐ ิทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี ้เปนอัตตานุทิฏฐิมี
รูปเปนวัตถุ เปนอาการที่ ๑ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐ ิเปน  ทิฏฐิวิบัติ ฯลฯ บุคคลผูประกอบดวยอัตตานุทิฏฐิยอม
มีคติเปน ๒ ฯลฯ เหลานี้ เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ

บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นอาโปกสิณ  ... เตโชกสิณ  ... วาโยกสิณ  ... นีลกสิณ  ... ปตกสิณ  ... 
โลหิตกสิณ  ... พิจารณาเห็นโอทาตกสิณโดยความเปนอัตตา คือ พิจารณาเห็นโอทาตกสิณและอัตตาไมเปนสอง
วา  “โอทาตกสิณอันใด เราก็ อันนั้น  เราอันใด โอทาตกสิณก็อันนั้น” เมื่อประทีปน้ำมันกำลังลุกโพลงอยู บุคคล เห็น
เปลวไฟและแสงสวางไมเปนสองวา “เปลวไฟอันใด แสงสวางก็อันนั้น  แสงสวางอันใด เปลวไฟก็อันนั้น” ฉันใด 
บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ พิจารณาเห็นโอทาตกสิณและอัตตาไมเปนสอง ทิฏฐิคือความยึดมั่น
ถือมั่น  ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนอัตตานุทิฏฐิมี
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รูปเปนวัตถุ เปนอาการที ่ ๑ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐ ิ เปนทิฏฐิวิบัติ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ 
ปุถุชนพิจารณาเห็นรูปโดย ความเปนอัตตาอยางนี้ (๑)

ปุถุชนพิจารณาเห็นอัตตามีรูป เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นเวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความ

เปนอัตตา เขามีความเห็นอยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา แตวาอัตตาของเรานี้มีรูปเพราะรูปนี้” ชื่อวาพิจารณาเห็น
อัตตามีรูป ตนไมมีเงา บุรุษพึง พูดถึงตนไมนั้นอยางนี้วา “นี้ตนไม นี้เงา ตนไมเปนอยางหนึ่ง เงาก็เปนอยางหนึ่ง 
แตตนไมนี้มีเงาเพราะเงานี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นตนไมมีเงาฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก ็ ฉันนั้นเหมือนกัน 
พิจารณาเห็นเวทนา ... สัญญา  ... สังขาร ... พิจารณาเห็นวิญญาณ  โดยความเปนอัตตา เขามีความเห็นอยางนี้วา 
“นี้เปนอัตตาของเรา แตวาอัตตาของเรานี้มีรูปเพราะรูปนี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นอัตตามีรูป ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือ
มั่น  ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและ วัตถุนี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีรูป
เปนวัตถุ เปนอาการที่ ๒ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ เปนทิฏฐิวิบัติ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ ปุถุชน
พิจารณาเห็นอัตตา มีรูปอยางนี้ (๒)

ปุถุชนพิจารณาเห็นรูปในอัตตา เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นเวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความ

เปนอัตตา เขามีความเห็นอยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา ก็ในอัตตานี้มีรูปเชนนี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นรูปในอัตตา 
ดอกไมมีกลิ่นหอม บุรุษ พึงพูดถึงดอกไมนั้นอยางนี้วา  “นี้ดอกไม นี้กลิ่นหอม ดอกไมเปนอยางหนึ่ง กลิ่น  หอมก็
เปนอยางหนึ่ง แตกลิ่นหอมนี้มีอยูในดอกไมนี้ ชื่อวาพิจารณาเห็นกลิ่นหอม ในดอกไมนั้น  ฉันใด บุคคลบางคนใน
โลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  พิจารณาเห็นเวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตา 
เขามีความเห็น  อยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา ก็ในอัตตานี้มีรูปเชนนี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นรูปใน  อัตตา ทิฏฐิคือ
ความยึดมั่นถือมั่น  ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐิ ฯลฯ นี้เปนอัตตา-นุทิฏฐิมีรูปเปนวัตถุ เปนอาการที ่๓ อัตตานุ
ทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐ ิ เปนทิฏฐิวิบัต ิฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐ ิปุถุชนพิจารณาเห็นรูปในอัตตาอยางนี้ 
(๓)

ปุถุชนพิจารณาเห็นอัตตาในรูป เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นเวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... พิจารณา เห็นวิญญาณโดยความ

เปนอัตตา เขามีความเห็นอยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา แตวาอัตตาของเรานี้มีอยูในรูปนี้” ชื่อวาพิจารณาเห็น
อัตตาในรูป แกวมณีที่ใสไวในขวด บุรุษพึงพูดถึงแกวมณีนั้นอยางนี้วา “นี้แกวมณี นี้ขวด แกวมณีเปนอยางหนึ่ง 
ขวดก็เปนอยางหนึ่ง แตแกวมณีนี้มีอยูในขวดนี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นแกวมณีในขวด ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็
ฉันนั้นเหมือนกัน  พิจารณาเห็นเวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตา เขามี
ความเห็นอยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา  แตวาอัตตาของเรานี้มีอยูในรูปนี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นอัตตาในรูป ทิฏฐิคือ
ความยึดมั่นถือมั่น  ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐ ิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปน
อัตตานุทิฏฐิมีรูปเปนวัตถุ เปนอาการที ่๔ อัตตานุทิฏฐ ิเปนมิจฉาทิฏฐ ิ เปนทิฏฐิวิบัติ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แต
ไมเปนทิฏฐิ ปุถุชนพิจารณาเห็นอัตตาในรูปอยางนี้ (๔)

[๑๓๒]] ปุถุชนพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตา เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นจักขุสัมผัสสชาเวทนา ... โสตสัมผัสสชาเวทนา  ... ฆานสัมผัสสชา

เวทนา  ... ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ... กายสัมผัสสชาเวทนา ... พิจารณาเห็นมโนสัมผัสสชาเวทนาโดยความเปน
อัตตา คือ พิจารณาเห็น มโนสัมผัสสชาเวทนาและอัตตาไมเปนสองวา “มโนสัมผัสสชาเวทนาอันใด เราก็ อันนั้น 
เราอันใด มโนสัมผัสสชาเวทนาก็อันนั้น” เมื่อประทีปน้ำมันกำลังลุกโพลงอยู บุคคลพิจารณาเห็นเปลวไฟและแสง
สวางไมเปนสองวา  “เปลวไฟอันใด แสงสวาง ก็อันนั้น แสงสวางอันใด เปลวไฟก็อันนั้น” ฉันใด บุคคลบางคนใน
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โลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  พิจารณาเห็นมโนสัมผัสสชาเวทนาโดยความเปนอัตตา คือ พิจารณาเห็นมโนสัมผัสสชา
เวทนาและอัตตาไมเปนสองวา “มโนสัมผัสสชาเวทนาอันใด เราก็อันนั้น  เราอันใด มโนสัมผัสสชาเวทนาก็อันนั้น” 
ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่น  ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้
เปนอัตตานุทิฏฐิมีเวทนาเปนวัตถุ เปนอาการที ่ ๑ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐ ิ เปน ทิฏฐิวิบัต ิ ฯลฯ เหลานี้เปน
สังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ ปุถุชนพิจารณาเห็นเวทนาโดย ความเปนอัตตาอยางนี้ (๑-๕)

ปุถุชนพิจารณาเห็นอัตตามีเวทนา เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นสัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ  ... พิจารณา เห็นรูปโดยความเปน

อัตตา เขามีความเห็นอยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา แตวา อัตตาของเรานี้มีเวทนาเพราะเวทนานี้” ชื่อวาพิจารณา
เห็นอัตตามีเวทนา ตนไมมีเงา บุคคลพึงพูดถึงตนไมนั้นอยางนี้วา “นี้ตนไม นี้เงา  ตนไมเปนอยางหนึ่ง เงาก็เปน 
อยางหนึ่ง แตตนไมนี้มีเงาเพราะเงานี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นตนไมมีเงา ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือน
กัน พิจารณาเห็นสัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ  ... พิจารณาเห็นรูปโดยความเปนอัตตา เขามีความเห็นอยางนี้วา 
“นี้เปนอัตตาของเรา แตวาอัตตาของเรานี้มีเวทนาเพราะเวทนานี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นอัตตามีเวทนา ทิฏฐิคือความ
ยึดมั่นถือมั่น  ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐ ิทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็ เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนอัตตานุ
ทิฏฐิมีเวทนาเปนวัตถุ เปนอาการที่ ๒ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐ ิ เปนทิฏฐิวิบัติ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไม
เปนทิฏฐิ ปุถุชนพิจารณาเห็นอัตตามีเวทนาอยางนี้ (๒-๖)

ปุถุชนพิจารณาเห็นเวทนาในอัตตา เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นสัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ ... พิจารณาเห็นรูปโดยความเปน

อัตตา เขามีความเห็นอยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา ก็ในอัตตานี้มีเวทนานี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นเวทนาในอัตตา 
ดอกไมมีกลิ่นหอม บุคคลพึงพูดถึงดอกไมนั้นอยางนี้วา “นี้ดอกไม นี้กลิ่นหอม ดอกไมเปนอยางหนึ่ง กลิ่นหอมก็
เปนอยางหนึ่ง แตกลิ่นหอมนี้มีอยูในดอกไมนี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นกลิ่นหอมในดอกไม ฉันใด บุคคลบางคนในโลก
นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  พิจารณาเห็นสัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ ... พิจารณาเห็นรูปโดยความเปนอัตตา เขามี
ความเห็นอยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา ก็ในอัตตานี้มีเวทนานี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นเวทนาในอัตตา ทิฏฐิคือความ
ยึดมั่นถือมั่น  ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐิ ฯลฯ นี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีเวทนาเปนวัตถุ เปนอาการที ่๓ อัตตานุทิฏฐิ
เปนมิจฉาทิฏฐ ิ เปนทิฏฐิวิบัติ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐ ิ ปุถุชนพิจารณาเห็นเวทนาในอัตตาอยางนี้ 
(๓-๗)

ปุถุชนพิจารณาเห็นอัตตาในเวทนา เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นสัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ  ... พิจารณา เห็นรูปโดยความเปน

