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๔. อินฺทฺริยกถา 
๑. ปฐมสุตฺตนฺตนิทฺเทส 

[๑๘๔] เอวมฺเม สุตํ :- เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺสาราเม. 
ตตฺร โ ข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ “ภิกฺขโว”ติ. “ภทนฺเต”ติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ. ภควา             
เอตทโวจ : ปญฺจิมานิ ภิกฺขเว อินฺทฺริยานิ. กตมานิ ปญฺจ ? สทฺธินฺทฺริยํ วีริยินฺทฺริยํ สตินฺทฺริยํ         
สมาธินฺทฺริยํ ปญฺญินฺทฺริยํ; อิมานิ โข ภิกฺขเว ปญฺจินฺทฺริยานิ. 

[๑๘๕] อิมานิ ปญฺจินฺทฺริยานิ กติหากาเรหิ วิสุชฺฌนฺติ ? อิมานิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ปณฺณรสหิ 
อากาเรหิ วิสุชฺฌนฺติ. อสฺสทฺเธ ปุคฺคเล ปริวชฺชยโต สทฺเธ ปุคฺคเล เสวโต ภชโต ปยิรุปาสโต          
ปสาทนีเย สุตฺตนฺเต ปจฺจเวกฺขโต อิเมหิ ตีหากาเรหิ สทฺธินฺทฺริยํ วิสุชฺฌติ. กุสีเต ปุคฺคเล ปริวชฺชยโต 
อารทฺธวีริเย ปุคฺคเล เสวโต ภชโต ปยิรุปาสโต สมฺมปฺปธาเน ปจฺจเวกฺขโต อิเมหิ ตีหากาเรหิ             
วีริยินฺทฺริยํ วิสุชฺฌติ. มุฏฺฐสฺสตี ปุคฺคเล ปริวชฺชยโต อุปฏฺฐิตสฺสตี ปุคฺคเล เสวโต ภชโต ปยิรุปาสโต 
สติปฏฺฐาเน ปจฺจเวกฺขโต อิเมหิ ตีหากาเรหิ สตินฺทฺริยํ วิสุชฺฌติ. อสมาหิเต ปุคฺคเล ปริวชฺชยโต       
สมาหิเต ปุคฺคเล เสวโต ภชโต ปยิรุปาสโต ฌานวิโมกฺเข ปจฺจเวกฺขโต อิเมหิ ตีหากาเรหิ สมาธินฺทฺริยํ 
วิสุชฺฌติ. ทุปฺปญฺเญ ปุคฺคเล ปริวชฺชยโต ปญฺญวนฺเต ปุคฺคเล เสวโต ภชโต ปยิรุปาสโต คมฺภีรญาณ
จริยํ ปจฺจเวกฺขโต อิเมหิ ตีหากาเรหิ ปญฺญินฺทฺริยํ วิสุชฺฌติ. อิติ อิเม ปญฺจ ปุคฺคเล ปริวชฺชยโต ปญฺจ 
ปุคฺคเล เสวโต ภชโต ปยิรุปาสโต ปญฺจ สุตฺตนฺตกฺขนฺเธ ปจฺจเวกฺขโต อิเมหิ ปณฺณรสหิ อากาเรหิ      
อิมานิ ปญฺจินฺทฺริยานิ วิสุชฺฌนฺติ. 

กติหากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ภาวิยนฺติ, กติหากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ ภาวนา โ หติ ?     
ทสหากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ภาวิยนฺติ, ทสหากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ ภาวนา โ หติ. อสฺสทฺธิยํ    
ปชหนฺโต สทฺธินฺทฺริยํ ภาเวติ, สทฺธินฺทฺริยํ ภาเวนฺโต อสฺสทฺธิยํ ปชหติ, โ กสชฺชํ ปชหนฺโต วีริยินฺทฺริยํ    
ภาเวติ, วีริยินฺทฺริยํ ภาเวนฺโต โกสชฺชํ ปชหติ, ปมาทํ ปชหนฺโต สตินฺทฺริยํ ภาเวติ, สตินฺทฺริยํ ภาเวนฺโต 
ปมาทํ ปชหติ, อุทฺธจฺจํ ปชหนฺโต สมาธินฺทฺริยํ ภาเวติ, สมาธินฺทฺริยํ ภาเวนฺโต อุทฺธจฺจํ ปชหติ, อวิชฺชํ 
ปชหนฺโต ปญฺญินฺทฺริยํ ภาเวติ, ปญฺญินฺทฺริยํ ภาเวนฺโต อวิชฺชํ ปชหติ. อิเมหิ ทสหากาเรหิ              
ปญฺจินฺทฺริยานิ ภาวิยนฺติ, อิเมหิ ทสหากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ ภาวนา โหติ. 

กติหากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ภาวิตานิ โ หนฺติ สุภาวิตานิ ? ทสหากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ      
ภาวิตานิ โ หนฺติ สุภาวิตานิ. อสฺสทฺธิยสฺส ปหีนตฺตา สุปฺปหีนตฺตา สทฺธินฺทฺริยํ ภาวิตํ โ หติ สุภาวิตํ, 
สทฺธินฺทฺริยสฺส ภาวิตตฺตา สุภาวิตตฺตา อสฺสทฺธิยํ ปหีนํ โ หติ สุปฺปหีนํ, โ กสชฺชสฺส ปหีนตฺตา           
สุปฺปหีนตฺตา วีริยินฺทฺริยํ ภาวิตํ โ หติ สุภาวิตํ, วีริยินฺทฺริยสฺส ภาวิตตฺตา สุภาวิตตฺตา โ กสชฺชํ ปหีนํ    
โหติ สุปฺปหีนํ, ปมาทสฺส ปหีนตฺตา สุปฺปหีนตฺตา สตินฺทฺริยํ ภาวิตํ  โ หติ สุภาวิตํ, สตินฺทฺริยสฺส          
ภาวิตตฺตา สุภาวิตตฺตา ปมาโท ปหีโน โ หติ สุปฺปหีโน, อุทฺธจฺจสฺส ปหีนตฺตา สุปฺปหีนตฺตา          
สมาธินฺทฺริยํ ภาวิตํ  โ หติ สุภาวิตํ, สมาธินฺทฺริยสฺส ภาวิตตฺตา สุภาวิตตฺตา อุทฺธจฺจํ ปหีนํ   โ หติ       
สุปฺปหีนํ, อวิชฺชาย ปหีนตฺตา สุปฺปหีนตฺตา ปญฺญินฺทฺริยํ ภาวิตํ โ หติ สุภาวิตํ, ปญฺญินฺทฺริยสฺส         
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ภาวิตตฺตา สุภาวิตตฺตา อวิชฺชา ปหีนา โ หติ สุปฺปหีนา; อิเมหิ ทสหิ อากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ          
ภาวิตานิ  โหนฺติ สุภาวิตานิ. 

[๑๘๖] กติหากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ภาวิยนฺติ, กติหากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ภาวิตานิ เจว 
โหนฺติ สุภาวิตานิ จ ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ จ สุปฺปฏิปฺปสฺสทฺธานิ จ? จตูหากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิภาวิยนฺติ, 
จตูหากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ภาวิตานิ เจว   โ หนฺติ  สุภาวิตานิ จ ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ จ                          
สุปฺปฏิปฺปสฺสทฺธานิ จ.   โ สตาปตฺติมคฺคกฺขเณ  ปญฺจินฺทฺริยานิ ภาวิยนฺติ,  โ สตาปตฺติผลกฺขเณ          
ปญฺจินฺทฺริยานิ ภาวิตานิ เจว โ หนฺติ สุภาวิตานิ จ ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ จ สุปฺปฏิปฺปสฺสทฺธานิ จ.           
สกทาคามิมคฺคกฺขเณ ปญฺจินฺทฺริยานิ ภาวิยนฺติ, สกทาคามิผลกฺขเณ ปญฺจินฺทฺริยานิ ภาวิตานิ เจว 
โหนฺติ สุภาวิตานิ จ ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ จ สุปฺปฏิปฺปสฺสทฺธานิ จ. อนาคามิมคฺคกฺขเณ ปญฺจินฺทฺริยานิ 
ภาวิยนฺติ, อนาคามิผลกฺขเณ ปญฺจินฺทฺริยานิ ภาวิตานิ เจว โหนฺติ สุภาวิตานิ จ ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ จ 
สุปฺปฏิปฺปสฺสทฺธานิ จ. อรหตฺตมคฺคกฺขเณ ปญฺจินฺทฺริยานิ ภาวิยนฺติ, อรหตฺตผลกฺขเณ ปญฺจินฺทฺริยานิ 
ภาวิตานิ เจว โหนฺติ สุภาวิตานิ จ ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ จ สุปฺปฏิปฺปสฺสทฺธานิ จ.  

อิติ จตสฺโส มคฺควิสุทฺธิโย จตสฺโส ผลวิสุทฺธิโย จตสฺโส สมุจฺเฉทวิสุทฺธิโย จตสฺโส              
ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิสุทฺธิโย. อิเมหิ จตูหากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ภาวิยนฺติ, อิเมหิ จตูหากาเรหิ                
ปญฺจินฺทฺริยานิ ภาวิตานิ เจว โหนฺติ สุภาวิตานิ จ ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ จ สุปฺปฏิปฺปสฺสทฺธานิ จ. 

กตินํ ปุคฺคลานํ อินฺทฺริยภาวนา, กติ ปุคฺคลา ภาวิตินฺทฺริยา ? อฏฺฐนฺนํ ปุคฺคลานํ อินฺทฺริย
ภาวนา, ตโย ปุคฺคลา ภาวิตินฺทฺริยา.  

กตเมสํ อฏฺฐนฺนํ ปุคฺคลานํ อินฺทฺริยภาวนา ? สตฺตนฺนญฺจ เสกฺขานํ ปุถุชฺชนกลฺยาณกสฺส จ, 
อิเมสํ อฏฺฐนฺนํ ปุคฺคลานํ อินฺทฺริยภาวนา. กตเม ตโย ปุคฺคลา ภาวิตินฺทฺริยา ? ภาวิตินฺทฺริยวเสน  1

พุทฺโธติ ตถาคตสาวโก ขีณาสโว ภาวิตินฺทฺริโย, สยมฺภูตฏฺเฐน ปจฺเจกพุทฺโธ  ภาวิตินฺทฺริโย,          2

อปฺปเมยฺยฏฺเฐน ตถาคโต อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภาวิตินฺทฺริโย. อิเม ตโย ปุคฺคลา ภาวิตินฺทฺริยา. อิติ    
อิเมสํ อฏฺฐนฺนํ ปุคฺคลานํ อินฺทฺริยภาวนา; อิเม ตโย ปุคฺคลา ภาวิตินฺทฺริยา. 

สุตฺตนฺตนิทฺเทโส ปฐโม. 

๒. ทุติยสุตฺตนฺตนิทฺเทส 
[๑๘๗]   สาวตฺถินิทานํ. ปญฺจิมานิ ภิกฺขเว อินฺทฺริยานิ. กตมานิ ปญฺจ ? สทฺธินฺทฺริยํ            

วีริยินฺทฺริยํ สตินฺทฺริยํ สมาธินฺทฺริยํ ปญฺญินฺทฺริยํ. เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา อิเมสํ 
ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ สมุทยญฺจ อตฺถงฺคมญฺจ อสฺสาทญฺจ อาทีนวญฺจ นิสฺสรณญฺจ ยถาภูตํ          
นปฺปชานนฺติ, นเมเต ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา สมเณสุ วา สมณสมฺมตา, พฺราหฺมเณสุ วา 

 ฉ.ม., อิ. ภาวิตินฺทฺริยา. สวเนน พุทฺโธ ตถาคต...1

 ฉ.ม. ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ2
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พฺราหฺมณสมฺมตา, น จ ปน เต อายสฺมนฺตา สามญฺญตฺถํ วา พฺรหฺมญฺญตฺถํ วา๑ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ 3

อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ.  
เย  เกจิ  โ ข ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา อิเมสํ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ สมุทยญฺจ      4

อตฺถงฺคมญฺจ อสฺสาทญฺจ อาทีนวญฺจ นิสฺสรณญฺจ ยถาภูตํ ปชานนฺติ, เต โข เม ภิกฺขเว สมณา วา   
พฺราหฺมณา วา สมเณสุ จ  สมณสมฺมตา, พฺราหฺมเณสุ จ๓ พฺราหฺมณสมฺมตา เต จ ปนายสฺมนฺตา 5

สามญฺญตฺถญฺจ พฺรหฺมญฺญตฺถญฺจ  ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ. 6

[๑๘๘] กติหากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ สมุทโย โหติ, กติหากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ 
สมุทยํ ปชานาติ. กติหากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ  อตฺถงฺคโม  โ หติ, กติหากาเรหิ ปญฺจนฺนํ            
อินฺทฺริยานํ อตฺถงฺคมํ ปชานาติ. กติหากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อสฺสาโท โ หติ, กติหากาเรหิ      
ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อสฺสาทํ ปชานาติ. กติหากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ  อาทีนโว   โ หติ,                
กติหากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อาทีนวํ ปชานาติ. กติหากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ นิสฺสรณํ     
โหติ, กติหากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ นิสฺสรณํ ปชานาติ ? 

จตฺตารีสาย อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ สมุทโย โหติ, จตฺตารีสาย อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ 
อินฺทฺริยานํ สมุทยํ ปชานาติ. จตฺตารีสาย อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อตฺถงฺคโม โหติ, จตฺตารีสาย 
อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อตฺถงฺคมํ ปชานาติ. ปญฺจวีสติยา อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ     
อสฺสาโท  โ หติ,  ปญฺจวีสติยา อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อสฺสาทํ ปชานาติ. ปญฺจวีสติยา          
อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อาทีนโว โหติ, ปญฺจวีสติยา อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อาทีนวํ   
ปชานาติ. อสีติสตากาเรหิ  ปญฺจนฺนํ  อินฺทฺริยานํ  นิสฺสรณํ  โ หติ, อสีติสตากาเรหิ๕ ปญฺจนฺนํ            7

อินฺทฺริยานํ นิสฺสรณํ ปชานาติ. 
กตเมหิ จตฺตารีสาย อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ สมุทโย  โ หติ, กตเมหิ จตฺตารีสาย         

อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ สมุทยํ ปชานาติ ? อธิโมกฺขตฺถาย อาวชฺชนาย สมุทโย สทฺธินฺทฺริยสฺส 
สมุทโย โหติ, อธิโมกฺขวเสน ฉนฺทสฺส สมุทโย สทฺธินฺทฺริยสฺส สมุทโย โหติ, อธิโมกฺขวเสน มนสิการสฺส 
สมุทโย สทฺธินฺทฺริยสฺส สมุทโย โหติ. สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน เอกตฺตุปฏฺฐานํ สทฺธินฺทฺริยสฺส สมุทโย โหติ. 
ปคฺคหตฺถาย อาวชฺชนาย สมุทโย วีริยินฺทฺริยสฺส สมุทโย โ หติ, ปคฺคหวเสน ฉนฺทสฺส สมุทโย              
วีริยินฺทฺริยสฺส สมุทโย โ หติ, ปคฺคหวเสน มนสิการสฺส  สมุทโย  วีริยินฺทฺริยสฺส  สมุทโย   โ หติ.                
วีริยินฺทฺริยสฺส วเสน เอกตฺตุปฏฺฐานํ วีริยินฺทฺริยสฺส สมุทโย โหติ. อุปฏฺฐานตฺถาย อาวชฺชนาย สมุทโย 
สตินฺทฺริยสฺส  สมุทโย  โ หติ, อุปฏฺฐานวเสน ฉนฺทสฺส สมุทโย  สตินฺทฺริยสฺส  สมุทโย   โ หติ,                 
อุปฏฺฐานวเสน มนสิการสฺส สมุทโย สตินฺทฺริยสฺส สมุทโย โ หติ. สตินฺทฺริยสฺส วเสน เอกตฺตุปฏฺฐานํ 

 -๑ อิ. สามญฺญตฺตํ วา พฺราหฺมญฺญตฺตํ วา. เอวมุปริปิ3

 ฉ.ม. เย จ โข เกจิ อิ. เย หิ เกจิ4

 ฉ.ม. วา5

 ฉ.ม. พฺรหฺมญฺญตฺตญฺจ6

 ฉ.ม. อสีติสตํ อากาเรหิ. เอวมุปริปิ7



 4

สตินฺทฺริยสฺส สมุทโย  โ หติ. อวิกฺเขปตฺถาย อาวชฺชนาย สมุทโย สมาธินฺทฺริยสฺส สมุทโย  โ หติ,           
อวิกฺเขปวเสน ฉนฺทสฺส สมุทโย สมาธินฺทฺริยสฺส สมุทโย โ หติ. อวิกฺเขปวเสน มนสิการสฺส สมุทโย 
สมาธินฺทฺริยสฺส  สมุทโย  สมาธินฺทฺริยสฺส  สมุทโย   โหติ. สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน เอกตฺตุปฏฺฐานํ        
สมาธินฺทฺริยสฺส สมุทโย โหติ. ทสฺสนตฺถาย อาวชฺชนาย สมุทโย ปญฺญินฺทฺริยสฺส สมุทโย โหติ, ทสฺสน
วเสน ฉนฺทสฺส สมุทโย ปญฺญินฺทฺริยสฺส สมุทโย  โ หติ, ทสฺสนวเสน มนสิการสฺส สมุทโย            
ปญฺญินฺทฺริยสฺส สมุทโย โหติ. ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน เอกตฺตุปฏฺฐานํ ปญฺญินฺทฺริยสฺส สมุทโย โหติ. 
อธิโมกฺขตฺถาย อาวชฺชนาย สมุทโย สทฺธินฺทฺริยสฺส สมุทโย โ หติ, ปคฺคหตฺถาย อาวชฺชนาย สมุทโย     
วีริยินฺทฺริยสฺส สมุทโย  โ หติ, อุปฏฺฐานตฺถาย อาวชฺชนาย สมุทโย สตินฺทฺริยสฺส สมุทโย  โ หติ.              
อวิกฺเขปตฺถาย อาวชฺชนาย สมุทโย สมาธินฺทฺริยสฺส สมุทโย โหติ, ทสฺสนตฺถาย อาวชฺชนาย สมุทโย 
ปญฺญินฺทฺริยสฺส สมุทโย โหติ. อธิโมกฺขวเสน ฉนฺทสฺส สมุทโย สทฺธินฺทฺริยสฺส สมุทโย  โหติ, ปคฺคห      
วเสน ฉนฺทสฺส สมุทโย วีริยินฺทฺริยสฺส สมุทโย โ หติ, อุปฏฺฐานวเสน ฉนฺทสฺส สมุทโย สตินฺทฺริยสฺส 
สมุทโย โ หติ, อวิกฺเขปวเสน ฉนฺทสฺส สมุทโย สมาธินฺทฺริยสฺส สมุทโย โ หติ, ทสฺสนวเสน ฉนฺทสฺส 
สมุทโย ปญฺญินฺทฺริยสฺส สมุทโย  โ หติ. อธิโมกฺขวเสน มนสิการสฺส สมุทโย สทฺธินฺทฺริยสฺส สมุทโย     
โหติ, ปคฺคหวเสน มนสิการสฺส สมุทโย วีริยินฺทฺริยสฺส สมุทโย โ หติ, อุปฏฺฐานวเสน มนสิการสฺส    
สมุทโย สตินฺทฺริยสฺส สมุทโย โหติ, อวิกฺเขปวเสน มนสิการสฺส สมุทโย สมาธินฺทฺริยสฺส สมุทโย โหติ, 
ทสฺสนวเสน มนสิการสฺส สมุทโย ปญฺญินฺทฺริยสฺส สมุทโย โหติ, สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน เอกตฺตุปฏฺฐานํ 
สทฺธินฺทฺริยสฺส สมุทโย  โ หติ, วีริยินฺทฺริยสฺส วเสน เอกตฺตุปฏฺฐานํ วีริยินฺทฺริยสฺส สมุทโย  โ หติ,           
สตินฺทฺริยสฺส วเสน เอกตฺตุปฏฺฐานํ สตินฺทฺริยสฺส สมุทโย โหติ, สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน เอกตฺตุปฏฺฐานํ 
สมาธินฺทฺริยสฺส สมุทโย โหติ, ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน เอกตฺตุปฏฺฐานํ ปญฺญินฺทฺริยสฺส สมุทโย โหติ. 

อิเมหิ จตฺตารีสาย อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ สมุทโย  โ หติ, อิเมหิ จตฺตารีสาย            
อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ สมุทยํ ปชานาติ. 

กตเมหิ จตฺตารีสาย อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อตฺถงฺคโม โ หติ, กตเมหิ จตฺตารีสาย    
อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อตฺถงฺคมํ ปชานาติ ? อธิโมกฺขตฺถาย อาวชฺชนาย อตฺถงฺคโม       
สทฺธินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โ หติ, อธิโมกฺขวเสน ฉนฺทสฺส อตฺถงฺคโม สทฺธินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โ หติ.     
อธิโมกฺขวเสน มนสิการสฺส อตฺถงฺคโม สทฺธินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โ หติ. สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน เอกตฺตํ 
อนุปฏฺฐานํ สทฺธินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โ หติ. ปคฺคหตฺถาย อาวชฺชนาย อตฺถงฺคโม วีริยินฺทฺริยสฺส 
อตฺถงฺคโม โ หติ, ปคฺคหวเสน ฉนฺทสฺส อตฺถงฺคโม วีริยินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม  โ หติ. ปคฺคหวเสน          
มนสิการสฺส อตฺถงฺคโม วีริยินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม  โ หติ, วีริยินฺทฺริยสฺส วเสน เอกตฺตํ อนุปฏฺฐานํ         
วีริยินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โหติ. อุปฏฺฐานตฺถาย อาวชฺชนาย อตฺถงฺคโม สตินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โหติ, 
อุปฏฺฐานวเสน ฉนฺทสฺส อตฺถงฺคโม สตินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม  โ หติ, อุปฏฺฐานวเสน มนสิการสฺส    
อตฺถงฺคโม สตินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม  โ หติ. สตินฺทฺริยสฺส วเสน เอกตฺตํ อนุปฏฺฐานํ สตินฺทฺริยสฺส     
อตฺถงฺคโม โ หติ. อวิกฺเขปตฺถาย อาวชฺชนาย อตฺถงฺคโม สมาธินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม  โ หติ, อวิกฺเขป       
วเสน ฉนฺทสฺส อตฺถงฺคโม สมาธินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โ หติ, อวิกฺเขปวเสน มนสิการสฺส อตฺถงฺคโม 
สมาธินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โหติ, สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน เอกตฺตํ อนุปฏฺฐานํ สมาธินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม 
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โหติ. ทสฺสนตฺถาย อาวชฺชนาย อตฺถงฺคโม ปญฺญินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โ หติ, ทสฺสนวเสน ฉนฺทสฺส 
อตฺถงฺคโม ปญฺญินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โ หติ, ทสฺสนวเสน มนสิการสฺส อตฺถงฺคโม ปญฺญินฺทฺริยสฺส 
อตฺถงฺคโม โหติ. ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน เอกตฺตํ อนุปฏฺฐานํ ปญฺญินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โหติ. 

อธิโมกฺขตฺถาย อาวชฺชนาย อตฺถงฺคโม สทฺธินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม  โ หติ, ปคฺคหตฺถาย         
อาวชฺชนาย อตฺถงฺคโม วีริยินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม  โ หติ, อุปฏฺฐานตฺถาย อาวชฺชนาย อตฺถงฺคโม         
สตินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โหติ, อวิกฺเขปตฺถาย อาวชฺชนาย อตฺถงฺคโม สมาธินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โหติ, 
ทสฺสนตฺถาย อาวชฺชนาย อตฺถงฺคโม ปญฺญินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม  โ หติ. อธิโมกฺขวเสน ฉนฺทสฺส    
อตฺถงฺคโม สทฺธินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โหติ, ปคฺคหวเสน ฉนฺทสฺส อตฺถงฺคโม วีริยินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม 
โหติ, อุปฏฺฐานวเสน ฉนฺทสฺส อตฺถงฺคโม สตินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม  โ หติ, อวิกฺเขปวเสน ฉนฺทสฺส 
อตฺถงฺคโม สมาธินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โ หติ, ทสฺสนวเสน ฉนฺทสฺส อตฺถงฺคโม ปญฺญินฺทฺริยสฺส        
อตฺถงฺคโม โหติ. อธิโมกฺขวเสน มนสิการสฺส อตฺถงฺคโม สทฺธินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โหติ, ปคฺคหวเสน 
มนสิการสฺส อตฺถงฺคโม วีริยินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โ หติ, อุปฏฺฐานวเสน มนสิการสฺส อตฺถงฺคโม        
สตินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โหติ, อวิกฺเขปวเสน มนสิการสฺส อตฺถงฺคโม สมาธินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โหติ, 
ทสฺสนวเสน มนสิการสฺส อตฺถงฺคโม ปญฺญินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โ หติ. สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน เอกตฺตํ    
อนุปฏฺฐานํ สทฺธินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โ หติ. วีริยินฺทฺริยสฺส วเสน เอกตฺตํ อนุปฏฺฐานํ วีริยินฺทฺริยสฺส 
อตฺถงฺคโม โหติ. สตินฺทฺริยสฺส วเสน เอกตฺตํ อนุปฏฺฐานํ สตินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โหติ. สมาธินฺทฺริยสฺส 
วเสน เอกตฺตํ อนุปฏฺฐานํ สมาธินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โหติ. ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน เอกตฺตํ อนุปฏฺฐานํ 
ปญฺญินฺทฺริยสฺส อตฺถงฺคโม โหติ. 

อิเมหิ จตฺตารีสาย อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อตฺถงฺคโม  โ หติ. อิเมหิ จตฺตารีสาย         
อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อตฺถงฺคมํ ปชานาติ. 

  
ก. อสฺสาทนิทฺเทส 

[๑๘๙] กตเมหิ ปญฺจวีสติยา อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อสฺสาโท  โ หติ, กตเมหิ       
ปญฺจวีสติยา อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อสฺสาทํ ปชานาติ ? อสฺสทฺธิยสฺส อนุปฏฺฐานํ        
สทฺธินฺทฺริยสฺส อสฺสาโท โ หติ. อสฺสทฺธิยสฺส ปริฬาหสฺส อนุปฏฺฐานํ สทฺธินฺทฺริยสฺส อสฺสาโท  โ หติ.      
อธิโมกฺขจริยาย เวสารชฺชํ สทฺธินฺทฺริยสฺส อสฺสาโท โ หติ. สนฺโต จ วิหาราธิคโม จ  สทฺธินฺทฺริยสฺส     8

อสฺสาโท โหติ. ยํ สทฺธินฺทฺริยํ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุขํ โสมนสฺสํ : อยํ สทฺธินฺทฺริยสฺส อสฺสาโท โหติ.  9

โกสชฺชสฺส อนุปฏฺฐานํ วีริยินฺทฺริยสฺส อสฺสาโท โ หติ. โ กสชฺชสฺส ปริฬาหสฺส อนุปฏฺฐานํ         
วีริยินฺทฺริยสฺส อสฺสาโท โ หติ. ปคฺคหจริยาย เวสารชฺชํ วีริยินฺทฺริยสฺส อสฺสาโท  โ หติ. สนฺโต จ               
วิหาราธิคโม จ วีริยินฺทฺริยสฺส อสฺสาโท  โ หติ. ยํ วีริยินฺทฺริยํ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุขํ โ สมนสฺสํ : อยํ           
วีริยินฺทฺริยสฺส อสฺสาโท โหติ.๒ 

 ฉ.ม., อิ. จสทฺโท นตฺถิ. เอวมุปริปิ8

 ฉ.ม. อยํ ปาโฐ นตฺถิ. เอวมุปริปิ9
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ปมาทสฺส อนุปฏฺฐานํ สตินฺทฺริยสฺส อสฺสาโท  โ หติ. ปมาทสฺส ปริฬาหสฺส อนุปฏฺฐานํ          
สตินฺทฺริยสฺส อสฺสาโท โหติ. อุปฏฺฐานจริยาย เวสารชฺชํ สตินฺทฺริยสฺส อสฺสาโท โหติ. สนฺโต จ วิหารา
ธิคโม จ สตินฺทฺริยสฺส อสฺสาโท โหติ. ยํ สตินฺทฺริยํ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุขํ โสมนสฺสํ : อยํ สตินฺทฺริยสฺส 
อสฺสาโท โหติ.๒ 

อุทฺธจฺจสฺส อนุปฏฺฐานํ สมาธินฺทฺริยสฺส อสฺสาโท โ หติ. อุทฺธจฺจสฺส ปริฬาหสฺส อนุปฏฺฐานํ 
สมาธินฺทฺริยสฺส อสฺสาโท โ หติ. อวิกฺเขปจริยาย เวสารชฺชํ สมาธินฺทฺริยสฺส อสฺสาโท โ หติ. สนฺโต จ       
วิหาราธิคโม จ สมาธินฺทฺริยสฺส อสฺสาโท โหติ. ยํ สมาธินฺทฺริยํ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุขํ โสมนสฺสํ : อยํ 
สมาธินฺทฺริยสฺส อสฺสาโท โหติ.๒ 

อวิชฺชาย อนุปฏฺฐานํ ปญฺญินฺทฺริยสฺส อสฺสาโท โ หติ. อวิชฺชาย ปริฬาหสฺส อนุปฏฺฐานํ 
ปญฺญินฺทฺริยสฺส อสฺสาโท โหติ. ทสฺสนจริยาย เวสารชฺชํ ปญฺญินฺทฺริยสฺส อสฺสาโท โหติ. สนฺโต จ วิหา
ราธิคโม จ ปญฺญินฺทฺริยสฺส อสฺสาโท โ หติ. ยํ ปญฺญินฺทฺริยํ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุขํ โ สมนสฺสํ : อยํ 
ปญฺญินฺทฺริยสฺส อสฺสาโท โหติ.๒ 

อิเมหิ ปญฺจวีสติยา อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อสฺสาโท โ หติ, อิเมหิ ปญฺจวีสติยา       
อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อสฺสาทํ ปชานาติ. 

  
ข. อาทีนวนิทฺเทส 

[๑๙๐] กตเมหิ ปญฺจวีสติยา อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อาทีนโว  โ หติ, กตเมหิ       
ปญฺจวีสติยา อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อาทีนวํ ปชานาติ ? อสฺสทฺธิยสฺส อุปฏฺฐานํ          
สทฺธินฺทฺริยสฺส อาทีนโว โ หติ. อสฺสทฺธิยสฺส ปริฬาหสฺส อุปฏฺฐานํ สทฺธินฺทฺริยสฺส อาทีนโว โ หติ.       
อนิจฺจฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยสฺส อาทีนโว โ หติ. ทุกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยสฺส อาทีนโว  โ หติ. อนตฺตฏฺเฐน 
สทฺธินฺทฺริยสฺส อาทีนโว โหติ. 

โกสชฺชสฺส อุปฏฺฐานํ วีริยินฺทฺริยสฺส  อาทีนโว  โ หติ.  โ กสชฺชสฺส ปริฬาหสฺส อุปฏฺฐานํ            
วีริยินฺทฺริยสฺส อาทีนโว โหติ. อนิจฺจฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยสฺส อาทีนโว โหติ. ทุกฺขฏฺเฐน ฯเปฯ อนตฺตฏฺเฐน 
วีริยินฺทฺริยสฺส อาทีนโว โหติ. 

