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๙. พลกถา 
[๔๔]   สาวตฺถินิทานํ : ปญฺจิมานิ ภิกฺขเว พลานิ. กตมานิ ปญฺจ ? สทฺธาพลํ วีริยพลํ   

สติพลํ สมาธิพลํ ปญฺญาพลํ. อิมานิ โข ภิกฺขเว ปญฺจ พลานิ. 
อปิ จ อฏฺฐสฏฺฐิ พลานิ : สทฺธาพลํ, วีริยพลํ, สติพลํ, สมาธิพลํ, ปญฺญาพลํ, หิริพลํ, 

โอตฺตปฺปพลํ, ปฏิสงฺขานพลํ, ภาวนาพลํ, อนวชฺชพลํ, สงฺคหพลํ, ขนฺติพลํ, ปญฺญตฺติพลํ, นิชฺฌตฺติ
พลํ, อิสฺสริยพลํ, อธิฏฺฐานพลํ, สมถพลํ, วิปสฺสนาพลํ, ทส เสกฺขพลานิ, ทส อเสกฺขพลานิ, ทส 
ขีณาสวพลานิ, ทส อิทฺธิพลานิ, ทส ตถาคตพลานิ. 

กตมํ สทฺธาพลํ ? อสฺสทฺธิเย น กมฺปตีติ สทฺธาพลํ, สหชาตานํ ธมฺมานํ อุปตฺถมฺภนฏฺเฐน 
สทฺธาพลํ, กิเลสานํ ปริยาทานฏฺเฐน สทฺธาพลํ, ปฏิเวธาทิวิโสธนฏฺเฐน สทฺธาพลํ, จิตฺตสฺส          
อธิฏฺฐานฏฺเฐน สทฺธาพลํ, จิตฺตสฺส โวทานฏฺเฐน สทฺธาพลํ, วิเสสาธิคมฏฺเฐน สทฺธาพลํ, อุตฺตริ
ปฏิเวธฏฺเฐน สทฺธาพลํ, สจฺจาภิสมยฏฺเฐน สทฺธาพลํ, นิโรเธ ปติฏฺฐาปกฏฺเฐน สทฺธาพลํ; อิทํ 
สทฺธาพลํ. (๑) 

กตมํ วีริยพลํ ? โกสชฺเช น กมฺปตีติ วีริยพลํ, สหชาตานํ ธมฺมานํ อุปตฺถมฺภนฏฺเฐน วีริย
พลํ, กิเลสานํ ปริยาทานฏฺเฐน วีริยพลํ, ปฏิเวธาทิวิโสธนฏฺเฐน วีริยพลํ, จิตฺตสฺส อธิฏฺฐานฏฺเฐน   
วีริยพลํ, จิตฺตสฺส โวทานฏฺเฐน วีริยพลํ, วิเสสาธิคมฏฺเฐน วีริยพลํ, อุตฺตริปฏิเวธฏฺเฐน วีริยพลํ,    
สจฺจาภิสมยฏฺเฐน วีริยพลํ, นิโรเธ ปติฏฺฐาปกฏฺเฐน วีริยพลํ; อิทํ วีริยพลํ. (๒) 

กตมํ สติพลํ ? ปมาเท น กมฺปตีติ สติพลํ, สหชาตานํ ธมฺมานํ อุปตฺถมฺภนฏฺเฐน สติพลํ 
ฯเปฯ นิโรเธ ปติฏฺฐาปกฏฺเฐน สติพลํ; อิทํ สติพลํ. (๓) 

กตมํ สมาธิพลํ ? อุทฺธจฺเจ น กมฺปตีติ สมาธิพลํ, สหชาตานํ ธมฺมานํ อุปตฺถมฺภนฏฺเฐน 
สมาธิพลํ ฯเปฯ นิโรเธ ปติฏฺฐาปกฏฺเฐน สมาธิพลํ; อิทํ สมาธิพลํ. (๔) 

กตมํปญฺญาพลํ? อวิชฺชาย น กมฺปตีติ ปญฺญาพลํ, สหชาตานํ ธมฺมานํ อุปตฺถมฺภนฏฺเฐน 
ปญฺญาพลํ ฯเปฯ นิโรเธ ปติฏฺฐาปกฏฺเฐน ปญฺญาพลํ; อิทํ ปญฺญาพลํ. (๕) 

กตมํ หิริพลํ ? เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺทํ หิริยตีติ  หิริพลํ, อพฺยาปาเทน พฺยาปาทํ หิริยตีติ 1

หิริพลํ, อาโลกสญฺญาย ถีนมิทฺธํ หิริยตีติ หิริพลํ, อวิกฺเขเปน อุทฺธจฺจํ หิริยตีติ หิริพลํ,          
ธมฺมววตฺถาเนน วิจิกิจฺฉํ หิริยตีติ หิริพลํ, ญาเณน อวิชฺชํ หิริยตีติ หิริพลํ, ปาโมชฺเชน อรตึ หิริยตีติ 
หิริพลํ, ปฐมชฺฌาเนน นีวรเณ หิริยตีติ หิริพลํ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคน สพฺพกิเลเส หิริยตีติ หิริพลํ; 
อิทํ หิริพลํ. (๖) 

กตมํ โอตฺตปฺปพลํ ? เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺทํ โอตฺตปฺปตีติ โอตฺตปฺปพลํ, อพฺยาปาเทน    
พฺยาปาทํ โอตฺตปฺปตีติ โอตฺตปฺปพลํ, อาโลกสญฺญาย ถีนมิทฺธํ โอตฺตปฺปตีติ โอตฺตปฺปพลํ,            
อวิกฺเขเปน อุทฺธจฺจํ โอตฺตปฺปตีติ โอตฺตปฺปพลํ, ธมฺมววตฺถาเนน วิจิกิจฺฉํ โอตฺตปฺปตีติ โอตฺตปฺป
พลํ, ญาเณน อวิชฺชํ โอตฺตปฺปตีติ โอตฺตปฺปพลํ, ปาโมชฺเชน อรตึ โอตฺตปฺปตีติ โอตฺตปฺปพลํ, 
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ปฐมชฺฌาเนน นีวรเณ โอตฺตปฺปตีติ โอตฺตปฺปพลํ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคน สพฺพกิเลเส โอตฺตปฺปตีติ 
โอตฺตปฺปพลํ; อิทํ โอตฺตปฺปพลํ. (๗) 

กตมํ ปฏิสงฺขานพลํ ? เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺทํ ปฏิสงฺขาตีติ ปฏิสงฺขานพลํ, อพฺยาปาเทน 
พฺยาปาทํ ปฏิสงฺขาตีติ ปฏิสงฺขานพลํ, อาโลกสญฺญาย ถีนมิทฺธํ ปฏิสงฺขาตีติ ปฏิสงฺขานพลํ,         
อวิกฺเขเปน อุทฺธจฺจํ ปฏิสงฺขาตีติ ปฏิสงฺขานพลํ, ธมฺมววตฺถาเนน วิจิกิจฺฉํ ปฏิสงฺขาตีติ              
ปฏิสงฺขานพลํ, ญาเณน อวิชฺชํ ปฏิสงฺขาตีติ ปฏิสงฺขานพลํ, ปาโมชฺเชน อรตึ ปฏิสงฺขาตีติ          
ปฏิสงฺขานพลํ, ปฐมชฺฌาเนน นีวรเณ ปฏิสงฺขาตีติ ปฏิสงฺขานพลํ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคน            
สพฺพกิเลเส ปฏิสงฺขาตีติ ปฏิสงฺขานพลํ; อิทํ ปฏิสงฺขานพลํ. (๘) 

กตมํ ภาวนาพลํ ? กามจฺฉนฺทํ ปชหนฺโต เนกฺขมฺมํ ภาเวตีติ ภาวนาพลํ, พฺยาปาทํ        
ปชหนฺโต อพฺยาปาทํ ภาเวตีติ ภาวนาพลํ, ถีนมิทฺธํ ปชหนฺโต อาโลกสญฺญํ ภาเวตีติ ภาวนาพลํ, 
อุทฺธจฺจํ ปชหนฺโต อวิกฺเขปํ ภาเวตีติ ภาวนาพลํ, วิจิกิจฺฉํ ปชหนฺโต ธมฺมววตฺถานํ ภาเวตีติ ภาวนา
พลํ, อวิชฺชํ ปชหนฺโต ญาณํ ภาเวตีติ ภาวนาพลํ, อรตึ ปชหนฺโต ปาโมชฺชํ ภาเวตีติ ภาวนาพลํ,    
นีวรเณ ปชหนฺโต ปฐมชฺฌานํ ภาเวตีติ ภาวนาพลํ ฯเปฯ สพฺพกิเลเส ปชหนฺโต อรหตฺตมคฺคํ       
ภาเวตีติ ภาวนาพลํ; อิทํ ภาวนาพลํ. (๙) 

กตมํ อนวชฺชพลํ ? กามจฺฉนฺทสฺส ปหีนตฺตา เนกฺขมฺเม นตฺถิ กิญฺจิ วชฺชนฺติ อนวชฺชพลํ, 
พฺยาปาทสฺส ปหีนตฺตา อพฺยาปาเท นตฺถิ กิญฺจิ วชฺชนฺติ อนวชฺชพลํ, ถีนมิทฺธสฺส ปหีนตฺตา อาโลก
สญฺญาย นตฺถิ กิญฺจิ วชฺชนฺติ อนวชฺชพลํ, อุทฺธจฺจสฺส ปหีนตฺตา อวิกฺเขเป นตฺถิ กิญฺจิ วชฺชนฺติ       
อนวชฺชพลํ, วิจิกิจฺฉาย ปหีนตฺตา ธมฺมววตฺถาเน นตฺถิ กิญฺจิ วชฺชนฺติ อนวชฺชพลํ, อวิชฺชาย          
ปหีนตฺตา ญาเณ นตฺถิ กิญฺจิ วชฺชนฺติ อนวชฺชพลํ, อรติยา ปหีนตฺตา ปามุชฺเช นตฺถิ กิญฺจิ วชฺชนฺติ 
อนวชฺชพลํ, นีวรณานํ ปหีนตฺตา ปฐมชฺฌาเน นตฺถิ กิญฺจิ วชฺชนฺติ อนวชฺชพลํ ฯเปฯ สพฺพกิเลสานํ 
ปหีนตฺตา อรหตฺตมคฺเค นตฺถิ กิญฺจิ วชฺชนฺติ อนวชฺชพลํ; อิทํ อนวชฺชพลํ. (๑๐) 

กตมํ สงฺคหพลํ ? กามจฺฉนฺทํ ปชหนฺโต เนกฺขมฺมวเสน จิตฺตํ สงฺคณฺหาตีติ สงฺคหพลํ,      
พฺยาปาทํ ปชหนฺโต อพฺยาปาทวเสน จิตฺตํ สงฺคณฺหาตีติ สงฺคหพลํ. ถีนมิทฺธํ ปชหนฺโต อาโลก
สญฺญาวเสน จิตฺตํ สงฺคณฺหาตีติ สงฺคหพลํ ฯเปฯ สพฺพกิเลเส ปชหนฺโต อรหตฺตมคฺควเสน จิตฺตํ 
สงฺคณฺหาตีติ สงฺคหพลํ; อิทํ สงฺคหพลํ. (๑๑) 

กตมํ ขนฺติพลํ ? กามจฺฉนฺทสฺส ปหีนตฺตา เนกฺขมฺมํ ขมตีติ ขนฺติพลํ, พฺยาปาทสฺส            
ปหีนตฺตา อพฺยาปาโท ขมตีติ ขนฺติพลํ, ถีนมิทฺธสฺส ปหีนตฺตา อาโลกสญฺญา ขมตีติ ขนฺติพลํ,      
อุทฺธจฺจสฺส ปหีนตฺตา อวิกฺเขโป ขมตีติ ขนฺติพลํ, วิจิกิจฺฉาย ปหีนตฺตา ธมฺมววตฺถานํ ขมตีติ ขนฺติ
พลํ, อวิชฺชาย ปหีนตฺตา ญาณํ ขมตีติ ขนฺติพลํ, อรติยา ปหีนตฺตา ปามุชฺชํ ขมตีติ ขนฺติพลํ,        
นีวรณานํ ปหีนตฺตา ปฐมชฺฌานํ ขมตีติ ขนฺติพลํ ฯเปฯ สพฺพกิเลสานํ ปหีนตฺตา อรหตฺตมคฺโค      
ขมตีติ ขนฺติพลํ; อิทํ ขนฺติพลํ. (๑๒) 
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กตมํ ปญฺญตฺติพลํ ? กามจฺฉนฺทํ ปชหนฺโต เนกฺขมฺมวเสน จิตฺตํ ปญฺญเปตีติ  ปญฺญตฺติ2

พลํ, พฺยาปาทํ ปชหนฺโต อพฺยาปาทวเสน จิตฺตํ ปญฺญเปตีติ ปญฺญตฺติพลํ, ถีนมิทฺธํ ปชหนฺโต      
อาโลกสญฺญาวเสน จิตฺตํ ปญฺญเปตีติ ปญฺญตฺติพลํ ฯเปฯ สพฺพกิเลเส ปชหนฺโต อรหตฺตมคฺค   
วเสน จิตฺตํ ปญฺญเปตีติ ปญฺญตฺติพลํ; อิทํ ปญฺญตฺติพลํ. (๑๓) 

กตมํ นิชฺฌตฺติพลํ ? กามจฺฉนฺทํ ปชหนฺโต เนกฺขมฺมวเสน จิตฺตํ นิชฺฌาเปตีติ นิชฺฌตฺติพลํ, 
พฺยาปาทํ ปชหนฺโต อพฺยาปาทวเสน จิตฺตํ นิชฺฌาเปตีติ นิชฺฌตฺติพลํ, ถีนมิทฺธํ ปชหนฺโต อาโลก
สญฺญาวเสน จิตฺตํ นิชฺฌาเปตีติ นิชฺฌตฺติพลํ ฯเปฯ สพฺพกิเลเส ปชหนฺโต อรหตฺตมคฺควเสน จิตฺตํ 
นิชฺฌาเปตีติ นิชฺฌตฺติพลํ; อิทํ นิชฺฌตฺติพลํ. (๑๔) 

กตมํ อิสฺสริยพลํ ? กามจฺฉนฺทํ ปชหนฺโต เนกฺขมฺมวเสน จิตฺตํ วสํ วตฺเตตีติ อิสฺสริยพลํ,     
พฺยาปาทํ ปชหนฺโต อพฺยาปาทวเสน จิตฺตํ วสํ วตฺเตตีติ อิสฺสริยพลํ, ถีนมิทฺธํ ปชหนฺโต อาโลก
สญฺญาวเสน จิตฺตํ วสํ วตฺเตตีติ อิสฺสริยพลํ ฯเปฯ สพฺพกิเลเส ปชหนฺโต อรหตฺตมคฺควเสน จิตฺตํ 
วสํ วตฺเตตีติ อิสฺสริยพลํ; อิทํ อิสฺสริยพลํ. (๑๕) 

กตมํ อธิฏฺฐานพลํ ? กามจฺฉนฺทํ ปชหนฺโต เนกฺขมฺมวเสน จิตฺตํ อธิฏฺฐาตีติ อธิฏฺฐานพลํ, 
พฺยาปาทํ ปชหนฺโต อพฺยาปาทวเสน จิตฺตํ อธิฏฺฐาตีติ อธิฏฺฐานพลํ, ถีนมิทฺธํ ปชหนฺโต อาโลก
สญฺญาวเสน จิตฺตํ อธิฏฺฐาตีติ อธิฏฺฐานพลํ ฯเปฯ สพฺพกิเลเส ปชหนฺโต อรหตฺตมคฺควเสน จิตฺตํ 
อธิฏฺฐาตีติ อธิฏฺฐานพลํ; อิทํ อธิฏฺฐานพลํ. (๑๖) 

กตมํ สมถพลํ ? เนกฺขมฺมวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อวิกฺเขโป สมถพลํ, อพฺยาปาทวเสน 
จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อวิกฺเขโป สมถพลํ, อาโลกสญฺญาวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อวิกฺเขโป          
สมถพลํ ฯเปฯ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี อสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อวิกฺเขโป สมถพลํ,              
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี ปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อวิกฺเขโป สมถพลํ. 

