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๕. วิโมกฺขกถา 
อุทฺเทส 

[๒๐๙] ปุริมนิทานํ. ตโยเม ภิกฺขเว วิโมกฺขา. กตเม ตโย ? สุญฺญโต วิโมกฺโข, อนิมิตฺโต       
วิโมกฺโข, อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข, อิเม โข ภิกฺขเว ตโย วิโมกฺขา. 

อปิ จ อฏฺฐสฏฺฐี วิโมกฺขา : สุญฺญโต วิโมกฺโข, อนิมิตฺโต วิโมกฺโข, อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข. 
อชฺฌตฺตวุฏฺฐาโน วิโมกฺโข, พหิทฺธาวุฏฺฐาโน วิโมกฺโข, ทุภโตวุฏฺฐาโน วิโมกฺโข. อชฺฌตฺตวุฏฺฐานา     
จตฺตาโร วิโมกฺขา, พหิทฺธาวุฏฺฐานา จตฺตาโร วิโมกฺขา, ทุภโตวุฏฺฐานา จตฺตาโร วิโมกฺขา. 
อชฺฌตฺตวุฏฺฐานานํ อนุโลมา จตฺตาโร วิโมกฺขา, พหิทฺธาวุฏฺฐานานํ อนุโลมา จตฺตาโร วิโมกฺขา,      
ทุภโตวุฏฺฐานานํ อนุโลมา จตฺตาโร วิโมกฺขา. อชฺฌตฺตวุฏฺฐานา ปฏิปฺปสฺสทฺธี จตฺตาโร วิโมกฺขา, 
พหิทฺธาวุฏฺฐานา ปฏิปฺปสฺสทฺธี จตฺตาโร วิโมกฺขา, ทุภโตวุฏฺฐานา ปฏิปฺปสฺสทฺธี จตฺตาโร วิโมกฺขา. 
รูปี รูปานิ ปสฺสตีติ วิโมกฺโข, อชฺฌตฺตํ อรูปสญฺญี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสตีติ วิโมกฺโข, “สุภนฺ”เตว        
อธิมุตฺโต โ หตีติ วิโมกฺโข. อากาสานญฺจายตนสมาปตฺติวิโมกฺโข,วิญฺญาณญฺจายตนสมาปตฺติ          
วิโมกฺโข, อากิญฺจญฺญายตนสมาปตฺติวิโมกฺโข. เนวสญฺญานาสญฺญายตนสมาปตฺติวิโมกฺโข, 
สญฺญาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติวิโมกฺโข. สมยวิโมกฺโข, อสมยวิโมกฺโข. สามยิโก วิโมกฺโข, อสามยิโก    
วิโมกฺโข. กุปฺโป วิโมกฺโข, อกุปฺโป วิโมกฺโข. โ ลกิโย วิโมกฺโข, โ ลกุตฺตโร วิโมกฺโข. สาสโว วิโมกฺโข,        
อนาสโว วิโมกฺโข. สามิโส วิโมกฺโข, นิรามิโส วิโมกฺโข, นิรามิสา นิรามิสตโร วิโมกฺโข, ปณิหิโต          
วิโมกฺโข, อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข, ปณิหิตปฺปฏิปฺปสฺสทฺธิวิโมกฺโข. สญฺญุตฺโต วิโมกฺโข, วิสญฺญุตฺโต        
วิโมกฺโข. เอกตฺตวิโมกฺโข, นานตฺตวิโมกฺโข, สญฺญาวิโมกฺโข. ญาณวิโมกฺโข, สีติสิยาวิโมกฺโข, ฌาน     
วิโมกฺโข, อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺโข. (๗๕) 

นิทฺเทส 
[๒๑๐] กตโม สุญฺญโต วิโมกฺโข? อิธ ภิกฺขุ อรญฺญคโต วา รุกฺขมูลคโต วา สุญฺญาคารคโต 

วา อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ “สุญฺญมิทํ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา”ติ. โส ตตฺถ อภินิเวสํ น กโรตีติ สุญฺญโต 
วิโมกฺโข; อยํ สุญฺญโต วิโมกฺโข. 

กตโม อนิมิตฺโต วิโมกฺโข ? อิธ ภิกฺขุ อรญฺญคโต วา รุกฺขมูลคโต วา สุญฺญาคารคโต วา อิติ 
ปฏิสญฺจิกฺขติ “สุญฺญมิทํ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา”ติ. โส ตตฺถ นิมิตฺตํ น กโรตีติ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข; 
อยํ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข. 

กตโม อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข ? อิธ ภิกฺขุ อรญฺญคโต วา รุกฺขมูลคโต วา สุญฺญาคารคโต วา   
อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ “สุญฺญมิทํ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา”ติ. โ ส ตตฺถ ปณิธึ น กโรตีติ อปฺปณิหิโต       
วิโมกฺโข; อยํ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข. 

กตโม อชฺฌตฺตวุฏฺฐาโน วิโมกฺโข ? จตฺตาริ ฌานานิ; อยํ อชฺฌตฺตวุฏฺฐาโน วิโมกฺโข.  
กตโม พหิทฺธาวุฏฺฐาโน วิโมกฺโข ? จตสฺโส อรูปสมาปตฺติโย; อยํ พหิทฺธาวุฏฺฐาโน วิโมกฺโข.  
กตโม ทุภโตวุฏฺฐาโน วิโมกฺโข ? จตฺตาโร อริยมคฺคา; อยํ ทุภโตวุฏฺฐาโน วิโมกฺโข. 
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กตเม อชฺฌตฺตวุฏฺฐานา จตฺตาโร วิโมกฺขา ? ปฐมชฺฌานํ นีวรเณหิ วุฏฺฐาติ. ทุติยชฺฌานํ      
วิตกฺกวิจาเรหิ วุฏฺฐาติ. ตติยชฺฌานํ ปีติยา วุฏฺฐาติ. จตุตฺถชฺฌานํ สุขทุกฺเขหิ วุฏฺฐาติ; อิเม 
อชฺฌตฺตวุฏฺฐานา จตฺตาโร วิโมกฺขา. (๔) 

กตเม พหิทฺธาวุฏฺฐานา จตฺตาโร วิโมกฺขา ? อากาสานญฺจายตนสมาปตฺติ รูปสญฺญาย     
ปฏิฆสญฺญาย นานตฺตสญฺญาย วุฏฺฐาติ. วิญฺญาณญฺจายตนสมาปตฺติ อากาสานญฺจายตน 
สญฺญาย วุฏฺฐาติ. อากิญฺจญฺญายตนสมาปตฺติ วิญฺญาณญฺจายตนสญฺญาย วุฏฺฐาติ. เนวสญฺญา
นาสญฺญายตนสมาปตฺติ อากิญฺจญฺญายตนสญฺญาย วุฏฺฐาติ; อิเม พหิทฺธาวุฏฺฐานา จตฺตาโร         
วิโมกฺขา. (๔ – ๘) 

กตเม ทุภโตวุฏฺฐานา จตฺตาโร วิโมกฺขา ? โ สตาปตฺติมคฺโค สกฺกายทิฏฺฐิวิจิกิจฺฉาสีลพฺพต
ปรามาสา ทิฏฺฐานุสยา วิจิกิจฺฉานุสยา วุฏฺฐาติ. ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ ขนฺเธหิ จ วุฏฺฐาติ. พหิทฺธา จ 
สพฺพนิมิตฺเตหิ วุฏฺฐาติ. สกทาคามิมคฺโค โอฬาริกา กามราคสญฺโญชนา ปฏิฆสญฺโญชนา โอฬาริกา 
กามราคานุสยา ปฏิฆานุสยา วุฏฺฐาติ. ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ ขนฺเธหิ จ วุฏฺฐาติ. พหิทฺธา จ            
สพฺพนิมิตฺเตหิ วุฏฺฐาติ. อนาคามิมคฺโค อนุสหคตา กามราคสญฺโญชนา ปฏิฆสญฺโญชนา            
อนุสหคตา กามราคานุสยา ปฏิฆานุสยา วุฏฺฐาติ. ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ ขนฺเธหิ จ วุฏฺฐาติ. พหิทฺธา 
จ สพฺพนิมิตฺเตหิ วุฏฺฐาติ. อรหตฺตมคฺโค รูปราคา อรูปราคา มานา อุทฺธจฺจา อวิชฺชาย มานานุสยา 
ภวราคานุสยา อวิชฺชานุสยา วุฏฺฐาติ. ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ ขนฺเธหิ จ วุฏฺฐาติ. พหิทฺธา จ             
สพฺพนิมิตฺเตหิ วุฏฺฐาติ; อิเม ทุภโตวุฏฺฐานา จตฺตาโร วิโมกฺขา. (๔ – ๑๒) 

[๒๑๑] กตเม อชฺฌตฺตวุฏฺฐานานํ อนุโลมา จตฺตาโร วิโมกฺขา ? ปฐมชฺฌานํ ปฏิลาภตฺถาย 
วิตกฺโก จ วิจาโร จ ปีติ จ สุขญฺจ จิตฺเตกคฺคตา จ. ทุติยชฺฌานํ ปฏิลาภตฺถาย ฯเปฯ ตติยชฺฌานํ      
ปฏิลาภตฺถาย. จตุตฺถชฺฌานํ ปฏิลาภตฺถาย วิตกฺโก จ วิจาโร จ ปีติ จ สุขญฺจ จิตฺเตกคฺคตา จ; อิเม 
อชฺฌตฺตวุฏฺฐานานํ อนุโลมา จตฺตาโร วิโมกฺขา. (๔ – ๑๖) 

กตเม พหิทฺธาวุฏฺฐานานํ อนุโลมา จตฺตาโร วิโมกฺขา ? อากาสานญฺจายตนสมาปตฺตึ      
ปฏิลาภตฺถาย วิตกฺโก จ วิจาโร จ ปีติ จ สุขญฺจ จิตฺเตกคฺคตา จ. วิญฺญาณญฺจายตนสมาปตฺตึ ฯเปฯ 
อากิญฺจญฺญายตนสมาปตฺตึ. เนวสญฺญานาสญฺญายตนสมาปตฺตึ ปฏิลาภตฺถาย วิตกฺโก จ วิจาโร จ 
ปีติ จ สุขญฺจ จิตฺเตกคฺคตา จ; อิเม พหิทฺธาวุฏฺฐานานํ อนุโลมา จตฺตาโร วิโมกฺขา. (๔ – ๒๐) 

กตเม ทุภโต วุฏฺฐานานํ อนุโลมา จตฺตาโร วิโมกฺขา ? โ สตาปตฺติมคฺคํ ปฏิลาภตฺถาย      
อนิจฺจานุปสฺสนา, ทุกฺขานุปสฺสนา อนตฺตานุปสฺสนา. สกทาคามิมคฺคํ ปฏิลาภตฺถาย ฯเปฯ อนาคามิ
มคฺคํ ปฏิลาภตฺถาย. อรหตฺตมคฺคํ ปฏิลาภตฺถาย อนิจฺจานุปสฺสนา, ทุกฺขานุปสฺสนา,                   
อนตฺตานุปสฺสนา; อิเม ทุภโตวุฏฺฐานานํ อนุโลมา จตฺตาโร วิโมกฺขา. (๔ – ๒๔) 

กตเม อชฺฌตฺตวุฏฺฐานา ปฏิปฺปสฺสทฺธี จตฺตาโร วิโมกฺขา ? ปฐมชฺฌานสฺส ปฏิลาโภ วา       
วิปาโก วา. ทุติยชฺฌานสฺส ฯเปฯ ตติยชฺฌานสฺส. จตุตฺถชฺฌานสฺส ปฏิลาโภ วา วิปาโก วา; อิเม 
อชฺฌตฺตวุฏฺฐานา ปฏิปฺปสฺสทฺธี จตฺตาโร วิโมกฺขา. (๔ – ๒๘) 

กตเม พหิทฺธาวุฏฺฐานา ปฏิปฺปสฺสทฺธี จตฺตาโร วิโมกฺขา ? อากาสานญฺจายตนสมาปตฺติยา 
ปฏิลาโภ วา วิปาโก วา ฯเปฯ วิญฺญาณญฺจายตนสมาปตฺติยา. อากิญฺจญฺญายตนสมาปตฺติยา. 
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เนวสญฺญานาสญฺญายตนสมาปตฺติยา ปฏิลาโภ วา วิปาโก วา; อิเม พหิทฺธาวุฏฺฐานา ปฏิปฺปสฺสทฺธี 
จตฺตาโร วิโมกฺขา. (๔ – ๓๒) 

กตเม ทุภโตวุฏฺฐานา ปฏิปฺปสฺสทฺธี จตฺตาโร วิโมกฺขา ? โสตาปตฺติมคฺคสฺส โสตาปตฺติผลํ, 
สกทาคามิมคฺคสฺส สกทาคามิผลํ, อนาคามิมคฺคสฺส อนาคามิผลํ, อรหตฺตมคฺคสฺส อรหตฺตผลํ; อิเม 
ทุภโตวุฏฺฐานา ปฏิปฺปสฺสทฺธี จตฺตาโร วิโมกฺขา. (๔ – ๓๖) 

[๒๑๒] กถํ รูปี รูปานิ ปสฺสตีติ วิโมกฺโข ? อิเธกจฺโจ อชฺฌตฺตํ ปจฺจตฺตํ นีลนิมิตฺตํ มนสิกโรติ, 
นีลสญฺญํ ปฏิลภติ, โส ตํ นิมิตฺตํ สุคฺคหิตํ กโรติ, สูปธาริตํ อุปธาเรติ, สฺวาวตฺถิตํ อวตฺถาเปติ. โส ตํ     
นิมิตฺตํ สุคฺคหิตํ กตฺวา สูปธาริตํ อุปธาเรตฺวา สฺวาวตฺถิตํ อวตฺถาเปตฺวา พหิทฺธา นีลนิมิตฺเต จิตฺตํ     
อุปสํหรติ, นีลสญฺญํ ปฏิลภติ.   โ ส  ตํ นิมิตฺตํ สุคฺคหิตํ กโรติ, สูปธาริตํ อุปธาเรติ, สฺวาวตฺถิตํ           
อวตฺถาเปติ. โส ตํ นิมิตฺตํ สุคฺคหิตํ กตฺวา สูปธาริตํ  อุปธาเรตฺวา สฺวาวตฺถิตํ อวตฺถาเปตฺวา อาเสวติ 1

ภาเวติ พหุลีกโรติ. ตสฺส เอวํ โหติ “อชฺฌตฺตญฺจ พหิทฺธา จ อุภยมิทํ รูปนฺ”ติ รูปสญฺญี โหติ. อิเธกจฺโจ 
อชฺฌตฺตํ ปจฺจตฺตํ ปีตนิมิตฺตํ ฯเปฯ โลหิตนิมิตฺตํ. โอทาตนิมิตฺตํ มนสิกโรติ, โอทาตสญฺญํ ปฏิลภติ. โส 
ตํ นิมิตฺตํ สุคฺคหิตํ กโรติ, สูปธาริตํ อุปธาเรติ, สฺวาวตฺถิตํ อวตฺถาเปติ. โส ตํ นิมิตฺตํ สุคฺคหิตํ กตฺวา 
สูปธาริตํ อุปธาเรตฺวา สฺวาวตฺถิตํ อวตฺถาเปตฺวา พหิทฺธา  โ อทาตนิมิตฺเต จิตฺตํ อุปสํหรติ  โ อทาต 
สญฺญํ ปฏิลภติ. โส ตํ นิมิตฺตํ สุคฺคหิตํ กโรติ, สูปธาริตํ อุปธาเรติ, สฺวาวตฺถิตํ อวตฺถาเปติ.   โส  ตํ        
นิมิตฺตํ สุคฺคหิตํ กตฺวา สูปธาริตํ อุปธาเรตฺวา สฺวาวตฺถิตํ อวตฺถาเปตฺวา อาเสวติ ภาเวติ พหุลีกโรติ. 
ตสฺส เอวํ โ หติ “อชฺฌตฺตญฺจ พหิทฺธา จ อุภยมิทํ รูปนฺ”ติ รูปสญฺญี โ หติ; เอวํ รูปี รูปานิ ปสฺสตีติ       
วิโมกฺโข. (๓๗) 

กถํ อชฺฌตฺตํ อรูปสญฺญี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสตีติ วิโมกฺโข ? อิเธกจฺโจ อชฺฌตฺตํ ปจฺจตฺตํ       
นีลนิมิตฺตํ น มนสิกโรติ, นีลสญฺญํ น ปฏิลภติ, พหิทฺธา นีลนิมิตฺเต จิตฺตํ อุปสํหรติ, นีลสญฺญํ          
ปฏิลภติ. โ ส ตํ นิมิตฺตํ สุคฺคหิตํ กโรติ, สูปธาริตํ อุปธาเรติ, สฺวาวตฺถิตํ อวตฺถาเปติ. โ ส ตํ นิมิตฺตํ      
สุคฺคหิตํ กตฺวา สูปธาริตํ อุปธาเรตฺวา สฺวาวตฺถิตํ อวตฺถาเปตฺวา อาเสวติ ภาเวติ พหุลีกโรติ. ตสฺส 
เอวํ โ หติ “อชฺฌตฺตํ อรูปสญฺญี พหิทฺธา รูปมิทนฺ”ติ รูปสญฺญี โ หติ. อิเธกจฺโจ อชฺฌตฺตํ ปจฺจตฺตํ         
ปีตนิมิตฺตํ ฯเปฯ  โ ลหิตนิมิตฺตํ.  โ อทาตนิมิตฺตํ น มนสิกโรติ,  โ อทาตสญฺญํ น ปฏิลภติ. พหิทฺธา         
โอทาตนิมิตฺเต จิตฺตํ อุปสํหรติ,  โ อทาตสญฺญํ ปฏิลภติ.  โ ส ตํ นิมิตฺตํ สุคฺคหิตํ กโรติ, สูปธาริตํ          
อุปธาเรติ, สฺวาวตฺถิตํ อวตฺถาเปติ. โ ส ตํ นิมิตฺตํ สุคฺคหิตํ กตฺวา สูปธาริตํ อุปธาเรตฺวา สฺวาวตฺถิตํ 
อวตฺถาเปตฺวา อาเสวติ ภาเวติ พหุลีกโรติ. ตสฺส เอวํ โ หติ “อชฺฌตฺตํ อรูปํ พหิทฺธา รูปมิทนฺ”ติ รูป
สญฺญี โหติ; เอวํ อชฺฌตฺตํ อรูปสญฺญี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสตีติ วิโมกฺโข. (๓๘) 

กถํ “สุภนฺ”เตว อธิมุตฺโต โหตีติ วิโมกฺโข ? อิธ ภิกฺขุ เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอกํ ทิสํ ผริตฺวา 
วิหรติ, ตถา ทุติยํ ฯเปฯ ตถา ตติยํ. ตถา จตุตฺถํ. อิติ อุทฺธมโธ ติริยํ สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺตํ 
โลกํ เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน  ผริตฺวา วิหรติ, 2

 ฉ.ม. อยํ ปาโฐ น ทิสฺสติ1

 ม. อพฺยาปชฺเชน. เอวมุปริปิ2
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เมตฺตาย ภาวิตตฺตา  สตฺตา  อปฺปฏิกูลา  โหนฺติ. กรุณาสหคเตน เจตสา เอกํ ทิสํ ฯเปฯ กรุณาย           
ภาวิตตฺตา สตฺตา อปฺปฏิกูลา  โหนฺติ.  มุทิตาสหคเตน  เจตสา ฯเปฯ มุทิตาย ภาวิตตฺตา สตฺตา         
อปฺปฏิกูลา โ หนฺติ. อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอกํ ทิสํ ผริตฺวา วิหรติ ฯเปฯ อุเปกฺขาย ภาวิตตฺตา      
สตฺตา อปฺปฏิกูลา โหนฺติ; เอวํ “สุภนฺ”เตว อธิมุตฺโต โหตีติ วิโมกฺโข. (๓๙) 

[๒๑๓] กตโม อากาสานญฺจายตนสมาปตฺติวิโมกฺโข ? อิธ ภิกฺขุ สพฺพโส รูปสญฺญานํ        
สมติกฺกมา ปฏิฆสญฺญานํ อตฺถงฺคมา นานตฺตสญฺญานํ อมนสิการา “อนนฺโต อากาโส”ติ อากาสา  
นญฺจายตนํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ; อยํ อากาสานญฺจายตนสมาปตฺติวิโมกฺโข. (๔๐) 

กตโม วิญฺญาณญฺจายตนสมาปตฺติวิโมกฺโข ? อิธ ภิกฺขุ สพฺพโส อากาสานญฺจายตนํ        
สมติกฺกมฺม “อนนฺตํ วิญฺญาณนฺ”ติ วิญฺญาณญฺจายตนํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ; อยํ วิญฺญาณญฺจายตน
สมาปตฺติวิโมกฺโข. (๔๑) 

กตโม อากิญฺจญฺญายตนสมาปตฺติวิโมกฺโข ? อิธ ภิกฺขุ สพฺพโส วิญฺญาณญฺจายตนํ          
สมติกฺกมฺม “นตฺถิ กิญฺจี”ติ อากิญฺจญฺญายตนํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ; อยํ อากิญฺจญฺญายตนสมาปตฺติ  
วิโมกฺโข (๔๒) 

กตโม เนวสญฺญานาสญฺญายตนสมาปตฺติวิโมกฺโข ? อิธ ภิกฺขุ สพฺพโส อากิญฺจญฺญายตนํ 
สมติกฺกมฺม เนวสญฺญานาสญฺญายตนํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ; อยํ เนวสญฺญานาสญฺญายตนสมาปตฺติ  
วิโมกฺโข. (๔๓) 

กตโม สญฺญาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติวิโมกฺโข ? อิธ ภิกฺขุ สพฺพโส เนวสญฺญานาสญฺญายตนํ 
สมติกฺกมฺม สญฺญาเวทยิตนิโรธํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ; อยํ สญฺญาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติวิโมกฺโข. (๔๔) 

กตโม สมยวิโมกฺโข ? จตฺตาริ จ ฌานานิ จตสฺโส จ อรูปสมาปตฺติโย; อยํ สมยวิโมกฺโข. 
(๔๕) 

กตโม อสมยวิโมกฺโข ? จตฺตาโร จ อริยมคฺคา จตฺตาริ จ สามญฺญผลานิ นิพฺพานญฺจ; อยํ    
อสมยวิโมกฺโข. (๔๖) 

กตโม สามยิโก วิโมกฺโข ? จตฺตาริ จ ฌานานิ จตสฺโส จ อรูปสมาปตฺติโย; อยํ สามยิโก      
วิโมกฺโข. (๔๗) 

กตโม อสามยิโก วิโมกฺโข ? จตฺตาโร จ อริยมคฺคา จตฺตาริ จ สามญฺญผลานิ นิพฺพานญฺจ; 
อยํ อสามยิโก วิโมกฺโข. (๔๘) 

กตโม กุปฺโป วิโมกฺโข ? จตฺตาริ จ ฌานานิ จตสฺโส จ อรูปสมาปตฺติโย; อยํ กุปฺโป วิโมกฺโข. 
(๔๙) 

กตโม อกุปฺโป วิโมกฺโข ? จตฺตาโร จ อริยมคฺคา จตฺตาริ จ สามญฺญผลานิ นิพฺพานญฺจ; อยํ 
อกุปฺโป วิโมกฺโข. (๕๐) 

กตโม โลกิโย วิโมกฺโข ? จตฺตาริ จ ฌานานิ จตสฺโส จ อรูปสมาปตฺติโย; อยํ โลกิโย วิโมกฺโข. 
(๕๑) 

กตโม โลกุตฺตโร วิโมกฺโข ? จตฺตาโร จ อริยมคฺคา จตฺตาริ จ สามญฺญผลานิ นิพฺพานญฺจ; 
อยํ โลกุตฺตโร วิโมกฺโข. (๕๒) 
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กตโม สาสโว วิโมกฺโข ? จตฺตาริ จ ฌานานิ จตสฺโส จ อรูปสมาปตฺติโย; อยํ สาสโว             
วิโมกฺโข. (๕๓) 

กตโม อนาสโว วิโมกฺโข ? จตฺตาโร จ อริยมคฺคา จตฺตาริ จ สามญฺญผลานิ นิพฺพานญฺจ; อยํ 
อนาสโว วิโมกฺโข. (๕๔) 

กตโม สามิโส วิโมกฺโข ? รูปปฏิสญฺญุตฺโต วิโมกฺโข; อยํ สามิโส วิโมกฺโข. (๕๕) 
กตโม นิรามิโส วิโมกฺโข ? อรูปปฏิสญฺญุตฺโต วิโมกฺโข; อยํ นิรามิโส วิโมกฺโข. (๕๖) 
กตโม นิรามิสานิรามิสตโร  วิโมกฺโข ? จตฺตาโร จ อริยมคฺคา จตฺตาริ จ สามญฺญผลานิ     3

นิพฺพานญฺจ; อยํ นิรามิสานิรามิสตโร๑ วิโมกฺโข. (๕๗) 
กตโม ปณิหิโต วิโมกฺโข ? จตฺตาริ จ ฌานานิ จตสฺโส จ อรูปสมาปตฺติโย; อยํ ปณิหิโต        

วิโมกฺโข.  
กตโม อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข ? จตฺตาโร จ อริยมคฺคา จตฺตาริ จ สามญฺญผลานิ นิพฺพานญฺจ; 

อยํ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข. (๕๘) 
กตโม ปณิหิตปฺปฏิปฺปสฺสทฺธิ วิโมกฺโข ? ปฐมชฺฌานสฺส ปฏิลาโภ วา วิปาโก วา ฯเปฯ 

เนวสญฺญานาสญฺญายตนสมาปตฺติยา ปฏิลาโภ วา วิปาโก วา; อยํ ปณิหิตปฺปฏิปฺปสฺสทฺธิ วิโมกฺโข. 
(๕๙) 

กตโม สญฺญุตฺโต วิโมกฺโข ? จตฺตาริ จ ฌานานิ จตสฺโส จ อรูปสมาปตฺติโย; อยํ สญฺญุตฺโต 
วิโมกฺโข. (๖๐) 

กตโม วิสญฺญุตฺโต วิโมกฺโข ? จตฺตาโร จ อริยมคฺคา จตฺตาริ จ สามญฺญผลานิ นิพฺพานญฺจ; 
อยํ วิสญฺญุตฺโต วิโมกฺโข. (๖๑) 

กตโม เอกตฺตวิโมกฺโข ? จตฺตาโร จ อริยมคฺคา จตฺตาริ จ สามญฺญผลานิ นิพฺพานญฺจ; อยํ 
เอกตฺตวิโมกฺโข. (๖๒) 

กตโม นานตฺตวิโมกฺโข ? จตฺตาริ จ ฌานานิ จตสฺโส จ อรูปสมาปตฺติโย; อยํ นานตฺต          
วิโมกฺโข. (๖๓) 

[๒๑๔] กตโม สญฺญาวิโมกฺโข ? สิยา เอโก สญฺญาวิโมกฺโข ทส สญฺญาวิโมกฺขา โหนฺติ. ทส 
สญฺญาวิโมกฺขา เอโก สญฺญาวิโมกฺโข โหติ วตฺถุวเสน ปริยาเยน. สิยาติ.  

กถญฺจ สิยา ? อนิจฺจานุปสฺสนาญาณํ นิจฺจโต สญฺญาย มุจฺจตีติ สญฺญาวิโมกฺโข, ทุกฺขานุ
ปสฺสนาญาณํ สุขโต สญฺญาย มุจฺจตีติ สญฺญาวิโมกฺโข, อนตฺตานุปสฺสนาญาณํ อตฺตโต สญฺญาย 
มุจฺจตีติ สญฺญาวิโมกฺโข, นิพฺพิทานุปสฺสนาญาณํ นนฺทิยา สญฺญาย มุจฺจตีติ สญฺญาวิโมกฺโข,         
วิราคานุปสฺสนาญาณํ ราคโต สญฺญาย มุจฺจตีติ สญฺญาวิโมกฺโข, นิโรธานุปสฺสนาญาณํ สมุทยโต 
สญฺญาย มุจฺจตีติ สญฺญาวิโมกฺโข, ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาญาณํ อาทานโต สญฺญาย มุจฺจตีติ 
สญฺญาวิโมกฺโข, อนิมิตฺตานุปสฺสนาญาณํ นิมิตฺตโต สญฺญาย มุจฺจตีติ สญฺญาวิโมกฺโข, อปฺปณิหิตา
นุปสฺสนาญาณํ ปณิธิยา สญฺญาย มุจฺจตีติ สญฺญาวิโมกฺโข, สุญฺญตานุปสฺสนาญาณํ อภินิเวสโต 

 ก. นิรามิสตโร3
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สญฺญาย มุจฺจตีติ สญฺญาวิโมกฺโข. เอวํ สิยา เอโก สญฺญาวิโมกฺโข ทส สญฺญาวิโมกฺขา โหนฺติ, ทส 
สญฺญาวิโมกฺขา เอโก สญฺญาวิโมกฺโข โหติ วตฺถุวเสน ปริยาเยน. 

รูเป อนิจฺจานุปสฺสนาญาณํ นิจฺจโต สญฺญาย มุจฺจตีติ สญฺญาวิโมกฺโข ฯเปฯ รูเป สุญฺญตา
นุปสฺสนาญาณํ อภินิเวสโต สญฺญาย มุจฺจตีติ สญฺญาวิโมกฺโข. เอวํ สิยา เอโก สญฺญาวิโมกฺโข ทส 
สญฺญาวิโมกฺขา โหนฺติ, ทส สญฺญาวิโมกฺขา เอโก สญฺญาวิโมกฺโข โหติ วตฺถุวเสน ปริยาเยน. 

เวทนาย ฯเปฯ สญฺญาย. สงฺขาเรสุ. วิญฺญาเณ. จกฺขุสฺมึ ฯเปฯ ชรามรเณ อนิจฺจานุ          
ปสฺสนาญาณํ นิจฺจโต สญฺญาย มุจฺจตีติ สญฺญาวิโมกฺโข ฯเปฯ ชรามรเณ สุญฺญตานุปสฺสนาญาณํ 
อภินิเวสโต สญฺญาย มุจฺจตีติ สญฺญาวิโมกฺโข. เอวํ สิยา เอโก สญฺญาวิโมกฺโข ทส สญฺญาวิโมกฺขา 
โหนฺติ. ทส สญฺญาวิโมกฺขา เอโก สญฺญาวิโมกฺโข โ หติ วตฺถุวเสน ปริยาเยน; อยํ สญฺญาวิโมกฺโข. 
(๖๔) 

[๒๑๕] กตโม ญาณวิโมกฺโข ? สิยา เอโก ญาณวิโมกฺโข ทส ญาณวิโมกฺขา โ หนฺติ. ทส 
ญาณวิโมกฺขา เอโก ญาณวิโมกฺโข โหติ วตฺถุวเสน ปริยาเยน สิยาติ 

กถญฺจ สิยา ? อนิจฺจานุปสฺสนา ยถาภูตํ ญาณํ นิจฺจโต สมฺโมหา อญฺญาณา มุจฺจตีติ 
ญาณวิโมกฺโข. ทุกฺขานุปสฺสนา ยถาภูตํ ญาณํ สุขโต สมฺโมหา อญฺญาณา มุจฺจตีติ ญาณวิโมกฺโข, 
อนตฺตานุปสฺสนา ยถาภูตํ ญาณํ อตฺตโต สมฺโมหา อญฺญาณา มุจฺจตีติ ญาณวิโมกฺโข, นิพฺพิทานุ   
ปสฺสนา ยถาภูตํ ญาณํ นนฺทิยา สมฺโมหา อญฺญาณา มุจฺจตีติ ญาณวิโมกฺโข, วิราคานุปสฺสนา     
ยถาภูตํ ญาณํ ราคโต สมฺโมหา อญฺญาณา มุจฺจตีติ ญาณวิโมกฺโข, นิโรธานุปสฺสนา ยถาภูตํ ญาณํ 
สมุทยโต สมฺโมหา อญฺญาณา มุจฺจตีติ ญาณวิโมกฺโข, ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา ยถาภูตํ ญาณํ 
อาทานโต สมฺโมหา อญฺญาณา มุจฺจตีติ ญาณวิโมกฺโข, อนิมิตฺตานุปสฺสนา ยถาภูตํ ญาณํ นิมิตฺตโต 
สมฺโมหา อญฺญาณา มุจฺจตีติ ญาณวิโมกฺโข, อปฺปณิหิตานุปสฺสนา ถาภูตํ ญาณํ ปณิธิยา สมฺโมหา 
อญฺญาณา มุจฺจตีติ ญาณวิโมกฺโข, สุญฺญตานุปสฺสนา ยถาภูตํ ญาณํ อภินิเวสโต สมฺโมหา 
อญฺญาณา มุจฺจตีติ ญาณวิโมกฺโข. เอวํ สิยา เอโก ญาณวิโมกฺโข ทส ญาณวิโมกฺขา โ หนฺติ, ทส 
ญาณวิโมกฺขา เอโก ญาณวิโมกฺโข โหติ วตฺถุวเสน ปริยาเยน. 

รูเป อนิจฺจานุปสฺสนา ยถาภูตํ ญาณํ นิจฺจโต สมฺโมหา อญฺญาณา มุจฺจตีติ ญาณวิโมกฺโข 
ฯเปฯ รูเป สุญฺญตานุปสฺสนา ยถาภูตํ ญาณํ อภินิเวสโต สมฺโมหา อญฺญาณา มุจฺจตีติ ญาณ          
วิโมกฺโข. เอวํ สิยา เอโก ญาณวิโมกฺโข ทส ญาณวิโมกฺขา โ หนฺติ, ทส ญาณวิโมกฺขา เอโก ญาณ      
วิโมกฺโข โหติ วตฺถุวเสน ปริยาเยน. 

เวทนาย ฯเปฯ สญฺญาย. สงฺขาเรสุ. วิญฺญาเณ. จกฺขุสฺมึ ฯเปฯ ชรามรเณ อนิจฺจานุปสฺสนา 
ยถาภูตํ ญาณํ นิจฺจโต สมฺโมหา อญฺญาณา มุจฺจตีติ ญาณวิโมกฺโข ฯเปฯ ชรามรเณ สุญฺญตา         
นุปสฺสนา ยถาภูตํ ญาณํ อภินิเวสโต สมฺโมหา อญฺญาณา มุจฺจตีติ ญาณวิโมกฺโข. เอวํ สิยา เอโก 
ญาณวิโมกฺโข ทส ญาณวิโมกฺขา โ หนฺติ, ทส ญาณวิโมกฺขา เอโก ญาณวิโมกฺโข โ หติ วตฺถุวเสน      
ปริยาเยน; อยํ ญาณวิโมกฺโข. (๖๕) 

[๒๑๖] กตโม สีติสิยาวิโมกฺโข ? สิยา เอโก สีติสิยาวิโมกฺโข ทส สีติสิยาวิโมกฺขา โหนฺติ, ทส 
สีติสิยาวิโมกฺขา เอโก สีติสิยาวิโมกฺโข โหติ วตฺถุวเสน ปริยาเยน สิยาติ.  
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กถญฺจ สิยา ? อนิจฺจานุปสฺสนา อนุตฺตรํ สีติภาวํ ญาณํ นิจฺจโต สนฺตาปปริฬาหทรถา     
มุจฺจตีติ สีติสิยาวิโมกฺโข. ทุกฺขานุปสฺสนา อนุตฺตรํ สีติภาวํ ญาณํ สุขโต สนฺตาปปริฬาหทรถา       
มุจฺจตีติ สีติสิยาวิโมกฺโข. อนตฺตานุปสฺสนา อนุตฺตรํ สีติภาวํ ญาณํ อตฺตโต สนฺตาปปริฬาหทรถา 
มุจฺจตีติ สีติสิยาวิโมกฺโข. นิพฺพิทานุปสฺสนา อนุตฺตรํ สีติภาวํ ญาณํ นนฺทิยา สนฺตาปปริฬาหทรถา 
มุจฺจตีติ สีติสิยาวิโมกฺโข. วิราคานุปสฺสนา อนุตฺตรํ สีติภาวํ ญาณํ ราคโต สนฺตาปปริฬาหทรถา    
มุจฺจตีติ สีติสิยาวิโมกฺโข. นิโรธานุปสฺสนา อนุตฺตรํ สีติภาวํ ญาณํ สมุทยโต สนฺตาปปริฬาหทรถา 
มุจฺจตีติ สีติสิยาวิโมกฺโข. ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา อนุตฺตรํ สีติภาวํ ญาณํ อาทานโต สนฺตาปปริฬาห
ทรถา มุจฺจตีติ สีติสิยาวิโมกฺโข. อนิมิตฺตานุปสฺสนา อนุตฺตรํ สีติภาวํ ญาณํ นิมิตฺตโต สนฺตาปปริฬาห
ทรถา มุจฺจตีติ สีติสิยาวิโมกฺโข. อปฺปณิหิตานุปสฺสนา อนุตฺตรํ สีติภาวํ ญาณํ ปณิธิยา สนฺตาป      
ปริฬาหทรถา มุจฺจตีติ สีติสิยาวิโมกฺโข. สุญฺญตานุปสฺสนา อนุตฺตรํ สีติภาวํ ญาณํ อภินิเวสโต       
สนฺตาปปริฬาหทรถา มุจฺจตีติ สีติสิยาวิโมกฺโข. เอวํ สิยา เอโก สีติสิยาวิโมกฺโข ทส สีติสิยาวิโมกฺขา 
โหนฺติ, ทส สีติสิยาวิโมกฺขา เอโก สีติสิยาวิโมกฺโข โหติ วตฺถุวเสน ปริยาเยน. 

รูเป อนิจฺจานุปสฺสนา อนุตฺตรํ สีติภาวํ ญาณํ นิจฺจโต สนฺตาปปริฬาหทรถา มุจฺจตีติ           
สีติสิยาวิโมกฺโข ฯเปฯ วตฺถุวเสน ปริยาเยน. 

เวทนาย ฯเปฯ สญฺญาย. สงฺขาเรสุ. วิญฺญาเณ. จกฺขุสฺมึ ฯเปฯ ชรามรเณ อนิจฺจานุปสฺสนา 
อนุตฺตรํ สีติภาวํ ญาณํ นิจฺจโต สนฺตาปปริฬาหทรถา มุจฺจตีติ สีติสิยาวิโมกฺโข ฯเปฯ เอวํ สิยา เอโก 
สีติสิยาวิโมกฺโข ทส สีติสิยาวิโมกฺขา  โหนฺติ,  ทส  สีติสิยาวิโมกฺขา  เอโก  สีติสิยาวิโมกฺโข  โหติ        
วตฺถุวเสน ปริยาเยน; อยํ สีติสิยาวิโมกฺโข. (๖๖) 

[๒๑๗] กตโม ฌานวิโมกฺโข ? เนกฺขมฺมํ ฌายตีติ  ฌานํ, กามจฺฉนฺทํ ฌาเปตีติ ฌานํ, 4

ฌายนฺโต  มุจฺจตีติ ฌานวิโมกฺโข, ฌาเปนฺโต มุจฺจตีติ ฌานวิโมกฺโข. ฌายนฺตีติ  ธมฺมา, ฌาเปตีติ 5 6

กิเลเส, ฌาเต จ ฌาเป จ ชานาตีติ ฌานวิโมกฺโข. อพฺยาปาโท ฌายตีติ ฌานํ, พฺยาปาทํ ฌาเปตีติ 
ฌานํ, ฌายนฺโต มุจฺจตีติ ฌานวิโมกฺโข, ฌาเปนฺโต มุจฺจตีติ ฌานวิโมกฺโข. ฌายนฺตีติ ธมฺมา.         
ฌาเปตีติ กิเลเส, ฌาเต จ ฌาเป จ ชานาตีติ ฌานวิโมกฺโข. อาโลกสญฺญา ฌายตีติ ฌานํ, ถีนมิทฺธํ 
ฌาเปตีติ ฌานํ ฯเปฯ อวิกฺเขโป ฌายตีติ ฌานํ, อุทฺธจฺจํ ฌาเปตีติ ฌานํ, ธมฺมววตฺถานํ ฌายตีติ 
ฌานํ, วิจิกิจฺฉํ ฌาเปตีติ ฌานํ, ญาณํ ฌายตีติ ฌานํ, อวิชฺชํ ฌาเปตีติ ฌานํ, ปามุชฺชํ ฌายตีติ 
ฌานํ, อรตึ ฌาเปตีติ ฌานํ. ปฐมชฺฌานํ ฌายตีติ ฌานํ, นีวรเณ  ฌาเปตีติ ฌานํ ฯเปฯ อรหตฺต     7

มคฺโค ฌายตีติ ฌานํ, สพฺพกิเลเส ฌาเปตีติ ฌานํ. ฌายนฺโต มุจฺจตีติ ฌานวิโมกฺโข, ฌาเปนฺโต    
มุจฺจตีติ ฌานวิโมกฺโข. ฌายนฺตีติ ธมฺมา, ฌาเปตีติ กิเลเส, ฌาเต จ ฌาเป จ ชานาตีติ ฌาน           
วิโมกฺโข; อยํ ฌานวิโมกฺโข. (๖๗) 

 ก. ชายตีติ. เอวมุปริปิ4

 ก. ชายนฺโต5

 ก. ชายนฺตีติ. เอวมุปริปิ6

 ก. นีวรณํ7
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[๒๑๘] กตโม อนุปาทา จิตฺตสฺส วิโมกฺโข ? สิยา เอโก อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺโข ทส         
อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺขา โ หนฺติ, ทส อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺขา เอโก อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺโข     
โหติ วตฺถุวเสน ปริยาเยน สิยาติ.  

กถญฺจ สิยา? อนิจฺจานุปสฺสนาญาณํ นิจฺจโต อุปาทานา มุจฺจตีติ อนุปาทาจิตฺตสฺส            
วิโมกฺโข. ทุกฺขานุปสฺสนาญาณํ สุขโต อุปาทานา มุจฺจตีติ อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺโข. อนตฺตานุ      
ปสฺสนาญาณํ อตฺตโต อุปาทานา มุจฺจตีติ อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺโข. นิพฺพิทานุปสฺสนาญาณํ       
นนฺทิยา อุปาทานา มุจฺจตีติ อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺโข. วิราคานุปสฺสนาญาณํ ราคโต อุปาทานา 
มุจฺจตีติ อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺโข. นิโรธานุปสฺสนาญาณํ สมุทยโต อุปาทานา มุจฺจตีติ อนุปาทา   
จิตฺตสฺส วิโมกฺโข. ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาญาณํ อาทานโต อุปาทานา มุจฺจตีติ อนุปาทาจิตฺตสฺส        
วิโมกฺโข. อนิมิตฺตานุปสฺสนาญาณํ นิมิตฺตโต อุปาทานา มุจฺจตีติ อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺโข.     
อปฺปณิหิตานุปสฺสนาญาณํ ปณิธิยา อุปาทานา มุจฺจตีติ อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺโข. สุญฺญตานุ    
ปสฺสนาญาณํ อภินิเวสโต อุปาทานา มุจฺจตีติ อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺโข. เอวํ สิยา เอโก อนุปาทา
จิตฺตสฺส  วิโมกฺโข  ทส  อนุปาทาจิตฺตสฺส  วิโมกฺขา  โหนฺติ, ทส อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺขา เอโก           
อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺโข โหติ วตฺถุวเสน ปริยาเยน. 

รูเป อนิจฺจานุปสฺสนาญาณํ นิจฺจโต อุปาทานา มุจฺจตีติ อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺโข ฯเปฯ 
รูเป สุญฺญตานุปสฺสนาญาณํ อภินิเวสโต อุปาทานา มุจฺจตีติ อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺโข. เอวํ สิยา 
เอโก อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺโข ทส อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺขา โหนฺติ, ทส อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺขา 
เอโก อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺโข โหติ วตฺถุวเสน ปริยาเยน. 

เวทนาย ฯเปฯ สญฺญาย. สงฺขาเรสุ. วิญฺญาเณ. จกฺขุสฺมึ ฯเปฯ ชรามรเณ อนิจฺจานุ           
ปสฺสนาญาณํ นิจฺจโต อุปาทานา มุจฺจตีติ อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺโข ฯเปฯ ชรามรเณ สุญฺญตานุปสฺ
สนาญาณํ อภินิเวสโต อุปาทานา มุจฺจตีติ อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺโข. เอวํ สิยา เอโก อนุปาทา      
จิตฺตสฺส  วิโมกฺโข  ทส  อนุปาทาจิตฺตสฺส  วิโมกฺขา  โหนฺติ, ทส อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺขา เอโก           
อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺโข โหติ วตฺถุวเสน ปริยาเยน. 

อนิจฺจานุปสฺสนาญาณํ กติหุปาทาเนหิ มุจฺจติ, ทุกฺขานุปสฺสนาญาณํ กติหุปาทาเนหิ      
มุจฺจติ, อนตฺตานุปสฺสนาญาณํ กติหุปาทาเนหิ มุจฺจติ, นิพฺพิทานุปสฺสนาญาณํ ฯเปฯ วิราคานุ       
ปสฺสนาญาณํ. นิโรธานุปสฺสนาญาณํ. ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาญาณํ. อนิมิตฺตานุปสฺสนาญาณํ. 
อปฺปณิหิตานุปสฺสนาญาณํ. สุญฺญตานุปสฺสนาญาณํ กติหุปาทาเนหิ มุจฺจตีติ ? 

อนิจฺจานุปสฺสนาญาณํ ตีหุปาทาเนหิ มุจฺจติ, ทุกฺขานุปสฺสนาญาณํ เอกุปาทานา มุจฺจติ, 
อนตฺตานุปสฺสนาญาณํ ตีหุปาทาเนหิ มุจฺจติ, นิพฺพิทานุปสฺสนาญาณํ เอกุปาทานา มุจฺจติ, วิราคานุ
ปสฺสนาญาณํ เอกุปาทานา มุจฺจติ, นิโรธานุปสฺสนาญาณํ จตูหุปาทาเนหิ มุจฺจติ, ปฏินิสฺสคฺคานุ    
ปสฺสนาญาณํ จตูหุปาทาเนหิ มุจฺจติ, อนิมิตฺตานุปสฺสนาญาณํ ตีหุปาทาเนหิ มุจฺจติ, อปฺปณิหิตานุ
ปสฺสนาญาณํ เอกุปาทานา มุจฺจติ, สุญฺญตานุปสฺสนาญาณํ ตีหุปาทาเนหิ มุจฺจติ. 

อนิจฺจานุปสฺสนาญาณํ กตเมหิ ตีหุปาทาเนหิ มุจฺจติ ? ทิฏฺฐุปาทานา สีลพฺพตุปาทานา 
อตฺตวาทุปาทานา. อนิจฺจานุปสฺสนาญาณํ อิเมหิ ตีหุปาทาเนหิ มุจฺจต.ิ  
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ทุกฺขานุปสฺสนาญาณํ กตมา เอกุปาทานา มุจฺจติ ? กามุปาทานา. ทุกฺขานุปสฺสนาญาณํ    
อิมา  เอกุปาทานา มุจฺจต.ิ  8

อนตฺตานุปสฺสนาญาณํ กตเมหิ ตีหุปาทาเนหิ มุจฺจติ ? ทิฏฺฐุปาทานา สีลพฺพตุปาทานา 
อตฺตวาทุปาทานา. อนตฺตานุปสฺสนาญาณํ อิเมหิ ตีหุปาทาเนหิ มุจฺจต.ิ  

นิพฺพิทานุปสฺสนาญาณํ กตมา เอกุปาทานา มุจฺจติ? กามุปาทานา. นิพฺพิทานุปสฺสนา 
ญาณํ อิทํ เอกุปาทานา มุจฺจติ.  