อัตตา เขามีความเห็นอยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา แตวา อัตตาของเรานี้มีอยูในเวทนานี้” ชื่อวาพิจารณาเห็น
อัตตาในเวทนา ฯลฯ ชื่อวา พิจารณาเห็นแกวมณีในขวด ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  พิจารณา 
เห็นสัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ  ... พิจารณาเห็นรูปโดยความเปนอัตตา เขามีความเห็นอยางนี้วา “นี้เปนอัตตา
ของเรา แตวาอัตตาของเรานี้มีอยูในเวทนานี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นอัตตาในเวทนา ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่น ทิฏฐิ
ไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐ ิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีเวทนาเปน
วัตถุ เปนอาการที ่ ๔ อัตตานุทิฏฐิ เปนมิจฉาทิฏฐ ิ เปนทิฏฐิวิบัติ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐ ิ ปุถุชน
พิจารณาเห็นอัตตาในเวทนาอยางนี้ (๔-๘)

[๑๓๓]] ปุถุชนพิจารณาเห็นสัญญาโดยความเปนอัตตา เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นจักขุสัมผัสสชาสัญญา ... โสตสัมผัสสชาสัญญา ... ฆานสัมผัสส

ชาสัญญา ... ชิวหาสัมผัสสชาสัญญา ... กาย-สัมผัสสชาสัญญา ... พิจารณาเห็นมโนสัมผัสสชาสัญญาโดยความ
เปนอัตตา คือพิจารณาเห็นมโนสัมผัสสชาสัญญาและอัตตาไมเปนสองวา “มโนสัมผัสสชาสัญญาอันใด เราก็อัน
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นั้น  เราอันใด มโนสัมผัสสชาสัญญาก็อันนั้น” เมื่อประทีปน้ำมันกำลังลุกโพลงอยู บุคคลเห็นเปลวไฟและแสงสวาง
ไมเปนสองวา “เปลวไฟอันใด แสงสวาง ก็อันนั้น  แสงสวางอันใด เปลวไฟก็อันนั้น” ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็
ฉันนั้นเหมือนกัน  พิจารณาเห็นมโนสัมผัสสชาสัญญาโดยความเปนอัตตา คือ พิจารณาเห็นมโนสัมผัสสชาสัญญา 
และอัตตาไมเปนสองวา “มโนสัมผัสสชาสัญญาอันใด เราก็อันนั้น  เราอันใด มโนสัมผัสสชาสัญญาก็อันนั้น” ทิฏฐิ
คือความยึดมั่นถือมั่น  ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐ ิทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปน
อัตตานุทิฏฐิมีสัญญาเปนวัตถุ เปนอาการที ่๑ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ 
ปุถุชนพิจารณาเห็นสัญญาโดยความเปนอัตตาอยางนี้ (๑-๙)

ปุถุชนพิจารณาเห็นอัตตามีสัญญา เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นสังขาร ... วิญญาณ  ... รูป ... พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเปน

อัตตา เขามีความเห็นอยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา แตวาอัตตาของเรานี้มีสัญญาเพราะสัญญานี้” ชื่อวา
พิจารณาเห็นอัตตามีสัญญา ตนไมมีเงา บุรุษพึงพูดถึงตนไมนั้นอยางนี้วา “นี้ตนไม นี้เงา ตนไมเปนอยางหนึ่ง เงาก็
เปนอยางหนึ่ง แตตนไมนี้มีเงาเพราะเงานี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นตนไมมีเงา ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน  พิจารณาเห็นสังขาร ... วิญญาณ  ... รูป ... พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตา เขามีความเห็น
อยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเราแตวาอัตตาของเรานี้มีสัญญาเพราะสัญญานี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นอัตตามีสัญญา 
ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่น  ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้
เปนอัตตานุทิฏฐิมีสัญญาเปนวัตถุ เปนอาการที่ ๒ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปน
ทิฏฐิ ปุถุชนพิจารณาเห็นอัตตามีสัญญาอยางนี้ (๒-๑๐)

ปุถุชนพิจารณาเห็นสัญญาในอัตตา เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นสังขาร ... วิญญาณ ... รูป ... พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเปน

อัตตา เขามีความเห็นอยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา ก็ในอัตตานี้มีสัญญานี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นสัญญาในอัตตา 
ดอกไมมีกลิ่นหอม บุคคลพึงพูดถึงดอกไมนั้นอยางนี้วา “นี้ดอกไม นี้กลิ่นหอม ดอกไมเปนอยางหนึ่ง กลิ่นหอมก็
เปนอยางหนึ่ง แตกลิ่นหอมนี้มีอยูในดอกไมนี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นกลิ่นหอมในดอกไม ฉันใด บุคคลบางคนในโลก
นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  พิจารณาเห็นสังขาร ... วิญญาณ  ... รูป ... พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตา เขามี
ความเห็นอยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา ก็ในอัตตานี้มีสัญญานี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นสัญญาในอัตตา  ทิฏฐิคือ
ความยึดมั่นถือมั่น  ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐ ิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปน
อัตตานุทิฏฐิมีสัญญาเปนวัตถุ เปนอาการที ่๓ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ 
ปุถุชนพิจารณาเห็นสัญญาในอัตตาอยางนี้ (๓-๑๑)

ปุถุชนพิจารณาเห็นอัตตาในสัญญา เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นสังขาร ... วิญญาณ  ... รูป ... พิจารณา เห็นเวทนาโดยความเปน

อัตตา เขามีความเห็นอยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา แตวาอัตตาของเรานี้มีอยูในสัญญานี้” ชื่อวาพิจารณาเห็น
อัตตาในสัญญา แกวมณี ที่ใสไวในขวด บุคคลพึงพูดถึงแกวมณีนั้นอยางนี้วา “นี้แกวมณี นี้ขวด แกวมณีเปน 
อยางหนึ่ง ขวดก็เปนอยางหนึ่ง แตแกวมณีนี้มีอยูในขวดนี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นแกวมณีในขวด ฉันใด บุคคลบาง
คนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  พิจารณาเห็นสังขาร ... วิญญาณ  ... รูป ... พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตา 
เขามีความเห็นอยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา  แตวาอัตตาของเรานี้มีอยูในสัญญานี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นอัตตาใน
สัญญา ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่น ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐ ิทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิ
และวัตถุนี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีสัญญาเปนวัตถุ เปนอาการที่ ๔ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน 
แตไมเปนทิฏฐิ ปุถุชนพิจารณาเห็นอัตตาในสัญญาอยางนี้ (๔-๑๒)

[๑๓๔]] ปุถุชนพิจารณาเห็นสังขารโดยความเปนอัตตา เปนอยางไร 
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คือ บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นจักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ โสตสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ ฆานสัมผัส
สชาเจตนา ฯลฯ ชิวหาสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ กายสัมผัสสชาเจตนา  ฯลฯ พิจารณาเห็นมโนสัมผัสสชาเจตนาโดย
ความเปนอัตตา คือ พิจารณาเห็นมโนสัมผัสสชาเจตนาและอัตตาไมเปนสองวา “มโนสัมผัสสชาเจตนาอันใด เราก็
อันนั้น  เราอันใด มโนสัมผัสสชาเจตนาก็อันนั้น” เมื่อประทีปน้ำมันกำลังลุกโพลงอยู บุคคลพิจารณาเห็นเปลวไฟ
และแสงสวางไมเปนสองวา  “เปลวไฟอันใด แสงสวางก็อันนั้น  แสงสวางอันใด เปลวไฟก็อันนั้น” ฉันใด บุคคล บาง
คนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  พิจารณาเห็นมโนสัมผัสสชาเจตนาโดยความเปนอัตตา คือ พิจารณาเห็นมโนสัมผัส
สชาเจตนาและอัตตาไมเปนสองวา “มโนสัมผัสสชาเจตนาอันใด เราก็อันนั้น  เราอันใด มโนสัมผัสสชาเจตนาก็อัน
นั้น” ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่น  ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐ ิทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและ
วัตถุนี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีสังขารเปนวัตถุ เปนอาการที ่๑ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไม
เปนทิฏฐิ ปุถุชนพิจารณาเห็นสังขารโดยความเปนอัตตาอยางนี้ (๑-๑๓)

ปุถุชนพิจารณาเห็นอัตตามีสังขาร เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นวิญญาณ  รูป เวทนา สัญญาโดยความเปนอัตตา เขามีความเห็น

อยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา แตวาอัตตาของเรานี้มีสังขารเพราะสังขารเหลานี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นอัตตามี
สังขาร ตนไมมีเงา บุรุษพึงพูดถึงตนไมนั้นอยางนี้วา “นี้ตนไม นี้เงา ตนไมเปนอยางหนึ่ง เงาก็เปนอยางหนึ่ง แต
ตนไมนี้มีเงาเพราะเงานี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นตนไมมีเงา ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  พิจารณา
เห็นวิญญาณ  รูป เวทนา สัญญาโดยความเปนอัตตา เขามีความเห็นอยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา แตวาอัตตา
ของเรานี้มีสังขารเพราะสังขารเหลานี้” ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่น  ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิเปนอยาง
หนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีสังขารเปนวัตถุ เปนอาการที่ ๒ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉา
ทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ ปุถุชนพิจารณาเห็นอัตตามีสังขารอยางนี้ (๑-๑๔)

ปุถุชนพิจารณาเห็นสังขารในอัตตา เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นวิญญาณ  รูป เวทนา สัญญาโดยความเปนอัตตา เขามีความเห็น

อยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา ก็ในอัตตานี้มีสังขารเหลานี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นสังขารในอัตตา ดอกไมมีกลิ่นหอม 
บุรุษพึงพูดถึงดอกไมนั้นอยางนี้วา “นี้ดอกไม นี้กลิ่นหอม ดอกไมเปนอยางหนึ่ง กลิ่นหอมก็เปนอยางหนึ่ง แตกลิ่น
หอมนี้มีอยูในดอกไมนี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นกลิ่นหอมในดอกไม ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
พิจารณาเห็นวิญญาณ  รูป เวทนา สัญญา โดยความเปนอัตตา เขามีความเห็นอยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา ก็ใน
อัตตานี้มีสังขารเหลานี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นสังขารในอัตตา ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่น  ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใช
ทิฏฐ ิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีสังขารเปนวัตถุ เปนอาการที ่ ๓ 
อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐ ิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐ ิ ปุถุชนพิจารณาเห็นสังขารในอัตตาอยางนี้ 
(๓-๑๕)