ปมาทสฺส อุปฏฺฐานํ  สตินฺทฺริยสฺส  อาทีนโว  โ หติ. ปมาทสฺส ปริฬาหสฺส อุปฏฺฐานํ              
สตินฺทฺริยสฺส อาทีนโว โหติ. อนิจฺจฏฺเฐน สตินฺทฺริยสฺส อาทีนโว โหติ. ทุกฺขฏฺเฐน ฯเปฯ อนตฺตฏฺเฐน 
สตินฺทฺริยสฺส อาทีนโว โหติ. 

อุทฺธจฺจสฺส อุปฏฺฐานํ สมาธินฺทฺริยสฺส อาทีนโว โ หติ. อุทฺธจฺจสฺส ปริฬาหสฺส อุปฏฺฐานํ     
สมาธินฺทฺริยสฺส อาทีนโว โ หติ. อนิจฺจฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยสฺส อาทีนโว โ หติ. ทุกฺขฏฺเฐน ฯเปฯ 
อนตฺตฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยสฺส อาทีนโว โหติ. 

อวิชฺชาย อุปฏฺฐานํ ปญฺญินฺทฺริยสฺส อาทีนโว  โ หติ. อวิชฺชาปริฬาหสฺส อุปฏฺฐานํ        
ปญฺญินฺทฺริยสฺส อาทีนโว โ หติ. อนิจฺจฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยสฺส อาทีนโว โ หติ. ทุกฺขฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺ
ริยสฺส อาทีนโว โหติ. อนตฺตฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยสฺส อาทีนโว โหติ. 
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อิเมหิ ปญฺจวีสติยา อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อาทีนโว โ หติ, อิเมหิ ปญฺจวีสติยา      
อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อาทีนวํ ปชานาติ. 

  
ค. นิสฺสรณนิทฺเทส 

[๑๙๑] กตเมหิ อสีติสตากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ นิสฺสรณํ  โ หติ, กตเมหิ อสีติสตา      
กาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ นิสฺสรณํ ปชานาติ ? อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ อสฺสทฺธิยา นิสฺสฏํ  โหติ, 
อสฺสทฺธิยปริฬาหา นิสฺสฏํ โ หติ, ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ ขนฺเธหิ จ นิสฺสฏํ  โ หติ, พหิทฺธา จ สพฺพ           
นิมิตฺเตหิ นิสฺสฏํ โ หติ, ตโต ปณีตตรสทฺธินฺทฺริยสฺส ปฏิลาภา ปุริมตรสทฺธินฺทฺริยา นิสฺสฏํ โ หติ.        
ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ โ กสชฺชา นิสฺสฏํ โ หติ, โ กสชฺชปริฬาหา นิสฺสฏํ โ หติ, ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ 
ขนฺเธหิ จ นิสฺสฏํ โหติ, พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตหิ นิสฺสฏํ โหติ, ตโต ปณีตตรวีริยินฺทฺริยสฺส ปฏิลาภา    
ปุริมตรวีริยินฺทฺริยา นิสฺสฏํ โ หติ. อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ ปมาทา นิสฺสฏํ โ หติ, ปมาทปริฬาหา 
นิสฺสฏํ โหติ, ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ ขนฺเธหิ จ นิสฺสฏํ โหติ, พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตหิ นิสฺสฏํ โหติ, ตโต 
ปณีตตรสตินฺทฺริยสฺส ปฏิลาภา ปุริมตรสตินฺทฺริยา นิสฺสฏํ โ หติ. อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ            
อุทฺธจฺจโต นิสฺสฏํ โหติ, อุทฺธจฺจปริฬาหา นิสฺสฏํ โหติ, ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ ขนฺเธหิ จ นิสฺสฏํ โหติ, 
พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตหิ นิสฺสฏํ โหติ, ตโต ปณีตตรสมาธินฺทฺริยสฺส ปฏิลาภา ปุริมตรสมาธินฺทฺริยา 
นิสฺสฏํ โ หติ. ทสฺสนฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ อวิชฺชาย นิสฺสฏํ โ หติ, อวิชฺชาปริฬาหา นิสฺสฏํ  โ หติ,             
ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ ขนฺเธหิ จ นิสฺสฏํ  โ หติ, พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตหิ นิสฺสฏํ โ หติ, ตโต             
ปณีตตรปญฺญินฺทฺริยสฺส ปฏิลาภา ปุริมตรปญฺญินฺทฺริยา นิสฺสฏํ โหติ. 

[๑๙๒] ปุพฺพภาเค ปญฺจหินฺทฺริเยหิ ปฐมชฺฌานวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ  โ หนฺติ, 
ปฐมชฺฌาเน ปญฺจหินฺทฺริเยหิ ทุติยชฺฌานวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, ทุติยชฺฌาเน      
ปญฺจหินฺทฺริเยหิ ตติยชฺฌานวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, ตติยชฺฌาเน ปญฺจหินฺทฺริเยหิ     
จตุตฺถชฺฌานวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โหนฺติ, จตุตฺชฺถฌาเน ปญฺจหินฺทฺริเยหิ อากาสานญฺจา   
ยตนสมาปตฺติวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ  โ หนฺติ, อากาสานญฺจายตนสมาปตฺติยา               
ปญฺจหินฺทฺริเยหิ วิญฺญาณญฺจายตนสมาปตฺติวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โหนฺติ, วิญฺญาณญฺจา
ยตนสมาปตฺติยา ปญฺจหินฺทฺริเยหิ อากิญฺจญฺญายตนสมาปตฺติวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ     
โหนฺติ, อากิญฺจญฺญายตนสมาปตฺติยา ปญฺจหินฺทฺริเยหิ เนวสญฺญานาสญฺญายตนสมาปตฺติวเสน 
ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, เนวสญฺญานาสญฺญายตนสมาปตฺติยา ปญฺจหินฺทฺริเยหิ อนิจฺจานุ
ปสฺสนาวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โหนฺติ. (๘) 

อนิจฺจานุปสฺสนา ปญฺจหินฺทฺริเยหิ ทุกฺขานุปสฺสนาวเส ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โ หนฺติ,    
ทุกฺขานุปสฺสนา ปญฺจหินฺทฺริเยหิ อนตฺตานุปสฺสนาวเส ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, อนตฺตานุ   
ปสฺสนา ปญฺจหินฺทฺริเยหิ นิพฺพิทานุปสฺสนาวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, นิพฺพิทานุ          
ปสฺสนาย ปญฺจหินฺทฺริเยหิ วิราคานุปสฺสนาวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โหนฺติ, วิราคานุปสฺสนาย 
ปญฺจหินฺทฺริเยหิ นิโรธานุปสฺสนาวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, นิโรธานุปสฺสนาย          
ปญฺจหินฺทฺริเยหิ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, ปฏินิสฺสคฺคานุ         
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ปสฺสนาย ปญฺจหินฺทฺริเยหิ ขยานุปสฺสนาวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, ขยานุปสฺสนาย 
ปญฺจหินฺทฺริเยหิ วยานุปสฺสนาวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, วยานุปสฺสนาย                  
ปญฺจหินฺทฺริเยหิ วิปริณามานุปสฺสนาวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, วิปริณามานุปสฺสนาย 
ปญฺจหินฺทฺริเยหิ อนิมิตฺตานุปสฺสนาวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, อนิมิตฺตานุปสฺสนาย 
ปญฺจหินฺทฺริเยหิ อปฺปณิหิตานุปสฺสนาวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โหนฺติ, อปฺปณิหิตานุปสฺสนาย 
ปญฺจหินฺทฺริเยหิ สุญฺญตานุปสฺสนาวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, สุญฺญตานุปสฺสนาย 
ปญฺจหินฺทฺริเยหิ อธิปญฺญาธมฺมวิปสฺสนาวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, อธิปญฺญาธมฺม       
วิปสฺสนาย ปญฺจหินฺทฺริเยหิ ยถาภูตญาณทสฺสนวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, ยถา
ภูตญาณทสฺสเน ปญฺจหินฺทฺริเยหิ อาทีนวานุปสฺสนาวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โหนฺติ, อาทีนวา
นุปสฺสนาย ปญฺจหินฺทฺริเยหิ ปฏิสงฺขานุปสฺสนาวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, ปฏิสงฺขานุ    
ปสฺสนาย ปญฺจหินฺทฺริเยหิ วิวฏฺฏนานุปสฺสนาวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โ หนฺติ. วิวฏฺฏนานุ     
ปสฺสนาย ปญฺจหินฺทฺริเยหิ โสตาปตฺติมคฺควเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โหนฺติ. (๑๘ – ๒๖) 

โสตาปตฺติมคฺเค ปญฺจหินฺทฺริเยหิ โ สตาปตฺติผลสมาปตฺติวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ 
โหนฺติ,  โ สตาปตฺติผลสมาปตฺติยา ปญฺจหินฺทฺริเยหิ สกทาคามิมคฺควเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ 
โหนฺติ, สกทาคามิมคฺเค ปญฺจหินฺทฺริเยหิ สกทาคามิผลสมาปตฺติวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ    
โหนฺติ, สกทาคามิผลสมาปตฺติยา ปญฺจหินฺทฺริเยหิ อนาคามิมคฺควเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ 
โหนฺติ, อนาคามิมคฺเค ปญฺจหินฺทฺริเยหิ อนาคามิผลสมาปตฺติวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โหนฺติ, 
อนาคามิผลสมาปตฺติยา ปญฺจหินฺทฺริเยหิ อรหตฺตมคฺควเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ  โ หนฺติ,          
อรหตฺตมคฺเค ปญฺจหินฺทฺริเยหิ อรหตฺตผลสมาปตฺติวเสน ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ โหนฺติ. (๘ - ๓๔) 

เนกฺขมฺเม ปญฺจินฺทฺริยานิ กามจฺฉนฺทโต นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, อพฺยาปาเท ปญฺจินฺทฺริยานิ         
พฺยาปาทโต นิสฺสฏานิ โหนฺติ, อาโลกสญฺญาย ปญฺจินฺทฺริยานิ ถีนมิทฺธโต นิสฺสฏานิ โหนฺติ, อวิกฺเขเป 
ปญฺจินฺทฺริยานิ อุทฺธจฺจโต นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, ธมฺมววตฺถาเน ปญฺจินฺทฺริยานิ วิจิกิจฺฉาย นิสฺสฏานิ     
โหนฺติ, ญาเณ ปญฺจินฺทฺริยานิ อวิชฺชาย นิสฺสฏานิ โหนฺติ, ปามุชฺเช ปญฺจินฺทฺริยานิ อรติยา นิสฺสฏานิ 
โหนฺติ. 

[๑๙๓] ปฐมชฺฌาเน ปญฺจินฺทฺริยานิ นีวรเณหิ นิสฺสฏานิ โหนฺติ, ทุติยชฺฌาเน ปญฺจินฺทฺริยานิ 
วิตกฺกวิจาเรหิ นิสฺสฏานิ โหนฺติ, ตติยชฺฌาเน ปญฺจินฺทฺริยานิ ปีติยา นิสฺสฏานิ โหนฺติ, จตุตฺถชฺฌาเน 
ปญฺจินฺทฺริยานิ สุขทุกฺเขหิ นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, อากาสานญฺจายตนสมาปตฺติยา ปญฺจินฺทฺริยานิ รูป
สญฺญาย ปฏิฆสญฺญาย นานตฺตสญฺญาย  นิสฺสฏานิ   โ หนฺติ, วิญฺญาณญฺจายตนสมาปตฺติยา       
ปญฺจินฺทฺริยานิ อากาสานญฺจายตนสญฺญาย  นิสฺสฏานิ   โหนฺติ, อากิญฺจญฺญายตนสมาปตฺติยา     
ปญฺจินฺทฺริยานิ วิญฺญาณญฺจายตนสญฺญาย  นิสฺสฏานิ  โ หนฺติ, เนวสญฺญานาสญฺญายตน            
สมาปตฺติยา ปญฺจินฺทฺริยานิ อากิญฺจญฺญายตนสญฺญาย นิสฺสฏานิ โหนฺติ. 

อนิจฺจานุปสฺสนาย ปญฺจินฺทฺริยานิ นิจฺจสญฺญาย นิสฺสฏานิ  โ หนฺติ, ทุกฺขานุปสฺสนาย        
ปญฺจินฺทฺริยานิ สุขสญฺญาย นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, อนตฺตานุปสฺสนาย ปญฺจินฺทฺริยานิ อตฺตสญฺญาย 
นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, นิพฺพิทานุปสฺสนาย ปญฺจินฺทฺริยานิ นนฺทิยา นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, วิราคานุปสฺสนาย 
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ปญฺจินฺทฺริยานิ ราคโต นิสฺสฏานิ โหนฺติ, นิโรธานุปสฺสนาย ปญฺจินฺทฺริยานิ สมุทยโต นิสฺสฏานิ โหนฺติ, 
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย ปญฺจินฺทฺริยานิ อาทานโต นิสฺสฏานิ โหนฺติ, ขยานุปสฺสนาย ปญฺจินฺทฺริยานิ 
ฆนสญฺญาย นิสฺสฏานิ  โ หนฺติ, วยานุปสฺสนาย ปญฺจินฺทฺริยานิ อายุหนโต นิสฺสฏานิ  โ หนฺติ,               
วิปริณามานุปสฺสนาย ปญฺจินฺทฺริยานิ ธุวสญฺญาย นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, อนิมิตฺตานุปสฺสนาย              
ปญฺจินฺทฺริยานิ นิมิตฺตโต นิสฺสฏานิ โหนฺติ, อปฺปณิหิตานุปสฺสนาย ปญฺจินฺทฺริยานิ ปณิธิยา นิสฺสฏานิ 
โหนฺติ, สุญฺญตานุปสฺสนาย ปญฺจินฺทฺริยานิ อภินิเวสโต นิสฺสฏานิ โหนฺติ. อธิปญฺญาธมฺมวิปสฺสนาย 
ปญฺจินฺทฺริยานิ สาราทานาภินิเวสโต นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, ยถาภูตญาณทสฺสเน ปญฺจินฺทฺริยานิ           
สมฺโมหาภินิเวสโต นิสฺสฏานิ โหนฺติ, อาทีนวานุปสฺสนาย ปญฺจินฺทฺริยานิ อาลยาภินิเวสโต นิสฺสฏานิ 
โหนฺติ, ปฏิสงฺขานุปสฺสนาย ปญฺจินฺทฺริยานิ อปฺปฏิสงฺขาย นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, วิวฏฺฏนานุปสฺสนาย    
ปญฺจินฺทฺริยานิ สญฺโญคาภินิเวสโต นิสฺสฏานิ โหนฺติ. 

โสตาปตฺติมคฺเค ปญฺจินฺทฺริยานิ ทิฏฺเฐกฏฺเฐหิ กิเลเสหิ นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, สกทาคามิมคฺเค 
ปญฺจินฺทฺริยานิ โ อฬาริเกหิ กิเลเสหิ นิสฺสฏานิ โ หนฺติ, อนาคามิมคฺเค ปญฺจินฺทฺริยานิ อนุสหคเตหิ    
กิเลเสหิ นิสฺสฏานิ  โ หนฺติ, อรหตฺตมคฺเค ปญฺจินฺทฺริยานิ สพฺพกิเลเสหิ  นิสฺสฏานิ   โ หนฺติ,                 
สพฺเพสญฺเญว ขีณาสวานํ ตตฺถ ตตฺถ ปญฺจินฺทฺริยานิ นิสฺสฏานิ เจว โ หนฺติ สุนิสฺสฏานิ จ               
ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ จ สุปฺปฏิปฺปสฺสทฺธานิ จ. 

อิเมหิ อสีติสตากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ นิสฺสรณํ โหติ, อิเมหิ อสีติสตากาเรหิ ปญฺจนฺนํ 
อินฺทฺริยานํ นิสฺสรณํ ปชานาติ. 

สุตฺตนฺตนิทฺเทโส ทุติโย. 
ปฐมภาณวาโร. 

๓. ตติยสุตฺตนฺตนิทฺเทส 
[๑๙๔] สาวตฺถินิทานํ. ปญฺจิมานิ ภิกฺขเว อินฺทฺริยานิ. กตมานิ ปญฺจ ? สทฺธินฺทฺริยํ              

วีริยินฺทฺริยํ สตินฺทฺริยํ สมาธินฺทฺริยํ ปญฺญินฺทฺริยํ.  
กตฺถ จ ภิกฺขเว สทฺธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ ? จตูสุ โสตาปตฺติยงฺเคสุ เอตฺถ สทฺธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ.  
กตฺถ จ ภิกฺขเว วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ ? จตูสุ สมฺมปฺปธาเนสุ เอตฺถ วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ.  
กตฺถ จ ภิกฺขเว สตินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ ? จตูสุ สติปฏฺฐาเนสุ เอตฺถ สตินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ.  
กตฺถ จ ภิกฺขเว สมาธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ ? จตูสุ ฌาเนสุ เอตฺถ สมาธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ.  
กตฺถ จ ภิกฺขเว ปญฺญินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ ? จตูสุ อริยสจฺเจสุ เอตฺถ ปญฺญินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ. 
 จตูสุ โสตาปตฺติยงฺเคสุ สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน กติหากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ, จตูสุ 

สมฺมปฺปธาเนสุ วีริยินฺทฺริยสฺส วเสน กติหากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ, จตูสุ สติปฏฺฐาเนสุ    
สตินฺทฺริยสฺส วเสน กติหากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ, จตูสุ ฌาเนสุ สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน     
กติหากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ, จตูสุ อริยสจฺเจสุ ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน กติหากาเรหิ      
ปญฺจินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ ? 



 10

จตูสุ โสตาปตฺติยงฺเคสุ สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ, 
จตูสุ สมฺมปฺปธาเนสุ วีริยินฺทฺริยสฺส วเสน วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ, จตูสุ         
สติปฏฺฐาเนสุ สตินฺทฺริยสฺส วเสน วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ, จตูสุ ฌาเนสุ       
สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ, จตูสุ อริยสจฺเจสุ ปญฺญินฺทฺ
ริยสฺส วเสน วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ. 

  
(๑) ปเภทคณนนิทฺเทส 

[๑๙๕] จตูสุ โสตาปตฺติยงฺเคสุ สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน กตเมหิ วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยา
นิ ทฏฺฐพฺพานิ ? สปฺปุริสสํเสเว โ สตาปตฺติยงฺเค อธิโมกฺขาธิปเตยฺยฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, 
สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ,                
อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, ทสฺสนฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ.  สทฺธมฺมสวเน  โสตาปตฺติ
ยงฺเค ฯเปฯ โ ยนิโสมนสิกาเร โ สตาปตฺติยงฺเค. ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติยา โ สตาปตฺติยงฺเค อธิโมกฺขา    
ธิปเตยฺยฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ,             
อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, ทสฺสนฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ 
ทฏฺฐพฺพํ. จตูสุ  โ สตาปตฺติยงฺเคสุ สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน อิเมหิ วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ     
ทฏฺฐพฺพานิ. 

จตูสุ สมฺมปฺปธาเนสุ วีริยินฺทฺริยสฺส วเสน กตเมหิ วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ       
ทฏฺฐพฺพานิ ? อนุปฺปนฺนานํ ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ อนุปฺปาทาย สมฺมปฺปธาเน ปคฺคหาธิปเตยฺ
ยฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, วีริยินฺทฺริยสฺส วเสน อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อวิกฺเขปฏฺเฐน 
สมาธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, ทสฺสนฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ.       
อุปฺปนฺนานํ ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานาย สมฺมปฺปธาเน ฯเปฯ อนุปฺปนฺนานํ กุสลานํ ธมฺมานํ 
อุปฺปาทาย สมฺมปฺปธาเน. อุปฺปนฺนานํ กุสลานํ ธมฺมานํ ฐิติยา อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย 
ภาวนาย ปาริปูริยา สมฺมปฺปธาเน ปคฺคหาธิปเตยฺยฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, วีริยินฺทฺริยสฺส วเสน 
อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, ทสฺสนฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ 
ทฏฺฐพฺพํ, อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ. จตูสุ สมฺมปฺปธาเนสุ วีริยินฺทฺริยสฺส วเสน อิเมหิ           
วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ. 

จตูสุ สติปฏฺฐาเนสุ สตินฺทฺริยสฺส วเสน กตเมหิ วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพา
นิ ? กาเย กายานุปสฺสนาสติปฏฺฐาเน อุปฏฺฐานาธิปเตยฺยฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, สตินฺทฺริยสฺส       
วเสน อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, ทสฺสนฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อธิโมกฺขฏฺเฐน 
สทฺธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ. เวทนาสุ เวทนานุปสฺสนาสติปฏฺฐาเน ฯเปฯ 
จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสนาสติปฏฺฐาเน. ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏฺฐาเน อุปฏฺฐานาธิปเตยฺยฏฺเฐน   
สตินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, สตินฺทฺริยสฺส วเสน อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, ทสฺสนฏฺเฐน      
ปญฺญินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ. จตูสุ 
สติปฏฺฐาเนสุ สตินฺทฺริยสฺส วเสน อิเมหิ วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ. 
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จตูสุ ฌาเนสุ สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน กตเมหิ วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ ? 
ปฐมชฺฌาเน อวิกฺเขปาธิปเตยฺยฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน ทสฺสนฏฺเฐน 
ปญฺญินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ,        
อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ. ทุติยชฺฌาเน ฯเปฯ ตติยชฺฌาเน. จตุตฺถชฺฌาเน อวิกฺเขปาธิปเตยฺ
ยฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน ทสฺสนฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ,                
อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ 
ทฏฺฐพฺพํ. จตูสุ ฌาเนสุ สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน อิเมหิ วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ. 

จตูสุ อริยสจฺเจสุ ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน กตเมหิ วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ         
ทฏฺฐพฺพานิ ? ทุกฺเข อริยสจฺเจ ทสฺสนาธิปเตยฺยฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน               
อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ. อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ 
ทฏฺฐพฺพํ, อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ. ทุกฺขสมุทเย อริยสจฺเจ ฯเปฯ ทุกฺขนิโรเธ อริยสจฺเจ. 
ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อริยสจฺเจ ทสฺสนาธิปเตยฺยฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ,           
ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ,           
อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ. จตูสุ อริยสจฺเจสุ       
ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน อิเมหิ วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ. 

  
(๒) จริยวาร 

[๑๙๖] จตูสุ โสตาปตฺติยงฺเคสุ สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน กติหากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ จริยา 
ทฏฺฐพฺพา ? จตูสุ สมฺมปฺปธาเนสุ ฯเปฯ จตูสุ สติปฏฺฐาเนสุ. จตูสุ ฌาเนสุ. จตูสุ อริยสจฺเจสุ 
ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน กติหากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ จริยา ทฏฺฐพฺพา ? จตูสุ โสตาปตฺติยงฺเคสุ 
สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ จริยา ทฏฺฐพฺพา. จตูสุ สมฺมปฺปธาเนสุ 
ฯเปฯ จตูสุ สติปฏฺฐาเนสุ. จตูสุ ฌาเนสุ. จตูสุ อริยสจฺเจสุ ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน วีสติยา อากาเรหิ 
ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ จริยา ทฏฺฐพฺพา. 

จตูสุ โสตาปตฺติยงฺเคสุ สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน กตเมหิ วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ 
จริยา ทฏฺฐพฺพา ? สปฺปุริสสํเสเว โ สตาปตฺติยงฺเค อธิโมกฺขาธิปเตยฺยฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยสฺส จริยา 
ทฏฺฐพฺพา, สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา, อุปฏฺฐานฏฺเฐน          
สตินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา, อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา, ทสฺสนฏฺเฐน 
ปญฺญินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา. สทฺธมฺมสฺสวเน โสตาปตฺติยงฺเค ฯเปฯ โยนิโสมนสิกาเร  โสตาปตฺติ
ยงฺเค. ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติยา โ สตาปตฺติยงฺเค อธิโมกฺขาธิปเตยฺยฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยสฺส จริยา      
ทฏฺฐพฺพา, สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา, อุปฏฺฐานฏฺเฐน          
สตินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา, อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา, ทสฺสนฏฺเฐน 
ปญฺญินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา. จตูสุ  โ สตาปตฺติยงฺเคสุ สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน อิเมหิ วีสติยา           
อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ จริยา ทฏฺฐพฺพา. 
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จตูสุ สมฺมปฺปธาเนสุ วีริยินฺทฺริยสฺส วเสน กตเมหิ วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ 
จริยา ทฏฺฐพฺพา ? อนุปฺปนฺนานํ ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ อนุปฺปาทาย สมฺมปฺปธาเน ปคฺคหาธิป
เตยฺยฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา, วีริยินฺทฺริยสฺส วเสน อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยสฺส จริยา 
ทฏฺฐพฺพา ฯเปฯ อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา ฯเปฯ อุปฺปนฺนานํ ปาปกานํ อกุสลานํ 
ธมฺมานํ ปหานาย สมฺมปฺปธาเน. อนุปฺปนฺนานํ กุสลานํ ธมฺมานํ อุปฺปาทาย สมฺมปฺปธาเน.            
อุปฺปนฺนานํ กุสลานํ ธมฺมานํ ฐิติยา อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา 
สมฺมปฺปธาเน ปคฺคหาธิปเตยฺยฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา ฯเปฯ วีริยินฺทฺริยสฺส วเสน        
อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยสฺสฯเปฯอธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา.จตูสุ สมฺมปฺปธาเนสุ 
วีริยินฺทฺริยสฺส วเสน อิเมหิ วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ จริยา ทฏฺฐพฺพา. 

จตูสุ สติปฏฺฐาเนสุ สตินฺทฺริยสฺส วเสน กตเมหิ วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ จริยา 
ทฏฺฐพฺพา ? กาเย กายานุปสฺสนาสติปฏฺฐาเน อุปฏฺฐานาธิปเตยฺยฏฺเฐน สตินฺทฺริยสฺส จริยา       
ทฏฺฐพฺพา, สตินฺทฺริยสฺส วเสน อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา, ทสฺสนฏฺเฐน 
ปญฺญินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา, อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา, ปคฺคหฏฺเฐน           
วีริยินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา. เวทนาสุ เวทนานุปสฺสนาสติปฏฺฐาเน ฯเปฯ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสนาสติ
ปฏฺฐาเน. ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏฺฐาเน อุปฏฺฐานาธิปเตยฺยฏฺเฐน สตินฺทฺริยสฺส จริยา        
ทฏฺฐพฺพา. จตูสุ สติปฏฺฐาเนสุ สตินฺทฺริยสฺส วเสน อิเมหิ วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ 
จริยา ทฏฺฐพฺพา. 

จตูสุ ฌาเนสุ สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน กตเมหิ วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ จริยา 
ทฏฺฐพฺพา ? ปฐมชฺฌาเน อวิกฺเขปาธิปเตยฺยฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา, สมาธินฺทฺริยสฺส 
วเสน ทสฺสนฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา, อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา, 
ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา, อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา.              
ทุติยชฺฌาเน ฯเปฯ ตติยชฺฌาเน. จตุตฺถชฺฌาเน อวิกฺเขปาธิปเตยฺยฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยสฺส จริยา 
ทฏฺฐพฺพา. สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน ฯเปฯ อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา. จตูสุ ฌาเนสุ 
สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน อิเมหิ วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ จริยา ทฏฺฐพฺพา. 

จตูสุ อริยสจฺเจสุ ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน กตเมหิ วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ 
จริยา ทฏฺฐพฺพา ? ทุกฺเข อริยสจฺเจ ทสฺสนาธิปเตยฺยฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา, 
ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา, ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยสฺส 
จริยา ทฏฺฐพฺพา, อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา, อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยสฺส จริยา 
ทฏฺฐพฺพา. ทุกฺขสมุทเย อริยสจฺเจ ฯเปฯ ทุกฺขนิโรเธ อริยสจฺเจ. ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย        
อริยสจฺเจ ทสฺสนาธิปเตยฺยฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา, ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน               
อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา, ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา,           
อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา, อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยสฺส จริยา ทฏฺฐพฺพา. จตูสุ 
อริยสจฺเจสุ ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน อิเมหิ วีสติยา อากาเรหิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ จริยา ทฏฺฐพฺพา. 
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(๓) จารวิหารนิทฺเทส 
[๑๙๗] จาโร จ วิหาโร จ อนุพุทฺโธ โหติ ปฏิวิทฺโธ. ยถา จรนฺตํ ยถา วิหรนฺตํ วิญฺญู สพฺรหฺม

จารี คมฺภีเรสุ ฐาเนสุ โอกปฺเปยฺยํุ อทฺธา อยมายสฺมา ปตฺโต วา ปาปุณิสฺสติ วา. 
จริยาติ : อฏฺฐ จริยาโย. อิริยาปถจริยา, อายตนจริยา, สติจริยา, สมาธิจริยา, ญาณจริยา, 

มคฺคจริยา, ปตฺติจริยา, โลกตฺถจริยาติ.  
อิริยาปถจริยาติ : จตูสุ อิริยาปเถสุ. อายตนจริยาติ : ฉสุ อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ อายตเนสุ. สติ

จริยาติ : จตูสุ สติปฏฺฐาเนสุ. สมาธิจริยาติ : จตูสุ ฌาเนสุ. ญาณจริยาติ : จตูสุ อริยสจฺเจสุ. มคฺค
จริยาติ : จตูสุ อริยมคฺเคสุ. ปตฺติจริยาติ : จตูสุ สามญฺญผเลสุ. โลกตฺถจริยาติ : ตถาคเตสุ อรหนฺเตสุ 
สมฺมาสมฺพุทฺเธสุ, ปเทเส ปจฺเจกพุทฺเธสุ, ปเทเส สาวเกสุ. อิริยาปถจริยา จ ปณิธิสมฺปนฺนานํ.        
อายตนจริยา จ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารานํ. สติจริยา จ อปฺปมาทวิหารีนํ. สมาธิจริยา จ อธิจิตฺตมนุ   
ยุตฺตานํ. ญาณจริยา จ พุทฺธิสมฺปนฺนานํ. มคฺคจริยา จ สมฺมาปฏิปนฺนานํ.  ปตฺติจริยา จ อธิคต    10

ผลานํ. โ ลกตฺถจริยา จ ตถาคตานํ อรหนฺตานํ สมฺมาสมฺพุทฺธานํ, ปเทเส ปจฺเจกพุทฺธานํ, ปเทเส      
สาวกานํ. อิมา อฏฺฐ จริยาโย. 

อปราปิ อฏฺฐ จริยาโย : อธิมุจฺจนฺโต สทฺธาย จรติ, ปคฺคณฺหนฺโต วีริเยน จรติ, อุปฏฺฐาเปนฺโต 
สติยา จรติ, อวิกฺเขปํ กโรนฺโต สมาธินา จรติ, ปชานนฺโต ปญฺญาย จรติ, วิชานนฺโต วิญฺญาเณน    11

จรติ. เอวํ ปฏิปนฺนสฺส กุสลา ธมฺมา อายาเปนฺตีติ อายตนจริยาย จรติ. เอวํ ปฏิปนฺโน                       
วิเสสมธิคจฺฉตีติ วิเสสจริยาย จรติ. อิมา อฏฺฐ จริยาโย. 