วิราคานุปสฺสนาญาณํ กตมา เอกุปาทานา มุจฺจติ ? กามุปาทานา. วิราคานุปสฺสนาญาณํ 
อิทํ เอกุปาทานา มุจฺจต.ิ  

นิโรธานุปสฺสนาญาณํ กตเมหิ จตูหุปาทาเนหิ มุจฺจติ ? กามุปาทานา ทิฏฺฐุปาทานา          
สีลพฺพตุปาทานา อตฺตวาทุปาทานา. นิโรธานุปสฺสนาญาณํ อิเมหิ จตูหุปาทาเนหิ มุจฺจต.ิ  

ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาญาณํ กตเมหิ จตูหุปาทาเนหิ มุจฺจติ ? กามุปาทานา ทิฏฺฐุปาทานา 
สีลพฺพตุปาทานา อตฺตวาทุปาทานา. ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาญาณํ อิเมหิ จตูหุปาทาเนหิ มุจฺจติ.  

อนิมิตฺตานุปสฺสนาญาณํ กตเมหิ ตีหุปาทาเนหิ มุจฺจติ ? ทิฏฺฐุปาทานา สีลพฺพตุปาทานา 
อตฺตวาทุปาทานา. อนิมิตฺตานุปสฺสนาญาณํ อิเมหิ ตีหุปาทาเนหิ มุจฺจต.ิ 

อปฺปณิหิตานุปสฺสนาญาณํ กตมา เอกุปาทานา มุจฺจติ ? กามุปาทานา. อปฺปณิหิตานุ    
ปสฺสนาญาณํ อิทํ เอกุปาทานา มุจฺจติ.  

สุญฺญตานุปสฺสนาญาณํ กตเมหิ ตีหุปาทาเนหิ มุจฺจติ ? ทิฏฺฐุปาทานา สีลพฺพตุปาทานา 
อตฺตวาทุปาทานา. สุญฺญตานุปสฺสนาญาณํ อิเมหิ ตีหุปาทาเนหิ มุจฺจต.ิ 

ยญฺจ อนิจฺจานุปสฺสนาญาณํ ยญฺจ อนตฺตานุปสฺสนาญาณํ ยญฺจ อนิมิตฺตานุปสฺสนาญาณํ 
ยญฺจ สุญฺญตานุปสฺสนาญาณํ อิมานิ จตฺตาริ ญาณานิ ตีหุปาทาเนหิ มุจฺจนฺติ : ทิฏฺฐุปาทานา        
สีลพฺพตุปาทานา อตฺตวาทุปาทานา. ยญฺจ ทุกฺขานุปสฺสนาญาณํ ยญฺจ นิพฺพิทานุปสฺสนาญาณํ 
ยญฺจ วิราคานุปสฺสนาญาณํ ยญฺจ อปฺปณิหิตานุปสฺสนาญาณํ อิมานิ จตฺตาริ ญาณานิ                 
เอกุปาทานา มุจฺจนฺติ : กามุปาทานา. ยญฺจ นิโรธานุปสฺสนาญาณํ ยญฺจ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา 
ญาณํ อิมานิ เทฺว ญาณานิ จตูหุปาทาเนหิ มุจฺจนฺติ : กามุปาทานา ทิฏฺฐุปาทานา สีลพฺพตุปาทานา 
อตฺตวาทุปาทานา; อยํ อนุปาทาจิตฺตสฺส วิโมกฺโข. (๖๘) 

  
วิโมกฺขกถาย ปฐมภาณวาโร. 

[๒๑๙] ตีณิ โ ข ปนิมานิ วิโมกฺขมุขานิ โ ลกนิยฺยานาย สํวตฺตนฺติ, สพฺพสงฺขาเร ปริจฺเฉท     
ปริวฏฺฏุมโต  สมนุปสฺสนตาย อนิมิตฺตาย จ ธาตุยา จิตฺตสมฺปกฺขนฺทนตาย, สพฺพสงฺขาเรสุ            9

มโนสมุตฺเตชนตาย อปฺปณิหิตาย จ ธาตุยา จิตฺตสมฺปกฺขนฺทนตาย, สพฺพธมฺเม ปรโต                    

 ฉ.ม. อิทํ. เอวมุปริปิ8

 สี. ปริจฺเฉทปริวตฺถุมโต ม. ปริจฺเฉทปริวฏุมโต9
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สมนุปสฺสนตาย สุญฺญตาย จ ธาตุยา จิตฺตสมฺปกฺขนฺทนตาย,  อิมานิ  ตีณิ  วิโมกฺขมุขานิ               
โลกนิยฺยานาย สํวตฺตนฺติ. 

อนิจฺจโต มนสิกโรโต กถํ สงฺขารา อุปฏฺฐนฺติ, ทุกฺขโต มนสิกโรโต กถํ สงฺขารา อุปฏฺฐนฺติ, 
อนตฺตโต มนสิกโรโต กถํ สงฺขารา อุปฏฺฐนฺติ ? อนิจฺจโต มนสิกโรโต ขยโต สงฺขารา อุปฏฺฐนฺติ,        
ทุกฺขโต มนสิกโรโต ภยโต สงฺขารา อุปฏฺฐนฺติ, อนตฺตโต มนสิกโรโต สุญฺญโต สงฺขารา อุปฏฺฐนฺติ. 

อนิจฺจโต มนสิกโรโต กึพหุลํ จิตฺตํ โหติ, ทุกฺขโต มนสิกโรโต กึพหุลํ จิตฺตํ  โหติ, อนตฺตโต    
มนสิกโรโต กึพหุลํ จิตฺตํ โหติ ? อนิจฺจโต มนสิกโรโต อธิโมกฺขพหุลํ จิตฺตํ โหติ, ทุกฺขโต มนสิกโรโต 
ปสฺสทฺธิพหุลํ จิตฺตํ โหติ, อนตฺตโต มนสิกโรโต เวทพหุลํ จิตฺตํ โหต.ิ 

อนิจฺจโต มนสิกโรนฺโต อธิโมกฺขพหุโล กตมินฺทฺริยํ ปฏิลภติ, ทุกฺขโต มนสิกโรนฺโต ปสฺสทฺธิ
พหุโล กตมินฺทฺริยํ ปฏิลภติ, อนตฺตโต มนสิกโรนฺโต เวทพหุโล กตมินฺทฺริยํ ปฏิลภติ ? อนิจฺจโต มนสิ  
กโรนฺโต อธิโมกฺขพหุโล สทฺธินฺทฺริยํ ปฏิลภติ, ทุกฺขโต มนสิกโรนฺโต ปสฺสทฺธิพหุโล สมาธินฺทฺริยํ        
ปฏิลภติ, อนตฺตโต มนสิกโรนฺโต เวทพหุโล ปญฺญินฺทฺริยํ ปฏิลภติ. 

อนิจฺจโต มนสิกโรโต อธิโมกฺขพหุลสฺส กตมินฺทฺริยํ อาธิปเตยฺยํ โหติ, ภาวนาย กตินฺทฺริยานิ 
ตทนฺวยานินิ  โหนฺติ, สหชาตปจฺจยา โหนฺติ,  อญฺญมญฺญปจฺจยา  โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา  โหนฺติ, 10

สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ, เอกรสา โหนฺติ, เกนตฺเถน ภาวนา, โก ภาเวติ. ทุกฺขโต มนสิกโรโต ปสฺสทฺธิ
พหุลสฺส กตมินฺทฺริยํ อาธิปเตยฺยํ โ หติ, ภาวนาย กตินฺทฺริยานิ ตทนฺวยานินิ โ หนฺติ, สหชาตปจฺจยา 
โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ,  เอกรสา  โหนฺติ, 
เกนตฺเถน ภาวนา,  โ ก ภาเวติ. อนตฺตโต มนสิกโรโต เวทพหุลสฺส กตมินฺทฺริยํ อาธิปเตยฺยํ โ หติ,      
ภาวนาย กตินฺทฺริยานิ ตทนฺวยานินิ  โหนฺติ, สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ,  อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, 
นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ,  สมฺปยุตฺตปจฺจยา  โหนฺติ, เอกรสา โหนฺติ, เกนตฺเถน ภาวนา,  โก ภาเวติ ?      
อนิจฺจโต มนสิกโรโต  อธิโมกฺขพหุลสฺส  สทฺธินฺทฺริยํ  อาธิปเตยฺยํ  โหติ, ภาวนาย จตฺตารินฺทฺริยานิ         
ตทนฺวยานินิ โหนฺติ,  สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ,  อญฺญมญฺญปจฺจยา  โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา  โหนฺติ,      
สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ, เอกรสา โหนฺติ, เอกรสฏฺเฐน ภาวนา, โย สมฺมาปฏิปนฺโน, โส ภาเวติ, นตฺถิ 
มิจฺฉาปฏิปนฺนสฺส อินฺทฺริยภาวนา. ทุกฺขโต มนสิกโรโต ปสฺสทฺธิพหุลสฺส สมาธินฺทฺริยํ อาธิปเตยฺยํ      
โหติ, ภาวนาย จตฺตารินฺทฺริยานิ ตทนฺวยานินิ โ หนฺติ, สหชาตปจฺจยา โ หนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา 
โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โ หนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ, เอกรสา โ หนฺติ, เอกรสฏฺเฐน ภาวนา, โ ย     
สมฺมาปฏิปนฺโน,   โ ส ภาเวติ,  นตฺถิ  มิจฺฉาปฏิปนฺนสฺส  อินฺทฺริยภาวนา. อนตฺตโต มนสิกโรโต             
เวทพหุลสฺส ปญฺญินฺทฺริยํ อาธิปเตยฺยํ โหติ, ภาวนาย จตฺตารินฺทฺริยานิ ตทนฺวยานินิ โหนฺติ, สหชาต
ปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ, เอกรสา 
โหนฺติ, เอกรสฏฺเฐน ภาวนา, โย สมฺมาปฏิปนฺโน, โส ภาเวติ, นตฺถิ มิจฺฉาปฏิปนฺนสฺส อินฺทฺริยภาวนา. 

[๒๒๐] อนิจฺจโต มนสิกโรโต อธิโมกฺขพหุลสฺส กตมินฺทฺริยํ อาธิปเตยฺยํ  โ หติ, ภาวนาย        
กตินฺทฺริยานิ ตทนฺวยานินิ โหนฺติ ? สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา 
โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ. ปฏิเวธกาเล กตมินฺทฺริยํ อาธิปเตยฺยํ โหติ, ปฏิเวธาย กตินฺทฺริยานิ    

 ฉ.ม. ตทนฺยวา. เอวมุปริปิ10
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ตทนฺวยานินิ โหนฺติ ?  สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา  โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา  โหนฺติ,    
สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ, เอกรสา โหนฺติ, เกนตฺเถน ภาวนา, เกนตฺเถน ปฏิเวโธ ?  

ทุกฺขโต มนสิกโรโต ปสฺสทฺธิพหุลสฺส กตมินฺทฺริยํ อาธิปเตยฺยํ โ หติ, ภาวนาย กตินฺทฺริยานิ    
ตทนฺวยานินิ โหนฺติ ?  สหชาตปจฺจยา โหนฺติ,  อญฺญมญฺญปจฺจยา  โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา  โหนฺติ,    
สมฺปยุตฺตปจฺจยา  โ หนฺติ.  ปฏิเวธกาเล  กตมินฺทฺริยํ  อาธิปเตยฺยํ  โ หติ, ปฏิเวธาย กตินฺทฺริยานิ              
ตทนฺวยานินิ  โหนฺติ ? สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา  โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา  โหนฺติ,   
สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ, เอกรสา โหนฺติ, เกนตฺเถน ภาวนา, เกนตฺเถน ปฏิเวโธ ?  

อนตฺตโต มนสิกโรโต  เวทพหุลสฺส  กตมินฺทฺริยํ อาธิปเตยฺยํ  โหติ, ภาวนาย กตินฺทฺริยานิ       
ตทนฺวยานินิ โหนฺติ ?  สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา  โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา  โหนฺติ,    
สมฺปยุตฺตปจฺจยา  โ หนฺติ.  ปฏิเวธกาเล  กตมินฺทฺริยํ  อาธิปเตยฺยํ  โ หติ, ปฏิเวธาย กตินฺทฺริยานิ             
ตทนฺวยานินิ  โหนฺติ ? สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา  โหนฺติ,  นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ,     
สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ, เอกรสา โหนฺติ, เกนตฺเถน ภาวนา, เกนตฺเถน ปฏิเวโธ ? 

อนิจฺจโต มนสิกโรโต อธิโมกฺขพหุลสฺส  สทฺธินฺทฺริยํ  อาธิปเตยฺยํ  โ หติ,  ภาวนาย                  
จตฺตารินฺทฺริยานิ ตทนฺวยานิ   โหนฺติ,  สหชาตปจฺจยา   โหนฺติ,   อญฺญมญฺญปจฺจยา  โหนฺติ,       
นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ,สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ, ปฏิเวธกาเล ปญฺญินฺทฺริยํ อาธิปเตยฺยํ โหติ, ปฏิเวธาย 
จตฺตารินฺทฺริยานิ ตทนฺวยานิ โหนฺติ, สหชาตปจฺจยา โหนฺติ,อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา 
โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา  โหนฺติ, เอกรสา โหนฺติ, เอกรสฏฺเฐน ภาวนา, ทสฺสนฏฺเฐน ปฏิเวโธ. เอวํ    
ปฏิวิชฺฌนฺโตปิ ภาเวติ, ภาเวนฺโตปิ ปฏิวิชฺฌติ.  

ทุกฺขโต  มนสิกโรโต  ปสฺสทฺธิพหุลสฺส  สมาธินฺทฺริยํ  อาธิปเตยฺยํ  โ หติ,  ภาวนาย                   
จตฺตารินฺทฺริยานิ ตทนฺวยานิ โหนฺติ, สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ,นิสฺสยปจฺจยา 
โหนฺติ,  สมฺปยุตฺตปจฺจยา  โ หนฺติ,   ปฏิเวธกาเล ปญฺญินฺทฺริยํ อาธิปเตยฺยํ  โ หติ, ปฏิเวธาย                  
จตฺตารินฺทฺริยานิ ตทนฺวยานิ โหนฺติ, สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ,นิสฺสยปจฺจยา 
โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ, เอกรสา โ หนฺติ, เอกรสฏฺเฐน ภาวนา, ทสฺสนฏฺเฐน ปฏิเวโธ. เอวํ   
ปฏิวิชฺฌนฺโตปิ ภาเวติ, ภาเวนฺโตปิ ปฏิวิชฺฌติ.  

อนตฺตโต มนสิกโรโต เวทพหุลสฺส ปญฺญินฺทฺริยํ อาธิปเตยฺยํ โหติ, ภาวนาย จตฺตารินฺทฺริยานิ 
ตทนฺวยานิ โหนฺติ, สหชาตปจฺจยา โหนฺติ,อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ,นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, สมฺปยุตฺต 
ปจฺจยา โหนฺติ, ปฏิเวธกาเล ปญฺญินฺทฺริยํ อาธิปเตยฺยํ โหติ, ปฏิเวธาย จตฺตารินฺทฺริยานิ ตทนฺวยานิ 
โหนฺติ, สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา 
โหนฺติ, เอกรสา โ หนฺติ, เอกรสฏฺเฐน ภาวนา, ทสฺสนฏฺเฐน ปฏิเวโธ. เอวํ ปฏิวิชฺฌนฺโตปิ ภาเวติ,      
ภาเวนฺโตปิ ปฏิวิชฺฌติ. 
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[๒๒๑] อนิจฺจโต มนสิกโรโต กตมินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ, กตมินฺทฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา สทฺธา  
ธิมุตฺโต  โหติ? ทุกฺขโต มนสิกโรโต กตมินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ, กตมินฺทฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา กายสกฺขิ  11 12

โหติ ? อนตฺตโต มนสิกโรโต กตมินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ, กตมินฺทฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา ทิฏฺฐิปฺปตฺโต โหต.ิ 
อนิจฺจโต มนสิกโรโต สทฺธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โ หติ, สทฺธินฺทฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา สทฺธาธิมุตฺโต   

โหติ. ทุกฺขโต มนสิกโรโต สมาธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ, สมาธินฺทฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา กายสกฺขิ  โหติ. 
อนตฺตโต มนสิกโรโต ปญฺญินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ, ปญฺญินฺทฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา ทิฏฺฐิปฺปตฺโต โหติ. 

สทฺทหนฺโต อธิมุตฺโตติ  สทฺธาธิมุตฺโต, ผุฏฺฐตฺตา สจฺฉิกโตตีติ  กายสกฺขิ, ทิฏฺฐตฺตา ปตฺโต13 14

ติ ทิฏฺฐิปฺปตฺโต. สทฺทหนฺโต อธิมุจฺจตีติ  สทฺธาธิมุตฺโต. ฌานผสฺสํ ปฐมํ ผุสติ, ปจฺฉา นิโรธํ นิพฺพานํ 15

สจฺฉิกโรตีติ กายสกฺขิ. “ทุกฺขา สงฺขารา, สุโข นิโรโธ”ติ ญาณํ  โ หติ ทิฏฺฐํ วิทิตํ สจฺฉิกตํ ผสฺสิตํ 16

ปญฺญายาติ ทิฏฺฐิปฺปตฺโต, โย จายํ ปุคฺคโล สทฺธาธิมุตฺโต, โย จ กายสกฺขิ โย จ ทิฏฺฐิปฺปตฺโต, สิยา     
อิเม ตโย ปุคฺคลา สทฺธาธิมุตฺตาปิ กายสกฺขีปิ ทิฏฺฐิปฺปตฺตาปิ วตฺถุวเสน ปริยาเยน.  

สิยาติ : กถญฺจ สิยา ?  อนิจฺจโต มนสิกโรโต สทฺธินฺทฺริยํ  อธิมตฺตํ  โหติ, สทฺธินฺทฺริยสฺส          
อธิมตฺตตฺตา  สทฺธาธิมุตฺโต  โ หติ. ทุกฺขโต มนสิกโรโต สทฺธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ  โ หติ, สทฺธินฺทฺริยสฺส          
อธิมตฺตตฺตา สทฺธาธิมุตฺโต  โ หติ. อนตฺตโต มนสิกโรโต สทฺธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ  โ หติ, สทฺธินฺทฺริยสฺส        
อธิมตฺตตฺตา สทฺธาธิมุตฺโต โหติ. เอวํ อิเม ตโย ปุคฺคลา สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน สทฺธาวิมุตฺตา. 

ทุกฺขโต มนสิกโรโต สมาธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ  โหติ, สมาธินฺทฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา กายสกฺขิ โหติ. 
อนตฺตโต มนสิกโรโต สมาธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ  โ หติ,  สมาธินฺทฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา กายสกฺขิ  โ หติ.         
อนิจฺจโต มนสิกโรโต สมาธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ  โหติ, สมาธินฺทฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา กายสกฺขิ  โหติ. เอวํ      
อิเม ตโย ปุคฺคลา สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน กายสกฺขิ. 

อนตฺตโต มนสิกโรโต ปญฺญินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ, ปญฺญินฺทฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา ทิฏฺฐิปฺปตฺโต 
โหติ. อนิจฺจโต มนสิกโรโต ปญฺญินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โ หติ, ปญฺญินฺทฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา ทิฏฺฐิปฺปตฺโต     
โหติ. ทุกฺขโต มนสิกโรโต ปญฺญินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ, ปญฺญินฺทฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา ทิฏฺฐิปฺปตฺโต โหติ. 
เอวํ อิเม ตโย ปุคฺคลา ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน ทิฏฺฐิปฺปตฺตา. 

โย จายํ ปุคฺคโล สทฺธาธิมุตฺโต,  โย จ กายสกฺขิ,   โย จ ทิฏฺฐิปฺปตฺโต, เอวํ สิยา อิเม ตโย       
ปุคฺคลา สทฺธาธิมุตฺตาปิ กายสกฺขีปิ ทิฏฺฐิปฺปตฺตาปิ วตฺถุวเสน ปริยาเยน.  

 ฉ.ม., อิ. สทฺธาวิมุตฺโต. เอวมุปริปิ11

 ฉ.ม., อิ. กายสกฺขี. เอวมุปริปิ12

 ฉ.ม., อิ. วิมุตฺโตติ สทฺธาวิมุตฺโต13

 ฉ.ม., อิ. สจฺฉิกโรติ...14

 ฉ.ม., อิ. วิมุจฺจตีติ15

 ฉ.ม., อิ. ญาตํ16
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โย จายํ ปุคฺคโล สทฺธาธิมุตฺโต,  โ ย จ กายสกฺขิ, โ ย จ ทิฏฺฐิปฺปตฺโต, เอวํ สิยา อิเม ตโย       
ปุคฺคลา ฯเปฯ อญฺโญเยว สทฺธาธิมุตฺโต, อญฺโญ กายสกฺขิ อญฺโญ ทิฏฺฐิปฺปตฺโต สิยาติ.  

กถญฺจ สิยา ? อนิจฺจโต มนสิกโรโต สทฺธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ, สทฺธินฺทฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา 
สทฺธาวิมุตฺโต โ หติ. ทุกฺขโต มนสิกโรโต สมาธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ  โ หติ. สมาธินฺทฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา      
กายสกฺขิ โ หติ. อนตฺตโต มนสิกโรโต ปญฺญินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ  โ หติ, ปญฺญินฺทฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา 
ทิฏฺฐิปฺปตฺโต โหติ. โย จายํ ปุคฺคโล สทฺธาธิมุตฺโต, โย จ กายสกฺขิ, โย จ ทิฏฺฐิปฺปตฺโต, เอวํ สิยา อิเม 
ตโย ปุคฺคลา ฯเปฯ อญฺโญเยว สทฺธาธิมุตฺโต, อญฺโญ กายสกฺขิ, อญฺโญ ทิฏฺฐิปฺปตฺโต. 

อนิจฺจโต มนสิกโรโต สทฺธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ, สทฺธินฺทฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา โสตาปตฺติมคฺคํ 
ปฏิลภติ, เตน วุจฺจติ สทฺธานุสารี. จตฺตารินฺทฺริยานิ ตทนฺวยานิ  โ หนฺติ,  สหชาตปจฺจยา  โ หนฺติ, 
อญฺญมญฺญปจฺจยา โ หนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โ หนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ. สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน      
จตุนฺนํ อินฺทฺริยานํ ภาวนา โหติ. เย หิ เกจิ สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน โสตาปตฺติมคฺคํ ปฏิลภนฺติ, สพฺเพ เต 
สทฺธานุสาริโน. 

อนิจฺจโต มนสิกโรโต สทฺธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ, สทฺธินฺทฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา  โสตาปตฺติผลํ 
สจฺฉิกตํ โหติ, เตน วุจฺจติ สทฺธาธิมุตฺโต. จตฺตารินฺทฺริยานิ ตทนฺวยานิ โหนฺติ, สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ, 
อญฺญมญฺญปจฺจยา โ หนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โ หนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ. สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน      
จตฺตารินฺทฺริยานิ ภาวิตานิ โหนฺติ สุภาวิตานิ. เย หิ เกจิ สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน โสตาปตฺติผลํ สจฺฉิกตา, 
สพฺเพ เต สทฺธาวิมุตฺตา. 

อนิจฺจโต มนสิกโรโต สทฺธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ. สทฺธินฺทฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา สกทาคามิมคฺคํ 
ปฏิลภติ ฯเปฯ สกทาคามิผลํ สจฺฉิกตํ โ หติ. อนาคามิมคฺคํ ปฏิลภติ, อนาคามิผลํ สจฺฉิกตํ  โ หติ.      
อรหตฺตมคฺคํ ปฏิลภติ, อรหตฺตผลํ  สจฺฉิกตํ โ หติ, เตน วุจฺจติ สทฺธาธิมุตฺโต. จตฺตารินฺทฺริยานิ            17

ตทนฺวยานิ โ หนฺติ ฯเปฯ สมฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ. สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน จตฺตารินฺทฺริยานิ ภาวิตานิ 
โหนฺติ สุภาวิตานิ. เย หิ เกจิ สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน อรหตฺตํ สจฺฉิกตา,  สพฺเพ เต สทฺธาธิมุตฺตา. 18

ทุกฺขโต มนสิกโรโต สมาธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ, สมาธินฺทฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา โสตาปตฺติมคฺคํ 
ปฏิลภติ, เตน วุจฺจติ กายสกฺขี. จตฺตารินฺทฺริยานิ   ตทนฺวยานิ  โ หนฺติ, สหชาตปจฺจยา  โ หนฺติ, 
อญฺญมญฺญปจฺจยา โ หนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โ หนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ. สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน    
จตุนฺนํ อินฺทฺริยานํ ภาวนา โหติ, เย หิ เกจิ สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน โสตาปตฺติมคฺคํ ปฏิลภนฺติ, สพฺเพ เต 
กายสกฺขี. 

ทุกฺขโต มนสิกโรโต สมาธินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ, สมาธินฺทฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา โสตาปตฺติผลํ 
สจฺฉิกตํ  โ หติ. สกทาคามิมคฺคํ ปฏิลภติ,  สกทาคามิผลํ สจฺฉิกตํ  โ หติ. อนาคามิมคฺคํ ปฏิลภติ,          

 ฉ.ม. อรหตฺตํ. เอวมุปริปิ17

 ฉ.ม. สจฺฉิกตํ. เอวมุปริปิ18
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อนาคามิผลํ สจฺฉิกตํ โหติ. อรหตฺตมคฺคํ ปฏิลภติ, อรหตฺตผลํ  สจฺฉิกตํ โหติ, เตน วุจฺจติ กายสกฺขี. 19

จตฺตารินฺทฺริยานิ ตทนฺวยานิ โหนฺติ, สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ,นิสฺสยปจฺจยา 
โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ. สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน จตฺตารินฺทฺริยานิ ภาวิตานิ โหนฺติ สุภาวิตานิ. 
เยหิ เกจิ สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน อรหตฺตํ สจฺฉิกตา, สพฺเพ เต กายสกฺข.ี 

อนตฺตโต มนสิกโรโต ปญฺญินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ, ปญฺญินฺทฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา  โสตาปตฺติ
มคฺคํ ปฏิลภติ, เตน วุจฺจติ ธมฺมานุสารี. จตฺตารินฺทฺริยานิ ตทนฺวยานิ โหนฺติ ฯเปฯ สมฺปยุตฺตปจฺจยา 
โหนฺติ. ปญฺญินฺทฺริยสฺส  วเสน  จตุนฺนํ อินฺทฺริยานํ  ภาวนา  โหติ. เย หิ เกจิ ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน       
โสตาปตฺติมคฺคํ ปฏิลภนฺติ. สพฺเพ เต ธมฺมานุสาริโน. 

อนตฺตโต มนสิกโรโต ปญฺญินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ, ปญฺญินฺทฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา โ สตาปตฺติ
ผลํ สจฺฉิกตํ โหติ, เตน วุจฺจติ ทิฏฺฐิปฺปตฺโต. จตฺตารินฺทฺริยานิ ตทนฺวยานิ โหนฺติฯเปฯสมฺปยุตฺตปจฺจยา 
โหนฺติ. ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน จตฺตารินฺทฺริยานิ ภาวิตานิ โหนฺติ สุภาวิตานิ. เย หิ เกจิ ปญฺญินฺทฺริยสฺส 
วเสน โสตาปตฺติผลํ สจฺฉิกตา, สพฺเพ เต ทิฏฺฐิปฺปตฺตา. 

อนตฺตโต มนสิกโรโต ปญฺญินฺทฺริยํ อธิมตฺตํ โหติ, ปญฺญินฺทฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา สกทาคามิ
มคฺคํ ปฏิลภติ, สกทาคามิผลํ สจฺฉิกตํ โ หติ. อนาคามิมคฺคํ ปฏิลภติ, อนาคามิผลํ สจฺฉิกตํ โ หติ.      
อรหตฺตมคฺคํ ปฏิลภติ, อรหตฺตผลํ สจฺฉิกตํ โหติ.เตน วุจฺจติ ทิฏฺฐิปฺปตฺโต.จตฺตารินฺทฺริยานิ ตทนฺวยานิ 
โหนฺติ, สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา 
โหนฺติ. ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน จตฺตารินฺทฺริยานิ ภาวิตานิ โหนฺติ สุภาวิตานิ. เย หิ เกจิ ปญฺญินฺทฺริยสฺส 
วเสน อรหตฺตํ สจฺฉิกตา, สพฺเพ เต ทิฏฺฐิปฺปตฺตา. 

[๒๒๒] เย หิ เกจิ เนกฺขมฺมํ  ภาวิตา วา ภาเวนฺติ วา ภาวิสฺสนฺติ วา, อธิคตา วา อธิคจฺฉนฺติ 20

วา อธิคมิสฺสนฺติ วา, ปตฺตา วา ปาปุณนฺติ วา ปาปุณิสฺสนฺติ วา, ปฏิลทฺธา วา ปฏิลภนฺติ วา          
ปฏิลภิสฺสนฺติ วา, ปฏิวิทฺธา วา ปฏิวิชฺฌนฺติ วา ปฏิวิชฺฌิสฺสนฺติ วา, สจฺฉิกตา วา, สจฺฉิกโรนฺติ วา 
สจฺฉิกริสฺสนฺติ วา, ผสฺสิตา วา ผสฺสนฺติ วา ผสฺสิสฺสนฺติ วา,วสิปฺปตฺตา วา ปาปุณนฺติ วาปาปุณิสฺสนฺติ 
วา, ปารมิปฺปตฺตา วา ปาปุณนฺติ วา ปาปุณิสฺสนฺติ วา, เวสารชฺชปฺปตฺตา วา ปาปุณนฺติ วา            
ปาปุณิสฺสนฺติ วา, สพฺเพ เต สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน สทฺธาวิมุตฺตา, สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน กายสกฺขี, 
ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน ทิฏฺฐิปฺปตฺตา. 

เย หิ เกจิ อพฺยาปาทํ ฯเปฯ อาโลกสญฺญ.ํ อวิกฺเขปํ. ธมฺมววตฺถานํ. ญาณํ. ปามุชฺชํ.         
ปฐมชฺฌานํ. ทุติยชฺฌานํ. ตติยชฺฌานํ. จตุตฺถชฺฌานํ. อากาสานญฺจายตนสมาปตฺตึ. วิญฺญาณญฺจา
ยตนสมาปตฺตึ. อากิญฺจญฺญายตนสมาปตฺตึ. เนวสญฺญานาสญฺญายตนสมาปตฺตึ. อนิจฺจานุปสฺสนํ. 
ทุกฺขานุปสฺสนํ. อนตฺตานุปสฺสนํ. นิพฺพิทานุปสฺสนํ. วิราคานุปสฺสนํ. นิโรธานุปสฺสนํ. ปฏินิสฺสคฺคานุ
ปสฺสนํ. ขยานุปสฺสนํ. วยานุปสฺสนํ. วิปริณามานุปสฺสนํ. อนิมิตฺตานุปสฺสนํ. อปฺปณิหิตานุปสฺสนํ. 

 ฉ. อรหตฺตํ. เอวมุปริ19

 นกฺขมฺมนฺติ วา ปาโฐ20
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สุญฺญตานุปสฺสนํ. อธิปญฺญาธมฺมวิปสฺสนํ. ยถาภูตญาณทสฺสนํ. อาทีนวานุปสฺสนํ. ปฏิสงฺขานุ      
ปสฺสนํ. วิวฏฺฏนานุปสฺสนํ. โสตาปตฺติมคฺคํ. สกทาคามิมคฺคํ. อนาคามิมคฺคํ. อรหตฺตมคฺคํ. 

เย หิ เกจิ จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน ฯเปฯ จตฺตาโร สมฺมปฺปธาเน. จตฺตาโร อิทฺธิปาเท.            
ปญฺจินฺทฺริยานิ. ปญฺจ พลานิ. สตฺต โพชฺฌงฺเค. อริยํ อฏฺฐงฺคิกํ มคฺคํ. เย หิ เกจิ อฏฺฐ วิโมกฺเข ภาวิตา 
วา ภาเวนฺติ วา ภาวิสฺสนฺติ วา, อธิคตา วา อธิคจฺฉนฺติ วา อธิคมิสฺสนฺติ วา, ปตฺตา วา ปาปุณนฺติ วา 
ปาปุณิสฺสนฺติ วา, ปฏิลทฺธา วา ปฏิลภนฺติ วา ปฏิลภิสฺสนฺติ วา, ปฏิวิทฺธา วา ปฏิวิชฺฌนฺติ วา        
ปฏิวิชฺฌิสฺสนฺติ วา, สจฺฉิกตา วา สจฺฉิกโรนฺติ วา สจฺฉิกริสฺสนฺติ วา, ผสฺสิตา วา ผสฺสนฺติ วา             
ผสฺสิสฺสนฺติ วา, วสิปฺปตฺตา วา ปาปุณนฺติ วา ปาปุณิสฺสนฺติ วา, ปารมิปฺปตฺตา วา ปาปุณนฺติ วา       
ปาปุณิสฺสนฺติ วา, เวสารชฺชปฺปตฺตา วา ปาปุณนฺติ วา ปาปุณิสฺสนฺติ วา, สพฺเพ เต สทฺธินฺทฺริยสฺส      
วเสน สทฺธาวิมุตฺตา, สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน กายสกฺขี, ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน ทิฏฺฐิปฺปตฺตา. 

เย หิ เกจิ จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา ปตฺตา วา ปาปุณนฺติ วา ปาปุณิสฺสนฺติ วา ฯเปฯ สพฺเพ เต 
สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน สทฺธาวิมุตฺตา, สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน กายสกฺขี, ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน    
ทิฏฺฐิปฺปตฺตา. 

เย หิ เกจิ ติสฺโส วิชฺชา ปฏิวิทฺธา วา ปฏิวิชฺฌนฺติ วา ปฏิวิชฺฌิสฺสนฺติ วา ฯเปฯ สพฺเพ เต 
สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน สทฺธาวิมุตฺตา, สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน กายสกฺขี, ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน     
ทิฏฺฐิปฺปตฺตา. 

เย หิ เกจิ ติสฺโส สิกฺขา สิกฺขิตา วา สิกฺขนฺติ วา สิกฺขิสฺสนฺติ วา, สจฺฉิกตา วา สจฺฉิกโรนฺติ วา 
สจฺฉิกริสฺสนฺติ วา, ผสฺสิตา วา ผสฺสนฺติ วา ผสฺสิสฺสนฺติ วา,วสิปฺปตฺตา วา ปาปุณนฺติ วาปาปุณิสฺสนฺติ 
วา, ปารมิปฺปตฺตา วา ปาปุณนฺติ วา ปาปุณิสฺสนฺติ วา, เวสารชฺชปฺปตฺตา วา ปาปุณนฺติ วา            
ปาปุณิสฺสนฺติ วา, สพฺเพ เต สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน สทฺธาวิมุตฺตา, สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน กายสกฺขี, 
ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน ทิฏฺฐิปฺปตฺตา. 

เย หิ เกจิ ทุกฺขํ ปริชานนฺติ. สมุทยํ ปชหนฺติ. นิโรธํ สจฺฉิกโรนฺติ. มคฺคํ ภาเวนฺติ. สพฺเพ เต 
สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน สทฺธาวิมุตฺตา, สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน กายสกฺขี, ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน    
ทิฏฺฐิปฺปตฺตา. 

กติหากาเรหิ  สจฺจปฺปฏิเวโธ  โ หติ,  กติหากาเรหิ  สจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌติ ? จตูหากาเรหิ         
สจฺจปฺปฏิเวโธ โ หติ, จตูหากาเรหิ สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌติ. ทุกฺขสจฺจํ ปริญฺญาปฏิเวธํ ปฏิวิชฺฌติ, 
สมุทยสจฺจํ ปหานปฺปฏิเวธํ ปฏิวิชฺฌติ, นิโรธสจฺจํ สจฺฉิกิริยาปฏิเวธํ ปฏิวิชฺฌติ, มคฺคสจฺจํ ภาวนา
ปฏิเวธํ ปฏิวิชฺฌติ. อิเมหิ จตูหากาเรหิ สจฺจปฺปฏิเวโธ โหติ. อิเมหิ จตูหากาเรหิ สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌนฺโต 
สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน สทฺธาวิมุตฺโต, สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน กายสกฺขี, ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน     
ทิฏฺฐิปฺปตฺโต. 

กติหากาเรหิ  สจฺจปฺปฏิเวโธ  โ หติ,  กติหากาเรหิ  สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌติ ? นวหากาเรหิ        
สจฺจปฺปฏิเวโธ โ หติ, นวหากาเรหิ สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌติ, ทุกฺขสจฺจํ ปริญฺญาปฏิเวธํ ปฏิวิชฺฌติ, 
สมุทยสจฺจํ ปหานปฺปฏิเวธํ ปฏิวิชฺฌติ. นิโรธสจฺจํ สจฺฉิกิริยาปฏิเวธํ ปฏิวิชฺฌติ, มคฺคสจฺจํ ภาวนา
ปฏิเวธํ ปฏิวิชฺฌติ. อภิญฺญาปฏิเวโธ จ สพฺพธมฺมานํ, ปริญฺญาปฏิเวโธ จ สพฺพสงฺขารานํ, ปหานปฺ
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ปฏิเวโธ จ สพฺพากุสลานํ, ภาวนาปฏิเวโธ จ จตุนฺนํ มคฺคานํ, สจฺฉิกิริยาปฏิเวโธ จ นิโรธสฺส. อิเมหิ 
นวหากาเรหิ สจฺจปฺปฏิเวโธ โ หติ. อิเมหิ นวหากาเรหิ สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌนฺโต สทฺธินฺทฺริยสฺส วเสน 
สทฺธาวิมุตฺโต, สมาธินฺทฺริยสฺส วเสน กายสกฺขี, ปญฺญินฺทฺริยสฺส วเสน ทิฏฺฐิปฺปตฺโต. 

ทุติยภาณวาโร. 

[๒๒๓] อนิจฺจโต มนสิกโรโต กถํ สงฺขารา อุปฏฺฐนฺติ. ทุกฺขโต มนสิกโรโต กถํ สงฺขารา      
อุปฏฺฐนฺติ. อนตฺตโต มนสิกโรโต กถํ สงฺขารา อุปฏฺฐนฺติ ? อนิจฺจโต มนสิกโรโต ขยโต สงฺขารา       
อุปฏฺฐนฺติ. ทุกฺขโต มนสิกโรโต ภยโต สงฺขารา อุปฏฺฐนฺติ. อนตฺตโต มนสิกโรโต สุญฺญโต สงฺขารา    
อุปฏฺฐนฺติ. 

อนิจฺจโต มนสิกโรโต กึ พหุลํ จิตฺตํ โหติ. ทุกฺขโต มนสิกโรโต กึ พหุลํ จิตฺตํ โหติ. อนตฺตโต 
มนสิกโรโต กึ พหุลํ จิตฺตํ โหติ ? อนิจฺจโต มนสิกโรโต อธิโมกฺขพหุลํ จิตฺตํ  โหติ. ทุกฺขโต มนสิกโรโต 21

ปสฺสทฺธิพหุลํ จิตฺต๑ํ โหติ. อนตฺตโต มนสิกโรโต เวทพหุลํ จิตฺตํ โหต.ิ 
อนิจฺจโต มนสิกโรนฺโต อธิโมกฺขพหุโล กตมํ วิโมกฺขํ ปฏิลภติ. ทุกฺขโต มนสิกโรนฺโต ปสฺสทฺธิ

พหุโล กตมํ วิโมกฺขํ ปฏิลภติ. อนตฺตโต มนสิกโรนฺโต เวทพหุโล กตมํ วิโมกฺขํ ปฏิลภติ ? อนิจฺจโต  
มนสิกโรนฺโต อธิโมกฺขพหุโล อนิมิตฺตํ วิโมกฺขํ ปฏิลภติ. ทุกฺขโต มนสิกโรนฺโต ปสฺสทฺธิพหุโล        
อปฺปณิหิตํ วิโมกฺขํ ปฏิลภติ. อนตฺตโต มนสิกโรนฺโต เวทพหุโล สุญฺญตํ วิโมกฺขํ ปฏิลภติ. 

[๒๒๔] อนิจฺจโต มนสิกโรโต อธิโมกฺขพหุลสฺส กตโม วิโมกฺโข อาธิปเตยฺโย โหติ, ภาวนาย 
กติ วิโมกฺขา ตทนฺวยา  โหนฺติ, สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา  โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา     
โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ, เอกรสา โหนฺติ. เกนตฺเถน ภาวนา, โก ภาเวติ ?  

ทุกฺขโต มนสิกโรโต ปสฺสทฺธิพหุลสฺส กตโม วิโมกฺโข อาธิปเตยฺโย โ หติ, ภาวนาย กติ            
วิโมกฺขา ตทนฺวยา โหนฺติ, สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, 
สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ, เอกรสา โหนฺติ. เกนตฺเถน ภาวนา, โก ภาเวติ ?  

อนตฺตโต มนสิกโรโต เวทพหุลสฺส กตโม วิโมกฺโข อาธิปเตยฺโย โหติ, ภาวนาย กติ วิโมกฺขา 
ตทนฺวยา โ หนฺติ, สหชาตปจฺจยา  โ หนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา  โ หนฺติ,  นิสฺสยปจฺจยา  โ หนฺติ,           
สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ, เอกรสา โหนฺติ. เกนตฺเถน ภาวนา, โก ภาเวติ ? 

อนิจฺจโต มนสิกโรโต อธิโมกฺขพหุลสฺส อนิมิตฺโต วิโมกฺโข อาธิปเตยฺโย โหติ, ภาวนาย เทฺว    
วิโมกฺขา ตทนฺวยา โหนฺติ, สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, 
สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ, เอกรสา โหนฺติ. เอกรสฏฺเฐน ภาวนา. โย สมฺมาปฏิปนฺโน, โส ภาเวติ. นตฺถิ 
มิจฺฉาปฏิปนฺนสฺส วิโมกฺขภาวนา.  

ทุกฺขโต มนสิกโรโต ปสฺสทฺธิพหุลสฺส อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข อาธิปเตยฺโย โหติ, ภาวนาย เทฺว 
วิโมกฺขา ตทนฺวยา โหนฺติ, สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, 

 ก. อยํ ปาโฐ น ทิสฺสติ21
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สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ, เอกรสา โหนฺติ. เอกรสฏฺเฐน ภาวนา. โย สมฺมาปฏิปนฺโน, โส ภาเวติ. นตฺถิ 
มิจฺฉาปฏิปนฺนสฺส วิโมกฺขภาวนา. 

อนตฺตโต มนสิกโรโต เวทพหุลสฺส สุญฺญโต วิโมกฺโข อาธิปเตยฺโย โ หติ, ภาวนาย เทฺว        
วิโมกฺขา ตทนฺวยา โหนฺติ, สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, 
สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ, เอกรสา โหนฺติ. เอกรสฏฺเฐน ภาวนา. โย สมฺมาปฏิปนฺโน, โส ภาเวติ. นตฺถิ 
มิจฺฉาปฏิปนฺนสฺส วิโมกฺขภาวนา. 

อนิจฺจโต มนสิกโรโต อธิโมกฺขพหุลสฺส กตโม วิโมกฺโข อาธิปเตยฺโย โ หติ, ภาวนาย กติ        
วิโมกฺขา ตทนฺวยา โหนฺติ, สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, 
สมฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ, เอกรสา  โ หนฺติ. เอกรสฏฺเฐน ภาวนา.๑ ปฏิเวธกาเล กตโม วิโมกฺโข         22

อาธิปเตยฺโย โ หติ, ปฏิเวธาย กติ วิโมกฺขา ตทนฺวยา  โ หนฺติ, สหชาตปจฺจยา โ หนฺติ, อญฺญมญฺญ     
ปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ, เอกรสา โหนฺติ. เกนตฺเถน ภาวนา, 
เกนตฺเถน ปฏิเวโธ ?  

ทุกฺขโต มนสิกโรโต ปสฺสทฺธิพหุลสฺส กตโม วิโมกฺโข อาธิปเตยฺโย โ หติ, ภาวนาย กติ          
วิโมกฺขา ตทนฺวยา  โหนฺติ, สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, 
สมฺปยุตฺตปจฺจยา  โ หนฺติ, เอกรสา  โ หนฺติ. เอกรสฏฺเฐน ภวานา. ปฏิเวธกาเล กตโม วิโมกฺโข            
อาธิปเตยฺโย โ หติ, ปฏิเวธาย กติ วิโมกฺขา ตทนฺวยา โ หนฺติ, สหชาตปจฺจยา โ หนฺติ, อญฺญมญฺญ  
ปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ, เอกรสา โหนฺติ. เกนตฺเถน ภาวนา, 
เกนตฺเถน ปฏิเวโธ ?  

อนตฺตโต มนสิกโรโต เวทพหุลสฺส กตโม วิโมกฺโข อาธิปเตยฺโย โหติ, ภาวนาย กติ วิโมกฺขา 
ตทนฺวยา โ หนฺติ, สหชาตปจฺจยา  โ หนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา  โ หนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา  โ หนฺติ,           
สมฺปยุตฺตปจฺจยา  โ หนฺติ, เอกรสา  โ หนฺติ. เอกรสฏฺเฐน ภาวนา. ปฏิเวธกาเล กตโม วิโมกฺโข            
อาธิปเตยฺโย โ หติ, ปฏิเวธาย กติ วิโมกฺขา ตทนฺวยา โ หนฺติ, สหชาตปจฺจยา โ หนฺติ, อญฺญมญฺญ   
ปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ, เอกรสา โหนฺติ. เกนตฺเถน ภาวนา, 
เกนตฺเถน ปฏิเวโธ ? 

[๒๒๕] อนิจฺจโต มนสิกโรโต อธิโมกฺขพหุลสฺส อนิมิตฺโต วิโมกฺโข อาธิปเตยฺโย  โ หติ,       
ภาวนาย เทฺว วิโมกฺขา ตทนฺวยา  โ หนฺติ, สหชาตปจฺจยา  โ หนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา  โ หนฺติ, 
นิสฺสยปจฺจยา โ หนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ, เอกรสา โ หนฺติ, ปฏิเวธกาเลปิ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข       
อาธิปเตยฺโย โหติ, ปฏิเวธาย เทฺว วิโมกฺขา ตทนฺวยา  โหนฺติ, สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญ    
ปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ, เอกรสา โหนฺติ. เอกรสฏฺเฐน ภาวนา, 
ทสฺสนฏฺเฐน ปฏิเวโธ. เอวํ ปฏิวิชฺฌนฺโตปิ ภาเวติ, ภาเวนฺโตปิ ปฏิวิชฺฌติ.  

ทุกฺขโต มนสิกโรโต ปสฺสทฺธิพหุลสฺส อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข อาธิปเตยฺโย โหติ, ภาวนาย เทฺว 
วิโมกฺขา ตทนฺวยา โหนฺติ, สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, 
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สมฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ, เอกรสา  โ หนฺติ. ปฏิเวธกาเลปิ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข อาธิปเตยฺโย โ หติ, 
ปฏิเวธาย เทฺว วิโมกฺขา ตทนฺวยา  โ หนฺติ, สหชาตปจฺจยา  โ หนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา  โ หนฺติ, 
นิสฺสยปจฺจยา โ หนฺติ. สมฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ, เอกรสา โ หนฺติ. เอกรสฏฺเฐน ภาวนา, ทสฺสนฏฺเฐน 
ปฏิเวโธ. เอวํ ปฏิวิชฺฌนฺโตปิ ภาเวติ, ภาเวนฺโตปิ ปฏิวิชฺฌติ.  