ปุถุชนพิจารณาเห็นอัตตาในสังขาร เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นวิญญาณ  รูป เวทนา สัญญาโดยความเปนอัตตา เขามีความเห็น

อยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา แตวาอัตตาของเรานี้มีอยูใน  สังขารนี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นอัตตาในสังขาร แกวมณี
ที่ใสไวในขวด บุรุษพึงพูดถึงแกวมณีนั้นอยางนี้วา “นี้แกวมณี นี้ขวด แกวมณีเปนอยางหนึ่ง ขวดก็เปนอยางหนึ่ง 
แตแกวมณีนี้มีอยูในขวดนี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นแกวมณีในขวด ฉันใด บุคคลบางคน  ในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
พิจารณาเห็นวิญญาณ  รูป เวทนา สัญญาโดยความ เปนอัตตา เขามีความเห็นอยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา แต
วาอัตตาของเรานี้มีอยูในสังขารเหลานี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นอัตตาในสังขาร ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่น  ทิฏฐิไมใช
วัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐ ิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและ วัตถุนี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีสังขารเปนวัตถุ 
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เปนอาการที่ ๔ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ ปุถุชนพิจารณาเห็นอัตตาใน
สังขาร อยางนี้ (๔-๑๖)

[๑๓๕]] ปุถุชนพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตา เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นจักขุวิญญาณ  ... โสตวิญญาณ  ... ฆานวิญญาณ  ... ชิวหา

วิญญาณ  ... กายวิญญาณ  ... พิจารณาเห็นมโนวิญญาณโดย ความเปนอัตตา คือ พิจารณาเห็นมโนวิญญาณและ
อัตตาไมเปนสองวา “มโนวิญญาณอันใด เราก็อันนั้น  เราอันใด มโนวิญญาณก็อันนั้น” เมื่อประทีปน้ำมันกำลังลุก
โพลงอยู บุคคลพิจารณาเห็นเปลวไฟและแสงสวางไมเปนสองวา “เปลวไฟอันใด แสงสวางก็อันนั้น  แสงสวางอัน
ใด เปลวไฟก็อันนั้น” ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  พิจารณาเห็นมโนวิญญาณโดยความเปน
อัตตา คือ พิจารณาเห็นมโนวิญญาณและอัตตาไมเปนสองวา “มโนวิญญาณอันใด เราก็อันนั้น  เราอันใด มโน
วิญญาณก็อันนั้น” ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่น  ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยาง
หนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีวิญญาณเปนวัตถุ เปนอาการที ่๑ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐ ิฯลฯ เหลานี้
เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ ปุถุชนพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาอยางนี้ (๑-๑๗)

ปุถุชนพิจารณาเห็นอัตตามีวิญญาณ เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นรูป เวทนา สัญญา  สังขารโดยความเปน  อัตตา เขามีความเห็น

อยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา แตวาอัตตาของเรานี้มีวิญญาณ  เพราะวิญญาณนี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นอัตตามี
วิญญาณ  ตนไมมีเงา บุรุษพึงพูดถึงตนไมนั้นอยางนี้วา “นี้ตนไม นี้เงา ตนไมนี้เปนอยางหนึ่ง เงาก็เปนอยางหนึ่ง 
แตตนไมนี้มีเงาเพราะเงานี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นตนไมมีเงา ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้น เหมือนกัน 
พิจารณาเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขารโดยความเปนอัตตา เขามีความเห็นอยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา แตวา
อัตตาของเรานี้มีวิญญาณเพราะวิญญาณนี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นอัตตามีวิญญาณ  ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่น ทิฏฐิ
ไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐ ิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนอัตตา-นุทิฏฐิมีวิญญาณ
เปนวัตถุ เปนอาการที ่๒ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐ ิฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐ ิปุถุชนพิจารณาเห็น
อัตตามีวิญญาณอยางนี้ (๒-๑๘)

ปุถุชนพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตา เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นรูป เวทนา สัญญา  สังขารโดยความเปน  อัตตา เขามีความเห็น

อยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา ก็ในอัตตานี้มีวิญญาณเชนนี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตา ดอกไมมีกลิ่น
หอม บุรุษพึงพูดถึงดอกไมนั้นวา “นี้ดอกไม นี้กลิ่นหอม ดอกไมเปนอยางหนึ่ง กลิ่นหอมก็เปนอยางหนึ่ง แตวากลิ่น 
หอมนี้ มีอยูในดอกไมนี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นกลิ่นหอมในดอกไม ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นหมือนกัน 
พิจารณาเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขารโดยความเปน  อัตตา เขามีความเห็นอยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา ก็ใน
อัตตานี้มีวิญญาณนี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตา ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่น  ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใช
ทิฏฐ ิทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนอัตตานุทิฏฐิมีวิญญาณเปนวัตถุ เปนอาการที่ ๓ 
อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐ ิฯลฯ เหลานี้เปน สังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ ปุถุชนพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาอยางนี้ 
(๓-๑๙)

ปุถุชนพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณ เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขารโดยความเปนอัตตา เขามีความเห็น

อยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา แตวาอัตตาของเรานี้มีอยูในวิญญาณนี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณ 
แกวมณีที่ใสไวในขวด บุรุษพึง พูดถึงแกวมณีนั้นอยางนี้วา “นี้แกวมณี นี้ขวด แกวมณีเปนอยางหนึ่ง ขวดก็เปน 
อยางหนึ่ง แตวาแกวมณีนี้มีอยูในในขวดนี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นแกวมณีในขวด ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉัน
นั้นเหมือนกัน พิจารณาเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขารโดยความเปนอัตตา เขามีความเห็นอยางนี้วา “นี้เปนอัตตา
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ของเรา แตวาอัตตาของเรานี้ มีอยูในวิญญาณนี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่น 
ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนอัตตานุทิฏฐิมี
วิญญาณเปนวัตถุ เปนอาการที ่ ๔ ฯลฯ อัตตานุทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ ปุถุชน
พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณอยางนี้ อัตตานุทิฏฐิมีความยึดมั่นดวยอาการ ๒๐ อยางนี้ (๔-๒๐)

อัตตานุทิฏฐินิทเทสท่ี ๒ จบ

๓. มิจฉาทิฏฐินิทเทส
แสดงมิจฉาทิฏฐิ

[๑๓๖]] มิจฉาทิฏฐิมีความยึดม่ันดวยอาการ ๑๐ อยาง เปนอยางไร  
คือ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นแหงมิจฉาทิฏฐิที่กลาวถึงวัตถุอยางนี้วา “ทาน  ที่ใหแลวไมมีผล” ทิฏฐิไมใช

วัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐ ิทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปน  อยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุผิด เปนอาการ
ที่ ๑ มิจฉาทิฏฐิเปน ทิฏฐิวิบัติ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ 

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นแหงมิจฉาทิฏฐิที่กลาวถึงวัตถุอยางนี้วา “ยัญที่บูชาแลวไมมีผล” ฯลฯ “การเซน
สรวง ไมมีผล” ฯลฯ “ผลวิบากแหงกรรมที่บุคคลทำดีทำชั่วไมมี” ฯลฯ “โลกนี้ไมมี” ฯลฯ “โลกหนาไมมี” ฯลฯ 
“มารดาไมมี” ฯลฯ “บิดาไมมี” ฯลฯ “โอปปาติกสัตว45ไมมี” ฯลฯ 

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นแหงมิจฉาทิฏฐิที่กลาวถึงวัตถุอยางนี้วา “สมณะและพราหมณผูพรอมเพรียงกัน
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รูแจงโลกนี้และโลกหนาดวยตนเองแลวประกาศใหผูอื่นรูตามไมมีในโลก” ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุ
ก็ไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเปนวัตถุ เปน
อาการที ่๑๐ มิจฉาทิฏฐิเปนทิฏฐิวิบัติ ฯลฯ บุคคลผูเพียบพรอมดวยมิจฉาทิฏฐิ ยอมมีคติเปน ๒ ฯลฯ เหลานี้เปน
สังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ

มิจฉาทิฏฐิมีความยึดมั่นดวยอาการ ๑๐ อยางนี้ 
มิจฉาทิฏฐินิทเทสท่ี ๓ จบ

๔. สักกายทิฏฐินิทเทส
แสดงสักกายทิฏฐิ

[๑๓๗]] สักกายทิฏฐิมีความยึดม่ันดวยอาการ ๒๐ อยาง เปนอยางไร  
คือ ปุถุชนในโลกนี้ผูไมไดสดับ ไมไดเห็นพระอริยะ ไมฉลาดในธรรมของพระ อริยะ ไมไดรับการแนะนำใน

ธรรมของพระอริยะ ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรม ของสัตบุรุษ ไมไดรับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ 
พิจารณาเห็นรูปโดยความเปนอัตตาบาง พิจารณาเห็นอัตตามีรูปบาง พิจารณาเห็นรูปในอัตตาบาง พิจารณาเห็น
อัตตาในรูปบาง พิจารณาเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณโดยความเปนอัตตา บาง พิจารณาเห็นอัตตามี
วิญญาณบาง พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบาง พิจารณา เห็นอัตตาในวิญญาณบาง

ปุถุชนพิจารณาเห็นรูปโดยความเปนอัตตา เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นปฐวีกสิณ  ฯลฯ พิจารณาเห็นโอทาตกสิณ  โดยความเปนอัตตา คือ 

พิจารณาเห็นโอทาตกสิณและอัตตาไมเปนสองวา “โอทาตกสิณอันใด เราก็อันนั้น  เราอันใด โอทาตกสิณก็อันนั้น” 
เมื่อประทีปน้ำมันกำลังลุกโพลงอยู ฯลฯ ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  พิจารณาเห็นโอทาตกสิณ 

36

45  โอปปาติกสัตว ในที่นี้หมายถึงสัตวที่เกิดและเติบโตเต็มที่ทันที และเมื่อจุติ (ตาย) ก็หายวับไปไมทิ้งซาก ศพไว เชนเทวดาและ
สัตวนรก เปนตน (ที.สี.อ. (บาลี) ๑๗๑/๑๔๙)



โดยความเปนอัตตา ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่น  ฯลฯ นี้เปนสักกายทิฏฐิมีรูปเปนวัตถุ เปนอาการที่ ๑ สักกายทิฏฐิ
เปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ ปุถุชนพิจารณาเห็นรูปโดยความเปนอัตตาอยางนี้ ฯลฯ 