สมถพลนฺติ เกนฏฺเฐน สมถพลํ ? ปฐมชฺฌาเนน นีวรเณ น กมฺปตีติ สมถพลํ,                 
ทุติยชฺฌาเนน วิตกฺกวิจาเร น กมฺปตีติ สมถพลํ, ตติยชฺฌาเนน ปีติยา น กมฺปตีติ สมถพลํ,         
จตุตฺถชฺฌาเนน สุขทุกฺเข น กมฺปตีติ สมถพลํ, อากาสานญฺจายตนสมาปตฺติยา รูปสญฺญาย      
ปฏิฆสญฺญาย นานตฺตสญฺญาย น กมฺปตีติ สมถพลํ, วิญฺญาณญฺจายตนสมาปตฺติยา อากาสา  
นญฺจายตนสญฺญาย น กมฺปตีติ สมถพลํ, อากิญฺจญฺญายตนสมาปตฺติยา วิญฺญาณญฺจา             
ยตนสญฺญาย น กมฺปตีติ สมถพลํ, เนวสญฺญานาสญฺญายตนสมาปตฺติยา อากิญฺจญฺญา          
ยตนสญฺญาย น กมฺปตีติ สมถพลํ. อุทฺธจฺเจ จ อุทฺธจฺจสหคตกิเลเส จ ขนฺเธ จ น กมฺปตี น จลติ น 
เวธตีติ สมถพลํ; อิทํ สมถพลํ. (๑๗) 

กตมํ วิปสฺสนาพลํ ? อนิจฺจานุปสฺสนา วิปสฺสนาพลํ, ทุกฺขานุปสฺสนา วิปสฺสนาพลํ ฯเปฯ 
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา วิปสฺสนาพลํ, รูเป อนิจฺจานุปสฺสนา วิปสฺสนาพลํ, รูเป ทุกฺขานุปสฺสนา      
วิปสฺสนาพลํ ฯเปฯ รูเป ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา วิปสฺสนาพลํ, เวทนาย ฯเปฯ สญฺญาย สงฺขาเรสุ. 

 ฉ.ม., อิ. ปญฺญาเปตีติ. เอวมุปริปิ2
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วิญฺญาเณ. จกฺขุสฺมึ ฯเปฯ ชรามรเณ อนิจฺจานุปสฺสนา วิปสฺสนาพลํ, ชรามรเณ ทุกฺขานุปสฺสนา    
วิปสฺสนาพลํ, ชรามรเณ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา วิปสฺสนาพลํ.  

วิปสฺสนาพลนฺติ เกนฏฺเฐน วิปสฺสนาพลํ ? อนิจฺจานุปสฺสนาย นิจฺจสญฺญาย น กมฺปตีติ 
วิปสฺสนาพลํ, ทุกฺขานุปสฺสนาย สุขสญฺญาย น กมฺปตีติ วิปสฺสนาพลํ, อนตฺตานุปสฺสนาย 
อตฺตสญฺญาย กมฺปตีติ วิปสฺสนาพลํ, นิพฺพิทานุปสฺสนาย นนฺทิยา น กมฺปตีติ วิปสฺสนาพลํ,          
วิราคานุปสฺสนาย ราเค น กมฺปตีติ วิปสฺสนาพลํ, นิโรธานุปสฺสนา สมุทเย น กมฺปตีติ วิปสฺสนา
พลํ, ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย อาทาเน น กมฺปตีติ วิปสฺสนาพลํ, อวิชฺชาย อวิชฺชาสหคตกิเลเส จ 
ขนฺเธ จ น กมฺปติ น จลติ น เวธตีติ วิปสฺสนาพลํ; อิทํ วิปสฺสนาพลํ. (๑๘) 

กตมานิ ทส เสกฺขพลานิ,  ทส อเสกฺขพลานิ  ? สมฺมาทิฏฺฐึ สิกฺขตีติ  เสกฺขพลํ, ตตฺถ 3 4

สิกฺขิตตฺตา อเสกฺขพลํ. สมฺมาสงฺกปฺปํ สิกฺขตีติ เสกฺขพลํ, ตตฺถ สิกฺขิตตฺตา อเสกฺขพลํ. สมฺมาวาจํ 
ฯเปฯ สมฺมากมฺมนฺตํ. สมฺมาอาชีวํ. สมฺมาวายามํ. สมฺมาสตึ. สมฺมาสมาธึ. สมฺมาญาณํ. สมฺมา    
วิมุตฺตึ สิกฺขตีติ เสขพลํ. ตตฺถ สิกฺขิตตฺตา อเสกฺขพลํ. อิมานิ ทส เสกฺขพลานิ, ทส อเสกฺขพลานิ. 
(๑๙ – ๒๐) (=๓๘) 

กตมานิ ทส ขีณาสวพลานิ ? อิธ ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน อนิจฺจโต สพฺเพ สงฺขารา ยถาภูตํ 
สมฺมปฺปญฺญาย สุทิฏฺฐา โหนฺติ. ยมฺปิ ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน อนิจฺจโต สพฺเพ สงฺขารา ยถาภูตํ 
สมฺมปฺปญฺญาย สุทิฏฺฐา โหนฺติ, อิทมฺปิ ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน พลํ โหติ, ยํ พลํ อาคมฺม ขีณาสโว 
ภิกฺขุ อาสวานํ ขยํ ปฏิชานาติ “ขีณา เม อาสวา”ติ. (๑) 

ปุน จปรํ ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน องฺคารกาสูปมา กามา ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย สุทิฏฺฐา 
โหนฺติ. ยมฺปิ ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน องฺคารกาสูปมา กามา ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย สุทิฏฺฐา โหนฺติ, 
อิทมฺปิ ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน พลํ โหติ, ยํ พลํ อาคมฺม ขีณาสโว ภิกฺขุ อาสวานํ ขยํ ปฏิชานาติ 
“ขีณา เม อาสวา”ติ. (๒) 

ปุน จปรํ ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน วิเวกนินฺนํ จิตฺตํ โหติ วิเวกโปณํ วิเวกปพฺภารํ วิเวกฏฺฐํ      
เนกฺขมฺมาภิรตํ พฺยนฺตีภูตํ สพฺพโส อาสวฏฺฐานิเยหิ ธมฺเมหิ. ยมฺปิ ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน วิเวกนินฺนํ 
จิตฺตํ โหติ วิเวกโปณํ วิเวกปพฺภารํ วิเวกฏฺฐํ เนกฺขมฺมาภิรตํ พฺยนฺตีภูตํ สพฺพโส อาสวฏฺฐานิเยหิ 
ธมฺเมหิ, อิทมฺปิ ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน พลํ โหติ, ยํ พลํ อาคมฺม ขีณาสโว ภิกฺขุ อาสวานํ ขยํ           
ปฏิชานาติ “ขีณา เม อาสวา”ติ. (๓) 

ปุน จปรํ ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน จตฺตาโร สติปฏฺฐานา ภาวิตา โหนฺติ สุภาวิตา. ยมฺปิ 
ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน จตฺตาโร สติปฏฺฐานา ภาวิตา โหนฺติ สุภาวิตา อิทมฺปิ ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน พลํ 
โหติ, ยํ พลํ อาคมฺม ขีณาสโว ภิกฺขุ อาสวานํ ขยํ ปฏิชานาติ “ขีณา เม อาสวา”ติ. (๔) 

ปุน จปรํ ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา ภาวิตา โหนฺติ สุภาวิตา ฯเปฯ       
จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ภาวิตา โหนฺติ สุภาวิตา. ปญฺจินฺทฺริยานิ ภาวิตานิ โหนฺติ สุภาวิตานิ. ปญฺจ 

 ฉ.ม. เสขพลานิ. เอวมุปริปิ3
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พลานิ ภาวิตานิ โหนฺติ สุภาวิตานิ. สตฺต โพชฺฌงฺคา ภาวิตา โหนฺติ ฯเปฯ อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค 
ภาวิโต โหติ สุภาวิโต. ยมฺปิ ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค ภาวิโต โหติ สุภาวิโต. อิทมฺปิ 
ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน พลํ โหติ, ยํ พลํ อาคมฺม ขีณาสโว ภิกฺขุ อาสวานํ ขยํ ปฏิชานาติ “ขีณา เม     
อาสวา”ติ; อิมานิ ทส ขีณาสวสฺส พลานิ. (๕ – ๑๐) (= ๔๘) 

กตมานิ ทส อิทฺธิพลานิ ? อธิฏฺฐานา อิทฺธิ, วิกุพฺพนา อิทฺธิ, มโนมยา อิทฺธิ,  ญาณ          
วิปฺผารา อิทฺธิ, สมาธิวิปฺผารา อิทฺธิ, อริยา อิทฺธิ, กมฺมวิปากชา อิทฺธิ, ปุญฺญวโต อิทฺธิ, วิชฺชามยา 
อิทฺธิ, ตตฺถ ตตฺถ สมฺมาปโยคปฺปจฺจยา อิชฺฌนฏฺเฐน อิทฺธิ; อิมานิ ทส อิทฺธิพลานิ. (๑๐) (= ๕๘) 

กตมานิ ทส ตถาคตพลานิ ? อิธ ตถาคโต ฐานญฺจ ฐานโต อฏฺฐานญฺจ อฏฺฐานโต ยถา
ภูตํ ปชานาติ. ยมฺปิ ตถาคโต ฐานญฺจ ฐานโต อฏฺฐานญฺจ อฏฺฐานโต ยถาภูตํ ปชานาติ, อิทมฺปิ 
ตถาคตสฺส ตถาคตพลํ โหติ, ยํ พลํ อาคมฺม ตถาคโต อาสภณฺฐานํ ปฏิชานาติ, ปริสาสุ สีหนาทํ 
นทติ, พฺรหฺมจกฺกํ ปวตฺเตติ. (๑) 

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

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

ปุน จปรํ ตถาคโต อเนกธาตุนานาธาตุโลกํ ยถาภูตํ ปชานาติ. ยมฺปิ ตถาคโต อเนกธาตุ
นานาธาตุโลกํ ยถาภูตํ ปชานาติ, อิทมฺปิ ตถาคตสฺส ตถาคตพลํ โหติ ฯเปฯ (๔) 

ปุน จปรํ ตถาคโต สตฺตานํ นานาธิมุตฺติกตํ ยถาภูตํ ปชานาติ, ยมฺปิ ตถาคโต สตฺตานํ 
นานาธิมุตฺติกตํ ยถาภูตํ ปชานาติ. อิทมฺปิ ตถาคตสฺส ฯเปฯ (๕) 

ปุน จปรํ ตถาคโต ปรสตฺตานํ ปรปุคฺคลานํ อินฺทฺริยปโรปริยตฺตํ ยถาภูตํ ปชานาติ. ยมฺปิ 
ตถาคโต ปรสตฺตานํ ปรปุคฺคลานํ อินฺทฺริยปโรปริยตฺตํ ยถาภูตํ ปชานาติ, อิทมฺปิ ตถาคตสฺส ฯเปฯ 
(๖) 

ปุน จปรํ ตถาคโต ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีนํ สงฺกิเลสํ โวทานํ วุฏฺฐานํ ยถาภูตํ         
ปชานาติ. ยมฺปิ ตถาคโต ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีนํ สงฺกิเลสํ โวทานํ วุฏฺฐานํ ยถาภูตํ              
ปชานาติ, อิทมฺปิ ตถาคตสฺส ฯเปฯ (๗) 

ปุน จปรํ ตถาคโต อเนกวิหิตํ ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรติ, เสยฺยถีทํ : เอกํปิ ชาตึ เทฺวปิ ชาติโย 
ฯเปฯ อิติ สาการํ สอุทฺเทสํ อเนกวิหิตํ ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรติ. ยมฺปิ ตถาคโต อเนกวิหิตํ ปุพฺเพ       
นิวาสํ อนุสฺสรติ, เสยฺยถีทํ : เอกํปิ ชาตึ เทฺวปิ ชาติโย ฯเปฯ อิทมฺปิ ตถาคตสฺส ฯเปฯ (๘) 