อนตฺตโต มนสิกโรโต เวทพหุลสฺส สุญฺญโต วิโมกฺโข อาธิปเตยฺโย โ หติ, ภาวนาย เทฺว         
วิโมกฺขา ตทนฺวยา โหนฺติ. สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา  โหนฺติ, 
สมฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ, เอกรสา  โ หนฺติ. ปฏิเวธกาเลปิ สุญฺญโต วิโมกฺโข อาธิปเตยฺโย  โ หติ,      
ปฏิเวธาย เทฺว วิโมกฺขา ตทนฺวยา  โ หนฺติ, สหชาตปจฺจยา โ หนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา  โ หนฺติ, 
นิสฺสยปจฺจยา โ หนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ, เอกรสา โ หนฺติ, เอกรสฏฺเฐน ภาวนา. ทสฺสนฏฺเฐน 
ปฏิเวโธ. เอวํ ปฏิวิชฺฌนฺโตปิ ภาเวติ, ภาเวนฺโตปิ ปฏิวิชฺฌติ. 

[๒๒๖] อนิจฺจโต มนสิกโรโต กตโม วิโมกฺโข อธิมตฺโต โ หติ, กตมวิโมกฺขสฺส อธิมตฺตตฺตา 
สทฺธาธิมุตฺโต  โหติ. ทุกฺขโต มนสิกโรโต กตโม วิโมกฺโข อธิมตฺโต โหติ, กตมวิโมกฺขสฺส อธิมตฺตตฺตา 23

กายสกฺขี โ หติ, อนตฺตโต มนสิกโรโต กตโม วิโมกฺโข อธิมตฺโต โ หติ, กตมวิโมกฺขสฺส อธิมตฺตตฺตา 
ทิฏฺฐิปฺปตฺโต โหติ ? 

อนิจฺจโต มนสิกโรโต อนิมิตฺโต วิโมกฺโข อธิมตฺโต โ หติ, อนิมิตฺตวิโมกฺขสฺส อธิมตฺตตฺตา 
สทฺธาวิมุตฺโต โ หติ, ทุกฺขโต มนสิกโรโต อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข อธิมตฺโต โ หติ, อปฺปณิหิตวิโมกฺขสฺส     
อธิมตฺตตฺตา กายสกฺขี โ หติ. อนตฺตโต มนสิกโรโต สุญฺญโต วิโมกฺโข อธิมตฺโต  โ หติ, สุญฺญต             
วิโมกฺขสฺส อธิมตฺตตฺตา ทิฏฺฐิปฺปตฺโต โหติ. 

สทฺทหนฺโต อธิมุตฺโตติ  สทฺธาธิมุตฺโต, ผุฏฺฐตฺตา สจฺฉิกโรตีติ  กายสกฺขี. ทิฏฺฐตฺตา ปตฺโตติ 24 25

ทิฏฺฐิปฺปตฺโต, สทฺทหนฺโต อธิมุจฺจตีติ สทฺธาธิมุตฺโต. ฌานผสฺสํ ปฐมํ ผุสติ, ปจฺฉา นิโรธํ นิพฺพานํ 
สจฺฉิกโรตีติ กายสกฺขี. “ทุกฺขา สงฺขารา, สุโข นิโรโธ”ติ ญาณํ  โ หติ ทิฏฺฐํ วิทิตํ สจฺฉิกตํ ผสฺสิตํ 26

ปญฺญายาติ ทิฏฺฐิปฺปตฺโต ฯเปฯ เย หิ เกจิ เนกฺขมฺมํ ภาวิตา วา ภาเวนฺติ วา ภาวิสฺสนฺติ วา ฯเปฯ     
สพฺเพ เต อนิมิตฺตวิโมกฺขสฺส วเสน สทฺธาวิมุตฺตา, อปฺปณิหิตวิโมกฺขสฺส วเสน กายสกฺขี, สุญฺญต       
วิโมกฺขสฺส วเสน ทิฏฺฐิปฺปตฺตา. 

เย หิ เกจิ อพฺยาปาทํ อาโลกสญฺญํ ฯเปฯ อวิกฺเขปํ ฯเปฯ เย หิ เกจิ ทุกฺขํ ปริชานนฺติ, สมุทยํ 
ปชหนฺติ, นิโรธํ สจฺฉิกโรนฺติ, มคฺคํ ภาเวนฺติ. สพฺเพ เต อนิมิตฺตวิโมกฺขสฺส วเสน สทฺธาวิมุตฺตา, 
อปฺปณิหิตวิโมกฺขสฺส วเสน กายสกฺขี, สุญฺญตวิโมกฺขสฺส วเสน ทิฏฺฐิปฺปตฺตา. 

 ฉ.ม. สทฺธาวิมุตฺโต. เอวมุปริปิ23

 ฉ.ม. วิมุตฺโตติ24

 ฉ.ม. สจฺฉิกโตติ25

 ฉ.ม. วิญฺญาตํ26
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กติหากาเรหิ  สจฺจปฺปฏิเวโธ  โ หติ, กติหากาเรหิ สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌติ ? จตูหากาเรหิ         
สจฺจปฺปฏิเวโธ  โ หติ, จตูหากาเรหิ สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌติ. ทุกฺขสจฺจํ ปริญฺญาปฏิเวธํ ปฏิวิชฺฌติ. 
สมุทยสจฺจํ ปหานปฺปฏิเวธํ ปฏิวิชฺฌติ. นิโรธสจฺจํ สจฺฉิกิริยาปฏิเวธํ ปฏิวิชฺฌติ. มคฺคสจฺจํ ภาวนา
ปฏิเวธํ ปฏิวิชฺฌติ. อิเมหิ จตูหากาเรหิ สจฺจปฺปฏิเวโธ โหติ. อิเมหิ จตูหากาเรหิ สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌนฺโต 
อนิมิตฺตวิโมกฺขสฺส วเสน สทฺธาธิมุตฺโต, อปฺปณิหิตวิโมกฺขสฺส วเสน กายสกฺขี, สุญฺญตวิโมกฺขสฺส       
วเสน ทิฏฺฐิปฺปตฺโต. 

กติหากาเรหิ สจฺจปฺปฏิเวโธ  โ หติ,  กติหากาเรหิ สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌติ ? นวหากาเรหิ         
สจฺจปฺปฏิเวโธ โ หติ, นวหากาเรหิ สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌติ. ทุกฺขสจฺจํ ปริญฺญาปฏิเวธํ ปฏิวิชฺฌติ ฯเปฯ 
สจฺฉิกิริยาปฏิเวโธ จ นิโรธสฺส. อิเมหิ นวหากาเรหิ สจฺจปฺปฏิเวโธ โหติ. อิเมหิ นวหากาเรหิ สจฺจานิ 
ปฏิวิชฺฌนฺโต อนิมิตฺตวิโมกฺขสฺส วเสน สทฺธาธิมุตฺโต, อปฺปณิหิตวิโมกฺขสฺส วเสน กายสกฺขี, สุญฺญต   
วิโมกฺขสฺส วเสน ทิฏฺฐิปฺปตฺโต. 

[๒๒๗] อนิจฺจโต มนสิกโรนฺโต กตเม ธมฺเม ยถาภูตํ ปชานาติ  ปสฺสติ, กถํ สมฺมาทสฺสนํ 27

โหติ, กถํ ตทนฺวเยน สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจโต สุทิฏฺฐา โหนฺติ, กตฺถ กงฺขา ปหียติ ?  
ทุกฺขโต มนสิกโรนฺโต กตเม ธมฺเม ยถาภูตํ ปชานาติ ปสฺสติ, กถํ สมฺมาทสฺสนํ โ หติ, กถํ       

ตทนฺวเยน สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขโต สุทิฏฺฐา โหนฺติ, กตฺถ กงฺขา ปหียติ ?  
อนตฺตโต มนสิกโรนฺโต กตเม ธมฺเม ยถาภูตํ ปชานาติ ปสฺสติ, กถํ สมฺมาทสฺสนํ โหติ, กถํ     

ตทนฺวเยน สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตโต สุทิฏฺฐา โหนฺติ, กตฺถ กงฺขา ปหียต.ิ ? 
อนิจฺจโต มนสิกโรนฺโต นิมิตฺตํ ยถาภูตํ ปชานาติ ปสฺสติ, เตน วุจฺจติ สมฺมาทสฺสนํ. เอวํ        

ตทนฺวเยน สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจโต สุทิฏฺฐา โหนฺติ, เอตฺถ กงฺขา ปหียต.ิ  
ทุกฺขโต มนสิกโรนฺโต ปวตฺตํ ยถาภูตํ ปชานาติ ปสฺสติ, เตน วุจฺจติ สมฺมาทสฺสนํ. เอวํ           

ตทนฺวเยน สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขโต สุทิฏฺฐา โหนฺติ, เอตฺถ กงฺขา ปหียต.ิ  
อนตฺตโต มนสิกโรนฺโต นิมิตฺตญฺจ ปวตฺตญฺจ ยถาภูตํ ปชานาติ ปสฺสติ, เตน วุจฺจติ           

สมฺมาทสฺสนํ. เอวํ ตทนฺวเยน สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตโต สุทิฏฺฐา โหนฺติ, เอตฺถ กงฺขา ปหียต.ิ 
ยญฺจ ยถาภูตํ ญาณํ ยญฺจ สมฺมาทสฺสนํ ยา จ กงฺขาวิตรณา, อิเม ธมฺมา นานตฺถา  เจว 28

นานาพฺยญฺชนา จ, อุทาหุ เอกตฺถา,  พฺยญฺชนเมว นานนฺติ. ยญฺจ ยถาภูตํ ญาณํ ยญฺจ                29

สมฺมาทสฺสนํ ยา จ กงฺขาวิตรณา, อิเม ธมฺมา เอกตฺถา, พฺยญฺชนเมว นาน.ํ 
อนิจฺจโต มนสิกโรโต กึ ภยโต อุปฏฺฐาติ. ทุกฺขโต มนสิกโรโต กึ ภยโต อุปฏฺฐาติ. อนตฺตโต 

มนสิกโรโต กึ ภยโต อุปฏฺฐาติ. อนิจฺจโต มนสิกโรโต นิมิตฺตํ ภยโต อุปฏฺฐาติ. ทุกฺขโต มนสิกโรโต 
ปวตฺตํ ภยโต อุปฏฺฐาติ. อนตฺตโต มนสิกโรโต นิมิตฺตญฺจ ปวตฺตญฺจ ภยโต อุปฏฺฐาติ. 

 ฉ.ม., อิ. ชานาติ. เอวมุปริปิ27

 สี. นานตฺตา28

 สี. เอกตฺตา29
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ยา จ ภยตุปฏฺฐาเน ปญฺญา ยญฺจ อาทีนเว ญาณํ ยา จ นิพฺพิทา, อิเม ธมฺมา นานตฺถา เจว 
นานาพฺยญฺชนา จ, อุทาหุ เอกตฺถา, พฺยญฺชนเมว นานนฺติ ? ยา จ ภยตุปฏฺฐาเน ปญฺญา ยญฺจ       
อาทีนเว ญาณํ ยา จ นิพฺพิทา, อิเม ธมฺมา เอกตฺถา, พฺยญฺชนเมว นาน.ํ 

ยา จ อนตฺตานุปสฺสนา ยา จ สุญฺญตานุปสฺสนา, อิเม ธมฺมา นานตฺถา เจว นานา         
พฺยญฺชนา จ, อุทาหุ เอกตฺถา, พฺยญฺชนเมว นานนฺติ ? ยา จ อนตฺตานุปสฺสนา ยา จ สุญฺญตานุ     
ปสฺสนา, อิเม ธมฺมา เอกตฺถา, พฺยญฺชนเมว นาน.ํ 

อนิจฺจโต มนสิกโรโต กึ ปฏิสงฺขา ญาณํ อุปฺปชฺชติ, ทุกฺขโต มนสิกโรโต กึ ปฏิสงฺขา ญาณํ 
อุปฺปชฺชติ, อนตฺตโต มนสิกโรโต กึ ปฏิสงฺขา ญาณํ อุปฺปชฺชติ ? อนิจฺจโต มนสิกโรโต นิมิตฺตํ          
ปฏิสงฺขา ญาณํ อุปฺปชฺชติ. ทุกฺขโต มนสิกโรโต ปวตฺตํ ปฏิสงฺขา ญาณํ อุปฺปชฺชติ. อนตฺตโต มนสิกโร
โต นิมิตฺตญฺจ ปวตฺตญฺจ ปฏิสงฺขา ญาณํ อุปฺปชฺชติ. 

ยา จ มุจฺจิตุกมฺยตา ยา จ ปฏิสงฺขานุปสฺสนา ยา จ สงฺขารุเปกฺขา, อิเม ธมฺมา นานตฺถา เจว 
นานาพฺยญฺชนา จ, อุทาหุ เอกตฺถา, พฺยญฺชนเมว นานนฺติ ? ยา จ มุจฺจิตุกมฺยตา ยา จ ปฏิสงฺขานุ
ปสฺสนา ยา จ สงฺขารุเปกฺขา, อิเม ธมฺมา เอกตฺถา, พฺยญฺชนเมว นาน.ํ 

อนิจฺจโต มนสิกโรโต กุโต จิตฺตํ วุฏฺฐาติ, กตฺถ จิตฺตํ ปกฺขนฺทติ, ทุกฺขโต มนสิกโรโต กุโต     
จิตฺตํ วุฏฺฐาติ, กตฺถ จิตฺตํ ปกฺขนฺทติ, อนตฺตโต มนสิกโรโต กุโต จิตฺตํ วุฏฺฐาติ, กตฺถ จิตฺตํ ปกฺขนฺทติ ? 
อนิจฺจโต มนสิกโรโต นิมิตฺตา จิตฺตํ วุฏฺฐาติ, อนิมิตฺเต จิตฺตํ ปกฺขนฺทติ. ทุกฺขโต มนสิกโรโต ปวตฺตา 
จิตฺตํ วุฏฺฐาติ, อปฺปวตฺเต จิตฺตํ ปกฺขนฺทติ. อนตฺตโต มนสิกโรโต นิมิตฺตา จ ปวตฺตา จ จิตฺตํ วุฏฺฐาติ,    
อนิมิตฺเต อปฺปวตฺเต นิโรเธ นิพฺพานธาตุยา จิตฺตํ ปกฺขนฺทต.ิ 

ยา จ พหิทฺธาวุฏฺฐานวิวฏฺฏเน ปญฺญา เย จ โ คตฺรภูธมฺมา, อิเม ธมฺมา นานตฺถา เจว        
นานาพฺยญฺชนา จ, อุทาหุ เอกตฺถา พฺยญฺชนเมว นานนฺติ ? ยา จ พหิทฺธาวุฏฺฐานวิวฏฺฏเน ปญฺญา 
เย จ โคตฺรภูธมฺมา, อิเม ธมฺมา เอกตฺถา, พฺยญฺชนเมว นาน.ํ 

อนิจฺจโต มนสิกโรนฺโต กตเมน วิโมกฺเขน วิมุจฺจติ, ทุกฺขโต มนสิกโรนฺโต กตเมน วิโมกฺเขน     
วิมุจฺจติ, อนตฺตโต มนสิกโรนฺโต กตเมน วิโมกฺเขน วิมุจฺจติ ? อนิจฺจโต มนสิกโรนฺโต อนิมิตฺต            
วิโมกฺเขน วิมุจฺจติ. ทุกฺขโต มนสิกโรนฺโต อปฺปณิหิตวิโมกฺเขน วิมุจฺจติ. อนตฺตโต มนสิกโรนฺโต 
สุญฺญตวิโมกฺเขน วิมุจฺจต.ิ  

ยา จ ทุภโตวุฏฺฐานวิวฏฺฏเน ปญฺญา ยญฺจ มคฺเค ญาณํ, อิเม ธมฺมา นานตฺถา เจว           
นานาพฺยญฺชนา จ, อุทาหุ เอกตฺถา, พฺยญฺชนเมว นานนฺติ ? ยา จ ทุภโตวุฏฺฐานวิวฏฺฏเน ปญฺญา 
ยญฺจ มคฺเค ญาณํ, อิเม ธมฺมา เอกตฺถา, พฺยญฺชนเมว นานนฺติ.  30

[๒๒๘] กติหากาเรหิ ตโย วิโมกฺขา นานาขเณ  โ หนฺติ, กติหากาเรหิ ตโย วิโมกฺขา           31

เอกกฺขเณ โ หนฺติ ? จตูหากาเรหิ ตโย วิโมกฺขา นานาขเณ โ หนฺติ, สตฺตหากาเรหิ ตโย วิโมกฺขา         
เอกกฺขเณ โหนฺต.ิ 

 ฉ.ม. นานํ30

 ฉ.ม., อิ. นานากฺขเณ. เอวมุปริปิ31
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กตเมหิ จตูหากาเรหิ ตโย วิโมกฺขา นานาขเณ โ หนฺติ ? อาธิปเตยฺยฏฺเฐน อธิฏฺฐานฏฺเฐน 
อภินีหารฏฺเฐน นิยฺยานฏฺเฐน.  

กถํ อาธิปเตยฺยฏฺเฐน ตโย วิโมกฺขา นานาขเณ โ หนฺติ ? อนิจฺจโต มนสิกโรโต อนิมิตฺโต        
วิโมกฺโข อาธิปเตยฺโย โ หติ, ทุกฺขโต มนสิกโรโต อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข อาธิปเตยฺโย โ หติ, อนตฺตโต    
มนสิกโรโต สุญฺญโต วิโมกฺโข อาธิปเตยฺโย  โ หติ. เอวํ อาธิปเตยฺยฏฺเฐน ตโย วิโมกฺขา นานาขเณ    
โหนฺต.ิ 

กถํ อธิฏฺฐานฏฺเฐน  ตโย วิโมกฺขา นานาขเณ  โ หนฺติ ? อนิจฺจโต มนสิกโรนฺโต อนิมิตฺต           
วิโมกฺขสฺส วเสน จิตฺตํ อธิฏฺฐาติ, ทุกฺขโต มนสิกโรนฺโต อปฺปณิหิตวิโมกฺขสฺส วเสน จิตฺตํ อธิฏฺฐาติ, 
อนตฺตโต มนสิกโรนฺโต สุญฺญตวิโมกฺขสฺส วเสน จิตฺตํ อธิฏฺฐาติ. เอวํ อธิฏฺฐานฏฺเฐน ตโย วิโมกฺขา       
นานาขเณ โหนฺต.ิ 

กถํ อภินีหารฏฺเฐน ตโย วิโมกฺขา นานาขเณ  โ หนฺติ ? อนิจฺจโต มนสิกโรนฺโต อนิมิตฺต          
วิโมกฺขสฺส วเสน จิตฺตํ อภินีหรติ, ทุกฺขโต มนสิกโรนฺโต อปฺปณิหิตวิโมกฺขสฺส วเสน จิตฺตํ อภินีหรติ, 
อนตฺตโต มนสิกโรนฺโต สุญฺญตวิโมกฺขสฺส วเสน จิตฺตํ อภินีหรติ. เอวํ อภินีหารฏฺเฐน ตโย วิโมกฺขา 
นานาขเณ โหนฺต.ิ 

กถํ นิยฺยานฏฺเฐน ตโย วิโมกฺขา นานาขเณ  โ หนฺติ ? อนิจฺจโต มนสิกโรนฺโต อนิมิตฺต            
วิโมกฺขสฺส วเสน นิโรธํ นิพฺพานํ นิยฺยาติ, ทุกฺขโต มนสิกโรนฺโต อปฺปณิหิตวิโมกฺขสฺส วเสน นิโรธํ      
นิพฺพานํ นิยฺยาติ, อนตฺตโต มนสิกโรนฺโต สุญฺญตวิโมกฺขสฺส วเสน นิโรธํ นิพฺพานํ นิยฺยาติ. เอวํ        
นิยฺยานฏฺเฐน ตโย วิโมกฺขา นานาขเณ โหนฺติ. อิเมหิ จตูหากาเรหิ ตโย วิโมกฺขา นานาขเณ โหนฺต.ิ 

กตเมหิ สตฺตหากาเรหิ ตโย วิโมกฺขา เอกกฺขเณ  โ หนฺติ ? สโมธานฏฺเฐน อธิคมฏฺเฐน       32

ปฏิลาภฏฺเฐน ปฏิเวธฏฺเฐน สจฺฉิกิริยฏฺเฐน ผสฺสนฏฺเฐน อภิสมยฏฺเฐน. 
กถํ สโมธานฏฺเฐน อธิคมฏฺเฐน ปฏิลาภฏฺเฐน ปฏิเวธฏฺเฐน สจฺฉิกิริยฏฺเฐน ผสฺสนฏฺเฐน    

อภิสมยฏฺเฐน ตโย วิโมกฺขา เอกกฺขเณ โหนฺติ ? อนิจฺจโต มนสิกโรนฺโต นิมิตฺตา มุจฺจตีติ อนิมิตฺโต     
วิโมกฺโข, ยโต มุจฺจติ, ตตฺถ น ปณิทหตีติ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข, ยตฺถ น ปณิทหติ, เตน สุญฺโญติ 
สุญฺญโต วิโมกฺโข. เยน สุญฺโญ, เตน นิมิตฺเตน อนิมิตฺโตติ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข. เอวํ สโมธานฏฺเฐน     
อธิคมฏฺเฐน ปฏิลาภฏฺเฐน ปฏิเวธฏฺเฐน สจฺฉิกิริยฏฺเฐน ผสฺสนฏฺเฐน อภิสมยฏฺเฐน ตโย วิโมกฺขา     
เอกกฺขเณ โหนฺต.ิ 

ทุกฺขโต มนสิกโรนฺโต ปณิธิยา มุจฺจตีติ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข. ยตฺถ น ปณิทหติ, เตน        
สุญฺโญติ สุญฺญโต วิโมกฺโข. เยน สุญฺโญ, เตน นิมิตฺเตน อนิมิตฺโตติ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข. เยน นิมิตฺเตน 
อนิมิตฺโต, ตตฺถ น ปณิทหตีติ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข. เอวํ สโมธานฏฺเฐน อธิคมฏฺเฐน ปฏิลาภฏฺเฐน 
ปฏิเวธฏฺเฐน สจฺฉิกิริยฏฺเฐน ผสฺสนฏฺเฐน อภิสมยฏฺเฐน ตโย วิโมกฺขา เอกกฺขเณ โหนฺติ. 

อนตฺตโต มนสิกโรนฺโต อภินิเวสา มุจฺจตีติ สุญฺญโต วิโมกฺโข. เยน สุญฺโญ, เตน นิมิตฺเตน    
อนิมิตฺโตติ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข. เยน นิมิตฺเตน อนิมิตฺโต, ตตฺถ น ปณิทหตีติ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข. 

 ฉ.ม. อธิคมนฏฺเฐน32
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ยตฺถ น ปณิทหติ, เตน สุญฺโญติ สุญฺญโต วิโมกฺโข. เอวํ สโมธานฏฺเฐน อธิคมฏฺเฐน ปฏิลาภฏฺเฐน 
ปฏิเวธฏฺเฐน สจฺฉิกิริยฏฺเฐน ผสฺสนฏฺเฐน อภิสมยฏฺเฐน ตโย วิโมกฺขา เอกกฺขเณ โ หนฺติ. อิเมหิ        
สตฺตหากาเรหิ ตโย วิโมกฺขา เอกกฺขเณ โหนฺติ. 

[๒๒๙] อตฺถิ วิโมกฺโข, อตฺถิ มุขํ, อตฺถิ วิโมกฺขมุขํ, อตฺถิ วิโมกฺขปจฺจนีกํ, อตฺถิ                     
วิโมกฺขานุโลมํ, อตฺถิ วิโมกฺขวิวฏฺโฏ, อตฺถิ วิโมกฺขภาวนา, อตฺถิ วิโมกฺขปฺปฏิปฺปสฺสทฺธิ. 

กตโม วิโมกฺโข ? สุญฺญโต วิโมกฺโข อนิมิตฺโต วิโมกฺโข อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข.  
กตโม สุญฺญโต วิโมกฺโข ? อนิจฺจานุปสฺสนาญาณํ นิจฺจโต อภินิเวสา มุจฺจตีติ สุญฺญโต       

วิโมกฺโข. ทุกฺขานุปสฺสนาญาณํ สุขโต อภินิเวสา มุจฺจตีติ สุญฺญโต วิโมกฺโข. อนตฺตานุปสฺสนาญาณํ 
อตฺตโต อภินิเวสา มุจฺจตีติ สุญฺญโต วิโมกฺโข. นิพฺพิทานุปสฺสนาญาณํ นนฺทิยา อภินิเวสา มุจฺจตีติ 
สุญฺญโต วิโมกฺโข. วิราคานุปสฺสนาญาณํ ราคโต อภินิเวสา มุจฺจตีติ สุญฺญโต วิโมกฺโข. นิโรธานุ    
ปสฺสนาญาณํ สมุทยโต อภินิเวสา มุจฺจตีติ สุญฺญโต วิโมกฺโข. ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาญาณํ       
อาทานโต อภินิเวสา มุจฺจตีติ สุญฺญโต วิโมกฺโข. อนิมิตฺตานุปสฺสนาญาณํ นิมิตฺตโต อภินิเวสา       
มุจฺจตีติ สุญฺญโต วิโมกฺโข. อปฺปณิหิตานุปสฺสนาญาณํ ปณิธิยา อภินิเวสา มุจฺจตีติ สุญฺญโต           
วิโมกฺโข. สุญฺญตานุปสฺสนาญาณํ สพฺพาภินิเวเสหิ มุจฺจตีติ สุญฺญโต วิโมกฺโข. 

รูเป อนิจฺจานุปสฺสนาญาณํ นิจฺจโต อภินิเวสา มุจฺจตีติ สุญฺญโต วิโมกฺโข ฯเปฯ รูเป 
สุญฺญตานุปสฺสนาญาณํ สพฺพาภินิเวเสหิ มุจฺจตีติ สุญฺญโต วิโมกฺโข. เวทนาย. สญฺญาย. สงฺขาเรสุ. 
วิญฺญาเณ. จกฺขุสฺมึ ฯเปฯ ชรามรเณ อนิจฺจานุปสฺสนาญาณํ นิจฺจโต อภินิเวสา มุจฺจตีติ สุญฺญโต     
วิโมกฺโข ฯเปฯ ชรามรเณ สุญฺญตานุปสฺสนาญาณํ สพฺพาภินิเวเสหิ มุจฺจตีติ สุญฺญโต วิโมกฺโข; อยํ 
สุญฺญโต วิโมกฺโข. 

กตโม อนิมิตฺโต วิโมกฺโข ? อนิจฺจานุปสฺสนาญาณํ นิจฺจโต นิมิตฺตา มุจฺจตีติ อนิมิตฺโต         
วิโมกฺโข. ทุกฺขานุปสฺสนาญาณํ สุขโต นิมิตฺตา มุจฺจตีติ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข. อนตฺตานุปสฺสนาญาณํ 
อตฺตโต นิมิตฺตา มุจฺจตีติ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข. นิพฺพิทานุปสฺสนาญาณํ นนฺทิยา นิมิตฺตา มุจฺจตีติ         
อนิมิตฺโต วิโมกฺโข. วิราคานุปสฺสนาญาณํ ราคโต นิมิตฺตา มุจฺจตีติ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข. นิโรธานุ      
ปสฺสนาญาณํ สมุทยโต นิมิตฺตา มุจฺจตีติ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข. ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาญาณํ อาทานโต 
นิมิตฺตา มุจฺจตีติ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข. อนิมิตฺตานุปสฺสนาญาณํ สพฺพนิมิตฺเตหิ มุจฺจตีติ อนิมิตฺโต        
วิโมกฺโข. อปฺปณิหิตานุปสฺสนาญาณํ ปณิธิยา นิมิตฺตา มุจฺจตีติ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข. สุญฺญตานุ      
ปสฺสนาญาณํ อภินิเวสโต นิมิตฺตา มุจฺจตีติ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข. 

รูเป อนิจฺจานุปสฺสนาญาณํ นิจฺจโต นิมิตฺตา มุจฺจตีติ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข ฯเปฯ รูเป             
อนิมิตฺตานุปสฺสนาญาณํ สพฺพนิมิตฺเตหิ มุจฺจตีติ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข. รูเป อปฺปณิหิตานุปสฺสนาญาณํ 
ปณิธิยา นิมิตฺตา มุจฺจตีติ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข. รูเป สุญฺญตานุปสฺสนาญาณํ อภินิเวสโต นิมิตฺตา    
มุจฺจตีติ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข. เวทนาย. สญฺญาย. สงฺขาเรสุ. วิญฺญาเณ. จกฺขุสฺมึ ฯเปฯ ชรามรเณ     
อนิจฺจานุปสฺสนาญาณํ นิจฺจโต นิมิตฺตา มุจฺจตีติ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข ฯเปฯ ชรามรเณ อนิจฺจานุ       
ปสฺสนาญาณํ สพฺพนิมิตฺเตหิ มุจฺจตีติ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข. ชรามรเณ อปฺปณิหิตานุปสฺสนาญาณํ 
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ปณิธิยา นิมิตฺตา มุจฺจตีติ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข. ชรามรเณ สุญฺญตานุปสฺสนาญาณํ อภินิเวสโต          
นิมิตฺตา มุจฺจตีติ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข; อยํ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข. 

กตโม อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข ? อนิจฺจานุปสฺสนาญาณํ นิจฺจโต ปณิธิยา มุจฺจตีติ อปฺปณิหิโต 
วิโมกฺโข. ทุกฺขานุปสฺสนาญาณํ สุขโต ปณิธิยา มุจฺจตีติ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข. อนตฺตานุปสฺสนาญาณํ 
อตฺตโต ปณิธิยา มุจฺจตีติ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข. นิพฺพิทานุปสฺสนาญาณํ นนฺทิยา ปณิธิยา มุจฺจตีติ 
อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข. วิราคานุปสฺสนาญาณํ ราคโต ปณิธิยา มุจฺจตีติ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข. นิโรธานุ
ปสฺสนาญาณํ สมุทยโต ปณิธิยา มุจฺจตีติ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข. ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาญาณํ     
อาทานโต ปณิธิยา มุจฺจตีติ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข. อนิมิตฺตานุปสฺสนาญาณํ นิมิตฺตโต ปณิธิยา      
มุจฺจตีติ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข. อปฺปณิหิตานุปสฺสนาญาณํ สพฺพปณิธีหิ มุจฺจตีติ อปฺปณิหิโต            
วิโมกฺโข. สุญฺญตานุปสฺสนาญาณํ อภินิเวสโต ปณิธิยา มุจฺจตีติ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข. 

รูเป อนิจฺจานุปสฺสนาญาณํ นิจฺจโต ปณิธิยา มุจฺจตีติ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข ฯเปฯ รูเป 
อปฺปณิหิตานุปสฺสนาญาณํ สพฺพปณิธีหิ มุจฺจตีติ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข. รูเป สุญฺญตานุปสฺสนา 
ญาณํ อภินิเวสโต ปณิธิยา มุจฺจตีติ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข. เวทนาย. สญฺญาย. สงฺขาเรสุ. วิญฺญาเณ. 
จกฺขุสฺมึ ฯเปฯ ชรามรเณ อนิจฺจานุปสฺสนาญาณํ นิจฺจโต ปณิธิยา มุจฺจตีติ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข 
ฯเปฯ ชรามรเณ อปฺปณิหิตานุปสฺสนาญาณํ สพฺพปณิธีหิ มุจฺจตีติ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข. ชรามรเณ 
สุญฺญตานุปสฺสนาญาณํ อภินิเวสโต ปณิธิยา มุจฺจตีติ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข; อยํ อปฺปณิหิโต            
วิโมกฺโข. อยํ วิโมกฺโข. (๑) 

[๒๓๐] กตมํ มุขํ ? เย ตตฺถ ชาตา อนวชฺชา กุสลา โพธิปกฺขิยา ธมฺมา; อิทํ มุขํ. (๒) 
กตมํ วิโมกฺขมุขํ ? ยํ เตสนฺเตสํ  ธมฺมานํ อารมฺมณํ นิโรโธ นิพฺพานํ; อิทํ วิโมกฺขมุขํ.            33

วิโมกฺขญฺจ มุขญฺจ วิโมกฺขมุขํ; อิทํ วิโมกฺขมุขํ. (๓) 
กตมํ วิโมกฺขปจฺจนีกํ ? ตีณิ อกุสลมูลานิ วิโมกฺขปจฺจนีกานิ, ตีณิ ทุจฺจริตานิ                       

วิโมกฺขปจฺจนีกานิ, สพฺเพปิ อกุสลา ธมฺมา วิโมกฺขปจฺจนีกา; อิทํ วิโมกฺขปจฺจนีกํ. (๔) 
กตมํ วิโมกฺขานุโลมํ ? ตีณิ กุสลมูลานิ วิโมกฺขานุโลมานิ, ตีณิ สุจริตานิ วิโมกฺขานุโลมานิ, 

สพฺเพปิ กุสลา ธมฺมา วิโมกฺขานุโลมา; อิทํ วิโมกฺขานุโลมํ. (๕) 
กตโม วิโมกฺขวิวฏฺโฏ ? สญฺญาวิวฏฺโฏ เจโตวิวฏฺโฏ จิตฺตวิวฏฺโฏ ญาณวิวฏฺโฏ วิโมกฺข        

วิวฏฺโฏ สจฺจวิวฏฺโฏ. สญฺชานนฺโต วิวฏฺฏตีติ สญฺญาวิวฏฺโฏ, เจตยนฺโต วิวฏฺฏตีติ เจโตวิวฏฺโฏ,           
วิชานนฺโต วิวฏฺฏตีติ จิตฺตวิวฏฺโฏ, ญาณํ กโรนฺโต วิวฏฺฏตีติ ญาณวิวฏฺโฏ, โ วสฺสชฺชนฺโต วิวฏฺฏตีติ       
วิโมกฺขวิวฏฺโฏ. ตถฏฺเฐน  วิวฏฺฏตีติ สจฺจวิวฏฺโฏ. ยตฺถ สญฺญาวิวฏฺโฏ, ตตฺถ เจโตวิวฏฺโฏ. ยตฺถ เจโต34

วิวฏฺโฏ, ตตฺถ สญฺญาวิวฏฺโฏ. ยตฺถ สญฺญาวิวฏฺโฏ เจโตวิวฏฺโฏ ตตฺถ จิตฺตวิวฏฺโฏ. ยตฺถ จิตฺตวิวฏฺโฏ 
ตตฺถ สญฺญาวิวฏฺโฏ เจโตวิวฏฺโฏ. ยตฺถ สญฺญาวิวฏฺโฏ เจโตวิวฏฺโฏ จิตฺตวิวฏฺโฏ, ตตฺถ ญาณวิวฏฺโฏ. 
ยตฺถ ญาณวิวฏฺโฏ, ตตฺถ สญฺญาวิวฏฺโฏ เจโตวิวฏฺโฏ จิตฺตวิวฏฺโฏ. ยตฺถ สญฺญาวิวฏฺโฏ เจโตวิวฏฺโฏ 

 ฉ.ม. เตสํ33

 ก. ตถฏฺเฐ34
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จิตฺตวิวฏฺโฏ ญาณวิวฏฺโฏ, ตตฺถ วิโมกฺขวิวฏฺโฏ. ยตฺถ วิโมกฺขวิวฏฺโฏ, ตตฺถ สญฺญาวิวฏฺโฏ เจโต       
วิวฏฺโฏ จิตฺตวิวฏฺโฏ ญาณวิวฏฺโฏ. ยตฺถ สญฺญาวิวฏฺโฏ เจโตวิวฏฺโฏ จิตฺตวิวฏฺโฏ ญาณวิวฏฺโฏ          
วิโมกฺขวิวฏฺโฏ, ตตฺถ สจฺจวิวฏฺโฏ. ยตฺถ สจฺจวิวฏฺโฏ, ตตฺถ สญฺญาวิวฏฺโฏ เจโตวิวฏฺโฏ จิตฺตวิวฏฺโฏ 
ญาณวิวฏฺโฏ วิโมกฺขวิวฏฺโฏ; อยํ วิโมกฺขวิวฏฺโฏ. (๖) 

กตมา วิโมกฺขภาวนา ? ปฐมชฺฌานสฺส อาเสวนา ภาวนา พหุลีกมฺมํ, ทุติยชฺฌานสฺส        
อาเสวนา ภาวนา พหุลีกมฺมํ, ตติยชฺฌานสฺส อาเสวนา ภาวนา พหุลีกมฺมํ, จตุตฺถชฺฌานสฺส           
อาเสวนา ภาวนา พหุลีกมฺมํ, อากาสานญฺจายตนสมาปตฺติยา อาเสวนา ภาวนา พหุลีกมฺมํ, 
วิญฺญาณญฺจายตนสมาปตฺติยา ฯเปฯ อากิญฺจญฺญายตนสมาปตฺติยา. เนวสญฺญานาสญฺญายตน
สมาปตฺติยา อาเสวนา ภาวนา  พหุลีกมฺมํ,   โ สตาปตฺติมคฺคสฺส อาเสวนา ภาวนา พหุลีกมฺมํ            
สกทาคามิมคฺคสฺส อาเสวนา ภาวนา พหุลีกมฺมํ, อนาคามิมคฺคสฺส ฯเปฯ อรหตฺตมคฺคสฺส อาเสวนา 
ภาวนา พหุลีกมฺมํ; อยํ วิโมกฺขภาวนา. (๗) 

กตมา วิโมกฺขปฺปฏิปฺปสฺสทฺธิ ? ปฐมชฺฌานสฺส ปฏิลาโภ วา วิปาโก วา, ทุติยชฺฌานสฺส     
ปฏิลาโภ วา วิปาโก วา, ตติยชฺฌานสฺส ฯเปฯ จตุตฺถชฺฌานสฺส อากาสานญฺจายตนสมาปตฺติยา. 
วิญฺญาณญฺจายตนสมาปตฺติยา. อากิญฺจญฺญายตนสมาปตฺติยา. เนวสญฺญานาสญฺญายตน     
สมาปตฺติยา ปฏิลาโภ วา  วิปาโก วา,  โ สตาปตฺติมคฺคสฺส  โ สตาปตฺติผลํ,  สกทาคามิมคฺคสฺส          
สกทาคามิผล ํ , อนาคามิมค ฺคส ฺส อนาคามิผล ํ , อรหตฺตมคฺคส ฺส อรหตฺตผลํ ; อยํ                               
วิโมกฺขปฺปฏิปฺปสฺสทฺธีติ. (๘) 

  
วิโมกฺขกถา นิฏฺฐิตา. 
ตติยภาณวาโร. 

______________________ 
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๖. คติกถา 
[๒๓๑] คติสมฺปตฺติยา ญาณสมฺปยุตฺเต กตินํ เหตูนํ ปจฺจยา อุปปตฺติ โหติ, ขตฺติยมหาสา

ลานํ พฺราหฺมณมหาสาลานํ คหปติมหาสาลานํ กามาวจรานํ เทวานํ ญาณสมฺปยุตฺเต กตินํ เหตูนํ 
ปจฺจยา อุปปตฺติ โหติ, รูปาวจรานํ เทวานํ กตินํ เหตูนํ ปจฺจยา อุปปตฺติ โหติ, อรูปาวจรานํ เทวานํ     
กตินํ เหตูนํ ปจฺจยา อุปปตฺติ โหติ ? 

คติสมฺปตฺติยา ญาณสมฺปยุตฺเต อฏฺฐนฺนํ เหตูนํ ปจฺจยา อุปปตฺติ โหติ. ขตฺติยมหาสาลานํ    
พฺราหฺมณมหาสาลานํ คหปติมหาสาลานํ กามาวจรานํ เทวานํ ญาณสมฺปยุตฺเต อฏฺฐนฺนํ เหตูนํ    
ปจฺจยา อุปปตฺติ โหติ. รูปาวจรานํ เทวานํ อฏฺฐนฺนํ เหตูนํ ปจฺจยา อุปปตฺติ โหติ. อรูปาวจรานํ เทวานํ 
อฏฺฐนฺนํ เหตูนํ ปจฺจยา อุปปตฺติ โหต.ิ 

[๒๓๒] คติสมฺปตฺติยา ญาณสมฺปยุตฺเต กตเมสํ อฏฺฐนฺนํ เหตูนํ ปจฺจยา อุปปตฺติ โ หติ ?     
กุสลกมฺมสฺส ชวนกฺขเณ ตโย เหตู กุสลา ตสฺมึ ขเณ ชาตเจตนาย สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, เตน วุจฺจติ 
กุสลมูลปจฺจยาปิ สงฺขารา. นิกนฺติกฺขเณ เทฺว เหตู อกุสลา ตสฺมึ ขเณ ชาตเจตนาย สหชาตปจฺจยา 
โหนฺติ, เตน วุจฺจติ อกุสลมูลปจฺจยาปิ สงฺขารา. ปฏิสนฺธิกฺขเณ ตโย เหตู อพฺยากตา ตสฺมึ ขเณ ชาต
เจตนาย สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, เตน วุจฺจติ นามรูปปจฺจยาปิ วิญฺญาณํ, วิญฺญาณปจฺจยาปิ นามรูปํ.  

ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปญฺจกฺขนฺธา  สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา  โหนฺติ, นิสฺสย    
ปจฺจยา โ หนฺติ, วิปฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ จตฺตาโร มหาภูตา สหชาตปจฺจยา โ หนฺติ, 
อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ ตโย ชีวิตสงฺขารา สหชาตปจฺจยา 
โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โ หนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โ หนฺติ, วิปฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ 
นามญฺจ  รูปญฺจ  สหชาตปจฺจยา  โ หนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา  โ หนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา  โ หนฺติ,           
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ อิเม จุทฺทส ธมฺมา สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ,  อญฺญมญฺญ    
ปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, วิปฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ จตฺตาโร ขนฺธา อรูปิโน 
สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ. 
ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปญฺจินฺทฺริยานิ  สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา  โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา    
โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ ตโย เหตู สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา 
โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โ หนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ นามญฺจ วิญฺญาณญฺจ         
สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ.      
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อิเม จุทฺทส ธมฺมา สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา 
โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา  โ หนฺติ.  ปฏิสนฺธิกฺขเณ อิเม อฏฺฐวีสติ ธมฺมา สหชาตปจฺจยา  โ หนฺติ, 
อญฺญมญฺญปจฺจยา โ หนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โ หนฺติ, วิปฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ, คติสมฺปตฺติยา ญาณ
สมฺปยุตฺเต อิเมสํ อฏฺฐนฺนํ เหตูนํ ปจฺจยา อุปปตฺติ โหติ. (๑) 

ขตฺติยมหาสาลานํ พฺราหฺมณมหาสาลานํ คหปติมหาสาลานํ กามาวจรานํ เทวานํ ญาณ
สมฺปยุตฺเต กตเมสํ อฏฺฐนฺนํ เหตูนํ ปจฺจยา อุปปตฺติ โหติ ? กุสลกมฺมสฺส ชวนกฺขเณ ตโย เหตู กุสลา 
ตสฺมึ ขเณ ชาตเจตนาย สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, เตน วุจฺจติ กุสลมูลปจฺจยาปิ สงฺขารา. นิกนฺติกฺขเณ 
เทฺว เหตู อกุสลา ตสฺมึ ขเณ ชาตเจตนาย สหชาตปจฺจยา โ หนฺติ, เตน วุจฺจติ อกุสลมูลปจฺจยาปิ     
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สงฺขารา. ปฏิสนฺธิกฺขเณ ตโย เหตู อพฺยากตา ตสฺมึ ขเณ ชาตเจตนาย สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, เตน 
วุจฺจติ นามรูปปจฺจยาปิ วิญฺญาณํ, วิญฺญาณปจฺจยาปิ นามรูปํ. 

ปฏิสนฺธิกฺขเณ  ปญฺจกฺขนฺธา  สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา  โหนฺติ, นิสฺสย   
ปจฺจยา โ หนฺติ, วิปฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ, ปฏิสนฺธิกฺขเณ จตฺตาโร มหาภูตา สหชาตปจฺจยา โ หนฺติ. 
อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ ตโย ชีวิตสงฺขารา สหชาตปจฺจยา 
โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โ หนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โ หนฺติ, วิปฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ 
นามญฺจ  รูปญฺจ  สหชาตปจฺจยา  โ หนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา  โ หนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา  โ หนฺติ,             
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ อิเม จุทฺทส ธมฺมา สหชาตปจฺจยา โ หนฺติ, อญฺญมญฺญ     
ปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, วิปฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ จตฺตาโร ขนฺธา อรูปิโน 
สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ. 
ปฏิสนฺธิกฺขเณ  ปญฺจินฺทฺริยานิ สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา  โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา    
โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ ตโย เหตู สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา 
โหนฺติ,  นิสฺสยปจฺจยา  โ หนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา  โ หนฺติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ นามญฺจ วิญฺญาณญฺจ         
สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ. 
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อิเม จุทฺทส ธมฺมา สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา 
โหนฺติ,  สมฺปยุตฺตปจฺจยา  โหนฺติ.  ปฏิสนฺธิกฺขเณ อิเม อฏฺฐวีสติ ธมฺมา สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ, 
อญฺญมญฺญปจฺจยา  โ หนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา  โ หนฺติ, วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  โ หนฺติ, ขตฺติยมหาสาลานํ         
พฺราหฺมณมหาสาลานํ คหปติมหาสาลานํ กามาวจรานํ เทวานํ ญาณสมฺปยุตฺเต อิเมสํ อฏฺฐนฺนํ       
เหตูนํ ปจฺจยา อุปปตฺติ โหติ. (๒) 

รูปาวจรานํ เทวานํ กตเมสํ อฏฺฐนฺนํ เหตูนํ ปจฺจยา อุปปตฺติ โหติ ? กุสลกมฺมสฺส ชวนกฺขเณ 
ตโย เหตู กุสลา ฯเปฯ รูปาวจรานํ เทวานํ อิเมสํ อฏฺฐนฺนํ เหตูนํ ปจฺจยา อุปปตฺติ โหติ. (๓) 

อรูปาวจรานํ เทวานํ กตเมสํ อฏฺฐนฺนํ เหตูนํ ปจฺจยา อุปปตฺติ โหติ?กุสลกมฺมสฺส ชวนกฺขเณ 
ตโย เหตู กุสลา ตสฺมึ ขเณ  ชาตเจตนาย  สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ, เตน วุจฺจติ กุสลมูลปจฺจยาปิ         
สงฺขารา. นิกนฺติกฺขเณ เทฺว เหตู อกุสลา ตสฺมึ ขเณ ชาตเจตนาย สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, เตน วุจฺจติ 
อกุสลมูลปจฺจยาปิ สงฺขารา. ปฏิสนฺธิกฺขเณ ตโย เหตู อพฺยากตา ตสฺมึ ขเณ ชาตเจตนาย สหชาต
ปจฺจยา โหนฺติ, เตน วุจฺจติ นามปจฺจยาปิ วิญฺญาณํ, วิญฺญาณปจฺจยาปิ นาม.ํ 

ปฏิสนฺธิกฺขเณ จตฺตาโร ขนฺธา อรูปิโน สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, 
นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปญฺจินฺทฺริยานิ สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, 
อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ ตโย เหตู 
สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา  โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา  โหนฺติ. 
ปฏิสนฺธิกฺขเณ นามญฺจ วิญฺญาณญฺจ สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา  โหนฺติ, นิสฺสย 
ปจฺจยา โ หนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ อิเม จุทฺทส ธมฺมา สหชาตปจฺจยา โ หนฺติ, 
อญฺญมญฺญปจฺจยา  โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา  โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา  โหนฺติ, อรูปาวจรานํ เทวานํ      
อิเมสํ อฏฺฐนฺนํ เหตูนํ ปจฺจยา อุปปตฺติ โหติ. (๔) 
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[๒๓๓]  คติสมฺปตฺติยา ญาณวิปฺปยุตฺเต  กตินํ  เหตูนํ ปจฺจยา  อุปปตฺติ  โหติ, ขตฺติย         
มหาสาลานํ พฺราหฺมณมหาสาลานํ คหปติมหาสาลานํ กามาวจรานํ เทวานํ ญาณวิปฺปยุตฺเต กตินํ 
เหตูนํ ปจฺจยา อุปปตฺติ โหติ ? 