อปราปิ อฏฺฐ จริยาโย : ทสฺสนจริยา จ สมฺมาทิฏฺฐิยา, อภินิโรปนจริยา  จ สมฺมา12

สงฺกปฺปสฺส, ปริคฺคหจริยา จ สมฺมาวาจาย, สมุฏฺฐานจริยา จ สมฺมากมฺมนฺตสฺส, โ วทานจริยา จ     
สมฺมาอาชีวสฺส, ปคฺคหจริยา จ สมฺมาวายามสฺส, อุปฏฺฐานจริยา จ สมฺมาสติยา, อวิกฺเขปจริยา จ 
สมฺมาสมาธิสฺส. อิมา อฏฺฐ จริยาโย. 

วิหาโรติ : อธิมุจฺจนฺโต สทฺธาย วิหรติ, ปคฺคณฺหนฺโต วีริเยน วิหรติ, อุปฏฺฐาเปนฺโต สติยา     
วิหรติ, อวิกฺเขปํ กโรนฺโต สมาธินา วิหรติ, ปชานนฺโต ปญฺญาย วิหรติ. 

อนุพุทฺโธติ : สทฺธินฺทฺริยสฺส อธิโมกฺขฏฺโฐ อนุพุทฺโธ โหติ, วีริยินฺทฺริยสฺส ปคฺคหฏฺโฐ อนุพุทฺโธ 
โหติ, สตินฺทฺริยสฺส อุปฏฺฐานฏฺโฐ อนุพุทฺโธ โ หติ. สมาธินฺทฺริยสฺส อวิกฺเขปฏฺโฐ อนุพุทฺโธ โ หติ, 
ปญฺญินฺทฺริยสฺส ทสฺสนฏฺโฐ อนุพุทฺโธ โหติ. 

ปฏิวิทฺโธติ : สทฺธินฺทฺริยสฺส อธิโมกฺขฏฺโฐ ปฏิวิทฺโธ โหติ, วีริยินฺทฺริยสฺส ปคฺคหฏฺโฐ ปฏิวิทฺโธ 
โหติ, สตินฺทฺริยสฺส อุปฏฺฐานฏฺโฐ ปฏิวิทฺโธ โ หติ, สมาธินฺทฺริยสฺส อวิกฺเขปฏฺโฐ ปฏิวิทฺโธ  โ หติ, 
ปญฺญินฺทฺริยสฺส ทสฺสนฏฺโฐ ปฏิวิทฺโธ โหติ.  

 สี. สมาปตฺติสมฺปนฺนานํ10

 ฉ.ม., อิ. วิญฺญาณจริยาย11

 ก. อภิโรปนจริยา12
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ยถา จรนฺตนฺติ : เอวํ สทฺธาย จรนฺตํ เอวํ วีริเยน จรนฺตํ เอวํ สติยา จรนฺตํ เอวํ สมาธินา 
จรนฺตํ เอวํ ปญฺญาย จรนฺตํ.  

ยถา วิหรนฺตนฺติ : เอวํ สทฺธาย วิหรนฺตํ เอวํ วีริเยน วิหรนฺตํ เอวํ สติยา วิหรนฺตํ เอวํ สมาธินา 
วิหรนฺตํ เอวํ ปญฺญาย วิหรนฺตํ.  

วิญฺญูติ : วิญฺญู วิภาวี เมธาวี ปณฺฑิตา พุทฺธิสมฺปนฺนา.  
สพฺรหฺมจารีติ : เอกกมฺมํ เอกุทฺเทโส สมสิกฺขาตา.   13

คมฺภีเรสุ ฐาเนสูติ : คมฺภีรานิ ฐานานิ วุจฺจนฺติ ฌานานิ จ วิโมกฺขา จ สมาธีจ สมาปตฺติโย จ 
มคฺคา จ ผลานิ จ อภิญฺญาโย จ ปฏิสมฺภิทา จ.  

โอกปฺเปยฺยุนฺติ : สทฺทเหยฺยํุ อธิมุจฺเจยฺยํุ.  
อทฺธาติ : เอกํสวจนเมตํ นิสฺสํสยวจนเมตํ นิกฺกงฺขาวจนเมตํ  อเทฺวชฺฌวจนเมตํ อเทฺวฬฺหก  14

วจนเมตํ นิโยควจนเมตํ อปณฺณกวจนเมตํ อวตฺถาปนวจนเมตํ อทฺธาติ. 
อายสฺมาติ : ปิยวจนเมตํ ครุวจนเมตํ สคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมตํ อายสฺมาติ. 
ปตฺโต วาติ : อธิคโต วา. ปาปุณิสฺสติ วาติ : อธิคมิสฺสติ วา. 
  

สุตฺตนฺตนิทฺเทโส ตติโย. 

๔. จตุตฺถสุตฺตนฺตนิทฺเทส 
[๑๙๘] ปุริมนิทานํ. ปญฺจิมานิ ภิกฺขเว อินฺทฺริยานิ. กตมานิ ปญฺจ ? สทฺธินฺทฺริยํ, วีริยินฺทฺริยํ, 

สตินฺทฺริยํ, สมาธินฺทฺริยํ, ปญฺญินฺทฺริยํ. อิมานิ โข ภิกฺขเว ปญฺจินฺทฺริยานิ.  
อิมานิ ปญฺจินฺทฺริยานิ. กติหากาเรหิ เกนตฺเถน ทฏฺฐพฺพานิ ? อิมานิ ปญฺจินฺทฺริยานิ           

ฉหากาเรหิ เตนฏฺเฐน ทฏฺฐพฺพานิ. อาธิปเตยฺยฏฺเฐน, อาทิวิโสธนฏฺเฐน, อธิมตฺตฏฺเฐน,                  
อธิฏฺฐานฏฺเฐน,    ปริยาทานฏฺเฐน, ปติฏฺฐาปกฏฺเฐน. 

  
(๑) อาธิปเตยฺยฏฺฐนิทฺเทส 

[๑๙๙] กถํ อาธิปเตยฺยฏฺเฐน อินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ ? อสฺสทฺธิยํ ปชหโต อธิโมกฺขาธิปเตยฺ
ยฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อุปฏฺฐานฏฺเฐน 
สตินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, ทสฺสนฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ. โกสชฺชํ 
ปชหโต ปคฺคหาธิปเตยฺยฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, วีริยินฺทฺริยสฺส วเสน อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ 
ทฏฺฐพฺพํ, อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, ทสฺสนฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อธิโมกฺขฏฺเฐน 
สทฺธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ. ปมาทํ ปชหโต อุปฏฺฐานาธิปเตยฺยฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, สตินฺทฺริยสฺส วเสน 
อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, ทสฺสนฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ 

 ฉ.ม., อิ. สมสิกฺขตา13

 ฉ.ม., อิ. นิกฺกงฺขวจนเมตํ14
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ทฏฺฐพฺพํ. ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ. อุทฺธจฺจํ ปชหโต อวิกฺเขปาธิปเตยฺยฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ 
ทฏฺฐพฺพํ, สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน ทสฺสนฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ 
ทฏฺฐพฺพํ, ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ. อวิชฺชํ ปชหโต ทสฺ
สนาธิปเตยฺยฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ. ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ. 
ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ. อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ. อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ 
ทฏฺฐพฺพํ. [ ]  15

กามจฺฉนฺทํ ปชหโต เนกฺขมฺมวเสน อธิโมกฺขาธิปเตยฺยฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, สทฺธินฺทฺ
ริยสฺส วเสน ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อวิกฺเขปฏฺเฐน 
สมาธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, ทสฺสนฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ. กามจฺฉนฺทํ ปชหโต เนกฺขมฺมวเสน         
ปคฺคหาธิปเตยฺยฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, วีริยินฺทฺริยสฺส วเสน อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ,   
อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, ทสฺสนฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ 
ทฏฺฐพฺพํ. กามจฺฉนฺทํ ปชหโต เนกฺขมฺมวเสน อุปฏฺฐานาธิปเตยฺยฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ,              
สตินฺทฺริยสฺส วเสน อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, ทสฺสนฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ,           
อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ. กามจฺฉนฺทํ ปชหโต เนกฺขมฺมว
เสน อวิกฺเขปาธิปเตยฺยฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน ทสฺสนฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ 
ทฏฺฐพฺพํ, อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อุปฏฺฐานฏฺเฐน       
สตินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ. กามจฺฉนฺทํ ปชหโต เนกฺขมฺมวเสน ทสฺสนาธิปเตยฺยฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, 
ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ,          
อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ. 

พฺยาปาทํ ปชหโต อพฺยาปาทวเสน ฯเปฯ ถีนมิทฺธํ ปชหโต อาโลกสญฺญาวเสน ฯเปฯ  สพฺพ 
กิเลเส ปชหโต อรหตฺตมคฺควเสน อธิโมกฺขาธิปเตยฺยฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน 
ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ 
ทฏฺฐพฺพํ, ทสฺสนฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ ฯเปฯ สพฺพกิเลเส ปชหโต อรหตฺตมคฺควเสน             
ทสฺสนาธิปเตยฺยฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ 
ทฏฺฐพฺพํ, ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ, อวิกฺเขปฏฺเฐน     
สมาธินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ. เอวํ อาธิปเตยฺยฏฺเฐน อินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ. (๑) 

  
(๒) อาทิวิโสธนฏฺฐนิทฺเทส 

[๒๐๐] กถํ อาทิวิโสธนฏฺเฐน อินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ ? อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ 
อสฺสทฺธิยสํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธิ สทฺธินฺทฺริยสฺส อาทิวิโสธนา. ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ โกสชฺชสํวรฏฺเฐน 
สีลวิสุทฺธิ วีริยินฺทฺริยสฺส อาทิวิโสธนา. อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ ปมาทสํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธิ             
สตินฺทฺริยสฺส อาทิวิโสธนา. อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ อุทฺธจฺจสํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธิ สมาธินฺทฺริยสฺส 
อาทิวิโสธนา. ทสฺสนฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ อวิชฺชาสํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธิ ปญฺญินฺทฺริยสฺส อาทิวิโสธนา. 

[ ] ฉ.ม. ทสฺสนฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ ทฏฺฐพฺพํ15
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เนกฺขมฺเม ปญฺจินฺทฺริยานิ กามจฺฉนฺทสํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อาทิวิโสธนา.          
อพฺยาปาเท ปญฺจินฺทฺริยานิ พฺยาปาทสํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อาทิวิโสธนา ฯเปฯ    
อรหตฺตมคฺเค ปญฺจินฺทฺริยานิ สพฺพกิเลสสํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธิ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อาทิวิโสธนา. เอวํ 
อาทิวิโสธนฏฺเฐน อินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ. (๒) 

  
 (๓) อธิมตฺตฏฺฐนิทฺเทส 

[๒๐๑] กถํ อธิมตฺตฏฺเฐน อินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ ? สทฺธินฺทฺริยสฺส ภาวนาย ฉนฺโทอุปฺปชฺชติ, 
ฉนฺทวเสน ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ, ปามุชฺชวเสน สทฺธาวเสน สทฺธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ. ปามุชฺชวเสน ปีติ 
อุปฺปชฺชติ, ปีติวเสน สทฺธาวเสน สทฺธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ. ปีติวเสน ปสฺสทฺธิ อุปฺปชฺชติ, ปสฺสทฺธิวเสน 
สทฺธาวเสน สทฺธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ. ปสฺสทฺธิวเสน สุขํ อุปฺปชฺชติ, สุขวเสน สทฺธาวเสน สทฺธินฺทฺริยํ 
อธิมตฺตํ โ หติ. สุขวเสน โ อภาโส อุปฺปชฺชติ, โ อภาสวเสน สทฺธาวเสน สทฺธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โ หติ.         
โอภาสวเสน สํเวโค อุปฺปชฺชติ, สํเวควเสน สทฺธาวเสน สทฺธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ. สํเวเชตฺวา  จิตฺตํ 16

สมาทหติ, สมาธิวเสน สทฺธาวเสน สทฺธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ. ตถา สมาหิตํ จิตฺตํ สาธุกํ ปคฺคณฺหาติ, 
ปคฺคหวเสน สทฺธาวเสน สทฺธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ. ตถา ปคฺคหิตํ จิตฺตํ สาธุกํ อชฺฌุเปกฺขติ, อุเปกฺขา   
วเสน สทฺธาวเสน สทฺธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โ หติ. อุเปกฺขาวเสน นานตฺตกิเลเสหิ จิตฺตํ วิมุจฺจติ, วิโมกฺข      
วเสน สทฺธาวเสน สทฺธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โ หติ. วิมุตฺตตฺตา  เต ธมฺมา เอกรสา โ หนฺติ, เอกรสฏฺเฐน    17

ภาวนาวเสน สทฺธาวเสน สทฺธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โ หติ. ภาวิตตฺตา ตโต ปณีตตเร วิวฏฺฏนฺติ, วิวฏฺฏนา     
วเสน สทฺธาวเสน สทฺธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โ หติ. วิวฏฺฏิตตฺตา ตโต โ วสฺสชฺชติ,  โ วสฺสคฺควเสน สทฺธา       18

วเสน สทฺธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โ หติ. โ วสฺสชฺชิตตฺตา ตโต นิรุชฺฌนฺติ, นิโรธวเสน สทฺธาวเสน สทฺธินฺทฺริยํ    
อธิมตฺตํ โ หติ. นิโรธวเสน เทฺว โ วสฺสคฺคา : ปริจฺจาคโวสฺสคฺโค จ ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโค จ. กิเลเส จ 
ขนฺเธ จ ปริจฺจชตีติ ปริจฺจาคโวสฺสคฺโค. นิโรธนิพฺพานธาตุยา จิตฺตํ ปกฺขนฺทตีติ ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโค.    
นิโรธวเสน อิเม เทฺว โวสฺสคฺคา. 

อสฺสทฺธิยสฺส ปหานาย ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ อสฺสทฺธิยปริฬาหสฺส ปหานาย ฉนฺโท           
อุปฺปชฺชติ ทิฏฺเฐกฏฺฐานํ กิเลสานํ ปหานาย ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ โอฬาริกานํ กิเลสานํ ปหานาย ฉนฺโท 
อุปฺปชฺชติ อณุสหคตานํ กิเลสานํ ปหานาย ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ สพฺพกิเลสานํ ปหานาย ฉนฺโท           
อุปฺปชฺชติ ฉนฺทวเสน สทฺธาวเสน สทฺธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ.  

วีริยินฺทฺริยสฺส ภาวนาย ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ โ กสชฺชสฺส ปหานาย ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ.       
โกสชฺชปริฬาหสฺส ปหานาย ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ. ทิฏฺเฐกฏฺฐานํ กิเลสานํ ปหานาย ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ 
ฯเปฯ สพฺพกิเลสานํ ปหานาย ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ. สตินฺทฺริยสฺส ภาวนาย ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ 
ปมาทสฺส ปหานาย ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ. ปมาทปริฬาหสฺส ปหานาย ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ สพฺพ   

 อิ. สํเวชิตฺวา. เอวมุปริปิ16

 สี. วิมุตฺตตฺถา17

 อิ. โวสฺสชฺชนฺติ18
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กิเลสานํ ปหานาย ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ. สมาธินฺทฺริยสฺส ภาวนาย ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ อุทฺธจฺจสฺส 
ปหานาย ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ. อุทฺธจฺจปริฬาหสฺส ปหานาย ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ สพฺพกิเลสานํ ปหาน
าย ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ. ปญฺญินฺทฺริยสฺส ภาวนาย ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ อวิชฺชาย ปหานาย ฉนฺโท     
อุปฺปชฺชติ. อวิชฺชาปริฬาหสฺส ปหานาย ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ. ทิฏฺเฐกฏฺฐานํ กิเลสานํ ปหานาย ฉนฺโท    
อุปฺปชฺชติ. โอฬาริกานํ กิเลสานํ ปหานาย ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ. อณุสหคตานํ กิเลสานํ ปหานาย ฉนฺโท 
อุปฺปชฺชติ ฯเปฯ สพฺพกิเลสานํ ปหานาย ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ. ฉนฺทวเสน ปญฺญาวเสน ปญฺญินฺทฺริยํ     
อธิมตฺตํ โหติ. ฉนฺทวเสน ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ, ปามุชฺชวเสน ปญฺญาวเสน ปญฺญินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ. 
ปามุชฺชวเสน ปีติ อุปฺปชฺชติ, ปีติวเสน ปญฺญาวเสน ปญฺญินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โ หติ. ปีติวเสน ปสฺสทฺธิ 
อุปฺปชฺชติ, ปสฺสทฺธิวเสน ปญฺญาวเสน ปญฺญินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โ หติ. ปสฺสทฺธิวเสน สุขํ อุปฺปชฺชติ,      
สุขวเสน ปญฺญาวเสน ปญฺญินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ  โ หติ. สุขวเสน โ อภาโส อุปฺปชฺชติ, โ อภาสวเสน 
ปญฺญาวเสน ปญฺญินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โ หติ. โ อภาสวเสน สํเวโค อุปฺปชฺชติ, สํเวควเสน ปญฺญาวเสน 
ปญฺญินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โ หติ. สํเวเชตฺวา จิตฺตํ สมาทหติ, สมาธิวเสน ปญฺญาวเสน ปญฺญินฺทฺริยํ        
อธิมตฺตํ โ หติ. ตถา สมาหิตํ จิตฺตํ สาธุกํ ปคฺคณฺหาติ, ปคฺคหวเสน ปญฺญาวเสน ปญฺญินฺทฺริยํ         
อธิมตฺตํ โ หติ. ตถา ปคฺคหิตํ จิตฺตํ สาธุกํ อชฺฌุเปกฺขติ, อุเปกฺขาวเสน ปญฺญาวเสน ปญฺญินฺทฺริยํ     
อธิมตฺตํ โหติ. อุเปกฺขาวเสน นานตฺตกิเลเสหิ จิตฺตํ วิมุจฺจติ, วิโมกฺขวเสน ปญฺญาวเสน ปญฺญินฺทฺริยํ 
อธิมตฺตํ โ หติ. วิมุตฺตตฺตา เต ธมฺมา เอกรสา โ หนฺติ, เอกรสฏฺเฐน  ภาวนาวเสน ปญฺญาวเสน 19

ปญฺญินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โ หติ. ภาวิตตฺตา ตโต ปณีตตเร วิวฏฺฏนฺติ, วิวฏฺฏนาวเสน ปญฺญาวเสน 
ปญฺญินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โ หติ. วิวฏฺฏิตตฺตา ตโต โ วสชฺชติ, โ วสฺสคฺควเสน ปญฺญาวเสน ปญฺญินฺทฺริยํ     
อธิมตฺตํ โหติ. โ วสฺสชฺชิตตฺตา ตโต นิรุชฺฌนฺติ, นิโรธวเสน ปญฺญาวเสน ปญฺญินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ.     
นิโรธวเสน เทฺว โวสฺสคฺคา : ปริจฺจาคโวสฺสคฺโค จ ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโค จ. กิเลเส จ ขนฺเธ จ ปริจฺจชตีติ 
ปริจฺจาคโวสฺสคฺโค. นิโรธนิพฺพานธาตุยา จิตฺตํ ปกฺขนฺทตีติ ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโค, นิโรธวเสน อิเม เทฺว 
โวสฺสคฺคา. เอวํ อธิมตฺตฏฺเฐน อินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ. 

  
ทุติยภาณวาโร 

(๔) อธิฏฺฐานฏฺฐนิทฺเทส 
[๒๐๒] กถํ อธิฏฺฐานฏฺเฐน อินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ ? สทฺธินฺทฺริยสฺส ภาวนาย ฉนฺโท          

อุปฺปชฺชติ, ฉนฺทวเสน สทฺธาวเสน สทฺธินฺทฺริยํ อธิฏฺฐาติ. ฉนฺทวเสน ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ, ปามุชฺชวเสน 
สทฺธาวเสน สทฺธินฺทฺริยํ อธิฏฺฐาติ ฯเปฯ เอวํ อธิฏฺฐานฏฺเฐน อินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ. 

  
(๕) ปริยาทานฏฺฐนิทฺเทส 

กถํ ปริยาทานฏฺเฐน อินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ ? อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ อสฺสทฺธิยํ            
ปริยาทิยติ, อสฺสทฺธิยปริฬาหํ ปริยาทิยติ. ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ โกสชฺชํ ปริยาทิยติ, โกสชฺชปริฬาหํ 

 ฉ. อยํ ปาโฐ น ทิสฺสติ19
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ปริยาทิยติ. อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ ปมาทํ ปริยาทิยติ, ปมาทปริฬาหํ ปริยาทิยติ. อวิกฺเขปฏฺเฐน 
สมาธินฺทฺริยํ อุทฺธจฺจํ ปริยาทิยติ, อุทฺธจฺจปริฬาหํ ปริยาทิยติ. ทสฺสนฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ อวิชฺชํ          
ปริยาทิยติ, อวิชฺชาปริฬาหํ ปริยาทิยติ. เนกฺขมฺเม ปญฺจินฺทฺริยานิ กามจฺฉนฺทํ ปริยาทิยนฺติ.             
อพฺยาปาเท ปญฺจินฺทฺริยานิ พฺยาปาทํ ปริยาทิยนฺติ. อาโลกสญฺญาย ปญฺจินฺทฺริยานิ ถีนมิทฺธํ          
ปริยาทิยนฺติ. อวิกฺเขเป ปญฺจินฺทฺริยานิ อุทฺธจฺจํ ปริยาทิยนฺติ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเค ปญฺจินฺทฺริยานิ      
สพฺพกิเลเส ปริยาทิยนฺติ. เอวํ ปริยาทานฏฺเฐน อินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ. 

  
(๖) ปติฏฺฐาปกฏฺฐนิทฺเทส 

[๒๐๓] กถํ ปติฏฺฐาปกฏฺเฐน อินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ ? สทฺโธ สทฺธินฺทฺริยํ อธิโมกฺเข           
ปติฏฺฐาเปติ, สทฺธสฺส สทฺธินฺทฺริยํ อธิโมกฺเข ปติฏฺฐาเปติ. วีริยวา วีริยินฺทฺริยํ ปคฺคเห ปติฏฺฐาเปติ,      
วีริยวโต วีริยินฺทฺริยํ ปคฺคเห ปติฏฺฐาเปติ. สติมา สตินฺทฺริยํ อุปฏฺฐาเน ปติฏฺฐาเปติ, สติมโต สตินฺทฺริยํ 
อุปฏฺฐาเน ปติฏฺฐาเปติ. สมาหิโต สมาธินฺทฺริยํ อวิกฺเขเป ปติฏฺฐาเปติ, สมาหิตสฺส สมาธินฺทฺริยํ        
อวิกฺเขเป ปติฏฺฐาเปติ. ปญฺญวา ปญฺญินฺทฺริยํ ทสฺสเน ปติฏฺฐาเปติ, ปญฺญวโต ปญฺญินฺทฺริยํ ทสฺสเน 
ปติฏฺฐาเปติ. โ ยคาวจโร ปญฺจินฺทฺริยานิ เนกฺขมฺเม ปติฏฺฐาเปติ, โ ยคาวจรสฺส ปญฺจินฺทฺริยานิ          
เนกฺขมฺเม ปติฏฺฐาเปนฺติ. โ ยคาวจโร ปญฺจินฺทฺริยานิ อพฺยาปาเท ปติฏฺฐาเปติ, โ ยคาวจรสฺส           
ปญฺจินฺทฺริยานิ อพฺยาปาเท ปติฏฺฐาเปนฺติ. โยคาวจโร ปญฺจินฺทฺริยานิ อาโลกสญฺญาย ปติฏฺฐาเปติ, 
โยคาวจรสฺส ปญฺจินฺทฺริยานิ อาโลกสญฺญาย ปติฏฺฐาเปนฺติ. โ ยคาวจโร ปญฺจินฺทฺริยานิ อวิกฺเขเป    
ปติฏฺฐาเปติ, โ ยคาวจรสฺส ปญฺจินฺทฺริยานิ อวิกฺเขเป ปติฏฺฐาเปนฺติ ฯเปฯ โ ยคาวจโร ปญฺจินฺทฺริยานิ 
อรหตฺตมคฺเค ปติฏฺฐาเปติ, โ ยคาวจรสฺส ปญฺจินฺทฺริยานิ อรหตฺตมคฺเค ปติฏฺฐาเปนฺติ. เอวํ              
ปติฏฺฐาปกฏฺเฐน อินฺทฺริยานิ ทฏฺฐพฺพานิ. 

  
สุตฺตนฺตนิทฺเทโส จตุตฺโถ. 

๕. อินฺทฺริยสโมธาน 
[๒๐๔] ปุถุชฺชโน สมาธึ ภาเวนฺโต กติหากาเรหิ อุปฏฺฐานกุสโล โ หติ, เสกฺโข สมาธึ           

ภาเวนฺโต กติหากาเรหิ อุปฏฺฐานกุสโล โหติ, วีตราโค สมาธึ ภาเวนฺโต กติหากาเรหิ อุปฏฺฐานกุสโล 
โหติ ? ปุถุชฺชโน สมาธึ ภาเวนฺโต สตฺตหิ อากาเรหิ อุปฏฺฐานกุสโล โ หติ, เสกฺโข สมาธึ ภาเวนฺโต 
อฏฺฐหิ อากาเรหิ อุปฏฺฐานกุสโล โหติ, วีตราโค สมาธึ ภาเวนฺโต ทสหิ อากาเรหิ อุปฏฺฐานกุสโล โหติ. 

ปุถุชฺชโน สมาธึ ภาเวนฺโต กตเมหิ สตฺตหากาเรหิ อุปฏฺฐานกุสโล โ หติ ? อาวชฺชิตตฺตา      
อารมฺมณุปฏฺฐานกุสโล โ หติ, สมถนิมิตฺตุปฏฺฐานกุสโล โ หติ, ปคฺคหนิมิตฺตุปฏฺฐานกุสโล โ หติ,          
อวิกฺเขปุปฏฺฐานกุสโล  โ หติ,   โ อภาสุปฏฺฐานกุสโล   โ หติ, สมฺปหํสนุปฏฺฐานกุสโล โ หติ,                       
อุเปกฺขุปฏฺฐานกุสโล โหติ. ปุถุชฺชโน สมาธึ ภาเวนฺโต อิเมหิ สตฺตหากาเรหิ อุปฏฺฐานกุสโล โหติ. 

เสกฺโข สมาธึ ภาเวนฺโต กตเมหิ อฏฺฐหากาเรหิ อุปฏฺฐานกุสโล โ หติ ? อาวชฺชิตตฺตา          
อารมฺมณุปฏฺฐานกุสโล โ หติ, สมถนิมิตฺตุปฏฺฐานกุสโล โ หติ, ปคฺคหนิมิตฺตุปฏฺฐานกุสโล โ หติ,          
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อวิกฺเขปุปฏฺฐานกุสโล โหติ, โ อภาสุปฏฺฐานกุสโล โหติ, สมฺปหํสนุปฏฺฐานกุสโล โหติ, อุเปกฺขุปฏฺฐา
นกุสโล โ หติ, เอกตฺตุปฏฺฐานกุสโล โ หติ. เสกฺโข สมาธึ ภาเวนฺโต อิเมหิ อฏฺฐหากาเรหิ อุปฏฺฐา
นกุสโล โหติ. 

วีตราโค สมาธึ ภาเวนฺโต กตเมหิ ทสหากาเรหิ อุปฏฺฐานกุสโล โ หติ ? อาวชฺชิตตฺตา          
อารมฺมณุปฏฺฐานกุสโล โหติ ฯเปฯ เอกตฺตุปฏฺฐานกุสโล โหติ, ญาณุปฏฺฐานกุสโล โหติ, จิตฺตุปฏฺฐา
นกุสโล  โหติ. วีตราโค สมาธึ ภาเวนฺโต อิเมหิ ทสหากาเรหิ อุปฏฺฐานกุสโล โหติ. 20

[๒๐๕] ปุถุชฺชโน วิปสฺสนํ ภาเวนฺโต กติหากาเรหิ อุปฏฺฐานกุสโล โ หติ, กติหากาเรหิ อนุ
ปฏฺฐานกุสโล โ หติ, เสกฺโข วิปสฺสนํ ภาเวนฺโต กติหากาเรหิ อุปฏฺฐานกุสโล โ หติ, กติหากาเรหิ อนุ
ปฏฺฐานกุสโล โหติ. วีตราโค วิปสฺสนํ ภาเวนฺโต กติหากาเรหิ อุปฏฺฐานกุสโล โหติ, กติหากาเรหิ อนุ
ปฏฺฐานกุสโล โหติ ? 

ปุถุชฺชโน วิปสฺสนํ ภาเวนฺโต นวหากาเรหิ อุปฏฺฐานกุสโล โ หติ, นวหากาเรหิ อนุปฏฺฐา
นกุสโล โหติ. เสกฺโข วิปสฺสนํ ภาเวนฺโต ทสหากาเรหิ อุปฏฺฐานกุสโล โหติ, ทสหากาเรหิ อนุปฏฺฐา
นกุสโล โ หติ. วีตราโค วิปสฺสนํ ภาเวนฺโต ทฺวาทสหากาเรหิ อุปฏฺฐานกุสโล โ หติ, ทฺวาทสหากาเรหิ 
อนุปฏฺฐานกุสโล โหติ. 

ปุถุชฺชโน วิปสฺสนํ ภาเวนฺโต กตเมหิ นวหากาเรหิ อุปฏฺฐานกุสโล โหติ, กตเมหิ นวหากาเรหิ 
อนุปฏฺฐานกุสโล โหติ ? อนิจฺจโต อุปฏฺฐานกุสโล โหติ, นิจฺจโต อนุปฏฺฐานกุสโล โหติ. ทุกฺขโต อุป
ฏฺฐานกุสโล โ หติ, สุขโต อนุปฏฺฐานกุสโล โ หติ. อนตฺตโต อุปฏฺฐานกุสโล โ หติ, อตฺตโต อนุปฏฺฐา
นกุสโล โหติ. ขยโต อุปฏฺฐานกุสโล โหติ, ฆนโต อนุปฏฺฐานกุสโล โหติ. วยโต อุปฏฺฐานกุสโล โหติ, 
อายุหนา นุปฏฺฐานกุสโล  โหติ. วิปริณามุปฏฺฐานกุสโล โหติ, ธุวโต อนุปฏฺฐานกุสโล โหติ. อนิมิตฺตุ21

ปฏฺฐานกุสโล โ หติ, นิมิตฺตานุปฏฺฐานกุสโล โ หติ. อปฺปณิหิตุปฏฺฐานกุสโล โ หติ. ปณิธานุปฏฺฐา
นกุสโล  โหติ, สุญฺญตุปฏฺฐานกุสโล โหติ, อภินิเวสานุปฏฺฐานกุสโล โหติ. ปุถุชฺชโน วิปสฺสนํ ภาเวนฺ22

โต อิเมหิ นวหากาเรหิ อุปฏฺฐานกุสโล โหติ, อิเมหิ นวหากาเรหิ อนุปฏฺฐานกุสโล โหติ. 
[๒๐๖] เสกฺโข วิปสฺสนํ ภาเวนฺโต กตเมหิ ทสหากาเรหิ อุปฏฺฐานกุสโล โหติ  

, กตเมหิ ทสหากาเรหิ อนุปฏฺฐานกุสโล โหติ ? เสกฺโข วิปสฺสนํ ภาเวนฺโต  อนิจฺจโต อุปฏฺฐานกุสโล 23

โหติ, นิจฺจโต อนุปฏฺฐานกุสโล โหติ ฯเปฯ สุญฺญตุปฏฺฐานกุสโล โหติ, อภินิเวสานุปฏฺฐานกุสโล โหติ, 
ญาณุปฏฺฐานกุสโล โหติ, อญาณานุปฏฺฐานกุสโล โหติ, เสกฺโข วิปสฺสนํ ภาเวนฺโต อิเมหิ ทสหากา
เรหิ อุปฏฺฐานกุสโล โหติ, อิเมหิ ทสหากาเรหิ อนุปฏฺฐานกุสโล โหติ. 