ปุน จปรํ ตถาคโต ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน 
อุปปชฺชมาเน. ยมฺปิ ตถาคโต ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน ฯเปฯ อิทมฺปิ      
ตถาคตสฺส ฯเปฯ (๙) 
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ปุน จปรํ ตถาคโต อาสวานํ ขยา อนาสวํ เจโตวิมุตฺตึ ปญฺญาวิมุตฺตึ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ 
อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ. ยมฺปิ ตถาคโต อาสวานํ ขยา อนาสวํ เจโตวิมุตฺตึ ปญฺญา
วิมุตฺตึ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ, อิทมฺปิ ตถาคตสฺส ตถาคตพลํ 
โหติ, ยํ พลํ อาคมฺม ตถาคโต อาสภณฺฐานํ ปฏิชานาติ, ปริสาสุ สีหนาทํ นทติ, พฺรหฺมจกฺกํ ปวตฺเต
ติ; อิมานิ ทส ตถาคตพลานิ. (๑๐) (= ๖๘) 

[๔๕] เกนฏฺเฐน สทฺธาพลํ. เกนฏฺเฐน วีริยพลํ. เกนฏฺเฐน สติพลํ. เกนฏฺเฐน สมาธิพลํ. 
เกนฏฺเฐน ปญฺญาพลํ. เกนฏฺเฐน หิริพลํ. เกนฏฺเฐน โอตฺตปฺปพลํ. เกนฏฺเฐน ปฏิสงฺขานพลํ ฯเปฯ 
เกนฏฺเฐน ตถาคตพลํ ?  อสฺสทฺธิเย อกมฺปิยฏฺเฐน สทฺธาพลํ. โกสชฺเช อกมฺปิยฏฺเฐน วีริยพลํ. 
ปมาเท อกมฺปิยฏฺเฐน สติพลํ. อุทฺธจฺเจ อกมฺปิยฏฺเฐน สมาธิพลํ. อวิชฺชาย อกมฺปิยฏฺเฐน 
ปญฺญาพลํ. หิรียติ ปาปเก อกุสเล ธมฺเมติ หิริพลํ. โอตฺตปฺปติ ปาปเก อกุสเล ธมฺเมติ โอตฺตปฺป
พลํ. ญาเณน กิเลเส ปฏิสงฺขาตีติ ปฏิสงฺขานพลํ. ตตฺถ ชาตา ธมฺมา เอกรสา โหนฺตีติ ภาวนาพลํ. 
ตตฺถ นตฺถิ กิญฺจิ วชฺชนฺติ อนวชฺชพลํ. เตน จิตฺตํ สงฺคณฺหาตีติ สงฺคหพลํ. ตํ ตสฺส  ขมตีติ ขนฺติพลํ. 5

เตน จิตฺตํ ปญฺญเปตีติ ปญฺญตฺติพลํ. เตน จิตฺตํ นิชฺฌาเปตีติ นิชฺฌตฺติพลํ. เตน จิตฺตํ วสํ วตฺเตตีติ 
อิสฺสริยพลํ. เตน จิตฺตํ อธิฏฺฐาตีติ อธิฏฺฐานพลํ. เตน จิตฺตํ เอกคฺคนฺติ สมถพลํ. ตตฺถ ชาเต ธมฺเม 
อนุปสฺสตีติ วิปสฺสนาพลํ. ตตฺถ สิกฺขตีติ เสกฺขพลํ. ตตฺถ สิกฺขิตตฺตา อเสกฺขพลํ. เตน อาสวา ขีณา
ติ ขีณาสวพลํ. ตํ  ตสฺส อิชฺฌตีติ อิทฺธิพลํ. อปฺปเมยฺยฏฺเฐน ตถาคตพลนฺติ. 6

พลกถา นิฏฺฐิตา. 
—————————— 

๑๐. สุญฺญกถา 
[๔๖] เอวมฺเม สุตํ :- เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม. 

อถ โข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ 
นิสีทิ, เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺตํ เอตทโวจ : “สุญฺโญ โลโก, สุญฺโญ โลโก’ติ 
ภนฺเต วุจฺจติ, กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต ‘สุญฺโญ โลโก’ติ วุจฺจตี”ติ ? ยสฺมา โข อานนฺท สุญฺญํ อตฺเตน 
วา อตฺตนิเยน วา, ตสฺมา สุญฺโญ โลโกติ วุจฺจติ. กิญฺจานนฺท สุญฺญํ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา ? 
จกฺขุํ  โข อานนฺท สุญฺญํ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา, รูปา สุญฺญา อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา, จกฺขุ7

วิญฺญาณํ สุญฺญํ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา, จกฺขุสมฺผสฺโส สุญฺโญ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา, 
ยมฺปิทํ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิตํ สุขํ วา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา, ตมฺปิ สุญฺญํ อตฺเตน 
วา อตฺตนิเยน วา. 

 ฉ.ม. อยํ ปาโฐ น ทิสฺสติ5

 ฉ.ม. อยํ ปาโฐ น ทิสฺสติ6

 ฉ.ม. จกฺขุ. เอวมุปริปิ7
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โสตํ สุญฺญํ ฯเปฯ สทฺทา สุญฺญา. ฆานํ สุญฺญ.ํ คนฺธา สุญฺญา. ชิวฺหา สุญฺญา. รสา 
สุญฺญา. กาโย สุญฺโญ. โผฏฺฐพฺพา สุญฺญา. มโน สุญฺโญ. อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา, ธมฺมา 
สุญฺญา อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา, มโนวิญฺญาณํ สุญฺญํ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา, มโนสมฺผสฺโส 
สุญฺโญ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา, ยมฺปิทํ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิตํ สุขํ วา ทุกฺขํ วา 
อทุกฺขมสุขํ วา, ตมฺปิ สุญฺญํ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา. ยสฺมา โข อานนฺท สุญฺญํ อตฺเตน วา        
อตฺตนิเยน วา, ตสฺมา “สุญฺโญ โลโก”ติ วุจฺจตีติ. 

  
๑. มาติกา 

[๔๗] สุญฺญสุญฺญํ  สงฺขารสุญฺญ, ํ วิปริณามสุญฺญํ, อคฺคสุญฺญํ, ลกฺขณสุญฺญํ,            8

วิกฺขมฺภนสุญฺญํ, ตทงฺคสุญฺญํ, สมุจฺเฉทสุญฺญํ, ปฏิปฺปสฺสทฺธิสุญฺญํ, นิสฺสรณสุญฺญํ, อชฺฌตฺต
สุญฺญํ, พหิทฺธาสุญฺญํ, ทุภโตสุญฺญํ, สภาคสุญฺญํ, วิสภาคสุญฺญํ, เอสนาสุญฺญํ, ปริคฺคหสุญฺญํ, 
ปฏิลาภสุญฺญํ, ปฏิเวธสุญฺญํ, เอกตฺตสุญฺญํ, นานตฺตสุญฺญํ, ขนฺติสุญฺญํ, อธิฏฺฐานสุญฺญํ,            
ปริโยคาหนสุญฺญํ, สมฺปชานสฺส ปวตฺตปริยาทานํ สพฺพสุญฺญตานํ ปรมตฺถสุญฺญํ. (๒๕) 

  
๒. นิทฺเทส 

[๔๘] กตมํ สุญฺญํ สุญฺญํ ? จกฺขุํ สุญฺญํ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา นิจฺเจน วา ธุเวน วา 
สสฺสเตน วา อวิปริณามธมฺเมน วา. โสตํ สุญฺญํ ฯเปฯ ฆานํ สุญฺญ.ํ ชิวฺหา สุญฺญา. กาโย สุญฺโญ. 
มโน สุญฺโญ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา นิจฺเจน วา ธุเวน วา สสฺสเตน วา อวิปริณามธมฺเมน วา; 
อิทํ สุญฺญสุญฺญํ. (๑) 

กตมํ สงฺขารสุญฺญํ ? ตโย สงฺขารา : ปุญฺญาภิสงฺขาโร อปุญฺญาภิสงฺขาโร อาเนญฺชา    
ภิสงฺขาโร. ปุญฺญาภิสงฺขาโร อปุญฺญาภิสงฺขาเรน จ อาเนญฺชาภิสงฺขาเรน จ สุญฺโญ. อปุญฺญา   
ภิสงฺขาโร ปุญฺญาภิสงฺขาเรน จ อาเนญฺชาภิสงฺขาเรน จ สุญฺโญ, อาเนญฺชาภิสงฺขาโร ปุญฺญาภิ   
สงฺขาเรน จ อปุญฺญาภิสงฺขาเรน จ สุญฺโญ; อิเม ตโย สงฺขารา. 

อปเรปิ ตโย สงฺขารา : กายสงฺขาโร วจีสงฺขาโร จิตฺตสงฺขาโร. กายสงฺขาโร วจีสงฺขาเรน จ 
จิตฺตสงฺขาเรน จ สุญฺโญ, วจีสงฺขาโร กายสงฺขาเรน จ จิตฺตสงฺขาเรน จ สุญฺโญ, จิตฺตสงฺขาโร กาย
สงฺขาเรน จ วจีสงฺขาเรน จ สุญฺโญ; อิเม ตโย สงฺขารา. 

อปเรปิ ตโย สงฺขารา : อตีตา สงฺขารา อนาคตา สงฺขารา ปจฺจุปฺปนฺนา สงฺขารา. อตีตา 
สงฺขารา อนาคเตหิ จ ปจฺจุปฺปนฺเนหิ จ สงฺขาเรหิ สุญฺญา, อนาคตา สงฺขารา อตีเตหิ จ               
ปจฺจุปฺปนฺเนหิ จ สงฺขาเรหิ สุญฺญา, ปจฺจุปฺปนฺนา สงฺขารา อตีเตหิ จ อนาคเตหิ จ สงฺขาเรหิ 
สุญฺญา; อิเม ตโย สงฺขารา; อิทํ สงฺขารสุญฺญํ. (๒) 

กตมํ วิปริณามสุญฺญํ ? ชาตํ รูปํ สภาเวน สุญฺญํ, วิคตํ รูปํ วิปริณตญฺเจว สุญฺญญฺจ, 
ชาตา เวทนา สภาเวน สุญฺญา, วิคตา เวทนา วิปริณตา เจว สุญฺญา จ ฯเปฯ ชาตา สญฺญา 

 ก. สุญฺญํ สุญฺญํ. เอวมุปริปิ8
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ชาตา สงฺขารา ชาตํ. วิญฺญาณํ. ชาตํ จกฺขุํ ฯเปฯ ชาโต ภโว สภาเวน สุญฺโญ, วิคโต ภโว วิปริณโต 
เจว สุญฺโญ จ; อิทํ วิปริณามสุญฺญํ. (๓) 

กตมํ อคฺคสุญฺญํ ? อคฺคเมตํ ปทํ, เสฏฺฐเมตํ ปทํ, วิสิฏฺฐเมตํ  ปทํ, ยทิทํ สพฺพสงฺ ขาร  9

สมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพานํ; อิทํ อคฺคสุญฺญํ. (๔) 
กตมํ ลกฺขณสุญฺญํ ? เทฺว ลกฺขณานิ พาลลกฺขณญฺจ ปณฺฑิตลกฺขณญฺจ. พาลลกฺขณํ 

ปณฺฑิตลกฺขเณน สุญฺญํ, ปณฺฑิตลกฺขณํ พาลลกฺขเณน สุญฺญํ. ตีณิ ลกฺขณานิ อุปฺปาทลกฺขณํ      
วยลกฺขณํ ฐิตญฺญถตฺตลกฺขณํ. อุปฺปาทลกฺขณํ วยลกฺขเณน จ ฐิตญฺญถตฺตลกฺขเณน จ สุญฺญํ,      
วยลกฺขณํ อุปฺปาทลกฺขเณน จ ฐิตญฺญถตฺตลกฺขเณน จ สุญฺญํ, ฐิตญฺญถตฺตลกฺขณํ                  
อุปฺปาทลกฺขเณน จ วยลกฺขเณน จ สุญฺญํ. 

รูปสฺส อุปฺปาทลกฺขณํ วยลกฺขเณน จ ฐิตญฺญถตฺตลกฺขเณน จ สุญฺญํ, รูปสฺส วยลกฺขณํ 
อุปฺปาทลกฺขเณน จ ฐิตญฺญถตฺตลกฺขเณน จ สุญฺญํ, รูปสฺส ฐิตญฺญถตฺตลกฺขณํ อุปฺปาทลกฺขเณน 
จ วยลกฺขเณน จ สุญฺญํ. เวทนาย ฯเปฯ สญฺญาย. สงฺขารานํ. วิญฺญาณสฺส. จกฺขุสฺส ฯเปฯ ชรา
มรณสฺส อุปฺปาทลกฺขณํ วยลกฺขเณน จ ฐิตญฺญถตฺตลกฺขเณน จ สุญฺญํ, ชรามรณสฺส วยลกฺขณํ 
อุปฺปาทลกฺขเณน จ ฐิตญฺญถตฺตลกฺขเณน จ สุญฺญํ, ชรามรณสฺส ฐิตญฺญถตฺตลกฺขณํ              
อุปฺปาทลกฺขเณน จ วยลกฺขเณน จ สุญฺญํ. อิทํ ลกฺขณสุญฺญํ. (๕) 

กตมํ วิกฺขมฺภนสุญฺญํ ? เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺโท วิกฺขมฺภิโต เจว สุญฺโญ จ, อพฺยาปาเทน 
พฺยาปาโท วิกฺขมฺภิโต เจว สุญฺโญ จ, อาโลกสญฺญาย ถีนมิทฺธํ วิกฺขมฺภิตญฺเจว สุญฺญญฺจ,           
อวิกฺเขเปน อุทฺธจฺจํ วิกฺขมฺภิตญฺเจว สุญฺญญฺจ, ธมฺมววตฺถาเนน วิจิกิจฺฉา วิกฺขมฺภิตา เจว สุญฺญา 
จ, ญาเณน อวิชฺชา วิกฺขมฺภิตา เจว สุญฺญา จ, ปามุชฺเชน อรติ วิกฺขมฺภิตา เจว สุญฺญา จ, 
ปฐมชฺฌาเนน นีวรณา วิกฺขมฺภิตา เจว สุญฺญา จ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคน สพฺพกิเลสา วิกฺขมฺภิตา 
เจว สุญฺญา จ; อิทํ วิกฺขมฺภนสุญฺญํ. (๖) 