สักกายทิฏฐิมีความยึดมั่นดวยอาการ ๒๐ อยางนี้ 
สักกายทิฏฐินิทเทสท่ี ๔ จบ

๕. สัสสตทิฏฐินิทเทส
แสดงสัสสตทิฏฐิ

[๑๓๘]] สัสสตทิฏฐิท่ีมีสักกายะเปนวัตถุ มีความยึดม่ันดวยอาการ ๑๕ อยาง เปนอยางไร  
คือ ปุถุชนในโลกนี้ ผูไมไดสดับ ไมไดเห็นพระอริยะ ไมฉลาดในธรรมของ พระอริยะ ไมไดรับการแนะนำใน

ธรรมของพระอริยะ ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาด ในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดรับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ 
พิจารณาเห็นอัตตามีรูปบาง พิจารณาเห็นรูปในอัตตาบาง พิจารณาเห็นอัตตาในรูปบาง พิจารณาเห็นอัตตามี
เวทนาบาง พิจารณาเห็นอัตตามีสัญญาบาง พิจารณาเห็นอัตตามีสังขารบาง พิจารณาเห็นอัตตามีวิญญาณบาง 
พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบาง พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบาง

ปุถุชนพิจารณาเห็นอัตตามีรูป เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณโดยความเปนอัตตา เขามีความ

เห็นอยางนี้วา “นี้เปนอัตตาของเรา แตวาอัตตาของเรานี้มีรูปเพราะรูปนี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นอัตตามีรูป ตนไมมีเงา 
บุรุษพึงพูดถึงตนไม นั้นอยางนี้วา “นี้ตนไม นี้เงา ตนไมเปนอยางหนึ่ง เงาก็เปนอยางหนึ่ง แตตนไมนี้มีเงาเพราะเงา
นี้” ชื่อวาพิจารณาเห็นตนไมมีเงาฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  พิจารณาเห็นเวทนา ฯลฯ โดย
ความเปนอัตตา นี้เปนสัสสตทิฏฐิที่มีสักกายะเปนวัตถุ เปนอาการที่ ๑ สัสสตทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐ ิฯลฯ เหลานี้เปน
สังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ ปุถุชนพิจารณาเห็นอัตตามีรูปอยางนี้ ฯลฯ 

สัสสตทิฏฐิที่มีสักกายะเปนวัตถุ มีความยึดมั่นดวยอาการ ๑๕ อยางนี้
สัสสตทิฏฐินิทเทสท่ี ๕ จบ

๖. อุจเฉททิฏฐินิทเทส
แสดงอุจเฉททิฏฐิ

[๑๓๙]] อุจเฉททิฏฐิท่ีมีสักกายะเปนวัตถุ มีความยึดม่ันดวยอาการ ๕ อยาง เปนอยางไร  
คือ ปุถุชนในโลกนี้ผูไมไดสดับ ไมไดเห็นพระอริยะ ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไมไดรับการแนะนำใน

ธรรมของพระอริยะ ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรม ของสัตบุรุษ ไมไดรับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ 
พิจารณาเห็นรูปโดยความเปนอัตตา พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตา พิจารณาเห็นสัญญาโดยความเปน 
อัตตา พิจารณาเห็นสังขารโดยความเปนอัตตา พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตา

ปุถุชนพิจารณาเห็นรูปโดยความเปนอัตตา เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นปฐวีกสิณ  ฯลฯ พิจารณาเห็นโอทาตกสิณ  โดยความเปนอัตตา คือ 

พิจารณาเห็นโอทาตกสิณและอัตตาไมเปนสองวา “โอทาตกสิณอันใด เราก็อันนั้น  เราอันใด โอทาตกสิณก็อันนั้น” 
เมื่อประทีปน้ำมันกำลังลุกโพลงอยู ฯลฯ ฉันใด นี้เปนอุจเฉททิฏฐิที่มีสักกายะเปนวัตถุ เปนอาการที ่๑ อุจเฉททิฏฐิ
เปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ ปุถุชนพิจารณา เห็นรูปโดยความเปนอัตตาอยางนี้ ฯลฯ 

อุจเฉททิฏฐิที่มีสักกายะเปนวัตถุ มีความยึดมั่นดวยอาการ ๕ อยางนี้
อุจเฉททิฏฐินิทเทสท่ี ๖ จบ
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๗. อันตัคคาหิกทิฏฐินิทเทส
แสดงอันตัคคาหิกทิฏฐิ

[๑๔๐]] อันตัคคาหิกทิฏฐิ มีความยึดม่ันดวยอาการ ๕๐ อยาง เปนอยางไร  
คือ อันตัคคาหิกทิฏฐิวา “โลกเที่ยง” มีความยึดมั่นดวยอาการเทาไร อันตัคคาหิกทิฏฐิวา “โลกไมเที่ยง” 

ฯลฯ “โลกมีที่สุด” ฯลฯ “โลกไมมีที่สุด” ฯลฯ “ชีวะ46กับสรีระเปนอยางเดียวกัน” ฯลฯ “ชีวะกับสรีระเปนคนละอยาง
กัน” ฯลฯ “หลังจากตายแลวตถาคตเกิดอีก” ฯลฯ “หลังจากตายแลวตถาคตไมเกิดอีก” ฯลฯ “หลังจากตายแลว
ตถาคตเกิดอีกก็ม ีไมเกิดอีกก็มี” ฯลฯ อันตัคคาหิกทิฏฐิวา “หลังจากตายแลวตถาคตเกิดอีกก็มิใช ไมเกิดอีกก็มิใช” 
มีความยึดมั่นดวยอาการ เทาไร

คือ อันตัคคาหิกทิฏฐิวา “โลกเที่ยง” มีความยึดมั่นดวยอาการ ๕ อยาง ฯลฯ อันตัคคาหิกทิฏฐิวา “หลังจาก
ตายแลวตถาคตเกิดอีกก็มิใช ไมเกิดอีกก็มิใช” มีความยึดมั่นดวยอาการ ๕ อยาง

อันตัคคาหิกทิฏฐิวา “โลกเท่ียง” มีความยึดม่ันดวยอาการ ๕ อยาง เปนอยางไร  
คือ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “รูปเปนโลกและเปนของเที่ยง” ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น  เพราะฉะนั้น 

จึงชื่อวาอันตัคคาหิกทิฏฐิ ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐ ิทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้
เปนอันตัคคาหิกทิฏฐ ิวา “โลกเที่ยง” เปนอาการที ่๑ อันตัคคาหิกทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แต
ไมเปนทิฏฐิ

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “เวทนาเปนโลกและเปนของเที่ยง” ฯลฯ “สัญญา เปนโลกและเปนของ
เที่ยง” ฯลฯ “สังขารเปนโลกและเปนของเที่ยง” ฯลฯ 

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “วิญญาณ  เปนโลกและเปนของเที่ยง” ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น  เพราะ
ฉะนั้น  จึงชื่อวาอันตัคคาหิกทิฏฐิ ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและ
วัตถุนี้เปนอันตัคคาหิกทิฏฐิวา “โลกเที่ยง” เปนอาการที่ ๕ อันตัคคาหิกทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปน
สังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ อันตัคคาหิกทิฏฐิวา “โลกเที่ยง” มีความยึดมั่น ดวยอาการ ๕ อยางนี้ (๕)

อันตัคคาหิกทิฏฐิวา “โลกไมเท่ียง” มีความยึดม่ันดวยอาการ ๕ อยาง เปนอยางไร  
คือ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “รูปเปนโลกและเปนของไมเที่ยง” ทิฏฐินั้น  ถือเอาที่สุดเชนนั้น  เพราะ

ฉะนั้น  จึงชื่อวาอันตัคคาหิกทิฏฐิ ฯลฯ นี้เปนอันตัคคาหิก-ทิฏฐิวา “โลกไมเที่ยง” เปนอาการที่ ๑ อันตัคคาหิกทิฏฐิ
เปนมิจฉาทิฏฐิ เปน ทิฏฐิวิบัติ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “เวทนาเปนโลกและเปนของไมเที่ยง” ฯลฯ “สัญญาเปนโลกและเปนของไม
เที่ยง” ฯลฯ “สังขารเปนโลกและเปนของไมเที่ยง” ฯลฯ 

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “วิญญาณเปนโลกและเปนของไมเที่ยง” ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น  เพราะ
ฉะนั้น  จึงชื่อวาอันตัคคาหิกทิฏฐ ิอันตัคคาหิกทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐ ิฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ อันตัค
คาหิกทิฏฐิวา “โลกไมเที่ยง” มีความยึดมั่นดวยอาการ ๕ อยางนี้ (๕-๑๐)

อันตัคคาหิกทิฏฐิวา “โลกมีท่ีสุด” มีความยึดม่ันดวยอาการ ๕ อยาง เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ทำสีเขียวใหเปนอารมณแผไปสูโอกาสนิดหนอย เขามี ความเห็นอยางนี้วา 

“โลกนี้มีที่สุดกลม” จึงมีความหมายรูวาโลกมีที่สุด ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “กสิณที่แผไปเปนวัตถุและเปน
โลก จิตที่เปนเหตุใหกสิณแผไปเปนอัตตาและเปนโลก” ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา อันตัค
คาหิกทิฏฐิ ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปน อยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนอันตัค
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คาหิกทิฏฐิวา “โลกมีที่สุด” เปนอาการที ่ ๑ อันตัคคาหิกทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปน
ทิฏฐิ

บุคคลบางคนในโลกนี้ทำสีเหลืองใหเปนอารมณแผไป ฯลฯ ทำสีแดงใหเปนอารมณแผไป ฯลฯ ทำสีขาว
ใหเปนอารมณแผไป ฯลฯ 

บุคคลบางคนในโลกนี้ทำแสงสวางใหเปนอารมณแผไปสูโอกาสนิดหนอยเขามีความเห็นอยางนี้วา  “โลกนี้
มีที่สุดกลม” จึงมีความหมายรูวาโลกมีที่สุด ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “กสิณที่แผไปเปนวัตถุและเปนโลก จิตที่
เปนเหตุใหกสิณแผไปเปนอัตตาและเปนโลก” ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาอันตัคคาหิกทิฏฐิ 
ฯลฯ อันตัคคาหิกทิฏฐิวา “โลกมีที่สุด” มีความยึดมั่นดวยอาการ ๕ อยางนี้ (๕-๑๕)