วีตราโค วิปสฺสนํ ภาเวนฺโต กตเมหิ ทฺวาทสหากาเรหิ อุปฏฺฐานกุสโล โหติ, กตเมหิ ทฺวาท
สหากาเรหิ อนุปฏฺฐานกุสโล โ หติ ? อนิจฺจโต อุปฏฺฐานกุสโล โ หติ, นิจฺจโต อนุปฏฺฐานกุสโล โ หติ 

 ฉ.ม., อิ. วิมุตฺตูปฏฺฐานกุสโล20

 ฉ.ม., อิ. อายูห...21

 ฉ.ม. ปณิธิอนุปฏฺฐานกุสโล22

 ฉ.ม., อิ. เสกฺโข วิปสฺสนํ ภาเวนฺโตติ อิเม ตโย ปาฐา นตฺถิ23
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ฯเปฯ ญาณุปฏฺฐานกุสโล โ หติ, อญาณานุปฏฺฐานกุสโล โ หติ. วิสญฺโญคุปฏฺฐานกุสโล  โ หติ, 
สญฺโญคานุปฏฺฐานกุสโล โ หติ. นิโรธุปฏฺฐานกุสโล โ หติ, สงฺขารานุปฏฺฐานกุสโล โ หติ. วีตราโค         
วิปสฺสนํ ภาเวนฺโต อิเมหิ ทฺวาทสหากาเรหิ อุปฏฺฐานกุสโล โหติ, อิเมหิ ทฺวาทสหากาเรหิ อนุปฏฺฐา
นกุสโล โหติ. 

อาวชฺชิตตฺตา อารมฺมณุปฏฺฐานกุสลวเสน อินฺทฺริยานิ สโมธาเนติ โ คจรญฺจ ปชานาติ. 
สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌติ ฯเปฯ ธมฺเม สโมธาเนติ. โคจรญฺจ ปชานาติ. สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌติ.  

อินฺทฺริยานิ สโมธาเนตีติ : กถํ อินฺทฺริยานิ สโมธาเนติ ? อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ สโมธา
เนติ ฯเปฯ สมถนิมิตฺตุปฏฺฐานกุสลวเสน. ปคฺคหนิมิตฺตุปฏฺฐานกุสลวเสน. อวิกฺเขปุปฏฺฐานกุสลว
เสน. [ ] สมฺปหํสนุปฏฺฐานกุสลวเสน. อุเปกฺขุปฏฺฐานกุสลวเสน. เอกตฺตุปฏฺฐานกุสลวเสน. 24

ญาณุปฏฺฐานกุสลวเสน. จิตฺตุปฏฺฐานกุสลวเสน.  25

อนิจฺจโต อุปฏฺฐานกุสลวเสน ฯเปฯ นิจฺจโต อนุปฏฺฐานกุสลวเสน. ทุกฺขโต อุปฏฺฐานกุสล    
วเสน. สุขโต อนุปฏฺฐานกุสลวเสน. อนตฺตโต อุปฏฺฐานกุสลวเสน. อตฺตโต อนุปฏฺฐานกุสลวเสน.       
ขยโต อุปฏฺฐานกุสลวเสน. ฆนโต อนุปฏฺฐานกุสลวเสน. วยโต อุปฏฺฐานกุสลวเสน. อายุหนานุปฏฺฐา
นกุสลวเสน. วิปริณามุปฏฺฐานกุสลวเสน. ธุวโต อนุปฏฺฐานกุสลวเสน. อนิมิตฺตุปฏฺฐานกุสลวเสน.    
นิมิตฺตานุปฏฺฐานกุสลวเสน. อปฺปณิหิตุปฏฺฐานกุสลวเสน. ปณิธานุปฏฺฐานกุสลวเสน. สุญฺญตุ
ปฏฺฐานกุสลวเสน. อภินิเวสานุปฏฺฐานกุสลวเสน. ญาณุปฏฺฐานกุสลวเสน. อญฺญาณานุปฏฺฐาน      
กุสลวเสน. วิสญฺโญคุปฏฺฐานกุสลวเสน. สญฺโญคานุปฏฺฐานกุสลวเสน. นิโรธุปฏฺฐานกุสลวเสน.  
[ ] อินฺทฺริยานิ สโมธาเนติ. โคจรญฺจ ปชานาติ. สมตฺถญฺจ ปฏิวิชฺฌติ. 26

[๒๐๗] จตุสฏฺฐิยา อากาเรหิ ติณฺณนฺนํ อินฺทฺริยานํ วสีภาวตาปญฺญา อาสวานํ ขเย ญาณํ : 
กตเมสํ ติณฺณนฺนํ อินฺท ฺริยานํ ? อนญฺญาตญฺญสฺสามีติน ฺท ฺริยสฺส อญฺญินฺท ฺริยสฺส                      
อญฺญาตาวินฺทฺริยสฺส. 

อนญฺญาตญฺญสฺสามีตินฺทฺริยํ กติฏฺฐานานิ คจฺฉติ, อญฺญินฺทฺริยํ กติฏฺฐานานิ คจฺฉติ, 
อญฺญาตาวินฺทฺริยํ กติฏฺฐานานิ คจฺฉติ ? อนญฺญาตญฺญสฺสามีตินฺทฺริยํ เอกํ ฐานํ คจฺฉติ, โสตาปตฺติ
มคฺคํ ฯเปฯ อญฺญินฺทฺริยํ ฉ ฐานานิ คจฺฉติ, โสตาปตฺติผลํ. สกทาคามิมคฺคํ. สกทาคามิผลํ. อนาคามิ
มคฺคํ. อนาคามิผลํ. อรหตฺตมคฺคํ. อญฺญาตาวินฺทฺริยํ เอกํ ฐานํ คจฺฉติ, อรหตฺตผลํ. 

โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ อนญฺญาตญฺญสฺสามีตินฺทฺริยสฺส สทฺธินฺทฺริยํ อธิโมกฺขปริวารํ โ หติ.      
วีริยินฺทฺริยํ ปคฺคหปริวารํ โ หติ. สตินฺทฺริยํ อุปฏฺฐานปริวารํ โ หติ. สมาธินฺทฺริยํ อวิกฺเขปปริวารํ โ หติ. 
ปญฺญินฺทฺริยํ ทสฺสนปริวารํ โ หติ. มนินฺทฺริยํ วิชานนปริวารํ โ หติ. โ สมนสฺสินฺทฺริยํ อภินนฺทนปริวารํ  27

 ฉ.ม., อิ. โอภาสูปฏฺฐานกุสลวเสน24

 ฉ.ม., อิ. วิมุตฺต.ู..25

 ฉ.ม., อิ. สงฺขารานุปฏฺฐานกุสลวเสน26

 ฉ.ม. อภิสนฺทนปริวารํ27
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โหติ. ชีวิตินฺทฺริยํ ปวตฺตสนฺตตาธิปเตยฺยปริวารํ โ หติ. โ สตาปตฺติมคฺคกฺขเณ ชาตา ธมฺมา ฐเปตฺวา    
จิตฺตสมุฏฺฐานํ รูปํ สพฺเพว กุสลา โหนฺติ. สพฺเพว อนาสวา โหนฺติ. สพฺเพว นิยฺยานิกา โหนฺติ. สพฺเพว 
อปจยคามิโน โ หนฺติ. สพฺเพว โ ลกุตฺตรา โ หนฺติ. สพฺเพว นิพฺพานารมฺมณา โ หนฺติ, โ สตาปตฺติ
มคฺคกฺขเณ อนญฺญาตญฺญสฺสามีตินฺทฺริยสฺส อิมานิ อฏฺฐินฺทฺริยานิ สหชาตปริวารา โ หนฺติ, 
อญฺญมญฺญปริวารา โ หนฺติ, นิสฺสยปริวารา โ หนฺติ, สมฺปยุตฺตปริวารา โ หนฺติ, สหคตา โ หนฺติ,         
สหชาตา โหนฺติ, สํสฏฺฐา โหนฺติ, สมฺปยุตฺตา โหนฺติ, เตว ตสฺส อาการา เจว โหนฺติ ปริวารา จ. 

โสตาปตฺติผลกฺขเณ ฯเปฯ อรหตฺตผลกฺขเณ อญฺญาตาวินฺทฺริยสฺส สทฺธินฺทฺริยํ อธิโมกฺข      
ปริวารํ โ หติ ฯเปฯ ชีวิตินฺทฺริยํ ปวตฺตสนฺตตาธิปเตยฺยปริวารํ โ หติ, อรหตฺตผลกฺขเณ ชาตา ธมฺมา     
สพฺเพว อพฺยากตา โหนฺติ, ฐเปตฺวา จิตฺตสมุฏฺฐานํ รูปํ สพฺเพว อนาสวา โหนฺติ, สพฺเพว โ ลกุตฺตรา 
โหนฺติ, สพฺเพว นิพฺพานารมฺมณา โ หนฺติ. อรหตฺตผลกฺขเณ อญฺญาตาวินฺทฺริยสฺส อิมานิ            
อฏฺฐินฺทฺริยานิ สหชาตปริวารา โ หนฺติ, เตว ตสฺส อาการา เจว โ หนฺติ ปริวารา จ. อิติ อิมานิ 
อฏฺฐฏฺฐกานิ จตุสฏฺฐี โหนฺติ. 

อาสวาติ : กตเม เต อาสวา ? กามาสโว ภวาสโว ทิฏฺฐาสโว อวิชฺชาสโว.  
กตฺเถเต อาสวา ขียนฺติ ? โ สตาปตฺติมคฺเคน อนวเสโส ทิฏฺฐาสโว ขียติ, อปายคมนีโย       

กามาสโว ขียติ, อปายคมนีโย ภวาสโว ขียติ, อปายคมนีโย อวิชฺชาสโว ขียติ, เอตฺเถเต อาสวา      
ขียนฺติ. สกทาคามิมคฺเคน โอฬาริโก กามาสโว ขียติ, ตเทกฏฺโฐ ภวาสโว ขียติ, ตเทกฏฺโฐ อวิชฺชาสโว 
ขียติ, เอตฺเถเต อาสวา ขียนฺติ. อนาคามิมคฺเคน อนวเสโส กามาสโว ขียติ, ตเทกฏฺโฐ ภวาสโว ขียติ, 
ตเทกฏฺโฐ อวิชฺชาสโว ขียติ, เอตฺเถเต อาสวา ขียนฺติ. อรหตฺตมคฺเคน อนวเสโส ภวาสโว ขียติ,          
อนวเสโส อวิชฺชาสโว ขียติ, เอตฺเถเต อาสวา ขียนฺติ. 

[๒๐๘]   น ตสฺส อทิฏฺฐมิธตฺถิ กิญฺจิ  
                            อโถ อวิญฺญาตมชานิตพฺพํ 
    สพฺพํ อภิญฺญาสิ ยทตฺถิ เนยฺยํ   28

                           ตถาคโต เตน สมนฺตจกฺขูติ. 
สมนฺตจกฺขูติ : เกนตเถน สมนฺตจกฺขุ ? จุทฺทส พุทฺธญาณานิ : ทุกฺเข ญาณํ พุทฺธญาณํ,     

ทุกฺขสมุทเย ญาณํ พุทฺธญาณํ ฯเปฯ สพฺพญฺญุตญาณํ พุทฺธญาณํ, อนาวรณํ  พุทฺธญาณํ, อิมานิ 29

จุทฺทส พุทฺธญาณานิ. อิเมสํ จุทฺทสนฺนํ พุทฺธญาณานํ อฏฺฐ ญาณานิ สาวกสาธารณานิ ฉ ญาณานิ 
อสาธารณานิ สาวเกหิ. 

ยาวตา ทุกฺขสฺส ทุกฺขฏฺโฐ ญาโต, อญฺญาโต ทุกฺขฏฺโฐ นตฺถีติ สมนฺตจกฺขุ, ยํ สมนฺตจกฺขุํ ตํ 
ปญฺญินฺทฺริยํ, ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ, ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ,                
อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ, อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ. ยาวตา ทุกฺขสฺส ทุกฺขฏฺโฐ ทิฏฺโฐ วิทิโต      
สจฺฉิกโต ผสฺสิโต ปญฺญาย, อผสฺสิโต ปญฺญาย ทุกฺขฏฺโฐ นตฺถีติ สมนฺตจกฺขุ, ยํ สมนฺตจกฺขุํ ตํ 

 เญยฺยนฺติ วา ปาโฐ28

 ฉ.ม., อิ. อนาวรณญาณํ29
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ปญฺญินฺทฺริยํ, ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ, ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ,                 
อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ, อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ. ยาวตา สมุทยสฺส สมุทยฏฺโฐ ฯเปฯ ยาวตา      
นิโรธสฺส นิโรธฏฺโฐ. ยาวตา มคฺคสฺส มคฺคฏฺโฐ. ยาวตา อตฺถปฏิสมฺภิทาย อตฺถปฏิสมฺภิทฏฺโฐ. ยาวตา 
ธมฺมปฏิสมฺภิทาย ธมฺมปฏิสมฺภิทฏฺโฐ. ยาวตา นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาย นิรุตฺติปฏิสมฺภิทฏฺโฐ. ยาวตา 
ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย ปฏิภาณปฏิสมฺภิทฏฺโฐ. ยาวตา อินฺทฺริยานํ ปโรปริยตฺเต ญาณํ. ยาวตา       
สตฺตานํ อาสยานุสเย ญาณํ. ยาวตา ยมกปาฏิหีเร ญาณํ. ยาวตา มหากรุณาสมาปตฺติยา ญาณํ. 
ยาวตา สเทวกสฺส โลกสฺส สมารกสฺส สพฺรหฺมกสฺส สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย ทิฏฺฐํ 
สุตํ มุตํ วิญฺญาตํ ปตฺตํ ปริเยสิตํ อนุวิจริตํ มนสา, ญาตํ ทิฏฺฐํ วิทิตํ สจฺฉิกตํ ผสฺสิตํ ปญฺญาย, อผสฺสิตํ 
ปญฺญาย นตฺถีติ สมนฺตจกฺขุ. ยํ สมนฺตจกฺขุํ ตํ ปญฺญินฺทฺริยํ, ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน อธิโมกฺขฏฺเฐน 
สทฺธินฺทฺริยํ, ปคฺคหฏฺเฐน วีริยินฺทฺริยํ, อุปฏฺฐานฏฺเฐน สตินฺทฺริยํ, อวิกฺเขปฏฺเฐน สมาธินฺทฺริยํ. 

สทฺทหนฺโต ปคฺคณฺหาติ, ปคฺคณฺหนฺโต สทฺทหติ, สทฺทหนฺโต อุปฏฺฐาเปติ, อุปฏฺฐาเปนฺโต 
สทฺทหติ, สทฺทหนฺโต สมาทหติ, สมาทหนฺโต สทฺทหติ, สทฺทหนฺโต ปชานาติ, ปชานนฺโต สทฺทหติ. 
ปคฺคณฺหนฺโต อุปฏฺฐาเปติ, อุปฏฺฐาเปนฺโต ปคฺคณฺหาติ, ปคฺคณฺหนฺโต สมาทหติ, สมาทหนฺโต 
ปคฺคณฺหาติ, ปคฺคณฺหนฺโต ปชานาติ, ปชานนฺโต ปคฺคณฺหาติ, ปคฺคณฺหนฺโต สทฺทหติ, สทฺทหนฺโต 
ปคฺคณฺหาติ. อุปฏฺฐาเปนฺโต สมาทหติ, สมาทหนฺโต อุปฏฺฐาเปติ, อุปฏฺฐาเปนฺโต ปชานาติ, ปชานนฺ
โต อุปฏฺฐาเปติ, อุปฏฺฐาเปนฺโต สทฺทหติ, สทฺทหนฺโต อุปฏฺฐาเปติ, อุปฏฺฐาเปนฺโต ปคฺคณฺหาติ, 
ปคฺคณฺหนฺโต อุปฏฺฐาเปติ. สมาทหนฺโต ปชานาติ, ปชานนฺโต สมาทหติ, สมาทหนฺโต สทฺทหติ, สทฺท
หนฺโต สมาทหติ, สมาทหนฺโต ปคฺคณฺหาติ, ปคฺคณฺหนฺโต สมาทหติ, สมาทหนฺโต อุปฏฺฐาเปติ,       
อุปฏฺฐาเปนฺโต สมาทหติ. ปชานนฺโต สทฺทหติ, สทฺทหนฺโต ปชานาติ, ปชานนฺโต ปคฺคณฺหาติ, 
ปคฺคณฺหนฺโต ปชานาติ, ปชานนฺโต อุปฏฺฐาเปติ, อุปฏฺฐาเปนฺโต ปชานาติ, ปชานนฺโต สมาทหติ, 
สมาทหนฺโต ปชานาติ. 

สทฺทหิตตฺตา ปคฺคหิตํ, ปคฺคหิตตฺตา สทฺทหิตํ, สทฺทหิตตฺตา อุปฏฺฐาปิตํ, อุปฏฺฐาปิตตฺตา 
สทฺทหิตํ, สทฺทหิตตฺตา สมาทหิตํ, สมาทหิตตฺตา สทฺทหิตํ, สทฺทหิตตฺตา ปชานิตํ, ปชานิตตฺตา      
สทฺทหิตํ. ปคฺคหิตตฺตา อุปฏฺฐาปิตํ, อุปฏฺฐาปิตตฺตา ปคฺคหิตํ, ปคฺคหิตตฺตา สมาทหิตํ, สมาทหิตตฺตา 
ปคฺคหิตํ, ปคฺคหิตตฺตา ปชานิตํ, ปชานิตตฺตา ปคฺคหิตํ, ปคฺคหิตตฺตา สทฺทหิตํ, สทฺทหิตตฺตา ปคฺคหิตํ. 
อุปฏฺฐาปิตตฺตา สมาทหิตํ, สมาทหิตตฺตา อุปฏฺฐาปิตํ, อุปฏฺฐาปิตตฺตา ปชานิตํ, ปชานิตตฺตา        
อุปฏฺฐาปิตํ, อุปฏฺฐาปิตตฺตา สทฺทหิตํ, สทฺทหิตตฺตา อุปฏฺฐาปิตํ, อุปฏฺฐาปิตตฺตา ปคฺคหิตํ, ปคฺคหิตตฺ
ตา อุปฏฺฐาปิตํ. สมาทหิตตฺตา ปชานิตํ, ปชานิตตฺตา สมาทหิตํ, สมาทหิตตฺตา สทฺทหิตํ, สทฺทหิตตฺ
ตา สมาทหิตํ, สมาทหิตตฺตา ปคฺคหิตํ, ปคฺคหิตตฺตา สมาทหิตํ, สมาทหิตตฺตา อุปฏฺฐาปิตํ,             
อุปฏฺฐาปิตตฺตา สมาทหิตํ. ปชานิตตฺตา สทฺทหิตํ, สทฺทหิตตฺตา ปชานิตํ, ปชานิตตฺตา ปคฺคหิตํ,      
ปคฺคหิตตฺตา ปชานิตํ, ปชานิตตฺตา อุปฏฺฐาปิตํ, อุปฏฺฐาปิตตฺตา ปชานิตํ, ปชานิตตฺตา สมาทหิตํ, 
สมาทหิตตฺตา ปชานิตํ,  ยํ พุทฺธจกฺขุํ  ตํ พุทฺธญาณํ. ยํ พุทฺธญาณํ ตํ พุทฺธจกฺขุํ. เยน จกฺขุนา      30

 ม., อิ. พุทฺธจกฺขุ. เอวมุปริปิ30
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ตถาคโต สตฺเต ปสฺสติ อปฺปรชกฺเข มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร ทฺวากาเร                
สุวิญฺญาปเย ทุวิญฺญาปเย อปฺเปกจฺเจ ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน อปฺเปกจฺเจ นปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิ
โน. 

อปฺปรชกฺเข มหารชกฺเขติ : สทฺโธ ปุคฺคโล อปฺปรชกฺโข, อสฺสทฺโธ ปุคฺคโล มหารชกฺโข, 
อารทฺธวีริโย ปุคฺคโล อปฺปรชกฺโข, กุสีโต ปุคฺคโล มหารชกฺโข, อุปฏฺฐิตสฺสติ ปุคฺคโล อปฺปรชกฺโข, 
มุฏฺฐสฺสติ ปุคฺคโล มหารชกฺโข, สมาหิโต ปุคฺคโล อปฺปรชกฺโข, อสมาหิโต ปุคฺคโล มหารชกฺโข, 
ปญฺญวา ปุคฺคโล อปฺปรชกฺโข, ทุปฺปญฺโญ ปุคฺคโล มหารชกฺโข. 

ติกฺขินฺทฺริเย มุทินฺทฺริเยติ : สทฺโธ ปุคฺคโล ติกฺขินฺทฺริโย, อสฺสทฺโธ ปุคฺคโล มุทินฺทฺริโย ฯเปฯ 
ปญฺญวา ปุคฺคโล ติกฺขินฺทฺริโย, ทุปฺปญฺโญ ปุคฺคโล มุทินฺทฺริโย. สฺวากาเร ทฺวากาเรติ : สทฺโธ ปุคฺคโล 
สฺวากาโร ฯเปฯ ปญฺญวา ปุคฺคโล สฺวากาโร, ทุปฺปญฺโญ ปุคฺคโล ทฺวากาโร. สุวิญฺญาปเย ทุ
วิญฺญาปเยติ : สทฺโธ ปุคฺคโล สุวิญฺญาปโย, อสฺสทฺโธ ปุคฺคโล ทุวิญฺญาปโย ฯเปฯ ปญฺญวา ปุคฺคโล 
สุวิญฺญาปโย, ทุปฺปญฺโญ ปุคฺคโล ทุวิญฺญาปโย. 

อปฺเปกจฺเจ ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน อปฺเปกจฺเจ นปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโนติ : สทฺโธ 
ปุคฺคโล ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวี, อสฺสทฺโธ ปุคฺคโล นปรโลกวชฺชภยทสฺสาวี, อารทฺธวีริโย ปุคฺคโล ปร
โลกวชฺชภยทสฺสาวี, กุสีโต ปุคฺคโล นปรโลกวชฺชภยทสฺสาวี ฯเปฯ ปญฺญวา ปุคฺคโล ปรโลก
วชฺชภยทสฺสาวี, ทุปฺปญฺโญ ปุคฺคโล นปรโลกวชฺชภยทสฺสาวี. 

โลโกติ : ขนฺธโลโก ธาตุโลโก อายตนโลโก วิปตฺติภวโลโก วิปตฺติสมฺภวโลโก สมฺปตฺติภวโล
โก สมฺปตฺติสมฺภวโลโก. 

เอโก โลโก : สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฺฐิติกา. เทฺว โลกา : นามญฺจ รูปญฺจ. ตโย โลกา : ติสฺโส 
เวทนา. จตฺตาโร โลกา : จตฺตาโร อาหารา. ปญฺจ โลกา : ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา. ฉ โลกา : ฉ อชฺฌตฺติ
กานิ อายตนานิ. สตฺต โลกา : สตฺต วิญฺญาณฏฺฐิติโย. อฏฺฐ โลกา : อฏฺฐ โลกธมฺมา. นว โลกา : นว 
สตฺตาวาสา. ทส โลกา : ทสายตนานิ. ทฺวาทส โลกา : ทฺวาทสายตนานิ. อฏฺฐารส โลกา : อฏฺฐารส 
ธาตุโย. 

วชฺชนฺติ : สพฺเพ กิเลสา วชฺชา, สพฺเพ ทุจฺจริตา วชฺชา, สพฺเพ อภิสงฺขารา วชฺชา, สพฺเพ ภว
คามิกมฺมา วชฺชา. อิติ อิมสฺมิญฺจ โลเก อิมสฺมิญฺจ วชฺเช ติพฺพา ภยสญฺญา ปจฺจุปฏฺฐิตา โหติ  เสยฺ31

ยถาปิ อุกฺขิตฺตาสิเก  วธเก. อิเมหิ ปญฺญาสาย อากาเรหิ อิมานิ ปญฺจินฺทฺริยานิ ชานาติ ปสฺสติ 32

อญฺญาติ ปฏิวิชฺฌตีติ. 
ตติยภาณวาโร 

อินฺทฺริยกถา นิฏฺฐิตา. 

 ฉ.ม. โหนฺติ31

 สี. อุกฺขิตฺตาวเก. เอวมุปริปิ32
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๔. อินทริยกถา 
ว่าด้วยอินทรีย์ 

๑. ปฐมสุตตันตนิทเทส 
แสดงสูตรท่ี ๑ 

[๑๘๔] ข้าพเจ้า (พระอานนท์) ได้สดับมาอย่างนี้  
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี 

ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย” ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระ
ดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาค จึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า  

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการนี้  
อินทรีย์ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑.  สัทธินทรีย์ (อินทรีย์คือศรัทธา) 
๒.  วิริยินทรีย์  (อินทรีย์คือวิริยะ) 
๓.  สตินทรีย์  (อินทรีย์คือสติ)  
๔.  สมาธินทรีย์ (อินทรีย์คือสมาธิ) 
๕.  ปัญญินทรีย์ (อินทรีย์คือปัญญา) 
ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการนี้แล 
[๑๘๕] อินทรีย์ ๕ ประการน้ี ย่อมหมดจดด้วยอาการเท่าไร  
คือ อินทรีย์ ๕ ประการนี้ ย่อมหมดจดด้วยอาการ ๑๕ อย่าง ได้แก่  
เมื่อบุคคลเว้นบุคคลผู้ไม่มีศรัทธา สมาคม คบหา นั่งใกล้บุคคลผู้มีศรัทธา (และ) พิจารณาพระสูตรที่

เป็นเหตุนำมาซึ่งความเลื่อมใส สัทธินทรีย์ย่อมหมดจดด้วยอาการ ๓ อย่างนี้  
เมื่อบุคคลเว้นบุคคลผู้เกียจคร้าน สมาคม คบหา นั่งใกล้บุคคลผู้มีความเพียร (และ) พิจารณา

สัมมัปปธาน วิริยินทรีย์ย่อมหมดจดด้วยอาการ ๓ อย่างนี้  
เมื่อบุคคลเว้นบุคคลผู้มีสติหลงลืม สมาคม คบหา นั่งใกล้บุคคลผู้มีสติตั้งมั่น (และ) พิจารณาสติปัฏ

ฐาน สตินทรีย์ย่อมหมดจดด้วยอาการ ๓ อย่างนี้  
เมื่อบุคคลเว้นบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่น สมาคม คบหา นั่งใกล้บุคคลผู้มีจิตตั้งมั่น (และ) พิจารณาฌาน

วิโมกข์ สมาธินทรีย์ย่อมหมดจดด้วยอาการ ๓ อย่างนี้  
เมื่อบุคคลเว้นบุคคลผู้มีปัญญาทราม สมาคม คบหา นั่งใกล้บุคคลผู้มีปัญญาดี (และ) พิจารณา

ญาณจริยาอันลึกซึ้ง ปัญญินทรีย์ย่อมหมดจดด้วยอาการ ๓ อย่างนี้  
เมื่อบุคคลเว้นบุคคล ๕ จำพวก สมาคม คบหา นั่งใกล้บุคคล ๕ จำพวก (และ) พิจารณาจำนวนพระ

สูตร ๕ ประการดังกล่าวมานี้ อินทรีย์ ๕ ประการนี้ย่อมหมดจด ด้วยอาการ ๑๕ อย่างนี้ 
อินทรีย์ ๕ อันบุคคลย่อมเจริญ ด้วยอาการเท่าไร การเจริญอินทรีย์ ๕ มีได้ ด้วยอาการเท่าไร  
คือ อินทรีย์ ๕ อันบุคคลย่อมเจริญด้วยอาการ ๑๐ อย่าง การเจริญอินทรีย์ ๕ มีได้ด้วยอาการ ๑๐ 

อย่าง บุคคลเมื่อละความไม่มีศรัทธา ชื่อว่าเจริญสัทธินทรีย์ เมื่อเจริญสัทธินทรีย์ ชื่อว่าละความไม่มีศรัทธา เมื่อ
ละความเกียจคร้าน ชื่อว่าเจริญวิริยินทรีย์ เมื่อเจริญวิริยินทรีย์ ชื่อว่าละความเกียจคร้าน เมื่อละความประมาท 
ชื่อว่าเจริญสตินทรีย์ เมื่อเจริญสตินทรีย์ ชื่อว่าละความประมาท เมื่อละอุทธัจจะ ชื่อว่าเจริญสมาธินทรีย์ เมื่อ
เจริญสมาธินทรีย์ ชื่อว่าละอุทธัจจะ เมื่อละอวิชชา ชื่อว่าเจริญปัญญินทรีย์ เมื่อเจริญปัญญินทรีย์ ชื่อว่าละ
อวิชชา อินทรีย์ ๕ อันบุคคลย่อมเจริญด้วยอาการ ๑๐ อย่างนี้ การเจริญอินทรีย์ ๕ มีได้ด้วยอาการ ๑๐ อย่างนี้ 
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อินทรีย์ ๕ เป็นอันบุคคลเจริญแล้ว เจริญดีแล้ว ด้วยอาการเท่าไร  
คือ อินทรีย์ ๕ เป็นอันบุคคลเจริญแล้ว เจริญดีแล้วด้วยอาการ ๑๐ อย่าง ได้แก่ 
๑. สัทธินทรีย์เป็นอันบุคคลเจริญแล้ว เจริญดีแล้ว เพราะละ ละความไม่มีศรัทธาดีแล้ว 
๒.  ความไม่มีศรัทธาเป็นอันบุคคลละแล้ว ละดีแล้ว เพราะเจริญ เจริญสัทธินทรีย์ดีแล้ว 
๓.  วิริยินทรีย์เป็นอันบุคคลเจริญแล้ว เจริญดีแล้ว เพราะละ ละความเกียจคร้านดีแล้ว  
๔.  ความเกียจคร้านเป็นอันบุคคลละแล้ว ละดีแล้ว เพราะเจริญ เจริญวิริยินทรีย์ดีแล้ว  
๕.  สตินทรีย์เป็นอันบุคคลเจริญแล้ว เจริญดีแล้ว เพราะละ ละความ ประมาทดีแล้ว 
๖.  ความประมาทเป็นอันบุคคลละแล้ว ละดีแล้ว เพราะเจริญ เจริญสตินทรีย์ดีแล้ว  
๗.  สมาธินทรีย์เป็นอันบุคคลเจริญแล้ว เจริญดีแล้ว เพราะละ ละ อุทธัจจะดีแล้ว  
๘.  อุทธัจจะเป็นอันบุคคลละแล้ว ละดีแล้ว เพราะเจริญ เจริญ สมาธินทรีย์ดีแล้ว  
๙.  ปัญญินทรีย์เป็นอันบุคคลเจริญแล้ว เจริญดีแล้ว เพราะละ ละ อวิชชาดีแล้ว  
๑๐. อวิชชาเป็นอันบุคคลละแล้ว ละดีแล้ว เพราะเจริญ เจริญปัญญินทรีย์ดีแล้ว  
อินทรีย์ ๕ เป็นอันบุคคลเจริญแล้ว เจริญดีแล้วด้วยอาการ ๑๐ อย่างนี้ 
[๑๘๖] อินทรีย์ ๕ อันบุคคลย่อมเจริญด้วยอาการเท่าไร อินทรีย์ ๕ เป็น อันบุคคลเจริญแล้ว 