กตมํ ตทงฺคสุญฺญํ ? เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺโท ตทงฺคสุญฺโญ, อพฺยาปาเทน พฺยาปาโท 
ตทงฺคสุญฺโญ, อาโลกสญฺญาย ถีนมิทฺธํ ตทงฺคสุญฺญํ, อวิกฺเขเปน อุทฺธจฺจํ ตทงฺคสุญฺญํ,       
ธมฺมววตฺถาเนน วิจิกิจฺฉา ตทงฺคสุญฺญา, ญาเณน อวิชฺชา ตทงฺคสุญฺญา, ปามุชฺเชน อรติ       
ตทงฺคสุญฺญา , ปฐมชฺฌาเนน นีวรณา ตทงฺคสุญฺญา ฯเปฯ วิวฏฺฏนานุปสฺสนาย                
สญฺโญคาภินิเวโส ตทงฺคสุญฺโญ : อิทํ ตทงฺคสุญฺญํ. (๗) 

กตมํ สมุจฺเฉทสุญฺญํ ? เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺโท สมุจฺฉินฺโน เจว สุญฺโญ จ. อพฺยาปาเทน 
พฺยาปาโท สมุจฺฉินฺโน เจว สุญฺโญ จ, อาโลกสญฺญาย ถีนมิทฺธํ สมุจฺฉินฺนญฺเจว สุญฺญญฺจ,          
อวิกฺเขเปน อุทฺธจฺจํ สมุจฺฉินฺนญฺเจว สุญฺญญฺจ, ธมฺมววตฺถาเนน วิจิกิจฺฉา สมุจฺฉินฺนา เจว สุญฺญา 
จ, ญาเณน อวิชฺชา สมุจฺฉินฺนา เจว สุญฺญา จ, ปามุชฺเชน อรติ สมุจฺฉินฺนา เจว สุญฺญา จ, 
ปฐมชฺฌาเนน นีวรณา สมุจฺฉินฺนา เจว สุญฺญา จ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคน สพฺพกิเลสา สมุจฺฉินฺนา 
เจว สุญฺญา จ; อิทํ สมุจฺเฉทสุญฺญํ. (๘) 

 ม. วิเสฏฺฐเมตํ9
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กตมํ ปฏิปฺปสฺสทฺธิสุญฺญํ ? เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺโท ปฏิปฺปสฺสทฺโธ เจว สุญฺโญ จ,        
อพฺยาปาเทน พฺยาปาโท ปฏิปฺปสฺสทฺโธ เจว สุญฺโญ จ. อาโลกสญฺญาย ถีนมิทฺธํ                       
ปฏิปฺปสฺสทฺธญฺเจว สุญฺญญฺจ, อวิกฺเขเปน อุทฺธจฺจํ ปฏิปฺปสฺสทฺธญฺเจว สุญฺญญฺจ.             
ธมฺมววตฺถาเนน วิจิกิจฺฉา ปฏิปฺปสฺสทฺธา เจว สุญฺญา จ, ญาเณน อวิชฺชา ปฏิปฺปสฺสทฺธา เจว 
สุญฺญา จ. ปามุชฺเชน อรติ ปฏิปฺปสฺสทฺธา เจว สุญฺญา จ, ปฐมชฺฌาเนน นีวรณา ปฏิปฺปสฺสทฺธา 
เจว สุญฺญา จ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคน สพฺพกิเลสา ปฏิปฺปสฺสทฺธา เจว สุญฺญา จ;  อิทํ                 
ปฏิปฺปสฺสทฺธิสุญฺญํ. (๙) 

กตมํ นิสฺสรณสุญฺญํ ? เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺโท นิสฺสโฏ เจว สุญฺโญ จ, อพฺยาปาเทน      
พฺยาปาโท นิสฺสโฏ เจว สุญฺโญ จ, อาโลกสญฺญาย ถีนมิทฺธํ นิสฺสฏญฺเจว สุญฺญญฺจ, อวิกฺเขเปน 
อุทฺธจฺจํ นิสฺสฏญฺเจว สุญฺญญฺจ, ธมฺมววตฺถาเนน วิจิกิจฺฉา นิสฺสฏา เจว สุญฺญา จ, ญาเณน         
อวิชฺชา นิสฺสฏา เจว สุญฺญา จ, ปามุชฺเชน อรติ นิสฺสฏา เจว สุญฺญา จ, ปฐมชฺฌาเนน นีวรณา 
นิสฺสฏา เจว สุญฺญา จ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคน สพฺพกิเลสา นิสฺสฏา เจว สุญฺญา จ; อิทํ นิสฺสรณ
สุญฺญํ. (๑๐) 

กตมํ อชฺฌตฺตสุญฺญํ. อชฺฌตฺตํ จกฺขุ สุญฺญํ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา นิจฺเจน วา ธุเวน 
วา สสฺสเตน วา อวิปริณามธมฺเมน วา. อชฺฌตฺตํ โสตํ สุญฺญํ ฯเปฯ อชฺฌตฺตํ ฆานํ สุญฺญํ. อชฺฌตฺตํ 
ชิวฺหา สุญฺญา. อชฺฌตฺตํ กาโย สุญฺโญ. อชฺฌตฺตํ มโน สุญฺโญ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา นิจฺเจน 
วา ธุเวน วา สสฺสเตน วา อวิปริณามธมฺเมน วา : อิทํ อชฺฌตฺตสุญฺญํ. (๑๑) 

กตมํ พหิทฺธาสุญฺญํ ? พหิทฺธา รูปา สุญฺญา ฯเปฯ พหิทฺธา ธมฺมา สุญฺญา อตฺเตน วา    
อตฺตนิเยน วา นิจฺเจน วา ธุเวน วา สสฺสเตน วา อวิปริณามธมฺเมน วา; อิทํ พหิทฺธาสุญฺญํ. (๑๒) 

กตมํ ทุภโตสุญฺญํ ? ยญฺจ อชฺฌตฺตํ จกฺขุํ เย จ พหิทฺธา รูปา, อุภเยตํ  สุญฺญา อตฺเตน 10

วา อตฺตนิเยน วา นิจฺเจน วา ธุเวน วา สสฺสเตน วา อวิปริณามธมฺเมน วา, ยญฺจ อชฺฌตฺตํ โสตํ, เย 
จ พหิทฺธา สทฺทา ฯเปฯ ยญฺจ อชฺฌตฺตํ ฆานํ, เย จ พหิทฺธา คนฺธา. ยา จ อชฺฌตฺตํ ชิวฺหา, เย จ 
พหิทฺธา รสา. โย จ อชฺฌตฺตํ กาโย, เย จ พหิทฺธา โผฏฺฐพฺพา. โย จ อชฺฌตฺตํ มโน, เย จ พหิทฺธา 
ธมฺมา, อุภเยตํ สุญฺญํ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา นิจฺเจน วา ธุเวน วา สสฺสเตน วา อวิปริณาม     
ธมฺเมน วา; อิทํ ทุภโตสุญฺญํ. (๑๓) 

กตมํ สภาคสุญฺญํ ? ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ สภาคานิ เจว สุญฺญานิ จ, ฉ พาหิรานิ 
อายตนานิ สภาคานิ เจว สุญฺญานิ จ, ฉ วิญฺญาณกายา สภาคา เจว สุญฺญา จ, ฉ ผสฺสกายา 
สภาคา เจว สุญฺญา จ, ฉ เวทนากายา สภาคา เจว สุญฺญา จ, ฉ สญฺญากายา สภาคา เจว 
สุญฺญา จ, ฉ เจตนากายา สภาคา เจว สุญฺญา จ; อิทํ สภาคสุญฺญํ. (๑๔) 

กตมํ วิสภาคสุญฺญํ ? ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ ฉหิ พาหิรายตเนหิ วิสภาคานิ เจว 
สุญฺญานิ จ, ฉ พาหิรายตนานิ ฉหิ วิญฺญาณกาเยหิ วิสภาคานิ เจว สุญฺญานิ จ, ฉ วิญฺญาณ   
กายา ฉหิ ผสฺสกาเยหิ วิสภาคา เจว สุญฺญา จ, ฉ ผสฺสกายา ฉหิ เวทนากาเยหิ วิสภาคา เจว 

 ก. อุภยโต ตํ10
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สุญฺญา จ, ฉ เวทนากายา ฉหิ สญฺญากาเยหิ วิสภาคา เจว สุญฺญา จ, ฉ สญฺญากายา ฉหิ        
เจตนากาเยหิ วิสภาคา เจว สุญฺญา จ; อิทํ วิสภาคสุญฺญํ. (๑๕) 

กตมํ เอสนาสุญฺญํ ? เนกฺขมฺเมสนา กามจฺฉนฺเทน สุญฺญา, อพฺยาปาเทสนา พฺยาปาเทน 
สุญฺญา, อาโลกสญฺเญสนา ถีนมิทฺเธน สุญฺญา. อวิกฺเขเปสนา อุทฺธจฺเจน สุญฺญา, ธมฺมววตฺถาเน
สนา วิจิกิจฺฉาย สุญฺญา, ญาเณสนา อวิชฺชาย สุญฺญา, ปามุชฺเชสนา อรติยา สุญฺญา, 
ปฐมชฺฌาเนสนา นีวรเณหิ สุญฺญา ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคสนา สพฺพกิเลเสหิ สุญฺญา; อิทํ เอสนา
สุญฺญํ. (๑๖) 

กตมํ ปริคฺคหสุญฺญํ ? เนกฺขมฺมปริคฺคโห กามจฺฉนฺเทน สุญฺโญ, อพฺยาปาทปริคฺคโห       
พฺยาปาเทน สุญฺโญ, อาโลกสญฺญาปริคฺคโห ถีนมิทฺเธน สุญฺโญ, อวิกฺเขปปริคฺคโห อุทฺธจฺเจน      
สุญฺโญ, ธมฺมววตฺถานปริคฺคโห วิจิกิจฺฉาย สุญฺโญ, ญาณปริคฺคโห อวิชฺชาย สุญฺโญ, ปามุชฺช     
ปริคฺคโห อรติยา สุญฺโญ, ปฐมชฺฌานปริคฺคโห นีวรเณหิ สุญฺโญ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺคปริคฺคโห      
สพฺพกิเลเสหิ สุญฺโญ; อิทํ ปริคฺคหสุญฺญํ. (๑๗) 

กตมํ ปฏิลาภสุญฺญํ ? เนกฺขมฺมปฏิลาโภ กามจฺฉนฺเทน สุญฺโญ, อพฺยาปาทปฏิลาโภ      
พฺยาปาเทน สุญฺโญ, อาโลกสญฺญาปฏิลาโภ ถีนมิทฺเธน สุญฺโญ, อวิกฺเขปปฏิลาโภ อุทฺธจฺเจน 
สุญฺโญ, ธมฺมววตฺถานปฏิลาโภ วิจิกิจฺฉาย สุญฺโญ, ญาณปฏิลาโภ อวิชฺชาย สุญฺโญ, ปามุชฺช     
ปฏิลาโภ อรติยา สุญฺโญ, ปฐมชฺฌานปฏิลาโภ นีวรเณหิ สุญฺโญ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺคปฏิลาโภ     
สพฺพกิเลเสหิ สุญฺโญ; อิทํ ปฏิลาภสุญฺญํ. (๑๘) 

กตมํ ปฏิเวธสุญฺญํ ? เนกฺขมฺมปฏิเวโธ กามจฺฉนฺเทน สุญฺโญ, อพฺยาปาทปฏิเวโธ         
พฺยาปาเทน สุญฺโญ, อาโลกสญฺญาปฏิเวโธ ถีนมิทฺเธน สุญฺโญ, อวิกฺเขปปฏิเวโธ อุทฺธจฺเจน      
สุญฺโญ, ธมฺมววตฺถานปฏิเวโธ วิจิกิจฺฉาย สุญฺโญ, ญาณปฏิเวโธ อวิชฺชาย สุญฺโญ, ปามุชฺช      
ปฏิเวโธ อรติยา สุญฺโญ, ปฐมชฺฌานปฏิเวโธ นีวรเณหิ สุญฺโญ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺคปฏิเวโธ        
สพฺพกิเลเสหิ สุญฺโญ; อิทํ ปฏิเวธสุญฺญํ. (๑๙) 

กตมํ เอกตฺตสุญฺญํ, นานตฺตสุญฺญํ ? กามจฺฉนฺโท นานตฺตํ, เนกฺขมฺมํ เอกตฺตํ, เนกฺขมฺเม
กตฺตํ เจตยโต กามจฺฉนฺเทน สุญฺญํ, พฺยาปาโท นานตฺตํ, อพฺยาปาโท เอกตฺตํ, อพฺยาปาเทกตฺตํ 
เจตยโต พฺยาปาเทน สุญฺญํ. ถีนมิทฺธํ นานตฺตํ, อาโลกสญฺญา เอกตฺตํ, อาโลกสญฺเญกตฺตํ          
เจตยโต ถีนมิทฺเธน สุญฺญํ, อุทฺธจฺจํ นานตฺตํ, อวิกฺเขโป เอกตฺตํ, อวิกฺเขเปกตฺตํ เจตยโต อุทฺธจฺเจน 
สุญฺญํ, วิจิกิจฺฉา นานตฺตํ, ธมฺมววตฺถานํ เอกตฺตํ, ธมฺมววตฺถาเนกตฺตํ เจตยโต วิจิกิจฺฉาย สุญฺญํ. 
อวิชฺชา นานตฺตํ, ญาณํ เอกตฺตํ, ญาเณกตฺตํ เจตยโต อวิชฺชาย สุญฺญํ. อรติ นานตฺตํ, ปาโมชฺชํ 
เอกตฺตํ, ปาโมชฺเชกตฺตํ เจตยโต อรติยา สุญฺญํ. นีวรณา นานตฺตํ, ปฐมชฺฌานํ เอกตฺตํ, 
ปฐมชฺฌาเนกตฺตํ เจตยโต นีวรเณหิ สุญฺญํ ฯเปฯ สพฺพกิเลสา นานตฺตํ, อรหตฺตมคฺโค เอกตฺตํ,     
อรหตฺตมคฺเคกตฺตํ เจตยโต สพฺพกิเลเสหิ สุญฺญํ; อิทํ เอกตฺตสุญฺญํ, นานตฺตสุญฺญํ. (๒๐ – ๒๑) 

กตมํ ขนฺติสุญฺญํ ? เนกฺขมฺมขนฺติ กามจฺฉนฺเทน สุญฺญา, อพฺยาปาทขนฺติ พฺยาปาเทน 
สุญฺญา, อาโลกสญฺญาขนฺติ ถีนมิทฺเธน สุญฺญา, อวิกฺเขปขนฺติ อุทฺธจฺเจน สุญฺญา,              
ธมฺมววตฺถานขนฺติ วิจิกิจฺฉาย สุญฺญา, ญาณขนฺติ อวิชฺชาย สุญฺญา, ปามุชฺชขนฺติ อรติยา 
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สุญฺญา, ปฐมชฺฌานขนฺติ นีวรเณหิ สุญฺญา ฯเปฯ อรหตฺตมคฺคขนฺติ สพฺพกิเลเสหิ สุญฺญา; อิทํ 
ขนฺติสุญฺญํ. (๒๒) 