คติสมฺปตฺติยา ญาณวิปฺปยุตฺเต ฉนฺนํ เหตูนํ ปจฺจยา อุปปตฺติ โ หติ. ขตฺติยมหาสาลานํ       
พฺราหฺมณมหาสาลานํ คหปติมหาสาลานํ กามาวจรานํ เทวานํ ญาณวิปฺปยุตฺเต ฉนฺนํ เหตูนํ ปจฺจยา 
อุปปตฺติ โหติ  

คติสมฺปตฺติยา ญาณวิปฺปยุตฺเต กตเมสํ ฉนฺนํ เหตูนํ ปจฺจยา อุปปตฺติ โหติ ? กุสลกมฺมสฺส 
ชวนกฺขเณ เทฺว เหตู กุสลา ตสฺมึ ขเณ ชาตเจตนาย สหชาตปจฺจยา  โ หนฺติ, เตน วุจฺจติ กุสลมูล      
ปจฺจยาปิ สงฺขารา. นิกนฺติกฺขเณ เทฺว เหตู อกุสลา ตสฺมึ ขเณ ชาตเจตนาย สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, 
เตน วุจฺจติ อกุสลมูลปจฺจยาปิ สงฺขารา. ปฏิสนฺธิกฺขเณ เทฺว เหตู อพฺยากตา ตสฺมึ ขเณ ชาตเจตนาย 
สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, เตน วุจฺจติ นามรูปปจฺจยาปิ วิญฺญาณํ, วิญฺญาณปจฺจยาปิ นามรูปํ. 

ปฏิสนฺธิกฺขเณ ปญฺจกฺขนฺธา  สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสย   
ปจฺจยา โ หนฺติ, วิปฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ จตฺตาโร มหาภูตา สหชาตปจฺจยา โ หนฺติ, 
อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ ตโย ชีวิตสงฺขารา สหชาตปจฺจยา 
โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โ หนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โ หนฺติ, วิปฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ 
นามญฺจ  รูปญฺจ  สหชาตปจฺจยา  โ หนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา  โ หนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา  โ หนฺติ,             
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ อิเม จุทฺทส ธมฺมา สหชาตปจฺจยา โ หนฺติ, อญฺญมญฺญ     
ปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, วิปฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ จตฺตาโร ขนฺธา อรูปิโน 
สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ. 
ปฏิสนฺธิกฺขเณ จตฺตารินฺทฺริยานิ สหชาตปจฺจยา โ หนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โ หนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา 
โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ เทฺว เหตู สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา 
โหนฺติ,  นิสฺสยปจฺจยา  โ หนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา  โ หนฺติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ นามญฺจ วิญฺญาณญฺจ         
สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ. 
ปฏิสนฺธิกฺขเณ อิเม ทฺวาทส ธมฺมา สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, อญฺญมญฺญปจฺจยา โหนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา 
โหนฺติ, สมฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺติ.  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  อิเม ฉพฺพีสติ  ธมฺมา  สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ, 
อญฺญมญฺญปจฺจยา โ หนฺติ, นิสฺสยปจฺจยา โ หนฺติ, วิปฺปยุตฺตปจฺจยา โ หนฺติ, คติสมฺปตฺติยา ญาณ
วิปฺปยุตฺเต อิเมสํ ฉนฺนํ เหตูนํ ปจฺจยา อุปปตฺติ โหติ. (๑) 

ขตฺติยมหาสาลานํ พฺราหฺมณมหาสาลานํ คหปติมหาสาลานํ กามาวจรานํ เทวานํ ญาณ
วิปฺปยุตฺเต กตเมสํ ฉนฺนํ เหตูนํ ปจฺจยา อุปปตฺติ โ หติ ? กุสลกมฺมสฺส ชวนกฺขเณ เทฺว เหตู กุสลา 
ตสฺมึ ขเณ ชาตเจตนาย สหชาตปจฺจยา โหนฺติ, เตน วุจฺจติ กุสลมูลปจฺจยาปิ สงฺขารา ฯเปฯ ขตฺติย   
มหาสาลานํ พฺราหฺมณมหาสาลานํ คหปติมหาสาลานํ กามาวจรานํ เทวานํ ญาณวิปฺปยุตฺเต อิเมสํ 
ฉนฺนํ เหตูนํ ปจฺจยา อุปปตฺติ โหตีติ. (๒) 

คติกถา นิฏฺฐิตา. 
_________________ 
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๗. กมฺมกถา 
[๒๓๔] อโหสิ กมฺมํ อโหสิ กมฺมวิปาโก. อโหสิ กมฺมํ นาโหสิ กมฺมวิปาโก. อโหสิ กมฺมํ อตฺถิ 

กมฺมวิปาโก. อโหสิ กมฺมํ นตฺถิ กมฺมวิปาโก. อโหสิ กมฺมํ ภวิสฺสติ กมฺมวิปาโก. อโหสิ กมฺมํ น ภวิสฺสติ 
กมฺมวิปาโก. (อตีตกมฺมํ) (๖) 

อตฺถิ กมฺมํ อตฺถิ กมฺมวิปาโก. อตฺถิ กมฺมํ นตฺถิ กมฺมวิปาโก. อตฺถิ กมฺมํ ภวิสฺสติ กมฺมวิปาโก. 
อตฺถิ กมฺมํ น ภวิสฺสติ กมฺมวิปาโก. (ปจฺจุปฺปนฺนกมฺมํ) (๔ – ๑๐)  

ภวิสฺสติ กมฺมํ ภวิสฺสติ กมฺมวิปาโก. ภวิสฺสติ กมฺมํ น ภวิสฺสติ กมฺมวิปาโก. (อนาคตกมฺมํ) 
(๒ – ๑๒)  

[๒๓๕] อโหสิ กุสลกมฺมํ อโหสิ กุสลสฺส กมฺมสฺส วิปาโก, อโหสิ กุสลกมฺมํ นาโหสิ กุสลสฺส 
กมฺมสฺส วิปาโก, อโหสิ กุสลกมฺมํ อตฺถิ กุสลสฺส กมฺมสฺส วิปาโก, อโหสิ กุสลกมฺมํ นตฺถิ กุสลสฺส 
กมฺมสฺส วิปาโก, อโหสิ กุสลกมฺมํ ภวิสฺสติ กุสลสฺส กมฺมสฺส วิปาโก, อโหสิ กุสลกมฺมํ น ภวิสฺสติ        
กุสลสฺส กมฺมสฺส วิปาโก. 

อตฺถิ กุสลกมฺมํ อตฺถิ กุสลสฺส กมฺมสฺส วิปาโก, อตฺถิ กุสลกมฺมํ นตฺถิ กุสลสฺส กมฺมสฺส          
วิปาโก, อตฺถิ กุสลกมฺมํ ภวิสฺสติ กุสลสฺส กมฺมสฺส วิปาโก, อตฺถิ กุสลกมฺมํ น ภวิสฺสติ กุสลสฺส 
กมฺมสฺส วิปาโก. 

ภวิสฺสติ กุสลกมฺมํ ภวิสฺสติ กุสลสฺส กมฺมสฺส วิปาโก, ภวิสฺสติ กุสลกมฺมํ น ภวิสฺสติ กุสลสฺส 
กมฺมสฺส วิปาโก. 

อโหสิ อกุสลกมฺมํ อโหสิ อกุสลสฺส กมฺมสฺส วิปาโก, อโหสิ อกุสลกมฺมํ นาโหสิ อกุสลสฺส 
กมฺมสฺส วิปาโก. อโหสิ อกุสลกมฺมํ อตฺถิ อกุสลสฺส กมฺมสฺส วิปาโก, อโหสิ อกุสลกมฺมํ นตฺถิ           
อกุสลสฺส กมฺมสฺส วิปาโก. อโหสิ อกุสลกมฺมํ ภวิสฺสติ อกุสลสฺส กมฺมสฺส วิปาโก, อโหสิ อกุสลกมฺมํ 
น ภวิสฺสติ อกุสลสฺส กมฺมสฺส วิปาโก. 

อตฺถิ อกุสลกมฺมํ อตฺถิ อกุสลสฺส กมฺมสฺส วิปาโก, อตฺถิ อกุสลกมฺมํ นตฺถิ อกุสลสฺส กมฺมสฺส 
วิปาโก. อตฺถิ อกุสลกมฺมํ ภวิสฺสติ อกุสลสฺส กมฺมสฺส วิปาโก, อตฺถิ อกุสลกมฺมํ น ภวิสฺสติ อกุสลสฺส 
กมฺมสฺส วิปาโก. 

ภวิสฺสติ อกุสลกมฺมํ ภวิสฺสติ อกุสลสฺส กมฺมสฺส วิปาโก, ภวิสฺสติ อกุสลกมฺมํ น ภวิสฺสติ      
อกุสลสฺส กมฺมสฺส วิปาโก. 

อโหสิ สาวชฺชํ กมฺมํ ฯเปฯ อโหสิ อนวชฺชํ กมฺมํ ฯเปฯ อโหสิ กณฺหํ กมฺมํ ฯเปฯ อโหสิ สุกฺกํ 
กมฺมํ ฯเปฯ อโหสิ สุขุทฺรยํ กมฺมํ ฯเปฯ อโหสิ ทุกฺขุทฺรยํ กมฺมํ ฯเปฯ อโหสิ สุขวิปากํ กมฺมํ ฯเปฯ อโหสิ 
ทุกฺขวิปากํ กมฺมํ อโหสิ ทุกฺขวิปากสฺส กมฺมสฺส วิปาโก, อโหสิ ทุกฺขวิปากํ กมฺมํ นาโหสิ ทุกฺขวิปากสฺส 
กมฺมสฺส วิปาโก. อโหสิ ทุกฺขวิปากํ กมฺมํ อตฺถิ ทุกฺขวิปากสฺส กมฺมสฺส วิปาโก, อโหสิ ทุกฺขวิปากํ กมฺมํ 
นตฺถิ ทุกฺขวิปากสฺส กมฺมสฺส วิปาโก. อโหสิ ทุกฺขวิปากํ กมฺมํ ภวิสฺสติ ทุกฺขวิปากสฺส กมฺมสฺส วิปาโก, 
อโหสิ ทุกฺขวิปากํ กมฺมํ น ภวิสฺสติ ทุกฺขวิปากสฺส กมฺมสฺส วิปาโก. 
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อตฺถิ ทุกฺขวิปากํ กมฺมํ อตฺถิ ทุกฺขวิปากสฺส กมฺมสฺส วิปาโก, อตฺถิ ทุกฺขวิปากํ กมฺมํ นตฺถิ     
ทุกฺขวิปากสฺส กมฺมสฺส วิปาโก. อตฺถิ ทุกฺขวิปากํ กมฺมํ ภวิสฺสติ ทุกฺขวิปากสฺส กมฺมสฺส วิปาโก, อตฺถิ 
ทุกฺขวิปากํ กมฺมํ น ภวิสฺสติ ทุกฺขวิปากสฺส กมฺมสฺส วิปาโก. 

ภวิสฺสติ ทุกฺขวิปากํ กมฺมํ ภวิสฺสติ ทุกฺขวิปากสฺส กมฺมสฺส วิปาโก, ภวิสฺสติ ทุกฺขวิปากํ กมฺมํ 
น ภวิสฺสติ ทุกฺขวิปากสฺส กมฺมสฺส วิปาโกติ. 

กมฺมกถา นิฏฺฐิตา. 
____________________ 

๘. วิปลฺลาสกถา 
[๒๓๖] ปุริปุณฺณนิทานานิ.  จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สญฺญาวิปลฺลาสา จิตฺตวิปลฺลาสา         35

ทิฏฺฐิวิปลฺลาสา. กตเม จตฺตาโร ? อนิจฺเจ ภิกฺขเว “นิจฺจนฺ”ติ สญฺญาวิปลฺลาโส จิตฺตวิปลฺลาโส         
ทิฏฺฐิวิปลฺลาโส, ทุกฺเข ภิกฺขเว “สุขนฺ”ติ สญฺญาวิปลฺลาโส จิตฺตวิปลฺลาโส ทิฏฺฐิวิปลฺลาโส, อนตฺตนิ 
ภิกฺขเว “อตฺตา”ติ สญฺญาวิปลฺลาโส จิตฺตวิปลฺลาโส ทิฏฺฐิวิปลฺลาโส, อสุเภ ภิกฺขเว “สุภนฺ”ติ สญฺญา   
วิปลฺลาโส จิตฺตวิปลฺลาโส ทิฏฺฐิวิปลฺลาโส;  อิเม  โ ข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  สญฺญาวิปลฺลาสา จิตฺต               
วิปลฺลาสา ทิฏฺฐิวิปลฺลาสา. 

จตฺตาโรเม ภิกฺขเว นสญฺญาวิปลฺลาสา นจิตฺตวิปลฺลาสา นทิฏฺฐิวิปลฺลาสา. กตเม จตฺตาโร? 
อนิจฺเจ ภิกฺขเว “อนิจฺจนฺ”ติ นสญฺญาวิปลฺลาโส นจิตฺตวิปลฺลาโส นทิฏฺฐิวิปลฺลาโส, ทุกฺเข ภิกฺขเว   
“ทุกฺขนฺ”ติ นสญฺญาวิปลฺลาโส นจิตฺตวิปลฺลาโส นทิฏฺฐิวิปลฺลาโส, อนตฺตนิ ภิกฺขเว “อนตฺตา”ติ 
นสญฺญาวิปลฺลาโส นจิตฺตวิปลฺลาโส นทิฏฺฐิวิปลฺลาโส, อสุเภ ภิกฺขเว “อสุภนฺ”ติ นสญฺญาวิปลฺลาโส 
นจิตฺตวิปลฺลาโส นทิฏฺฐิวิปลฺลาโส; อิเม โ ข ภิกฺขเว จตฺตาโร นสญฺญาวิปลฺลาสา นจิตฺตวิปลฺลาสา 
นทิฏฺฐิวิปลฺลาสาติ.  36

   อนิจฺเจ นิจฺจสญฺญิโน   ทุกฺเข จ สุขสญฺญิโน 
   อนตฺตนิ จ อตฺตสญฺญิโน   อสุเภ จ  สุภสญฺญิโน. 37 38

   มิจฺฉาทิฏฺฐิหตา สตฺตา   ขิตฺตจิตฺตา วิสญฺญิโน 
             เต โยคยุตฺตา มารสฺส   อโยคกฺเขมิโน ชนา  39

             สตฺตา คจฺฉนฺติ สํสารํ   ชาติมรณคามิโน 

 ฉ.ม. ปุริมนิทานํ35

 อิ. อิติสทฺโท น ทิสฺสต.ิ36

 ฉ.ม., อิ. อตฺตาติ37

 ฉ.ม., อิ. จสทฺโท น ทสฺสต.ิ38

 สี. อโยคกฺเขมสฺส คามิโน อิ. อโยคกฺเขมคามิโน39
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             ยทา จ พุทฺธา โลกสฺมึ   อุปฺปชฺชนฺติ ปภงฺกรา 
             เต อิมํ ธมฺมํ ปกาเสนฺติ  ทุกฺขูปสมคามิน ํ
             เตสํ สุตฺวาน สปฺปญฺญา  ๕สจิตฺตํ ปจฺจลทฺธํุ  เต  40 41

   อนิจฺจํ อนิจฺจโต ทกฺขุํ   ทุกฺขมทฺทกฺขุํ  ทุกฺขโต 42 43

             อนตฺตนํ จ อนตฺตโต    อสุภํ อสุภตทฺทสุํ 44

             สมฺมาทิฏฺฐิสมาทานา   สพฺพทุกฺขํ อุปจฺจคุนฺติ.  45

อิเม จตฺตาโร วิปลฺลาสา ทิฏฺฐิสมฺปนฺนสฺส ปุคฺคลสฺส ปหีนา อปฺปหีนาติ. เกจิ ปหีนา เกจิ 
อปฺปหีนา. อนิจฺเจ “นิจฺจนฺ”ติ สญฺญาวิปลฺลาโส จิตฺตวิปลฺลาโส ทิฏฺฐิวิปลฺลาโส ปหีโน. ทุกฺเข“สุขนฺ”ติ 
สญฺญา อุปฺปชฺชติ. จิตฺตํ อุปฺปชฺชติ. ทิฏฺฐิวิปลฺลาโส ปหีโน. อนตฺตนิ “อตฺตา”ติ สญฺญาวิปลฺลาโส     
จิตฺตวิปลฺลาโส ทิฏฺฐิวิปลฺลาโส ปหีโน. อสุเภ “สุภนฺ”ติ สญฺญา อุปฺปชฺชติ. จิตฺตํ อุปฺปชฺชติ. ทิฏฺฐิ         
วิปลฺลาโส ปหีโน. ทฺวีสุ วตฺถูสุ ฉ วิปลฺลาสา ปหีนา, ทฺวีสุ วตฺถูสุ เทฺว วิปลฺลาสา ปหีนา, จตฺตาโร        
วิปลฺลาสา อปฺปหีนา, จตูสุ วตฺถูสุ อฏฺฐ วิปลฺลาสา ปหีนา. จตฺตาโร วิปลฺลาสา อปฺปหีนาติ. 

วิปลฺลาสกถา นิฏฺฐิตา. 
__________________ 

๙. มคฺคกถา 
[๒๓๗] มคฺโคติ  เกนตฺเถน  มคฺโค?   โ สตาปตฺติมคฺคกฺขเณ ทสฺสนฏฺเฐน สมฺมาทิฏฺฐิ 

มิจฺฉาทิฏฺฐิยา ปหานาย มคฺโค เจว เหตุ จ, สหชาตานํ ธมฺมานํ อุปตฺถมฺภนาย มคฺโค เจว เหตุ จ, 
กิเลสานํ ปริยาทานาย มคฺโค เจว เหตุ จ, ปฏิเวธาทิวิโสธนาย มคฺโค เจว เหตุ จ, จิตฺตสฺส              
อธิฏฺฐานาย มคฺโค เจว เหตุ จ, จิตฺตสฺส โ วทานาย มคฺโค เจว เหตุ จ, วิเสสาธิคมาย มคฺโค เจว        
เหตุ จ, อุตฺตรึ  ปฏิเวธาย มคฺโค เจว เหตุ จ, สจฺจาภิสมยาย มคฺโค เจว เหตุ จ, นิโรเธ ปติฏฺฐาปนาย     46

มคฺโค เจว เหตุ จ. 
อภินิโรปนฏฺเฐน สมฺมาสงฺกปฺโป มิจฺฉาสงฺกปฺปสฺส ปหานาย มคฺโค เจว เหตุ จ, สหชาตานํ 

ธมฺมานํ อุปตฺถมฺภนาย มคฺโค เจว เหตุ จ, กิเลสานํ ปริยาทานาย มคฺโค เจว เหตุ จ, ปฏิเวธาทิวิโส

 ฉ.ม. ปจฺจลทฺธุ40

 -๕ สี. สจิตฺตา ปจฺจลทฺตุํ สพฺพเก41

 สี. จกฺขุํ42

 ฉ.ม. ทุกฺขมทฺทกฺขุ43

 ฉ.ม., อิ. อนตฺตนิ อนตฺตาติ44

 สี. อุปชฺชคนฺติ45

 ฉ.ม., อิ. อุตฺตริ. เอวมุปริปิ46
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ธนาย มคฺโค เจว เหตุ จ, จิตฺตสฺส อธิฏฺฐานาย มคฺโค เจว เหตุ จ, จิตฺตสฺส โ วทานาย มคฺโค เจว       
เหตุ จ, วิเสสาธิคมาย มคฺโค เจว เหตุ จ, อุตฺตริ ปฏิเวธาย มคฺโค เจว เหตุ จ, สจฺจาภิสมยาย มคฺโค 
เจว เหตุ จ, นิโรเธ ปติฏฺฐาปนาย มคฺโค เจว เหตุ จ. 

ปริคฺคหฏฺเฐน สมฺมาวาจา มิจฺฉาวาจาย ปหานาย มคฺโค เจว เหตุ จ, สหชาตานํ ธมฺมานํ 
อุปตฺถมฺภนาย มคฺโค เจว เหตุ จ, กิเลสานํ ปริยาทานาย มคฺโค เจว เหตุ จ, ปฏิเวธาทิวิโสธนาย      
มคฺโค เจว เหตุ จ, จิตฺตสฺส อธิฏฺฐานาย มคฺโค เจว เหตุ จ, จิตฺตสฺส โ วทานาย มคฺโค เจว เหตุ จ,        
วิเสสาธิคมาย มคฺโค เจว เหตุ จ, อุตฺตรึ ปฏิเวธาย มคฺโค เจว เหตุ จ, สจฺจาภิสมยาย มคฺโค เจว      
เหตุ จ, นิโรเธ ปติฏฺฐาปนาย มคฺโค เจว เหตุ จ. 

สมุฏฺฐานฏฺเฐน สมฺมากมฺมนฺโต มิจฺฉากมฺมนฺตสฺส ปหานาย มคฺโค เจว เหตุ จ, สหชาตานํ 
ธมฺมานํ อุปตฺถมฺภนาย มคฺโค เจว เหตุ จ, กิเลสานํ ปริยาทานาย มคฺโค เจว เหตุ จ, ปฏิเวธาทิวิโส
ธนาย มคฺโค เจว เหตุ จ, จิตฺตสฺส อธิฏฺฐานาย มคฺโค เจว เหตุ จ, จิตฺตสฺส โ วทานาย มคฺโค เจว       
เหตุ จ, วิเสสาธิคมาย มคฺโค เจว เหตุ จ, อุตฺตรึ ปฏิเวธาย มคฺโค เจว เหตุ จ, สจฺจาภิสมยาย มคฺโค 
เจว เหตุ จ, นิโรเธ ปติฏฺฐาปนาย มคฺโค เจว เหตุ จ. 

โวทานฏฺเฐน สมฺมาอาชีโว มิจฺฉาอาชีวสฺส ปหานาย มคฺโค เจว เหตุ จ ฯเปฯ ปคฺคหฏฺเฐน 
สมฺมาวายาโม มิจฺฉาวายามสฺส ปหานาย มคฺโค เจว เหตุ จ ฯเปฯ อุปฏฺฐานฏฺเฐน สมฺมาสติ มิจฺฉา
สติยา ปหานาย มคฺโค เจว เหตุ จ ฯเปฯ อวิกฺเขปฏฺเฐน สมฺมาสมาธิ มิจฺฉาสมาธิสฺส ปหานาย มคฺโค 
เจว เหตุ จ, สหชาตานํ ธมฺมานํ อุปตฺถมฺภนาย มคฺโค เจว เหตุ จ, กิเลสานํ ปริยาทานาย มคฺโค เจว 
เหตุ จ, ปฏิเวธาทิวิโสธนาย มคฺโค เจว เหตุ จ, จิตฺตสฺส อธิฏฺฐานาย มคฺโค เจว เหตุ จ, จิตฺตสฺส           
โวทานาย มคฺโค เจว เหตุ จ, วิเสสาธิคมาย มคฺโค เจว เหตุ จ, อุตฺตรึ ปฏิเวธาย มคฺโค เจว เหตุ จ, 
สจฺจาภิสมยาย มคฺโค เจว เหตุ จ, นิโรเธ ปติฏฺฐาปนาย มคฺโค เจว เหตุ จ. 

สกทาคามิมคฺคกฺขเณ ทสฺสนฏฺเฐน สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ อวิกฺเขปฏฺเฐน สมฺมาสมาธิ         
โอฬาริกสฺส กามราคสญฺโญชนสฺส ปฏิฆสญฺโญชนสฺส โอฬาริกสฺส กามราคานุสยสฺส ปฏิฆานุสยสฺส 
ปหานาย มคฺโค เจว เหตุ จ, สหชาตานํ ธมฺมานํ อุปตฺถมฺภนาย มคฺโค เจว เหตุ จ, กิเลสานํ              
ปริยาทานาย มคฺโค เจว เหตุ จ, ปฏิเวธาทิวิโสธนาย มคฺโค เจว เหตุ จ, จิตฺตสฺส อธิฏฺฐานาย มคฺโค 
เจว เหตุ จ, จิตฺตสฺส โวทานาย มคฺโค เจว เหตุ จ, วิเสสาธิคมาย มคฺโค เจว เหตุ จ, อุตฺตรึ ปฏิเวธาย 
มคฺโค เจว เหตุ จ, สจฺจาภิสมยาย มคฺโค เจว เหตุ จ, นิโรเธ ปติฏฺฐาปนาย มคฺโค เจว เหตุ จ. 

อนาคามิมคฺคกฺขเณ ทสฺสนฏฺเฐน สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ อวิกฺเขปฏฺเฐน สมฺมาสมาธิ               
อณุสหคตสฺส กามราคสญฺโญชนสฺส ปฏิฆสญฺโญชนสฺส อณุสหคตสฺส กามราคานุสยสฺส              
ปฏิฆานุสยสฺส ปหานาย มคฺโค เจว เหตุ จ, สหชาตานํ ธมฺมานํ อุปตฺถมฺภนาย มคฺโค เจว เหตุ จ, 
กิเลสานํ ปริยาทานาย มคฺโค เจว เหตุ จ, ปฏิเวธาทิวิโสธนาย มคฺโค เจว เหตุ จ, จิตฺตสฺส               
อธิฏฺฐานาย มคฺโค เจว เหตุ จ, จิตฺตสฺส โ วทานาย มคฺโค เจว เหตุ จ, วิเสสาธิคมาย มคฺโค เจว       
เหตุ จ, อุตฺตรึ ปฏิเวธาย มคฺโค เจว เหตุ จ, สจฺจาภิสมยาย มคฺโค เจว เหตุ จ, นิโรเธ ปติฏฺฐาปนาย 
มคฺโค เจว เหตุ จ. 
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อรหตฺตมคฺคกฺขเณ ทสฺสนฏฺเฐน สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ อวิกฺเขปฏฺเฐน สมฺมาสมาธิ รูปราคสฺส 
อรูปราคสฺส มานสฺส อุทฺธจฺจสฺส อวิชฺชาย มานานุสยสฺส ภวราคานุสยสฺส อวิชฺชานุสยสฺส ปหานาย 
มคฺโค เจว เหตุ จ, สหชาตานํ ธมฺมานํ อุปตฺถมฺภนาย มคฺโค เจว เหตุ จ, กิเลสานํ ปริยาทานาย      
มคฺโค เจว เหตุ จ, ปฏิเวธาทิวิโสธนาย มคฺโค เจว เหตุ จ, จิตฺตสฺส อธิฏฺฐานาย มคฺโค เจว เหตุ จ,     
จิตฺตสฺส โวทานาย มคฺโค เจว เหตุ จ, วิเสสาธิคมาย มคฺโค เจว เหตุ จ, อุตฺตรึ ปฏิเวธาย มคฺโค เจว 
เหตุ จ, สจฺจาภิสมยาย มคฺโค เจว เหตุ จ, นิโรเธ ปติฏฺฐาปนาย มคฺโค เจว เหตุ จ. 

ทสฺสนมคฺโค  สมฺมาทิฏฺฐิ, อภินิโรปนมคฺโค สมฺมาสงฺกปฺโป, ปริคฺคหมคฺโค สมฺมาวาจา, 
สมุฏฺฐานมคฺโค สมฺมากมฺมนฺโต,   โ วทานมคฺโค  สมฺมาอาชีโว,  ปคฺคหมคฺโค สมฺมาวายาโม,             
อุปฏฺฐานมคฺโค สมฺมาสติ, อวิกฺเขปมคฺโค สมฺมาสมาธิ, อุปฏฺฐานมคฺโค สติสมฺโพชฺฌงฺโค, ปวิจย    
มคฺโค ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค, ปคฺคหมคฺโค วีริยสมฺโพชฺฌงฺโค, ผรณมคฺโค ปีติสมฺโพชฺฌงฺโค, อุปสม
มคฺโค ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค, อวิกฺเขปมคฺโค สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค, ปฏิสงฺขานมคฺโค อุเปกฺขา          
สมฺโพชฺฌงฺโค. 

อสฺสทฺธิเย อกมฺปิยมคฺโค สทฺธาพลํ, โกสชฺเช อกมฺปิยมคฺโค วีริยพลํ, ปมาเท อกมฺปิยมคฺโค 
สติพลํ, อุทฺธจฺเจ อกมฺปิยมคฺโค สมาธิพลํ, อวิชฺชาย อกมฺปิยมคฺโค ปญฺญาพลํ, อธิโมกฺขมคฺโค 
สทฺธินฺทฺริยํ, ปคฺคหมคฺโค วีริยินฺทฺริยํ, อุปฏฺฐานมคฺโค สตินฺทฺริยํ, อวิกฺเขปมคฺโค สมาธินฺทฺริยํ, ทสฺสน   
มคฺโค ปญฺญินฺทฺริยํ. 

อาธิปเตยฺยฏฺเฐน อินฺทฺริยํ  มคฺโค, อกมฺปิยฏฺเฐน พลํ  มคฺโค, นิยฺยานฏฺเฐน โพชฺฌงฺโค  47 48 49

มคฺโค, เหตุฏฺเฐน มคฺคงฺคา มคฺโค, อุปฏฺฐานฏฺเฐน สติปฏฺฐานา มคฺโค, ปทหนฏฺเฐน สมฺมปฺปธานา 
มคฺโค, อิชฺฌนฏฺเฐน อิทฺธิปาทา มคฺโค, ตถฏฺเฐน สจฺจานิ มคฺโค, อวิกฺเขปฏฺเฐน สมโถ มคฺโค,          
อนุปสฺสนฏฺเฐน วิปสฺสนา มคฺโค, เอกรสฏฺเฐน สมถวิปสฺสนา มคฺโค, อนติวตฺตนฏฺเฐน ยุคนทฺธา      
มคฺโค, สํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธิ มคฺโค. อวิกฺเขปฏฺเฐน จิตฺตวิสุทฺธิ มคฺโค, ทสฺสนฏฺเฐน ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ มคฺโค, 
มุตฺตฏฺเฐน วิโมกฺโข มคฺโค, ปฏิเวธฏฺเฐน วิชฺชา มคฺโค, ปริจฺจาคฏฺเฐน วิมุตฺติ มคฺโค, สมุจฺเฉทฏฺเฐน 
ขเย ญาณํ มคฺโค, ฉนฺโท มูลฏฺเฐน มคฺโค, มนสิกาโร สมุฏฺฐานฏฺเฐน มคฺโค, ผสฺโส สโมธานฏฺเฐน     
มคฺโค, เวทนา สโมสรณฏฺเฐน มคฺโค, สมาธิ ปมุขฏฺเฐน มคฺโค, สติ อาธิปเตยฺยฏฺเฐน มคฺโค, ปญฺญา 
ตทุตฺตรฏฺเฐน  มคฺโค, วิมุตฺติ สารฏฺเฐน มคฺโค, อมโตคธํ นิพฺพานํ ปริโยสานฏฺเฐน มคฺโคต.ิ 50

มคฺคกถา นิฏฺฐิตา. 
_________________ 

 ฉ.ม. อินฺทฺริยา47

 ฉ.ม. พลา48

 ฉ.ม. โพชฺฌงฺคา. เอวมุปริปิ49

 ฉ.ม. ตตุตฺตรฏฺเฐน. เอวมุปริปิ50
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๑๐. มณฺฑเปยฺยกถา 
[๒๓๘] มณฺฑเปยฺยมิทํ ภิกฺขเว พฺรหฺมจริยํ สตฺถริ  สมฺมุขีภูเต ติวิโธ มณฺโฑ.  สตฺถริ สมฺมุขี51 52

ภูเต เทสนามณฺโฑ ปฏิคฺคหมณฺโฑ พฺรหฺมจริยมณฺโฑ. 
กตโม เทสนามณฺโฑ? จตุนฺนํ อริยสจฺจานํ อาจิกฺขนา เทสนา ปญฺญปนา  ปฏฺฐปนา        53

วิวรณา วิภชนา อุตฺตานีกมฺมํ. จตุนฺนํ สติปฏฺฐานานํ ฯเปฯ จตุนฺนํ สมฺมปฺปธานานํ. จตุนฺนํ            
อิทฺธิปาทานํ. ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ. ปญฺจนฺนํ พลานํ. สตฺตนฺนํ โ พชฺฌงฺคานํ. อริยสฺส อฏฺฐงฺคิกสฺส. 
มคฺคสฺส อาจิกฺขนา เทสนา ปญฺญปนา ปฏฺฐปนา วิวรณา วิภชนา อุตฺตานีกมฺมํ; อยํ เทสนามณฺโฑ. 
(๑) 

กตโม ปฏิคฺคหมณฺโฑ? ภิกฺขู ภิกฺขุนีโย อุปาสกา อุปาสิกาโย เทวา มนุสฺสา, เย วา  54

ปนญฺเญปิ เกจิ วิญฺญาตาโร; อยํ ปฏิคฺคหมณฺโฑ. (๒) 
กตโม พฺรหฺมจริยมณฺโฑ? อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค เสยฺยถีทํ : สมฺมาทิฏฺฐิ สมฺมา

สงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ; อยํ 
พฺรหฺมจริยมณฺโฑ. (๓) 

[๒๓๙] อธิโมกฺขมณฺโฑ สทฺธินฺทฺริยํ, อสฺสทฺธิยํ กสโฏ, อสฺสทฺธิยํ กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา         
สทฺธินฺทฺริยสฺส อธิโมกฺขมณฺฑํ ปิวตีติ มณฺฑเปยฺยํ. ปคฺคหมณฺโฑ วีริยินฺทฺริยํ,  โกสชฺชํ กสโฏ,  โกสชฺชํ 
กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา วีริยินฺทฺริยสฺส ปคฺคหมณฺฑํ ปิวตีติ มณฺฑเปยฺยํ. อุปฏฺฐานมณฺโฑ สตินฺทฺริยํ, ปมาโท 
กสโฏ, ปมาทํ กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา สตินฺทฺริยสฺส อุปฏฺฐานมณฺฑํ ปิวตีติ มณฺฑเปยฺยํ. อวิกฺเขปมณฺโฑ 
สมาธินฺทฺริยํ, อุทฺธจฺจํ กสโฏ, อุทฺธจฺจํ กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา สมาธินฺทฺริยสฺส อวิกฺเขปมณฺฑํ ปิวตีติ 
มณฺฑเปยฺยํ. ทสฺสนมณฺโฑ ปญฺญินฺทฺริยํ อวิชฺชา กสโฏ, อวิชฺชํ กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา ปญฺญินฺทฺริยสฺส       
ทสฺสนมณฺฑํ ปิวตีติ มณฺฑเปยฺยํ. 

อสฺสทฺธิเย อกมฺปิยมณฺโฑ สทฺธาพลํ, อสฺสทฺธิยํ กสโฏ, อสฺสทฺธิยํ กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา สทฺธา
พลสฺส อสฺสทฺธิเย อกมฺปิยมณฺฑํ ปิวตีติ มณฺฑเปยฺยํ. โกสชฺเช อกมฺปิยมณฺโฑ วีริยพลํ, โกสชฺชํ กสโฏ, 
โกสชฺชํ กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา วีริยพลสฺส โ กสชฺเช อกมฺปิยมณฺฑํ ปิวตีติ มณฺฑเปยฺยํ. ปมาเท อกมฺปิย
มณฺโฑ สติพลํ, ปมาโท กสโฏ, ปมาทํ กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา สติพลสฺส ปมาเท อกมฺปิยมณฺฑํ ปิวตีติ 
มณฺฑเปยฺยํ. อุทฺธจฺเจ อกมฺปิยมณฺโฑ สมาธิพลํ, อุทฺธจฺจํ กสโฏ, อุทฺธจฺจํ กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา สมาธิ
พลสฺส อุทฺธจฺเจ อกมฺปิยมณฺฑํ ปิวตีติ มณฺฑเปยฺยํ. อวิชฺชาย อกมฺปิยมณฺโฑ ปญฺญาพลํ, อวิชฺชา 
กสโฏ, อวิชฺชํ กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา ปญฺญาพลสฺส อวิชฺชาย อกมฺปิยมณฺฑํ ปิวตีติ มณฺฑเปยฺยํ. 

 สี. สตฺตา ฉ.ม. สตฺถา สมฺมุขีภูโต51

 ฉ.ม. ติธตฺตมณฺโฑ52

 ฉ.ม. ปญฺญาปนา. เอวมุปริปิ53

 อิ. เย ว54
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อุปฏฺฐานมณฺโฑ สติสมฺโพชฺฌงฺโค, ปมาโท กสโฏ, ปมาทํ กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา                       
สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฏฺฐานมณฺฑํ ปิวตีติ มณฺฑเปยฺยํ. ปวิจยมณฺโฑ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค,          
อวิชฺชา กสโฏ, อวิชฺชํ กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ปวิจยมณฺฑํ ปิวตีติ มณฺฑเปยฺยํ.    
ปคฺคหมณฺโฑ วีริยสมฺโพชฺฌงฺโค, โกสชฺชํ กสโฏ, โกสชฺชํ กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา วีริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ปคฺคห
มณฺฑํ ปิวตีติ มณฺฑเปยฺยํ. ผรณมณฺโฑ ปีติสมฺโพชฺฌงฺโค, ปริฬาโห กสโฏ, ปริฬาหํ กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา 
ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ผรณมณฺฑํ ปิวตีติ มณฺฑเปยฺยํ. อุปสมมณฺโฑ ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค, ทุฏฺฐุลฺลํ 
กสโฏ, ทุฏฺฐุลฺลํ กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปสมมณฺฑํ ปิวตีติ มณฺฑเปยฺยํ.                
อวิกฺเขปมณฺโฑ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค, อุทฺธจฺจํ กสโฏ, อุทฺธจฺจํ กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส 
อวิกฺเขปมณฺฑํ ปิวตีติ มณฺฑเปยฺยํ. ปฏิสงฺขานมณฺโฑ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค, อปฺปฏิสงฺขานํ  กสโฏ, 55

อปฺปฏิสงฺขานํ  กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ปฏิสงฺขานมณฺฑํ ปิวตีติ มณฺฑเปยฺยํ. 56

ทสฺสนมณฺโฑ สมฺมาทิฏฺฐิ, มิจฺฉาทิฏฺฐิ กสโฏ, มิจฺฉาทิฏฺฐึ กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา สมฺมาทิฏฺฐิยา 
ทสฺสนมณฺฑํ ปิวตีติ มณฺฑเปยฺยํ. อภินิโรปนมณฺโฑ สมฺมาสงฺกปฺโป, มิจฺฉาสงฺกปฺโป กสโฏ, มิจฺฉา
สงฺกปฺปํ กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา สมฺมาสงฺกปฺปสฺส อภินิโรปนมณฺฑํ ปิวตีติ มณฺฑเปยฺยํ. ปริคฺคหมณฺโฑ       
สมฺมาวาจา, มิจฺฉาวาจา กสโฏ, มิจฺฉาวาจํ กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา สมฺมาวาจาย ปริคฺคหมณฺฑํ ปิวตีติ 
มณฺฑเปยฺยํ. สมุฏฺฐานมณฺโฑ สมฺมากมฺมนฺโต มิจฺฉากมฺมนฺโต กสโฏ, มิจฺฉากมฺมนฺตํ กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา 
สมฺมากมฺมนฺตสฺส สมุฏฺฐานมณฺฑํ ปิวตีติ มณฺฑเปยฺยํ. โ วทานมณฺโฑ สมฺมาอาชีโว, มิจฺฉาอาชีโว 
กสโฏ, มิจฺฉาอาชีวํ กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา สมฺมาอาชีวสฺส โวทานมณฺฑํ ปิวตีติ มณฺฑเปยฺยํ. ปคฺคหมณฺโฑ 
สมฺมาวายาโม, มิจฺฉาวายาโม กสโฏ, มิจฺฉาวายามํ กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา สมฺมาวายามสฺส ปคฺคหมณฺฑํ 
ปิวตีติ มณฺฑเปยฺยํ. อุปฏฺฐานมณฺโฑ สมฺมาสติ, มิจฺฉาสติ กสโฏ, มิจฺฉาสตึ กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา             
สมฺมาสติยา อุปฏฺฐานมณฺฑํ ปิวตีติ มณฺฑเปยฺยํ. อวิกฺเขปมณฺโฑ สมฺมาสมาธิ, มิจฺฉาสมาธิ กสโฏ, 
มิจฺฉาสมาธึ กสฏํ ฉฑฺเฑตฺวา สมฺมาสมาธิสฺส อวิกฺเขปมณฺฑํ ปิวตีติ มณฺฑเปยฺยํ. 

[๒๔๐] อตฺถิ มณฺโฑ, อตฺถิ เปยฺยํ, อตฺถิ กสโฏ. อธิโมกฺขมณฺโฑ สทฺธินฺทฺริยํ, อสฺสทฺธิยํ กสโฏ, 
โย ตตฺถ อตฺถรโส ธมฺมรโส วิมุตฺติรโส; อิทํ เปยฺยํ. ปคฺคหมณฺโฑ วีริยินฺทฺริยํ, โกสชฺชํ กสโฏ, โย ตตฺถ 
อตฺถรโส ธมฺมรโส วิมุตฺติรโส; อิทํ เปยฺยํ. อุปฏฺฐานมณฺโฑ สตินฺทฺริยํ, ปมาโท กสโฏ, โย ตตฺถ อตฺถรโส 
ธมฺมรโส วิมุตฺติรโส; อิทํ เปยฺยํ. อวิกฺเขปมณฺโฑ สมาธินฺทฺริยํ, อุทฺธจฺจํ กสโฏ, โ ย ตตฺถ อตฺถรโส        
ธมฺมรโส วิมุตฺติรโส; อิทํ เปยฺยํ. ทสฺสนมณฺโฑ ปญฺญินฺทฺริยํ, อวิชฺชา กสโฏ, โ ย ตตฺถ อตฺถรโส           
ธมฺมรโส วิมุตฺติรโส; อิทํ เปยฺยํ. 

อสฺสทฺธิเย อกมฺปิยมณฺโฑ สทฺธาพลํ, อสฺสทฺธิยํ กสโฏ, โ ย ตตฺถ อตฺถรโส ธมฺมรโส วิมุตฺติ
รโส; อิทํ เปยฺยํ. โกสชฺเช อกมฺปิยมณฺโฑ วีริยพลํ, โกสชฺชํ กสโฏ, โย ตตฺถ อตฺถรโส ธมฺมรโส วิมุตฺติ
รโส; อิทํ เปยฺยํ. ปมาเท อกมฺปิยมณฺโฑ สติพลํ, ปมาโท กสโฏ, โย ตตฺถ อตฺถรโส ธมฺมรโส วิมุตฺติรโส; 
อิทํ เปยฺยํ. อุทฺธจฺเจ อกมฺปิยมณฺโฑ สมาธิพลํ, อุทฺธจฺจํ กสโฏ, โย ตตฺถ อตฺถรโส ธมฺมรโส วิมุตฺติรโส; 
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อิทํ เปยฺยํ. อวิชฺชาย อกมฺปิยมณฺโฑ ปญฺญาพลํ, อวิชฺชา กสโฏ, โย ตตฺถ อตฺถรโส ธมฺมรโส วิมุตฺติ
รโส; อิทํ เปยฺยํ. 

อุปฏฺฐานมณฺโฑ สติสมฺโพชฺฌงฺโค, ปมาโท กสโฏ, โ ย ตตฺถ อตฺถรโส ธมฺมรโส วิมุตฺติรโส; 
อิทํ เปยฺยํ. ปวิจยมณฺโฑ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค, อวิชฺชา กสโฏ, โย ตตฺถ อตฺถรโส ธมฺมรโส วิมุตฺติ
รโส; อิทํ เปยฺยํ. ปคฺคหมณฺโฑ วีริยสมฺโพชฺฌงฺโค, โกสชฺชํ กสโฏ, โย ตตฺถ อตฺถรโส ธมฺมรโส; วิมุตฺติ
รโส. อิทํ เปยฺยํ. ผรณมณฺโฑ ปีติสมฺโพชฺฌงฺโค, ปริฬาโห กสโฏ, โย ตตฺถ อตฺถรโส ธมฺมรโส วิมุตฺติ
รโส; อิทํ เปยฺยํ. อุปสมมณฺโฑ ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค, ทุฏฺฐุลฺลํ กสโฏ, โ ย ตตฺถ อตฺถรโส ธมฺมรโส        
วิมุตฺติรโส; อิทํ เปยฺยํ. อวิกฺเขปมณฺโฑ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค, อุทฺธจฺจํ กสโฏ, โ ย ตตฺถ อตฺถรโส          
ธมฺมรโส วิมุตฺติรโส; อิทํ เปยฺยํ. ปฏิสงฺขานมณฺโฑ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค, อปฺปฏิสงฺขานํ กสโฏ, โ ย 
ตตฺถ อตฺถรโส ธมฺมรโส วิมุตฺติรโส; อิทํ เปยฺยํ. 

ทสฺสนมณฺโฑ สมฺมาทิฏฺฐิ, มิจฺฉาทิฏฺฐิ กสโฏ,  โย ตตฺถ อตฺถรโส ธมฺมรโส วิมุตฺติรโส; อิทํ 
เปยฺยํ. อภินิโรปนมณฺโฑ สมฺมาสงฺกปฺโป, มิจฺฉาสงฺกปฺโป กสโฏ,  โย ตตฺถ อตฺถรโส ธมฺมรโส วิมุตฺติ
รโส; อิทํ เปยฺยํ. ปริคฺคหมณฺโฑ สมฺมาวาจา, มิจฺฉาวาจา กสโฏ,  โย ตตฺถ อตฺถรโส ธมฺมรโส วิมุตฺติ
รโส; อิทํ เปยฺยํ. สมุฏฺฐานมณฺโฑ สมฺมากมฺมนฺโต, มิจฺฉากมฺมนฺโต กสโฏ,  โย ตตฺถ อตฺถรโส ธมฺมรโส 
วิมุตฺติรโส; อิทํ เปยฺยํ. โวทานมณฺโฑ สมฺมาอาชีโว, มิจฺฉาอาชีโว กสโฏ,  โย ตตฺถ อตฺถรโส ธมฺมรโส    
วิมุตฺติรโส; อิทํ เปยฺยํ. ปคฺคหมณฺโฑ สมฺมาวายาโม, มิจฺฉาวายาโม กสโฏ,  โ ย ตตฺถ อตฺถรโส          
ธมฺมรโส วิมุตฺติรโส; อิทํ เปยฺยํ. อุปฏฺฐานมณฺโฑ สมฺมาสติ, มิจฺฉาสติ กสโฏ,  โ ย ตตฺถ อตฺถรโส       
ธมฺมรโส วิมุตฺติรโส; อิทํ เปยฺยํ. อวิกฺเขปมณฺโฑ สมฺมาสมาธิ, มิจฺฉาสมาธิ กสโฏ,  โย ตตฺถ อตฺถรโส 
ธมฺมรโส วิมุตฺติรโส; อิทํ เปยฺยํ. 