เจริญดีแล้ว ระงับแล้ว และระงับดีแล้ว ด้วยอาการเท่าไร  
คือ อินทรีย์ ๕ อันบุคคลย่อมเจริญด้วยอาการ ๔ อย่าง อินทรีย์ ๕ เป็นอัน บุคคลเจริญแล้ว เจริญ

ดีแล้ว ระงับแล้ว และระงับดีแล้ว ด้วยอาการ ๔ อย่าง อินทรีย์ ๕ อันบุคคลย่อมเจริญในขณะแห่งโสดาปัตติ
มรรค   

อินทรีย์ ๕ เป็นอันบุคคลเจริญแล้ว เจริญดีแล้ว ระงับแล้ว และระงับดีแล้ว ในขณะแห่งโสดาปัตติผล 
อินทรีย์ ๕ อันบุคคลย่อมเจริญ ในขณะแห่งสกทาคามิมรรค 

อินทรีย์ ๕ เป็นอันบุคคลเจริญแล้ว เจริญดีแล้ว ระงับแล้ว และระงับดีแล้ว ในขณะแห่งสกทาคามิผล 
อินทรีย์ ๕ อันบุคคลย่อมเจริญในขณะแห่งอนาคามิมรรค 

อินทรีย์ ๕ เป็นอันบุคคลเจริญแล้ว เจริญดีแล้ว ระงับแล้ว และระงับดีแล้ว ในขณะแห่งอนาคามิผล 
อินทรีย์ ๕ อันบุคคลย่อมเจริญในขณะแห่งอรหัตตมรรค 

อินทรีย์ ๕ เป็นอันบุคคลเจริญแล้ว เจริญดีแล้ว ระงับแล้ว ระงับดีแล้วในขณะ แห่งอรหัตตผล 
มัคควิสุทธิ ๔ ผลวิสุทธิ ๔ สมุจเฉทวิสุทธิ ๔ ปฏิปัสสัทธิวิสุทธิ ๔ ด้วย ประการดังนี้ อินทรีย์ ๕ อัน

บุคคลย่อมเจริญด้วยอาการ ๔ อย่างนี้ อินทรีย์ ๕ เป็นอันบุคคลเจริญแล้ว เจริญดีแล้ว ระงับแล้ว และระงับ
ดีแล้ว ด้วยอาการ ๔ อย่างนี้ 

บุคคลก่ีจำพวก ชื่อว่ากำลังเจริญอินทรีย์ บุคคลก่ีจำพวก ชื่อว่าเจริญอินทรีย์แล้ว  
คือ บุคคล ๘ จำพวกชื่อว่ากำลังเจริญอินทรีย์ บุคคล ๓ จำพวกชื่อว่าเจริญอินทรีย์แล้ว 
บุคคล ๘ จำพวกไหน ชื่อว่ากำลังเจริญอินทรีย์  
คือ พระเสขบุคคล ๗ กัลยาณปุถุชน ๑ บุคคล ๘ จำพวกนี้ชื่อว่ากำลังเจริญอินทรีย์  
บุคคล ๓ จำพวกไหน ชื่อว่าเจริญอินทรีย์แล้ว คือ  
๑. พระขีณาสพสาวกของพระตถาคต ชื่อว่าเจริญอินทรีย์แล้ว เพราะรู้ด้วยอำนาจความเป็นผู้เจริญ

อินทรีย์แล้ว  
๒.  พระปัจเจกพุทธเจ้า ชื่อว่าเจริญอินทรีย์แล้ว เพราะมีสภาวะตรัสรู้เอง 
๓. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ชื่อว่าเจริญอินทรีย์แล้ว เพราะมีสภาวะมีพระคุณหา

ประมาณมิได้  
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บุคคล ๓ จำพวกนี้ ชื่อว่าเจริญอินทรีย์แล้ว  
เพราะฉะนั้น บุคคล ๘ จำพวกนี้ ชื่อว่ากำลังเจริญอินทรีย์ บุคคล ๓ จำพวกนี้ ชื่อว่าเจริญอินทรีย์แล้ว 

สุตตันตนิทเทสท่ี ๑ จบ 
๒. ทุติยสุตตันตนิทเทส 

แสดงสูตรท่ี ๒ 
[๑๘๗] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการนี้  
อินทรีย์ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑.  สัทธินทรีย์  (อินทรีย์คือศรัทธา) 
๒.  วิริยินทรีย์  (อินทรีย์คือวิริยะ) 
๓.  สตินทรีย์  (อินทรีย์คือสติ) 
๔.  สมาธินทรีย์  (อินทรีย์คือสมาธิ) 
๕.  ปัญญินทรีย์  (อินทรีย์คือปัญญา) 
ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ไ ม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิด ความดับ คุณ โ ทษ แห่ง

อินทรีย์ ๕ นี้และเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ นี้ตามความเป็นจริง สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น หาได้รับ
ยกย่องว่า เป็นสมณะในหมู่สมณะ หรือได้รับยกย่องว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ไม่ และท่านเหล่านั้นหาได้
ทำให้แจ้งสามัญญผล และพรหมัญญผล  ด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันไม่ 33 34

ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ชัดซึ่งเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ แห่งอินทรีย์ 
๕ นี้ และเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ นี้ตามความเป็นจริง สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมได้รับยกย่องว่า 
เป็นสมณะในหมู่สมณะ ได้รับยกย่องว่า เป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ และท่านเหล่านั้นย่อมทำให้แจ้งสามัญ
ญผลและพรหมัญญผล ด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน 

[๑๘๘] อินทรีย์ ๕ มีเหตุเกิด ด้วยอาการเท่าไร บุคคลรู้ชัดเหตุเกิดแห่งอินทรีย์ ๕ ด้วย
อาการเท่าไร  

อินทรีย์ ๕ มีความดับ ด้วยอาการเท่าไร บุคคลรู้ชัดความดับแห่งอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการเท่าไร  
อินทรีย์ ๕ มีคุณ ด้วยอาการเท่าไร บุคคลรู้ชัดคุณแห่งอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการเท่าไร  
อินทรีย์ ๕ มีโทษ ด้วยอาการเท่าไร บุคคลรู้ชัดโทษแห่งอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการเท่าไร  
อินทรีย์ ๕ มีเครื่องสลัดออก ด้วยอาการเท่าไร บุคคลรู้ชัดเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ด้วย

อาการเท่าไร  
คือ อินทรีย์ ๕ มีเหตุเกิดด้วยอาการ ๔๐ อย่าง บุคคลรู้ชัดเหตุเกิดแห่งอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๔๐ 

อย่าง 
อินทรีย์ ๕ มีความดับด้วยอาการ ๔๐ อย่าง บุคคลรู้ชัดความดับแห่งอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๔๐ อย่าง 
อินทรีย์ ๕ มีคุณด้วยอาการ ๒๕ อย่าง บุคคลรู้ชัดคุณแห่งอินทรีย์ ๕ ด้วย อาการ ๒๕ อย่าง 
อินทรีย์ ๕ มีโทษด้วยอาการ ๒๕ อย่าง บุคคลรู้ชัดโทษแห่งอินทรีย์ ๕ ด้วย อาการ ๒๕ อย่าง 

 สามัญญผล หมายถึงประโยชน์ของความเป็นสมณะ อีกอย่างหนึ่งหมายถึงผลเบื้องต่ำ ๓ ประการ (ขุ.ป.อ. (บาลี) 33

๒/๑๘๗/๑๕๕)

 พรหมัญญผล หมายถึงประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ อีกอย่างหนึ่งหมายถึงอรหัตตผล (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๘๗/๑๕๕)34
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อินทรีย์ ๕ มีเครื่องสลัดออกด้วยอาการ ๑๘๐ อย่าง บุคคลรู้ชัดเครื่องสลัดออก จากอินทรีย์ ๕ ด้วย
อาการ ๑๘๐ อย่าง 

อินทรีย์ ๕ มีเหตุเกิดด้วยอาการ ๔๐ อะไรบ้าง บุคคลรู้ชัดเหตุเกิดแห่ง อินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ 
๔๐ อย่าง อะไรบ้าง คือ  

๑. เหตุเกิดแห่งความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่ความน้อมใจเชื่อ เป็นเหตุ เกิดแห่งสัทธินทรีย์  
๒. เหตุเกิดแห่งฉันทะด้วยอำนาจความน้อมใจเชื่อ เป็นเหตุเกิดแห่งสัทธินทรีย์  
๓.  เหตุเกิดแห่งมนสิการด้วยอำนาจความน้อมใจเชื่อ เป็นเหตุเกิดแห่งสัทธินทรีย์  
๔.  ความปรากฏเป็นสภาวะเดียว ด้วยอำนาจสัทธินทรีย์ เป็นเหตุเกิด แห่งสัทธินทรีย์  35

๕.  เหตุเกิดแห่งความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่การประคองไว้ เป็นเหตุ เกิดแห่งวิริยินทรีย์  
๖.  เหตุเกิดแห่งฉันทะด้วยอำนาจการประคองไว้ เป็นเหตุเกิดแห่งวิริยินทรีย์  
๗.  เหตุเกิดแห่งมนสิการด้วยอำนาจการประคองไว้ เป็นเหตุเกิดแห่งวิริยินทรีย์  
๘. ความปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจวิริยินทรีย์ เป็นเหตุเกิดแห่งวิริยินทรีย์  
๙.  เหตุเกิดแห่งความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่ความตั้งมั่น เป็นเหตุเกิด แห่งสตินทรีย์  
๑๐. เหตุเกิดแห่งฉันทะด้วยอำนาจความตั้งมั่น เป็นเหตุเกิดแห่งสตินทรีย์  
๑๑. เหตุเกิดแห่งมนสิการด้วยอำนาจความตั้งมั่น เป็นเหตุเกิดแห่งสตินทรีย์  
๑๒. ความปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจสตินทรีย์ เป็นเหตุเกิดแห่งสตินทรีย์  
๑๓.  เหตุเกิดแห่งความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่ความไม่ฟุ้งซ่าน เป็นเหตุ เกิดแห่งสมาธินท

รีย์  
๑๔. เหตุเกิดแห่งฉันทะด้วยอำนาจความไม่ฟุ้งซ่าน เป็นเหตุเกิดแห่งสมาธินทรีย์  
๑๕. เหตุเกิดแห่งมนสิการด้วยอำนาจความไม่ฟุ้งซ่าน เป็นเหตุเกิดแห่งสมาธินทรีย์  
๑๖. ความปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจสมาธินทรีย์ เป็นเหตุเกิดแห่งสมาธินทรีย์  
๑๗. เหตุเกิดแห่งความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่ความเห็น เป็นเหตุเกิดแห่งปัญญินทรีย์  
๑๘. เหตุเกิดแห่งฉันทะด้วยอำนาจความเห็น เป็นเหตุเกิดแห่งปัญญินทรีย์  
๑๙. เหตุเกิดแห่งมนสิการด้วยอำนาจความเห็น เป็นเหตุเกิดแห่งปัญญินทรีย์  
๒๐. ความปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจปัญญินทรีย์ เป็นเหตุเกิดแห่งปัญญินทรีย์  
๒๑. เหตุเกิดแห่งความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่ความน้อมใจเชื่อ เป็นเหตุเกิดแห่งสัทธินทรีย์  
๒๒.  เหตุเกิดแห่งความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่การประคองไว้ เป็นเหตุเกิดแห่งวิริยินทรีย์  
๒๓.  เหตุเกิดแห่งความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่ความตั้งมั่น เป็นเหตุเกิด แห่งสตินทรีย์  
๒๔. เหตุเกิดแห่งความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่ความไม่ฟุ้งซ่าน เป็นเหตุ เกิดแห่งสมาธินท

รีย์  
๒๕. เหตุเกิดแห่งความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่ความเห็น เป็นเหตุเกิดแห่งปัญญินทรีย์  
๒๖.  เหตุเกิดแห่งฉันทะด้วยอำนาจความน้อมใจเชื่อ เป็นเหตุเกิดแห่งสัทธินทรีย์  
๒๗. เหตุเกิดแห่งฉันทะด้วยอำนาจการประคองไว้ เป็นเหตุเกิดแห่งวิริยินทรีย์  
๒๘. เหตุเกิดแห่งฉันทะด้วยอำนาจความตั้งมั่น เป็นเหตุเกิดแห่งสตินทรีย์  
๒๙.  เหตุเกิดแห่งฉันทะด้วยอำนาจความไม่ฟุ้งซ่าน เป็นเหตุเกิดแห่งสมาธินทรีย์  
๓๐.  เหตุเกิดแห่งฉันทะด้วยอำนาจความเห็น เป็นเหตุเกิดแห่งปัญญินทรีย์  

 สภาวะเดียว หมายถึงอารมณ์เดียว (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๘๘/๑๕๖)35
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๓๑.  เหตุเกิดแห่งมนสิการด้วยอำนาจความน้อมใจเชื่อ เป็นเหตุเกิดแห่งสัทธินทรีย์  
๓๒.  เหตุเกิดแห่งมนสิการด้วยอำนาจการประคองไว้ เป็นเหตุเกิดแห่งวิริยินทรีย์  
๓๓.  เหตุเกิดแห่งมนสิการด้วยอำนาจความตั้งมั่น เป็นเหตุเกิดแห่งสตินทรีย์  
๓๔. เหตุเกิดแห่งมนสิการด้วยอำนาจความไม่ฟุ้งซ่าน เป็นเหตุเกิดแห่งสมาธินทรีย์  
๓๕.  เหตุเกิดแห่งมนสิการด้วยอำนาจความเห็น เป็นเหตุเกิดแห่งปัญญินทรีย์  
๓๖. ความปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจสัทธินทรีย์ เป็นเหตุเกิดแห่งสัทธินทรีย์  
๓๗. ความปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจวิริยินทรีย์ เป็นเหตุเกิดแห่งวิริยินทรีย์  
๓๘. ความปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจสตินทรีย์ เป็นเหตุเกิดแห่งสตินทรีย์  
๓๙.  ความปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจสมาธินทรีย์ เป็นเหตุเกิดแห่งสมาธินทรีย์  
๔๐.  ความปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจปัญญินทรีย์ เป็นเหตุเกิดแห่งปัญญินทรีย์ 
อินทรีย์ ๕ มีเหตุเกิดด้วยอาการ ๔๐ อย่างนี้ บุคคลรู้ชัดเหตุเกิดแห่งอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๔๐ อย่าง

นี ้
อินทรีย์ ๕ มีความดับ ด้วยอาการ ๔๐ อย่าง อะไรบ้าง บุคคลรู้ชัดความดับแห่งอินทรีย์ ๕ 

ด้วยอาการ ๔๐ อย่าง อะไรบ้าง คือ 
๑. ความดับแห่งความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่ความน้อมใจเชื่อ เป็นความดับแห่งสัทธินทรีย์  
๒. ความดับแห่งฉันทะด้วยอำนาจความน้อมใจเชื่อ เป็นความดับแห่งสัทธินทรีย์  
๓. ความดับแห่งมนสิการด้วยอำนาจความน้อมใจเชื่อ เป็นความดับแห่ง สัทธินทรีย์  
๔. ความไม่ปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจสัทธินทรีย์ เป็นความดับ แห่งสัทธินทรีย์  
๕. ความดับแห่งความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่การประคองไว้ เป็นความดับแห่งวิริยินทรีย์  
๖. ความดับแห่งฉันทะด้วยอำนาจการประคองไว้ เป็นความดับแห่ง วิริยินทรีย์  
๗. ความดับแห่งมนสิการด้วยอำนาจการประคองไว้ เป็นความดับแห่งวิริยินทรีย์  
๘. ความไม่ปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจวิริยินทรีย์ เป็นความ ดับแห่งวิริยินทรีย์  
๙.  ความดับแห่งความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่ความตั้งมั่น เป็นความดับแห่งสตินทรีย์  
๑๐. ความดับแห่งฉันทะด้วยอำนาจความตั้งมั่น เป็นความดับแห่งสตินทรีย์ 
๑๑.  ความดับแห่งมนสิการด้วยอำนาจความตั้งมั่น เป็นความดับแห่งสตินทรีย์  
๑๒. ความไม่ปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจสตินทรีย์ เป็นความดับแห่งสตินทรีย์  
๑๓.  ความดับแห่งความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่ความไม่ฟุ้งซ่าน เป็น ความดับแห่งสมาธินท

รีย์  
๑๔.  ความดับแห่งฉันทะด้วยอำนาจความไม่ฟุ้งซ่าน เป็นความดับแห่ง สมาธินทรีย์  
๑๕.  ความดับแห่งมนสิการด้วยอำนาจความไม่ฟุ้งซ่าน เป็นความดับแห่งสมาธินทรีย์  
๑๖.  ความไม่ปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจสมาธินทรีย์ เป็นความดับแห่งสมาธินทรีย์ 
๑๗.  ความดับแห่งความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่ความเห็น เป็นความดับแห่งปัญญินทรีย์  
๑๘.  ความดับแห่งฉันทะด้วยอำนาจความเห็น เป็นความดับแห่งปัญญินทรีย์  
๑๙.  ความดับแห่งมนสิการด้วยอำนาจความเห็น เป็นความดับแห่งปัญญินทรีย์  
๒๐.  ความไม่ปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจปัญญินทรีย์ เป็นความ ดับแห่งปัญญินทรีย์ 
๒๑. ความดับแห่งความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่ความน้อมใจเชื่อ เป็น ความดับแห่งสัทธินท

รีย์  
๒๒.  ความดับแห่งความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่การประคองไว้ เป็นความดับแห่งวิริยินทรีย์  
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๒๓.  ความดับแห่งความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่ความตั้งมั่น เป็นความดับแห่งสตินทรีย์  
๒๔.  ความดับแห่งความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่ความไม่ฟุ้งซ่าน เป็นความดับแห่งสมาธินท

รีย์  
๒๕.  ความดับแห่งความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่ความเห็น เป็นความดับแห่งปัญญินทรีย์  
๒๖.  ความดับแห่งฉันทะด้วยอำนาจความน้อมใจเชื่อ เป็นความดับแห่งสัทธินทรีย์  
๒๗. ความดับแห่งฉันทะด้วยอำนาจการประคองไว้ เป็นความดับแห่ง วิริยินทรีย์   
๒๘. ความดับแห่งฉันทะด้วยอำนาจความตั้งมั่น เป็นความดับแห่งสตินทรีย์  
๒๙. ความดับแห่งฉันทะด้วยอำนาจความไม่ฟุ้งซ่าน เป็นความดับแห่งสมาธินทรีย์  
๓๐. ความดับแห่งฉันทะด้วยอำนาจความเห็น เป็นความดับแห่งปัญญินทรีย์  
๓๑. ความดับแห่งมนสิการด้วยอำนาจความน้อมใจเชื่อ เป็นความดับแห่ง สัทธินทรีย์  
๓๒. ความดับแห่งมนสิการด้วยอำนาจการประคองไว้ เป็นความดับแห่งวิริยินทรีย์  
๓๓. ความดับแห่งมนสิการด้วยอำนาจความตั้งมั่น เป็นความดับแห่งสตินทรีย์  
๓๔. ความดับแห่งมนสิการด้วยอำนาจความไม่ฟุ้งซ่าน เป็นความดับแห่ง สมาธินทรีย์  
๓๕. ความดับแห่งมนสิการด้วยอำนาจความเห็น เป็นความดับแห่งปัญญินทรีย์  
๓๖.  ความไม่ปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจสัทธินทรีย์ เป็นความดับแห่งสัทธินทรีย์  
๓๗.  ความไม่ปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจวิริยินทรีย์ เป็นความดับ แห่งวิริยินทรีย์  
๓๘.  ความไม่ปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจสตินทรีย์ เป็นความดับ แห่งสตินทรีย์  
๓๙.  ความไม่ปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจสมาธินทรีย์ เป็นความดับแห่งสมาธินทรีย์  
๔๐.  ความไม่ปรากฏเป็นสภาวะเดียวด้วยอำนาจปัญญินทรีย์ เป็นความดับแห่งปัญญินทรีย์ 
อินทรีย์ ๕ มีความดับด้วยอาการ ๔๐ อย่างนี้ บุคคลรู้ชัดความดับแห่ง อินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๔๐ 

อย่างนี้ 
ก. อัสสาทนิทเทส 

แสดงคุณ (แห่งอินทรีย์ ๕) 
[๑๘๙] อินทรีย์ ๕ มีคุณ ด้วยอาการ ๒๕ อย่าง อะไรบ้าง บุคคลรู้ชัดคุณแห่งอินทรีย์ ๕ 

ด้วยอาการ ๒๕ อย่าง อะไรบ้าง คือ 
๑.  ความไม่ปรากฏแห่งความไม่มีศรัทธา เป็นคุณแห่งสัทธินทรีย์  
๒. ความไม่ปรากฏแห่งความเร่าร้อน เพราะความไม่มีศรัทธา เป็นคุณแห่งสัทธินทรีย์  
๓. ความแกล้วกล้าแห่งความประพฤติด้วยความน้อมใจเชื่อ เป็นคุณแห่ง สัทธินทรีย์  
๔.  ความสงบ และการบรรลุสุขวิหารธรรม  เป็นคุณแห่งสัทธินทรีย์  36 37

๕.  สุขโสมนัสที่อาศัยสัทธินทรีย์เกิดขึ้น เป็นคุณแห่งสัทธินทรีย์ 
๖.  ความไม่ปรากฏแห่งความเกียจคร้าน เป็นคุณแห่งวิริยินทรีย์  
๗.  ความไม่ปรากฏแห่งความเร่าร้อน เพราะความไม่เกียจคร้าน เป็นคุณแห่งวิริยินทรีย์  
๘. ความแกล้วกล้าแห่งความประพฤติด้วยการประคองไว้ เป็นคุณแห่งวิริยินทรีย์  
๙. ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรม เป็นคุณแห่งวิริยินทรีย์  

 ความสงบ หมายถึงสมถะ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๘๙/๑๕๗)36

 สุขวิหารธรรม หมายถึงวิปัสสนา (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๘๙/๑๕๗)37
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๑๐.  สุขโสมนัสที่อาศัยวิริยินทรีย์เกิดขึ้น เป็นคุณแห่งวิริยินทรีย์  
๑๑.  ความไม่ปรากฏแห่งความประมาท เป็นคุณแห่งสตินทรีย์  
๑๒.  ความไม่ปรากฏแห่งความเร่าร้อนเพราะเหตุแห่งความประมาท เป็น คุณแห่งสตินทรีย์  
๑๓.  ความแกล้วกล้าแห่งความประพฤติด้วยความตั้งมั่น เป็นคุณแห่งสตินทรีย์  
๑๔.  ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรม เป็นคุณแห่งสตินทรีย์  
๑๕.  สุขโสมนัสที่อาศัยสตินทรีย์เกิดขึ้น เป็นคุณแห่งสตินทรีย์ 
๑๖.  ความไม่ปรากฏแห่งอุทธัจจะ เป็นคุณแห่งสมาธินทรีย์  
๑๗. ความไม่ปรากฏแห่งความเร่าร้อนเพราะอุทธัจจะ เป็นคุณแห่งสมาธินทรีย์  
๑๘.  ความแกล้วกล้าแห่งความประพฤติด้วยความไม่ฟุ้งซ่าน เป็นคุณแห่ง สมาธินทรีย์  
๑๙. ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรม เป็นคุณแห่งสมาธินทรีย์  
๒๐. สุขโสมนัสที่อาศัยสมาธินทรีย์เกิดขึ้น เป็นคุณแห่งสมาธินทรีย์ 
๒๑.  ความไม่ปรากฏแห่งอวิชชา เป็นคุณแห่งปัญญินทรีย์  
๒๒. ความไม่ปรากฏแห่งความเร่าร้อนเพราะอวิชชา เป็นคุณแห่งปัญญินทรีย์  
๒๓.  ความแกล้วกล้าแห่งความประพฤติด้วยความเห็น เป็นคุณแห่งปัญญินทรีย์  
๒๔.  ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรม เป็นคุณแห่งปัญญินทรีย์  
๒๕.  สุขโสมนัสที่อาศัยปัญญินทรีย์เกิดขึ้น เป็นคุณแห่งปัญญินทรีย์ 
อินทรีย์ ๕ มีคุณด้วยอาการ ๒๕ อย่างนี้ บุคคลรู้ชัดคุณแห่งอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๒๕ อย่างนี ้

ข. อาทีนวนิทเทส 
แสดงโทษ (แห่งอินทรีย์ ๕) 

[๑๙๐] อินทรีย์ ๕ มีโทษ เพราะอาการ ๒๕ อย่าง เป็นอย่างไร  บุคคลรู้ชัดโทษแห่งอินทรีย์ 
๕ เพราะอาการ ๒๕ อย่าง เป็นอย่างไร  คือ 

๑. ความปรากฏแห่งความไม่มีศรัทธา เป็นโทษแห่งสัทธินทรีย์  
๒. ความปรากฏแห่งความเร่าร้อนเพราะความไม่มีศรัทธา เป็นโทษแห่งสัทธินทรีย์ 
๓. สัทธินทรีย์มีโทษ เพราะมีสภาวะไม่เที่ยง  
๔. สัทธินทรีย์มีโทษ เพราะมีสภาวะเป็นทุกข์  
๕. สัทธินทรีย์มีโทษ เพราะมีสภาวะเป็นอนัตตา  
๖. ความปรากฏแห่งความเกียจคร้าน เป็นโทษแห่งวิริยินทรีย์ 
๗. ความปรากฏแห่งความเร่าร้อนเพราะความเกียจคร้าน เป็นโทษแห่งวิริยินทรีย์  
๘. วิริยินทรีย์มีโทษ เพราะมีสภาวะไม่เที่ยง 
๙. วิริยินทรีย์มีโทษ เพราะมีสภาวะเป็นทุกข์  
๑๐. วิริยินทรีย์มีโทษ เพราะมีสภาวะเป็นอนัตตา 
๑๑. ความปรากฏแห่งความประมาท เป็นโทษแห่งสตินทรีย์ 
๑๒. ความปรากฏแห่งความเร่าร้อนเพราะความประมาท เป็นโทษแห่งสตินทรีย์  
๑๓. สตินทรีย์มีโทษ เพราะมีสภาวะไม่เที่ยง  
๑๔. สตินทรีย์มีโทษ เพราะมีสภาวะเป็นทุกข์  
๑๕. สตินทรีย์มีโทษ เพราะมีสภาวะเป็นอนัตตา 
๑๖. ความปรากฏแห่งอุทธัจจะ เป็นโทษแห่งสมาธินทรีย์ 
๑๗. ความปรากฏแห่งความเร่าร้อนเพราะอุทธัจจะ เป็นโทษแห่งสมาธินทรีย์ 
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๑๘. สมาธินทรีย์มีโทษ เพราะมีสภาวะไม่เที่ยง  
๑๙. สมาธินทรีย์มีโทษ เพราะมีสภาวะเป็นทุกข์  
๒๐. สมาธินทรีย์มีโทษ เพราะมีสภาวะเป็นอนัตตา 
๒๑. ความปรากฏแห่งอวิชชา เป็นโทษแห่งปัญญินทรีย์  
๒๒. ความปรากฏแห่งความเร่าร้อนเพราะอวิชชา เป็นโทษแห่งปัญญินทรีย์  
๒๓. ปัญญินทรีย์มีโทษ เพราะมีสภาวะไม่เที่ยง  
๒๔. ปัญญินทรีย์มีโทษ เพราะมีสภาวะเป็นทุกข์  
๒๕. ปัญญินทรีย์มีโทษ เพราะมีสภาวะเป็นอนัตตา 
อินทรีย์ ๕ มีโทษ เพราะอาการ ๒๕ อย่างนี้ บุคคลรู้ชัดโทษแห่งอินทรีย์ ๕ เพราะอาการ ๒๕ อย่างนี้  

ค. นิสสรณนิทเทส 
แสดงเครื่องสลัดออก (จากอินทรีย์ ๕) 

[๑๙๑] อินทรีย์ ๕ มีเครื่องสลัดออกด้วยอาการ ๑๘๐ อย่าง เป็นอย่างไร  บุคคลรู้ชัดเครื่อง
สลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๑๘๐ อย่าง เป็นอย่างไร  คือ  

เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ สัทธินทรีย์จึง 
๑.  สลัดออกจากความไม่มีศรัทธา 
๒.  สลัดออกจากความเร่าร้อนเพราะความไม่มีศรัทธา 
๓.  สลัดออกจากเหล่ากิเลสที่เป็นไปตามความไม่มีศรัทธาและจากขันธ์  
๔.  สลัดออกจากสรรพนิมิตภายนอก 
๕.  สลัดออกจากสัทธินทรีย์ที่มีอยู่ก่อนแต่การได้สัทธินทรีย์ที่ประณีตกว่านั้น 
เพราะมีสภาวะประคองไว้ วิริยินทรีย์จึง 
๑.  สลัดออกจากความเกียจคร้าน 
๒.  สลัดออกจากความเร่าร้อนเพราะความเกียจคร้าน 
๓.  สลัดออกจากเหล่ากิเลสที่เป็นไปตามความเกียจคร้านและจากขันธ์  
๔.  สลัดออกจากสรรพนิมิตภายนอก 
๕.  สลัดออกจากวิริยินทรีย์ซึ่งมีอยู่ก่อนแต่การได้วิริยินทรีย์ที่ประณีตกว่านั้น 
เพราะมีสภาวะตั้งม่ัน สตินทรีย์จึง 
๑.  สลัดออกจากความประมาท 
๒.  สลัดออกจากความเร่าร้อนเพราะความประมาท  
๓.  สลัดออกจากเหล่ากิเลสที่เป็นไปตามความประมาทและจากขันธ์  
๔.  สลัดออกจากสรรพนิมิตภายนอก  
๕.  สลัดออกจากสตินทรีย์ซึ่งมีอยู่ก่อนแต่การได้สตินทรีย์ที่ประณีตกว่านั้น  
เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน สมาธินทรีย์จึง 
๑.  สลัดออกจากอุทธัจจะ 
๒.  สลัดออกจากความเร่าร้อนเพราะอุทธัจจะ 
๓.  สลัดออกจากเหล่ากิเลสที่เป็นไปตามอุทธัจจะนั้นและจากขันธ์ 
๔.  สลัดออกจากสรรพนิมิตภายนอก  
๕. สลัดออกจากสมาธินทรีย์ซึ่งมีอยู่ก่อนแต่การได้สมาธินทรีย์ที่ประณีตกว่านั้น  
เพราะมีสภาวะเห็น ปัญญินทรีย์จึง 
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๑.  สลัดออกจากอวิชชา  
๒.  สลัดออกจากความเร่าร้อนเพราะอวิชชา 
๓.  สลัดออกจากเหล่ากิเลสที่เป็นไปตามอวิชชาและจากขันธ์  
๔.  สลัดออกจากสรรพนิมิตภายนอก  
๕. สลัดออกจากปัญญินทรีย์ซึ่งมีอยู่ก่อนแต่การได้ปัญญินทรีย์ที่ประณีตกว่านั้น 
[๑๙๒] ด้วยอำนาจแห่งปฐมฌาน อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในส่วนเบื้องต้น  
ด้วยอำนาจแห่งทุติยฌาน อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในปฐมฌาน  
ด้วยอำนาจแห่งตติยฌาน อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในทุติยฌาน  
ด้วยอำนาจแห่งจตุตถฌาน อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในตติยฌาน  
ด้วยอำนาจแห่งอากาสานัญจายตนสมาบัติ อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในจตุตถฌาน  
ด้วยอำนาจแห่งวิญญาณัญจายตนสมาบัติ อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในอากาสานัญจาย

ตนสมาบัติ  
ด้วยอำนาจแห่งอากิญจัญญายตนสมาบัติ อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในวิญญาณัญจาย

ตนสมาบัติ  
ด้วยอำนาจแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจาก อินทรีย์ ๕ ใ นอา

กิญจัญญายตนสมาบัติ  
ด้วยอำนาจแห่งอนิจจานุปัสสนา อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในเนวสัญญานาสัญญายตน

สมาบัติ (๘) 
ด้วยอำนาจแห่งทุกขานุปัสสนา อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในอนิจจานุปัสสนา  
ด้วยอำนาจแห่งอนัตตานุปัสสนา อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในทุกขานุปัสสนา  
ด้วยอำนาจแห่งนิพพิทานุปัสสนา อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในอนัตตานุปัสสนา  
ด้วยอำนาจแห่งวิราคานุปัสสนา อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในนิพพิทานุปัสสนา 
ด้วยอำนาจแห่งนิโรธานุปัสสนา อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในวิราคานุปัสสนา  
ด้วยอำนาจแห่งปฏินิสสัคคานุปัสสนา อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในนิโรธานุปัสสนา  
ด้วยอำนาจแห่งขยานุปัสสนา อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในปฏินิสสัคคานุปัสสนา  
ด้วยอำนาจแห่งวยานุปัสสนา อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในขยานุปัสสนา  
ด้วยอำนาจแห่งวิปริณามานุปัสสนา อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในวยานุปัสสนา  
ด้วยอำนาจแห่งอนิมิตตานุปัสสนา อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในวิปริณามานุปัสสนา  
ด้วยอำนาจแห่งอัปปณิหิตานุปัสสนา อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในอนิมิตตานุปัสสนา  
ด้วยอำนาจแห่งสุญญตานุปัสสนา อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในอัปปณิหิตานุปัสสนา  
ด้วยอำนาจแห่งอธิปัญญาธัมมวิปัสสนา อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในสุญญตานุปัสสนา  
ด้วยอำนาจแห่งยถาภูตญาณทัสสนะ อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ใ นอธิปัญญาธัมม

วิปัสสนา  
ด้วยอำนาจแห่งอาทีนวานุปัสสนา อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในยถาภูตญาณทัสสนะ  
ด้วยอำนาจแห่งปฏิสังขานุปัสสนา อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในอาทีนวานุปัสสนา  
ด้วยอำนาจแห่งวิวัฏฏนานุปัสสนา อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในปฏิสังขานุปัสสนา  
ด้วยอำนาจแห่งโสดาปัตติมรรค อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ใ นวิวัฏฏนานุปัสสนา 

(๑๘-๒๖) 
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ด้วยอำนาจแห่งโสดาปัตติผลสมาบัติ อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในโสดาปัตติมรรค  
ด้วยอำนาจแห่งสกทาคามิมรรค อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในโสดาปัตติผล  
ด้วยอำนาจแห่งสกทาคามิผลสมาบัติ อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในสกทาคามิมรรค  
ด้วยอำนาจแห่งอนาคามิมรรค อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในสกทาคามิผลสมาบัติ  
ด้วยอำนาจแห่งอนาคามิผลสมาบัติ อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในอนาคามิมรรค  
ด้วยอำนาจแห่งอรหัตตมรรค อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในอนาคามิผล  
ด้วยอำนาจแห่งอรหัตตผลสมาบัติ อินทรีย์ ๕ จึงสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ในอรหัตตมรรค  
อินทรีย์ ๕ ในเนกขัมมะ สลัดออกจากกามฉันทะ  
อินทรีย์ ๕ ในอพยาบาท สลัดออกจากพยาบาท  
อินทรีย์ ๕ ในอาโลกสัญญา สลัดออกจากถีนมิทธะ  
อินทรีย์ ๕ ในอวิกเขปะ สลัดออกจากอุทธัจจะ   
อินทรีย์ ๕ ในธัมมววัตถาน สลัดออกจากวิจิกิจฉา  
อินทรีย์ ๕ ในญาณ สลัดออกจากอวิชชา    
อินทรีย์ ๕ ในปามุชชะ สลัดออกจากอรติ 
[๑๙๓] อินทรีย์ ๕ ในปฐมฌาน สลัดออกจากนิวรณ์  
อินทรีย์ ๕ ในทุติยฌาน สลัดออกจากวิตกวิจาร  
อินทรีย์ ๕ ในตติยฌาน สลัดออกจากปีติ  
อินทรีย์ ๕ ในจตุตถฌาน สลัดออกจากสุขและทุกข์  
อินทรีย์ ๕ ในอากาสานัญจายตนสมาบัติ สลัดออกจากรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา   
อินทรีย์ ๕ ในวิญญาณัญจายตนสมาบัติ สลัดออกจากอากาสานัญจายตนสัญญา  
อินทรีย์ ๕ ในอากิญจัญญายตนสมาบัติ สลัดออกจากวิญญาณัญจายตนสัญญา  
อินทรีย์ ๕ ในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ สลัดออกจากอากิญจัญญายตน-สัญญา 
อินทรีย์ ๕ ในอนิจจานุปัสสนา สลัดออกจากนิจจสัญญา  
อินทรีย์ ๕ ในทุกขานุปัสสนา สลัดออกจากสุขสัญญา  
อินทรีย์ ๕ ในอนัตตานุปัสสนา สลัดออกจากอัตตสัญญา  
อินทรีย์ ๕ ในนิพพิทานุปัสสนา สลัดออกจากนันทิ  
อินทรีย์ ๕ ในวิราคานุปัสสนา สลัดออกจากราคะ  
อินทรีย์ ๕ ในนิโรธานุปัสสนา สลัดออกจากสมุทัย  
อินทรีย์ ๕ ในปฏินิสสัคคานุปัสสนา สลัดออกจากอาทานะ  
อินทรีย์ ๕ ในขยานุปัสสนา สลัดออกจากฆนสัญญา  
อินทรีย์ ๕ ในวยานุปัสสนา สลัดออกจากอายุหนะ  
อินทรีย์ ๕ ในวิปริณามานุปัสสนา สลัดออกจากธุวสัญญา  
อินทรีย์ ๕ ในอนิมิตตานุปัสสนา สลัดออกจากนิมิต  
อินทรีย์ ๕ ในอัปปณิหิตานุปัสสนา สลัดออกจากปณิธิ  
อินทรีย์ ๕ ในสุญญตานุปัสสนา สลัดออกจากอภินิเวส  
อินทรีย์ ๕ ในอธิปัญญาธัมมวิปัสสนา สลัดออกจากสาราทานาภินิเวส  
อินทรีย์ ๕ ในยถาภูตญาณทัสสนะ สลัดออกจากสัมโมหาภินิเวส  
อินทรีย์ ๕ ในอาทีนวานุปัสสนา สลัดออกจากอาลยาภินิเวส  
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อินทรีย์ ๕ ในปฏิสังขานุปัสสนา สลัดออกจากอัปปฏิสังขา 
อินทรีย์ ๕ ในวิวัฏฏนานุปัสสนา สลัดออกจากสัญโญคาภินิเวส 
อินทรีย์ ๕ ในโสดาปัตติมรรค สลัดออกจากกิเลสซึ่งอยู่ร่วมกันกับทิฏฐิ  
อินทรีย์ ๕ ในสกทาคามิมรรค สลัดออกจากกิเลสอย่างหยาบ  
อินทรีย์ ๕ ในอนาคามิมรรค สลัดออกจากกิเลสอย่างละเอียด  
อินทรีย์ ๕ ในอรหัตตมรรค สลัดออกจากกิเลสทั้งปวง  
อินทรีย์ ๕ ใ นธรรมนั้น ๆ  อันพระขีณาสพทั้งปวงสลัดออกได้แล้ว สลัดออก ดีแล้ว ระงับแล้ว และ

ระงับดีแล้ว  
อินทรีย์ ๕ มีเครื่องสลัดออกด้วยอาการ ๑๘๐ อย่างนี้ บุคคลรู้ชัดเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ด้วย

อาการ ๑๘๐ อย่างนี้ 
สุตตันตนิทเทสท่ี ๒ จบ 

ปฐมภาณวาร จบ 
๓. ตติยสุตตันตนิทเทส 

แสดงสูตรท่ี ๓ 
[๑๙๔] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการนี้  
อินทรีย์ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑.  สัทธินทรีย์  (อินทรีย์คือศรัทธา) 
๒.  วิริยินทรีย์  (อินทรีย์คือวิริยะ)  
๓.  สตินทรีย์  (อินทรีย์คือสติ) 
๔.  สมาธินทรีย์  (อินทรีย์คือสมาธิ) 
๕.  ปัญญินทรีย์  (อินทรีย์คือปัญญา) 
ภิกษุทั้งหลาย พึงเห็นสัทธินทรีย์ได้ท่ีไหน   
พึงเห็นได้ในโสตาปัตติยังคะ   ๔ พึงเห็นสัทธินทรีย์ได้ที่นี้  38

พึงเห็นวิริยินทรีย์ได้ท่ีไหน  
พึงเห็นได้ในสัมมัปปธาน ๔ พึงเห็นวิริยินทรีย์ได้ที่นี ้
พึงเห็นสตินทรีย์ได้ท่ีไหน  
พึงเห็นได้ในสติปัฏฐาน ๔ พึงเห็นสตินทรีย์ได้ที่นี ้
พึงเห็นสมาธินทรีย์ได้ท่ีไหน  
พึงเห็นได้ในฌาน ๔ พึงเห็นสมาธินทรีย์ได้ที่นี ้
พึงเห็นปัญญินทรีย์ได้ท่ีไหน  
พึงเห็นได้ในอริยสัจ ๔ พึงเห็นปัญญินทรีย์ได้ที่นี ้
ด้วยอำนาจแห่งสัทธินทรีย์ในโสตาปัตติยังคะ ๔ พึงเห็นอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการเท่าไร  
ด้วยอำนาจแห่งวิริยินทรีย์ในสัมมัปปธาน ๔ พึงเห็นอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ เท่าไร  
ด้วยอำนาจแห่งสตินทรีย์ในสติปัฏฐาน ๔ พึงเห็นอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการเท่าไร  

 โสตาปัตติยังคะ ได้แก่ (๑) คบหาสัตบุรุษ (๒) ฟังสัทธรรม (๓) มนสิการโดยอุบายแยบคาย (๔) ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 38

(ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๙๔/๑๖๐)
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ด้วยอำนาจแห่งสมาธินทรีย์ในฌาน ๔ พึงเห็นอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการเท่าไร  
ด้วยอำนาจแห่งปัญญินทรีย์ในอริยสัจ ๔ พึงเห็นอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการเท่าไร  
คือ ด้วยอำนาจแห่งสัทธินทรีย์ในโสตาปัตติยังคะ ๔ พึงเห็นอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๒๐ อย่าง 
ด้วยอำนาจแห่งวิริยินทรีย์ในสัมมัปปธาน ๔ พึงเห็นอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๒๐ อย่าง  
ด้วยอำนาจแห่งสตินทรีย์ในสติปัฏฐาน ๔ พึงเห็นอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๒๐ อย่าง  
ด้วยอำนาจแห่งสมาธินทรีย์ในฌาน ๔ พึงเห็นอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๒๐ อย่าง  
ด้วยอำนาจแห่งปัญญินทรีย์ในอริยสัจ ๔ พึงเห็นอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๒๐ อย่าง 

(๑) ปเภทคณนนิทเทส 
แสดงอินทรีย์ตามหมวดธรรมต่าง ๆ 

[๑๙๕] ด้วยอำนาจแห่งสัทธินทรีย์ในโสตาปัตติยังคะ ๔ พึงเห็นอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๒๐ 
อย่าง เป็นอย่างไร   

คือ พึงเห็นสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ใ นการน้อมใจเชื่อในโสตาปัตติ-ยังคะคือการคบ
สัตบุรุษ (และ) ด้วยอำนาจแห่งสัทธินทรีย์ พึงเห็นวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะประคองไว้ พึงเห็นสตินทรีย์ เพราะ
มีสภาวะตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน พึงเห็นปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเห็น 

พึงเห็นสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ใ นการน้อมใจเชื่อในโสตาปัตติยังคะ คือการฟังสัทธรรม
ของสัตบุรุษ ฯลฯ  

พึงเห็นสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ในการน้อมใจเชื่อในโสตาปัตติยังคะ คือการมนสิการโดย
อุบายแยบคาย ฯลฯ  

พึงเห็นสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ใ นการน้อมใจเชื่อในโสตาปัตติยังคะ คือการปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม (และ) ด้วยอำนาจแห่งสัทธินทรีย์ พึงเห็น วิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะประคองไว้ พึงเห็นสตินท
รีย์ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน พึงเห็นปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเห็น  

ด้วยอำนาจแห่งสัทธินทรีย์ ในโสตาปัตติยังคะ ๔ พึงเห็นอินทรีย์ ๕ ด้วย อาการ ๒๐ อย่างนี ้
ด้วยอำนาจแห่งวิริยินทรีย์ในสัมมัปปธาน ๔ พึงเห็นอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๒๐ อย่าง เป็น

อย่างไร   
คือ พึงเห็นวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ใ นการประคองไว้ในสัมมัปปธาน คือการไม่ทำบาป

อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น (และ) ด้วยอำนาจแห่งวิริยินทรีย์ พึงเห็นสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น พึง
เห็นสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน พึงเห็นปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเห็น พึงเห็นสัทธินทรีย์ เพราะมี
สภาวะน้อมใจเชื่อ  

พึงเห็นวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ใ นการประคองไว้ในสัมมัปปธาน คือการละบาปอกุศล
ธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ 

พึงเห็นวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ใ นการประคองไว้ในสัมมัปปธานคือการทำกุศลธรรมที่ยัง
ไม่เกิดให้เกิดขึ้น ฯลฯ 

พึงเห็นวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ใ นการประคองไว้ในสัมมัปปธานคือความดำรงอยู่ ไ ม่
เลือนหาย ภิญโญภาพ ไ พบูลย์ เจริญเต็มที่ แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว (และ) ด้วยอำนาจแห่งวิริยินทรีย์ พึง
เห็นสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน พึงเห็นปัญญินทรีย์ เพราะมี
สภาวะเห็น พึงเห็นสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะน้อมไป  

ด้วยอำนาจแห่งวิริยินทรีย์ ในสัมมัปปธาน ๔ พึงเห็นอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๒๐ อย่างนี ้
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ด้วยอำนาจแห่งสตินทรีย์ในสติปัฏฐาน ๔ พึงเห็นอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๒๐ อย่าง เป็น
อย่างไร   

คือ พึงเห็นสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการตั้งมั่นในสติปัฏฐานคือการพิจารณาเห็นกายใน
กาย (และ) ด้วยอำนาจแห่งสตินทรีย์ พึงเห็นสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน พึงเห็นปัญญินทรีย์ เพราะมี
สภาวะเห็น พึงเห็นสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะประคองไว้  

พึงเห็นสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการตั้งมั่นในสติปัฏฐานคือการพิจารณาเห็นเวทนาใน
เวทนาทั้งหลาย ฯลฯ 

พึงเห็นสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการตั้งมั่นในสติปัฏฐานคือการพิจารณาเห็นจิตในจิต 
ฯลฯ 

พึงเห็นสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการตั้งมั่นในสติปัฏฐานคือการพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลาย (และ) ด้วยอำนาจแห่งสตินทรีย์ พึงเห็น สมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน พึงเห็นปัญญินท
รีย์ เพราะมีสภาวะเห็น พึงเห็นสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะประคอง
ไว้  

ด้วยอำนาจแห่งสตินทรีย์ ในสติปัฏฐาน ๔ พึงเห็นอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๒๐ อย่างนี ้
ด้วยอำนาจแห่งสมาธินทรีย์ในฌาน ๔ พึงเห็นอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๒๐ อย่าง เป็นอย่างไร   
คือ พึงเห็นสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ใ นความไม่ฟุ้งซ่านในปฐมฌาน (และ) ด้วยอำนาจ

แห่งสมาธินทรีย์ พึงเห็นปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเห็น พึงเห็นสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ พึงเห็นวิ
ริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะประคองไว้ พึงเห็นสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น  

พึงเห็นสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ในความไม่ฟุ้งซ่าน ในทุติยฌาน ฯลฯ  
พึงเห็นสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ในความไม่ฟุ้งซ่านในตติยฌาน ฯลฯ   
พึงเห็นสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ในความไม่ฟุ้งซ่านในจตุตถฌาน (และ) ด้วยอำนาจแห่ง

สมาธินทรีย์ พึงเห็นปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเห็น พึงเห็นสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยิน
ทรีย์ เพราะมีสภาวะประคองไว้ พึงเห็นสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น  

ด้วยอำนาจแห่งสมาธินทรีย์ในฌาน ๔ พึงเห็นอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๒๐ อย่างนี ้
ด้วยอำนาจแห่งปัญญินทรีย์ในอริยสัจ ๔ พึงเห็นอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๒๐ อย่าง เป็นอย่างไร   
คือ พึงเห็นปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการเห็นในอริยสัจคือทุกข์ (และ) ด้วยอำนาจแห่ง

ปัญญินทรีย์ พึงเห็นสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะประคองไว้ พึงเห็น
สตินทรีย์ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน  

พึงเห็นปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการเห็นในอริยสัจคือทุกขสมุทัย ฯลฯ  
พึงเห็นปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการเห็นในอริยสัจคือทุกขนิโรธ ฯลฯ  
พึงเห็นปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการเห็นในอริยสัจคือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (และ) 

ด้วยอำนาจแห่งปัญญินทรีย์ พึงเห็นสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะ
ประคองไว้ พึงเห็นสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน  

ด้วยอำนาจแห่งปัญญินทรีย์ในอริยสัจ ๔ พึงเห็นอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๒๐ อย่างนี ้
(๒) จริยวาร 

วาระว่าด้วยความประพฤติ 
[๑๙๖] ด้วยอำนาจแห่งสัทธินทรีย์ในโสตาปัตติยังคะ ๔ พึงเห็นความประพฤติแห่งอินทรีย์ ๕ 

ด้วยอาการเท่าไร  
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ด้วยอำนาจแห่งวิริยินทรีย์ในสัมมัปปธาน ๔ ฯลฯ  
ด้วยอำนาจแห่งสตินทรีย์ในสติปัฏฐาน ๔ ฯลฯ  
ด้วยอำนาจแห่งสมาธินทรีย์ในฌาน ๔ ฯลฯ 
ด้วยอำนาจแห่งปัญญินทรีย์ในอริยสัจ ๔ พึงเห็นความประพฤติแห่งอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการเท่าไร   
คือ ด้วยอำนาจแห่งสัทธินทรีย์ในโสตาปัตติยังคะ ๔ พึงเห็นความประพฤติแห่งอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ 

๒๐ อย่าง 
ด้วยอำนาจแห่งวิริยินทรีย์ในสัมมัปปธาน ๔ ฯลฯ 
ด้วยอำนาจแห่งสตินทรีย์ในสติปัฏฐาน ๔ ฯลฯ 
ด้วยอำนาจแห่งสมาธินทรีย์ในฌาน ๔ ฯลฯ 
ด้วยอำนาจแห่งปัญญินทรีย์ในอริยสัจ ๔ พึงเห็นความประพฤติแห่งอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๒๐ อย่าง 
ด้วยอำนาจแห่งสัทธินทรีย์ในโสตาปัตติยังคะ ๔ พึงเห็นความประพฤติแห่งอินทรีย์ ๕ ด้วย

อาการ ๒๐ อย่าง เป็นอย่างไร   
คือ พึงเห็นความประพฤติแห่งสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ในความ น้อมใจเชื่อ ในโสตาปัตติ

ยังคะคือการคบหาสัตบุรุษ (และ) ด้วยอำนาจสัทธินทรีย์ พึงเห็นความประพฤติแห่งวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะ
ประคองไว้ พึงเห็นความประพฤติแห่งสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น พึงเห็นความประพฤติแห่งสมาธินทรีย์ 
เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน พึงเห็นความประพฤติแห่งปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเห็น  

พึงเห็นความประพฤติแห่งสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ใ นความน้อมใจเชื่อ ใ นโสตาปัตติยัง
คะคือการฟังธรรมของสัตบุรุษ ฯลฯ 

พึงเห็นความประพฤติแห่งสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ใ นความน้อมใจเชื่อ ใ นโสตาปัตติยัง
คะคือการมนสิการโดยอุบายแยบคาย ฯลฯ 

พึงเห็นความประพฤติแห่งสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ใ นความน้อมใจเชื่อ ใ นโสตาปัตติยัง
คะคือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม (และ) ด้วยอำนาจสัทธินทรีย์ พึงเห็นความประพฤติแห่งสตินทรีย์ เพราะ
มีสภาวะตั้งมั่น พึงเห็นความประพฤติแห่งสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน พึงเห็นความประพฤติแห่ง
ปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเห็น 

ด้วยอำนาจแห่งสัทธินทรีย์ในโสตาปัตติยังคะ ๔ พึงเห็นความประพฤติแห่ง อินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ 
๒๐ อย่างนี ้

ด้วยอำนาจแห่งวิริยินทรีย์ในสัมมัปปธาน ๔ พึงเห็นความประพฤติแห่งอินทรีย์ ๕ ด้วย
อาการ ๒๐ อย่าง เป็นอย่างไร   

คือ พึงเห็นความประพฤติแห่งวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ใ นการประคองไว้ ใ นสัมมัปปธาน
คือการไม่ทำบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น (และ) ด้วยอำนาจแห่งวิริยินทรีย์ พึงเห็นความประพฤติแห่ง
สตินทรีย์ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น พึงเห็นความประพฤติแห่งสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน พึงเห็นความ
ประพฤติแห่งปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเห็น พึงเห็นความประพฤติแห่งสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ 
ฯลฯ  

พึงเห็นความประพฤติแห่งวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ใ นการประคองไว้ในสัมมัปปธานคือ
การละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ 

พึงเห็นความประพฤติแห่งวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ใ นการประคองไว้ ใ นสัมมัปปธานคือ
การทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ฯลฯ 
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พึงเห็นความประพฤติแห่งวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ใ นการประคองไว้ ใ นสัมมัปปธานคือ
ความดำรงอยู่ ไ ม่เลือนหาย ภิญโญภาพ ไ พบูลย์ เจริญเต็มที่ แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว (และ) ด้วยอำนาจ
แห่งวิริยินทรีย์ พึงเห็นความประพฤติแห่งสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น ฯลฯ พึงเห็นความประพฤติแห่งสัทธิ
นทรีย์ เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ  

ด้วยอำนาจแห่งวิริยินทรีย์ในสัมมัปปธาน ๔ พึงเห็นความประพฤติแห่งอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๒๐ 
อย่างนี้ 

ด้วยอำนาจแห่งสตินทรีย์ในสติปัฏฐาน ๔ พึงเห็นความประพฤติแห่ง อินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ 
๒๐ อย่าง เป็นอย่างไร   

คือ พึงเห็นความประพฤติแห่งสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ในความตั้งมั่น ในสติปัฏฐานคือการ
พิจารณาเห็นกายในกาย (และ) ด้วยอำนาจแห่งสตินทรีย์ พึงเห็น ความประพฤติแห่งสมาธินทรีย์ เพราะมี
สภาวะไม่ฟุ้งซ่าน พึงเห็นความประพฤติแห่งปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเห็น พึงเห็นความประพฤติแห่งสัทธิ
นทรีย์ เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ พึงเห็นความประพฤติแห่งวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะประคองไว้  

พึงเห็นความประพฤติแห่งสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ใ นความตั้งมั่นในสติปัฏฐานคือการ
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ   

พึงเห็นความประพฤติแห่งสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ใ นความตั้งมั่นในสติปัฏฐานคือการ
พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  

พึงเห็นความประพฤติแห่งสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ใ นความตั้งมั่น ใ นสติปัฏฐานคือการ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย (และ) ด้วยอำนาจแห่ง สตินทรีย์ ฯลฯ พึงเห็นความประพฤติแห่งวิริยินทรีย์ 
เพราะมีสภาวะประคองไว้  

ด้วยอำนาจแห่งสตินทรีย์ในสติปัฏฐาน ๔ พึงเห็นความประพฤติแห่งอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๒๐ อย่าง
นี ้

ด้วยอำนาจแห่งสมาธินทรีย์ในฌาน ๔ พึงเห็นความประพฤติแห่งอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๒๐ 
อย่าง เป็นอย่างไร   

คือ พึงเห็นความประพฤติแห่งสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ใ นความไม่ฟุ้งซ่านในปฐมฌาน 
(และ) ด้วยอำนาจแห่งสมาธินทรีย์ พึงเห็นความประพฤติแห่ง ปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเห็น พึงเห็นความ
ประพฤติแห่งสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ พึงเห็นความประพฤติแห่งวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะ
ประคองไว้ พึงเห็น ความประพฤติแห่งสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น  

พึงเห็นความประพฤติแห่งสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ในความไม่ ฟุ้งซ่านในทุติยฌาน ฯลฯ 
  

พึงเห็นความประพฤติแห่งสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ในความไม่ ฟุ้งซ่านในตติยฌาน ฯลฯ  
พึงเห็นความประพฤติแห่งสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ใ นความไม่ฟุ้งซ่านในจตุตถฌาณ 

ฯลฯ พึงเห็นความประพฤติแห่งสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น  
ด้วยอำนาจแห่งสมาธินทรีย์ในฌาน ๔ พึงเห็นความประพฤติแห่งอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๒๐ อย่างนี ้
ด้วยอำนาจแห่งปัญญินทรีย์ในอริยสัจ ๔ พึงเห็นความประพฤติแห่ง อินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ 

๒๐ อย่าง เป็นอย่างไร   
คือ พึงเห็นความประพฤติแห่งปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ในการเห็นอริยสัจคือทุกข์ (และ) 

ด้วยอำนาจแห่งปัญญินทรีย์ พึงเห็นความประพฤติแห่งสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ พึงเห็นความ
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ประพฤติแห่งวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะประคองไว้ พึงเห็นความประพฤติแห่งสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น 
พึงเห็นความประพฤติแห่งสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน  

พึงเห็นความประพฤติแห่งปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ใ นความเห็นอริยสัจคือทุกขสมุทัย 
ฯลฯ  

พึงเห็นความประพฤติแห่งปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ใ นความเห็นอริยสัจคือทุกขนิโรธ 
ฯลฯ 

พึงเห็นความประพฤติแห่งปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ใ นความเห็นอริยสัจคือทุกขนิโรธคา
มินีปฏิปทา (และ) ด้วยอำนาจแห่งปัญญินทรีย์ พึงเห็นความประพฤติแห่งสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะน้อมใจ
เชื่อ พึงเห็นความประพฤติแห่งวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะประคองไว้ พึงเห็นความประพฤติแห่งสตินทรีย์ เพราะ
มีสภาวะตั้งมั่น พึงเห็นความประพฤติแห่งสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน  

ด้วยอำนาจแห่งปัญญินทรีย์ในอริยสัจ ๔ พึงเห็นความประพฤติแห่งอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๒๐ อย่าง
นี ้

จารวิหารนิทเทส 
แสดงความประพฤติและความเป็นอยู่ 

[๑๙๗] ความประพฤติและความเป็นอยู่ เป็นอันตรัสรู้แล้ว รู้แจ้งแล้ว เหมือนอย่างสพรหมจารีผู้รู้
แจ้ง มั่นใจบุคคล ตามที่ประพฤติ ตามที่เป็นอยู่ในฐานะที่ลึกซึ้งว่า “ท่านผู้นี้บรรลุแล้วหรือว่าจักบรรลุแน่” 

คำว่า ความประพฤติ อธิบายว่า ความประพฤติ ๘ อย่าง ได้แก่  
๑.  ความประพฤติในอิริยาบถ  
๒.  ความประพฤติในอายตนะ  
๓.  ความประพฤติในสต ิ
๔.  ความประพฤติในสมาธิ  
๕.  ความประพฤติในญาณ 
๖.  ความประพฤติในมรรค  
๗.  ความประพฤติในผล 
๘.  ความประพฤติเพ่ือประโยชน์แก่โลก  
คำว่า ความประพฤติในอิริยาบถ ได้แก่ ความประพฤติในอิริยาบถ ๔ 
คำว่า ความประพฤติในอายตนะ ไ ด้แก่ ความประพฤติในอายตนะภายในและอายตนะภายนอก

อย่างละ ๖ 
คำว่า ความประพฤติในสติ ได้แก่ ความประพฤติในสติปัฏฐาน ๔ 
คำว่า ความประพฤติในสมาธิ ได้แก่ ความประพฤติในฌาน ๔ 
คำว่า ความประพฤติในญาณ ได้แก่ ความประพฤติในอริยสัจ ๔ 
คำว่า ความประพฤติในมรรค ได้แก่ ความประพฤติในอริยมรรค ๔ 
คำว่า ความประพฤติในผล ได้แก่ ความประพฤติในสามัญญผล ๔  
คำว่า ความประพฤติเพื่อประโยชน์แก่โลก ไ ด้แก่ ความประพฤติในพระ ตถาคตอรหันตสัมมาสัม

พุทธเจ้า ความประพฤติในพระปัจเจกพุทธเจ้าบางส่วน ความประพฤติในพระสาวกบางส่วน ความประพฤติใน
อิริยาบถมีแก่ผู้ตั้งตนไว้ชอบ ความประพฤติในอายตนะมีแก่ผู้สำรวมอินทรีย์ ความประพฤติในสติมีแก่ผู้ที่อยู่
ด้วยความไม่ประมาท ความประพฤติในสมาธิมีแก่ผู้ขวนขวายในอธิจิต ความประพฤติ ใ นญาณมีแก่ผู้บรรลุ
ปัญญาเครื่องตรัสรู้ ความประพฤติในมรรคมีแก่ผู้ปฏิบัติชอบ ความประพฤติในผลมีแก่ผู้ได้บรรลุผล และความ
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ประพฤติเพ่ือประโยชน์แก่โลกมีแก่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าบางส่วน พระ
สาวก บางส่วน เหล่านี้ ชื่อว่าความประพฤติ ๘ อย่าง 

อีกนัยหนึ่ง ความประพฤติ ๘ อย่าง คือ  
๑.  เมื่อน้อมใจเชื่อ ชื่อว่าย่อมประพฤติด้วยศรัทธา  
๒.  เมื่อประคองใจ ชื่อว่าย่อมประพฤติด้วยวิริยะ 
๓.  เมื่อตั้งจิตมั่น ชื่อว่าย่อมประพฤติด้วยสติ  
๔.  เมื่อทำความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าย่อมประพฤติด้วยสมาธิ  
๕.  เมื่อรู้ชัด ชื่อว่าย่อมประพฤติด้วยปัญญา  
๖.  เมื่อรู้แจ้ง ชื่อว่าย่อมประพฤติด้วยวิญญาณ   39

๗.  เมื่อมนสิการว่า “กุศลธรรมทั้งหลายย่อมดำเนินไปแก่ผู้ปฏิบัติอย่างนี้” ชื่อว่าย่อมประพฤติด้วย
ความประพฤติในอายตนะ  

๘.  เมื่อมนสิการว่า “ผู้ปฏิบัติอย่างนี้ ย่อมบรรลุคุณวิเศษ” ชื่อว่าย่อมประพฤติด้วยความประพฤติ
ด้วยคุณวิเศษ  