กตมํ อธิฏฺฐานสุญฺญํ ? เนกฺขมฺมาธิฏฺฐานํ กามจฺฉนฺเทน สุญฺญํ, อพฺยาปาทาธิฏฺฐานํ       
พฺยาปาเทน สุญฺญํ, อาโลกสญฺญาธิฏฺฐานํ ถีนมิทฺเธน สุญฺญํ, อวิกฺเขปาธิฏฺฐานํ อุทฺธจฺเจน สุญฺญํ, 
ธมฺมววตฺถานาธิฏฺฐานํ วิจิกิจฺฉาย สุญฺญํ, ญาณาธิฏฺฐานํ อวิชฺชาย สุญฺญํ, ปามุชฺชาธิฏฺฐานํ อรติ
ยา สุญฺญํ, ปฐมชฺฌานาธิฏฺฐานํ นีวรเณหิ สุญฺญํ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺคาธิฏฺฐานํ สพฺพกิเลเสหิ 
สุญฺญํ; อิทํ อธิฏฺฐานสุญฺญํ. (๒๓) 

กตมํ ปริโยคาหนสุญฺญํ ? เนกฺขมฺมปริโยคาหนํ กามจฺฉนฺเทน สุญฺญํ, อพฺยาปาท          
ปริโยคาหนํ พฺยาปาเทน สุญฺญํ, อาโลกสญฺญาปริโยคาหนํ ถีนมิทฺเธน สุญฺญํ, อวิกฺเขป             
ปริโยคาหนํ อุทฺธจฺเจน สุญฺญํ, ธมฺมววตฺถานปริโยคาหนํ วิจิกิจฺฉาย สุญฺญํ, ญาณปริโยคาหนํ      
อวิชฺชาย สุญฺญํ, ปามุชฺชปริโยคาหนํ อรติยา สุญฺญํ, ปฐมชฺฌานปริโยคาหนํ นีวรเณหิ สุญฺญํ 
ฯเปฯ อรหตฺตมคฺคปริโยคาหนํ สพฺพกิเลเสหิ สุญฺญํ; อิทํ ปริโยคาหสุญฺญํ. (๒๔) 

กตมํ สมฺปชานสฺส ปวตฺตปริยาทานํ สพฺพสุญฺญตานํ ปรมตฺถสุญฺญํ ? อิธ สมฺปชาโน 
เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺทสฺส ปวตฺตํ ปริยาทิยติ, อพฺยาปาเทน พฺยาปาทสฺส ปวตฺตํ ปริยาทิยติ,      
อาโลกสญฺญาย ถีนมิทฺธสฺส ปวตฺตํ ปริยาทิยติ, อวิกฺเขเปน อุทฺธจฺจสฺส ปวตฺตํ ปริยาทิยติ 
ธมฺมววตฺถาเนน วิจิกิจฺฉาย ปวตฺตํ ปริยาทิยติ, ญาเณน อวิชฺชาย ปวตฺตํ ปริยาทิยติ, ปามุชฺเชน 
อรติยา ปวตฺตํ ปริยาทิยติ, ปฐมชฺฌาเนน นีวรณานํ ปวตฺตํ ปริยาทิยติ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคน       
สพฺพกิเลสานํ ปวตฺตํ ปริยาทิยติ. อถ วา ปน สมฺปชานสฺส อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา           
ปรินิพฺพายนฺตสฺส อิทญฺเจว จกฺขุปวตฺตํ ปริยาทิยติ, อญฺญญฺจ จกฺขุปวตฺตํ น อุปฺปชฺชติ. อิทญฺเจว 
โสตปวตฺตํ ฯเปฯ ฆานปวตฺตํ. ชิวฺหาปวตฺตํ. กายปวตฺตํ. มโนปวตฺตํ ปริยาทิยติ, อญฺญญฺจ มโน
ปวตฺตํ น อุปฺปชฺชติ; อิทํ สมฺปชานสฺส ปวตฺตปริยาทานํ สพฺพสุญฺญตานํ ปรมตฺถสุญฺญนฺติ. (๒๕) 

  
สุญฺญกถา นิฏฺฐิตา. 
ยุคนทฺธวคฺโค ทุติโย. 

ตสฺสุทฺทานํ 
 ยุคนทฺธา  สจฺจโพชฺฌงฺคา   เมตฺตา วิราคปญฺจมา 11

  ปฏิสมฺภิทา ธมฺมจกฺกํ    โลกุตฺตรพลา สุญฺญา  เต ทสาติ. 12

เอส นิกายธเรหิ ฐปิโต อสโม ทุติโย ปวโร วรวคฺโคติ. 

 อิ. ยุคนนฺธา11

 ฉ.ม. โลกุตฺตรพลสุญฺญาติ12
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๙. พลกถา 
ว่าด้วยพละ 

[๔๔]  เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ ประการนี้  
พละ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑.  สัทธาพละ  (พละคือศรัทธา) 
๒.  วิริยพละ  (พละคือวิริยะ) 
๓.  สติพละ   (พละคือสติ) 
๔.  สมาธิพละ (พละคือสมาธิ) 
๕.  ปัญญาพละ (พละคือปัญญา) 
อีกอย่างหนึ่ง พละ ๖๘ ประการ คือ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปัญญาพละ หิริ

พละ โอตตัปปพละ ปฏิสังขานพละ ภาวนาพละ อนวัชชพละ สังคหพละ ขันติพละ ปัญญัตติพละ นิชฌัตติ
พละ อิสสริยพละ อธิษฐานพละ สมถพละ วิปัสสนาพละ เสกขพละ ๑๐ อเสกขพละ ๑๐ ขีณาสวพละ ๑๐ 
อิทธิพละ ๑๐ ตถาคตพละ ๑๐ 

สัทธาพละ เป็นอย่างไร   
คือ ชื่อว่าสัทธาพละ เพราะไม่หว่ันไหวเพราะความไม่มีศรัทธา ชื่อว่าสัทธาพละ เพราะอุปถัมภ์

สหชาตธรรม ชื่อว่าสัทธาพละ เพราะมีสภาวะครอบงำกิเลสทั้งหลาย ชื่อว่าสัทธาพละ เพราะมีสภาวะเป็น
ความหมดจดในเบื้องต้นแห่งปฏิเวธ ชื่อว่า สัทธาพละ เพราะมีสภาวะตั้งมั่นแห่งจิต ชื่อว่าสัทธาพละ เพราะ
มีสภาวะเป็นความผ่องแผ้วแห่งจิต ชื่อว่าสัทธาพละ เพราะมีสภาวะเป็นเครื่องบรรลุธรรมวิเศษ ชื่อว่าสัทธา
พละ เพราะมีสภาวะรู้แจ้งธรรมที่ย่ิง ชื่อว่าสัทธาพละ เพราะมีสภาวะตรัสรู้สัจจะ ชื่อว่าสัทธาพละ เพราะมี
สภาวะให้การกบุคคล (บุคคลผู้กระทำ) ตั้งอยู่ เฉพาะในนิโรธ นี้เป็นสัทธาพละ (๑) 

วิริยพละ เป็นอย่างไร   
คือ ชื่อว่าวิริยพละ เพราะไม่หวั่นไหวเพราะความเกียจคร้าน ชื่อว่าวิริยพละเพราะมีสภาวะ

อุปถัมภ์สหชาตธรรม ชื่อว่าวิริยพละ เพราะมีสภาวะครอบงำกิเลสทั้งหลาย ชื่อว่าวิริยพละ เพราะมีสภาวะ
เป็นความหมดจดในเบื้องต้นแห่งปฏิเวธ ชื่อว่าวิริยพละ เพราะมีสภาวะตั้งมั่นแห่งจิต ชื่อว่าวิริยพละ เพราะ
มีสภาวะเป็นความผ่องแผ้วแห่งจิต ชื่อว่าวิริยพละ เพราะมีสภาวะเป็นเครื่องบรรลุธรรมวิเศษ ชื่อว่าวิริยพละ 
เพราะมีสภาวะรู้แจ้งธรรมที่ย่ิง ชื่อว่าวิริยพละ เพราะมีสภาวะตรัสรู้สัจจะ ชื่อว่าวิริยพละ เพราะมีสภาวะให้
การกบุคคลตั้งอยู่เฉพาะในนิโรธ นี้เป็นวิริยพละ (๒) 

สติพละ เป็นอย่างไร   
คือ ชื่อว่าสติพละ เพราะไม่หว่ันไหวเพราะความประมาท ชื่อว่าสติพละ เพราะ มีสภาวะอุปถัมภ์

สหชาตธรรม ฯลฯ ชื่อว่าสติพละ เพราะมีสภาวะให้การกบุคคลตั้งอยู่เฉพาะในนิโรธ นี้เป็นสติพละ (๓) 
สมาธิพละ เป็นอย่างไร   
คือ ชื่อว่าสมาธิพละ เพราะไม่หว่ันไหวเพราะอุทธัจจะ ชื่อว่าสมาธิพละเพราะมีสภาวะอุปถัมภ์

สหชาตธรรม ฯลฯ ชื่อว่าสมาธิพละ เพราะมีสภาวะให้การก-บุคคลตั้งอยู่เฉพาะในนิโรธ นี้เป็นสมาธิพละ (๔) 
ปัญญาพละ เป็นอย่างไร   
คือ ชื่อว่าปัญญาพละ เพราะไม่หว่ันไหวเพราะอวิชชา ชื่อว่าปัญญาพละ เพราะมีสภาวะอุปถัมภ์

สหชาตธรรม ฯลฯ ชื่อว่าปัญญาพละ เพราะมีสภาวะให้การกบุคคลตั้งอยู่เฉพาะในนิโรธ นี้เป็นปัญญาพละ 
(๕) 
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หิริพละ เป็นอย่างไร   
คือ ชื่อว่าหิริพละ เพราะละอายกามฉันทะด้วยเนกขัมมะ ชื่อว่าหิริพละ เพราะละอายพยาบาท

ด้วยอพยาบาท ชื่อว่าหิริพละ เพราะละอายถีนมิทธะด้วยอาโลกสัญญา ชื่อว่าหิริพละ เพราะละอาย     
อุทธัจจะด้วยอวิกเขปะ ชื่อว่าหิริพละ เพราะละอายวิจิกิจฉาด้วยธัมมววัตถาน ชื่อว่าหิริพละ เพราะละอาย
อวิชชาด้วยญาณ ชื่อว่าหิริพละ เพราะละอายอรติด้วยปามุชชะ ชื่อว่าหิริพละ เพราะละอายนิวรณ์ด้วย
ปฐมฌาน ฯลฯ ชื่อว่าหิริพละ เพราะละอายกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรค นี้เป็นหิริพละ (๖) 

โอตตัปปพละ เป็นอย่างไร   
คือ ชื่อว่าโอตตัปปพละ เพราะเกรงกลัวกามฉันทะด้วยเนกขัมมะ ชื่อว่าโอตตัปปพละ เพราะเกรง

กลัวพยาบาทด้วยอพยาบาท ชื่อว่าโอตตัปปพละ เพราะเกรงกลัวถีนมิทธะด้วยอาโลกสัญญา ชื่อว่า            
โอตตัปปพละ เพราะเกรงกลัวอุทธัจจะด้วยอวิกเขปะ ชื่อว่าโอตตัปปพละ เพราะเกรงกลัววิจิกิจฉาด้วย   
ธัมมววัตถาน ชื่อว่า โอตตัปปพละ เพราะเกรงกลัวอวิชชาด้วยญาณ ชื่อว่าโอตตัปปพละ เพราะเกรงกลัว     
อรติด้วยปามุชชะ ชื่อว่าโอตตัปปพละ เพราะเกรงกลัวนิวรณ์ด้วยปฐมฌาน ชื่อว่า โอตตัปปพละ เพราะเกรง
กลัวกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรค นี้เป็นโอตตัปปพละ (๗) 

ปฏิสังขานพละ เป็นอย่างไร   
คือ ชื่อว่าปฏิสังขานพละ เพราะพิจารณากามฉันทะด้วยเนกขัมมะ ชื่อว่า ปฏิสังขานพละ เพราะ

พิจารณาพยาบาทด้วยอพยาบาท ชื่อว่าปฏิสังขานพละ เพราะพิจารณาถีนมิทธะด้วยอาโลกสัญญา ชื่อว่า
ปฏิสังขานพละ เพราะพิจารณาอุทธัจจะด้วยอวิกเขปะ ชื่อว่าปฏิสังขานพละ เพราะพิจารณาวิจิกิจฉาด้
วยธัมมววัตถาน ชื่อว่าปฏิสังขานพละ เพราะพิจารณาอวิชชาด้วยญาณ ชื่อว่าปฏิสังขานพละเพราะ
พิจารณาอรติด้วยปามุชชะ ชื่อว่าปฏิสังขานพละ เพราะพิจารณานิวรณ์ด้วยปฐมฌาน ฯลฯ ชื่อว่าปฏิสังขา
นพละ เพราะพิจารณากิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรค นี้เป็นปฏิสังขานพละ (๘) 

ภาวนาพละ เป็นอย่างไร   
คือ ชื่อว่าภาวนาพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละกามฉันทะย่อมเจริญเนกขัมมะ ชื่อว่าภาวนา

พละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละพยาบาทย่อมเจริญ อพยาบาท ชื่อว่าภาวนาพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อ
ละถีนมิทธะย่อมเจริญ อาโลกสัญญา ชื่อว่าภาวนาพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละอุทธัจจะย่อมเจริญ        
อวิกเขปะ ชื่อว่าภาวนาพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละวิจิกิจฉาย่อมเจริญธัมมววัตถาน ชื่อว่าภาวนาพละ 
เพราะพระโยคาวจรเมื่อละอวิชชาย่อมเจริญญาณ ชื่อว่าภาวนาพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละอรติย่อม
เจริญปามุชชะ ชื่อว่าภาวนาพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละนิวรณ์ย่อมเจริญปฐมฌาน ฯลฯ ชื่อว่า ภาวนา
พละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละกิเลสทั้งปวงย่อมเจริญอรหัตตมรรค นี้เป็น ภาวนาพละ (๙) 