ทสฺสนมณฺโฑ สมฺมาทิฏฺฐิ,  อภินิโรปนมณฺโฑ สมฺมาสงฺกปฺโป. ปริคฺคหมณฺโฑ สมฺมาวาจา. 
สมุฏฺฐานมณฺโฑ สมฺมากมฺมนฺโต.   โ วทานมณฺโฑ สมฺมาอาชีโว.  ปคฺคหมณฺโฑ สมฺมาวายาโม.          
อุปฏฺฐานมณฺโฑ สมฺมาสติ. อวิกฺเขปมณฺโฑ สมฺมาสมาธิ. 

อุปฏฺฐานมณฺโฑ สติสมฺโพชฺฌงฺโค, ปวิจยมณฺโฑ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค, ปคฺคหมณฺโฑ วีริย
สมฺโพชฺฌงฺโค, ผรณมณฺโฑ ปีติสมฺโพชฺฌงฺโค, อุปสมมณฺโฑ ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค, อวิกฺเขปมณฺโฑ 
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค, ปฏิสงฺขานมณฺโฑ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค. 

อสฺสทฺธิเย อกมฺปิยมณฺโฑ สทฺธาพลํ, โ กสชฺเช อกมฺปิยมณฺโฑ วีริยพลํ, ปมาเท อกมฺปิย
มณฺโฑ สติพลํ, อุทฺธจฺเจ อกมฺปิยมณฺโฑ สมาธิพลํ, อวิชฺชาย อกมฺปิยมณฺโฑ ปญฺญาพลํ. 

อธิโมกฺขมณฺโฑ สทฺธินฺทฺริยํ, ปคฺคหมณฺโฑ วีริยินฺทฺริยํ, อุปฏฺฐานมณฺโฑ สตินฺทฺริยํ, อวิกฺเขป 
มณฺโฑ สมาธินฺทฺริยํ, ทสฺสนมณฺโฑ ปญฺญินฺทฺริยํ. 

อาธิปเตยฺยฏฺเฐน อินฺทฺริยา มณฺโฑ, อกมฺปิยฏฺเฐน พลา มณฺโฑ, นิยฺยานฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา 
มณฺโฑ, เหตุฏฺเฐน มคฺโค มณฺโฑ, อุปฏฺฐานฏฺเฐน สติปฏฺฐานา มณฺโฑ, ปทหนฏฺเฐน สมฺมปฺปธานา 
มณฺโฑ, อิชฺฌนฏฺเฐน อิทฺธิปาทา มณฺโฑ, [ ] อวิกฺเขปฏฺเฐน สมโถ มณฺโฑ, อนุปสฺสนฏฺเฐน วิปสฺสนา 57
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มณฺโฑ, เอกรสฏฺเฐน สมถวิปสฺสนา มณฺโฑ, อนติวตฺตนฏฺเฐน ยุคนทฺธา มณฺโฑ, สํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธิ 
มณฺโฑ, อวิกฺเขปฏฺเฐน จิตฺตวิสุทฺธิ มณฺโฑ, ทสฺสนฏฺเฐน ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ มณฺโฑ, มุตฺตฏฺเฐน วิโมกฺโข 
มณฺโฑ, ปฏิเวธฏฺเฐน วิชฺชา มณฺโฑ, ปริจฺจาคฏฺเฐน วิมุตฺติ มณฺโฑ, สมุจฺเฉทฏฺเฐน ขเย ญาณํ 
มณฺโฑ, ปฏิปฺปสฺสทฺธฏฺเฐน อนุปฺปาเท ญาณํ มณฺโฑ. ฉนฺโท มูลฏฺเฐน มณฺโฑ, มนสิกาโร 
สมุฏฺฐานฏฺเฐน มณฺโฑ, ผสฺโส สโมธานฏฺเฐน มณฺโฑ, เวทนา สโมสรณฏฺเฐน มณฺโฑ, สมาธิ 
ปมุขฏฺเฐน มณฺโฑ, สติ อาธิปเตยฺยฏฺเฐน มณฺโฑ, ปญฺญา ตทุตฺตรฏฺเฐน มณฺโฑ, วิมุตฺติ สารฏฺเฐน 
มณฺโฑ, อมโตคธํ นิพฺพานํ ปริโยสานฏฺเฐน มณฺโฑติ. 

มณฺฑเปยฺยกถา นิฏฺฐิตา. 
จตุตฺถภาณวาโร. 

__________________ 

มหาวคฺโค ปฐโม. 
ตสฺสุทฺทานํ 

     ญาณทิฏฺฐิ  จ อสฺสาสา  อินฺทฺริยํ  วิโมกฺขปญฺจมา 58 59

  คติกมฺมวิปลฺลาสา   มคฺโค มณฺเฑน เต ทสาติ. 
     เอส นิกายวโร  ฐปิโต อสฺสโม  ปฐโม จ ปวโร วรมคฺโคติ  60 61 62
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๕. วิโมกขกถา 
ว่าด้วยวิโมกข์ 

อุทเทส 
[๒๐๙] เหตุเกิดขึ้นเหมือนในสูตรข้างต้น  63

ภิกษุทั้งหลาย วิโมกข์ ๓ ประการนี้  
วิโมกข์ ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑.  สุญญตวิโมกข์  
๒. อนิมิตตวิโมกข์  
๓.  อัปปณิหิตวิโมกข์  
ภิกษุทั้งหลาย วิโมกข์ ๓ ประการนี้แล 
อีกประการหนึ่ง วิโมกข์ ๖๘ ประการ  คือ 64

๑. สุญญตวิโมกข์ 
๒. อนิมิตตวิโมกข์  
๓. อัปปณิหิตวิโมกข์ 
๔. อัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข์ (วิโมกข์มีการออกจากอารมณ์ภายใน)  
๕. พหิทธาวุฏฐานวิโมกข ์
๖. ทุภโตวุฏฐานวิโมกข์  (วิโมกข์มีการออกจากการออกจากอารมณ์ทั้งสอง)   
๗-๑๐. วิโมกข์ ๔ จากอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข์  
๑๑-๑๔. วิโมกข์ ๔ จากพหิทธาวุฏฐานวิโมกข์  
๑๕-๑๘. วิโมกข์ ๔ จากทุภโตวุฏฐานวิโมกข์  
๑๙-๒๒. วิโมกข์ ๔ อนุโลมตามอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข์  
๒๓-๒๖. วิโมกข์ ๔ อนุโลมตามพหิทธาวุฏฐานวิโมกข์  
๒๗-๓๐. วิโมกข์ ๔ อนุโลมตามทุภโตวุฏฐานวิโมกข์  
๓๑-๓๔. วิโมกข์ ๔ ระงับจากอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข์  
๓๕-๓๘. วิโมกข์ ๔ ระงับจากพหิทธาวุฏฐานวิโมกข์  
๓๙-๔๒. วิโมกข์ ๔ ระงับจากทุภโตวุฏฐานวิโมกข์  
๔๓.   ชื่อว่าวิโมกข์ เพราะภิกษุผู้ได้รูปฌานย่อมเห็นรูปทั้งหลาย  
๔๔.   ชื่อว่าวิโมกข์ เพราะภิกษุผู้ไม่มีความหมายรู้ว่ารูปภายในเห็นรูปภายนอก  
๔๕.  ชื่อว่าวิโมกข์ เพราะภิกษุเป็นผู้น้อมไปในอารมณ์ว่างามเท่านั้น  
๔๖. อากาสานัญจายตนสมาบัติวิโมกข์  
๔๗. วิญญาณัญจายตนสมาบัติวิโมกข์ 
๔๘. อากิญจัญญายตนสมาบัติวิโมกข์  
๔๙. เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติวิโมกข์  
๕๐. สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติวิโมกข์  

 สูตรข้างต้น ในที่นี้หมายถึงสูตรที่ ๑ (ข้อ ๑๘๔ หน้า ๒๙๐ ในเล่มนี้), พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มจร. เล่ม ๓๑63

 วิโมกข์ ๖๘ ประการ ถ้าหากนับตามจำนวนเป็น ๗๕ ประการ แต่ท่านให้ตัดวิโมกข์ออกไป ๗ ประการ คือวิโมกข์ข้อที่ ๑ ถึงข้อที่ 64

๖ และวิโมกข์ข้อที่ ๖๕ จึงเหลือเพียง ๖๘ ประการ (ตามนัย ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๐๙/๑๗๑)
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๕๑. สมยวิโมกข์  
๕๒. อสมยวิโมกข์   ๕๓. สามยิกวิโมกข์  
๕๔. อสามยิกวิโมกข์   ๕๕. กุปปวิโมกข์  
๕๖. อกุปปวิโมกข์    ๕๗. โลกียวิโมกข์  
๕๘. โลกุตตรวิโมกข์   ๕๙. สาสววิโมกข์  
๖๐. อนาสววิโมกข์    ๖๑. สามิสวิโมกข์  
๖๒. นิรามิสวิโมกข์    ๖๓. นิรามิสานิรามิสตรวิโมกข์  
๖๔. ปณิหิตวิโมกข์    ๖๕. อัปปณิหิตวิโมกข์  
๖๖. ปณิหิตัปปฏิปัสสัทธิวิโมกข์  ๖๗. สัญญุตตวิโมกข์  
๖๘. วิสัญญุตตวิโมกข์   ๖๙. เอกัตตวิโมกข์  
๗๐. นานัตตวิโมกข์    ๗๑. สัญญาวิโมกข์  
๗๒. ญาณวิโมกข์    ๗๓. สีติสิยาวิโมกข์  
๗๔. ฌานวิโมกข์    ๗๕. อนุปาทาจิตตวิโมกข ์

นิทเทส 
[๒๑๐] สุญญตวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไ ปสู่ป่าก็ดี ไ ปสู่โคนไม้ก็ดี ไ ปสู่เรือนว่างก็ดี พิจารณาดังนี้ว่า “นามรูปนี้ว่างจาก

อัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา” เธอไม่ทำอภินิเวส (ความยึดมั่น) ใ นนามรูปนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกข์ของ
ภิกษุนั้นจึงเป็นวิโมกข์ที่เป็น สุญญตะ นี้ชื่อว่าสุญญตวิโมกข์ 

อนิมิตตวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไ ปสู่ป่าก็ดี ไ ปสู่โคนไม้ก็ดี ไ ปสู่เรือนว่างก็ดี พิจารณาดังนี้ว่า “นามรูปนี้ว่างจาก

อัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา” เธอไม่ทำนิมิตใน นามรูปนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกข์ของภิกษุนั้นจึงเป็น
วิโมกข์ที่ไม่มีนิมิต นี้ชื่อว่า อนิมิตตวิโมกข ์

อัปปณิหิตวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไ ปสู่ป่าก็ดี ไ ปสู่โคนไม้ก็ดี ไ ปสู่เรือนว่างก็ดี พิจารณาดังนี้ว่า “นามรูปนี้ว่างจาก

อัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา” เธอไม่ทำปณิธิ (ความ ตั้งมั่น) ในนามรูปนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกข์ของภิกษุ
นั้นจึงเป็นวิโมกข์ที่ไม่มีปณิหิตะ นี้ชื่อว่าอัปปณิหิตวิโมกข ์

อัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ ฌาน ๔ นี้ชื่อว่าอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข์ 
พหิทธาวุฏฐานวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ อรูปสมาบัติ ๔ นี้ชื่อว่าพหิทธาวุฏฐานวิโมกข์ 
ทุภโตวุฏฐานวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ อริยมรรค ๔ นี้ชื่อว่าทุภโตวุฏฐานวิโมกข์ 
วิโมกข์ ๔ จากอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข์ เป็นอย่างไร  
คือ ปฐมฌานออกจากนิวรณ์ ทุติยฌานออกจากวิตก วิจาร ตติยฌานออกจากปีติ จตุตถฌานออกจาก

สุขและทุกข์ นี้ชื่อว่าวิโมกข์ ๔ จากอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข์ (๔) 
วิโมกข์ ๔ จากพหิทธาวุฏฐานวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ อากาสานัญจายตนสมาบัติออกจากรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา  
วิญญาณัญจายตนสมาบัติออกจากอากาสานัญจายตนสัญญา  



 39

อากิญจัญญายตนสมาบัติออกจากวิญญาณัญจายตนสัญญา  
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติออกจากอากิญจัญญายตนสัญญา  
นี้ชื่อว่าวิโมกข์ ๔ จากพหิทธาวุฏฐานวิโมกข์ (๔-๘) 
วิโมกข์ ๔ จากทุภโตวุฏฐานวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ โ สดาปัตติมรรคออกจากสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส จากทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย

ออกจากเหล่ากิเลสที่เป็นไปตามสักกายทิฏฐิเป็นต้นนั้น จากขันธ์ทั้งหลาย และออกจากสรรพนิมิตภายนอก   
สกทาคามิมรรคออกจากกามราคสังโยชน์ ปฏิฆสังโยชน์ ส่วนหยาบ ๆ  จากกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 

ส่วนหยาบ ๆ  ออกจากเหล่ากิเลสที่เป็นไปตามกามราค-สังโยชน์เป็นต้นนั้น จากขันธ์ทั้งหลาย และออกจาก
สรรพนิมิตภายนอก  

อนาคามิมรรคออกจากกามราคสังโยชน์ ปฏิฆสังโยชน์ ส่วนละเอียด ๆ  จากกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
ส่วนละเอียด ๆ  ออกจากเหล่ากิเลสที่เป็นไปตามกามราค-สังโยชน์เป็นต้นนั้น จากขันธ์ทั้งหลาย และออกจาก
สรรพนิมิตภายนอก  

อรหัตตมรรคออกจากรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสัย ภวราคานุสัย (และ)อวิชชา
นุสัยออกจากเหล่ากิเลสที่เป็นไปตามรูปราคะเป็นต้นนั้น จากขันธ์ทั้งหลาย และออกจากสรรพนิมิตภายนอก นี้
ชื่อว่าวิโมกข์ ๔ จากทุภโตวุฏฐานวิโมกข์ (๔-๑๒) 

[๒๑๑] วิโมกข์ ๔ อนุโลมตามอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตาจิต(จิตที่มีอารมณ์เดียว) เพ่ือประโยชน์แก่การได้ปฐมฌาน ฯลฯ 

เพ่ือประโยชน์แก่การได้ทุติยฌาน ฯลฯ เพ่ือประโยชน์แก่การ ได้ตติยฌาน วิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตาจิต 
เพ่ือประโยชน์แก่การได้จตุตถฌาน นี้ชื่อว่าวิโมกข์ ๔ อนุโลมตามอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข์ (๔-๑๖) 

วิโมกข์ ๔ อนุโลมตามพหิทธาวุฏฐานวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
 คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตาจิต เพ่ือประโยขน์แก่การได้อากาสานัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ เพ่ือ

ประโยชน์แก่การได้วิญญาณัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์แก่การได้อากิญจัญญายตนสมาบัติ วิตก 
วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตาจิต เพ่ือประโยขน์แก่การได้เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ นี้ชื่อว่าวิโมกข์ ๔ อนุ
โลมตามพหิทธาวุฏฐานวิโมกข์ (๔-๒๐) 

วิโมกข์ ๔ อนุโลมตามทุภโตวุฏฐานวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ อนิจจานุปัสสนา ทุกขานุปัสสนา อนัตตานุปัสสนา เพ่ือประโยชน์แก่การได้โสดาปัตติมรรค ฯลฯ เพ่ือ

ประโยชน์แก่การได้สกทาคามิมรรค ฯลฯ เพ่ือประโยชน์แก่การได้อนาคามิมรรค อนิจจานุปัสสนา ทุกขานุปัส
สนา อนัตตานุปัสสนา เพ่ือ ประโยชน์แก่การได้อรหัตตมรรค นี้ชื่อว่าวิโมกข์ ๔ อนุโลมตามทุภโตวุฏฐานวิโมกข์ 
(๔-๒๔) 

วิโมกข์ ๔ ระงับจากอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ การได้ปฐมฌาน หรือวิบากแห่งปฐมฌาน การได้ทุติยฌาน หรือวิบากแห่งทุติยฌาน การได้ตติย

ฌาน หรือวิบากแห่งตติยฌาน การได้จตุตถฌาน หรือวิบากแห่งจตุตถฌาน นี้ชื่อว่าวิโมกข์ ๔ ระงับจา
กอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข์ (๔-๒๘) 

วิโมกข์ ๔ ระงับจากพหิทธาวุฏฐานวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ การได้อากาสานัญจายตนสมาบัติ หรือวิบากแห่งอากาสานัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ การได้วิญญาณั

ญจายตนสมาบัติ ฯลฯ การได้อากิญจัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ การได้เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ หรือวิ
บากแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ นี้ชื่อว่าวิโมกข์ ๔ ระงับจากพหิทธาวุฏฐานวิโมกข์ (๔-๓๒) 

วิโมกข์ ๔ ระงับจากทุภโตวุฏฐานวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
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คือ โสดาปัตติผลแห่งโสดาปัตติมรรค สกทาคามิผลแห่งสกทาคามิมรรค อนาคามิผลแห่งอนาคามิมรรค 
อรหัตตผลแห่งอรหัตตมรรค นี้ชื่อว่าวิโมกข์ ๔ ระงับจากทุภโตวุฏฐานวิโมกข์ (๔-๓๖) 

 [๒๑๒] ชื่อว่าวิโมกข์ เพราะภิกษุผู้ได้รูปฌานย่อมเห็นรูปท้ังหลาย เป็นอย่างไร   
คือ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้มนสิการถึงนิมิตสีเขียวในภายใน ย่อมได้นีลสัญญา เธอทำนิมิตนั้นให้เป็น

อันถือไว้ดีแล้ว ทรงจำไว้ดีแล้ว กำหนดไว้ดีแล้ว ครั้นแล้วน้อมจิตไปในนิมิตสีเขียวภายนอก ย่อมได้นีลสัญญา 
เธอทำนิมิตนั้นให้เป็นอันถือไว้ดีแล้ว ทรงจำไว้ดีแล้ว กำหนดไว้ดีแล้ว ครั้นแล้วปฏิบัติ เจริญ ทำให้มาก เธอมี
ความคิดอย่างนี้ว่า “นิมิตสีเขียวทั้งสองทั้งภายในและภายนอกนี้เป็นรูป” เธอมีความหมายรู้ว่าเป็นรูป  

ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้มนสิการถึงนิมิตสีเหลือง ฯลฯ นิมิตสีแดง ฯลฯ นิมิตสีขาวในภายใน ย่อมได้โอ
ทาตสัญญา เธอทำนิมิตนั้นให้เป็นอันถือไว้ดีแล้ว ทรงจำไว้ดีแล้ว กำหนดไว้ดีแล้ว ครั้นแล้วน้อมจิตไปในนิมิตสี
ขาวในภายนอก ย่อมได้โอทาตสัญญา เธอทำนิมิตนั้นให้เป็นอันถือไว้ดีแล้ว ทรงจำไว้ดีแล้ว ครั้นแล้วปฏิบัติ 
เจริญ ทำให้มาก เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า “นิมิตสีขาวทั้งสองทั้งภายในและภายนอกนี้เป็นรูป” เธอมีความ
หมายรู้ว่าเป็นรูป ชื่อว่าวิโมกข์ เพราะภิกษุผู้ได้รูปฌานย่อมเห็นรูปทั้งหลายอย่างนี้ (๓๗) 

ชื่อว่าวิโมกข์ เพราะภิกษุผู้ไม่มีความหมายรู้ว่ารูปภายในเห็นรูปภายนอก เป็นอย่างไร   
คือ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ไม่มนสิการถึงนิมิตสีเขียวในภายใน จึงไม่ได้นีลสัญญา น้อมจิตไปในนิมิต

สีเขียวภายนอก ย่อมได้นีลสัญญา เธอทำนิมิตนั้นให้เป็นอันถือไว้ดีแล้ว ทรงจำไว้ดีแล้ว กำหนดไว้ดีแล้ว ครั้น
แล้วปฏิบัติ เจริญ ทำให้มาก เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า “เราไม่มีความหมายรู้ว่าเป็นรูปในภายใน นิมิตสีเขียว
ภายนอกนี้เป็นรูป” เธอมีความหมายรู้ว่าเป็นรูป 

ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ไม่มนสิการถึงนิมิตสีเหลือง ฯลฯ นิมิตสีแดง ฯลฯ นิมิตสีขาวในภายใน ย่อมไม่
ได้โอทาตสัญญา น้อมจิตไปในนิมิตสีขาวในภายนอก ย่อมได้โอทาตสัญญา เธอทำนิมิตนั้นให้เป็นอันถือไว้
ดีแล้ว ทรงจำไว้ดีแล้ว กำหนดไว้ดีแล้ว ครั้นแล้วปฏิบัติ เจริญ ทำให้มาก เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า “ไม่มีรูปใน
ภายใน นิมิตสีขาวในภายนอกนี้เป็นรูป” เธอมีความหมายรู้ว่าเป็นรูป ชื่อว่าวิโมกข์ เพราะภิกษุผู้ไม่มีความ
หมายรู้ว่ารูปภายในเห็นรูปภายนอกอย่างนี้ (๓๘) 

ชื่อว่าวิโมกข์ เพราะภิกษุเป็นผู้น้อมไปในอารมณ์ว่างามเท่าน้ัน เป็นอย่างไร   
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่ ๑ ฯลฯ ทิศที่ ๒ ฯลฯ ทิศที่ ๓ ฯลฯ ทิศที่ ๔ ฯลฯ ทิศ

เบื้องบน ทิศเบื้องล่าง ทิศเฉียง แผ่ไปตลอดโลก ทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถาน ด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์ เป็น
มหัคคตะ ไม่มีขอบเขต ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่ เพราะเป็นผู้เจริญเมตตา สัตว์ทั้งหลายไม่เป็นที่เกลียด
ชัง  

มีกรุณาจิต ฯลฯ เพราะเป็นผู้เจริญกรุณา สัตว์ทั้งหลายไม่เป็นที่เกลียดชัง  
มีมุทิตาจิต ฯลฯ เพราะเป็นผู้เจริญมุทิตา สัตว์ทั้งหลายไม่เป็นที่เกลียดชัง  
มีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่ ๑ ฯลฯ เพราะเป็นผู้เจริญอุเบกขา สัตว์ทั้งหลาย ไม่เป็นที่เกลียดชัง  
ชื่อว่าวิโมกข์ เพราะภิกษุเป็นผู้น้อมไปในอารมณ์ว่างามเท่านั้นอย่างนี้ (๓๙) 
[๒๑๓] อากาสานัญจายตนสมาบัติวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะล่วงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไม่ มนสิการถึงนานัตต

สัญญาโดยประการทั้งปวง บรรลุอากาสานัญจายตนสมาบัติ ด้วย มนสิการว่า “อากาศไม่มีที่สุด” นี้ชื่อว่าอากา
สานัญจายตนสมาบัติวิโมกข์ (๔๐) 

วิญญาณัญจายตนสมาบัติวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะล่วงอากาสานัญจายตนสมาบัติโดยประการ ทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจาย

ตนสมาบัติ ด้วยมนสิการว่า “วิญญาณไม่มีที่สุด” นี้ชื่อว่าวิญญาณัญจายตนสมาบัติวิโมกข์ (๔๑) 
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อากิญจัญญายตนสมาบัติวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะล่วงวิญญาณัญจายตนสมาบัติได้โดยประการทั้งปวง บรรลุอา

กิญจัญญายตนสมาบัติ ด้วยมนสิการว่า “อะไรน้อยหนึ่งย่อมไม่มี” นี้ชื่อว่า อากิญจัญญายตนสมาบัติวิโมกข์ 
(๔๒) 

เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติวิโมกข ์เป็นอย่างไร   
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะล่วงอากิญจัญญายตนสมาบัติโดยประการ ทั้งปวง บรรลุเนวสัญญานา

สัญญายตนสมาบัติ นี้ชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายตน-สมาบัติวิโมกข์ (๔๓) 
สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติโดยประการทั้งปวง บรรลุสัญญา

เวทยิตนิโรธสมาบัติ นี้ชื่อว่าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติวิโมกข์ (๔๔) 
สมยวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้ชื่อว่าสมยวิโมกข์ (๔๕) 
อสมยวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน นี้ชื่อว่าอสมยวิโมกข์ (๔๖) 
สามยิกวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้ชื่อว่าสามยิกวิโมกข์ (๔๗) 
อสามยิกวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน นี้ชื่อว่าอสามยิกวิโมกข์ (๔๘) 
กุปปวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้ชื่อว่ากุปปวิโมกข์ (๔๙) 
อกุปปวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน นี้ชื่อว่าอกุปปวิโมกข์ (๕๐) 
โลกียวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้ชื่อว่าโลกียวิโมกข์ (๕๑) 
โลกุตตรวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน นี้ชื่อว่าโลกุตตรวิโมกข์ (๕๒) 
สาสววิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้ชื่อว่าสาสววิโมกข์ (๕๓) 
อนาสววิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน นี้ชื่อว่าอนาสววิโมกข์ (๕๔) 
สามิสวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ วิโมกข์อันประกอบด้วยรูป นี้ชื่อว่าสามิสวิโมกข์ (๕๕) 
นิรามิสวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ วิโมกข์ที่ไม่ประกอบด้วยรูป นี้ชื่อว่านิรามิสวิโมกข์ (๕๖) 
นิรามิสานิรามิสตรวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน นี้ชื่อว่านิรามิสานิรามิสตรวิโมกข์ (๕๗) 
ปณิหิตวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้ชื่อว่าปณิหิตวิโมกข์  
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อัปปณิหิตวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน นี้ชื่อว่าอัปปณิหิตวิโมกข์ (๕๘)  
ปณิหิตัปปฏิปัสสัทธิวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ การได้ปฐมฌานหรือวิบากแห่งปฐมฌาน ฯลฯ การได้เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ หรือวิบาก

แห่งเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ นี้ชื่อว่าปณิหิตัปปฏิปัสสัทธิวิโมกข์ (๕๙) 
สัญญุตตวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้ชื่อว่าสัญญุตตวิโมกข์ (๖๐) 
วิสัญญุตตวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน นี้ชื่อว่าวิสัญญุตตวิโมกข์ (๖๑) 
เอกัตตวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน นี้ชื่อว่าเอกัตตวิโมกข์ (๖๒) 
นานัตตวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้ชื่อว่านานัตตวิโมกข์ (๖๓) 
[๒๑๔] สัญญาวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ สัญญาวิโมกข์ ๑ เป็นสัญญาวิโมกข์ ๑๐ สัญญาวิโมกข์ ๑๐ เป็นสัญญาวิโมกข์ ๑ ด้วยอำนาจวัตถุ  65

(และ) ด้วยปริยาย   66

พึงเป็นอย่างไร  
คือ อนิจจานุปัสสนาญาณ (ญาณคือการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง) พ้นจากนิจจสัญญา เพราะเหตุนั้น 

จึงชื่อว่าสัญญาวิโมกข์ ทุกขานุปัสสนาญาณ (ญาณคือการพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์) พ้นจากสุขสัญญา 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสัญญาวิโมกข์ อนัตตานุปัสสนาญาณ (ญาณคือการพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตา) พ้น
จาก อัตตสัญญา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสัญญาวิโมกข์ นิพพิทานุปัสสนาญาณ (ญาณ คือการพิจารณาเห็น
ความเบื่อหน่าย) พ้นจากนันทิสัญญา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสัญญาวิโมกข์ วิราคานุปัสสนาญาณ (ญาณคือ
การพิจารณาเห็นความคลายกำหนัด) พ้นจากราคสัญญา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสัญญาวิโมกข์ นิโรธานุปัส
สนาญาณ (ญาณ คือการพิจารณาเห็นความดับ) พ้นจากสมุทยสัญญา ฯลฯ ปฏินิสสัคคานุปัสสนา-ญาณ 
(ญาณคือการพิจารณาเห็นความสละคืน) พ้นจากอาทานสัญญา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสัญญาวิโมกข์ อนิมิต
ตานุปัสสนาญาณ (ญาณคือการพิจารณาเห็นความไม่มีนิมิต) พ้นจากนิมิตตสัญญา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า
สัญญาวิโมกข์ อัปปณิหิตานุปัสสนาญาณ (ญาณคือการพิจารณาเห็นความไม่มีที่ตั้ง) พ้นจากปณิธิสัญญา 
เพราะ เหตุนั้น จึงชื่อว่าสัญญาวิโมกข์ สุญญตานุปัสสนาญาณ (ญาณคือการพิจารณาเห็นความว่าง) พ้นจาก
อภินิเวสสัญญา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสัญญาวิโมกข์ สัญญาวิโมกข์ ๑ เป็นสัญญาวิโมกข์ ๑๐ สัญญาวิโมกข์ 
๑๐ เป็นสัญญาวิโมกข์ ๑ ด้วยอำนาจวัตถุ (และ) ด้วยปริยาย พึงเป็นอย่างนี้ 

อนิจจานุปัสสนาญาณในรูป พ้นจากนิจจสัญญา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสัญญาวิโมกข์ ฯลฯ สุญญตานุ
ปัสสนาญาณในรูป พ้นจากอภินิเวส เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสัญญาวิโมกข์ สัญญาวิโมกข์ ๑ เป็นสัญญาวิโมกข์ 
๑๐ สัญญาวิโมกข์ ๑๐ เป็นสัญญาวิโมกข์ ๑ ด้วยอำนาจวัตถุ (และ) ด้วยปริยาย พึงเป็นอย่างนี้ 

 สัญญาวิโมกข์ ๑ เป็นสัญญาวิโมกข์ ๑๐ ด้วยอำนาจวัตถุ หมายถึงเป็นสัญญาวิโมกข์ ๑๐ ด้วยอำนาจ วัตถุ ๑๐ มีนิจจ65

สัญญาเป็นต้น (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๑๔/๑๘๓-๔)

 สัญญาวิโมกข์ ๑๐ เป็นสัญญาวิโมกข์ ๑ ด้วยปริยาย หมายถึงเป็นสัญญาวิโมกข์ ๑ ด้วยการพ้นจาก สัญญานั้น (ขุ.ป.อ. 66

(บาลี) ๒/๒๑๔/๑๘๓-๔)
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อนิจจานุปัสสนาญาณในเวทนา พ้นจากนิจจสัญญา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสัญญาวิโมกข์ ฯลฯ อนิจจา
นุปัสสนาญาณในสัญญา ฯลฯ ใ นสังขาร ฯลฯ ใ น วิญญาณ ฯลฯ ใ นจักขุ ฯลฯ อนิจจานุปัสสนาญาณในชรา
และมรณะ พ้นจาก นิจจสัญญา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสัญญาวิโมกข์ ฯลฯ สุญญตานุปัสสนาญาณในชราและ
มรณะ พ้นจากอภินิเวสสัญญา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสัญญาวิโมกข์ สัญญาวิโมกข์ ๑ เป็นสัญญาวิโมกข์ ๑๐ 
สัญญาวิโมกข์ ๑๐ เป็นสัญญาวิโมกข์ ๑ ด้วยอำนาจวัตถุ (และ) ด้วยปริยาย พึงเป็นอย่างนี้ นี้ชื่อว่าสัญญา
วิโมกข์ (๖๔) 

[๒๑๕] ญาณวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ ญาณวิโมกข์ ๑ เป็นญาณวิโมกข์ ๑๐ ญาณวิโมกข์ ๑๐ เป็นญาณวิโมกข์ ๑ ด้วยอำนาจวัตถุ (และ) 

ด้วยปริยาย พึงเป็นอย่างนี้ 
พึงเป็นอย่างไร  
คือ อนิจจานุปัสสนายถาภูตญาณ (ยถาภูตญาณคือการพิจารณาเห็นความ ไม่เที่ยง) พ้นจากความไม่รู้

คือความหลงว่าเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าญาณวิโมกข์ ทุกขานุปัสสนายถาภูตญาณ (ยถาภูตญาณคือการ
พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์) พ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่าสุข เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าญาณวิโมกข์ อนัตตา
นุปัสสนายถาภูตญาณ (ยถาภูตญาณคือการพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตา) พ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่า
อัตตา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าญาณวิโมกข์ นิพพิทานุปัสสนายถาภูตญาณ (ยถาภูตญาณคือการพิจารณาเห็น
ความเบื่อหน่าย) พ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่านันทิ(ความยินดี) เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าญาณวิโมกข์ วิรา
คานุปัสสนายถาภูตญาณ (ยถาภูตญาณคือการพิจารณาเห็นความคลายกำหนัด) พ้นจากความไม่รู้คือความ
หลงว่าราคะ(ความกำหนัด) เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าญาณวิโมกข์ นิโรธานุปัสสนายถาภูตญาณ (ยถาภูตญาณ
คือการพิจารณาเห็นความดับ) พ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่าสมุทัย(เหตุเกิด) เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าญาณ
วิโมกข์ ปฏินิสสัคคานุปัสสนายถาภูตญาณ (ยถาภูตญาณคือการพิจารณาเห็นความสละคืน) พ้นจากความไม่รู้
คือความหลงว่าอภินิเวส(ความยึดมั่น) เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าญาณวิโมกข์ อนิมิตตานุปัสสนายถาภูตญาณ 
(ยถาภูตญาณคือการพิจารณาเห็นความไม่มีนิมิต) พ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่านิมิต เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ
ว่า ญาณวิโมกข์ อัปปณิหิตานุปัสสนายถาภูตญาณ (ยถาภูตญาณคือการพิจารณาเห็นความไม่มีที่ตั้ง) พ้นจาก
ความไม่รู้คือความหลงว่าปณิธิ(ความตั้งมั่น) เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าญาณวิโมกข์ สุญญตานุปัสสนายถาภูต
ญาณ (ยถาภูตญาณคือการพิจารณาเห็นความว่าง) พ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่าอาทานะ(ความยึดถือ) 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าญาณวิโมกข์ ญาณวิโมกข์ ๑ เป็นญาณวิโมกข์ ๑๐ ญาณวิโมกข์ ๑๐ เป็นญาณวิโมกข์ ๑ 
ด้วยอำนาจวัตถุ (และ) ด้วยปริยาย พึงเป็นอย่างนี้ 

อนิจจานุปัสสนายถาภูตญาณในรูป พ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่าเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าญาณ
วิโมกข์ ฯลฯ สุญญตานุปัสสนายถาภูตญาณในรูป พ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่าอภินิเวส เพราะเหตุนั้น จึง
ชื่อว่าญาณวิโมกข์ ญาณวิโมกข์ ๑ เป็นญาณวิโมกข์ ๑๐ ญาณวิโมกข์ ๑๐ เป็นญาณวิโมกข์ ๑ ด้วยอำนาจวัตถุ 
(และ) ด้วยปริยาย พึงเป็นอย่างนี้ 

อนิจจานุปัสสนายถาภูตญาณในเวทนา ฯลฯ ในสัญญา ฯลฯ ในสังขาร ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ ในจักขุ 
ฯลฯ อนิจจานุปัสสนายถาภูตญาณในชราและมรณะ พ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่าเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึง
ชื่อว่าญาณวิโมกข์ ฯลฯ สุญญตานุปัสสนายถาภูตญาณในชราและมรณะ พ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่าอา
ทานะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าญาณวิโมกข์ ญาณวิโมกข์ ๑ เป็นญาณวิโมกข์ ๑๐ ญาณวิโมกข์ ๑๐ เป็นญาณ
วิโมกข์ ๑ ด้วยอำนาจวัตถุ (และ) ด้วยปริยาย พึงเป็น อย่างนี้ นี้ชื่อว่าญาณวิโมกข์ (๖๕) 

[๒๑๖] สีติสิยาวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
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คือ สีติสิยาวิโมกข์ ๑ เป็นสีติสิยาวิโมกข์ ๑๐ สีติสิยาวิโมกข์ ๑๐ เป็นสีติสิยา-วิโมกข์ ๑ ด้วยอำนาจวัตถุ 
(และ) ด้วยปริยาย  

พึงเป็นอย่างไร  
คือ อนิจจานุปัสสนาเป็นญาณมีความเย็นใจอย่างยอดเย่ียม พ้นจากความเดือดร้อน ความเร่าร้อน และ

ความกระวนกระวายเพราะเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสีติสิยาวิโมกข์ ทุกขานุปัสสนาเป็นญาณมีความเย็นใจ
อย่างยอดเย่ียม พ้นจากความเดือดร้อน ความเร่าร้อน และความกระวนกระวายเพราะสุข เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ
ว่าสีติสิยาวิโมกข์ อนัตตานุปัสสนาเป็นญาณมีความเย็นใจอย่างยอดเย่ียม พ้นจากความเดือดร้อน ความ
เร่าร้อน และความกระวนกระวายเพราะอัตตา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสีติสิยาวิโมกข์ นิพพิทานุปัสสนาเป็น
ญาณมีความเย็นใจอย่าง ยอดเย่ียม พ้นจากความเดือดร้อน ความเร่าร้อน และความกระวนกระวายเพราะ 
นันทิ วิราคานุปัสสนาเป็นญาณมีความเย็นใจอย่างยอดเย่ียม พ้นจากความเดือดร้อน ความเร่าร้อน และความ
กระวนกระวายเพราะราคะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสีติสิยาวิโมกข์ นิโรธานุปัสสนาเป็นญาณมีความเย็นใจอย่าง
ยอดเย่ียม พ้นจากความ เดือดร้อน ความเร่าร้อน และความกระวนกระวายเพราะสมุทัย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า
สีติสิยาวิโมกข์ ปฏินิสสัคคานุปัสสนาเป็นญาณมีความเย็นใจอย่างยอดเย่ียม พ้นจากความเดือดร้อน ความ
เร่าร้อน และความกระวนกระวายเพราะอภินิเวส เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสีติสิยาวิโมกข์ อนิมิตตานุปัสสนาเป็น
ญาณมีความเย็นใจอย่างยอดเย่ียม พ้นจากความเดือดร้อน ความเร่าร้อน และความกระวนกระวาย เพราะ
นิมิต เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสีติสิยาวิโมกข์ อัปปณิหิตานุปัสสนาเป็นญาณมีความเย็นใจอย่างยอดเย่ียม พ้น
จากความเดือดร้อน ความเร่าร้อน และความกระวนกระวายเพราะปณิธิ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสีติสิยาวิโมกข์ 
สุญญตานุปัสสนาเป็นญาณมีความเย็นใจอย่างยอดเย่ียม พ้นจากความเดือดร้อน ความเร่าร้อน และความ
กระวนกระวายเพราะอาทานะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสีติสิยาวิโมกข์  

สีติสิยาวิโมกข์ ๑ เป็นสีติสิยาวิโมกข์ ๑๐ สีติสิยาวิโมกข์ ๑๐ เป็นสีติสิยาวิโมกข์ ๑ ด้วยอำนาจวัตถุ 
(และ) ด้วยปริยาย พึงเป็นอย่างนี้ 

อนิจจานุปัสสนาในรูป เป็นญาณมีความเย็นใจอย่างยอดเย่ียม พ้นจากความเดือดร้อน ความเร่าร้อน 
และความกระวนกระวายเพราะเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสีติสิยาวิโมกข์ ฯลฯ ด้วยอำนาจวัตถุ (และ) ด้วย
ปริยาย พึงเป็นอย่างนี้ 

อนิจจานุปัสสนาในเวทนา ฯลฯ ในสัญญา ฯลฯ ในสังขาร ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ ในจักขุ ฯลฯ อนิจจานุ
ปัสสนาในชราและมรณะ เป็นญาณมีความเย็นใจอย่าง ยอดเย่ียม พ้นจากความเดือดร้อน ความเร่าร้อน และ
ความกระวนกระวาย เพราะเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสีติสิยาวิโมกข์ ฯลฯ  

สีติสิยาวิโมกข์ ๑ เป็นสีติสิยาวิโมกข์ ๑๐ สีติสิยาวิโมกข์ ๑๐ เป็นสีติสิยาวิโมกข์ ๑ ด้วยอำนาจวัตถุ 
(และ) ด้วยปริยาย พึงเป็นอย่างนี้ นี้ชื่อว่าสีติสิยาวิโมกข์ (๖๖) 

[๒๑๗] ฌานวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ เนกขัมมะย่อมเผา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาน เนกขัมมะย่อมเผา กามฉันทะให้ไหม้ เพราะเหตุนั้น 

จึงชื่อว่าฌาน บุคคลเมื่อเผา ย่อมหลุดพ้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌานวิโมกข์ เมื่อเผาให้ไหม้ ย่อมหลุดพ้น 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌานวิโมกข์ กิเลสทั้งหลาย ย่อมไหม้ไป เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าธรรม พระอรหันต์ย่อม
เผากิเลสให้ไหม้ คือรู้จักกิเลสที่ถูกเผาแล้วและกิเลสที่กำลังถูกเผาให้ไหม้ไป เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌานวิโมกข์ 

อพยาบาทย่อมเผา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาน อพยาบาทย่อมเผาพยาบาทให้ไหม้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ
ว่าฌาน บุคคลเมื่อเผา ย่อมหลุดพ้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌานวิโมกข์ เมื่อเผาให้ไหม้ ย่อมหลุดพ้น เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อว่าฌานวิโมกข์ กิเลสทั้งหลาย ย่อมไหม้ไป เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าธรรม พระอรหันต์ย่อมเผากิเลส
ทั้งหลาย คือรู้จักกิเลสที่ถูกเผาแล้วและกิเลสที่กำลังถูกเผาให้ไหม้ไป เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌานวิโมกข์ 



 45

อาโลกสัญญาย่อมเผา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาน อาโลกสัญญาย่อมเผาถีนมิทธะให้ไหม้ เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อว่าฌาน ฯลฯ อวิกเขปะย่อมเผา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาน อวิกเขปะย่อมเผาอุทธัจจะให้ไหม้ เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาน ธัมมววัตถานย่อมเผา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาน ธัมมววัตถานย่อมเผาวิจิกิจฉาให้ไหม้ 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาน 

ญาณย่อมเผา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาน ญาณย่อมเผาอวิชชาให้ไหม้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาน ปา
มุชชะย่อมเผา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาน ปามุชชะย่อมเผาอรติให้ไหม้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาน ปฐมฌาน
ย่อมเผา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาน ปฐมฌานย่อมเผานิวรณ์ให้ไหม้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ ว่าฌาน ฯลฯ อรหัต
ตมรรคย่อมเผา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาน อรหัตตมรรค ย่อมเผากิเลสทั้งปวงให้ไหม้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า
ฌาน พระอรหันต์เมื่อเผา ย่อมหลุดพ้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌาณวิโมกข์ เมื่อเผาให้ไหม้ ย่อมหลุดพ้น เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อว่าฌานวิโมกข์ กิเลสทั้งหลาย ย่อมไหม้ไป เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า ธรรม พระอรหันต์ย่อมเผากิเลส
ให้ไหม้ คือรู้จักกิเลสที่ถูกเผาแล้วและกิเลสที่กำลังถูกเผาให้ไหม้ไป เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌานวิโมกข์  

นี้ชื่อว่าฌานวิโมกข์ ฯ (๖๗) 
[๒๑๘] อนุปาทาจิตตวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ อนุปาทาจิตตวิโมกข์ ๑ เป็นอนุปาทาจิตตวิโมกข์ ๑๐ อนุปาทาจิตตวิโมกข์ ๑๐ เป็นอนุปาทาจิตต

วิโมกข์ ๑ ด้วยอำนาจวัตถุ (และ) ด้วยปริยาย 
พึงเป็นอย่างไร  
คือ อนิจจานุปัสสนาญาณ พ้นจากอุปาทานว่าเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า อนุปาทาจิตตวิโมกข์ ทุกขานุ

ปัสสนาญาณ พ้นจากอุปาทานว่าสุข เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนุปาทาจิตตวิโมกข์ อนัตตานุปัสสนาญาณ พ้น
จากอุปาทานว่าอัตตา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนุปาทาจิตตวิโมกข์ นิพพิทานุปัสสนาญาณ พ้นจากอุปาทานว่า
นันทิ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนุปาทาจิตตวิโมกข์ วิราคานุปัสสนาญาณ พ้นจากอุปาทานว่าราคะ เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อว่าอนุปาทาจิตตวิโมกข์ นิโรธานุปัสสนาญาณ พ้นจากอุปาทานว่าสมุทัย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนุปา
ทาจิตตวิโมกข์ ปฏินิสสัคคานุปัสสนาญาณ พ้นจากอุปาทานว่าอาทานะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า อนุปาทาจิตต
วิโมกข์ อนิมิตตานุปัสสนาญาณ พ้นจากอุปาทานว่านิมิต เพราะ เหตุนั้น จึงชื่อว่าอนุปาทาจิตตวิโมกข์ อัปปณิ
หิตานุปัสสนาญาณ พ้นจากอุปาทาน ว่าปณิธิ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนุปาทาจิตตวิโมกข์ สุญญตานุปัสสนา
ญาณ พ้นจากอุปาทานว่าอภินิเวส เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนุปาทาจิตตวิโมกข์  

อนุปาทาจิตตวิโมกข์ ๑ เป็นอนุปาทาจิตตวิโมกข์ ๑๐ อนุปาทาจิตตวิโมกข์ ๑๐ เป็นอนุปาทาจิตตวิโมกข์ 
๑ ด้วยอำนาจวัตถุ (และ) ด้วยปริยาย พึงเป็นอย่างนี้ 

อนิจจานุปัสสนาญาณในรูป พ้นจากอุปาทานว่าเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า อนุปาทาจิตตวิโมกข์ ฯลฯ 
สุญญตานุปัสสนาญาณในรูป พ้นจากอุปาทานว่าอภินิเวส เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนุปาทาจิตตวิโมกข์  

อนุปาทาจิตตวิโมกข์ ๑ เป็นอนุปาทาจิตตวิโมกข์ ๑๐ อนุปาทาจิตตวิโมกข์ ๑๐ เป็นอนุปาทาจิตตวิโมกข์ 
๑ ด้วยอำนาจวัตถุ (และ) ด้วยปริยาย พึงเป็นอย่างนี้ 

อนิจจานุปัสสนาญาณในเวทนา ฯลฯ ใ นสัญญา ฯลฯ ใ นสังขาร ฯลฯ ใ น วิญญาณ ฯลฯ ใ นจักขุ ฯลฯ 
อนิจจานุปัสสนาญาณในชราและมรณะ พ้นจาก อุปาทานว่าเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนุปาทาจิตตวิโมกข์ 
ฯลฯ สุญญตานุปัสสนาญาณในชราและมรณะ พ้นจากอุปาทานว่าอภินิเวส เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า อนุปาทา
จิตตวิโมกข์  

อนุปาทาจิตตวิโมกข์ ๑ เป็นอนุปาทาจิตตวิโมกข์ ๑๐ อนุปาทาจิตตวิโมกข์ ๑๐ เป็นอนุปาทาจิตตวิโมกข์ 
๑ ด้วยอำนาจวัตถุ (และ) ด้วยปริยาย พึงเป็นอย่างนี้ 
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อนิจจานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทานเท่าไร ทุกขานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทานเท่าไร อนัตตานุปัส
สนาญาณพ้นจากอุปาทานเท่าไร นิพพิทานุปัสสนาญาณ ฯลฯ วิราคานุปัสสนาญาณ ฯลฯ นิโรธานุปัสสนา
ญาณ ฯลฯ ปฏินิสสัคคานุปัสสนาญาณ ฯลฯ อนิมิตตานุปัสสนาญาณ ฯลฯ อัปปณิหิตานุปัสสนาญาณ ฯลฯ 
สุญญตานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทานเท่าไร  