อันตัคคาหิกทิฏฐิวา “โลกไมมีท่ีสุด” มีความยึดม่ันดวยอาการ ๕ อยาง เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ทำสีเขียวแผไปสูโอกาสกวาง เขามีความเห็นอยางนี้วา “โลกนี้ไมมีที่สุด หาที่สุด

มิได” จึงมีความหมายรูวาโลกไมมีที่สุด ทิฏฐิคือความ ยึดมั่นถือมั่นวา “กสิณที่แผไปเปนวัตถุและเปนโลก จิตที่
เปนเหตุใหกสิณแผไปเปน  อัตตาและเปนโลก” ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาอันตัคคาหิกทิฏฐิ 
ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐ ิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนอันตัคคาหิกทิฏฐิวา 
“โลกไมมีที่สุด” เปนอาการที่ ๑ อันตัคคาหิกทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ

บุคคลบางคนในโลกนี้ทำสีเหลือง ฯลฯ สีแดง ฯลฯ สีขาว ฯลฯ บุคคลบางคนในโลกนี้ทำแสงสวางแผไปสู
โอกาสอันกวาง เขามีความเห็นอยางนี้วา “โลกนี้ไมมีที่สุด หาที่สุดมิได” จึงมีความหมายรูวาโลกไมมีที่สุด ทิฏฐิคือ
ความยึดมั่นถือมั่นวา “กสิณที่แผไปเปนวัตถุและเปนโลก จิตที่เปนเหตุใหกสิณแผไปเปนอัตตาและเปนโลก” ทิฏฐิ
นั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาอันตัคคาหิกทิฏฐ ิฯลฯ อันตัคคาหิกทิฏฐิวา “โลกไมมีที่สุด” มีความยึด
มั่นดวยอาการ ๕ อยางนี้ (๕-๒๐)

อันตัคคาหิกทิฏฐิวา “ชีวะกับสรีระเปนอยางเดียวกัน” มีความยึดม่ันดวย อาการ ๕ อยาง เปน
อยางไร  

คือ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “รูปเปนชีวะและเปนสรีระ ชีวะอันใด สรีระ ก็อันนั้น สรีระอันใด ชีวะก็อัน
นั้น” ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา อันตัคคาหิกทิฏฐ ิทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐ ิทิฏฐิเปน
อยางหนึ่ง วัตถุก็เปน  อยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนอันตัคคาหิกทิฏฐิวา  “ชีวะกับสรีระเปนอยางเดียวกัน” เปน
อาการที่ ๑ อันตัคคาหิกทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไม เปนทิฏฐิ

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “เวทนาเปนชีวะและเปนสรีระ ...” ฯลฯ “สัญญา เปนชีวะและเปนสรีระ ...” 
ฯลฯ “สังขารเปนชีวะและเปนสรีระ ...” ฯลฯ 

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “วิญญาณเปนชีวะและเปนสรีระ ชีวะอันใด สรีระก็อันนั้น  สรีระอันใด ชีวะก็
อันนั้น” ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาอันตัคคาหิกทิฏฐิ ฯลฯ อันตัคคาหิกทิฏฐิวา  “ชีวะกับสรีระ
เปนอยางเดียวกัน” มีความยึดมั่นดวยอาการ ๕ อยางนี้ (๕-๒๕)

อันตัคคาหิกทิฏฐิวา “ชีวะกับสรีระเปนคนละอยางกัน” มีความยึดม่ันดวย อาการ ๕ อยาง เปน
อยางไร  

คือ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา  “รูปเปนสรีระ ไมใชชีวะ รูปนั้นเปนสรีระ ชีวะกับสรีระเปนคนละอยางกัน” 
ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา อันตัคคาหิกทิฏฐิ ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐ ิทิฏฐิเปนอยาง
หนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนอันตัคคาหิกทิฏฐิวา  “ชีวะกับสรีระเปนคนละอยางกัน” เปนอาการที่ 
๑ อันตัคคาหิกทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “เวทนาเปนสรีระ ไมใชชีวะ ...” ฯลฯ “สัญญาเปนสรีระ ไมใชชีวะ ...” ฯลฯ 
“สังขารเปนสรีระ ไมใชชีวะ ...” ฯลฯ
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ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “วิญญาณเปนสรีระ ไมใชชีวะ วิญญาณนั้นเปนสรีระ ชีวะกับสรีระเปน
คนละอยางกัน” ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาอันตัคคาหิกทิฏฐ ิฯลฯ อันตัคคาหิกทิฏฐิวา “ชีวะ
กับสรีระเปนคนละอยางกัน” มีความยึดมั่นดวยอาการ ๕ อยางนี้ (๕-๓๐)

อันตัคคาหิกทิฏฐิวา “หลังจากตายแลวตถาคตเกิดอีกก็มี” มีความยึดม่ัน ดวยอาการ ๕ อยาง เปน
อยางไร  

คือ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “รูปตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แนนอน  หลังจากตายแลวตถาคตเกิด
อีกบาง ดำรงอยูบาง ถือกำเนิดบาง บังเกิดบาง” ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาอันตัคคาหิกทิฏฐิ 
ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐ ิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปน  อันตัคคาหิกทิฏฐิวา 
“หลังจากตายแลวตถาคตเกิดอีกก็มี” เปนอาการที่ ๑ อันตัคคาหิกทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แต
ไมเปนทิฏฐิ

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “เวทนาตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แนนอน  ...” ฯลฯ “สัญญาตองตายเปน
ธรรมดาในโลกนี้แนนอน ...” ฯลฯ “สังขารตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แนนอน ...” ฯลฯ 

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “วิญญาณตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แนนอน  หลังจากตายแลวตถาคต
เกิดอีกบาง ดำรงอยูบาง ถือกำเนิดบาง บังเกิดบาง” ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาอันตัคคาหิก
ทิฏฐิ ฯลฯ อันตัคคาหิกทิฏฐิวา “หลังจากตายแลวตถาคตเกิดอีกก็มี” มีความยึดมั่นดวยอาการ ๕ อยางนี้ (๕-๓๕)

อันตัคคาหิกทิฏฐิวา “หลังจากตายแลวตถาคตไมเกิดอีกก็มี” มีความยึดม่ัน ดวยอาการ ๕ อยาง 
เปนอยางไร  

คือ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “รูปตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แนนอน หลังจากตายแลวตถาคตยอม
ขาดสูญ พินาศไป ไมเกิดอีก” ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุด เชนนั้น เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาอันตัคคาหิกทิฏฐ ิทิฏฐิไมใชวัตถุ 
วัตถุก็ไมใชทิฏฐ ิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนอันตัคคาหิกทิฏฐิวา “หลังจากตาย
แลวตถาคตไมเกิดอีกก็มี” เปนอาการที่ ๑ อันตัคคาหิกทิฏฐิเปน  มิจฉาทิฏฐ ิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปน
ทิฏฐิ

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “เวทนาตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แนนอน  ...” ฯลฯ “สัญญาตองตายเปน
ธรรมดาในโลกนี้แนนอน ...” ฯลฯ “สังขารตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แนนอน ...” ฯลฯ 

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “วิญญาณตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แนนอน  หลังจากตายแลวตถาคต
ยอมขาดสูญ พินาศไป ไมเกิดอีก” ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาอันตัคคาหิกทิฏฐิ ฯลฯ อันตัค
คาหิกทิฏฐิวา “หลังจากตายแลวตถาคตไมเกิดอีก” มีความยึดมั่นดวยอาการ ๕ อยางนี้ (๕-๔๐)

อันตัคคาหิกทิฏฐิวา “หลังจากตายแลวตถาคตเกิดอีกก็มี ไมเกิดอีกก็มี” มีความยึดม่ันดวยอาการ 
๕ อยาง เปนอยางไร  

คือ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “รูปตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แนนอน  หลังจากตายแลวตถาคตเกิด
อีกก็ม ีไมเกิดอีกก็มี” ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาอันตัคคาหิกทิฏฐ ิทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใช
ทิฏฐ ิทิฏฐิเปน  อยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนอันตัคคาหิกทิฏฐิวา “หลังจากตายแลวตถาคต
เกิดอีกก็มี ไมเกิดอีกก็มี” เปนอาการที่ ๑ อันตัคคาหิกทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “เวทนาตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แนนอน  ...” ฯลฯ “สัญญาตองตายเปน
ธรรมดาในโลกนี้แนนอน ...” ฯลฯ “สังขารตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แนนอน ...” ฯลฯ 

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “วิญญาณตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แนนอน  หลังจากตายแลวตถาคต
เกิดอีกก็ม ีไมเกิดอีกก็มี” ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาอันตัคคาหิกทิฏฐิ ฯลฯ อันตัคคาหิกทิฏฐิ
วา “หลังจากตายแลวตถาคตเกิดอีกก็มี ไมเกิดอีกก็มี” มีความยึดมั่นดวยอาการ ๕ อยางนี้ (๕-๔๕)
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อันตัคคาหิกทิฏฐิวา “หลังจากตายแลวตถาคตเกิดอีกก็มิใช ไมเกิดอีกก็ มิใช” มีความยึดม่ันดวย
อาการ ๕ อยาง เปนอยางไร  

คือ ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “รูปตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แนนอน  หลังจากตายแลวตถาคตเกิด
อีกก็มิใช ไมเกิดอีกก็มิใช” ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาอันตัคคาหิกทิฏฐ ิทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็
ไมใชทิฏฐ ิ ทิฏฐิเปน  อยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนอันตัคคาหิกทิฏฐิวา “หลังจาก ตายแลว
ตถาคตเกิดอีกก็มิใช ไมเกิดอีกก็มิใช” เปนอาการที ่ ๑ อันตัคคาหิกทิฏฐ ิ เปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน 
แตไมเปนทิฏฐิ

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “เวทนาตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แนนอน  ...” ฯลฯ “สัญญาตองตายเปน
ธรรมดาในโลกนี้แนนอน ...” ฯลฯ “สังขารตองตายเปน ธรรมดาในโลกนี้แนนอน ...” ฯลฯ 

ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวา “วิญญาณตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แนนอน  หลังจากตายแลวตถาคต
เกิดอีกก็มิใช ไมเกิดอีกก็มิใช” ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาอันตัคคาหิกทิฏฐ ิ ทิฏฐิไมใชวัตถุ 
วัตถุก็ไมใชทิฏฐ ิทิฏฐิเปน  อยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนอันตัคคาหิกทิฏฐิวา “หลังจาก ตาย
แลวตถาคตเกิดอีกก็มิใช ไมเกิดอีกก็มิใช” เปนอาการที ่ ๕ อันตัคคาหิกทิฏฐิ เปนมิจฉาทิฏฐ ิ ฯลฯ เหลานี้เปน
สังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ อันตัคคาหิกทิฏฐิวา  “หลังจากตายแลวตถาคตเกิดอีกก็มิใช ไมเกิดอีกก็มิใช” มีความยึด
มั่นดวยอาการ ๕ อยางนี้ 

อันตัคคาหิกทิฏฐิมีความยึดมั่นดวยอาการ ๕๐ อยางนี้ (๕๐)
อันตัคคาหิกทิฏฐินิทเทสท่ี ๗ จบ

๘. ปุพพันตานุทิฏฐินิทเทส
แสดงปุพพันตานุทิฏฐิ

[๑๔๑]] ปุพพันตานุทิฏฐิมีความยึดม่ันดวยอาการ ๑๘ อยาง อะไรบาง 
คือ] สัสสตวาทะ ] ] (ลัทธิที่ถือวาอัตตาและโลกเที่ยง) มี ๔ ลัทธิ

เอกัจจสัสสติกวาทะ ] (ลัทธิที่ถือวาบางอยางเที่ยง) มี ๔ ลัทธิ
อันตานันติกวาทะ ] (ลัทธิที่ถือวาโลกมีที่สุด โลกไมมีที่สุด) มี ๔ ลัทธิ 
อมราวิกเขปกวาทะ ] (ลัทธิที่พูดหลบเลี่ยงไมแนนอนตายตัว) มี ๔ ลัทธิ
อธิจจสมุปปนนิกวาทะ] (ลัทธิที่ถือวาอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไมมีเหตุปจจัย) มี ๒ ลัทธิ  

ปุพพันตานุทิฏฐิมีความยึดมั่นดวยอาการ ๑๘ อยางนี้
ปุพพันตานุทิฏฐินิทเทสท่ี ๘ จบ

๙. อปรันตานุทิฏฐินิทเทส
แสดงอปรันตานุทิฏฐิ

[๑๔๒]] อปรันตานุทิฏฐิมีความยึดม่ันดวยอาการ ๔๔ อยาง อะไรบาง 
คือ] สัญญีวาทะ] ] (ลัทธิที่ถือวาหลังจากตายแลวอัตตามีสัญญา) 

มี ๑๖ ลัทธิ 
อสัญญีวาทะ] ] (ลัทธิที่ถือวาหลังจากตายแลวอัตตาไมมีสัญญา)

มี ๘ ลัทธิ 
เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ] (ลัทธิที่ถือวาหลังจากตายแลวอัตตามีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช) 

มี ๘ ลัทธิ 
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อุจเฉทวาทะ] ] (ลัทธิที่ถือวาหลังจากตายแลวอัตตาขาดสูญ) มี ๗ ลัทธิ 
ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ] (ลัทธิที่ถือวามีสภาวะบางอยางเปนนิพพานในปจจุบัน) มี ๕ ลัทธิ 

อปรันตานุทิฏฐิมีความยึดมั่นดวยอาการ ๔๔ อยางนี้
อปรันตานุทิฏฐินิทเทสท่ี ๙ จบ

๑๐-๑๒. สัญโญชนิกาทิทิฏฐินิทเทส
แสดงสัญโญชนิกาทิทิฏฐิ

[๑๔๓]] สัญโญชนิกาทิฏฐิมีความยึดมั่นดวยอาการ ๑๘ อยาง อะไรบาง คือ
๑. ] การตกอยูในทิฏฐิ ] ] ๒. ] ความรกชัฏคือทิฏฐิ 

ฯลฯ47

๑๗. ] ความยึดมั่นคือทิฏฐิ ] ] ๑๘. ] ความถือมั่นคือทิฏฐิ 
สัญโญชนิกาทิฏฐิมีความยึดมั่นดวยอาการ ๑๘ อยางนี้
[๑๔๔]] มานวินิพันธาทิฏฐิวา “เปนเรา” มีความยึดม่ันดวยอาการ ๑๘ อยาง เปนอยางไร  
คือ ความยึดมั่นถือมั่นวา “จักขุเปนเรา” ชื่อวามานวินิพันธาทิฏฐิวา “เปนเรา” ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใช

ทิฏฐ ิทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและ วัตถุนี้เปนมานวินิพันธาทิฏฐิวา  “เปนเรา” เปนอาการที ่๑ 
มานวินิพันธาทิฏฐิเปน มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ

ความยึดมั่นถือมั่นวา “โสตะเปนเรา” ชื่อวามานวินิพันธาทิฏฐิวา “เปนเรา” ฯลฯ ความยึดมั่นถือมั่นวา 
“ฆานะเปนเรา” ฯลฯ “ชิวหาเปนเรา” ฯลฯ “กายเปนเรา” ฯลฯ “มโนเปนเรา” ฯลฯ “รูปเปนเรา” ฯลฯ “ธรรมารมณ
เปนเรา” ฯลฯ “จักขุวิญญาณเปนเรา” ฯลฯ 

ความยึดมั่นถือมั่นวา “มโนวิญญาณเปนเรา” ชื่อวามานวินิพันธาทิฏฐิวา “เปนเรา” ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็
ไมใชทิฏฐ ิทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนมานวินิพันธาทิฏฐิวา “เปนเรา” เปนอาการ
ที่ ๑๘ มานวินิพันธาทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐ ิมานวินิพันธาทิฏฐิวา “เปนเรา” มี
ความยึดมั่นดวยอาการ ๑๘ อยางนี้

[๑๔๕]] มานวินิพันธาทิฏฐิวา “ของเรา” มีความยึดม่ันดวยอาการ ๑๘ อยาง เปนอยางไร  
คือ ความยึดมั่นถือมั่นวา “จักขุของเรา” ชื่อวามานวินิพันธาทิฏฐิวา “ของเรา” ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใช

ทิฏฐ ิทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและ วัตถุนี้เปนมานวินิพันธาทิฏฐิวา “ของเรา” เปนอาการที ่๑ 
มานวินิพันธาทิฏฐิเปน มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ

ความยึดมั่นถือมั่นวา “โสตะของเรา” ชื่อวามานวินิพันธาทิฏฐิวา “ของเรา” ฯลฯ ความยึดมั่นถือมั่นวา 
“ฆานะของเรา” ฯลฯ “ชิวหาของเรา” ฯลฯ “มโนของเรา” ฯลฯ “ธรรมารมณของเรา” ฯลฯ “จักขุวิญญาณของเรา” 
ฯลฯ 

ความยึดมั่นถือมั่นวา “มโนวิญญาณของเรา” ชื่อวามานวินิพันธาทิฏฐิวา “ของเรา” ทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็
ไมใชทิฏฐ ิ ฯลฯ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนมานวินิพันธาทิฏฐิวา “ของเรา” เปน
อาการที ่๑๘ มานวินิพันธาทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐ ิฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ มานวินิพันธาทิฏฐิวา “ของ
เรา” มีความยึดมั่นดวยอาการ ๑๘ อยางนี้ 

สัญโญชนิกาทิทิฏฐินิทเทสท่ี ๑๐-๑๒ จบ
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47 ดูความเต็มขอ ๑๒๕ หนา ๑๙๓ ในเลมนี้



๑๓. อัตตวาทปฏิสังยุตตทิฏฐินิทเทส
แสดงอัตตวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ

[๑๔๖]] อัตตวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิมีความยึดม่ันดวยอาการ ๒๐ อยาง เปนอยางไร 
คือ ปุถุชนในโลกนี้ผูไมไดสดับ ไมไดเห็นพระอริยะ ไมฉลาดในธรรมของพระ อริยะ ไมไดรับการแนะนำใน

ธรรมของพระอริยะ ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรม ของสัตบุรุษ ไมไดรับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ 
พิจารณาเห็นรูปโดยความเปนอัตตาบาง พิจารณาเห็นอัตตามีรูปบาง พิจารณาเห็นรูปในอัตตาบาง พิจารณาเห็น
อัตตาในรูปบาง ฯลฯ พิจารณาเห็นเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ พิจารณา เห็นวิญญาณโดยความเปน
อัตตาบาง พิจารณาเห็นอัตตามีวิญญาณบาง พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบาง พิจารณาเห็นอัตตาใน
วิญญาณบาง

ปุถุชนพิจารณาเห็นรูปโดยความเปนอัตตา เปนอยางไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นปฐวีกสิณ  ฯลฯ พิจารณาเห็นโอทาตกสิณโดยความเปนอัตตา คือ 

พิจารณาเห็นโอทาตกสิณและอัตตาไมเปนสองวา “โอทาตกสิณอันใด เราก็อันนั้น  เราอันใด โอทาตกสิณก็อันนั้น 
เมื่อประทีปน้ำมันกำลังลุกโพลงอยู บุคคลพิจารณาเห็นเปลวไฟและแสงสวางไมเปนสอง ฯลฯ ฉันใด บุคคลบาง
คนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  พิจารณาเห็นโอทาตกสิณโดยความเปนอัตตา ฯลฯ นี้เปนอัตตวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิมี
รูปเปนวัตถุ เปนอาการที่ ๑ อัตตวาท-ปฏิสังยุตตทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐ ิฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ อัตต
วาทปฏิสังยุตตทิฏฐิมีความยึดมั่นดวยอาการ ๒๐ อยางนี้ 

อัตตวาทปฏิสังยุตตทิฏฐินิทเทสท่ี ๑๓ จบ

๑๔. โลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐินิทเทส
แสดงโลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ

[๑๔๗]] โลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิมีความยึดม่ันดวยอาการ ๘ อยาง เปนอยางไร  
คือ ความยึดมั่นถือมั่นวา “อัตตาและโลกเที่ยง” ชื่อวาโลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐ ิทิฏฐิไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใช

ทิฏฐ ิทิฏฐิเปนอยางนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุ นี้เปนโลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ เปนอาการที ่๑ โลกวาท
ปฏิสังยุตตทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ

ความยึดมั่นถือมั่นวา “อัตตาและโลกไมเที่ยง” ชื่อวาโลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ ฯลฯ ความยึดมั่นถือมั่นวา 
“อัตตาและโลกเที่ยงก็มี ไมเที่ยงก็มี” ฯลฯ “อัตตาและโลกเที่ยงก็ไมใช ไมเที่ยงก็ไมใช” ฯลฯ “อัตตาและโลกมีที่สุด
ก็มี” ฯลฯ “อัตตาและ โลกไมมีที่สุดก็มี” ฯลฯ “อัตตาและโลกมีที่สุดก็มีไมมีที่สุดก็มี” ฯลฯ 

ความยึดมั่นถือมั่นวา “อัตตาและโลกมีที่สุดก็ไมใช ไมมีที่สุดก็ไมใช” ชื่อวาโลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐ ิ ทิฏฐิ
ไมใชวัตถุ วัตถุก็ไมใชทิฏฐ ิ ทิฏฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุก็เปนอยางหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เปนโลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ 
เปนอาการที่ ๘ โลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิเปนมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมเปนทิฏฐิ 

โลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิมีความยึดมั่นดวยอาการ ๘ อยางนี้
โลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐินิทเทสท่ี ๑๔ จบ
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๑๕-๑๖. ภววิภวทิฏฐินิทเทส
แสดงภววิภวทิฏฐิ

[๑๔๘]] ความยึดมั่นดวยการติดอยู เปนภวทิฏฐิ48 ความยึดมั่นดวยการแลน เลยไป เปนวิภวทิฏฐ4ิ9

อัสสาททิฏฐิมีความยึดมั่นดวยอาการ ๓๕ อยาง เปนภวทิฏฐิเทาไร เปนวิภวทิฏฐิเทาไร
อัตตานุทิฏฐิมีความยึดมั่นดวยอาการ ๒๐ อยาง เปนภวทิฏฐิเทาไร เปนวิภวทิฏฐิเทาไร ฯลฯ
โลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ มีความยึดมั่นดวยอาการ ๘ อยาง เปนภวทิฏฐิเทาไร เปนวิภวทิฏฐิเทาไร
คือ อัสสาททิฏฐิมีความยึดมั่นดวยอาการ ๓๕ อยาง เปนภวทิฏฐิก็มี เปนวิภวทิฏฐิก็มี 
อัตตานุทิฏฐิมีความยึดมั่นดวยอาการ ๒๐ อยาง เปนภวทิฏฐิ ๑๕ เปนวิภวทิฏฐิ ๕ 
มิจฉาทิฏฐิมีความยึดมั่นดวยอาการ ๑๐ อยาง เปนวิภวทิฏฐิทั้งหมด 
สักกายทิฏฐิมีความยึดมั่นดวยอาการ ๒๐ อยาง เปนภวทิฏฐิ ๑๕ เปนวิภวทิฏฐิ ๕ 
สัสสตทิฏฐิที่มีสักกายะเปนวัตถุมีความยึดมั่นดวยอาการ ๑๕ อยาง เปนภวทิฏฐิทั้งหมด 
อุจเฉททิฏฐิที่มีสักกายะเปนวัตถุมีความยึดมั่นดวยอาการ ๕ อยาง เปนวิภวทิฏฐิทั้งหมด
อันตัคคาหิกทิฏฐิวา “โลกเที่ยง” มีความยึดมั่นดวยอาการ ๕ อยาง เปนภวทิฏฐิทั้งหมด 
อันตัคคาหิกทิฏฐิวา “โลกไมเที่ยง” มีความยึดมั่นดวยอาการ ๕ อยาง เปนวิภวทิฏฐิทั้งหมด 
อันตัคคาหิกทิฏฐิวา “โลกมีที่สุด” มีความยึดมั่นดวยอาการ ๕ อยาง เปนภวทิฏฐิก็มี เปนวิภวทิฏฐิก็มี 
อันตัคคาหิกทิฏฐิวา  “โลกไมมีที่สุด” มีความยึดมั่นดวยอาการ ๕ อยาง เปนภวทิฏฐิก็มี เปนวิภวทิฏฐิก็มี 

]
อันตัคคาหิกทิฏฐิวา  “ชีวะกับสรีระเปนอยางเดียวกัน” มีความยึดมั่นดวย อาการ ๕ อยาง เปนวิภวทิฏฐิ

ทั้งหมด 
อันตัคคาหิกทิฏฐิวา  “ชีวะกับสรีระเปนคนละอยางกัน” มีความยึดมั่น  ดวยอาการ ๕ อยาง เปนภวทิฏฐิ

ทั้งหมด 
อันตัคคาหิกทิฏฐิวา  “หลังจากตายแลวตถาคตเกิดอีก” มีความยึดมั่น  ดวยอาการ ๕ อยาง เปนภวทิฏฐิ

ทั้งหมด 
อันตัคคาหิกทิฏฐิวา  “หลังจากตายแลวตถาคตไมเกิดอีก” มีความยึดมั่น  ดวยอาการ ๕ อยาง เปนวิภว

ทิฏฐิทั้งหมด 
อันตัคคาหิกทิฏฐิวา  “หลังจากตายแลวตถาคตเกิดอีกก็ม ีไมเกิดอีกก็มี” มีความยึดมั่นดวยอาการ ๕ อยาง 

เปนภวทิฏฐิก็มี เปนวิภวทิฏฐิก็มี 
อปรันตานุทิฏฐิมีความยึดมั่นดวยอาการ ๔๔ อยาง เปนภวทิฏฐิก็มี เปนวิภวทิฏฐิก็มี 
สัญโญชนิกาทิฏฐิมีความยึดมั่นดวยอาการ ๑๘ อยาง เปนภวทิฏฐิก็มี เปนวิภวทิฏฐิก็มี 
มานวินิพันธาทิฏฐิวา “เปนเรา” มีความยึดมั่นดวยอาการ ๑๘ อยาง เปนวิภวทิฏฐิทั้งหมด 
มานวินิพันธาทิฏฐิวา “ของเรา” มีความยึดมั่นดวยอาการ ๑๘ อยาง เปนภวทิฏฐิทั้งหมด 
อัตตวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิมีความยึดมั่นดวยอาการ ๒๐ อยาง เปนภวทิฏฐิ ๑๕ เปนวิภวทิฏฐิ ๕ 
โลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิมีความยึดมั่นดวยอาการ ๘ อยาง เปนภวทิฏฐิก็มี เปนวิภวทิฏฐิก็มี
ทิฏฐิทั้งหมด เปนอัตตานุทิฏฐิ เปนมิจฉาทิฏฐิ เปนสักกายทิฏฐ ิ เปน  อันตัคคาหิกทิฏฐ ิ เปนสัญโญชนิกา

ทิฏฐิ เปนอัตตวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ 
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48 ภวทิฏฐิ หมายถึงสัสสตทิฏฐิ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๔๘/๗๐)

49 วิภวทิฏฐิ หมายถึงอุจเฉททิฏฐิ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๔๘/๗๐)



ชนเหลาใดกลาวโดยการคาดคะเน 
ยึดถือทิฏฐิทั้ง ๒ คือ ภวทิฏฐิและวิภวทิฏฐิ 
ญาณในนิโรธยอมไมมีแกชนเหลานั้น 

สัตวโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก 
มีสัญญาวิปริตวาเปนทุกขในนิโรธที่เปนสุขใด 
ในนิโรธนั้นไมมีญาณ เพราะมีสัญญาวิปริต
วาเปนทุกข ดังนี้

[๑๔๙]] ภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยผูถูกทิฏฐ ิ ๒ อยางนี้กลุมรุมแลว พวกหนึ่งติดอยู พวกหนึ่งแลน
เลยไป สวนผูมีจักษุยอมเห็น

เทวดาและมนุษยพวกหน่ึงติดอยู เปนอยางไร  
คือ เทวดาและมนุษยผูชอบภพ ยินดีในภพ บันเทิงอยูในภพ จิตของเทวดาและ มนุษยเหลานั้นยอมแลน

เลยไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมไปในธรรมที่เราแสดง เพ่ือความดับภพ ภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยพวก
หนึ่งติดอยูอยางนี้

เทวดาและมนุษยพวกหน่ึงแลนเลยไป เปนอยางไร  
คือ เทวดาและมนุษยพวกหนึ่ง อึดอัด ระอา รังเกียจภพ ยินดีปรารถนาวิภพวา “ชาวเราเอย ไดยินวา เมื่อ

ใด อัตตาหลังจากตายแลวยอมขาดสูญ พินาศไป เมื่อนั้น  อัตตาหลังจากตายแลวยอมไมเกิดอีก” เพราะฉะนั้น 
ความไมเกิดอีกนี้ละเอียด ประณีตตามที่มี ภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยพวกหนึ่งแลนเลยไปอยางนี้

สวนผูมีจักษุยอมเห็น เปนอยางไร  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี ้ ยอมเห็นภูตะ50โดยความเปนภูตะ ครั้นแลวยอมปฏิบัต ิ เพ่ือความเบื่อหนาย เพ่ือ

คลายกำหนัด เพ่ือดับภูตะ ภิกษุทั้งหลาย ผูมีจักษุยอมเห็นอยางนี้
ถาภิกษุใดเห็นภูตะโดยความเปนภูตะ 

และกาวลวงภูตะไดแลว 
ยอมนอมไปในธรรมตามความเปนจริง 
เพราะความหมดสิ้นแหงภวตัณหา 

ภิกษุนั้นกำหนดรูภูตะไดแลว 
ปราศจากตัณหาในภพนอยภพใหญ 
ยอมไมมาสูภพใหม เพราะไมมีภูตะ ดังนี้

[๑๕๐]] บุคคล ๓ จำพวกมีทิฏฐิวิบัติ บุคคล ๓ จำพวกมีทิฏฐิสมบัติ 
บุคคลผูมีทิฏฐิวิบัติ ๓ จำพวก ไหนบาง คือ

๑. ] เดียรถีย 
๒. ] สาวกของเดียรถีย
๓. ] บุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐิ

บุคคล ๓ จำพวกนี้มีทิฏฐิวิบัติ 
บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ ๓ จำพวก ไหนบาง คือ