อนวัชชพละ เป็นอย่างไร   
คือ ชื่อว่าอนวัชชพละ เพราะในเนกขัมมะไม่มีโทษแม้น้อยหนึ่ง เพราะละกามฉันทะได้แล้ว ชื่อว่า

อนวัชชพละ เพราะในอพยาบาทไม่มีโทษแม้น้อยหนึ่ง เพราะละพยาบาทได้แล้ว ชื่อว่าอนวัชชพละ เพราะ
ในอาโลกสัญญาไม่มีโทษแม้น้อยหนึ่ง เพราะละถีนมิทธะได้แล้ว ชื่อว่าอนวัชชพละ เพราะในอวิกเขปะไม่มี
โทษแม้น้อยหนึ่ง เพราะละอุทธัจจะได้แล้ว ชื่อว่าอนวัชชพละ เพราะในธัมมววัตถานไม่มีโทษแม้น้อยหนึ่ง 
เพราะละวิจิกิจฉาได้แล้ว ชื่อว่าอนวัชชพละ เพราะในญาณไม่มีโทษแม้น้อยหนึ่ง เพราะละอวิชชาได้แล้ว ชื่อ
ว่าอนวัชชพละ เพราะในปามุชชะไม่มีโทษแม้น้อยหนึ่ง เพราะละอรติได้แล้ว ชื่อว่าอนวัชชพละ เพราะใน
ปฐมฌานไม่มีโทษแม้น้อยหนึ่ง เพราะละนิวรณ์ได้แล้ว ฯลฯ ชื่อว่าอนวัชชพละ เพราะในอรหัตตมรรคไม่มี
โทษแม้น้อยหนึ่ง เพราะละกิเลสทั้งปวงได้แล้ว นี้เป็นอนวัชชพละ (๑๐) 

สังคหพละ เป็นอย่างไร   
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คือ ชื่อว่าสังคหพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละกามฉันทะ ย่อมรวมจิตไว้ด้วย อำนาจเนกขัมมะ 
ชื่อว่าสังคหพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละพยาบาท ย่อมรวมจิต ไว้ด้วยอำนาจอพยาบาท ชื่อว่าสังคหพละ 
เพราะพระโยคาวจรเมื่อละถีนมิทธะ ย่อม รวมจิตไว้ด้วยอำนาจอาโลกสัญญา ฯลฯ ชื่อว่าสังคหพละ เพราะ
พระโยคาวจรเมื่อ ละกิเลสทั้งปวง ย่อมรวมจิตไว้ด้วยอำนาจอรหัตตมรรค นี้เป็นสังคหพละ (๑๑) 

ขันติพละ เป็นอย่างไร   
คือ ชื่อว่าขันติพละ เพราะเนกขัมมะย่อมอดทน เพราะละกามฉันทะได้แล้ว ชื่อว่าขันติพละ          

เพราะอพยาบาทย่อมอดทน เพราะละพยาบาทได้แล้ว ชื่อว่าขันติพละ เพราะอาโลกสัญญาย่อมอดทน 
เพราะละถีนมิทธะได้แล้ว ชื่อว่าขันติพละ เพราะอวิกเขปะย่อมอดทน เพราะละอุทธัจจะได้แล้ว ชื่อว่าขันติ
พละ เพราะธัมมววัตถานย่อมอดทน เพราะละวิจิกิจฉาได้แล้ว ชื่อว่าขันติพละ เพราะญาณย่อมอดทน 
เพราะละอวิชชาได้แล้ว ชื่อว่าขันติพละ เพราะปามุชชะย่อมอดทน เพราะละอรติได้แล้ว ชื่อว่าขันติพละ 
เพราะปฐมฌานย่อมอดทน เพราะละนิวรณ์ได้แล้ว ฯลฯ ชื่อว่าขันติพละ เพราะอรหัตตมรรคย่อมอดทน 
เพราะละกิเลสทั้งปวง ได้แล้ว นี้เป็นขันติพละ (๑๒) 

ปัญญัตติพละ เป็นอย่างไร   
คือ ชื่อว่าปัญญัตติพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละกามฉันทะ ย่อมตั้งจิตไว้ด้วยอำนาจเนกขัมมะ 

ชื่อว่าปัญญัตติพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละพยาบาทย่อมตั้งจิตไว้ด้วยอำนาจอพยาบาท ชื่อว่าปัญญัตติ
พละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละถีนมิทธะ ย่อมตั้งจิตไว้ด้วยอำนาจอาโลกสัญญา ฯลฯ ชื่อว่าปัญญัตติพละ 
เพราะ พระโยคาวจรเมื่อละกิเลสทั้งปวง ย่อมตั้งจิตไว้ด้วยอำนาจอรหัตตมรรค นี้เป็น ปัญญัตติพละ (๑๓) 

นิชฌัตติพละ เป็นอย่างไร   
คือ ชื่อว่านิชฌัตติพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละกามฉันทะ ย่อมเพ่งจิตด้วยอำนาจเนกขัมมะ 

ชื่อว่านิชฌัตติพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละพยาบาท ย่อมเพ่งจิตด้วยอำนาจอพยาบาท ชื่อว่านิชฌัตติ
พละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละ ถีนมิทธะ ย่อมเพ่งจิตด้วยอำนาจอาโลกสัญญา ฯลฯ ชื่อว่านิชฌัตติพละ 
เพราะ พระโยคาวจรเมื่อละกิเลสทั้งปวง ย่อมเพ่งจิตด้วยอำนาจอรหัตตมรรค นี้เป็น นิชฌัตติพละ (๑๔) 

อิสสริยพละ เป็นอย่างไร   
คือ ชื่อว่าอิสสริยพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละกามฉันทะ ย่อมบังคับจิต ให้เป็นไปตามอำนาจ

ด้วยอำนาจเนกขัมมะ ชื่อว่าอิสสริยพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละพยาบาท ย่อมบังคับจิตให้เป็นไปตาม
อำนาจด้วยอำนาจอพยาบาท ชื่อว่าอิสสริยพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละถีนมิทธะ ย่อมบังคับจิตให้เป็น
ไปตามอำนาจ ด้วยอำนาจอาโลกสัญญา ฯลฯ ชื่อว่าอิสสริยพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละกิเลสทั้งปวง 
ย่อมบังคับจิตให้เป็นไปตามอำนาจด้วยอำนาจอรหัตตมรรค นี้เป็นอิสสริยพละ (๑๕) 

อธิษฐานพละ เป็นอย่างไร   
คือ ชื่อว่าอธิษฐานพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละกามฉันทะ ย่อมอธิษฐานจิต ด้วยอำนาจ

เนกขัมมะ ชื่อว่าอธิษฐานพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละพยาบาท ย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจอพยาบาท 
ชื่อว่าอธิษฐานพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละถีนมิทธะ ย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจอาโลกสัญญา ฯลฯ 
ชื่อว่าอธิษฐานพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละกิเลสทั้งปวง ย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจอรหัตตมรรค นี้เป็น
อธิษฐานพละ (๑๖) 

สมถพละ เป็นอย่างไร   
คือ ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจเนกขัมมะ เป็นสมถพละ ความที่จิตเป็น

เอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจอพยาบาท เป็นสมถพละ ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วย
อำนาจอาโลกสัญญา เป็น สมถพละ ฯลฯ ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้
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พิจารณา เห็นความสละคืนหายใจเข้า เป็นสมถพละ ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจ
ความเป็นผู้พิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก เป็นสมถพละ 

คำว่า สมถพละ อธิบายว่า ชื่อว่าสมถพละ เพราะมีความหมายว่าอย่างไร  
คือ ชื่อว่าสมถพละ เพราะจิตไม่หว่ันไหวในนิวรณ์ด้วยปฐมฌาน ชื่อว่าสมถพละ เพราะจิตไม่หว่ัน

ไหวในวิตกวิจารด้วยทุติยฌาน ชื่อว่าสมถพละ เพราะจิตไม่หว่ันไหว ในปีติด้วยตติยฌาน ชื่อว่าสมถพละ 
เพราะจิตไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์ด้วยจตุตถ-ฌาน ชื่อว่าสมถพละ เพราะจิตไม่หวั่นไหวในรูปสัญญา      
ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา ด้วยอากาสานัญจายตนสมาบัติ ชื่อว่าสมถพละ เพราะจิตไม่หว่ันไหวใน        
อากาสานัญ-จายตนสัญญาด้วยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ชื่อว่าสมถพละ เพราะจิตไม่หวั่นไหวใน
วิญญาณัญจายตนสัญญาด้วยอากิญจัญญายตนสมาบัติ ชื่อว่าสมถพละ เพราะจิตไม่หวั่นไหวใน             
อากิญจัญญายตนสัญญาด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ชื่อว่าสมถพละ เพราะจิตไม่หวั่นไหว       
ไม่กวัดแกว่ง ไม่เอนเอียง เพราะอุทธัจจะ เพราะกิเลสที่ประกอบด้วยอุทธัจจะและเพราะขันธ์ นี้เป็นสมถ
พละ (๑๗) 

วิปัสสนาพละ เป็นอย่างไร   
คือ อนิจจานุปัสสนาเป็นวิปัสสนาพละ ทุกขานุปัสสนาเป็นวิปัสสนาพละ ฯลฯ ปฏินิสสัคคา          

นุปัสสนาเป็นวิปัสสนาพละ อนิจจานุปัสสนาในรูปเป็นวิปัสสนาพละ ทุกขานุปัสสนาในรูปเป็นวิปัสสนาพละ 
ฯลฯ ปฏินิสสัคคานุปัสสนาในรูปเป็นวิปัสสนาพละ อนิจจานุปัสสนาในเวทนา ฯลฯ ในสัญญา ฯลฯ ใน
สังขาร ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ ในจักขุ ฯลฯ อนิจจานุปัสสนาในชราและมรณะเป็นวิปัสสนาพละ ทุกขา          
นุปัสสนาในชราและมรณะเป็นวิปัสสนาพละ ปฏินิสสัคคานุปัสสนาในชราและมรณะเป็นวิปัสสนาพละ  

คำว่า วิปัสสนาพละ อธิบายว่า ชื่อว่าวิปัสสนาพละ เพราะมีความหมายว่า อย่างไร  
คือ ชื่อว่าวิปัสสนาพละ เพราะจิตไม่หว่ันไหวในนิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนา ชื่อว่าวิปัสสนา

พละ เพราะจิตไม่หว่ันไหวในสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสสนา ชื่อว่าวิปัสสนาพละ เพราะจิตไม่หว่ันไหวในอัตต
สัญญาด้วยอนัตตานุปัสสนา ชื่อว่า วิปัสสนาพละ เพราะจิตไม่หว่ันไหวในนันทิด้วยนิพพิทานุปัสสนา ชื่อว่า
วิปัสสนาพละ เพราะจิตไม่หว่ันไหวในราคะด้วยวิราคานุปัสสนา ชื่อว่าวิปัสสนาพละ เพราะจิตไม่หว่ันไหว
ในสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสสนา ชื่อว่าวิปัสสนาพละ เพราะจิตไม่หวั่นไหวในอาทานะด้วยปฏินิสสัคคา             
นุปัสสนา ชื่อว่าวิปัสสนาพละ เพราะจิตไม่หว่ันไหว ไม่กวัดแกว่ง ไม่เอนเอียง เพราะอวิชชา เพราะกิเลสที่
ประกอบด้วยอวิชชาและเพราะขันธ์ นี้เป็นวิปัสสนาพละ (๑๘) 

เสกขพละ ๑๐ อเสกขพละ ๑๐ เป็นอย่างไร   
คือ ชื่อว่าเสกขพละ เพราะพระเสขะยังต้องศึกษาสัมมาทิฏฐิ ชื่อว่าอเสกขพละ เพราะพระอเสขะ

ศึกษาในสัมมาทิฏฐินั้นเสร็จแล้ว ชื่อว่าเสกขพละ เพราะพระเสขะยังต้องศึกษาสัมมาสังกัปปะ ชื่อว่าอเสกข
พละ เพราะพระอเสขะศึกษาในสัมมาสังกัปปะนั้นเสร็จแล้ว ชื่อว่าเสกขพละ เพราะพระเสขะยังต้องศึกษา
สัมมาวาจา ฯลฯ สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ ฯลฯ สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิ 
ฯลฯ สัมมาญาณ  ฯลฯ สัมมาวิมุตติ  ชื่อว่าอเสกขพละ เพราะพระอเสขะศึกษาในสัมมาวาจา สั มมา       13 14

กัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณ สัมมาวิมุตตินั้นเสร็จแล้ว เสกข
พละ ๑๐ อเสกขพละ ๑๐ นี้แล (๑๙-๒๐) (=๓๘) 

 สัมมาญาณ หมายถึงปัจจเวกขณญาณ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๔๔/๒๖๗)13

 สัมมาวิมุตติ หมายถึงธรรมที่ประกอบด้วยผลเว้นมรรคมีองค์ ๘ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๔๔/๒๖๗)14
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ขีณาสวพละ ๑๐ เป็นอย่างไร   
คือ สังขารทั้งปวงเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพในพระธรรมวินัยนี้เห็นว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยง ด้วย

ปัญญาชอบตามความเป็นจริง แม้ข้อที่สังขารทั้งปวงเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพในพระธรรมวินัยนี้เห็นว่าเป็น
สภาวะไม่เที่ยงด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริง นี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพ ซึ่งภิกษุขีณาสพได้อาศัย
แล้วยืนยันความสิ้นอาสวะว่า “อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแล้ว” (๑) 

กามทั้งหลายเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเห็นว่าเปรียบด้วยหลุมถ่านเพลิงด้วยปัญญาชอบตามความ
เป็นจริง แม้ข้อที่กามทั้งหลายเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเห็นว่าเปรียบด้วยหลุมถ่านเพลิงด้วยปัญญาชอบ
ตามความเป็นจริง นี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพ ซึ่งภิกษุขีณาสพได้อาศัยแล้วยืนยันความสิ้นอาสวะว่า 
“อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแล้ว” (๒) 