คือ อนิจจานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๓ ทุกขานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๑ อนัตตานุปัส
สนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๓ นิพพิทานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๑ วิราคานุปัสสนาญาณพ้นจาก
อุปาทาน ๑ นิโรธานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๔ ปฏินิสสัคคานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๔ อนิมิตตา
นุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๓ อัปปณิหิตานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๑ สุญญตานุปัสสนาญาณพ้น
จากอุปาทาน ๓ 

อนิจจานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๓ อะไรบ้าง คือ 
๑.  ทิฏฐุปาทาน  
๒.  สีลัพพตุปาทาน  
๓.  อัตตวาทุปาทาน  
อนิจจานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๓ นี ้
ทุกขานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๑ อะไร  
คือ กามุปาทาน  
ทุกขานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๑ นี ้
อนัตตานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๓ อะไรบ้าง คือ  
๑.  ทิฏฐุปาทาน  
๒.  สีลัพพตุปาทาน  
๓.  อัตตวาทุปาทาน  
อนัตตานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๓ นี ้
นิพพิทานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๑ อะไร  
คือ กามุปาทาน  
นิพพิทานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๑ นี ้
วิราคานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๑ อะไร  
คือ กามุปาทาน  
วิราคานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๑ นี้ 
นิโรธานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๔ อะไรบ้าง คือ  
๑.  กามุปาทาน  
๒.  ทิฏฐุปาทาน 
๓.  สีลัพพตุปาทาน  
๔.  อัตตวาทุปาทาน  
นิโรธานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๔ นี้ 
ปฏินิสสัคคานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๔ อะไรบ้าง คือ  
๑.  กามุปาทาน 
๒.  ทิฏฐุปาทาน  
๓.  สีลัพพตุปาทาน  
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๔.  อัตตวาทุปาทาน  
ปฏินิสสัคคานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๔ นี้ 
อนิมิตตานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๓ อะไรบ้าง คือ 
๑.  ทิฏฐุปาทาน  
๒.  สีลัพพตุปาทาน  
๓.  อัตตวาทุปาทาน  
อนิมิตตานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๓ นี ้
อัปปณิหิตานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๑ อะไร  
คือ กามุปาทาน  
อัปปณิหิตานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๑ นี้ 
สุญญตานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๓ อะไรบ้าง คือ 
๑. ทิฏฐุปาทาน  
๒. สีลัพพตุปาทาน  
๓.  อัตตวาทุปาทาน  
สุญญตานุปัสสนาญาณพ้นจากอุปาทาน ๓ นี้ 
ญาณ ๔ น้ี คือ  
๑.  อนิจจานุปัสสนาญาณ 
๒.  อนัตตานุปัสสนาญาณ  
๓.  อนิมิตตานุปัสสนาญาณ  
๔.  สุญญตานุปัสสนาญาณ  
พ้นจากอุปาทาน ๓ คือ 
๑.  ทิฏฐุปาทาน  
๒.  สีลัพพตุปาทาน  
๓.  อัตตวาทุปาทาน  
ญาณ ๔ น้ี คือ  
๑.  ทุกขานุปัสสนาญาณ 
๒.  นิพพิทานุปัสสนาญาณ 
๓.  วิราคานุปัสสนาญาณ 
๔.  อัปปณิหิตานุปัสสนาญาณ  
พ้นจากอุปาทาน ๑  
คือ กามุปาทาน  
ญาณ ๒ น้ี คือ  
๑.  นิโรธานุปัสสนาญาณ  
๒. ปฏินิสสัคคานุปัสสนาญาณ 
พ้นจากอุปาทาน ๔ คือ 
๑.  กามุปาทาน  
๒.  ทิฏฐุปาทาน  
๓.  สีลัพพตุปาทาน  
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๔.  อัตตวาทุปาทาน  
นี้ชื่อว่าอนุปาทาจิตตวิโมกข์ (๖๘) 

ปฐมภาณวารแห่งวิโมกขกถา จบ 
[๒๑๙] ประตูสู่วิโมกข์ ๓ ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพ่ือการนำออกจากโลก คือ 
๑.  การออกจากโลกมีได้ เพราะพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวง ทั้งโดยส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลาย 

และเพราะจิตดำเนินไปในอนิมิตตธาต ุ
๒.  การออกจากโลกมีได้ เพราะทำใจให้อาจหาญในสังขารทั้งปวง และเพราะจิตดำเนินไปในอัปปณิ

หิตธาต ุ
๓.  การออกจากโลกมีได้ เพราะพิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงโดยความเป็นฝ่ายอื่น และเพราะจิตดำเนิน

ไปในสุญญตธาตุ 
ประตูสู่วิโมกข์ ๓ ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพ่ือการนำออกจากโลก 
เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง สังขารปรากฏอย่างไร เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ สังขาร

ปรากฏอย่างไร เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา สังขารปรากฏอย่างไร  
คือ เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง สังขารปรากฏโดยความสิ้นไป เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ 

สังขารปรากฏโดยความเป็นภัย เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา สังขารปรากฏโดยสุญญตะ  67

เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง จิตมากด้วยธรรมอะไร เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ จิตมาก
ด้วยธรรมอะไร เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา จิตมากด้วยธรรมอะไร  

คือ เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง จิตมากด้วยความน้อมใจเชื่อ เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ 
จิตมากด้วยความสงบ เมื่อมนสิการโดยความเป็น อนัตตา จิตมากด้วยความรู้ 

บุคคลผู้มนสิการโดยความไม่เที่ยง มากด้วยความน้อมใจเชื่อ ย่อมได้อินทรีย์อะไร ผู้มนสิการโดยความ
เป็นทุกข์ มากด้วยความสงบ ย่อมได้อินทรีย์อะไร ผู้มนสิการโดยความเป็นอนัตตา มากด้วยความรู้ ย่อมได้
อินทรีย์อะไร  

คือ บุคคลผู้มนสิการโดยความไม่เที่ยง มากด้วยความน้อมใจเชื่อ ย่อมได้ สัทธินทรีย์ ผู้มนสิการโดย
ความเป็นทุกข์ มากด้วยความสงบ ย่อมได้สมาธินทรีย์ ผู้มนสิการโดยความเป็นอนัตตา มากด้วยความรู้ ย่อม
ได้ปัญญินทรีย์ 

เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง มากด้วยความน้อมใจเชื่อ อินทรีย์อะไร เป็นใหญ่ อินทรีย์แห่ง
ภาวนาที่เป็นไปตามอินทรีย์นั้นมีเท่าไร เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุต
ตปัจจัย เป็นธรรมมีรสเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าอย่างไร ใครย่อมเจริญ  

เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ มากด้วยความสงบ อินทรีย์อะไรเป็นใหญ่ เมื่อมนสิการโดยความเป็น
อนัตตา มากด้วยความรู้ อินทรีย์อะไรเป็นใหญ่ อินทรีย์แห่งภาวนาที่เป็นไปตามอินทรีย์นั้นมีเท่าไร เป็นสหชาต
ปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย เป็นธรรมมีรส เป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่า 68

ภาวนา เพราะมีความหมายว่าอย่างไร ใครย่อมเจริญ 

 สุญญตะ หมายถึงเว้นจากอัตตา (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๑๙/๑๘๖)67

 รส ในที่นี้หมายถึงวิมุตติรส (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๒๐/๑๘๘)68
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เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา มากด้วยความรู้ อินทรีย์อะไรเป็นใหญ่ อินทรีย์แห่งภาวนาที่เป็นไป
ตามอินทรีย์นั้นมีเท่าไร เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย เป็น
ธรรมมีรสเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าอย่างไร ใครย่อมเจริญ  

คือ เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง มากด้วยความน้อมใจเชื่อ สัทธินทรีย์เป็นใหญ่ อินทรีย์แห่ง
ภาวนาที่เป็นไปตามสัทธินทรีย์นั้นมี ๔ ประการ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็น
สัมปยุตตปัจจัย เป็นธรรมมีรสเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่ามีรสเป็นอย่างเดียวกัน ผู้
ใดปฏิบัติชอบ ผู้นั้นย่อมเจริญ การเจริญอินทรีย์ย่อมไม่มีแก่ผู้ปฏิบัติผิด  

เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ มากด้วยความสงบ สมาธินทรีย์เป็นใหญ่ อินทรีย์แห่งภาวนาที่เป็นไป
ตามสมาธินทรีย์นั้นมี ๔ ประการ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตต
ปัจจัย เป็นธรรมมีรสเป็นอย่าง เดียวกัน ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่ามีรสเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ใดปฏิบัติ 
ชอบ ผู้นั้นย่อมเจริญ การเจริญอินทรีย์ ย่อมไม่มีแก่ผู้ปฏิบัติผิด  

เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา มากด้วยความรู้ ปัญญินทรีย์เป็นใหญ่ อินทรีย์แห่งภาวนาที่เป็นไป
ตามปัญญินทรีย์นั้นมี ๔ ประการ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตต
ปัจจัย เป็นธรรมมีรสเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่ามีรสเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ใดปฏิบัติ
ชอบ ผู้นั้นย่อมเจริญ การเจริญอินทรีย์ ย่อมไม่มีแก่ผู้ปฏิบัติผิด 

[๒๒๐] เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง มากด้วยความน้อมใจเชื่อ อินทรีย์ อะไรเป็นใหญ่ 
อินทรีย์แห่งภาวนาที่เป็นไปตามอินทรีย์นั้นมีเท่าไร เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย 
เป็นสัมปยุตตปัจจัย  

ในเวลารู้แจ้งอินทรีย์อะไรเป็นใหญ่ อินทรีย์แห่งการรู้แจ้งที่เป็นไปตามอินทรีย์นั้น มีเท่าไร เป็นสหชาต
ปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตต-ปัจจัย เป็นธรรมมีรสเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่า
ภาวนา เพราะมีความหมายว่าอย่างไร ชื่อว่าการรู้แจ้ง เพราะมีความหมายว่าอย่างไร 

เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเป็นทุกข์ มากด้วยความสงบ อินทรีย์อะไร เป็นใหญ่ อินทรีย์แห่งภาวนาที่
เป็นไปตามอินทรีย์นั้นมีเท่าไร เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย 
ในเวลารู้แจ้งอินทรีย์อะไร เป็นใหญ่ อินทรีย์แห่งการรู้แจ้งที่เป็นไปตามอินทรีย์นั้นมีเท่าไร เป็นสหชาตปัจจัย 
เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย เป็นธรรมมีรสเป็น อย่างเดียวกัน ชื่อว่าภาวนา 
เพราะมีความหมายว่าอย่างไร ชื่อว่าการรู้แจ้ง เพราะมี ความหมายว่าอย่างไร 

เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเป็นอนัตตา มากด้วยความรู้ อินทรีย์อะไร เป็นใหญ่ อินทรีย์แห่งภาวนาที่
เป็นไปตามอินทรีย์นั้นมีเท่าไร เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย  

ในเวลารู้แจ้งอินทรีย์อะไรเป็นใหญ่ อินทรีย์แห่งการรู้แจ้งที่เป็นไปตามอินทรีย์นั้น มีเท่าไร เป็นสหชาต
ปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตต-ปัจจัย เป็นธรรมมีรสเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่า
ภาวนา เพราะมีความหมายว่า อย่างไร ชื่อว่าการรู้แจ้ง เพราะมีความหมายว่าอย่างไร 

คือ เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง มากด้วยความน้อมใจเชื่อ สัทธินทรีย์เป็นใหญ่ อินทรีย์แห่ง
ภาวนาที่เป็นไปตามสัทธินทรีย์นั้นมี ๔ ประการ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็น
สัมปยุตตปัจจัย  

ในเวลารู้แจ้งปัญญินทรีย์เป็นใหญ่ อินทรีย์แห่งการรู้แจ้งที่เป็นไปตามปัญญินทรีย์ นั้นมี ๔ ประการ เป็น
สหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย เป็นธรรมมีรสเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อ
ว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่ามีรสเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่าการรู้แจ้ง เพราะมีความหมายว่าเห็น ด้วยอาการ
อย่างนี้ แม้บุคคลผู้รู้แจ้งก็ชื่อว่าย่อมเจริญ แม้ผู้เจริญก็ชื่อว่าย่อมรู้แจ้ง 



 50

เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเป็นทุกข์ มากด้วยความสงบ สมาธินทรีย์เป็นใหญ่ อินทรีย์แห่งภาวนาที่
เป็นไปตามสมาธินทรีย์นั้นมี ๔ ประการ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็น
สัมปยุตตปัจจัย  

ในเวลารู้แจ้งปัญญินทรีย์เป็นใหญ่ อินทรีย์แห่งการรู้แจ้งที่เป็นไปตามปัญญินทรีย์ นั้นมี ๔ ประการ เป็น
สหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย เป็นธรรมมีรสเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อ
ว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่ามีรสเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่าการรู้แจ้ง เพราะมีความหมายว่าเห็น ด้วยอาการ
อย่างนี้ แม้บุคคลผู้รู้แจ้งก็ชื่อว่าย่อมเจริญ แม้ผู้เจริญก็ชื่อว่าย่อมรู้แจ้ง 

เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเป็นอนัตตา มากด้วยความรู้ ปัญญินทรีย์เป็นใหญ่ อินทรีย์แห่งภาวนาที่
เป็นไปตามปัญญินทรีย์นั้นมี ๔ ประการ เป็นสหชาต-ปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็น
สัมปยุตตปัจจัย  

ในเวลารู้แจ้งปัญญินทรีย์เป็นใหญ่ อินทรีย์แห่งการรู้แจ้งที่เป็นไปตามปัญญินทรีย์ นั้นมี ๔ ประการ เป็น
สหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย เป็นธรรมมีรสเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อ
ว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่ามีรสเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่าการรู้แจ้ง เพราะมีความหมายว่าเห็น ด้วยอาการ
อย่างนี้ แม้บุคคลผู้รู้แจ้งก็ชื่อว่าย่อมเจริญ แม้ผู้เจริญก็ชื่อว่าย่อมรู้แจ้ง 

[๒๒๑] เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง อินทรีย์อะไรมีประมาณย่ิง เพราะอินทรีย์อะไรมี
ประมาณย่ิงบุคคลจึงเป็นสัทธาธิมุต เมื่อมนสิการโดยความ เป็นทุกข์ อินทรีย์อะไรมีประมาณย่ิง เพราะอินทรีย์
อะไรมีประมาณย่ิงบุคคลจึงเป็นกายสักขี เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา อินทรีย์อะไรมีประมาณย่ิง เพราะ
อินทรีย์อะไรมีประมาณย่ิงบุคคลจึงเป็นทิฏฐิปัตตะ 

คือ เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง สัทธินทรีย์มีประมาณย่ิง เพราะสัทธินทรีย์มีประมาณย่ิง บุคคล
จึงเป็นสัทธาธิมุต เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ สมาธินทรีย์มีประมาณย่ิง เพราะสมาธินทรีย์มีประมาณย่ิง 
บุคคลจึงเป็นกายสักขี เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา ปัญญินทรีย์มีประมาณย่ิง เพราะปัญญินทรีย์มี
ประมาณย่ิง บุคคลจึงเป็นทิฏฐิปัตตะ บุคคลผู้น้อมใจเชื่อ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า สัทธาธิมุต บุคคลชื่อว่าทำให้
แจ้ง เพราะเป็นผู้ถูกต้องธรรม เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ากายสักขี บุคคลชื่อว่าบรรลุแล้ว เพราะเป็นผู้เห็นธรรม 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า ทิฏฐิปัตตะ บุคคลผู้น้อมใจเชื่อ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสัทธาธิมุต บุคคลถูกต้อง ฌาน
ก่อน ภายหลังจึงทำให้แจ้งนิพพานซึ่งเป็นความดับ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า กายสักขี ญาณว่า “สังขารเป็นทุกข์ 
นิโรธเป็นสุข” เป็นญาณอันบุคคลเห็นแล้ว ทราบแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญา เพราะเหตุนั้น จึง
ชื่อว่าทิฏฐิปัตตะ บุคคล ๓ จำพวกนี้ คือ สัทธาธิมุต  ๑ กายสักขี  ๑ ทิฏฐิปัตตะ  ๑ พึงเป็นสัทธาธิมุตก็ได้ 69 70 71

เป็นกายสักขีก็ได้ เป็นทิฏฐิปัตตะก็ได้ด้วยอำนาจวัตถุ (และ) ด้วยปริยาย 
คำว่า พึงเป็น อธิบายว่า พึงเป็นอย่างไร 

 สัทธาธิมุต หมายถึงพระอริยบุคคลผู้บรรลุโสดาปัตติผลขึ้นไป พ้นด้วยศรัทธา (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๒๑/๙๘, องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) 69

๓/๑๔/๑๖๑-๑๖๒)

 กายสักขี หมายถึงพระอริยบุคคลผู้บรรลุโสดาปัตติผลขึ้นไป เป็นผู้เห็นประจักษ์กับตัว สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยนามกายแล้ว70

สามารถจะทำให้แจ้งพระนิพพาน (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๒๑/๙๘, องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๑๔/๑๖๑)

 ทิฏฐิปัตตะ หมายถึงพระอริยบุคคลผู้บรรลุโสดาปัตติผลขึ้นไป มีสัมมาทิฏฐิ เข้าใจอริยสัจถูกต้อง (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๒๑๙/๘, 71

องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๑๔/๑๖๑-๑๖๒)
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คือ เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง สัทธินทรีย์มีประมาณย่ิง เพราะ สัทธินทรีย์มีประมาณย่ิง 
บุคคลจึงเป็นสัทธาธิมุต เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ สัทธินทรีย์มีประมาณย่ิง เพราะสัทธินทรีย์มีประมาณ
ย่ิง บุคคลจึงเป็นสัทธาธิมุต เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา สัทธินทรีย์มีประมาณย่ิง เพราะสัทธินทรีย์มี
ประมาณย่ิง บุคคลจึงเป็นสัทธาธิมุต บุคคล ๓ จำพวกนี้เป็นสัทธาธิมุตด้วยอำนาจสัทธินทรีย์อย่างนี ้

เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเป็นทุกข์ สมาธินทรีย์มีประมาณย่ิง เพราะ สมาธินทรีย์มีประมาณย่ิง 
บุคคลจึงเป็นกายสักขี เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา สมาธินทรีย์มีประมาณย่ิง เพราะสมาธินทรีย์มี
ประมาณย่ิง บุคคลจึงเป็นกายสักขีเมื่อมนสิการโดยความไม่เที่ยง สมาธินทรีย์มีประมาณย่ิง เพราะสมาธินทรีย์
มีประมาณย่ิง บุคคลจึงเป็นกายสักขี บุคคล ๓ จำพวกนี้เป็นกายสักขีด้วยอำนาจ สมาธินทรีย์อย่างนี้ 

เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเป็นอนัตตา ปัญญินทรีย์มีประมาณย่ิง เพราะปัญญินทรีย์มีประมาณย่ิง 
บุคคลจึงเป็นทิฏฐิปัตตะ เมื่อมนสิการโดยความไม่เที่ยง ปัญญินทรีย์มีประมาณย่ิง เพราะปัญญินทรีย์มี
ประมาณย่ิง บุคคลจึงเป็นทิฏฐิปัตตะ เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ ปัญญินทรีย์มีประมาณย่ิง เพราะปัญญิ
นทรีย์มีประมาณย่ิง บุคคลจึงเป็นทิฏฐิปัตตะ บุคคล ๓ จำพวกนี้เป็นทิฏฐิปัตตะด้วยอำนาจ ปัญญินทรีย์อย่างนี ้

บุคคล ๓ จำพวกนี้ คือ สัทธาธิมุต ๑ กายสักขี ๑ ทิฏฐิปัตตะ ๑ พึงเป็น สัทธาธิมุตก็ได้ เป็นกายสักขีก็ได้ 
เป็นทิฏฐิปัตตะก็ได้ด้วยอำนาจวัตถุ(และ)ด้วยปริยาย อย่างนี้ 

บุคคล ๓ จำพวกนี้ คือ สัทธาธิมุต ๑ กายสักขี ๑ ทิฏฐิปัตตะ ๑ ฯลฯ พึงเป็นสัทธาธิมุตอย่างหนึ่ง เป็น
กายสักขีอย่างหนึ่ง เป็นทิฏฐิปัตตะอย่างหนึ่ง ด้วยประการฉะนี้  

ถามว่า พึงเป็นอย่างไร 
ตอบว่า เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง สัทธินทรีย์มีประมาณย่ิง เพราะสัทธินทรีย์มีประมาณย่ิง 

บุคคลจึงเป็นสัทธาธิมุต เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ สมาธินทรีย์มีประมาณย่ิง เพราะสมาธินทรีย์มี
ประมาณย่ิง บุคคลจึงเป็นกายสักขี เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา ปัญญินทรีย์มีประมาณย่ิง เพราะปัญญิ
นทรีย์มีประมาณย่ิง บุคคลจึงเป็นทิฏฐิปัตตะ บุคคล ๓ จำพวกนี้ คือ สัทธาธิมุต ๑ กายสักขี ๑ ทิฏฐิปัตตะ ๑ พึง
เป็นสัทธาธิมุตอย่างหนึ่ง เป็นกายสักขีอย่างหนึ่ง เป็นทิฏฐิปัตตะอย่างหนึ่ง ด้วยประการฉะนี้  

เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง สัทธินทรีย์มีประมาณย่ิง เพราะสัทธินทรีย์ มีประมาณย่ิง บุคคลจึง
ได้โสดาปัตติมรรค เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่าเป็นสัทธานุสารี  อินทรีย์ที่เป็นไปตามสัทธินทรีย์นั้นมี ๔ 72

ประการ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย การเจริญอินทรีย์ ๔ 
ย่อมมีด้วยอำนาจสัทธินทรีย์ บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้โสดาปัตติมรรคด้วยอำนาจ สัทธินทรีย์ บุคคลเหล่านั้น
แม้ทั้งหมดเป็นสัทธานุสาร ี

เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง สัทธินทรีย์มีประมาณย่ิง เพราะสัทธินทรีย์ มีประมาณย่ิง บุคคลจึง
ทำให้แจ้งโสดาปัตติผล เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า เป็นสัทธาธิมุต อินทรีย์ที่เป็นไปตามอินทรีย์นั้นมี ๔ 
ประการ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย อินทรีย์ ๔ เป็นอัน
บุคคลเจริญแล้ว เจริญดีแล้วด้วยอำนาจสัทธินทรีย์ บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งทำให้แจ้งโสดาปัตติผลด้วยอำ
นาจสัทธินทรีย์ บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นสัทธาธิมุต 

เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง สัทธินทรีย์มีประมาณย่ิง เพราะสัทธินทรีย์มีประมาณย่ิง บุคคลจึง
ได้สกทาคามิมรรค ฯลฯ ทำให้แจ้งสกทาคามิผล ไ ด้อนาคามิมรรค ฯลฯ ทำให้แจ้งอนาคามิผล ฯลฯ ไ ด้อรหัต
ตมรรค ฯลฯ ทำให้แจ้งอรหัตตผล เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า เป็นสัทธาธิมุต อินทรีย์ที่เป็นไปตามสัทธินทรีย์

 สัทธานุสาร ีหมายถึงผู้แล่นไปตามศรัทธา ท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือบรรลุโสดาปัตติผล มีศรัทธาแก่กล้าบรรลุผลแล้วกลายเป็นศรัทธา72
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นั้นมี ๔ ประการ ฯลฯ เป็นสัมปยุตตปัจจัย อินทรีย์ ๔ เป็นอันบุคคลเจริญแล้ว เจริญดีแล้ว ด้วยอำนาจสัทธินท
รีย์ บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งทำให้แจ้งอรหัตตผลด้วยอำนาจสัทธินทรีย์ บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นสัทธาธิมุต 

เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเป็นทุกข์ สมาธินทรีย์มีประมาณย่ิง เพราะสมาธินทรีย์มีประมาณย่ิง บุคคล
จึงได้โสดาปัตติมรรค เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า เป็นกายสักขี อินทรีย์ที่เป็นไปตามสมาธินทรีย์นั้นมี ๔ 
ประการ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย การเจริญอินทรีย์ ๔ 
ย่อมมีด้วยอำนาจสมาธินทรีย์ บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้โสดาปัตติมรรค ด้วยอำนาจสมาธินทรีย์ บุคคลเหล่า
นั้นทั้งหมดเป็นกายสักข ี

เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเป็นทุกข์ สมาธินทรีย์มีประมาณย่ิง เพราะสมาธินทรีย์มีประมาณย่ิง บุคคล
จึงทำให้แจ้งโสดาปัตติผล ฯลฯ ไ ด้สกทาคามิมรรค ฯลฯ ทำให้แจ้งสกทาคามิผล ฯลฯ ไ ด้อนาคามิมรรค ฯลฯ 
ทำให้แจ้งอนาคามิผล ฯลฯ ได้อรหัตตมรรค ฯลฯ ทำให้แจ้งอรหัตตผล เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า เป็นกาย
สักขี อินทรีย์ที่เป็นไปตามสมาธินทรีย์นั้นมี ๔ ประการ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสย
ปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย อินทรีย์ ๔ เป็นอันบุคคลเจริญแล้ว เจริญดีแล้วด้วยอำนาจสมาธินทรีย์ บุคคลเหล่า
ใดเหล่าหนึ่งทำให้แจ้งอรหัตตผลด้วยอำนาจสมาธินทรีย์ บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกายสักข ี

เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเป็นอนัตตา ปัญญินทรีย์มีประมาณย่ิง เพราะปัญญินทรีย์มีประมาณย่ิง 
บุคคลจึงได้โสดาปัตติมรรค เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า เป็นธรรมานุสารี  อินทรีย์ที่เป็นไปตามปัญญินทรีย์73

นั้นมี ๔ ประการ ฯลฯ เป็นสัมปยุตตปัจจัย การเจริญอินทรีย์ ๔ ย่อมมีได้ด้วยอำนาจปัญญินทรีย์ บุคคลเหล่าใด
เหล่าหนึ่ง ได้โสดาปัตติมรรคด้วยอำนาจปัญญินทรีย์ บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นธรรมานุสาร ี

เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเป็นอนัตตา ปัญญินทรีย์มีประมาณย่ิง เพราะปัญญินทรีย์มีประมาณย่ิง 
บุคคลจึงทำให้แจ้งโสดาปัตติผล เพราะเหตุนั้น ท่านจึง กล่าวว่า เป็นทิฏฐิปัตตะ อินทรีย์ที่เป็นไปตามปัญญินท
รีย์นั้นมี ๔ ประการ ฯลฯ เป็นสัมปยุตตปัจจัย อินทรีย์ ๔ เป็นอันบุคคลเจริญแล้ว เจริญดีแล้วด้วยอำนาจปัญญิ
นทรีย์ บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งทำให้แจ้งโสดาปัตติผลด้วยอำนาจปัญญินทรีย์ บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นทิฏฐิ
ปัตตะ 

เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเป็นอนัตตา ปัญญินทรีย์มีประมาณย่ิง เพราะปัญญินทรีย์มีประมาณย่ิง 
บุคคลจึงได้สกทาคามิมรรค ฯลฯ ทำให้แจ้งสกทาคามิผล ฯลฯ ไ ด้อนาคามิมรรค ฯลฯ ทำให้แจ้งอนาคามิผล 
ฯลฯ ได้อรหัตตมรรค ฯลฯ ทำให้แจ้งอรหัตตผล เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า เป็นทิฏฐิปัตตะ อินทรีย์ที่เป็นไป
ตามปัญญินทรีย์นั้นมี ๔ ประการ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตต
ปัจจัย อินทรีย์ ๔ เป็นอันบุคคลเจริญแล้ว เจริญดีแล้วด้วยอำนาจปัญญินทรีย์ บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งทำให้
แจ้งอรหัตตผลด้วยอำนาจปัญญินทรีย์ บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นทิฏฐิปัตตะ 

[๒๒๒] บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเจริญแล้ว กำลังเจริญ หรือจักเจริญซึ่งเนกขัมมะ บรรลุแล้ว 
กำลังบรรลุ หรือจักบรรลุ ถึงแล้ว กำลังถึง หรือจักถึง ได้แล้ว กำลังได้ หรือจักได้ รู้แจ้งแล้ว กำลังรู้แจ้ง หรือจักรู้
แจ้ง ทำให้แจ้งแล้ว กำลังทำให้แจ้ง หรือจักทำให้แจ้ง ถูกต้องแล้ว กำลังถูกต้อง หรือจักถูกต้อง ถึงความ
ชำนาญแล้ว กำลังถึงความชำนาญ หรือจักถึงความชำนาญ ถึงความสำเร็จแล้ว กำลังถึงความสำเร็จ หรือจัก
ถึงความสำเร็จ ถึงความแกล้วกล้าแล้ว กำลังถึงความแกล้วกล้า หรือจักถึงความแกล้วกล้า บุคคลเหล่านั้น
ทั้งหมดเป็นสัทธาธิมุต ด้วยอำนาจสัทธินทรีย์ เป็นกายสักขีด้วยอำนาจสมาธินทรีย์ เป็นทิฏฐิปัตตะด้วยอำ
นาจปัญญินทรีย์ 

 ธรรมานุสารี หมายถึงผู้แล่นไปตามธรรม ท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือบรรลุโสดาปัตติผล มีปัญญาแก่กล้า บรรลุผลแล้วกลายเป็นทิฏฐิ73
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บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเจริญแล้ว กำลังเจริญ หรือจักเจริญซึ่งอพยาบาท ฯลฯ อาโลกสัญญา ฯลฯ อวิก
เขปะ ฯลฯ ธัมมววัตถาน ฯลฯ ญาณ ฯลฯ ปามุชชะ ฯลฯ ปฐมฌาน ฯลฯ ทุติยฌาน ฯลฯ ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถ
ฌาน ฯลฯ อากาสานัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ อากิญจัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ 
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ อนิจจานุปัสสนา ฯลฯ ทุกขานุปัสสนา ฯลฯ อนัตตานุปัสสนา ฯลฯ นิพพิ
ทานุปัสสนา ฯลฯ วิราคานุปัสสนา ฯลฯ นิโรธานุปัสสนา ฯลฯ ปฏินิสสัคคานุปัสสนา ฯลฯ ขยานุปัสสนา ฯลฯ ว
ยานุปัสสนา ฯลฯ วิปริณามานุปัสสนา ฯลฯ อนิมิตตานุปัสสนา ฯลฯ อัปปณิหิตานุปัสสนา ฯลฯ สุญญตานุปัส
สนา ฯลฯ อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา ฯลฯ ยถาภูตญาณทัสสนะ ฯลฯ อาทีนวานุปัสสนา ฯลฯ ปฏิสังขานุปัสสนา 
ฯลฯ วิวัฏฏนานุปัสสนา ฯลฯ โ สดาปัตติมรรค ฯลฯ สกทาคามิมรรค ฯลฯ อนาคามิมรรค บุคคลเหล่าใดเหล่า
หนึ่งเจริญแล้ว กำลังเจริญ หรือจักเจริญซึ่งอรหัตตมรรค 

บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเจริญแล้ว กำลังเจริญ หรือจักเจริญ ซึ่งสติปัฏฐาน ๔ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ ฯลฯ 
อิทธิบาท ๔ ฯลฯ อินทรีย์ ๕ ฯลฯ พละ ๕ ฯลฯ โพชฌงค์ ๗ ฯลฯ อริยมรรคมีองค์ ๘ บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่ง
เจริญแล้ว กำลังเจริญ หรือจักเจริญ ซึ่งวิโมกข์ ๘ บรรลุแล้ว กำลังบรรลุ หรือจักบรรลุ ถึงแล้ว กำลังถึง หรือจัก
ถึง ได้แล้ว กำลังได้ หรือจักได้ รู้แจ้งแล้ว กำลังรู้แจ้ง หรือจักรู้แจ้ง ทำให้แจ้งแล้ว กำลังทำให้แจ้ง หรือจักทำให้
แจ้ง ถูกต้องแล้ว กำลังถูกต้อง หรือ จักถูกต้อง ถึงความชำนาญแล้ว กำลังถึงความชำนาญ หรือจักถึงความ
ชำนาญ ถึงความสำเร็จแล้ว กำลังถึงความสำเร็จ หรือจักถึงความสำเร็จ ถึงความแกล้วกล้า แล้ว กำลังถึง
ความแกล้วกล้า หรือจักถึงความแกล้วกล้า บุคคลเหล่านั้นทั้งหมด เป็นสัทธาธิมุตด้วยอำนาจสัทธินทรีย์ เป็น
กายสักขีด้วยอำนาจสมาธินทรีย์ เป็นทิฏฐิปัตตะด้วยอำนาจปัญญินทรีย์ 

บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่ง บรรลุแล้ว กำลังบรรลุ หรือจักบรรลุซึ่งปฏิสัมภิทา ๔ ฯลฯ บุคคลเหล่านั้น
ทั้งหมดเป็นสัทธาธิมุตด้วยอำนาจสัทธินทรีย์ เป็นกายสักขีด้วย อำนาจสมาธินทรีย์ เป็นทิฏฐิปัตตะด้วยอำ
นาจปัญญินทรีย์ 

บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้แจ้งแล้ว กำลังรู้แจ้ง หรือจักรู้แจ้งซึ่งวิชชา ๓ ฯลฯ บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็น
สัทธาธิมุตด้วยอำนาจสัทธินทรีย์ เป็นกายสักขีด้วย อำนาจสมาธินทรีย์ เป็นทิฏฐิปัตตะด้วยอำนาจปัญญินทรีย์ 

บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ศึกษาแล้ว กำลังศึกษา หรือจักศึกษาซึ่งสิกขา ๓ ทำให้แจ้งแล้ว กำลังทำให้แจ้ง 
หรือจักทำให้แจ้ง ถูกต้องแล้ว กำลังถูกต้อง หรือ จักถูกต้อง ถึงความชำนาญแล้ว กำลังถึงความชำนาญ หรือ
จักถึงความชำนาญ ถึงความสำเร็จแล้ว กำลังถึงความสำเร็จ หรือจักถึงความสำเร็จ ถึงความแกล้วกล้า แล้ว 
กำลังถึงความแกล้วกล้า หรือจักถึงความแกล้วกล้า บุคคลเหล่านั้นทั้งหมด เป็นสัทธาธิมุตด้วยอำนาจสัทธินท
รีย์ เป็นกายสักขีด้วยอำนาจสมาธินทรีย์ เป็นทิฏฐิปัตตะด้วยอำนาจปัญญินทรีย์ 

บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่ง กำหนดรู้ทุกข์ ละสมุทัย ทำให้แจ้งนิโรธ เจริญมรรค บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็น
สัทธาธิมุตด้วยอำนาจสัทธินทรีย์ เป็นกายสักขีด้วยอำนาจสมาธินทรีย์ เป็นทิฏฐิปัตตะด้วยอำนาจปัญญินทรีย์ 

การรู้แจ้งสัจจะมีได้ด้วยอาการเท่าไร บุคคลรู้แจ้งสัจจะด้วยอาการเท่าไร  
คือ การรู้แจ้งสัจจะมีได้ด้วยอาการ ๔ อย่าง บุคคลรู้แจ้งสัจจะด้วยอาการ ๔ อย่าง ได้แก่  
๑. รู้แจ้งทุกขสัจว่า  เป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการกำหนดรู้  
๒. รู้แจ้งสมุทยสัจว่า เป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการละ  
๓. รู้แจ้งนิโรธสัจว่า เป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการทำให้แจ้ง  
๔. รู้แจ้งมัคคสัจว่า เป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการเจริญ  
การรู้แจ้งสัจจะมีได้ด้วยอาการ ๔ อย่างนี้ บุคคลเมื่อรู้แจ้งสัจจะด้วยอาการ ๔ อย่างนี้ เป็นสัทธาธิมุต

ด้วยอำนาจสัทธินทรีย์ เป็นกายสักขีด้วยอำนาจสมาธินทรีย์ เป็นทิฏฐิปัตตะด้วยอำนาจปัญญินทรีย์ 
การรู้แจ้งสัจจะมีได้ด้วยอาการเท่าไร บุคคลรู้แจ้งสัจจะด้วยอาการเท่าไร  
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คือ การรู้แจ้งสัจจะมีได้ด้วยอาการ ๙ อย่าง บุคคลรู้แจ้งสัจจะด้วยอาการ ๙ อย่าง ได้แก่  
๑. รู้แจ้งทุกขสัจว่า  เป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการกำหนดรู้  
๒.  รู้แจ้งสมุทยสัจว่า เป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการละ  
๓.  รู้แจ้งนิโรธสัจว่า  เป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการทำให้แจ้ง  
๔.  รู้แจ้งมัคคสัจว่า  เป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการเจริญ  
๕.  รู้แจ้งธรรมทั้งปวงด้วยความรู้ย่ิง  
๖.  รู้แจ้งสังขารทั้งปวงด้วยการกำหนดรู้  
๗.  รู้แจ้งอกุศลธรรมทั้งปวงด้วยการละ  
๘.  รู้แจ้งมรรค ๔ ด้วยการเจริญ 
๙.  รู้แจ้งนิโรธด้วยการทำให้แจ้ง  
การรู้แจ้งสัจจะมีได้ด้วยอาการ ๙ อย่างนี้ บุคคลเมื่อรู้แจ้งสัจจะด้วยอาการ ๙ อย่างนี้ เป็นสัทธาธิมุต

ด้วยอำนาจสัทธินทรีย์ เป็นกายสักขีด้วยอำนาจสมาธินทรีย์ เป็นทิฏฐิปัตตะด้วยอำนาจปัญญินทรีย์ 
ทุติยภาณวาร จบ 

[๒๒๓] เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง สังขารปรากฏอย่างไร เมื่อ มนสิการโดยความเป็น
ทุกข์ สังขารปรากฏอย่างไร เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา สังขารปรากฏอย่างไร  

คือ เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง สังขารปรากฏโดยความสิ้นไป เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ 
สังขารปรากฏโดยความเป็นภัย เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา สังขารปรากฏโดยสุญญตะ 

เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง จิตมากด้วยอะไร เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ จิตมากด้วยอะไร 
เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา จิตมากด้วยอะไร  

คือ เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง จิตมากด้วยความน้อมใจเชื่อ เมื่อ มนสิการโดยความเป็นทุกข์ 
จิตมากด้วยความสงบ เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา จิตมากด้วยความรู้ 

บุคคลผู้มนสิการโดยความไม่เที่ยง มากด้วยความน้อมใจเชื่อ ย่อมได้วิโมกข์อะไร ผู้มนสิการโดยความ
เป็นทุกข์ มากด้วยความสงบ ย่อมได้วิโมกข์อะไร ผู้มนสิการโดยความเป็นอนัตตา มากด้วยความรู้ ย่อมได้
วิโมกข์อะไร  

คือ บุคคลผู้มนสิการโดยความไม่เที่ยง มากด้วยความน้อมใจเชื่อ ย่อมได้อนิมิตตวิโมกข์ ผู้มนสิการโดย
ความเป็นทุกข์ มากด้วยความสงบ ย่อมได้อัปปณิหิตวิโมกข์ ผู้มนสิการโดยความเป็นอนัตตา มากด้วยความรู้ 
ย่อมได้สุญญตวิโมกข์ 

[๒๒๔] เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง มากด้วยความน้อมใจเชื่อ วิโมกข์อะไรเป็นใหญ่ 
วิโมกข์แห่งภาวนาที่เป็นไปตามวิโมกข์นั้นมีเท่าไร เป็นสหชาต-ปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย 
เป็นสัมปยุตตปัจจัย มีรสเป็น อย่างเดียวกัน ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าอย่างไร ใครเจริญ  

เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเป็นทุกข์ มากด้วยความสงบ วิโมกข์อะไรเป็นใหญ่ วิโมกข์แห่งภาวนาที่เป็น
ไปตามวิโมกข์นั้นมีเท่าไร เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย มีรส
เป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าอย่างไร ใครเจริญ  

เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา มากด้วยความรู้ วิโมกข์อะไรเป็นใหญ่ วิโมกข์แห่งภาวนาที่เป็นไป
ตามวิโมกข์นั้นมีเท่าไร เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญ-มัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย มีรส
เป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่า ภาวนา เพราะมีความหมายว่าอย่างไร ใครย่อมเจริญ  
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คือ เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง มากด้วยความน้อมใจเชื่อ อนิมิตตวิโมกข์เป็นใหญ่ วิโมกข์แห่ง
ภาวนาที่เป็นไปตามอนิมิตตวิโมกข์นั้นมี ๒ ประการ  เป็นสหชาตปัจจัย ฯลฯ มีรสเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่า74

ภาวนา เพราะมีความหมายว่ามีรสเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ใดปฏิบัติโดยชอบ ผู้นั้นย่อมเจริญ การเจริญวิโมกข์ 
ย่อมไม่มีแก่ผู้ปฏิบัติผิด 

เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ มากด้วยความสงบ อัปปณิหิตวิโมกข์เป็นใหญ่ วิโมกข์แห่งภาวนาที่เป็น
ไปตามอัปปณิหิตวิโมกข์นั้นมี ๒ ประการ เป็น สหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็น75

สัมปยุตตปัจจัย มีรส เป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่ามีรสเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ใด ปฏิบัติ
โดยชอบ ผู้นั้นย่อมเจริญ การเจริญวิโมกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ปฏิบัติผิด 

เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา มากด้วยความรู้ สุญญตวิโมกข์เป็นใหญ่ วิโมกข์แห่งภาวนาที่เป็นไป
ตามสุญญตวิโมกข์นั้นมี ๒ ประการ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตต76

ปัจจัย มีรสเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่ามีรสเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ใดปฏิบัติโดยชอบ ผู้
นั้นย่อมเจริญ การเจริญวิโมกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ปฏิบัติผิด 

เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง มากด้วยความน้อมใจเชื่อ วิโมกข์อะไรเป็นใหญ่ วิโมกข์แห่งภาวนา
ที่เป็นไปตามวิโมกข์นั้นมีเท่าไร เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย 
มีรสเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่ามีรสเป็นอย่างเดียวกัน ใ นเวลารู้แจ้ง วิโมกข์อะไร
เป็นใหญ่ วิโมกข์แห่งการรู้แจ้งที่เป็นไปตามวิโมกข์นั้นมีเท่าไร เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิ
สสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย มีรสเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าอย่างไร ชื่อว่าการรู้
แจ้ง เพราะมีความหมายว่า อย่างไร  

เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเป็นทุกข์ มากด้วยความสงบ วิโมกข์อะไรเป็นใหญ่ วิโมกข์แห่งภาวนาที่เป็น
ไปตามวิโมกข์นั้นมีเท่าไร เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย มีรส
เป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่ามีรสเป็นอย่างเดียวกัน ใ นเวลารู้แจ้ง วิโมกข์อะไรเป็น
ใหญ่ วิโมกข์แห่งการรู้แจ้งที่เป็นไปตามวิโมกข์นั้นมีเท่าไร เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสย
ปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย มีรสเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าอย่างไร ชื่อว่าการรู้แจ้ง 
เพราะมีความหมายว่าอย่างไร  

เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา มากด้วยความรู้ วิโมกข์อะไรเป็นใหญ่ วิโมกข์แห่งภาวนาที่เป็นไป
ตามวิโมกข์นั้นมีเท่าไร เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย มีรสเป็น
อย่างเดียวกัน ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่ามีรสเป็นอย่างเดียวกัน ใ นเวลารู้แจ้ง วิโมกข์อะไรเป็นใหญ่ 
วิโมกข์แห่งการรู้แจ้งที่เป็นไปตามวิโมกข์นั้นมีเท่าไร เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย 
เป็นสัมปยุตตปัจจัย มีรสเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าอย่างไร ชื่อว่าการรู้แจ้ง เพราะ
มีความหมายว่า อย่างไร  

[๒๒๕] คือ เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง มากด้วยความน้อมใจเชื่อ อนิมิตตวิโมกข์เป็น
ใหญ่ วิโมกข์แห่งภาวนาที่เป็นไปตามอนิมิตตวิโมกข์นั้นมี ๒ ประการ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย 
เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย มีรสเป็นอย่างเดียวกัน แม้ในเวลารู้แจ้ง อนิมิตตวิโมกข์ก็เป็นใหญ่ วิโมกข์

 ได้แก่ อัปปณิหิตวิโมกข์และสุญญตวิโมกข์ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๒๔/๑๙๒)74

 ได้แก่ สุญญตวิโมกข์และอนิมิตตวิโมกข์ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๒๔/๑๙๒)75

 ได้แก่ อนิมิตตวิโมกข์และอัปปณิหิตวิโมกข์ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๒๔/๑๙๒)76
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แห่งการรู้แจ้งที่เป็นไปตามอนิมิตตวิโมกข์นั้นมี ๒ ประการ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสย
ปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย มีรสเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่าการรู้แจ้ง เพราะมีความหมายว่าเห็น แม้บุคคลผู้รู้แจ้ง
อย่างนี้ ก็ชื่อว่าเจริญ แม้ผู้เจริญก็ชื่อว่ารู้แจ้ง 

เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ มากด้วยความสงบ อัปปณิหิตวิโมกข์เป็นใหญ่ วิโมกข์แห่งภาวนาที่เป็น
ไปตามอัปปณิหิตวิโมกข์นั้นมี ๒ ประการ เป็น สหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็น
สัมปยุตตปัจจัย มีรสเป็นอย่างเดียวกัน แม้ในเวลารู้แจ้ง อัปปณิหิตวิโมกข์ก็เป็นใหญ่ วิโมกข์แห่งการรู้แจ้งที่
เป็นไปตามอัปปณิหิตวิโมกข์นั้นมี ๒ ประการ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็น
สัมปยุตตปัจจัย แม้ผู้เจริญก็ชื่อว่ารู้แจ้ง 

เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา มากด้วยความรู้ สุญญตวิโมกข์เป็นใหญ่ วิโมกข์แห่งภาวนาที่เป็นไป
ตามสุญญตวิโมกข์นั้นมี ๒ ประการ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตต
ปัจจัย มีรสเป็นอย่างเดียวกัน แม้ในเวลารู้แจ้ง สุญญตวิโมกข์ก็เป็นใหญ่ วิโมกข์แห่งการรู้แจ้งที่เป็นไปตามสุญ
ญตวิโมกข์นั้นมี ๒ ประการ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย แม้
ผู้เจริญก็ชื่อว่ารู้แจ้ง 

[๒๒๖] เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง วิโมกข์อะไรมีประมาณย่ิง เพราะ วิโมกข์อะไรมี
ประมาณย่ิง บุคคลจึงเป็นสัทธาธิมุต เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ วิโมกข์อะไรมีประมาณย่ิง เพราะวิโมกข์
อะไรมีประมาณย่ิง บุคคลจึงเป็นกายสักขี เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา วิโมกข์อะไรมีประมาณย่ิง เพราะ
วิโมกข์อะไรมีประมาณย่ิง บุคคลจึงเป็นทิฏฐิปัตตะ  

คือ เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง อนิมิตตวิโมกข์มีประมาณย่ิง เพราะอนิมิตตวิโมกข์มีประมาณ
ย่ิง บุคคลจึงเป็นสัทธาธิมุต เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ อัปปณิหิตวิโมกข์มีประมาณย่ิง เพราะอัปปณิหิต
วิโมกข์มีประมาณย่ิง บุคคลจึงเป็นกายสักขี เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา สุญญตวิโมกข์มีประมาณย่ิง เพ
ราะสุญญตวิโมกข์มีประมาณย่ิง บุคคลจึงเป็นทิฏฐิปัตตะ 