เหล่านี้ ชื่อว่าความประพฤติ ๘ อย่าง 
อีกนัยหนึ่ง ความประพฤติ ๘ อย่าง คือ  
๑. ความประพฤติสัมมาทิฏฐิ ชื่อว่าทัสสนจริยา (ความประพฤติด้วยความเห็น) 
๒.  ความประพฤติสัมมาสังกัปปะ ชื่อว่าอภินิโรปนจริยา (ความประพฤติ ด้วยการปลูกฝังความดำริ) 
๓.  ความประพฤติสัมมาวาจา ชื่อว่าปริคคหจริยา (ความประพฤติด้วยการกำหนดสำรวมวจี ๔ อย่าง 

) 
๔.  ความประพฤติสัมมากัมมันตะ ชื่อว่าสมุฏฐานจริยา (ความประพฤติ ด้วยความหมั่น) 
๕. ความประพฤติสัมมาอาชีวะ ชื่อว่าโวทานจริยา (ความประพฤติด้วยความผ่องแผ้ว)  
๖. ความประพฤติสัมมาวายามะ ชื่อว่าปัคคหจริยา (ความประพฤติด้วยการประคองความเพียร) 
๗. ความประพฤติสัมมาสติ ชื่อว่าอุปัฏฐานจริยา (ความประพฤติด้วยการเข้าไปตั้งสติ) 
๘. ความประพฤติสัมมาสมาธิ ชื่อว่าอวิกเขปจริยา (ความประพฤติด้วย ความไม่ฟุ้งซ่าน) 
เหล่านี้ ชื่อว่าความประพฤติ ๘ อย่าง  40

คำว่า  ความเป็นอยู่ อธิบายว่า บุคคลผู้น้อมใจเชื่อย่อมอยู่ด้วยศรัทธา ผู้ประคองไว้ย่อมอยู่ด้วย
ความเพียร ผู้ตั้งมั่นย่อมอยู่ด้วยสติ ผู้ทำความไม่ฟุ้งซ่านย่อมอยู่ด้วยสมาธิ ผู้รู้ชัดย่อมอยู่ด้วยปัญญา 

คำว่า ตรัสรู้แล้ว อธิบายว่า สภาวะที่น้อมใจเชื่อแห่งสัทธินทรีย์เป็นอันตรัสรู้แล้ว สภาวะที่ประคองไว้
แห่งวิริยินทรีย์เป็นอันตรัสรู้แล้ว สภาวะที่ตั้งมั่นแห่งสตินทรีย์เป็นอันตรัสรู้แล้ว สภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่านแห่งสมาธินท
รีย์เป็นอันตรัสรู้แล้ว สภาวะที่เห็นแห่งปัญญินทรีย์เป็นอันตรัสรู้แล้ว 

คำว่า รู้แจ้งแล้ว อธิบายว่า สภาวะที่น้อมใจเชื่อแห่งสัทธินทรีย์เป็นอันรู้แจ้งแล้ว สภาวะที่ประคองไว้
แห่งวิริยินทรีย์เป็นอันรู้แจ้งแล้ว สภาวะที่ตั้งมั่นแห่งสตินทรีย์เป็นอันรู้แจ้งแล้ว สภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่านแห่งสมาธินท
รีย์เป็นอันรู้แจ้งแล้ว สภาวะที่เห็นแห่งปัญญินทรีย์เป็นอันรู้แจ้งแล้ว 

 วิญญาณ ในที่นี้หมายถึงอาวัชชนวิญญาณ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๙๗/๑๖๓)39

 ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๑๒๑/๓๙๙-๔๐๑40
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คำว่า ตามท่ีประพฤติ อธิบายว่า ประพฤติด้วยศรัทธาอย่างนี้ ประพฤติด้วยความเพียรอย่างนี้ 
ประพฤติด้วยสติอย่างนี้ ประพฤติด้วยสมาธิอย่างนี้ ประพฤติด้วย ปัญญาอย่างนี้ 

คำว่า ตามท่ีเป็นอยู่ อธิบายว่า เป็นอยู่ด้วยศรัทธาอย่างนี้ เป็นอยู่ด้วยความเพียรอย่างนี้ เป็นอยู่ด้วย
สติอย่างนี้ เป็นอยู่ด้วยสมาธิอย่างนี้ เป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่างนี้ 

คำว่า ผู้รู้แจ้ง อธิบายว่า ผู้รู้แจ้ง ผู้มีปัญญาแจ่มแจ้ง ผู้มีปัญญาทำลายกิเลส ผู้เป็นบัณฑิต ผู้ถึง
พร้อมด้วยปัญญาเครื่องตรัสรู้  

คำว่า สพรหมจารี อธิบายว่า ผู้ที่มีกรรมอย่างเดียวกัน มีอุทเทสอย่างเดียวกัน มีสิกขาเสมอกัน 
คำว่า ในฐานะท่ีลึกซึ้ง อธิบายว่า ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ มรรค ผล อภิญญา และปฏิสัมภิทา 

ท่านกล่าวว่า เป็นฐานะที่ลึกซึ้ง 
คำว่า ม่ันใจ ได้แก่ พึงเชื่อ คือ พึงน้อมไป 
คำว่า แน่ นี้เป็นคำกล่าวโดยนัยเดียว เป็นคำกล่าวโดยไม่สงสัย เป็นคำกล่าวโดยไม่เคลือบแคลง เป็น

คำกล่าวโดยไม่เป็น ๒ นัย เป็นคำกล่าวโดยไม่เป็น ๒ อย่าง เป็นคำกล่าวโดยรัดกุม เป็นคำกล่าวโดยไม่ผิด คำ
ว่า แน่ นี้ เป็นคำกล่าวที่กำหนดไว้แน่นอน 

คำว่า ท่าน นี้เป็นคำกล่าวด้วยความรัก เป็นคำกล่าวโดยความเคารพ คำว่า ท่านนี้ เป็นคำกล่าวที่มี
ความเคารพและความยำเกรง 

คำว่า บรรลุแล้ว ได้แก่ ถึงแล้ว 
คำว่า หรือว่าจักบรรลุ ได้แก่ หรือว่าจักถึง 

สุตตันตนิทเทส ท่ี ๓ จบ 
๔. จตุตถสุตตันตนิทเทส 

แสดงสูตรท่ี ๔ 
[๑๙๘] เหตุเกิดขึ้นเหมือนในสูตรข้างต้น   41

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการนี้  
อินทรีย์ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑.  สัทธินทรีย์  
๒.  วิริยินทรีย์  
๓.  สตินทรีย์  
๔.  สมาธินทรีย์  
๕.  ปัญญินทรีย์  
ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการ นี้แล 
อินทรีย์ ๕ ประการน้ีพึงเห็นด้วยอาการเท่าไร เพราะมีสภาวะอย่างไร  
คือ อินทรีย์ ๕ ประการนี้พึงเห็นด้วยอาการ ๖ อย่าง เพราะมีสภาวะอย่างนี้ คือ พึงเห็นเพราะมีสภาวะ

เป็นใหญ่ เพราะมีสภาวะเป็นเครื่องชำระศีลที่เป็นเบื้องต้นให้หมดจด เพราะมีสภาวะมีประมาณย่ิง เพราะมี
สภาวะตั้งมั่น เพราะมีสภาวะทำให้สิ้นไป เพราะมีสภาวะให้ตั้งอยู่ 

(๑) อาธิปเตยยัฏฐนิทเทส 
แสดงสภาวะเป็นใหญ ่

[๑๙๙] พึงเห็นอินทรีย์เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ เป็นอย่างไร   

 สูตรข้างต้น ในที่นี้หมายถึงสูตรที่ ๑ ข้อ ๑๘๔ หน้า ๒๙๐ ในเล่มนี้41
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คือ พึงเห็นสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความน้อมใจเชื่อแห่งบุคคลผู้ละความไม่มีศรัทธา 
(และ) ด้วยอำนาจแห่งสัทธินทรีย์ พึงเห็นวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะประคองไว้ พึงเห็นสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะ
ตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน พึงเห็นปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเห็น  

พึงเห็นวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการประคองไว้แห่งบุคคลผู้ละความเกียจคร้าน (และ) 
ด้วยอำนาจแห่งวิริยินทรีย์ พึงเห็นสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน 
พึงเห็นปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเห็น พึงเห็นสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ  

พึงเห็นสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความตั้งมั่นแห่งบุคคลผู้ละความประมาท (และ) ด้วย
อำนาจแห่งสตินทรีย์ พึงเห็นสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะไม่ ฟุ้งซ่าน พึงเห็นปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเห็น พึง
เห็นสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะ น้อมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะประคองไว้  

พึงเห็นสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความไม่ฟุ้งซ่านแห่งบุคคลผู้ละอุทธัจจะ (และ) ด้วย
อำนาจแห่งสมาธินทรีย์ พึงเห็นปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเห็น พึงเห็นสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ 
พึงเห็นวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะประคองไว้ พึงเห็นสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น  

พึงเห็นปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการเห็นแห่งบุคคลผู้ละอวิชชา (และ) ด้วยอำนาจแห่ง
ปัญญินทรีย์ พึงเห็นสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะประคองไว้ พึงเห็น
สตินทรีย์ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน  

พึงเห็นสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความน้อมใจเชื่อ ด้วยอำนาจแห่ง เนกขัมมะของบุคคล
ผู้ละกามฉันทะ (และ) ด้วยอำนาจแห่งสัทธินทรีย์ พึงเห็น วิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะประคองไว้ พึงเห็นสตินทรีย์ 
เพราะมีสภาวะตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน พึงเห็นปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเห็น  

พึงเห็นวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการประคองไว้ ด้วยอำนาจแห่งเนกขัมมะของบุคคลผู้
ละกามฉันทะ (และ) ด้วยอำนาจแห่งวิริยินทรีย์ พึงเห็นสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรีย์ 
เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน พึงเห็น ปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเห็น พึงเห็นสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ  

พึงเห็นสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความตั้งมั่น ด้วยอำนาจแห่ง เนกขัมมะของบุคคลผู้ละ
กามฉันทะ (และ) ด้วยอำนาจแห่งสตินทรีย์ พึงเห็นสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน พึงเห็นปัญญินทรีย์ 
เพราะมีสภาวะเห็น พึงเห็นสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ  

พึงเห็นวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะประคองไว้ พึงเห็นสมาธินทรีย์ เพราะมี สภาวะเป็นใหญ่ในความไม่
ฟุ้งซ่าน ด้วยอำนาจแห่งเนกขัมมะของบุคคลผู้ละกามฉันทะ (และ) ด้วยอำนาจแห่งสมาธินทรีย์ พึงเห็นปัญญิ
นทรีย์ เพราะมีสภาวะเห็น พึงเห็นสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะ
ประคองไว้ พึงเห็นสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น  

พึงเห็นปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความเห็น ด้วยอำนาจแห่ง เนกขัมมะของบุคคลผู้ละ
กามฉันทะ (และ) ด้วยอำนาจแห่งปัญญินทรีย์ พึงเห็นสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรีย์ 
เพราะมีสภาวะประคองไว้ พึงเห็นสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน  

พึงเห็นสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในความน้อมใจเชื่อ ด้วยอำนาจแห่งอพยาบาทของบุคคล
ผู้ละพยาบาท ฯลฯ ด้วยอำนาจแห่งอาโลกสัญญาของบุคคลผู้ละถีนมิทธะ ฯลฯ ด้วยอำนาจแห่งอรหัตตมรรค
ของบุคคลผู้ละกิเลสทั้งปวง (และ) ด้วยอำนาจแห่งสัทธินทรีย์ พึงเห็นวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะประคองไว้ พึง
เห็น สตินทรีย์ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน พึงเห็นปัญญินทรีย์ เพราะมี
สภาวะเห็น ฯลฯ  

พึงเห็นปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ในการเห็น ด้วยอำนาจแห่ง อรหัตตมรรคของบุคคลผู้ละ
กิเลสทั้งปวง (และ) ด้วยอำนาจแห่งปัญญินทรีย์ พึงเห็นสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรีย์ 
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เพราะมีสภาวะประคองไว้ พึงเห็นสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน 
พึงเห็นอินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ อย่างนี้ (๑) 

(๒) อาทิวิโสธนัฏฐนิทเทส 
แสดงสภาวะเครื่องชำระศีลท่ีเป็นเบื้องต้นให้หมดจด 

[๒๐๐] พึงเห็นอินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นเครื่องชำระศีลท่ีเป็นเบื้องต้นให้หมดจด เป็น
อย่างไร   

คือ ชื่อว่าสัทธินทรีย์ เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีสภาวะระวังความไม่มีศรัทธา 
เป็นเครื่องชำระศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งสัทธินทรีย์ให้หมดจด  

ชื่อว่าวิริยินทรีย์ เพราะมีสภาวะประคองไว้ ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีสภาวะระวังความเกียจคร้าน เป็น
เครื่องชำระศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งวิริยินทรีย์ให้หมดจด  

ชื่อว่าสตินทรีย์ เพราะมีสภาวะตั้งมั่น ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีสภาวะระวังความประมาท เป็นเครื่อง
ชำระศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งสตินทรีย์ให้หมดจด  

ชื่อว่าสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีสภาวะระวังอุทธัจจะ เป็นเครื่อง
ชำระศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งสมาธินทรีย์ให้หมดจด  

ชื่อว่าปัญญินทรีย์ เพราะมีสภาวะเห็น ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีสภาวะระวังอวิชชา เป็นเครื่องชำระศีล
ที่เป็นเบื้องต้นแห่งปัญญินทรีย์ให้หมดจด  

อินทรีย์ ๕ ในเนกขัมมะ ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีสภาวะระวังกามฉันทะ เป็นเครื่องชำระศีลที่เป็นเบื้อง
ต้นแห่งอินทรีย์ ๕ ให้หมดจด  

อินทรีย์ ๕ ในอพยาบาท ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีสภาวะระวังพยาบาท เป็นเครื่องชำระศีลที่เป็นเบื้อง
ต้นแห่งอินทรีย์ ๕ ให้หมดจด ฯลฯ  

อินทรีย์ ๕ ในอรหัตตมรรค ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีสภาวะระวังกิเลสทั้งปวง เป็นเครื่องชำระศีลที่เป็น
เบื้องต้นแห่งอินทรีย์ ๕ ให้หมดจด  

พึงเห็นอินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นเครื่องชำระศีลที่เป็นเบื้องต้นให้หมดจด อย่างนี้ (๒) 
(๓) อธิมัตตัฏฐนิทเทส 

แสดงสภาวะมีประมาณย่ิง 
[๒๐๑] พึงเห็นอินทรีย์ เพราะมีสภาวะมีประมาณย่ิง เป็นอย่างไร   
คือ เพราะเจริญสัทธินทรีย์ ฉันทะจึงเกิดขึ้น ด้วยอำนาจฉันทะ ปามุชชะจึง เกิดขึ้น ด้วยอำนาจปามุช

ชะ ด้วยอำนาจศรัทธา สัทธินทรีย์จึงมีประมาณย่ิง  
ด้วยอำนาจปามุชชะ ปีติจึงเกิดขึ้น ด้วยอำนาจปีติ ด้วยอำนาจศรัทธา สัทธินทรีย์จึงมีประมาณย่ิง 
ด้วยอำนาจปีติ ปัสสัทธิจึงเกิดขึ้น ด้วยอำนาจปัสสัทธิ ด้วยอำนาจศรัทธาสัทธินทรีย์จึงมีประมาณย่ิง 
ด้วยอำนาจปัสสัทธิ สุขจึงเกิดขึ้น ด้วยอำนาจสุข ด้วยอำนาจศรัทธา สัทธินทรีย์จึงมีประมาณย่ิง 
ด้วยอำนาจสุข โอภาสจึงเกิดขึ้น ด้วยอำนาจโอภาส ด้วยอำนาจศรัทธา สัทธินทรีย์จึงมีประมาณย่ิง  
ด้วยอำนาจโอภาส ความสังเวชจึงเกิดขึ้น ด้วยอำนาจความสังเวช ด้วยอำนาจศรัทธา สัทธินทรีย์จึงมี

ประมาณย่ิง 
จิตสังเวชแล้วย่อมตั้งมั่น ด้วยอำนาจสมาธิ ด้วยอำนาจศรัทธา สัทธินทรีย์ จึงมีประมาณย่ิง 
จิตตั้งมั่นอย่างนั้นแล้วย่อมประคองไว้ดี ด้วยอำนาจการประคองไว้ ด้วยอำนาจศรัทธา สัทธินทรีย์จึง

มีประมาณย่ิง  
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จิตประคองไว้แล้วอย่างนั้นย่อมวางเฉยดี ด้วยอำนาจอุเบกขา ด้วยอำนาจ ศรัทธา สัทธินทรีย์จึงมี
ประมาณย่ิง 

ด้วยอำนาจอุเบกขา จิตจึงหลุดพ้นจากกิเลสที่มีสภาวะต่าง ๆ  ด้วยอำนาจ ความหลุดพ้น ด้วยอำนาจ
ศรัทธา สัทธินทรีย์จึงมีประมาณย่ิง 

เพราะจิตหลุดพ้นแล้ว ธรรมเหล่านั้นจึงมีรสเป็นอย่างเดียวกัน เพราะมีความหมายว่าธรรมทั้งหลายมี
รสเป็นอย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจภาวนา ด้วยอำนาจ ศรัทธา สัทธินทรีย์จึงมีประมาณย่ิง  

เพราะเป็นธรรมที่เจริญแล้ว ธรรมเหล่านั้นจึงหลีกออกจากธรรมนั้นไปสู่ธรรมที่ประณีตกว่า ด้วย
อำนาจความหลีกออก ด้วยอำนาจศรัทธา สัทธินทรีย์จึงมี ประมาณย่ิง 

เพราะหลีกออกแล้ว ฉะนั้น บุคคลจึงสละ(กิเลสและขันธ์)ได้ ด้วยอำนาจ ความสละ ด้วยอำนาจ
ศรัทธา สัทธินทรีย์จึงมีประมาณย่ิง  

เพราะสละแล้ว ฉะนั้น กิเลสและขันธ์จึงดับ ด้วยอำนาจความดับ ด้วยอำนาจศรัทธา สัทธินทรีย์จึงมี
ประมาณย่ิง 

ความสละด้วยอำนาจความดับมี ๒ ประการ คือ 
๑.  ความสละด้วยการบริจาค  
๒.  ความสละด้วยความแล่นไป  
ชื่อว่าความสละด้วยการบริจาค เพราะสละกิเลสและขันธ์ ชื่อว่าความสละด้วยความแล่นไป เพราะ

จิตแล่นไปในนิพพานธาตุที่เป็นความดับ ความสละด้วยอำนาจความดับมี ๒ ประการนี้ 
เพราะละความไม่มีศรัทธา ฉันทะจึงเกิดขึ้น เพราะละความเร่าร้อนเพราะความไม่มีศรัทธา ฉันทะจึง

เกิดขึ้น เพราะละกิเลสที่ตั้งอยู่รวมกันกับทิฏฐิ ฉันทะ จึงเกิดขึ้น เพราะละกิเลสส่วนที่หยาบ ฉันทะจึงเกิดขึ้น 
เพราะละกิเลสส่วนที่ละเอียด ฉันทะจึงเกิดขึ้น เพราะละกิเลสทั้งปวง ฉันทะจึงเกิดขึ้น ด้วยอำนาจศรัทธา ด้วย
อำนาจฉันทะ สัทธินทรีย์จึงมีประมาณย่ิง  

เพราะเจริญวิริยินทรีย์ ฉันทะจึงเกิดขึ้น ฯลฯ เพราะละความเกียจคร้าน ฉันทะจึงเกิดขึ้น เพราะละ
ความเร่าร้อนเพราะความเกียจคร้าน ฉันทะจึงเกิดขึ้น ฯลฯ 

เพราะเจริญสตินทรีย์ ฉันทะจึงเกิดขึ้น ฯลฯ เพราะละความประมาท ฉันทะจึงเกิดขึ้น เพราะละความ
เร่าร้อนเพราะความประมาท ฉันทะจึงเกิดขึ้น ฯลฯ 

เพราะเจริญสมาธินทรีย์ ฉันทะจึงเกิดขึ้น ฯลฯ เพราะละอุทธัจจะ ฉันทะจึงเกิดขึ้น เพราะละความ
เร่าร้อนเพราะอุทธัจจะ ฉันทะจึงเกิดขึ้น ฯลฯ 

เพราะเจริญปัญญินทรีย์ ฉันทะจึงเกิดขึ้น ด้วยอำนาจฉันทะ ปามุชชะจึงเกิดขึ้น ด้วยอำนาจปามุชชะ 
ด้วยอำนาจปัญญา ปัญญินทรีย์จึงมีประมาณย่ิง 

ด้วยอำนาจปามุชชะ ปีติจึงเกิดขึ้น ด้วยอำนาจปีติ ด้วยอำนาจปัญญา ปัญญินทรีย์จึงมีประมาณย่ิง 
ด้วยอำนาจปีติ ปัสสัทธิจึงเกิดขึ้น ด้วยอำนาจปัสสัทธิ ด้วยอำนาจปัญญา ปัญญินทรีย์จึงมีประมาณ

ย่ิง 
ด้วยอำนาจปัสสัทธิ สุขจึงเกิดขึ้น ด้วยอำนาจสุข ด้วยอำนาจปัญญา ปัญญินทรีย์จึงมีประมาณย่ิง 
ด้วยอำนาจสุข โอภาสจึงเกิดขึ้น ด้วยอำนาจโอภาส ด้วยอำนาจปัญญา ปัญญินทรีย์จึงมีประมาณย่ิง 
ด้วยอำนาจโอภาส ความสังเวชจึงเกิดขึ้น ด้วยอำนาจความสังเวช ด้วยอำนาจปัญญา ปัญญินทรีย์

จึงมีประมาณย่ิง 
จิตสังเวชแล้วย่อมตั้งมั่น ด้วยอำนาจสมาธิ ด้วยอำนาจปัญญา ปัญญินทรีย์ จึงมีประมาณย่ิง 
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จิตตั้งมั่นแล้วอย่างนี้ย่อมประคองไว้ดี ด้วยอำนาจการประคองไว้ ด้วยอำนาจ ปัญญา ปัญญินทรีย์
จึงมีประมาณย่ิง 

จิตที่ประคองไว้แล้วอย่างนั้นย่อมวางเฉยดี ด้วยอำนาจอุเบกขา ด้วยอำนาจ ปัญญา ปัญญินทรีย์จึง
มีประมาณย่ิง 

ด้วยอำนาจอุเบกขา จิตจึงหลุดพ้นจากกิเลสที่มีสภาวะต่าง ๆ  ด้วยอำนาจความหลุดพ้น ด้วยอำนาจ
ปัญญา ปัญญินทรีย์จึงมีประมาณย่ิง  

เพราะจิตหลุดพ้นแล้ว ธรรมเหล่านั้นจึงมีรสเป็นอย่างเดียวกัน เพราะมี ความหมายว่าธรรมทั้งหลาย
มีรสเป็นอย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจภาวนา ด้วยอำนาจ ปัญญา ปัญญินทรีย์จึงมีประมาณย่ิง 

เพราะเป็นธรรมที่เจริญแล้ว ธรรมเหล่านั้นจึงหลีกออกจากธรรมนั้นไปสู่ธรรมที่ประณีตกว่า ด้วย
อำนาจความหลีกออก ด้วยอำนาจปัญญา ปัญญินทรีย์จึงมี ประมาณย่ิง  

เพราะหลีกออกแล้ว บุคคลจึงสละ(กิเลสและขันธ์)ได้ ด้วยอำนาจความสละ ด้วยอำนาจปัญญา 
ปัญญินทรีย์จึงมีประมาณย่ิง 

เพราะสละแล้ว ฉะนั้น กิเลสและขันธ์จึงดับ ด้วยอำนาจความดับ ด้วยอำนาจปัญญา ปัญญินทรีย์จึง
มีประมาณย่ิง 

ความสละด้วยอำนาจความดับมี ๒ ประการ คือ 
๑.  ความสละด้วยการบริจาค 
๒.  ความสละด้วยความแล่นไป 
ชื่อว่าความสละด้วยการบริจาค เพราะสละกิเลสและขันธ์ ชื่อว่าความสละด้วยความแล่นไป เพราะ

จิตแล่นไปในนิพพานธาตุที่เป็นความดับ ความสละด้วยอำนาจความดับมี ๒ ประการนี้  
พึงเห็นอินทรีย์ เพราะมีสภาวะมีประมาณย่ิงอย่างนี้ 

ทุติยภาณวาร จบ 
(๔) อธิฏฐานัฏฐนิทเทส 
แสดงสภาวะตั้งม่ัน 

[๒๐๒] พึงเห็นอินทรีย์เพราะมีสภาวะตั้งม่ัน เป็นอย่างไร   
คือ เพราะเจริญสัทธินทรีย์ ฉันทะจึงเกิดขึ้น ด้วยอำนาจฉันทะ ด้วยอำนาจ ศรัทธา สัทธินทรีย์จึงตั้ง

มั่น ด้วยอำนาจฉันทะ ปามุชชะจึงเกิดขึ้น ด้วยอำนาจ ปามุชชะ ด้วยอำนาจศรัทธา สัทธินทรีย์ย่อมตั้งมั่น ฯลฯ  42

พึงเห็นอินทรีย์ เพราะมีสภาวะตั้งมั่นอย่างนี ้
(๕) ปริยาทานัฏฐนิทเทส 
แสดงสภาวะทำให้สิ้นไป 

พึงเห็นอินทรีย์เพราะมีสภาวะทำให้สิ้นไป เป็นอย่างไร   
คือ เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ สัทธินทรีย์จึงทำความไม่มีศรัทธาให้สิ้นไป ทำความเร่าร้อนเพราะ

ความไม่มีศรัทธาให้สิ้นไป  
เพราะมีสภาวะประคองไว้ วิริยินทรีย์จึงทำความเกียจคร้านให้สิ้นไป ทำความเร่าร้อนเพราะความ

เกียจคร้านให้สิ้นไป  
เพราะมีสภาวะตั้งมั่น สตินทรีย์จึงทำความประมาทให้สิ้นไป ทำความเร่าร้อนเพราะความประมาทให้

สิ้นไป  

 ดูความเต็มองค์ธรรมในข้อ ๒๐๑ หน้า ๓๒๖-๓๒๙ ในเล่มนี้42



 46

เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน สมาธินทรีย์จึงทำอุทธัจจะให้สิ้นไป ทำความเร่าร้อน เพราะอุทธัจจะให้สิ้น
ไป  

เพราะมีสภาวะเห็น ปัญญินทรีย์จึงทำอวิชชาให้สิ้นไป ทำความเร่าร้อนเพราะอวิชชาให้สิ้นไป  
  

อินทรีย์ ๕ ในเนกขัมมะ ทำกามฉันทะให้สิ้นไป  
อินทรีย์ ๕ ในอพยาบาท ทำพยาบาทให้สิ้นไป  
อินทรีย์ ๕ ในอาโลกสัญญา ทำถีนมิทธะให้สิ้นไป  
อินทรีย์ ๕ ในอวิกเขปะ ทำอุทธัจจะให้สิ้นไป  
ฯลฯ   43

อินทรีย์ ๕ ในอรหัตตมรรค ทำกิเลสทั้งปวงให้สิ้นไป  
พึงเห็นอินทรีย์ ๕ เพราะมีสภาวะทำให้สิ้นไปอย่างนี ้

(๖) ปติฏฐาปกัฏฐนิทเทส 
แสดงสภาวะให้ตั้งอยู่ 

[๒๐๓] พึงเห็นอินทรีย์ เพราะมีสภาวะให้ตั้งอยู่ เป็นอย่างไร   
คือ ผู้มีศรัทธาให้สัทธินทรีย์ตั้งอยู่ในความน้อมใจเชื่อ สัทธินทรีย์ของผู้มีศรัทธาให้ผู้มีศรัทธาตั้งอยู่ใน

ความน้อมใจเชื่อ  
ผู้มีความเพียรให้วิริยินทรีย์ตั้งอยู่ในการประคองไว้ วิริยินทรีย์ของผู้มีความเพียรให้ผู้มีความเพียรตั้ง

อยู่ในการประคองไว้  
ผู้มีสติให้สตินทรีย์ตั้งอยู่ในความตั้งมั่น สตินทรีย์ของผู้มีสติให้ผู้มีสติตั้งอยู่ในความตั้งมั่น  
ผู้มีจิตตั้งมั่นให้สมาธินทรีย์ตั้งอยู่ในอวิกเขปะ สมาธินทรีย์ของผู้มีจิตตั้งมั่นให้ผู้มีจิตตั้งมั่นตั้งอยู่ในอ

วิกเขปะ  
ผู้มีปัญญาให้ปัญญินทรีย์ตั้งอยู่ในความเห็น ปัญญินทรีย์ของผู้มีปัญญาให้ผู้มีปัญญาตั้งอยู่ในความ

เห็น  
พระโยคาวจรให้อินทรีย์ ๕ ตั้งอยู่ในเนกขัมมะ อินทรีย์ ๕ ของพระโยคาวจร ให้พระโยคาวจรตั้งอยู่ใน

เนกขัมมะ  
พระโยคาวจรให้อินทรีย์ ๕ ตั้งอยู่ในอพยาบาท อินทรีย์ ๕ ของพระโยคาวจรให้พระโยคาวจรตั้งอยู่ใน

อพยาบาท  
พระโยคาวจรให้อินทรีย์ ๕ ตั้งอยู่ในอาโลกสัญญา อินทรีย์ ๕ ของพระโยคาวจร ใ ห้พระโยคาวจรตั้ง

อยู่ในอาโลกสัญญา  
พระโยคาวจรให้อินทรีย์ ๕ ตั้งอยู่ในอวิกเขปะ อินทรีย์ ๕ ของพระโยคาวจรให้พระโยคาวจรตั้งอยู่ในอ

วิกเขปะ ฯลฯ   44

พระโยคาวจรให้อินทรีย์ ๕ ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรค อินทรีย์ ๕ ของพระโยคาวจร ให้พระโยคาวจรตั้งอยู่
ในอรหัตตมรรค  

พึงเห็นอินทรีย์ เพราะมีสภาวะให้ตั้งอยู่อย่างนี้ 

 ดูความเต็มองค์ธรรมในข้อ ๑๙๒-๑๙๓ หน้า ๓๐๗-๓๐๙ ในเล่มนี้43

 ดูความเต็มองค์ธรรมในข้อ ๑๙๒-๑๙๓ หน้า ๓๐๗-๓๐๙ ในเล่มนี้44
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สุตตันตนิทเทสท่ี ๔ จบ 
๕. อินทริยสโมธาน 

ว่าด้วยการประชุมอินทรีย์ 
[๒๐๔] ปุถุชนเม่ือเจริญสมาธิ เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการเท่าไร พระเสขะเม่ือ

เจริญสมาธิ เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการเท่าไร ท่านผู้ปราศจากราคะเม่ือเจริญสมาธิ เป็นผู้
ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการเท่าไร  

คือ ปุถุชนเมื่อเจริญสมาธิ เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการ ๗ อย่าง พระเสขะเมื่อเจริญสมาธิ 
เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการ ๘ อย่าง ท่านผู้ปราศจากราคะเมื่อเจริญสมาธิ เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้
ด้วยอาการ ๑๐ อย่าง 