จิตของภิกษุขีณาสพเป็นธรรมชาติโน้มไป น้อมไป โอนไปในวิเวก ตั้งอยู่ในวิเวก ยินดีในเนกขัมมะ 
ว่างจากธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวง แม้ข้อที่จิตของภิกษุขีณาสพเป็นธรรมชาติ
โน้มไป น้อมไป โอนไปในวิเวก ตั้งอยู่ในวิเวก ยินดีในเนกขัมมะ ว่างจากธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่ง       
อาสวะโดยประการทั้งปวง นี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพ ซึ่งภิกษุขีณาสพได้อาศัยแล้วยืนยันความสิ้น       
อาสวะว่า “อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแล้ว” (๓) 

สติปัฏฐาน ๔ เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้ว แม้ข้อที่สติปัฏฐาน ๔ เป็นธรรมที่ภิกษุ
ขีณาสพเจริญอบรมดีแล้ว นี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพ ซึ่งภิกษุขีณาสพได้อาศัยแล้วยืนยันความสิ้น        
อาสวะว่า “อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแล้ว” (๔) 

สัมมัปปธาน ๔ เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้ว ฯลฯ อิทธิบาท ๔ ฯลฯ อินทรีย์ ๕ ฯลฯ 
พละ ๕ ฯลฯ โพชฌงค์ ๗ ฯลฯ อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้ว แม้ข้อที่
อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้ว นี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาสพ ซึ่งภิกษุ
ขีณาสพได้อาศัยแล้วยืนยันความสิ้นอาสวะว่า “อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแล้ว” นี้ก็เป็นกำลังของภิกษุ
ขีณาสพ ๑๐ (๕-๑๐) (=๔๘) 

อิทธิพละ ๑๐ อะไรบ้าง คือ 
๑.  ฤทธ์ิที่อธิษฐาน  ๒.  ฤทธ์ิที่แสดงได้ต่าง ๆ  
๓.  ฤทธ์ิที่สำเร็จด้วยใจ ๔.  ฤทธ์ิที่แผ่ไปด้วยญาณ  
๕.  ฤทธ์ิที่แผ่ไปด้วยสมาธิ ๖.  ฤทธ์ิของพระอริยะ  
๗.  ฤทธ์ิที่เกิดจากผลกรรม ๘.  ฤทธ์ิของท่านผู้มีบุญ  
๙.  ฤทธ์ิที่สำเร็จมาจากวิชชา  
๑๐. ชื่อว่าฤทธ์ิ เพราะมีสภาวะสำเร็จด้วยการประกอบโดยชอบในส่วนนั้น ๆ เป็นปัจจัย  
นี้อิทธิพละ ๑๐ (๑๐) (=๕๘) 
ตถาคตพละ ๑๐ อะไรบ้าง  
คือ ตถาคตรู้ชัดฐานะโดยความเป็นฐานะและอฐานะ โดยความเป็นอฐานะในโลกนี้ตามความ15

เป็นจริง การที่ตถาคตรู้ชัดฐานะโดยความเป็นฐานะและอฐานะโดยความเป็นอฐานะตามความเป็นจริง นี้

 ฐานะและอฐานะ ได้แก่ การณะและอการณะ (เหตุและสิ่งมิใช่เหตุ) (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๔๔/๒๗๐)15
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เป็นกำลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยแล้วยืนยันฐานะที่องอาจบันลือสีหนาท ประกาศพรหมจักรใน16

บริษัท  (๑) 17

ตถาคตรู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมที่เป็นทั้งอดีต อนาคต และปัจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุตาม
ความเป็นจริง การที่ตถาคตรู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมที่เป็นทั้งอดีต อนาคต และปัจจุบัน โดยฐานะ โดย
เหตุตามความเป็นจริง นี้เป็นกำลังของตถาคต ฯลฯ (๒) 

ตถาคตรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริง การที่ตถาคตรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงภูมิทั้ง
ปวงตามความเป็นจริง นี้เป็นกำลังของตถาคต ฯลฯ (๓) 

ตถาคตรู้ชัดโลกธาตุหลายชนิด มีธาตุที่แตกต่างกันตามความเป็นจริง การที่ตถาคตรู้ชัดโลกธาตุ
หลายชนิด มีธาตุที่แตกต่างกันตามความเป็นจริง นี้เป็นกำลังของตถาคต ฯลฯ (๔) 

ตถาคตรู้ชัดว่าหมู่สัตว์เป็นผู้มีอัธยาศัยต่างกันตามความเป็นจริง การที่ตถาคต รู้ชัดว่าหมู่สัตว์เป็น
ผู้มีอัธยาศัยต่างกันตามความเป็นจริง นี้เป็นกำลังของตถาคต ฯลฯ (๕) 

ตถาคตรู้ชัดว่าสัตว์เหล่าอื่นและบุคคลเหล่าอื่นมีอินทรีย์แก่กล้าและมีอินทรีย์อ่อน ตามความเป็น
จริง การที่ตถาคตรู้ชัดว่าสัตว์เหล่าอื่นและบุคคลเหล่าอื่นมีอินทรีย์แก่กล้าและมีอินทรีย์อ่อนตามความเป็น
จริง นี้เป็นกำลังของตถาคต ฯลฯ (๖) 

ตถาคตรู้ชัดความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้วแห่งฌาน วิโมกข์ สมาธิ และสมาบัติ และการออก
จากฌาน วิโมกข์ สมาธิ และสมาบัติ ตามความเป็นจริง การที่ตถาคตรู้ชัดความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว
แห่งฌาน วิโมกข์ สมาธิ และสมาบัติ และการออกจากฌาน วิโมกข์ สมาธิ และสมาบัติตามความเป็นจริง นี้
เป็นกำลังของตถาคต ฯลฯ (๗) 

ตถาคตระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้าง ฯลฯ ระลึกถึงชาติก่อนได้หลาย
ชาติ พร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ การที่ตถาคตระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ ชาติ
บ้าง ๒ ชาติบ้าง ฯลฯ นี้เป็นกำลังของตถาคต ฯลฯ (๘) 

ตถาคตเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติและกำลังเกิดด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ การที่ตถาคตเห็น
หมู่สัตว์ที่กำลังจุติและกำลังเกิดด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ นี้เป็นกำลังของตถาคต ฯลฯ (๙) 

ตถาคตทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลาย สิ้นแล้วด้วย18 19

ปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน  การที่ตถาคตทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ 20

เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นแล้วด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน นี้เป็นกำลังของตถาคต ที่ตถาคต
อาศัยแล้วยืนยันฐานะที่องอาจ บันลือสีหนาท ประกาศพรหมจักรในบริษัท นี้ตถาคตพละ ๑๐ (๑๐) (=๖๘) 

 บันลือสีหนาท หมายถึงคำพูดที่ตรัสด้วยท่าทีองอาจดังพญาราชสีห์ ไม่ทรงหว่ันเกรงผู้ใดเพราะทรงมั่นพระทัยในศีล สมาธิ 16

ปัญญาของพระองค์ (ที.สี.ฏีกา (บาลี) ๑/๔๐๓/๔๓๒)

 บริ ษัท ในที่นี้หมายถึงกลุ่มของบุคคลหลายสถานะที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เพ่ือต้องการจะฟังพระธรรมเทศนามี ๘ กลุ่ม คือ17

ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษัท จาตุมหาราชิกาบริษัท ดาวดึงสบริษัท มารบริษัท และพรหมบริษัท (ขุ.ป.อ. 
(บาลี) ๒/๔๔/๒๗๑, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๕๑/๑๑๒)

 เจโตวิมุตติ หมายถึงผลสมาธิ (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๑๒/๘๔)18

 ปัญญาวิมุตต ิหมายถึงผลปัญญา (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๑๒/๘๔)19

 ในปัจจุบัน หมายถึงในอัตภาพนี้ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๔๔/๒๗๔)20
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[๔๕]  ชื่อว่าสัทธาพละ เพราะมีสภาวะอย่างไร ชื่อว่าวิริยพละ เพราะมีสภาวะอย่างไร ชื่อว่าสติ
พละ เพราะมีสภาวะอย่างไร ชื่อว่าสมาธิพละ เพราะมีสภาวะอย่างไร ชื่อว่าปัญญาพละ เพราะมีสภาวะ
อย่างไร ชื่อว่าหิริพละ เพราะมีสภาวะอย่างไร ชื่อว่าโอตตัปปพละ เพราะมีสภาวะอย่างไร ชื่อว่าปฏิสังขาน    
พละ เพราะมีสภาวะอย่างไร ฯลฯ ชื่อว่าตถาคตพละ เพราะมีสภาวะอย่างไร  

คือ ชื่อว่าสัทธาพละ เพราะมีสภาวะไม่หว่ันไหวเพราะความไม่มีศรัทธา ชื่อว่าวิริยพละ เพราะมี
สภาวะไม่หว่ันไหวเพราะความเกียจคร้าน ชื่อว่าสติพละ เพราะมีสภาวะไม่หว่ันไหวเพราะความประมาท ชื่อ
ว่าสมาธิพละ เพราะมีสภาวะไม่หว่ันไหวเพราะอุทธัจจะ ชื่อว่าปัญญาพละ เพราะมีสภาวะไม่หว่ันไหวเพราะ
อวิชชา ชื่อว่า หิริพละ เพราะละอายบาปอกุศลธรรม ชื่อว่าโอตตัปปพละ เพราะเกรงกลัวบาปอกุศลธรรม ชื่อ
ว่าปฏิสังขานพละ เพราะพิจารณากิเลสทั้งหลายด้วยญาณ ชื่อว่าภาวนาพละ เพราะธรรมทั้งหลายที่เกิดใน
ภาวนานั้นมีรสเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่าอนวัชชพละ เพราะในเนกขัมมะนั้นไม่มีโทษแม้น้อยหนึ่ง ชื่อว่าสังคห
พละ เพราะพระโยคาวจรรวมจิตไว้ด้วยเนกขัมมะเป็นต้นนั้น ชื่อว่าขันติพละ เพราะเนกขัมมะเป็นต้นย่อม
อดทนต่อนิวรณ์มีกามฉันทะเป็นต้นนั้น ชื่อว่าปัญญัตติพละ เพราะพระโยคาวจรตั้งจิตไว้ด้วยเนกขัมมะ
เป็นต้นนั้น ชื่อว่านิชฌัตติพละ เพราะพระโยคาวจรย่อมเพ่งจิตด้วยเนกขัมมะเป็นต้นนั้น ชื่อว่าอิสสริยพละ 
เพราะพระโยคาวจรย่อมบังคับจิตให้เป็นไปตามอำนาจด้วยเนกขัมมะเป็นต้นนั้น ชื่อว่าอธิษฐานพละ เพราะ
พระโยคาวจรย่อมอธิษฐานจิตด้วยเนกขัมมะเป็นต้นนั้น ชื่อว่าสมถพละ เพราะจิตเป็นเอกัคคตารมณ์ด้วย
เนกขัมมะเป็นต้นนั้น ชื่อว่าวิปัสสนาพละ เพราะพระโยคาวจรย่อมพิจารณาเห็นธรรมที่เกิดในภาวนานั้น ชื่อ
ว่าเสกขพละ เพราะพระเสขะยังต้องศึกษาในสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั้น ชื่อว่าอเสกขพละ เพราะพระอเสขะ
ศึกษาในสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั้นเสร็จแล้ว ชื่อว่าขีณาสวพละ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นแล้วด้วยความเห็น
ด้วยดีนั้น  ชื่อว่าอิทธิพละ เพราะฤทธ์ิย่ อมสำเร็จด้วยการอธิษฐานเป็นต้นด้วยการประกอบโดยชอบในส่วน21

นั้น ๆ เป็นปัจจัย ชื่อว่าตถาคตพละ เพราะมีสภาวะมีกำลังหาประมาณมิได้ ฉะนี้ 
พลกถา จบ 

๑๐. สุญญกถา 
ว่าด้วยความว่าง 

[๔๖] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้  
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุง        

สาวัตถี ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้
ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เขากล่าวกันว่า “โลกว่าง โลกว่าง” ด้วยเหตุเท่าไรหนอ พระองค์จึงตรัส
ว่า “โลกว่าง” 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อานนท์ เพราะว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา ฉะนั้น เราจึง
กล่าวว่า “โลกว่าง” อานนท์ อะไรเล่าว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา คือ จักขุเป็นธรรมว่างจาก
อัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา รูปว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา จักขุวิญญาณเป็นธรรม
ว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา จักขุสัมผัสเป็นธรรมว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา 
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออุเบกขาเวทนาที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นธรรมว่างจากอัตตาและ
จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา 

 ความเห็นด้วยดี ในที่นี้หมายถึงญาณที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๔๕/๒๗๖)21
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โสตะ ฯลฯ สัททะ ฯลฯ ฆานะ ฯลฯ คันธะ ฯลฯ ชิวหา ฯลฯ รส ฯลฯ กาย ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ มโน
เป็นธรรมว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา ธรรมารมณ์เป็นธรรมว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่อง
ด้วยอัตตา มโนวิญญาณเป็นธรรมว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา มโนสัมผัสเป็นธรรมว่างจาก
อัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออุเบกขาเวทนาที่เกิดเพราะมโนสัมผัสเป็น
ปัจจัยก็เป็นธรรมว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา เพราะฉะนั้น เราจึงกล่าวว่า “โลกว่าง” 