บุคคลผู้น้อมใจเชื่อ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสัทธาธิมุต บุคคลชื่อว่าทำให้แจ้ง เพราะเป็นผู้ถูกต้องธรรม 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ากายสักขี บุคคลชื่อว่าบรรลุแล้ว เพราะเป็นผู้เห็นธรรม เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทิฏฐิปัตตะ 
บุคคลผู้น้อมใจเชื่อ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสัทธาธิมุต บุคคลถูกต้องฌานก่อน ภายหลังจึงทำให้แจ้งนิพพานซึ่ง
เป็นความดับ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ากายสักขี ญาณว่า “สังขารเป็นทุกข์ นิโรธเป็นสุข” เป็นญาณอันบุคคลเห็น
แล้ว ทราบแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้ว ด้วยปัญญา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทิฏฐิปัตตะ ฯลฯ บุคคลเหล่าใด
เหล่าหนึ่ง เจริญแล้ว กำลังเจริญ หรือจักเจริญซึ่งเนกขัมมะ ฯลฯ บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นสัทธาธิมุตด้วยอำ
นาจอนิมิตตวิโมกข์ เป็นกายสักขีด้วยอำนาจอัปปณิหิตวิโมกข์ เป็นทิฏฐิปัตตะด้วยอำนาจสุญญตวิโมกข์ 

บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เจริญแล้ว กำลังเจริญ หรือจักเจริญซึ่งอพยาบาท ฯลฯ อาโลกสัญญา ฯลฯ อวิก
เขปะ ฯลฯ บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่ง กำหนดรู้ทุกข์ ละสมุทัย ทำให้แจ้งนิโรธ เจริญมรรค บุคคลเหล่านั้นทั้งหมด
เป็นสัทธาธิมุตด้วย อำนาจอนิมิตตวิโมกข์ เป็นกายสักขีด้วยอำนาจอัปปณิหิตวิโมกข์ เป็นทิฏฐิปัตตะ ด้วยอำ
นาจสุญญตวิโมกข์ 

การรู้แจ้งสัจจะมีได้ด้วยอาการเท่าไร บุคคลรู้แจ้งสัจจะด้วยอาการเท่าไร  
คือ การรู้แจ้งสัจจะมีได้ด้วยอาการ ๔ อย่าง บุคคลรู้แจ้งสัจจะด้วยอาการ ๔ อย่าง ได้แก่ 
๑.  รู้แจ้งทุกขสัจว่า เป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการกำหนดรู้  
๒.  รู้แจ้งสมุทยสัจว่า เป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการละ  
๓.  รู้แจ้งนิโรธสัจว่า เป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการทำให้แจ้ง  
๔.  รู้แจ้งมัคคสัจว่า เป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการเจริญ  
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การรู้แจ้งสัจจะมีได้ด้วยอาการ ๔ อย่างนี้ บุคคลเมื่อรู้แจ้งสัจจะด้วยอาการ ๔ อย่างนี้ เป็นสัทธาธิมุต
ด้วยอำนาจอนิมิตตวิโมกข์ เป็นกายสักขีด้วยอำนาจอัปปณิหิตวิโมกข์ เป็นทิฏฐิปัตตะด้วยอำนาจสุญญตวิโมกข์ 

การรู้แจ้งสัจจะมีได้ด้วยอาการเท่าไร บุคคลรู้แจ้งสัจจะด้วยอาการเท่าไร  
คือ การรู้แจ้งสัจจะมีได้ด้วยอาการ ๙ อย่าง บุคคลรู้แจ้งสัจจะด้วยอาการ ๙ อย่าง ได้แก่ 
๑. รู้แจ้งทุกขสัจว่า เป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งด้วยการกำหนดรู้  
ฯลฯ  
๙.  รู้แจ้งนิโรธด้วยการทำให้แจ้ง   77

การรู้แจ้งสัจจะมีได้ด้วยอาการ ๙ อย่างนี้ บุคคลเมื่อรู้แจ้งสัจจะด้วยอาการ ๙ อย่างนี้ เป็นสัทธาธิมุต
ด้วยอำนาจอนิมิตตวิโมกข์ เป็นกายสักขีด้วยอำนาจ อัปปณิหิตวิโมกข์ เป็นทิฏฐิปัตตะด้วยอำนาจสุญญต
วิโมกข์  

[๒๒๗] บุคคลผู้มนสิการโดยความไม่เที่ยงจะรู้เห็นธรรมเหล่าไหนตามความ เป็นจริง สัมมาทัส
สนะ (ความเห็นชอบ) เป็นอย่างไร  สังขารทั้งปวงชื่อว่าบุคคลเห็นดีแล้วโดยความไม่เที่ยงด้วยการอนุมานตาม
สัมมาทัสสนะนั้นเป็นอย่างไร บุคคล ละความสงสัยได้ที่ไหน  

บุคคลผู้มนสิการโดยความเป็นทุกข์จะรู้เห็นธรรมเหล่าไหนตามความเป็นจริง สัมมาทัสสนะเป็นอย่างไร 
สังขารทั้งปวงชื่อว่าบุคคลเห็นดีแล้วโดยความเป็นทุกข์ ด้วยการอนุมานตามสัมมาทัสสนะนั้นเป็นอย่างไร 
บุคคลละความสงสัยได้ที่ไหน  

บุคคลผู้มนสิการโดยความเป็นอนัตตาจะรู้เห็นธรรมเหล่าไหนตามความเป็นจริง สัมมาทัสสนะเป็น
อย่างไร ธรรมทั้งปวงชื่อว่าบุคคลเห็นดีแล้วโดยความเป็นอนัตตา ด้วยการอนุมานตามสัมมาทัสสนะนั้นเป็น
อย่างไร บุคคลละความสงสัยได้ที่ไหน  

คือ บุคคลผู้มนสิการโดยความไม่เที่ยงจะรู้เห็นนิมิตตามความเป็นจริง เพราะ รู้เห็นนิมิตตามความเป็น
จริงนั้น ท่านจึงกล่าวว่าสัมมาทัสสนะ สังขารทั้งปวงชื่อว่าบุคคลเห็นดีแล้วโดยความไม่เที่ยงด้วยการอนุมาน
ตามสัมมาทัสสสะนั้นอย่างนี้ บุคคลละความสงสัยได้ที่สัมมาทัสสนะนี ้

บุคคลผู้มนสิการโดยความเป็นทุกข์จะรู้เห็นความเป็นไปตามความเป็นจริง เพราะรู้เห็นความเป็นไปตาม
ความเป็นจริงนั้น ท่านจึงกล่าวว่าสัมมาทัสสนะ สังขาร ทั้งปวงชื่อว่าบุคคลเห็นดีแล้วโดยความเป็นทุกข์ด้วย
การอนุมานตามสัมมาทัสสนะนั้น อย่างนี้ บุคคลละความสงสัยได้ที่สัมมาทัสสนะนี ้

บุคคลผู้มนสิการโดยความเป็นอนัตตา จะรู้เห็นนิมิตและความเป็นไปตามความ เป็นจริง เพราะรู้เห็น
นิมิตและความเป็นไปตามความเป็นจริงนั้น ท่านจึงกล่าวว่า สัมมาทัสสนะ ธรรมทั้งปวงชื่อว่าบุคคลเห็นดีแล้ว
โดยความเป็นอนัตตาด้วยการอนุมานตามสัมมาทัสสนะนั้นอย่างนี้ บุคคลละความสงสัยได้ที่สัมมาทัสสนะนี ้

ธรรมเหล่านี้ คือ ยถาภูตญาณ สัมมาทัสสนะ และกังขาวิตรณะมีอรรถ ต่างกันและมีพยัญชนะต่างกัน 
หรือมีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น  

ธรรมเหล่านี้ คือ ยถาภูตญาณ สัมมาทัสสนะ และกังขาวิตรณะมีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่
พยัญชนะเท่านั้น 

เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง อะไรปรากฏโดยความเป็นภัย เมื่อ มนสิการโดยความเป็นทุกข์ 
อะไรปรากฏโดยความเป็นภัย เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา อะไรปรากฏโดยความเป็นภัย  

 ดูความเต็มในข้อ ๒๒๒ หน้า ๓๗๖ ในเล่มนี้77
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คือ เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง นิมิตปรากฏโดยความเป็นภัย เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ 
ความเป็นไปปรากฏโดยความเป็นภัย เมื่อมนสิการโดย ความเป็นอนัตตา นิมิตและความเป็นไปปรากฏโดย
ความเป็นภัย 

ธรรมเหล่านี้ คือ ปัญญาในการ(เห็นสังขาร)ปรากฏโดยความเป็นภัย อาทีนวญาณ และนิพพิทามีอรรถ
ต่างกันและมีพยัญชนะต่างกัน หรือมีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น  

ธรรมเหล่านี้ คือ ปัญญาในการ(เห็นสังขาร)ปรากฏโดยความเป็นภัย อาทีนวญาณ และนิพพิทามีอรรถ
อย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น 

ธรรมเหล่านี้ คือ อนัตตานุปัสสนาและสุญญตานุปัสสนามีอรรถต่างกันและ มีพยัญชนะต่างกัน หรือมี
อรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น  

ธรรมเหล่านี้ คือ อนัตตานุปัสสนาและสุญญตานุปัสสนามีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะ
เท่านั้น 

เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง ญาณคือการพิจารณาอะไรย่อมเกิดขึ้น เมื่อมนสิการโดยความเป็น
ทุกข์ ญาณคือการพิจารณาอะไรย่อมเกิดขึ้น เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา ญาณคือการพิจารณาอะไร
ย่อมเกิดขึ้น  

คือ เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง ญาณคือการพิจารณานิมิตย่อมเกิดขึ้น เมื่อมนสิการโดยความ
เป็นทุกข์ ญาณคือการพิจารณาความเป็นไปย่อมเกิดขึ้น เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา ญาณคือการ
พิจารณานิมิตและความเป็นไปย่อมเกิดขึ้น 

ธรรมเหล่านี้ คือ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ และ สังขารุเปกขาญาณมีอรรถต่างกัน
และมีพยัญชนะต่างกัน หรือมีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น  

ธรรมเหล่านี้ คือ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ และ สังขารุเปกขาญาณมีอรรถอย่าง
เดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น 

เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง จิตออกจากอะไร แล่นไปในที่ไหน  
เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ จิตออกจากอะไร แล่นไปในที่ไหน เมื่อมนสิการ โ ดยความเป็นอนัตตา 

จิตออกจากอะไร แล่นไปในที่ไหน  
คือ เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง จิตออกจากนิมิต แล่นไปในนิพพานซึ่งไม่มีนิมิต เมื่อมนสิการ

โดยความเป็นทุกข์ จิตออกจากความเป็นไป แล่นไปในนิพพานซึ่งไม่มีความเป็นไป เมื่อมนสิการโดยความเป็น
อนัตตา จิตออกจากนิมิตและความเป็นไป แล่นไปในนิพพานธาตุซึ่งเป็นความดับ ซึ่งไม่มีนิมิตและความเป็น
ไป 

ธรรมเหล่านี้ คือ ปัญญาในการออกและหลีกไปจากนิมิตภายนอกและโคตรภู-ธรรมมีอรรถต่างกันและมี
พยัญชนะต่างกัน หรือมีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น  

ธรรมเหล่านี้ คือ ปัญญาในการออกและหลีกไปจากนิมิตภายนอกและโคตรภูธรรม มีอรรถอย่างเดียวกัน 
ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น 

บุคคลผู้มนสิการโดยความไม่เที่ยงย่อมหลุดพ้นด้วยวิโมกข์อะไร ผู้มนสิการโดยความเป็นทุกข์ย่อมหลุด
พ้นด้วยวิโมกข์อะไร ผู้มนสิการโดยความเป็นอนัตตา ย่อมหลุดพ้นด้วยวิโมกข์อะไร  

คือ บุคคลผู้มนสิการโดยความไม่เที่ยง ย่อมหลุดพ้นด้วยอนิมิตตวิโมกข์ ผู้มนสิการโดยความเป็นทุกข์
ย่อมหลุดพ้นด้วยอัปปณิหิตวิโมกข์ ผู้มนสิการโดยความเป็นอนัตตาย่อมหลุดพ้นด้วยสุญญตวิโมกข์ 

ธรรมเหล่านี้ คือ ปัญญาในการออกและหลีกไปจากกิเลสขันธ์และจากนิมิต ภายนอกและมัคคญาณมี
อรรถต่างกันและมีพยัญชนะต่างกัน หรือมีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น  
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ธรรมเหล่านี้ คือ ปัญญาในการออกและหลีกไปจากกิเลสขันธ์และจากนิมิตภายนอกและมัคคญาณมี
อรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น 

[๒๒๘] วิโมกข์ ๓ ย่อมมีในขณะต่างกันด้วยอาการเท่าไร ย่อมมีในขณะ เดียวกันด้วย
อาการเท่าไร  

คือ วิโมกข์ ๓ ย่อมมีในขณะต่างกันด้วยอาการ ๔ อย่าง ย่อมมีในขณะเดียวกันด้วยอาการ ๗ อย่าง 
วิโมกข์ ๓ ย่อมมีในขณะต่างกันด้วยอาการ ๔ อย่าง อะไรบ้าง คือ 
๑. ด้วยสภาวะเป็นใหญ่  ๒. ด้วยสภาวะตั้งมั่น  
๓.  ด้วยสภาวะน้อมจิตไป ๔.  ด้วยสภาวะนำออกไป  
วิโมกข์ ๓ ย่อมมีในขณะต่างกันด้วยสภาวะเป็นใหญ่ เป็นอย่างไร   
คือ เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่เที่ยง อนิมิตตวิโมกข์เป็นใหญ่ เมื่อมนสิการ โ ดยความเป็นทุกข์ อัป

ปณิหิตวิโมกข์เป็นใหญ่ เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา สุญญตวิโมกข์เป็นใหญ่ วิโมกข์ ๓ ย่อมมีในขณะ
ต่างกันด้วยสภาวะเป็นใหญ่อย่างนี้ 

วิโมกข์ ๓ ย่อมมีในขณะต่างกันด้วยสภาวะตั้งม่ัน เป็นอย่างไร  
คือ บุคคลผู้มนสิการโดยความไม่เที่ยงย่อมตั้งจิตไว้มั่นด้วยอำนาจแห่งอนิมิตตวิโมกข์ ผู้มนสิการโดย

ความเป็นทุกข์ย่อมตั้งจิตไว้มั่นด้วยอำนาจแห่งอัปปณิหิตวิโมกข์ ผู้มนสิการโดยความเป็นอนัตตาย่อมตั้งจิตไว้
มั่นด้วยอำนาจแห่งสุญญตวิโมกข์ วิโมกข์ ๓ ย่อมมีในขณะต่างกันด้วยสภาวะตั้งมั่นอย่างนี ้

วิโมกข์ ๓ ย่อมมีในขณะต่างกันด้วยสภาวะน้อมจิตไป เป็นอย่างไร   
คือ บุคคลผู้มนสิการโดยความไม่เที่ยงย่อมน้อมจิตไปด้วยอำนาจแห่งอนิมิตต-วิโมกข์ ผู้มนสิการโดย

ความเป็นทุกข์ย่อมน้อมจิตไปด้วยอำนาจแห่งอัปปณิหิตวิโมกข์ ผู้มนสิการโดยความเป็นอนัตตาย่อมน้อมจิตไป
ด้วยอำนาจแห่งสุญญตวิโมกข์ วิโมกข์ ๓ ย่อมมีในขณะต่างกันด้วยสภาวะน้อมจิตไปอย่างนี้ 

วิโมกข์ ๓ ย่อมมีในขณะต่างกันด้วยสภาวะนำออกไป เป็นอย่างไร   
คือ บุคคลผู้มนสิการโดยความไม่เที่ยงย่อมนำจิตออกไปสู่นิพพานซึ่งเป็นความ ดับด้วยอำนาจแห่งอนิ

มิตตวิโมกข์ ผู้มนสิการโดยความเป็นทุกข์ย่อมนำจิตออกไปสู่นิพพานซึ่งเป็นความดับด้วยอำนาจแห่งอัปปณิ
หิตวิโมกข์ ผู้มนสิการโดยความเป็น อนัตตาย่อมนำจิตออกไปสู่นิพพานซึ่งเป็นความดับด้วยอำนาจแห่งสุญญต
วิโมกข์ วิโมกข์ ๓ ย่อมมีในขณะต่างกันด้วยสภาวะนำออกไปอย่างนี้  

วิโมกข์ ๓ ย่อมมีในขณะต่างกันด้วยอาการ ๔ อย่างนี ้
วิโมกข์ ๓ ย่อมมีในขณะเดียวกันด้วยอาการ ๗ อย่าง อะไรบ้าง คือ  
๑. ด้วยสภาวะประชุมลง ๒. ด้วยสภาวะบรรลุ  
๓. ด้วยสภาวะได้   ๔. ด้วยสภาวะรู้แจ้ง  
๕. ด้วยสภาวะทำให้แจ้ง ๖. ด้วยสภาวะถูกต้อง  
๗. ด้วยสภาวะตรัสรู้  
วิโมกข์ ๓ ย่อมมีในขณะเดียวกันด้วยสภาวะประชุมลง ด้วยสภาวะบรรลุ ด้วยสภาวะได้ ด้วย

สภาวะรู้แจ้ง ด้วยสภาวะทำให้แจ้ง ด้วยสภาวะถูกต้อง ด้วยสภาวะตรัสรู้ เป็นอย่างไร   
คือ บุคคลผู้มนสิการโดยความไม่เที่ยงย่อมพ้นจากนิมิต เพราะเหตุนั้น วิโมกข์นั้นจึงเป็นอนิมิตตวิโมกข์ 

บุคคลพ้นจากอารมณ์ใดย่อมไม่ตั้งอยู่ในอารมณ์นั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกข์นั้นจึงเป็นอัปปณิหิตวิโมกข์ บุคคลไม่
ตั้งอยู่ในอารมณ์ใด เป็นผู้ว่างจากอารมณ์นั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกข์นั้นจึงเป็นสุญญตวิโมกข์ บุคคลว่างจาก
นิมิตใด เป็นผู้ไม่มีนิมิตเพราะนิมิตนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกข์นั้นจึงเป็นอนิมิตตวิโมกข์ วิโมกข์ ๓ ย่อมมีในขณะ
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เดียวกันด้วยสภาวะประชุมลง ด้วยสภาวะ บรรลุ ด้วยสภาวะได้ ด้วยสภาวะรู้แจ้ง ด้วยสภาวะทำให้แจ้ง ด้วย
สภาวะถูกต้อง ด้วยสภาวะตรัสรู้อย่างนี้ 

บุคคลผู้มนสิการโดยความเป็นทุกข์ย่อมพ้นจากปณิธิ (ความตั้งมั่น) เพราะเหตุนั้น วิโมกข์นั้นจึงเป็นอัป
ปณิหิตวิโมกข์ บุคคลไม่ตั้งอยู่ในทุกข์ใด เป็นผู้ว่างจากทุกข์นั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกข์นั้นจึงเป็นสุญญตวิโมกข์ 
บุคคลว่างจากนิมิตใด เป็นผู้ไม่มีนิมิตเพราะนิมิตนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกข์นั้นจึงเป็นอนิมิตตวิโมกข์ บุคคลไม่มี
นิมิต เพราะนิมิตใด ไม่ตั้งอยู่ในนิมิตนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกข์นั้นจึงเป็นอัปปณิหิตวิโมกข์ วิโมกข์ ๓ ย่อมมีใน
ขณะเดียวกันด้วยสภาวะประชุมลง ด้วยสภาวะบรรลุ ด้วยสภาวะ ไ ด้ ด้วยสภาวะรู้แจ้ง ด้วยสภาวะทำให้แจ้ง 
ด้วยสภาวะถูกต้อง ด้วยสภาวะตรัสรู้ อย่างนี้ 

บุคคลผู้มนสิการโดยความเป็นอนัตตาย่อมพ้นจากอภินิเวส (ความยึดมั่น) เพราะเหตุนั้น วิโมกข์นั้นจึง
เป็นสุญญตวิโมกข์ บุคคลว่างจากนิมิตใด เป็นผู้ไม่มีนิมิต เพราะนิมิตนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกข์นั้นจึงเป็นอนิมิต
ตวิโมกข์ บุคคลไม่มีนิมิต เพราะนิมิตใด ไ ม่ตั้งอยู่ในนิมิตนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกข์นั้นจึงเป็นอัปปณิหิตวิโมกข์ 
บุคคลไม่ตั้งอยู่ในนิมิตใด เป็นผู้ว่างจากนิมิตนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกข์นั้นจึงเป็นสุญญตวิโมกข์ วิโมกข์ ๓ ย่อม
มีในขณะเดียวกันด้วยสภาวะประชุมลง ด้วยสภาวะบรรลุ ด้วยสภาวะได้ ด้วยสภาวะรู้แจ้ง ด้วยสภาวะทำให้
แจ้ง ด้วยสภาวะถูกต้อง ด้วยสภาวะตรัสรู้ วิโมกข์ ๓ ย่อมมีในขณะเดียวกันด้วยอาการ ๗ อย่างนี้ 

[๒๒๙] วิโมกข์มีอยู่ ธรรมที่เป็นประธานมีอยู่ ธรรมที่เป็นประธานแห่งวิโมกข์มีอยู่ ธรรมที่เป็น
ข้าศึกต่อวิโมกข์มีอยู่ ธรรมที่อนุโลมตามวิโมกข์มีอยู่ วิโมกขวิวัฏมีอยู่ การเจริญวิโมกข์มีอยู่ ความสงบระงับแห่ง
วิโมกข์มีอยู่  

วิโมกข์ อะไรบ้าง คือ 
๑. สุญญตวิโมกข์   ๒. อนิมิตตวิโมกข์  
๓.  อัปปณิหิตวิโมกข์ 
สุญญตวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ อนิจจานุปัสสนาญาณพ้นจากอภินิเวสว่าเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสุญญตวิโมกข์ ทุกขานุปัสสนา

ญาณพ้นจากอภินิเวสว่าสุข เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสุญญตวิโมกข์ อนัตตานุปัสสนาญาณพ้นจากอภินิเวสว่า
อัตตา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสุญญตวิโมกข์ นิพพิทานุปัสสนาญาณพ้นจากอภินิเวสว่านันทิ เพราะเหตุนั้น จึง
ชื่อว่าสุญญตวิโมกข์ วิราคานุปัสสนาญาณพ้นจากอภินิเวสว่าราคะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสุญญตวิโมกข์ นิโรธ
านุปัสสนาญาณพ้นจากอภินิเวสว่าสมุทัย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสุญญตวิโมกข์ ปฏินิสสัคคานุปัสสนาญาณ
พ้นจากอภินิเวสว่าอาทานะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสุญญตวิโมกข์ อนิมิตตานุปัสสนาญาณพ้นจากอภินิเวสว่านิ
มิต เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสุญญตวิโมกข์ อัปปณิหิตานุปัสสนาญาณพ้นจากอภินิเวสว่าปณิธิ เพราะเหตุนั้น จึง
ชื่อว่าสุญญตวิโมกข์ สุญญตานุปัสสนาญาณพ้นจากอภินิเวสทุกอย่าง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสุญญตวิโมกข์  

อนิจจานุปัสสนาญาณในรูปพ้นจากอภินิเวสว่าเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสุญญตวิโมกข์ ฯลฯ สุญญ
ตานุปัสสนาญาณในรูปพ้นจากอภินิเวสทุกอย่าง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสุญญตวิโมกข์ อนิจจานุปัสสนาญาณ
ในเวทนา ฯลฯ ในสัญญา ฯลฯ ในสังขาร ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ ในจักขุ ฯลฯ อนิจจานุปัสสนาญาณในชราและ
มรณะพ้นจากอภินิเวสว่าเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสุญญตวิโมกข์ ฯลฯ สุญญตานุปัสสนาญาณในชราและ
มรณะพ้นจากอภินิเวสทุกอย่าง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสุญญตวิโมกข์ นี้เป็นสุญญตวิโมกข์ 

อนิมิตตวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ อนิจจานุปัสสนาญาณพ้นจากนิมิตว่าเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า อนิมิตตวิโมกข์ ทุกขานุปัสสนา

ญาณพ้นจากนิมิตว่าสุข เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า อนิมิตตวิโมกข์ อนัตตานุปัสสนาญาณพ้นจากนิมิตว่าอัตตา 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า อนิมิตตวิโมกข์ นิพพิทานุปัสสนาญาณพ้นจากนิมิตว่านันทิ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า อนิ
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มิตตวิโมกข์ วิราคานุปัสสนาญาณพ้นจากนิมิตว่าราคะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า อนิมิตตวิโมกข์ นิโรธานุปัสสนา
ญาณพ้นจากนิมิตว่าสมุทัย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนิมิตตวิโมกข์ ปฏินิสสัคคานุปัสสนาญาณพ้นจากนิมิตว่า
อาทานะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนิมิตตวิโมกข์ อนิมิตตานุปัสสนาญาณพ้นจากสรรพนิมิต เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ
ว่าอนิมิตตวิโมกข์ อัปปณิหิตานุปัสสนาญาณพ้นจากนิมิตว่าปณิธิ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนิมิตตวิโมกข์ สุญญ
ตานุปัสสนาญาณพ้นจากนิมิตว่าอภินิเวส เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนิมิตตวิโมกข์ 

อนิจจานุปัสสนาญาณในรูปพ้นจากนิมิตว่าเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า อนิมิตตวิโมกข์ ฯลฯ อนิมิตตานุ
ปัสสนาญาณในรูปพ้นจากสรรพนิมิต เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนิมิตตวิโมกข์ อัปปณิหิตานุปัสสนาญาณในรูป
พ้นจากนิมิตว่าปณิธิ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนิมิตตวิโมกข์ สุญญตานุปัสสนาญาณในรูปพ้นจากนิมิตว่าอภินิ
เวส เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนิมิตตวิโมกข์ อนิจจานุปัสสนาญาณในเวทนา ฯลฯ ในสัญญา ฯลฯ ในสังขาร ฯลฯ 
ในวิญญาณ ฯลฯ ในจักขุ ฯลฯ อนิจจานุปัสสนา-ญาณในชราและมรณะพ้นจากนิมิตว่าเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึง
ชื่อว่าอนิมิตตวิโมกข์ ฯลฯ อนิมิตตานุปัสสนาญาณในชราและมรณะพ้นจากสรรพนิมิต เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอ
นิมิตตวิโมกข์ อัปปณิหิตานุปัสสนาญาณในชราและมรณะพ้นจากนิมิตว่าปณิธิ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนิมิตต
วิโมกข์ สุญญตานุปัสสนาญาณในชราและมรณะพ้นจากนิมิตว่าอภินิเวส เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนิมิตต
วิโมกข์ นี้เป็นอนิมิตตวิโมกข ์

อัปปณิหิตวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ อนิจจานุปัสสนาญาณพ้นจากปณิธิว่าเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอัปปณิหิตวิโมกข์ ทุกขานุปัสสนา

ญาณพ้นจากปณิธิว่าสุข เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า อัปปณิหิตวิโมกข์ อนัตตานุปัสสนาญาณพ้นจากปณิธิว่าอัตตา 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอัปปณิหิตวิโมกข์ นิพพิทานุปัสสนาญาณพ้นจากปณิธิว่านันทิ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอัป
ปณิหิตวิโมกข์ วิราคานุปัสสนาญาณพ้นจากปณิธิว่าราคะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอัปปณิหิตวิโมกข์ นิโรธานุปัส
สนาญาณพ้นจากปณิธิว่าสมุทัย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอัปปณิหิตวิโมกข์ ปฏินิสสัคคานุปัสสนาญาณพ้นจาก
ปณิธิว่าอาทานะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอัปปณิหิตวิโมกข์ อนิมิตตานุปัสสนาญาณพ้นจากปณิธิว่านิมิต เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อว่าอัปปณิหิตวิโมกข์ อัปปณิหิตานุปัสสนาญาณพ้นจากปณิธิทุกอย่าง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอัป
ปณิหิตวิโมกข์ สุญญตานุปัสสนาญาณพ้นจากปณิธิว่าอภินิเวส เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอัปปณิหิตวิโมกข์ 

อนิจจานุปัสสนาญาณในรูปพ้นจากปณิธิว่าเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอัปปณิหิตวิโมกข์ ฯลฯ อัปปณิ
หิตานุปัสสนาญาณในรูปพ้นจากปณิธิทุกอย่าง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอัปปณิหิตวิโมกข์ สุญญตานุปัสสนา
ญาณในรูปพ้นจากปณิธิว่าอภินิเวส เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอัปปณิหิตวิโมกข์ อนิจจานุปัสสนาญาณในเวทนา 
ฯลฯ ในสัญญา ฯลฯ ในสังขาร ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ ในจักขุ ฯลฯ อนิจจานุปัสสนาญาณในชราและมรณะพ้น
จากปณิธิว่าเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า อัปปณิหิตวิโมกข์ ฯลฯ อัปปณิหิตานุปัสสนาญาณในชราและมรณะ
พ้นจากปณิธิทุกอย่าง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอัปปณิหิตวิโมกข์ สุญญตานุปัสสนาญาณในชราและมรณะพ้น
จากปณิธิว่าอภินิเวส เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอัปปณิหิตวิโมกข์ นี้เป็นอัปปณิหิตวิโมกข์ นี้เป็นวิโมกข์ (๑) 

[๒๓๐] ธรรมท่ีเป็นประธาน เป็นอย่างไร   
คือ ธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งการตรัสรู้ เป็นกุศล ไม่มีโทษ เกิดในภาวนานั้น นี้เป็นธรรมที่เป็นประธาน (๒) 
ธรรมท่ีเป็นประธานแห่งวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ นิพพานซึ่งเป็นความดับ เป็นอารมณ์ของธรรมเหล่านั้น นี้เป็นธรรมที่เป็นประธานแห่งวิโมกข์ (๓) 
ธรรมท่ีเป็นข้าศึกต่อวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ อกุศลมูล ๓ ทุจริต ๓ อกุศลธรรมแม้ทุกอย่างเป็นข้าศึกต่อวิโมกข์ นี้เป็นธรรมที่เป็นข้าศึกต่อวิโมกข์ 

(๔) 
ธรรมท่ีอนุโลมตามวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
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คือ กุศลมูล ๓ สุจริต ๓ กุศลธรรมแม้ทุกอย่างเป็นธรรมที่อนุโลมตามวิโมกข์ นี้เป็นธรรมที่อนุโลมตาม
วิโมกข์ (๕) 

วิโมกขวิวัฏ เป็นอย่างไร   
คือ สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ จิตตวิวัฏ ญาณวิวัฏ วิโมกขวิวัฏ สัจจวิวัฏ  
พระโยคาวจรเมื่อหมายรู้ย่อมหลีกไป เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าสัญญาวิวัฏ เมื่อคิดย่อมหลีกไป เพราะฉะนั้น 

จึงชื่อว่าเจโตวิวัฏ เมื่อรู้แจ้งย่อมหลีกไป เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าจิตตวิวัฏ เมื่อกระทำญาณย่อมหลีกไป เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อว่าญาณวิวัฏ เมื่อสละย่อมหลีกไป เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าวิโมกขวิวัฏ ย่อมหลีกไปในสภาวะแท้ 
เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าสัจจวิวัฏ  

ในขณะแห่งมรรคใดมีสัญญาวิวัฏ ในขณะแห่งมรรคนั้นย่อมมีเจโตวิวัฏ ในขณะ แห่งมรรคใดมีเจโตวิวัฏ 
ในขณะแห่งมรรคนั้นย่อมมีสัญญาวิวัฏ ในขณะแห่งมรรคใด มีสัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ ในขณะแห่งมรรคนั้นย่อม
มีจิตตวิวัฏ ในขณะแห่งมรรคใดมีจิตตวิวัฏ ในขณะแห่งมรรคนั้นย่อมมีสัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ ในขณะแห่งมรรค
ใดมีสัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ จิตตวิวัฏ ในขณะแห่งมรรคนั้นย่อมมีญาณวิวัฏ ในขณะแห่ง มรรคใดมีญาณวิวัฏ ใน
ขณะแห่งมรรคนั้นย่อมมีสัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ จิตตวิวัฏ ในขณะแห่งมรรคใดมีสัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ จิตตวิวัฏ 
ญาณวิวัฏ ในขณะแห่งมรรค นั้นย่อมมีวิโมกขวิวัฏ ในขณะแห่งมรรคใดมีวิโมกขวิวัฏ ในขณะแห่งมรรคนั้นย่อม
มีสัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ จิตตวิวัฏ ญาณวิวัฏ ในขณะแห่งมรรคใดมีสัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ จิตตวิวัฏ ญาณวิวัฏ 
โมกขวิวัฏ ใ นขณะแห่งมรรคนั้นย่อมมีสัจจวิวัฏ ใ นขณะแห่งมรรคใดมีสัจจวิวัฏ ใ นขณะแห่งมรรคนั้นย่อมมี
สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ จิตตวิวัฏ ญาณวิวัฏ วิโมกขวิวัฏ นี้เป็นวิโมกขวิวัฏ (๖) 

การเจริญวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ การปฏิบัติ การเจริญ การทำให้มากซึ่งปฐมฌาน การปฏิบัติ การเจริญ การทำให้มากซึ่งทุติยฌาน 

การปฏิบัติ การเจริญ การทำให้มากซึ่งตติยฌาน การ ปฏิบัติ การเจริญ การทำให้มากซึ่งจตุตถฌาน การปฏิบัติ 
การเจริญ การทำ ให้มากซึ่งอากาสานัญจายตนสมาบัติ การปฏิบัติ การเจริญ การทำให้มากซึ่งวิญญาณัญจาย
ตนสมาบัติ ฯลฯ ซึ่งอากิญจัญญายตนสมาบัติ การปฏิบัติ การเจริญ การทำให้มากซึ่งเนวสัญญานาสัญญาย
ตนสมาบัติ การปฏิบัติ การเจริญ การทำ ให้มากซึ่งโสดาปัตติมรรค การปฏิบัติ การเจริญ การทำให้มากซึ่งสก
ทาคามิมรรค การปฏิบัติ การเจริญ การทำให้มากซึ่งอนาคามิมรรค การปฏิบัติ การเจริญ การทำให้มากซึ่งอร
หัตตมรรค นี้เป็นการเจริญวิโมกข์ (๗) 

ความสงบระงับแห่งวิโมกข์ เป็นอย่างไร   
คือ การได้ปฐมฌานหรือวิบากแห่งปฐมฌาน การได้ทุติยฌานหรือวิบากแห่ง ทุติยฌาน การได้ตติย

ฌานหรือวิบากแห่งตติยฌาน ฯลฯ การได้จตุตถฌาน ฯลฯ อากาสานัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ วิญญานัญจายตน
สมาบัติ ฯลฯ อากิญจัญญายตน-สมาบัติ ฯลฯ การได้เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ หรือวิบากแห่งเนว
สัญญานา-สัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ โสดาปัตติผลแห่งโสดาปัตติมรรค ฯลฯ สกทาคามิผลแห่งสกทาคามิมรรค 
ฯลฯ อนาคามิผลแห่งอนาคามิมรรค ฯลฯ อรหัตตผลแห่ง อรหัตตมรรค นี้เป็นความสงบระงับแห่งวิโมกข์ (๘) 

วิโมกขกถา จบ 
ตติยภาณวาร จบ 

___________________ 
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๖. คติกถา 
ว่าด้วยคติ 

[๒๓๑] ในปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณสัมปยุต (ติเหตุกปฏิสนธิขณะ) ความเกิดขึ้น แห่งคติสมบัติมี
ได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุเท่าไร ใ นปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณสัมปยุต ความเกิดขึ้นแห่งขัตติยมหาศาล พราหมณ
มหาศาล คหบดีมหาศาล เทพชั้นกามาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุเท่าไร ความเกิดขึ้นแห่งเทพชั้นรูปาวจรมี
ได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุเท่าไร ความเกิดขึ้นแห่งเทพชั้นอรูปาวจรมีได้เพราะปัจจัย แห่งเหตุเท่าไร  

คือ ในปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณสัมปยุต ความเกิดขึ้นแห่งคติสมบัติมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุ ๘ ประการ 
ในปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณสัมปยุต ความเกิดขึ้น แห่งขัตติยมหาศาล พราหมณมหาศาล คหบดีมหาศาล เทพ
ชั้นกามาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุ ๘ ประการ ความเกิดขึ้นแห่งเทพชั้นรูปาวจรมีได้เพราะปัจจัย แห่งเหตุ ๘ 
ประการ ความเกิดขึ้นแห่งเทพชั้นอรูปาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุ ๘ ประการ 

[๒๓๒] ในปฏิสนธิขณะท่ีเป็นญาณสัมปยุต (ติเหตุกปฏิสนธิขณะ) ความ เกิดขึ้นแห่งคติ
สมบัติมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุ ๘ ประการ เป็นอย่างไร   

คือ ในชวนขณะแห่งกุศลกรรม เหตุ ๓ ประการ  ฝ่ายกุศลเป็นสหชาตปัจจัย แก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะ78

นั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า แม้เพราะกุศลมูลเป็น ปัจจัย สังขารจึงมี ในขณะติดใจ เหตุ ๒ ประการ ฝ่าย79

อกุศลเป็นสหชาตปัจจัยแก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า แม้เพราะอกุศลมูลเป็น 
ปัจจัย สังขารจึงมี ในปฏิสนธิขณะ เหตุ ๓ ประการ ฝ่ายอัพยากฤตเป็นสหชาตปัจจัย แก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะ
นั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า แม้เพราะนามรูปเป็น ปัจจัย วิญญาณจึงมี แม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
นามรูปจึงม ี

ในปฏิสนธิขณะ เบญจขันธ์เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นวิปปยุตต
ปัจจัย ใ นปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๔ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย ใ นปฏิสนธิ
ขณะ องค์ประกอบแห่งชีวิต ๓ ประการ  เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นวิปป80

ยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ นามและรูปเป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นวิปปยุต
ตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ธรรม ๑๔ ประการ นี้เป็น สหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็น81

วิปปยุตตปัจจัย ใ นปฏิสนธิขณะ อรูปขันธ์ ๔ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็น
สัมปยุตตปัจจัย ใ นปฏิสนธิขณะ อินทรีย์ ๕ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็น
สัมปยุตตปัจจัย ใ นปฏิสนธิขณะ เหตุ ๓ ประการ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย 
เป็นสัมปยุตตปัจจัย ใ นปฏิสนธิขณะ นามและวิญญาณเป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสย
ปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย ใ นปฏิสนธิขณะ ธรรม ๑๔ ประการ นี้เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย 82

เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ธรรม ๒๘ ประการนี้เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญ

 เหตุ ๓ ประการ ได้แก่ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๓๒/๑๙๙)78

 เหตุ ๒ ประการ ได้แก่ โลภะและโมหะ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๓๒/๑๙๙)79

 องค์ประกอบแห่งชีวิต ๓ ประการ ได้แก่ (๑) อายุ (๒) ไออุ่น (๓) วิญญาณ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๓๒/๒๐๑)80

 ธรรม ๑๔ ประการ ได้แก่ ขันธ์ ๕, มหาภูตรูป ๔, ชีวิตสังขาร ๓, นาม ๑ รูป ๑ (รวมเป็น ๑๔) (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๓๒/๒๐๑)81

 ธรรม ๑๔ ประการ ได้แก่ อรูปขันธ์ ๔, อินทรีย์ ๕, เหตุ ๓, นาม ๑, วิญญาณ ๑ (รวมเป็น ๑๔) (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๓๒/๒๐๑)82
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ปัจจัย เป็น นิสสยปัจจัย เป็นวิปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณสัมปยุต ความเกิดขึ้น แห่งคติสมบัติมี
ได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุ ๘ ประการนี้ (๑) 

ในปฏิสนธิขณะ ความเกิดขึ้นแห่งขัตติยมหาศาล พราหมณมหาศาล คหบดี มหาศาล เทพชั้น
กามาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุ ๘ ประการ เป็นอย่างไร   

คือ ในชวนขณะแห่งกุศลกรรม เหตุ ๓ ประการ ฝ่ายกุศลเป็นสหชาตปัจจัย แก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 
เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า แม้เพราะกุศลมูลเป็น ปัจจัย สังขารจึงมี ใ นขณะติดใจ เหตุ ๒ ประการ ฝ่าย
อกุศลเป็นสหชาตปัจจัย แก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า แม้เพราะอกุศลมูลเป็น
ปัจจัย สังขารจึงมี ในติเหตุกปฏิสนธิขณะ เหตุ ๓ ประการ ฝ่ายอัพยากฤตเป็น สหชาตปัจจัยแก่เจตนาที่เกิดขึ้น
ในขณะนั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า แม้เพราะ นามรูปเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี แม้เพราะวิญญาณเป็น
ปัจจัย นามรูปจึงม ี

ในปฏิสนธิขณะ เบญจขันธ์เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นวิปปยุตต
ปัจจัย ใ นปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๔ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย ใ นปฏิสนธิ
ขณะ องค์ประกอบแห่งชีวิต ๓ ประการ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นวิปปยุต
ต-ปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ นามและรูปเป็นสหชาตปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็น วิปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ 
ธรรม ๑๔ ประการนี้เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นวิปปยุตตปัจจัย  

ในปฏิสนธิขณะ อรูปขันธ์ ๔ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตต
ปัจจัย ใ นปฏิสนธิขณะ อินทรีย์ ๕ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตต
ปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ เหตุ ๓ ประการเป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุต
ต-ปัจจัย ใ นปฏิสนธิขณะ นามและวิญญาณเป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็น
สัมปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ธรรม ๑๔ ประการนี้เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย 
เป็นสัมปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ธรรม ๒๘ ประการนี้เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็น นิสสย
ปัจจัย เป็นวิปปยุตตปัจจัย ในติเหตุกปฏิสนธิขณะ ความเกิดขึ้นแห่งขัตติย-มหาศาล พราหมณมหาศาล คหบดี
มหาศาล เทพชั้นกามาวจรมีได้เพราะปัจจัย แห่งเหตุ ๘ ประการนี้ (๒) 

ความเกิดขึ้นแห่งเทพชั้นรูปาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุ ๘ ประการ เป็นอย่างไร   
คือ ใ นชวนขณะแห่งกุศลกรรม เหตุ ๓ ประการ ฝ่ายกุศล ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งเทพชั้นรูปาวจรมีได้

เพราะปัจจัยแห่งเหตุ ๘ ประการนี้ (๓) 
ความเกิดขึ้นแห่งเทพชั้นอรูปาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุ ๘ ประการ เป็นอย่างไร   
คือ ในชวนขณะแห่งกุศลกรรม เหตุ ๓ ประการ ฝ่ายกุศล เป็นสหชาตปัจจัย แก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะ

นั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า แม้เพราะกุศลมูลเป็น ปัจจัย สังขารจึงมี ในขณะติดใจ เหตุ ๒ ประการ ฝ่าย
อกุศล เป็นสหชาตปัจจัย แก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า แม้เพราะอกุศลมูลเป็น 
ปัจจัย สังขารจึงมี ในปฏิสนธิขณะ เหตุ ๓ ประการ ฝ่ายอัพยากฤต เป็นสหชาตปัจจัยแก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะ
นั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า แม้เพราะนามรูป เป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี แม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
นามรูปจึงม ี

ในปฏิสนธิขณะ อรูปขันธ์ ๔ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็น นิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตต
ปัจจัย ใ นปฏิสนธิขณะ อินทรีย์ ๕ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตต
ปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ เหตุ ๓ ประการเป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุต
ต-ปัจจัย ใ นปฏิสนธิขณะ นามและวิญญาณเป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็น
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สัมปยุตตปัจจัย ใ นปฏิสนธิขณะ ธรรม ๑๔ ประการนี้เป็น สหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสย
ปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย ความ เกิดขึ้นแห่งเทพชั้นอรูปาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุ ๘ ประการนี้ (๔) 

[๒๓๓]  ใ นปฏิสนธิขณะท่ีเป็นญาณวิปปยุต (ทุเหตุกปฏิสนธิขณะ) ความเกิดขึ้นแห่งคติ
สมบัติมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุเท่าไร ใ นปฏิสนธิขณะท่ีเป็นญาณวิปปยุต ความเกิดขึ้นแห่งขัตติย
มหาศาล พราหมณมหาศาล คหบดีมหาศาล เทพชั้นกามาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุเท่าไร  

คือ ใ นปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณวิปปยุต ความเกิดขึ้นแห่งคติสมบัติมีได้เพราะ ปัจจัยแห่งเหตุ ๖ 
ประการ  ใ นปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณวิปปยุต ความเกิดขึ้น แห่งขัตติยมหาศาล พราหมณมหาศาล คหบดี83

มหาศาล เทพชั้นกามาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุ ๖ ประการ 
ในปฏิสนธิขณะท่ีเป็นญาณวิปปยุต ความเกิดขึ้นแห่งคติสมบัติมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุ ๖ 

ประการ เป็นอย่างไร   
 คือ ในชวนขณะแห่งกุศลกรรม เหตุ ๒ ประการ  ฝ่ายกุศล เป็นสหชาตปัจจัย แก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะ84

นั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า แม้เพราะกุศลมูลเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ในขณะติดใจ เหตุ ๒ ประการ ฝ่าย
อกุศล เป็นสหชาตปัจจัย แก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า แม้เพราะอกุศลมูลเป็น
ปัจจัย สังขารจึงมี ในปฏิสนธิขณะ เหตุ ๒ ประการ ฝ่ายอัพยากฤต เป็นสหชาตปัจจัยแก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะ
นั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า แม้เพราะนามรูปเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี แม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
นามรูปจึงม ี

ในปฏิสนธิขณะ เบญจขันธ์เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นวิปปยุตต
ปัจจัย ใ นปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๔ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย ใ นปฏิสนธิ
ขณะ องค์ประกอบแห่งชีวิต ๓ ประการเป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นวิปปยุต
ต-ปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ นามและรูปเป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นวิปปยุตต
ปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ธรรม ๑๔ ประการนี้เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นวิปป
ยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ อรูปขันธ์ ๔ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุต
ตปัจจัย ใ นปฏิสนธิขณะ อินทรีย์ ๔ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตต
ปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ เหตุ ๒ ประการ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุต
ตปัจจัย ใ นปฏิสนธิขณะ นามและวิญญาณเป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็น
สัมปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ธรรม ๑๒ ประการนี้เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย 
เป็นสัมปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ธรรม ๒๖ ประการนี้เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสย
ปัจจัย เป็นวิปปยุตตปัจจัย ใ นทวิเหตุกปฏิสนธิขณะ ความเกิดขึ้นแห่งคติสมบัติมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุ ๖ 
ประการนี้ (๑) 

ในปฏิสนธิขณะท่ีเป็นญาณวิปปยุต ความเกิดขึ้นแห่งขัตติยมหาศาล พราหมณมหาศาล คหบดี
มหาศาล เทพชั้นกามาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุ ๖ ประการ เป็นอย่างไร   

คือ ในชวนขณะแห่งกุศลกรรม เหตุ ๒ ประการฝ่ายกุศลเป็นสหชาตปัจจัยแก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 
เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า แม้เพราะกุศลมูลเป็น ปัจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ ใ นปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณวิปป

 เหตุ ๖ ประการ ได้แก่ กุศลเหตุ ๒ อกุศลเหตุ ๒ และวิปากเหตุ ๒ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๓๓/๒๐๒)83

 เหตุ ๒ ประการ ได้แก่ อโลภะและอโทสะ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๓๒/๒๐๒)84
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ยุต ความเกิดขึ้นแห่งขัตติยมหาศาล พราหมณมหาศาล คหบดีมหาศาล เทพชั้นกามาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่ง
เหตุ ๖ ประการนี้ (๒) 

คติกถา จบ 
__________________ 

๗. กัมมกถา 
ว่าด้วยกรรม 

[๒๓๔] กรรมได้มีแล้ว วิบากแห่งกรรมก็ได้มีแล้ว กรรมได้มีแล้ว (แต่)วิบาก แห่งกรรมไม่ได้มี
แล้ว กรรมได้มีแล้ว วิบากแห่งกรรมก็มีอยู่ กรรมได้มีแล้ว (แต่)วิบาก แห่งกรรมไม่มีอยู่ กรรมได้มีแล้ว วิบาก
แห่งกรรมก็จักมี กรรมได้มีแล้ว (แต่)วิบาก แห่งกรรมจักไม่มี (อดีตกรรม) (๖) 

กรรมมีอยู่ วิบากแห่งกรรมก็มีอยู่ กรรมมีอยู่ (แต่)วิบากแห่งกรรมไม่มีอยู่ กรรมมีอยู่ วิบากแห่งกรรมก็จัก
มี กรรมมีอยู่ (แต่)วิบากแห่งกรรมจักไม่มี (ปัจจุบันกรรม) (๔-๑๐) 

กรรมจักมี วิบากแห่งกรรมก็จักมี กรรมจักมี (แต่)วิบากแห่งกรรมจักไม่มี (อนาคตกรรม) (๒-๑๒) 
[๒๓๕] กุศลกรรมได้มีแล้ว วิบากแห่งกุศลกรรมก็ได้มีแล้ว กุศลกรรมได้มีแล้ว (แต่)วิบากแห่ง

กุศลกรรมไม่ได้มีแล้ว กุศลกรรมได้มีแล้ว วิบากแห่งกุศล-กรรมก็มีอยู่ กุศลกรรมได้มีแล้ว (แต่)วิบากแห่งกุศล
กรรมไม่มีอยู่ กุศลกรรมได้มีแล้ว วิบากแห่งกุศลกรรมก็จักมี กุศลกรรมได้มีแล้ว (แต่)วิบากแห่งกุศลกรรมจัก
ไม่ม ี

กุศลกรรมมีอยู่ วิบากแห่งกุศลกรรมก็มีอยู่ กุศลกรรมมีอยู่ (แต่)วิบากแห่งกุศลกรรมไม่มีอยู่ กุศลกรรมมี
อยู่ วิบากแห่งกุศลกรรมก็จักมี กุศลกรรมมีอยู่ (แต่)วิบากแห่งกุศลกรรมจักไม่มี 

กุศลกรรมจักมี วิบากแห่งกุศลกรรมก็จักมี กุศลกรรมจักมี (แต่)วิบากแห่งกุศลกรรมจักไม่มี 
อกุศลกรรมได้มีแล้ว วิบากแห่งอกุศลกรรมก็ได้มีแล้ว อกุศลกรรมได้มีแล้ว (แต่)วิบากแห่งอกุศลกรรมไม่

ได้มีแล้ว อกุศลกรรมได้มีแล้ว วิบากแห่งอกุศลกรรมก็ มีอยู่ อกุศลกรรมได้มีแล้ว (แต่)วิบากแห่งอกุศลกรรม
ไม่มีอยู่ อกุศลกรรมได้มีแล้ว วิบากแห่งอกุศลกรรมก็จักมี อกุศลกรรมได้มีแล้ว (แต่)วิบากแห่งอกุศลกรรมจัก
ไม่ม ี

อกุศลกรรมมีอยู่ วิบากแห่งอกุศลกรรมก็มีอยู่ อกุศลกรรมมีอยู่ (แต่)วิบาก แห่งอกุศลกรรมไม่มีอยู่ อกุศล
กรรมมีอยู่ วิบากแห่งอกุศลกรรมก็จักมี อกุศลกรรม มีอยู่ (แต่)วิบากแห่งอกุศลกรรมจักไม่มี 

อกุศลกรรมจักมี วิบากแห่งอกุศลกรรมก็จักมี อกุศลกรรมจักมี (แต่)วิบากแห่งอกุศลกรรมจักไม่มี  
กรรมมีโทษได้มีแล้ว ฯลฯ กรรมไม่มีโทษได้มีแล้ว ฯลฯ กรรมดำได้มีแล้ว ฯลฯ กรรมขาวได้มีแล้ว ฯลฯ 

กรรมมีสุขเป็นกำไรได้มีแล้ว ฯลฯ กรรมมีทุกข์เป็น กำไรได้มีแล้ว ฯลฯ กรรมมีสุขเป็นวิบากได้มีแล้ว ฯลฯ กรรมมี
ทุกข์เป็นวิบากได้มีแล้ว วิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากก็ได้มีแล้ว กรรมมีทุกข์เป็นวิบากได้มีแล้ว (แต่)วิบาก
แห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากไม่ได้มีแล้ว กรรมมีทุกข์เป็นวิบากได้มีแล้ว วิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากก็มีอยู่ 
กรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากได้มีแล้ว (แต่) วิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากไม่มีอยู่ กรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากได้มี
แล้ว วิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากก็จักมี กรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากได้มีแล้ว (แต่)วิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็น
วิบากจักไม่มี 

กรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากมีอยู่ วิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากก็มีอยู่ กรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากมีอยู่ 
(แต่)วิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากไม่มีอยู่ กรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากมีอยู่ วิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากก็
จักมี กรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากมีอยู่ (แต่)วิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากจักไม่มี 
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กรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากจักมี วิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากก็จักมี กรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากจักมี 
(แต่)วิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากจักไม่มี 

กัมมกถาท่ี ๗ จบ 
____________________ 

๘. วิปัลลาสกถา 
ว่าด้วยวิปัลลาส 

[๒๓๖] เหตุเกิดขึ้นเหมือนในสูตรข้างต้น ภิกษุทั้งหลาย สัญญาวิปัลลาส(ความหมายรู้ผิด) จิตตวิ
ปัลลาส (ความคิดผิด) ทิฏฐิวิปัลลาส (ความเห็นผิด) ๔ ประการนี้   

สัญญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาส ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. สัญญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาส ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง  
๒. สัญญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาส ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข  
๓. สัญญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาส ในสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาว่าอัตตา  
๔. สัญญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาส ในสิ่งที่ไม่งามว่างาม  
ภิกษุทั้งหลาย สัญญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาส ๔ ประการนี้แล  
นสัญญาวิปัลลาส (ความหมายรู้ไม่ผิด) นจิตตวิปัลลาส (ความคิดไม่ผิด) นทิฏฐิวิปัลลาส (ความเห็นไม่

ผิด) ๔ ประการนี้  
นสัญญาวิปัลลาส นจิตตวิปัลลาส นทิฏฐิวิปัลลาส ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. นสัญญาวิปัลลาส นจิตตวิปัลลาส นทิฏฐิวิปัลลาส ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยง  
๒. นสัญญาวิปัลลาส นจิตตวิปัลลาส นทิฏฐิวิปัลลาส ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ว่าเป็นทุกข์  
๓. นสัญญาวิปัลลาส นจิตตวิปัลลาส นทิฏฐิวิปัลลาส ในสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาว่าไม่ใช่อัตตา  
๔. นสัญญาวิปัลลาส นจิตตวิปัลลาส นทิฏฐิวิปัลลาส ในสิ่งที่ไม่งามว่าไม่งาม  
ภิกษุทั้งหลาย นสัญญาวิปัลลาส นจิตตวิปัลลาส นทิฏฐิวิปัลลาส ๔ ประการ นี้แล 
เหล่าสัตว์ผู้ถูกมิจฉาทิฏฐิทำลาย  
มีจิตฟุ้งซ่าน มีสัญญาผิด  
มีสัญญาในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง 
มีสัญญาในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข 
มีสัญญาในสิ่งที่ไม่งามว่างาม  
สัตว์เหล่านั้นชื่อว่าติดอยู่ในเครื่องประกอบของมาร 
ไม่เกษมจากโยคะ ประสบกับความเกิดและความตาย 
ท่องเที่ยวไปสู่สังสารวัฏ 
ก็ในกาลใด พระพุทธเจ้าผู้จุดประกายให้แสงสว่าง 
เสด็จอุบัติขึ้นในโลก 
ในกาลนั้น พระองค์ย่อมประกาศธรรมนี้ 
ให้สัตว์ถึงความดับทุกข์ 
สัตว์เหล่านั้นผู้มีปัญญา 
ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเหล่านั้น 
กลับได้ความคิดเป็นของตนเอง 



 68

ได้เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงโดยความไม่เที่ยง 
ได้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์โดยความเป็นทุกข ์
ได้เห็นสิ่งที่ไม่งามโดยความไม่งาม 
ยึดถือสัมมาทิฏฐิพ้นทุกข์ทั้งหมดได ้
วิปัลลาส ๔ ประการนี้ บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ละได้แล้วก็มี ยังละไม่ได้ก็มี บางประการละได้แล้ว 85

บางประการยังละไม่ได้ สัญญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาส ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงละได้แล้ว สัญญา
ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่า เป็นสุขยังเกิดขึ้น จิตในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขก็ยังเกิดขึ้น ทิฏฐิวิปัลลาสละได้แล้ว สัญญาวิ
ปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาสในสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาว่าอัตตาละได้แล้ว สัญญาในสิ่งที่ไม่งามว่างามยังเกิด
ขึ้น จิตในสิ่งที่ไม่งามว่างามก็ยังเกิดขึ้น ทิฏฐิวิปัลลาส (ในสิ่งที่ไม่งามว่างาม)ละได้แล้ว วิปัลลาส ๖ ในวัตถุ ๒ 
ละได้แล้ว  วิปัลลาส ๒ ในวัตถุ ๒ ละได้แล้ว  วิปัลลาส ๔ ยังละไม่ได้  วิปัลลาส ๘ ในวัตถุ ๔ ละได้แล้ว  วิ86 87 88 89

ปัลลาส ๔ ยังละไม่ได้ 
วิปัลลาสกถา จบ 

____________________ 

๙. มัคคกถา 
ว่าด้วยมรรค 

[๒๓๗] คำว่า มรรค อธิบายว่า ชื่อว่ามรรค เพราะมีสภาวะว่าอย่างไร  
คือ ใ นขณะแห่งโสดาปัตติมรรค ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ เพราะมีสภาวะเห็น เป็นมรรคและเป็นเหตุ เพ่ือละ

มิจฉาทิฏฐิ เพ่ืออุปถัมภ์สหชาตธรรม เพ่ือครอบงำกิเลสทั้งหลาย  เพ่ือความหมดจดในเบื้องต้นแห่งปฏิเวธ เพ่ือ90

 บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ในที่นี้หมายถึงพระโสดาบัน (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๓๖/๒๐๘)85

 วิปัลลาส ๖ ในวัตถุ ๒ ละได้แล้ว หมายถึงวิปัลลาส ๓ ประการ คือ สัญญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส และทิฏฐิวิปัลลาส คูณกับ 86

วัตถุ ๒ ประการ คือ อนิจฺเจ นิจฺจํ (สิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง) และ อนตฺตนิ อตฺตา (สิ่งที่ไม่ใช่อัตตาว่าอัตตา) เป็นวิปัลลาส ๖ ประการ 
ได้แก่ {(๑) นิจจสัญญาวิปัลลาส (๒) อัตตสัญญา- วิปัลลาส (๓) นิจจจิตตวิปัลลาส (๔) อัตตจิตตวิปัลลาส (๕) นิจจทิฏฐิวิปัลลาส 
(๖) อัตตทิฏฐิวิปัลลาส} (คำนวณตามนัย ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๓๖/๒๐๙)

 วิปัลลาส ๒ ในวัตถุ ๒ ละได้แล้ว หมายถึงทิฏฐิวิปัลลาส ๑ ประการ คูณกับ วัตถุ ๒ ประการ คือ ทุกฺเข สุขํ (สิ่งที่เป็นทุกข์ว่า87

เป็นสุข) และ อสุเภ สุภํ (สิ่งที่ไม่งามว่างาม) เป็นวิปัลลาส ๒ ประการ ได้แก่ {(๑) สุขทิฏฐิวิปัลลาส (๒) สุภทิฏฐิวิปัลลาส} (คำนวณ
ตามนัย ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๓๖/๒๐๙)

 วิปัลลาส ๔ ยังละไม่ได้ หมายถึงวิปัลลาส ๒ ประการ คือ สัญญาวิปัลลาส กับ จิตตวิปัลลาส ในวัตถุ ๒ คือ ทุกฺเข สุขํ (สภาวะ88

ที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข) อสุเภ สุภํ (สภาวะที่ไม่งามว่างาม) ประการละ ๒ วิปัลลาส (๒ x ๒ เป็น ๔ วิปัลลาส) ได้แก่ {(๑) สุขสัญญาวิ
ปัลลาส (๒) สุภสัญญาวิปัลลาส (๓) สุขจิตตวิปัลลาส (๔) สุภจิตตวิปัลลาส} (คำนวณตามนัย ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๓๖/๒๐๙)

 วิปัลลาส ๘ ในวัตถุ ๔ ละได้แล้ว หมายถึงวิปัลลาส ๖ ประการ ในวัตถุ ๒ (ในเชิงอรรถที่ ๒) รวมกับ วิปัลลาส ๒ ประการ ใน89

วัตถุ ๒ ประการ (ในเชิงอรรถที่ ๓) เป็นวิปัลลาส ๘ ประการ ได้แก่ {(๑) นิจจสัญญาวิปัลลาส (๒) อัตตสัญญาวิปัลลาส (๓) นิจจ
จิตตวิปัลลาส (๔) อัตตจิตตวิปัลลาส (๕) นิจจทิฏฐิวิปัลลาส (๖) สุขทิฏฐิวิปัลลาส (๗) อัตตทิฏฐิวิปัลลาส (๘) สุภทิฏฐิวิปัลลาส} 
(คำนวณตามนัย ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๓๖/๒๐๙)

 เพื่อครอบงำกิเลสท้ังหลาย หมายถึงทำกิเลสทั้งหลายให้สิ้นไป (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๓๗/๒๑๐)90
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ความตั้งมั่นแห่งจิต เพ่ือความผ่องแผ้วแห่งจิต เพ่ือบรรลุธรรมวิเศษ เพ่ือรู้แจ้งธรรมอันย่ิง เพ่ือตรัสรู้สัจจะ เพ่ือ
ให้จิตตั้งมั่นอยู่ในนิโรธ 

ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะ เพราะมีสภาวะตรึกตรอง เป็นมรรคและเป็นเหตุ เพ่ือละ มิจฉาสังกัปปะ เพ่ือ
อุปถัมภ์สหชาตธรรม เพ่ือครอบงำกิเลสทั้งหลาย เพ่ือความหมดจดในเบื้องต้นแห่งปฏิเวธ เพ่ือความตั้งมั่นแห่ง
จิต เพ่ือความผ่องแผ้วแห่งจิต เพ่ือบรรลุธรรมวิเศษ เพ่ือรู้แจ้งธรรมอันย่ิง เพ่ือตรัสรู้สัจจะ เพ่ือให้จิตตั้งมั่นอยู่ใน
นิโรธ 

ชื่อว่าสัมมาวาจา เพราะมีสภาวะกำหนด เป็นมรรคและเป็นเหตุ เพ่ือละมิจฉา-วาจา เพ่ืออุปถัมภ์สหชาต
ธรรม เพ่ือครอบงำกิเลสทั้งหลาย เพ่ือความหมดจดในเบื้องต้นแห่งปฏิเวธ เพ่ือความตั้งมั่นแห่งจิต เพ่ือความ
ผ่องแผ้วแห่งจิต เพ่ือบรรลุธรรมวิเศษ เพ่ือรู้แจ้งธรรมอันย่ิง เพ่ือตรัสรู้สัจจะ เพ่ือให้จิตตั้งมั่นอยู่ในนิโรธ 

ชื่อว่าสัมมากัมมันตะ เพราะมีสภาวะเป็นสมุฏฐาน เป็นมรรคและเป็นเหตุ เพ่ือละมิจฉากัมมันตะ เพ่ือ
อุปถัมภ์สหชาตธรรม เพ่ือครอบงำกิเลสทั้งหลาย เพ่ือความหมดจดในเบื้องต้นแห่งปฏิเวธ เพ่ือความตั้งมั่นแห่ง
จิต เพ่ือความผ่องแผ้วแห่งจิต เพ่ือบรรลุธรรมวิเศษ เพ่ือรู้แจ้งธรรมอันย่ิง เพ่ือตรัสรู้สัจจะ เพ่ือให้จิตตั้งมั่นอยู่ใน
นิโรธ 

ชื่อว่าสัมมาอาชีวะ เพราะมีสภาวะผ่องแผ้ว เป็นมรรคและเป็นเหตุ เพ่ือละ มิจฉาอาชีวะ ฯลฯ ชื่อว่า
สัมมาวายามะ เพราะมีสภาวะประคองไว้ เป็นมรรคและ เป็นเหตุ เพ่ือละมิจฉาวายามะ ฯลฯ ชื่อว่าสัมมาสติ 
เพราะมีสภาวะตั้งมั่น เป็นมรรคและเป็นเหตุเพ่ือละมิจฉาสติ ฯลฯ  

ชื่อว่าสัมมาสมาธิ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน เป็นมรรคและเป็นเหตุ เพ่ือละมิจฉาสมาธิ เพ่ืออุปถัมภ์
สหชาตธรรม เพ่ือครอบงำกิเลสทั้งหลาย เพ่ือความหมดจด ในเบื้องต้นแห่งปฏิเวธ เพ่ือความตั้งมั่นแห่งจิต เพ่ือ
ความผ่องแผ้วแห่งจิต เพ่ือบรรลุธรรมวิเศษ เพ่ือรู้แจ้งธรรมอันย่ิง เพ่ือตรัสรู้สัจจะ เพ่ือให้จิตตั้งมั่นอยู่ในนิโรธ 

ในขณะแห่งสกทาคามิมรรค ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ เพราะมีสภาวะเห็น ฯลฯ ชื่อว่าสัมมาสมาธิ เพราะมี
สภาวะไม่ฟุ้งซ่าน เป็นมรรคและเป็นเหตุ เพ่ือละกามราคสังโยชน์ ปฏิฆสังโยชน์ ส่วนหยาบ ๆ  กามราคานุสัย 
ปฏิฆานุสัย ส่วนหยาบ ๆ  เพ่ืออุปถัมภ์สหชาตธรรม เพ่ือครอบงำกิเลสทั้งหลาย เพ่ือความหมดจดในเบื้องต้น 
แห่งปฏิเวธ เพ่ือความตั้งมั่นแห่งจิต เพ่ือความผ่องแผ้วแห่งจิต เพ่ือบรรลุธรรมวิเศษ เพ่ือรู้แจ้งธรรมอันย่ิง เพ่ือ
ตรัสรู้สัจจะ เพ่ือให้จิตตั้งมั่นอยู่ในนิโรธ 

ในขณะแห่งอนาคามิมรรค ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ เพราะมีสภาวะเห็น ฯลฯ ชื่อว่าสัมมาสมาธิ เพราะมีสภาวะ
ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นมรรคและเป็นเหตุ เพ่ือละกามราคสังโยชน์ ปฏิฆสังโยชน์ ส่วนละเอียด ๆ  กามราคานุสัย ปฏิ
ฆานุสัย ส่วนละเอียด ๆ เพ่ืออุปถัมภ์สหชาตธรรม เพ่ือครอบงำกิเลสทั้งหลาย เพ่ือความหมดจดในเบื้องต้น แห่ง
ปฏิเวธ เพ่ือความตั้งมั่นแห่งจิต เพ่ือความผ่องแผ้วแห่งจิต เพ่ือบรรลุธรรมวิเศษ เพ่ือรู้แจ้งธรรมอันย่ิง เพ่ือตรัสรู้
สัจจะ เพ่ือให้จิตตั้งมั่นอยู่ในนิโรธ 

ในขณะแห่งอรหัตตมรรค ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ เพราะมีสภาวะเห็น ฯลฯ ชื่อว่าสัมมาสมาธิ เพราะมีสภาวะไม่
ฟุ้งซ่าน เป็นมรรคและเป็นเหตุ เพ่ือละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสัย ภวราคานุสัย 
อวิชชานุสัย เพ่ืออุปถัมภ์สหชาตธรรม เพ่ือครอบงำกิเลสทั้งหลาย เพ่ือความหมดจดในเบื้องต้นแห่งปฏิเวธ เพ่ือ
ความตั้งมั่นแห่งจิต เพ่ือความผ่องแผ้วแห่งจิต เพ่ือบรรลุธรรมวิเศษ เพ่ือรู้แจ้งธรรมอันย่ิง เพ่ือตรัสรู้สัจจะ เพ่ือ
ให้จิตตั้งมั่นอยู่ในนิโรธ 

มรรคคือความเห็น ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ มรรคคือความตรึกตรอง ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะ มรรคคือการกำหนด 
ชื่อว่าสัมมาวาจา มรรคคือสมุฏฐาน ชื่อว่าสัมมากัมมันตะ มรรคคือความผ่องแผ้ว ชื่อว่าสัมมาอาชีวะ มรรคคือ
การประคองไว้ ชื่อว่าสัมมาวายามะ มรรคคือความตั้งมั่น ชื่อว่าสัมมาสติ มรรคคือความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าสัมมา
สมาธิ 
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มรรคคือความตั้งมั่น ชื่อว่าสติสัมโพชฌงค์ มรรคคือการเลือกเฟ้น ชื่อว่า ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ มรรคคือ
การประคองไว้ ชื่อว่าวิริยสัมโพชฌงค์ มรรคคือความแผ่ซ่าน ชื่อว่าปีติสัมโพชฌงค์ มรรคคือความสงบ ชื่อว่า
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ มรรคคือความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ มรรคคือการพิจารณา ชื่อว่า อุเบกขาสัม
โพชฌงค์ 

มรรคคือความไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธา ชื่อว่าสัทธาพละ มรรคคือความไม่หวั่นไหวเพราะ
ความเกียจคร้าน ชื่อว่าวิริยพละ มรรคคือความไม่หว่ันไหวเพราะความประมาท ชื่อว่าสติพละ มรรคคือความ
ไม่หว่ันไหวเพราะอุทธัจจะ ชื่อว่า สมาธิพละ มรรคคือความไม่หว่ันไหวเพราะอวิชชา ชื่อว่าปัญญาพละ  

มรรคคือความน้อมใจเชื่อ ชื่อว่าสัทธินทรีย์ มรรคคือการประคองไว้ ชื่อว่า วิริยินทรีย์ มรรคคือความตั้ง
มั่น ชื่อว่าสตินทรีย์ มรรคคือความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าสมาธินทรีย์ มรรคคือความเห็น ชื่อว่าปัญญินทรีย์ 

มรรคที่ชื่อว่าอินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ มรรคที่ชื่อว่าพละ เพราะมีสภาวะไม่หว่ันไหว มรรคที่ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะมีสภาวะนำออก มรรคที่ชื่อว่าองค์แห่งมรรค เพราะมีสภาวะเป็นเหตุ มรรคที่ชื่อว่าสติปัฏฐาน 
เพราะมีสภาวะตั้งมั่น มรรคที่ชื่อว่าสัมมัปปธาน เพราะมีสภาวะตั้งไว้ มรรคที่ชื่อว่าอิทธิบาท เพราะมีสภาวะให้
สำเร็จ มรรคที่ชื่อว่าสัจจะ เพราะมีสภาวะเป็นของแท้ มรรคที่ชื่อว่าสมถะ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน มรรคที่ชื่อ
ว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็น มรรคที่ชื่อว่าสมถะและวิปัสสนา เพราะมีสภาวะมีรสเป็นอย่าง
เดียวกัน มรรคที่ชื่อว่าธรรมที่เป็นคู่กัน เพราะมีสภาวะไม่ล่วงเลยกัน มรรคที่ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีสภาวะ
สำรวม มรรคที่ชื่อว่าจิตตวิสุทธิ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน มรรคที่ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิ เพราะมีสภาวะเห็น มรรคที่
ชื่อว่าวิโมกข์ เพราะมีสภาวะหลุดพ้น มรรคที่ชื่อว่าวิชชา เพราะมีสภาวะรู้แจ้ง มรรคที่ชื่อว่าวิมุตติ เพราะมี
สภาวะสละ มรรคที่ชื่อว่าญาณในความสิ้นไป เพราะมีสภาวะตัดขาด มรรคที่ชื่อว่าฉันทะ เพราะมีสภาวะเป็น
มูล มรรคที่ชื่อว่ามนสิการ เพราะมีสภาวะเป็นสมุฏฐาน มรรคที่ชื่อว่าผัสสะ เพราะมีสภาวะเป็นที่ประชุม มรรคที่
ชื่อว่าเวทนา เพราะมีสภาวะเป็นที่รวม มรรคที่ชื่อว่าสมาธิ เพราะมีสภาวะเป็นประธาน มรรคที่ชื่อว่าสติ เพราะมี
สภาวะเป็นใหญ่ มรรคที่ชื่อว่าปัญญา เพราะมีสภาวะเป็นธรรมที่ย่ิงกว่าธรรมนั้น มรรคที่ชื่อว่าวิมุตติ เพราะมี
สภาวะเป็นแก่นสาร มรรคที่ชื่อว่าธรรมที่หย่ังลงสู่อมตะคือนิพพาน เพราะมีสภาวะเป็นที่สุด 

มัคคกถา จบ 
____________________ 

๑๐. มัณฑเปยยกถา 
ว่าด้วยพรหมจรรย์ท่ีใสและน่าดื่ม 

[๒๓๘] ภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย์นี้ใสและน่าดื่ม เมื่อพระศาสดายังปรากฏอยู่ ความใสมี ๓ 
ประการ คือ  

๑. ความใสคือเทศนา ๒. ความใสคือผู้รับ  
๓.  ความใสคือพรหมจรรย์  
ความใสคือเทศนา เป็นอย่างไร   
คือ การบอก การแสดง การบัญญัติ การแต่งตั้ง การเปิดเผย การจำแนก การทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจ ๔ ฯลฯ 

สติปัฏฐาน ๔ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ ฯลฯ อินทรีย์ ๕ ฯลฯ พละ ๕ ฯลฯ โพชฌงค์ ๗ ฯลฯ การ
บอก การแสดง การบัญญัติ การแต่งตั้ง การเปิดเผย การจำแนก การทำให้ง่ายซึ่ง อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เป็น
ความใสคือเทศนา (๑) 

ความใสคือผู้รับ เป็นอย่างไร   
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คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ หรือท่านผู้รู้แจ้งพวกใดพวกหนึ่ง นี้เป็นความใสคือ
ผู้รับ (๒) 

ความใสคือพรหมจรรย์ เป็นอย่างไร   
คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ ได้แก่  
๑.  สัมมาทิฏฐิ  ๒.  สัมมาสังกัปปะ  
๓.  สัมมาวาจา  ๔.  สัมมากัมมันตะ  
๕.  สัมมาอาชีวะ  ๖.  สัมมาวายามะ  
๗.  สัมมาสติ  ๘.  สัมมาสมาธิ  
นี้เป็นความใสคือพรหมจรรย์ (๓) 
[๒๓๙] ความใสคือความน้อมใจเชื่อ ชื่อว่าสัทธินทรีย์ ความไม่มีศรัทธาเป็นกาก  บุคคลทิ้ง91

ความไม่มีศรัทธาอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือความน้อมใจเชื่อของสัทธินทรีย์ เพราะเหตุนั้น สัทธินทรีย์จึงชื่อ
ว่ามีความใสและน่าดื่ม  

ความใสคือการประคองไว้ ชื่อว่าวิริยินทรีย์ ความเกียจคร้านเป็นกาก บุคคล ทิ้งความเกียจคร้านอันเป็น
กากแล้วดื่มความใสคือการประคองไว้ของวิริยินทรีย์ เพราะเหตุนั้น วิริยินทรีย์จึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่ม  

ความใสคือความตั้งมั่น ชื่อว่าสตินทรีย์ ความประมาทเป็นกาก บุคคลทิ้งความ ประมาทอันเป็นกากแล้ว
ดื่มความใสคือความตั้งมั่นของสตินทรีย์ เพราะเหตุนั้น สตินทรีย์จึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่ม  

ความใสคือความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าสมาธินทรีย์ อุทธัจจะเป็นกาก บุคคลทิ้งอุทธัจจะอันเป็นกากแล้วดื่ม
ความใสคือความไม่ฟุ้งซ่านของสมาธินทรีย์ เพราะเหตุนั้น สมาธินทรีย์จึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่ม  

ความใสคือการเห็น ชื่อว่าปัญญินทรีย์ อวิชชาเป็นกาก บุคคลทิ้งอวิชชาอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือ
การเห็นของปัญญินทรีย์ เพราะเหุตนั้น ปัญญินทรีย์ จึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่ม 

ความใสคือความไม่หว่ันไหวเพราะความไม่มีศรัทธา ชื่อว่าสัทธาพละ ความ ไม่มีศรัทธาเป็นกาก บุคคล
ทิ้งความไม่มีศรัทธาอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือความไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธาของสัทธาพละ 
เพราะเหตุนั้น สัทธาพละจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่ม  

ความใสคือความไม่หว่ันไหวเพราะความเกียจคร้าน ชื่อว่าวิริยพละ ความเกียจคร้านเป็นกาก บุคคลทิ้ง
ความเกียจคร้านอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือความไม่หวั่นไหวเพราะความเกียจคร้านของวิริยพละ เพราะ
เหตุนั้น วิริยพละจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่ม 

ความใสคือความไม่หว่ันไหวเพราะความประมาท ชื่อว่าสติพละ ความประมาทเป็นกาก บุคคลทิ้งความ
ประมาทอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือความไม่หว่ันไหวเพราะความไม่ประมาทของสติพละ เพราะเหตุนั้น สติ
พละจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่ม  

ความใสคือความไม่หว่ันไหวเพราะอุทธัจจะ ชื่อว่าสมาธิพละ อุทธัจจะเป็นกาก บุคคลทิ้งอุทธัจจะอัน
เป็นกากแล้วดื่มความใสคือความไม่หว่ันไหวเพราะอุทธัจจะของสมาธิพละ เพราะเหตุนั้น สมาธิพละจึงชื่อว่ามี
ความใสและน่าดื่ม  

ความใสคือความไม่หว่ันไหวเพราะอวิชชา ชื่อว่าปัญญาพละ อวิชชาเป็นกาก บุคคลทิ้งอวิชชาอันเป็น
กากแล้วดื่มความใสคือความไม่หว่ันไหวเพราะอวิชชาของปัญญาพละ เพราะเหตุนั้น ปัญญาพละจึงชื่อว่ามี
ความใสและน่าดื่ม 

 เป็นกาก หมายถึงเป็นของขุ่นมัวเว้นจากความผ่องใส (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๓๙/๒๑๓)91
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ความใสคือความตั้งมั่น ชื่อว่าสติสัมโพชฌงค์ ความประมาทเป็นกาก บุคคลทิ้งความประมาทอันเป็น
กากแล้วดื่มความใสคือความตั้งมั่นของสติสัมโพชฌงค์ เพราะเหตุนั้น สติสัมโพชฌงค์จึงชื่อว่ามีความใสและ
น่าดื่ม  

ความใสคือการเลือกเฟ้น ชื่อว่าธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อวิชชาเป็นกาก บุคคล ทิ้งอวิชชาอันเป็นกากแล้ว
ดื่มความใสคือการเลือกเฟ้นของธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ เพราะเหตุนั้น ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์จึงชื่อว่ามีความใส
และน่าดื่ม  

ความใสคือการประคองไว้ ชื่อว่าวิริยสัมโพชฌงค์ ความเกียจคร้านเป็นกาก บุคคลทิ้งความเกียจคร้าน
อันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือการประคองไว้ของวิริย-สัมโพชฌงค์ เพราะเหตุนั้น วิริยสัมโพชฌงค์จึงชื่อว่ามี
ความใสและน่าดื่ม  

ความใสคือความแผ่ซ่าน ชื่อว่าปีติสัมโพชฌงค์ ความเร่าร้อนเป็นกาก บุคคล ทิ้งความเร่าร้อนอันเป็น
กากแล้วดื่มความใสคือความแผ่ซ่านของปีติสัมโพชฌงค์ เพราะเหตุนั้น ปีติสัมโพชฌงค์จึงชื่อว่ามีความใสและ
น่าดื่ม  

ความใสคือความสงบ ชื่อว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ความชั่วหยาบเป็นกาก บุคคล ทิ้งความชั่วหยาบอัน
เป็นกากแล้วดื่มความใสคือความสงบของปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ เพราะเหตุนั้น ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์จึงชื่อว่ามี
ความใสและน่าดื่ม  

ความใสคือความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ อุทธัจจะเป็นกาก บุคคลทิ้งอุทธัจจะอันเป็นกาก
แล้วดื่มความใสคือความไม่ฟุ้งซ่านของสมาธิสัมโพชฌงค์ เพราะเหตุนั้น สมาธิสัมโพชฌงค์จึงชื่อว่ามีความใส
และน่าดื่ม  

ความใสคือการพิจารณา ชื่อว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ การไม่พิจารณาเป็นกาก บุคคลทิ้งการไม่พิจารณา
อันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือการพิจารณาของอุเบกขาสัมโพชฌงค์ เพราะเหตุนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงค์จึงชื่อ
ว่ามีความใสและน่าดื่ม  

ความใสคือการเห็น ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิเป็นกาก บุคคลทิ้งมิจฉาทิฏฐิ อันเป็นกากแล้วดื่มความ
ใสคือการเห็นของสัมมาทิฏฐิ เพราะเหตุนั้น สัมมาทิฏฐิจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่ม  

ความใสคือความตรึกตรอง ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะ มิจฉาสังกัปปะเป็นกาก บุคคลทิ้งมิจฉาสังกัปปะอัน
เป็นกากแล้วดื่มความใสคือความตรึกตรองของสัมมาสังกัปปะ เพราะเหตุนั้น สัมมาสังกัปปะจึงชื่อว่ามีความใส
และน่าดื่ม  

ความใสคือการกำหนด ชื่อว่าสัมมาวาจา มิจฉาวาจาเป็นกาก บุคคลทิ้งมิจฉาวาจาอันเป็นกากแล้วดื่ม
ความใสคือการกำหนดของสัมมาวาจา เพราะเหตุนั้น สัมมาวาจาจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่ม  

ความใสคือสมุฏฐาน ชื่อว่าสัมมากัมมันตะ มิจฉากัมมันตะเป็นกาก บุคคลทิ้งมิจฉากัมมันตะอันเป็นกาก
แล้วดื่มความใสคือสมุฏฐานของสัมมากัมมันตะ เพราะเหตุนั้น สัมมากัมมันตะจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่ม  

ความใสคือความผ่องแผ้ว ชื่อว่าสัมมาอาชีวะ มิจฉาอาชีวะเป็นกาก บุคคลทิ้งมิจฉาอาชีวะอันเป็นกาก
แล้วดื่มความใสคือความผ่องแผ้วของสัมมาอาชีวะ เพราะเหตุนั้น สัมมาอาชีวะจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่ม 

ความใสคือการประคองไว้ ชื่อว่าสัมมาวายามะ มิจฉาวายามะเป็นกาก บุคคลทิ้งมิจฉาวายามะอันเป็น
กากแล้วดื่มความใสคือการประคองไว้ของสัมมาวายามะ เพราะเหตุนั้น สัมมาวายามะจึงชื่อว่ามีความใสและ
น่าดื่ม  

ความใสคือความตั้งมั่น ชื่อว่าสัมมาสติ มิจฉาสติเป็นกาก บุคคลทิ้งมิจฉาสติ อันเป็นกากแล้วดื่มความ
ใสคือความตั้งมั่นของสัมมาสติ เพราะเหตุนั้น สัมมาสติจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่ม  
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ความใสคือความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าสัมมาสมาธิ มิจฉาสมาธิเป็นกาก บุคคลทิ้งมิจฉาสมาธิอันเป็นกาก
แล้วดื่มความใสคือความไม่ฟุ้งซ่านของสัมมาสมาธิ เพราะ เหตุนั้น สัมมาสมาธิจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่ม 

[๒๔๐] ความใสมีอยู่ ความน่าดื่มมีอยู่ กากก็มีอยู่ ความใสคือความน้อมใจเชื่อ ชื่อว่าสัทธินทรีย์ 
ความไม่มีศรัทธาเป็นกาก อรรถรส  ธรรมรส  วิมุตติรส  ในสัทธินทรีย์นั้นเป็นความน่าดื่ม  92 93 94

ความใสคือการประคองไว้ ชื่อว่าวิริยินทรีย์ ความเกียจคร้านเป็นกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรสในวิริยิน
ทรีย์นั้นเป็นความน่าดื่ม  

ความใสคือความตั้งมั่น ชื่อว่าสตินทรีย์ ความประมาทเป็นกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรสในสตินทรีย์
นั้นเป็นความน่าดื่ม  

ความใสคือความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าสมาธินทรีย์ อุทธัจจะเป็นกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรสในสมาธินท
รีย์นั้นเป็นความน่าดื่ม   

ความใสคือความเห็น ชื่อว่าปัญญินทรีย์ อวิชชาเป็นกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรสในปัญญินทรีย์นั้น
เป็นความน่าดื่ม 

ความใสคือความไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธา ชื่อว่าสัทธาพละ ความไม่ มีศรัทธาเป็นกาก 
อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรสในสัทธาพละนั้นเป็นความน่าดื่ม  

ความใสคือความไม่หว่ันไหวเพราะความเกียจคร้าน ชื่อว่าวิริยพละ ความ เกียจคร้านเป็นกาก อรรถรส 
ธรรมรส วิมุตติรสในวิริยพละนั้นเป็นความน่าดื่ม  

ความใสคือความไม่หว่ันไหวเพราะความประมาท ชื่อว่าสติพละ ความประมาท เป็นกาก อรรถรส ธรรม
รส วิมุตติรสในสติพละนั้นเป็นความน่าดื่ม  

ความใสคือความไม่หว่ันไหวเพราะอุทธัจจะ ชื่อว่าสมาธิพละ อุทธัจจะเป็นกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติ
รสในสมาธิพละนั้นเป็นความน่าดื่ม 

ความใสคือความไม่หว่ันไหวเพราะอวิชชา ชื่อว่าปัญญาพละ อวิชชาเป็นกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส
ในปัญญาพละนั้นเป็นความน่าดื่ม 

ความใสคือความตั้งมั่น ชื่อว่าสติสัมโพชฌงค์ ความประมาทเป็นกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรสในสติ
สัมโพชฌงค์นั้นเป็นความน่าดื่ม  

ความใสคือการเลือกเฟ้น ชื่อว่าธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อวิชชาเป็นกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรสในธัมม
วิจยสัมโพชฌงค์นั้นเป็นความน่าดื่ม  

ความใสคือการประคองไว้ ชื่อว่าวิริยสัมโพชฌงค์ ความเกียจคร้านเป็นกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส
ในวิริยสัมโพชฌงค์นั้นเป็นความน่าดื่ม  

ความใสคือความแผ่ซ่าน ชื่อว่าปีติสัมโพชฌงค์ ความเร่าร้อนเป็นกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรสในปีติ
สัมโพชฌงค์นั้นเป็นความน่าดื่ม  

 อรรถรส หมายถึงสามัญญผล ๔ คือ โ สดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตตผล (องฺ. เอกก.อ. (บาลี) 92

๑/๓๓๕/๔๓๖)

 ธรรมรส หมายถึงมรรค ๔ คือ โ สดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) 93

๑/๓๓๕/๔๓๖)

 วิมุตติรส หมายถึงอมตนิพพาน (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๓๓๕/๔๓๖)94
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ความใสคือความสงบ ชื่อว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ความชั่วหยาบเป็นกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรสใน
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นั้นเป็นความน่าดื่ม 

ความใสคือความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ อุทธัจจะเป็นกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรสใน
สมาธิสัมโพชฌงค์นั้นเป็นความน่าดื่ม  

ความใสคือการพิจารณา ชื่อว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ การไม่พิจารณาเป็นกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส
ในอุเบกขาสัมโพชฌงค์นั้นเป็นความน่าดื่ม 

ความใสคือการเห็น ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิเป็นกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรสในสัมมาทิฏฐินั้น
เป็นความน่าดื่ม  

ความใสคือความตรึกตรอง ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะ มิจฉาสังกัปปะเป็นกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรสใน
สัมมาสังกัปปะนั้นเป็นความน่าดื่ม  

ความใสคือการกำหนด ชื่อว่าสัมมาวาจา มิจฉาวาจาเป็นกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรสในสัมมาวาจา
นั้นเป็นความน่าดื่ม  

ความใสคือสมุฏฐาน ชื่อว่าสัมมากัมมันตะ มิจฉากัมมันตะเป็นกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรสในสัมมา
กัมมันตะนั้นเป็นความน่าดื่ม  

ความใสคือความผ่องแผ้ว ชื่อว่าสัมมาอาชีวะ มิจฉาอาชีวะเป็นกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรสในสัมมา
อาชีวะนั้นเป็นความน่าดื่ม  

ความใสคือการประคองไว้ ชื่อว่าสัมมาวายามะ มิจฉาวายามะเป็นกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรสใน
สัมมาวายามะนั้นเป็นความน่าดื่ม  

ความใสคือการตั้งมั่น ชื่อว่าสัมมาสติ มิจฉาสติเป็นกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรสในสัมมาสตินั้นเป็น
ความน่าดื่ม  

ความใสคือความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าสัมมาสมาธิ มิจฉาสมาธิเป็นกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรสในสัมมา
สมาธินั้นเป็นความน่าดื่ม 

ความใสคือการเห็น ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ ความใสคือความตรึกตรอง ชื่อว่า สัมมาสังกัปปะ ความใสคือการ
กำหนด ชื่อว่าสัมมาวาจา ความใสคือสมุฏฐาน ชื่อว่าสัมมากัมมันตะ ความใสคือความผ่องแผ้ว ชื่อว่าสัมมา
อาชีวะ ความใสคือการประคองไว้ ชื่อว่าสัมมาวายามะ ความใสคือความตั้งมั่น ชื่อว่าสัมมาสติ ความใสคือ
ความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าสัมมาสมาธิ 

ความใสคือความตั้งมั่น ชื่อว่าสติสัมโพชฌงค์ ความใสคือการเลือกเฟ้น ชื่อว่า ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
ความใสคือการประคองไว้ ชื่อว่าวิริยสัมโพชฌงค์ ความใสคือ ความแผ่ซ่าน ชื่อว่าปีติสัมโพชฌงค์ ความใสคือ
ความสงบ ชื่อว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ความใสคือความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ ความใสคือการ
พิจารณา ชื่อว่า อุเบกขาสัมโพชฌงค์ 

ความใสคือความไม่หว่ันไหวเพราะความไม่มีศรัทธา ชื่อว่าสัทธาพละ ความใส คือความไม่หว่ันไหว
เพราะความเกียจคร้าน ชื่อว่าวิริยพละ ความใสคือความไม่หว่ันไหวเพราะความประมาท ชื่อว่าสติพละ ความ
ใสคือความไม่หวั่นไหวเพราะอุทธัจจะ ชื่อว่าสมาธิพละ ความใสคือความไม่หวั่นไหวเพราะอวิชชา ชื่อว่า
ปัญญาพละ  

ความใสคือความน้อมใจเชื่อ ชื่อว่าสัทธินทรีย์ ความใสคือการประคองไว้ ชื่อว่า วิริยินทรีย์ ความใสคือ
ความตั้งมั่น ชื่อว่าสตินทรีย์ ความใสคือความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่า สมาธินทรีย์ ความใสคือการเห็น ชื่อว่าปัญญินท
รีย์ 
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ความใสที่ชื่อว่าอินทรีย์ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ความใสที่ชื่อว่าพละ เพราะ มีสภาวะไม่หว่ันไหว ความ
ใสที่ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะนำออก ความใสที่ชื่อว่า มรรค เพราะมีสภาวะเป็นเหตุ ความใสที่ชื่อว่าสติ
ปัฏฐาน เพราะมีสภาวะตั้งมั่น ความใสที่ชื่อว่าสัมมัปปธาน เพราะมีสภาวะเริ่มตั้งไว้ ความใสที่ชื่อว่าอิทธิบาท
เพราะมีสภาวะให้สำเร็จ ความใสที่ชื่อว่าสมถะ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ความใสที่ชื่อว่าวิปัสสนา เพราะมี
สภาวะพิจารณาเห็น ความใสที่ชื่อว่าสมถะและวิปัสสนา เพราะมีสภาวะมีรสเป็นอย่างเดียวกัน ความใสที่ชื่อ
ว่าธรรมที่เป็นคู่กัน เพราะมีสภาวะไม่ล่วงเลยกัน ความใสที่ชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีสภาวะสำรวม ความใสที่ชื่อ
ว่าจิตตวิสุทธิ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ความใสที่ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิ เพราะมีสภาวะเห็น ความใสที่ชื่อว่าวิโมกข์ 
เพราะมีสภาวะหลุดพ้น ความใสที่ชื่อว่าวิชชา เพราะมีสภาวะรู้แจ้ง ความใสที่ชื่อว่าวิมุตติ เพราะมีสภาวะ
ปล่อย ความใสที่ชื่อว่าญาณในความสิ้นไป เพราะมีสภาวะตัดขาด ความใสที่ชื่อว่าอนุปปาทญาณ เพราะ มี
สภาวะสงบ ความใสที่ชื่อว่าฉันทะ เพราะมีสภาวะเป็นมูล ความใสที่ชื่อว่ามนสิการ เพราะมีสภาวะเป็น
สมุฏฐาน ความใสที่ชื่อว่าผัสสะ เพราะมีสภาวะเป็นที่ประชุม ความใสที่ชื่อว่าเวทนา เพราะมีสภาวะเป็นที่รวม 
ความใสที่ชื่อว่าสมาธิ เพราะมีสภาวะเป็นประธาน ความใสที่ชื่อว่าสติ เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ความใสที่ชื่อ
ว่าปัญญา เพราะมีสภาวะเป็นธรรมที่ย่ิงกว่าธรรมนั้น ความใสที่ชื่อว่าวิมุตติ เพราะมีสภาวะเป็นแก่นสาร ความ
ใสที่ชื่อว่าธรรมที่หย่ังลงสู่อมตะคือนิพพาน เพราะ มีสภาวะเป็นที่สุด ฉะนี้แล 

มัณฑเปยยกถา จบ 
จตุตถภาณวาร จบ 
มหาวรรคท่ี ๑ จบ 

____________________ 

รวมกถาท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. ญาณกถา   ๒. ทิฏฐิกถา  
๓.  อานาปานัสสติกถา  ๔. อินทริยกถา  
๕.  วิโมกขกถา   ๖. คติกถา  
๗.  กัมมกถา   ๘. วิปัลลาสกถา  
๙.  มัคคกถา   ๑๐.  มัณฑเปยยกถา 
วรรคที่ ๑ นี้เป็นวรรคอันยอดเย่ียม ไม่มีวรรคอื่นเสมอ ท่านผู้ทรงนิกายตั้งไว้แล้ว ฉะนี้แล