ปุถุชนเม่ือเจริญสมาธิ เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการ ๗ อย่าง อะไรบ้าง  
คือ เพราะน้อมนึกถึงแล้ว ปุถุชน 
๑.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งอารมณ์  
๒.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งสมถนิมิต  
๓.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งปัคคหนิมิต  
๔.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งอวิกเขปะ   
๕.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งโอภาส  
๖.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งสัมปหังสนะ  
๗.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งอุเบกขา  
ปุถุชนเมื่อเจริญสมาธิ เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการ ๗ อย่างนี้ 
พระเสขะเม่ือเจริญสมาธิ เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการ ๘ อย่าง อะไรบ้าง  
คือ เพราะน้อมนึกถึงแล้ว พระเสขะ 
๑.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งอารมณ์  
๒.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งสมถนิมิต  
๓.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งปัคคหนิมิต  
๔.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งอวิกเขปะ  
๕.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งโอภาส  
๖.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งสัมปหังสนะ  
๗.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งอุเบกขา  
๘.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งสภาวะเดียว  
พระเสขะเมื่อเจริญสมาธิ เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการ ๘ อย่างนี้ 
ท่านผู้ปราศจากราคะเม่ือเจริญสมาธิ เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการ ๑๐ อย่าง อะไร

บ้าง  
คือ เพราะน้อมนึกถึงแล้ว ท่านผู้ปราศจากราคะ  
๑.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งอารมณ์  
ฯลฯ  
๘.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งสภาวะเดียว  
๙.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งญาณ  
๑๐.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งจิต  
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ท่านผู้ปราศจากราคะเมื่อเจริญสมาธิ เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการ ๑๐ อย่างนี้ 
[๒๐๕] ปุถุชนเมื่อเจริญวิปัสสนา เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการเท่าไร เป็นผู้ฉลาดใน

ความไม่ตั้งไว้ด้วยอาการเท่าไร  
พระเสขะเมื่อเจริญวิปัสสนา เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการเท่าไร เป็นผู้ ฉลาดในความไม่ตั้งไว้

ด้วยอาการเท่าไร  
ท่านผู้ปราศจากราคะเมื่อเจริญวิปัสสนา เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการ เท่าไร เป็นผู้ฉลาดใน

ความไม่ตั้งไว้ด้วยอาการเท่าไร  
คือ ปุถุชนเมื่อเจริญวิปัสสนา เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการ ๙ อย่าง เป็นผู้ฉลาดในความไม่

ตั้งไว้ด้วยอาการ ๙ อย่าง 
พระเสขะเมื่อเจริญวิปัสสนา เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการ ๑๐ อย่าง เป็นผู้ฉลาดในความไม่

ตั้งไว้ด้วยอาการ ๑๐ อย่าง 
ท่านผู้ปราศจากราคะเมื่อเจริญวิปัสสนา เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการ ๑๒ อย่าง เป็นผู้ฉลาด

ในความไม่ตั้งไว้ด้วยอาการ ๑๒ อย่าง 
ปุถุชนเม่ือเจริญวิปัสสนา เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการ ๙ อย่าง อะไรบ้าง เป็นผู้

ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ด้วยอาการ ๙ อย่าง อะไรบ้าง 
 คือ ปุถุชนเมื่อเจริญวิปัสสนา  
๑.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความไม่เที่ยง  
๒.  เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความเที่ยง  
๓.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความเป็นทุกข์  
๔.  เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความเป็นสุข  
๕.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความเป็นอนัตตา  
๖.  เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความเป็นอัตตา  
๗.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความสิ้นไป  
๘.  เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความเป็นก้อน  
๙.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความเสื่อมไป  
๑๐.  เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความประมวลมา  
๑๑.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความแปรผัน  
๑๒.  เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความย่ังยืน  
๑๓.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยอนิมิต  
๑๔.  เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยนิมิต  
๑๕.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความไม่มีปณิหิตะ (ที่ตั้ง)  
๑๖.  เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยปณิธิ   
๑๗.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยสุญญตะ (ความว่าง) 
๑๘.  เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยอภินิเวส (ความยึดมั่น)  
ปุถุชนเมื่อเจริญวิปัสสนา เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการ ๙ อย่างนี้ เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้ง

ไว้ด้วยอาการ ๙ อย่างนี้ 
[๒๐๖] พระเสขะเม่ือเจริญวิปัสสนา เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการ ๑๐ อย่าง อะไร

บ้าง เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ด้วยอาการ ๑๐ อย่าง อะไรบ้าง  
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คือ พระเสขะเมื่อเจริญวิปัสสนา  
๑.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความไม่เที่ยง  
๒.  เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความเที่ยง  
ฯลฯ  
๑๗.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยสุญญตะ 
๑๘.  เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยอภินิเวส  
๑๙.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งญาณ  
๒๐.  เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ซึ่งสิ่งที่มิใช่ญาณ  
พระเสขะเมื่อเจริญวิปัสสนา เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการ ๑๐ อย่างนี้ เป็นผู้ฉลาดในความไม่

ตั้งไว้ด้วยอาการ ๑๐ อย่างนี้ 
ท่านผู้ปราศจากราคะเม่ือเจริญวิปัสสนา เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการ ๑๒ อย่าง 

อะไรบ้าง เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ด้วยอาการ ๑๒ อย่าง อะไรบ้าง 
คือ ท่านผู้ปราศจากราคะเมื่อเจริญวิปัสสนา  
๑.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความไม่เที่ยง 
๒.  เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความเที่ยง 
ฯลฯ  
๑๙.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งญาณ 
๒๐.  เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ซึ่งสิ่งที่มิใช่ญาณ 
๒๑.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความไม่เก่ียวข้อง 
๒๒.  เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความเก่ียวข้อง 
๒๓.  เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความดับ  
๒๔.  เป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ในสังขาร 
ท่านผู้ปราศจากราคะเมื่อเจริญวิปัสสนา เป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ด้วยอาการ ๑๒ อย่างนี้ เป็นผู้

ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ด้วยอาการ ๑๒ อย่างนี้ 
เพราะน้อมนึกถึงแล้ว ภิกษุให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลง ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้

ซึ่งอารมณ์ รู้ชัดโคจร และรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์ ฯลฯ  ให้ธรรมทั้งหลายประชุมลง รู้ชัดโคจร 45

และรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์ 
คำว่า ให้อินทรีย์ท้ังหลายประชุมลง อธิบายว่า ให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลงอย่างไร  
คือ ใ ห้สัทธินทรีย์ประชุมลง เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ ฯลฯ ใ ห้อินทรีย์ทั้งหลาย ประชุมลง ด้วย

อำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งสมถนิมิต ฯลฯ ด้วยอำนาจ ความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งปัคคห
นิมิต ฯลฯ ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งอวิกเขปะ ฯลฯ ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความ
ตั้งไว้ซึ่งสัมปหังสนะ ฯลฯ ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งอุเบกขา ฯลฯ ด้วยอำนาจความเป็นผู้
ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งสภาวะเดียว ฯลฯ ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งญาณ ฯลฯ ด้วยอำนาจ
ความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งจิต 

(ให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลง) ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความไม่เที่ยง ฯลฯ 
ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความเที่ยง ฯลฯ ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้

 ดูความเต็มข้อ ๑๖๘ หน้า ๒๖๑ ในเล่มนี้45



 50

โดยความเป็นทุกข์ ฯลฯ ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความเป็นสุข ฯลฯ ด้วยอำนาจความ
เป็นผู้ฉลาด ในความตั้งไว้โดยความเป็นอนัตตา ฯลฯ ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ โ ดยความ
เป็นอัตตา ฯลฯ ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความสิ้นไป ฯลฯ ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาด
ในความไม่ตั้งไว้โดยความเป็นก้อน ฯลฯ ด้วย อำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความเสื่อมไป ฯลฯ 
ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความประมวลมา ฯลฯ ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความ
ตั้งไว้โดยความแปรผัน ฯลฯ ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยความย่ังยืน ฯลฯ ด้วยอำนาจ
ความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยอนิมิต ฯลฯ ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยนิมิต ฯลฯ 
ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยความไม่มีปณิหิตะ ฯลฯ ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความ
ไม่ตั้งไว้โดยปณิธิ ฯลฯ ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้โดยสุญญตะ ฯลฯ ด้วยอำนาจความเป็นผู้
ฉลาดในความไม่ตั้งไว้โดยอภินิเวส ฯลฯ ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งญาณ ฯลฯ ด้วยอำนาจ
ความเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ซึ่งสิ่งที่มิใช่ญาณ ฯลฯ ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งความไม่
เก่ียวข้อง ฯลฯ ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ซึ่งความเก่ียวข้อง ฯลฯ  

(ให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลง) ด้วยอำนาจความเป็นผู้ฉลาดในความตั้งไว้ซึ่งความดับ ภิกษุย่อมให้
อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลง รู้ชัดโคจร และรู้แจ้งธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์ (ด้วยอำนาจความเป็นผู้
ฉลาดในความไม่ตั้งไว้ซึ่งสังขาร) 

[๒๐๗] ปัญญาที่มีความชำนาญในอินทรีย์ ๓ ประการ โดยอาการ ๖๔ ชื่อว่าอาสวักขยญาณ   46

อินทรีย์ ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑.  อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์  
๒.  อัญญินทรีย์  
๓.  อัญญาตาวินทรีย์  
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ย่อมถึงฐานะเท่าไร อัญญินทรีย์ ย่อมถึงฐานะ เท่าไร อัญญาตาวินทรีย์ 

ย่อมถึงฐานะเท่าไร 
คือ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ย่อมถึงฐานะ ๑ คือ โสดาปัตติมรรค  
อัญญินทรีย์ ย่อมถึงฐานะ ๖ คือ โสดาปัตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคา

มิผล อรหัตตมรรค  
อัญญาตาวินทรีย์ ย่อมถึงฐานะ ๑ คือ อรหัตตผล 
ในขณะแห่งโสดาปัตติมรรค อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์มีสัทธินทรีย์ซึ่งมีความน้อมใจเชื่อเป็น

บริวาร มีวิริยินทรีย์ซึ่งมีการประคองไว้เป็นบริวาร มีสตินทรีย์ซึ่งมีความตั้งมั่นเป็นบริวาร มีสมาธินทรีย์ซึ่งมี
ความไม่ฟุ้งซ่านเป็นบริวาร มีปัญญินทรีย์ซึ่งมีความเห็นเป็นบริวาร มีมนินทรีย์ซึ่งมีความรู้แจ้งเป็นบริวาร มี
โสมนัสสินทรีย์ซึ่งมีความยินดีเป็นบริวาร มีชีวิตินทรีย์ซึ่งมีความเป็นใหญ่ในความสืบต่อที่กำลังเป็นไป เป็น
บริวาร  

ธรรมทั้งหลายที่เกิดในขณะแห่งโสดาปัตติมรรค ยกเว้นรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐาน ทั้งหมดเป็นกุศล 
ทั้งหมดไม่มีอาสวะ ทั้งหมดเป็นธรรมเครื่องนำออก ทั้งหมดเป็นเครื่องให้ถึงความไม่สั่งสม ทั้งหมดเป็นโลกุต
ตระ ทั้งหมดมีนิพพานเป็นอารมณ์  

ในขณะแห่งโสดาปัตติมรรค อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์มีอินทรีย์ ๘ ประการนี้ ซึ่งมีสหชาตธรรม
เป็นบริวาร มีธรรมที่อาศัยกันและกันเป็นบริวาร มีธรรมที่อาศัยกันเป็นบริวาร มีธรรมที่ประกอบร่วมกันเป็น
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บริวาร ไ ปร่วมกัน เกิดร่วมกัน เก่ียวข้องกัน ประกอบร่วมกัน ธรรมเหล่านั้นเป็นอาการและเป็นบริวารของอนั
ญญาตัญญัสสามีตินทรีย์นั้น 

ในขณะแห่งโสดาปัตติผล ฯลฯ  
ในขณะแห่งอรหัตตผล อัญญาตาวินทรีย์มีสัทธินทรีย์ซึ่งมีความน้อมใจเชื่อเป็น บริวาร ฯลฯ มีชีวิตินท

รีย์ซึ่งมีความเป็นใหญ่ในความสืบต่อที่กำลังเป็นไปเป็นบริวาร  
ธรรมทั้งหลายที่เกิดในขณะแห่งอรหัตตผล ยกเว้นรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐาน ทั้งหมดเป็นอัพยากฤต 

ทั้งหมดไม่มีอาสวะ ทั้งหมดเป็นโลกุตตระ ทั้งหมดมีนิพพาน เป็นอารมณ์  
ในขณะแห่งอรหัตตผล อัญญาตาวินทรีย์มีอินทรีย์ ๘ ประการนี้ ซึ่งมีสหชาตธรรมเป็นบริวาร ธรรม

เหล่านี้เป็นอาการและเป็นบริวารของอัญญาตาวินทรีย์นั้น อินทรีย์ ๘ รวม ๘ หมวดนี้ จึงเป็นอาการ ๖๔ ด้วย
ประการฉะนี้ 

คำว่า อาสวะ อธิบายว่า อาสวะเหล่านั้น อะไรบ้าง 
คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ 
อาสวะเหล่าน้ันย่อมสิ้นไป ณ ท่ีไหน  
คือ ทิฏฐาสวะทั้งสิ้นย่อมสิ้นไปด้วยโสดาปัตติมรรค กามาสวะซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบาย ภวาสวะ

ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบาย อวิชชาสวะซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบาย ย่อมสิ้นไปด้วยโสดาปัตติมรรค อาสวะ
เหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่ง โสดาปัตติมรรคนี้  

กามาสวะส่วนหยาบย่อมสิ้นไปด้วยสกทาคามิมรรค ภวาสวะซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับ กามาสวะนั้น อวิชชา
สวะซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับกามาสวะนั้น ย่อมสิ้นไปด้วยสกทาคามิ-มรรค อาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งสกทา
คามิมรรคนี้  

กามาสวะทั้งสิ้นย่อมสิ้นไปด้วยอนาคามิมรรค ภวาสวะซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับกามาสวะนั้น อวิชชาสวะซึ่ง
ตั้งอยู่ร่วมกับกามาสวะนั้น ย่อมสิ้นไปด้วยอนาคามิ-มรรค อาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งอนาคามิมรรคนี้  

ภวาสวะทั้งสิ้น อวิชชาสวะทั้งสิ้นย่อมสิ้นไปด้วยอรหัตตมรรค อาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งอร
หัตตมรรคนี ้

[๒๐๘]  สิ่งไร ๆ ในไตรโลกธาตุนี ้
พระปัญญาจักขุของพระตถาคตนั้นไม่ทรงเห็น ไม่มีเลย 
อนึ่ง ธรรมชาติอะไร ๆ ที่ควรรู ้
พระพุทธญาณไม่รู้แจ้งก็ไม่ม ี
ธรรมชาติที่ควรแนะนำใดมีอยู่ 
พระตถาคตได้ทรงทราบธรรมชาติที่ควรแนะนำนั้นทั้งหมด 
เพราะเหตุนั้น พระตถาคตจึงชื่อว่ามีพระสมันตจักขุ  47

คำว่า สมันตจักขุ อธิบายว่า ชื่อว่าสมันตจักขุ เพราะมีความหมายว่าอย่างไร  
คือ พระพุทธญาณ ๑๔ ประการ ได้แก่  
๑.  ญาณในทุกข์ ชื่อว่าพุทธญาณ 
๒.  ญาณในทุกขสมุทัย ชื่อว่าพุทธญาณ 
 ฯลฯ  
๑๓.  สัพพัญญุตญาณ ชื่อว่าพุทธญาณ 

 ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๖/๔๓๑, ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๘๕/๓๐๕47
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๑๔.  อนาวรณญาณ ชื่อว่าพุทธญาณ 
 พระพุทธญาณ ๑๔ ประการนี้แล บรรดาพุทธญาณ ๑๔ ประการนี้ ญาณ ๘ ประการเบื้องต้นเป็น

ญาณที่ทั่วไปแก่สาวก ส่วนญาณอีก ๖ ประการเบื้องปลายเป็นญาณที่ไม่ทั่วไปแก่สาวก 
สภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกข์พระตถาคตทรงทราบแล้วตลอดทั้งหมด ที่ไม่ทรงทราบไม่มี เพราะเหตุ

นั้น พระตถาคตจึงชื่อว่ามีพระสมันตจักขุ สมันตจักขุเป็นปัญญินทรีย์ เป็นสัทธินทรีย์เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ 
เป็นวิริยินทรีย์เพราะมีสภาวะประคองไว้ เป็นสตินทรีย์เพราะมีสภาวะตั้งมั่น เป็นสมาธินทรีย์ เพราะมีสภาวะไม่
ฟุ้งซ่าน ด้วยอำนาจแห่งปัญญินทรีย์ สภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกข์พระตถาคตทรง เห็นแล้ว ทรงทราบแล้ว ทรง
ทำให้แจ้งแล้ว ทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาตลอด ทั้งหมด ที่ไม่ทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาไม่มี เพราะ
เหตุนั้น พระตถาคตจึง ชื่อว่ามีพระสมันตจักขุ สมันตจักขุเป็นปัญญินทรีย์ เป็นสัทธินทรีย์เพราะมีสภาวะ น้อม
ใจเชื่อ เป็นวิริยินทรีย์เพราะมีสภาวะประคองไว้ เป็นสตินทรีย์เพราะมีสภาวะตั้งมั่น เป็นสมาธินทรีย์เพราะมี
สภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยอำนาจแห่งปัญญินทรีย์  

สภาวะที่เป็นเหตุแห่งสมุทัย ฯลฯ  
สภาวะที่เป็นความดับแห่งนิโรธ ฯลฯ  
สภาวะที่เป็นทางแห่งมรรค ฯลฯ  
สภาวะแห่งปัญญาที่แตกฉานดีในอรรถแห่งอัตถปฏิสัมภิทา ฯลฯ  
สภาวะแห่งปัญญาที่แตกฉานดีในธรรมแห่งธัมมปฏิสัมภิทา ฯลฯ  
สภาวะแห่งปัญญาที่แตกฉานดีในนิรุตติแห่งนิรุตติปฏิสัมภิทา ฯลฯ  
สภาวะแห่งปัญญาที่แตกฉานดีในปฏิภาณแห่งปฏิภาณปฏิสัมภิทา ฯลฯ  
ญาณในความย่ิงและความหย่อนแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย ฯลฯ  
ญาณในอาสยะและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ 
ญาณในยมกปาฏิหาริย์ ฯลฯ  
ญาณในพระมหากรุณาสมาบัติ ฯลฯ  
รูปที่ได้เห็น เสียงที่ได้ฟัง อารมณ์ที่ได้ทราบ ธรรมารมณ์ที่รู้แจ้ง ที่ถึง ที่แสวงหา ที่ตรองตามด้วยใจ 

แห่งโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณะ พราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
พระตถาคตทรงทราบแล้ว ทรงรู้แล้ว ทรงทำให้แจ้งแล้ว ทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาตลอดทั้งหมด ที่ไม่ทรง
ถูกต้องแล้ว ด้วยพระปัญญาไม่มี เพราะเหตุนั้น พระตถาคตจึงชื่อว่ามีพระสมันตจักขุ สมันตจักขุเป็นปัญญินท
รีย์ เป็นสัทธินทรีย์เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ เป็นวิริยินทรีย์เพราะมีสภาวะประคองไว้ เป็นสตินทรีย์เพราะมี
สภาวะตั้งมั่น เป็นสมาธินทรีย์เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยอำนาจแห่งปัญญินทรีย์ 

บุคคลเมื่อเชื่อ ชื่อว่าประคองไว้ เมื่อประคองไว้ ชื่อว่าเชื่อ เมื่อเชื่อ ชื่อว่าตั้งสติมั่น เมื่อตั้งสติมั่น ชื่อว่า
เชื่อ เมื่อเชื่อ ชื่อว่าตั้งใจมั่น เมื่อตั้งใจมั่น ชื่อว่าเชื่อ เมื่อเชื่อ ชื่อว่ารู้ชัด เมื่อรู้ชัด ชื่อว่าเชื่อ  

บุคคลเมื่อประคองไว้ ชื่อว่าตั้งสติมั่น เมื่อตั้งสติมั่น ชื่อว่าประคองไว้ เมื่อประคองไว้ ชื่อว่าตั้งใจมั่น 
เมื่อตั้งใจมั่น ชื่อว่าประคองไว้ เมื่อประคองไว้ ชื่อว่ารู้ชัด เมื่อรู้ชัด ชื่อว่าประคองไว้ เมื่อประคองไว้ ชื่อว่าเชื่อ 
เมื่อเชื่อ ชื่อว่าประคองไว้  

บุคคลเมื่อตั้งสติมั่น ชื่อว่าตั้งใจมั่น เมื่อตั้งใจมั่น ชื่อว่าตั้งสติมั่น เมื่อตั้งสติมั่น ชื่อว่ารู้ชัด เมื่อรู้ชัด ชื่อ
ว่าตั้งสติมั่น เมื่อตั้งสติมั่น ชื่อว่าเชื่อ เมื่อเชื่อ ชื่อว่าตั้งสติมั่น เมื่อตั้งสติมั่น ชื่อว่าประคองไว้ เมื่อประคองไว้ ชื่อ
ว่าตั้งสติมั่น  
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บุคคลเมื่อตั้งใจมั่น ชื่อว่ารู้ชัด เมื่อรู้ชัด ชื่อว่าตั้งใจมั่น เมื่อตั้งใจมั่น ชื่อว่าเชื่อ เมื่อเชื่อ ชื่อว่าตั้งใจมั่น 
เมื่อตั้งใจมั่น ชื่อว่าประคองไว้ เมื่อประคองไว้ ชื่อว่าตั้งใจมั่น เมื่อตั้งใจมั่น ชื่อว่าตั้งสติมั่น เมื่อตั้งสติมั่น ชื่อว่า
ตั้งใจมั่น  

บุคคลเมื่อรู้ชัด ชื่อว่าเชื่อ เมื่อเชื่อ ชื่อว่ารู้ชัด เมื่อรู้ชัด ชื่อว่าประคองไว้ เมื่อประคองไว้ ชื่อว่ารู้ชัด เมื่อรู้
ชัด ชื่อว่าตั้งสติมั่น เมื่อตั้งสติมั่น ชื่อว่ารู้ชัด เมื่อรู้ชัด ชื่อว่าตั้งใจมั่น เมื่อตั้งใจมั่น ชื่อว่ารู้ชัด 

เพราะความเป็นผู้เชื่อจึงประคองไว้ เพราะความเป็นผู้ประคองไว้จึงเชื่อ เพราะความเป็นผู้เชื่อจึงตั้ง
สติมั่น เพราะความเป็นผู้ตั้งสติมั่นจึงเชื่อ เพราะความเป็นผู้เชื่อจึงตั้งใจมั่น เพราะความเป็นผู้ตั้งใจมั่นจึงเชื่อ 
เพราะความเป็นผู้เชื่อจึงรู้ชัด เพราะ ความเป็นผู้รู้ชัดจึงเชื่อ  

เพราะความเป็นผู้ประคองไว้จึงตั้งสติมั่น เพราะความเป็นผู้ตั้งสติมั่นจึงประคองไว้ เพราะความเป็นผู้
ประคองไว้จึงตั้งใจมั่น เพราะความเป็นผู้ตั้งใจมั่นจึงประคองไว้ เพราะความเป็นผู้ประคองไว้จึงรู้ชัด เพราะ
ความเป็นผู้รู้ชัดจึงประคองไว้ เพราะความเป็นผู้ประคองไว้จึงเชื่อ เพราะความเป็นผู้เชื่อจึงประคองไว้  

เพราะความเป็นผู้ตั้งสติมั่นจึงตั้งใจมั่น เพราะความเป็นผู้ตั้งใจมั่นจึงตั้งสติมั่น เพราะความเป็นผู้ตั้ง
สติมั่นจึงรู้ชัด เพราะความเป็นผู้รู้ชัดจึงตั้งสติมั่น เพราะความเป็นผู้ตั้งสติมั่นจึงเชื่อ เพราะความเป็นผู้เชื่อจึงตั้ง
สติมั่น เพราะความเป็นผู้ตั้งสติมั่นจึงประคองไว้ เพราะความเป็นผู้ประคองไว้จึงตั้งสติมั่น  

เพราะความเป็นผู้ตั้งใจมั่นจึงรู้ชัด เพราะความเป็นผู้รู้ชัดจึงตั้งใจมั่น เพราะความเป็นผู้ตั้งใจมั่นจึงเชื่อ 
เพราะความเป็นผู้เชื่อจึงตั้งใจมั่น เพราะความเป็นผู้ตั้งใจมั่นจึงประคองไว้ เพราะความเป็นผู้ประคองไว้จึงตั้งใจ
มั่น เพราะความเป็นผู้ตั้งใจมั่นจึงตั้งสติมั่น เพราะความเป็นผู้ตั้งสติมั่นจึงตั้งใจมั่น  

เพราะความเป็นผู้รู้ชัดจึงเชื่อ เพราะความเป็นผู้เชื่อจึงรู้ชัด เพราะความเป็นผู้รู้ชัดจึงประคองไว้ เพราะ
ความเป็นผู้ประคองไว้จึงรู้ชัด เพราะความเป็นผู้รู้ชัดจึงตั้งสติมั่น เพราะความเป็นผู้ตั้งสติมั่นจึงรู้ชัด เพราะ
ความเป็นผู้รู้ชัดจึงตั้งใจมั่น เพราะความเป็นผู้ตั้งใจมั่นจึงรู้ชัด  

พุทธจักขุชื่อว่าพุทธญาณ พุทธญาณชื่อว่าพุทธจักขุ เป็นเครื่องให้พระตถาคตทรงเห็นหมู่สัตว์ผู้มี
กิเลสดุจธุลีในปัญญาจักษุน้อย มีกิเลสดุจธุลีในปัญญาจักษุมาก มีอินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อน มีอาการดี มี
อาการทราม พึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่าย พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยาก บางพวกมักเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัย 
บางพวกมักไม่เห็นปรโลก และโทษโดยความเป็นภัย 

คำว่า มีกิเลสดุจธุลีในปัญญาจักษุน้อย มีกิเลสดุจธุลีในปัญญาจักษุมาก อธิบายว่า บุคคลผู้มี
ศรัทธา ชื่อว่ามีกิเลสดุจธุลีในปัญญาจักษุน้อย บุคคลผู้ไม่มีศรัทธา ชื่อว่ามีกิเลสดุจธุลีในปัญญาจักษุมาก 
บุคคลผู้มีความเพียร ชื่อว่ามีกิเลสดุจธุลีในปัญญาจักษุน้อย บุคคลผู้มีความเกียจคร้าน ชื่อว่ามีกิเลสดุจธุลีใน
ปัญญาจักษุมาก บุคคลผู้มีสติตั้งมั่น ชื่อว่ามีกิเลสดุจธุลีในปัญญาจักษุน้อย บุคคลผู้มีสติหลงลืม ชื่อว่ามีกิเลส
ดุจธุลีในปัญญาจักษุมาก บุคคลผู้มีจิตตั้งมั่น ชื่อว่ามีกิเลสดุจธุลีในปัญญาจักษุน้อย บุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่น ชื่อ
ว่ามีกิเลสดุจธุลีในปัญญาจักษุมาก บุคคลผู้มีปัญญาดี ชื่อว่ามีกิเลสดุจธุลีในปัญญาจักษุน้อย บุคคลผู้มี
ปัญญาทราม ชื่อว่ามีกิเลสดุจธุลีในปัญญาจักษุมาก 

คำว่า มีอินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อน อธิบายว่า บุคคลผู้มีศรัทธา เป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้า บุคคลผู้
ไม่มีศรัทธา เป็นผู้มีอินทรีย์อ่อน ฯลฯ บุคคลผู้มีปัญญาดีเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้า บุคคลผู้มีปัญญาทราม เป็นผู้มี
อินทรีย์อ่อน 

คำว่า มีอาการดี มีอาการทราม อธิบายว่า บุคคลผู้มีศรัทธา เป็นผู้มีอาการดี บุคคลผู้ไม่มีศรัทธา 
เป็นผู้มีอาการทราม ฯลฯ บุคคลผู้มีปัญญาดี เป็นผู้มีอาการดี บุคคลผู้มีปัญญาทราม เป็นผู้มีอาการทราม 

คำว่า พึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่าย พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยาก อธิบายว่า บุคคลผู้มี ศรัทธา เป็นผู้พึงสอน
ให้รู้แจ้งได้ง่าย บุคคลผู้ไม่มีศรัทธา เป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยาก บุคคลผู้มีความเพียร เป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้
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ง่าย บุคคลผู้เกียจคร้าน เป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยาก บุคคลผู้มีสติตั้งมั่น เป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่าย บุคคลผู้มี
สติหลงลืม เป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยาก บุคคลผู้มีจิตตั้งมั่น เป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่าย บุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่น 
เป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยาก บุคคลผู้มีปัญญาดี เป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้ง ได้ง่าย บุคคลผู้มีปัญญาทราม เป็นผู้พึง
สอนให้รู้แจ้งได้ยาก 

คำว่า บางพวกมักเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัย บางพวกมักไม่เห็นปรโลกและโทษ
โดยความเป็นภัย อธิบายว่า บุคคลผู้มีศรัทธาเป็นผู้มักเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัย บุคคลผู้ไม่มี
ศรัทธาเป็นผู้มักไม่เห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัย ฯลฯ บุคคลผู้มีปัญญาดีเป็นผู้มักเห็นปรโลกและโทษ
โดยความเป็นภัย บุคคลผู้มีปัญญาทรามเป็นผู้มักไม่เห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัย 

คำว่า โลก อธิบายว่า ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก วิปัตติภวโลก วิปัตติ-สัมภวโลก สัมปัตติภวโลก 
สัมปัตติสัมภวโลก  

โลก  ๑  คือ สัตว์โลกทั้งปวงดำรงอยู่ได้เพราะอาหาร  
โลก  ๒  คือ นาม ๑ รูป ๑ 
โลก  ๓  คือ เวทนา ๓  
โลก  ๔  คือ อาหาร ๔  
โลก  ๕  คือ อุปาทานขันธ์ ๕  
โลก  ๖  คือ อายตนะภายใน ๖  
โลก  ๗  คือ วิญญาณัฏฐิติ ๗  
โลก  ๘  คือ โลกธรรม ๘  
โลก  ๙  คือ สัตตาวาส ๙  
โลก ๑๐ คือ อายตนะ ๑๐  
โลก ๑๒ คือ อายตนะ ๑๒  
โลก ๑๘ คือ ธาตุ ๑๘  48

คำว่า โทษ อธิบายว่า กิเลสทั้งปวงเป็นโทษ ทุจริตทั้งปวงเป็นโทษ อภิสังขารทั้งปวงเป็นโทษ กรรมที่
เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่ภพทั้งปวงเป็นโทษ สัญญาในโลกนี้และในโทษนี้ว่าเป็นภัยอันแรงกล้า ปรากฏแล้วด้วย
ประการฉะนี้ เหมือนสัญญาในศัตรูผู้เงื้อดาบเข้ามาจะฆ่า ปรากฏแล้ว ฉะนั้น  พระตถาคตทรงรู้ ทรงเห็น ทรง49

ทราบ ทรงรู้แจ้งอินทรีย์ ๕ ประการนี้ ด้วยอาการ ๕๐ อย่างนี้ 
ตติยภาณวาร จบ 
อินทริยกถา จบ 
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