๑. ] พระตถาคต
๒. ] สาวกของพระตถาคต
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50 ภูตะ ในที่นี้หมายถึงทุกข (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๔๙/๗๔)



๓. ] บุคคลผูเปนสัมมาทิฏฐิ
บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ ๓ จำพวกนี้

นรชนใดเปนคนมักโกรธ 
ผูกโกรธ มีความลบหลูอันชั่วราย
มีทิฏฐิวิบัติ เจาเลห 
พึงรูจักนรชนนั้นวา เปนคนเลว 

นรชนใดไมเปนคนมักโกรธ 
ไมผูกโกรธ ไมลบหลูคุณทาน 
ถึงความเปนผูบริสุทธ์ิ มีทิฏฐิสมบัติ มีปญญา 
พึงรูจักนรชนนั้นวา เปนผูประเสริฐ ดังนี้

ทิฏฐิวิบัติ ๓ ประการ ทิฏฐิสมบัติ ๓ ประการ
ทิฏฐิวิบัติ ๓ ประการ อะไรบาง คือ 

๑. ] ทิฏฐิวิบัติวา “นั่นของเรา”
๒. ] ทิฏฐิวิบัติวา “เราเปนนั่น” 
๓. ] ทิฏฐิวิบัติวา “นั่นเปนอัตตาของเรา” 

ทิฏฐิวิบัติ ๓ ประการนี้
ทิฏฐิสมบัติ ๓ ประการ อะไรบาง คือ

๑. ] ทิฏฐิสมบัติวา “นั่นไมใชของเรา” 
๒. ] ทิฏฐิสมบัติวา “เราไมเปนนั่น” 
๓. ] ทิฏฐิสมบัติวา “นั่นไมใชอัตตาของเรา” 

ทิฏฐิสมบัติ ๓ ประการนี้
การถือวา “นั่นของเรา” เปนทิฏฐิอะไร เปนทิฏฐิเทาไร ทิฏฐิเหลานั้นตามถือสวนสุดอันไหน 
การถือวา “เราเปนนั่น” เปนทิฏฐิอะไร เปนทิฏฐิเทาไร ทิฏฐิเหลานั้นตามถือสวนสุดอันไหน 
การถือวา “นั่นเปนอัตตาของเรา” เปนทิฏฐิอะไร เปนทิฏฐิเทาไร ทิฏฐิเหลานั้น ตามถือสวนสุดอันไหน 
การถือวา “นั่นของเรา” เปนปุพพันตานุทิฏฐิ เปนทิฏฐิ ๑๘ ทิฏฐิเหลานั้นตามถือ ขันธสวนอดีต 
การถือวา “เราเปนนั่น” เปนอปรันตานุทิฏฐิ เปนทิฏฐิ ๔๔ ทิฏฐิเหลานั้นตามถือขันธสวนอนาคต 
การถือวา “นั่นเปนอัตตาของเรา” เปนอัตตานุทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ เปนสักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ ทิฏฐ ิ ๖๒ มี

สักกายทิฏฐิเปนประธาน ทิฏฐิเหลานั้นตามถือขันธสวนอดีตและสวนอนาคต
[๑๕๑]] ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเปนผูมีความเชื่อในเรา บุคคลเหลานั้นทั้งหมดเปนผูถึง

พรอมดวยทิฏฐิ บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิเหลานั้น ๕ จำพวกสำเร็จในโลกนี้ ๕ จำพวกละโลกนี้แลวจึงสำเร็จ
บุคคล ๕ จำพวกไหนสำเร็จในโลกน้ี คือ 

๑. ] สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน51] ] ๒. ] โกลังโกลโสดาบัน 52
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51  สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน หมายถึงพระโสดาบันผูละสังโยชนเบื้องต่ำ ๓ ประการไดแลว เปนผูไมตกไปในอบาย ๔ มีความ
แนนอนที่จะตรัสรูมรรค ๓ เบื้องสูง (องฺ.ติก.อ.  (บาลี) ๒/๘๓/๒๔๒)  เมื่อจะเกิดในภพใหม เปนเทวดา หรือมนุษยก็เกิดไดไมเกิน ๗ 
ครั้ง (อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๓๑/๑๒๒, อภิ.ปฺจ.อ. (บาลี) ๓๑/๕๓)

52  โกลังโกลโสดาบัน หมายถึงพระโสดาบันผูเมื่อจะเกิดในภพใหมเปนเทวดาหรือมนุษยก็เกิดได ๒ หรือ ๓ ภพ และถาเกิดเปน
มนุษยก็ไมเกิดในตระกูลต่ำ คือเกิดในตระกูลที่มีโภคสมบัติมากเทานั้น (อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๓๑/๑๒๒-๓, อภิ.ปฺจ.อ. (บาลี) ๓๑/๕)



๓. ] เอกพีชีโสดาบัน53] ] ] ๔. ] พระสกทาคาม5ี4

๕. ] พระอรหันตในปจจุบัน
บุคคล ๕ จำพวกนี้สำเร็จในโลกนี้
บุคคล ๕ จำพวกไหนละโลกน้ีแลวจึงสำเร็จ คือ

๑. ] อันตราปรินิพพายีอนาคามีบุคคล55

๒. ] อุปหัจจปรินิพพายีอนาคามีบุคคล56

๓. ] อสังขารปรินิพพายีอนาคามีบุคคล57

๔. ] สสังขารปรินิพพายีอนาคามีบุคคล58

๕. ] อุทธังโสโตอกนิฏฐคามีอนาคามีบุคคล59

บุคคล ๕ จำพวกนี้ละโลกนี้แลวจึงสำเร็จ 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเปนผูมีความเชื่อในเรา บุคคลเหลานั้นทั้งหมดเปนผูถึงพรอมดวย

ทิฏฐิ บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิเหลานั้น ๕ จำพวกนี้ สำเร็จในโลกนี้ ๕ จำพวกนี้ละโลกนี้แลวจึงสำเร็จ
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผูมีความเลื่อมใสไมคลอนแคลน ในเรา บุคคลเหลานั้นทั้งหมด

เปนพระโสดาบัน พระโสดาบันเหลานั้น ๕ จำพวก สำเร็จในโลกนี้ ๕ จำพวกละโลกนี้แลวจึงสำเร็จ
บุคคล ๕ จำพวกไหนสำเร็จในโลกน้ี คือ

๑. ] สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน
๒. ] โกลังโกลโสดาบัน
๓. ] เอกพีชีโสดาบัน
๔. ] พระสกทาคามี
๕. ] พระอรหันตในปจจุบัน

บุคคล ๕ จำพวกนี้สำเร็จในโลกนี้
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53  เอกพีชีโสดาบัน หมายถึงผูมีพืชคืออัตภาพเดียว คือเกิดครั้งเดียวก็จะบรรลุพระอรหันต (องฺ.ติก.อ. (บาลี)  ๒/๘๘/๒๔๒, 
องฺ.ติก.ฏีกา (บาลี) ๒/๘๘/๒๓๗)

54 พระสกทาคามี หมายถึงผูกลับมาสูกามภพอีกครั้งเดียวดวยสามารถปฏิสนธิ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๕๑/๗๘)

55 อันตราปรินิพพายีอนาคามีบุคคล หมายถึงพระอนาคามีผูปรินิพพานในระหวาง คือเกิดในสุทธาวาส ภพใดภพหนึ่งแลว อายุ
ยังไมถึงก่ึงก็ปรินิพพาน  มี ๓ จำพวก คือ  พวกที่ ๑ เกิดในชั้นสุทธาวาสอวิหาซึ่ง มีอายุ ๑,๐๐๐ กัป แตก็บรรลุพระอรหัตตผลในวันที่
เกิด ถาไมบรรลุในวันที่เกิดก็บรรลุภายใน  ๑๐๐ กัป พวกที ่๒ เมื่อไมสามารถบรรลุพระอรหัตตผลในวันที่เกิดก็บรรลุไมเกินภายใน 
๒๐๐ กัป พวกที่ ๓ บรรลุ พระอรหัตตผลไมเกินภายใน ๔๐๐ กัป (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๘๘/๒๔๓)

56  อุปหัจจปรินิพพายีอนาคามีบุคคล หมายถึงพระอนาคามีผูเกิดในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่งแลวจวนถึงปรินิพพาน คืออายุพน
ก่ึงแลวจวนถึงสิ้นอายุจึงปรินิพพาน (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๘๘/๒๔๓)

57  อสังขารปรินิพพายีอนาคามีบุคคล หมายถึงพระอนาคามีผูปรินิพพานโดยไมตองใชความเพียรมาก (องฺ. ติก.อ. (บาลี) 
๒/๘๘/๒๔๓)

58  สสังขารปรินิพพายีอนาคามีบุคคล หมายถึงพระอนาคามีผูเกิดในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่งแลวปรินิพพานโดยตองใชความ
เพียรมาก (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๘๘/๒๔๓)

59  อุทธังโสโตอกนิฏฐอนาคามีบุคคล หมายถึงพระอนาคามีผูมีกระแสในเบื้องบนไปสูอกนิฏฐภพ คือเกิดในสุทธาวาสภพใดภพ
หนึ่งแลวก็จะเกิดเลื่อนตอไปจนถึงอกนิฏฐภพแลวจึงปรินิพพานในภพนั้น (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๘๘/๒๔๒)



บุคคล ๕ จำพวกไหนละโลกน้ีแลวจึงสำเร็จ คือ
๑. ] อันตราปรินิพพายีอนาคามีบุคคล
๒. ] อุปหัจจปรินิพพายีอนาคามีบุคคล
๓. ] อสังขารปรินิพพายีอนาคามีบุคคล
๔. ] สสังขารปรินิพพายีอนาคามีบุคคล
๕. ] อุทธังโสโตอกนิฏฐคามีอนาคามีบุคคล

บุคคล ๕ จำพวกนี้ละโลกนี้แลวจึงสำเร็จ 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเปนผูมีความเลื่อมใสไมคลอนแคลน ในเรา บุคคลเหลานั้นทั้งหมด

เปนพระโสดาบัน พระโสดาบันเหลานั้น ๕ จำพวกนี้ สำเร็จในโลกนี้ ๕ จำพวกนี้ละโลกนี้แลวจึงสำเร็จ
ภววิภวทิฏฐินิทเทสท่ี ๑๕-๑๖ จบ

ทิฏฐิกถา จบ

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