๑. บทมาติกา 
[๔๗]  ๑. สุญญสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมที่ว่าง) 
๒. สังขารสุญญะ  (ความว่างด้วยธรรมที่เป็นสังขาร) 
๓. วิปริณามสุญญะ  (ความว่างด้วยธรรมที่แปรผัน) 
๔. อัคคสุญญะ  (ความว่างด้วยธรรมที่เป็นเลิศ) 
๕. ลักขณสุญญะ  (ความว่างด้วยธรรมที่เป็นลักษณะ) 
๖. วิกขัมภนสุญญะ  (ความว่างด้วยธรรมที่เป็นเหตุข่ม) 
๗. ตทังคสุญญะ  (ความว่างด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับ) 
๘. สมุจเฉทสุญญะ  (ความว่างด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ตัดขาด) 
๙. ปฏิปัสสัทธิสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้สงบระงับ) 
๑๐. นิสสรณสุญญะ  (ความว่างด้วยธรรมที่เป็นเหตุสลัดออก) 
๑๑. อัชฌัตตสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมที่เป็นภายใน) 
๑๒. พหิทธาสุญญะ  (ความว่างด้วยธรรมที่เป็นภายนอก) 
๑๓. ทุภโตสุญญะ  (ความว่างด้วยธรรมที่เป็นภายในและภายนอก) 
๑๔. สภาคสุญญะ  (ความว่างด้วยธรรมที่เป็นกลุ่มเดียวกัน) 
๑๕. วิสภาคสุญญะ  (ความว่างด้วยธรรมที่ต่างกลุ่มกัน) 
๑๖. เอสนาสุญญะ  (ความว่างด้วยธรรมที่แสวงหา) 
๑๗. ปริคคหสุญญะ  (ความว่างด้วยธรรมที่กำหนด) 
๑๘. ปฏิลาภสุญญะ  (ความว่างด้วยธรรมที่ได้) 
๑๙. ปฏิเวธสุญญะ  (ความว่างด้วยธรรมที่รู้แจ้ง) 
๒๐. เอกัตตสุญญะ  (ความว่างด้วยธรรมที่เป็นสภาวะเดียว) 
๒๑. นานัตตสุญญะ  (ความว่างด้วยธรรมที่เป็นสภาวะต่าง ๆ) 
๒๒. ขันติสุญญะ  (ความว่างด้วยธรรมที่พอใจ) 
๒๓. อธิษฐานสุญญะ  (ความว่างด้วยธรรมที่อธิษฐาน) 
๒๔. ปริโยคาหนสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมที่หย่ังลง) 
๒๕. ความว่างขั้นสูงสุดของความว่างทั้งปวง คือ การที ่บุคคลผู้มีสัมปชัญญะทำความเป็นไปแห่ง

กิเลสให้สิ้นไป 
๒. นิทเทส 

[๔๘]  ๑. สุญญสุญญะ เป็นอย่างไร  
คือ จักขุเป็นธรรมว่างจากอัตตา จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา จากความเที่ยง จากความย่ังยืน จาก

ความมั่นคง หรือจากความไม่แปรผันเป็นธรรมดา โสตะ ฯลฯ ฆานะ ฯลฯ ชิวหา ฯลฯ กาย ฯลฯ มโนเป็น
ธรรมว่างจากอัตตา จากสิ่งที่เนื่องด้วย อัตตา จากความเที่ยง จากความย่ังยืน จากความมั่นคง หรือจาก
ความไม่แปรผัน เป็นธรรมดา นี้ชื่อว่าสุญญสุญญะ 
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๒. สังขารสุญญะ เป็นอย่างไร  
คือ สังขาร ๓ ประการ ได้แก่ 
๑. ปุญญาภิสังขาร  ๒. อปุญญาภิสังขาร 
๓. อาเนญชาภิสังขาร 
ปุญญาภิสังขาร เป็นธรรมว่างจากอปุญญาภิสังขารและอาเนญชาภิสังขาร 
อปุญญาภิสังขาร เป็นธรรมว่างจากปุญญาภิสังขารและอาเนญชาภิสังขาร 
อาเนญชาภิสังขาร เป็นธรรมว่างจากปุญญาภิสังขารและอปุญญาภิสังขาร 
นี้สังขาร ๓ ประการ 
อีกนัยหนึ่ง สังขาร ๓ ประการ ได้แก่ 
๑. กายสังขาร ๒.  วจีสังขาร 
๓. จิตตสังขาร 
กายสังขาร เป็นธรรมว่างจากวจีสังขารและจิตตสังขาร 
วจีสังขาร เป็นธรรมว่างจากกายสังขารและจิตตสังขาร 
จิตตสังขาร เป็นธรรมว่างจากกายสังขารและวจีสังขาร 
นี้สังขาร ๓ ประการ 
อีกนัยหนึ่ง สังขาร ๓ ประการ ได้แก่ 
๑. สังขารส่วนอดีต  ๒. สังขารส่วนอนาคต 
๓. สังขารส่วนปัจจุบัน 
สังขารส่วนอดีต เป็นธรรมว่างจากสังขารส่วนอนาคตและสังขารส่วนปัจจุบัน 
สังขารส่วนอนาคต เป็นธรรมว่างจากสังขารส่วนอดีตและสังขารส่วนปัจจุบัน 
สังขารส่วนปัจจุบัน เป็นธรรมว่างจากสังขารส่วนอดีตและสังขารส่วนอนาคต 
นี้สังขาร ๓ ประการ 
นี้ชื่อว่าสังขารสุญญะ 
๓. วิปริณามสุญญะ เป็นอย่างไร  
คือ รูปที่เกิดแล้วเป็นธรรมว่างตามสภาวะ รูปที่ดับไปเป็นธรรมแปรผันและว่าง เวทนาที่เกิดแล้ว

เป็นธรรมว่างตามสภาวะ เวทนาที่ดับไปเป็นธรรมแปรผันและว่าง สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ฯลฯ 
จักขุ ฯลฯ ภพที่เกิดแล้วเป็นธรรมว่างตามสภาวะ ภพที่ดับไปเป็นธรรมแปรผันและว่าง นี้ชื่อว่าวิปริณาม     
สุญญะ 

๔. อัคคสุญญะ เป็นอย่างไร  
คือ ทางที่เลิศ ทางที่ประเสริฐ ทางที่วิเศษ คือ ความสงบแห่งสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้ง

ปวง ความสิ้นไปแห่งตัณหา ความคลายกำหนัด ความดับ นิพพาน นี้ชื่อว่า อัคคสุญญะ 
๕. ลักขณสุญญะ เป็นอย่างไร  
คือ ลักษณะ ๒ ประการ ได้แก่ 
๑. พาลลักษณะ    (ลักษณะคนพาล) 22

 พาลลักษณะ หมายถึงลักษณะคนพาล ๓ ประการ คือ (๑) คิดแต่เรื่องที่ชั่ว (๒) พูดแต่สิ ่งที ่ชั่ว (๓) ทำแต่กรรมที่ชั่ว (ขุ.ป.อ.22

(บาลี) ๒/๔๘/๒๘๓)
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๒. บัณฑิตลักษณะ   (ลักษณะบัณฑิต) 23

พาลลักษณะ เป็นธรรมว่างจากบัณฑิตลักษณะ 
บัณฑิตลักษณะ เป็นธรรมว่างจากพาลลักษณะ 
ลักษณะ ๓ ประการ ได้แก่ 
๑.  อุปปาทลักษณะ   (ลักษณะความเกิดขึ้น) 
๒.  วยลักษณะ   (ลักษณะความเสื่อม) 
๓. ฐิตัญญถัตตลักษณะ  (ลักษณะแปรผันเมื่อยังตั้งอยู่) 
อุปปาทลักษณะ เป็นธรรมว่างจากวยลักษณะและฐิตัญญถัตตลักษณะ 
วยลักษณะ เป็นธรรมว่างจากอุปปาทลักษณะและฐิตัญญถัตตลักษณะ 
ฐิตัญญถัตตลักษณะ เป็นธรรมว่างจากอุปปาทลักษณะและวยลักษณะ 
อุปปาทลักษณะแห่งรูป เป็นธรรมว่างจากวยลักษณะและฐิตัญญถัตตลักษณะ 
วยลักษณะแห่งรูป เป็นธรรมว่างจากอุปปาทลักษณะและฐิตัญญถัตตลักษณะ 
ฐิตัญญถัตตลักษณะแห่งรูป เป็นธรรมว่างจากอุปปาทลักษณะและวยลักษณะ 
อุปปาทลักษณะแห่งเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ฯลฯ จักขุ ฯลฯ 
อุปปาทลักษณะแห่งชราและมรณะ เป็นธรรมว่างจากวยลักษณะและฐิตัญญถัตตลักษณะ 
วยลักษณะแห่งชราและมรณะ เป็นธรรมว่างจากอุปปาทลักษณะและฐิตัญญถัตตลักษณะ 
ฐิตัญญถัตตลักษณะแห่งชราและมรณะ เป็นธรรมว่างจากอุปปาทลักษณะและวยลักษณะ 
นี้ชื่อว่าลักขณสุญญะ 
๖. วิกขัมภนสุญญะ เป็นอย่างไร  
คือ กามฉันทะเป็นธรรมที่บุคคลข่มไว้ด้วยเนกขัมมะ และเป็นธรรมว่างจากเนกขัมมะ พยาบาท

เป็นธรรมที่บุคคลข่มไว้ด้วยอพยาบาท และเป็นธรรมว่างจากอพยาบาท ถีนมิทธะเป็นธรรมที่บุคคลข่มไว้
ด้วยอาโลกสัญญา และเป็นธรรมว่างจากอาโลกสัญญา อุทธัจจะเป็นธรรมที่บุคคลข่มไว้ด้วยอวิกเขปะ และ
เป็นธรรมว่างจากอวิกเขปะ วิจิกิจฉาเป็นเป็นธรรมที่บุคคลข่มไว้ด้วยธัมมววัตถาน และเป็นธรรมว่างจาก
ธัมมววัตถาน อวิชชาเป็นธรรมที่บุคคลข่มไว้ด้วยญาณ และเป็นธรรมว่างจากญาณ อรติเป็นธรรมที่บุคคล
ข่มไว้ด้วยปามุชชะ และเป็นธรรมว่างจากปามุชชะ นิวรณ์เป็นธรรมที่บุคคลข่มไว้ด้วยปฐมฌาน และเป็น
ธรรมว่างจากปฐมฌาน ฯลฯ  กิเลสทั้งปวงเป็นธรรมที่บุคคลข่มไว้ด้วยอรหัตตมรรค และเป็นธรรมว่างจาก24

อรหัตตมรรค นี้ชื่อว่าวิกขัมภนสุญญะ 
๗. ตทังคสุญญะ เป็นอย่างไร  
คือ กามฉันทะเป็นธรรมที่บุคคลละได้ด้วยเนกขัมมะ และเป็นธรรมว่างจากเนกขัมมะ พยาบาท

เป็นธรรมที่บุคคลละได้ด้วยอพยาบาท และเป็นธรรมว่างจากอพยาบาท ถีนมิทธะเป็นธรรมที่บุคคลละได้
ด้วยอาโลกสัญญา และเป็นธรรมว่างจากอาโลกสัญญา อุทธัจจะเป็นธรรมที่บุคคลละได้ด้วยอวิกเขปะ และ
เป็นธรรมว่างจากอวิกเขปะ วิจิกิจฉาเป็นธรรมที่บุคคลละได้ด้วยธัมมววัตถาน และเป็นธรรมว่างจาก     
ธัมมววัตถาน อวิชชาเป็นธรรมที่บุคคลละได้ด้วยญาณ และเป็นธรรมว่างจากญาณ อรติเป็นธรรมที่บุคคล
ละได้ด้วยปามุชชะ และเป็นธรรมว่างจากปามุชชะ นิวรณ์เป็นธรรมที่บุคคลละได้ด้วยปฐมฌาน และเป็น

 บัณฑิตลักษณะ หมายถึงลักษณะบัณฑิต ๓ ประการ คือ (๑) คิดแต่เรื่องที่ดี (๒) พูดแต่สิ่งที่ดี (๓) ทำแต่กรรมดี (ขุ.ป.อ.(บาลี) 23

๒/๔๘/๒๘๓)

 ดูองค์ธรรมที่เป็นคู่ตรงกันข้าม ๓๗ คู่ ในข้อที่ ๒๘ (สุตมยญาณที่ ๔) หน้า ๔๑-๔๔ ในเล่มนี้24
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ธรรมว่างจากปฐมฌาน ฯลฯ กิเลสทั้งปวงเป็นธรรมที่บุคคลละได้ด้วยอรหัตตมรรค และเป็นธรรมว่างจาก   
อรหัตตมรรค นี้ชื่อว่าตทังคสุญญะ 

๘. สมุจเฉทสุญญะ เป็นอย่างไร  
คือ กามฉันทะเป็นธรรมที่บุคคลตัตขาดด้วยเนกขัมมะ และเป็นธรรมว่างจากเนกขัมมะ พยาบาท

เป็นธรรมที่บุคคลตัดขาดด้วยอพยาบาท และเป็นธรรมว่างจากอพยาบาท ถีนมิทธะเป็นธรรมที่บุคคล
ตัดขาดด้วยอาโลกสัญญา และเป็นธรรมว่างจากอาโลกสัญญา อุทธัจจะเป็นธรรมที่บุคคลตัดขาดด้วย         
อวิกเขปะ และเป็นธรรมว่างจากอวิกเขปะ วิจิกิจฉาเป็นธรรมที่บุคคลตัดขาดด้วยธัมมววัตถาน และเป็น
ธรรมว่างจากธัมมววัตถาน อวิชชาเป็นธรรมที่บุคคลตัดขาดด้วยญาณ และเป็นธรรมว่างจากญาณ อรติเป็น
ธรรมที่บุคคลตัดขาดด้วยปามุชชะ และเป็นธรรมว่างจากปามุชชะ นิวรณ์เป็นธรรมที่บุคคลตัดขาดด้วย
ปฐมฌาน และเป็นธรรมว่างจากปฐมฌาน ฯลฯ กิเลสทั้งปวงเป็นธรรมที่บุคคลตัดขาดด้วยอรหัตตมรรค 
และเป็นธรรมว่างจากอรหัตตมรรค นี้ชื่อว่าสมุจเฉทสุญญะ 

๙. ปฏิปัสสัทธิสุญญะ เป็นอย่างไร  
คือ กามฉันทะเป็นธรรมที่บุคคลทำให้สงบระงับด้วยเนกขัมมะ และเป็นธรรมว่างจากเนกขัมมะ 

พยาบาทเป็นธรรมที่บุคคลทำให้สงบระงับด้วยอพยาบาท และเป็นธรรมว่างจากอพยาบาท ถีนมิทธะเป็น
ธรรมที่บุคคลทำให้สงบระงับด้วยอาโลกสัญา และเป็นธรรมว่างจากอาโลกสัญญา อุทธัจจะเป็นธรรมที่
บุคคลทำให้สงบระงับด้วยอวิกเขปะ และเป็นธรรมว่างจากอวิกเขปะ วิจิกิจฉาเป็นธรรมที่บุคคลทำให้สงบระ
งับด้วยธัมมววัตถาน และเป็นธรรมว่างจากธัมมววัตถาน อวิชชาเป็นธรรมที่บุคคลทำให้สงบระงับด้วยญาณ 
และเป็นธรรมว่างจากญาณ อรติเป็นธรรมที่บุคคลทำให้สงบระงับด้วยปามุชชะ และเป็นธรรมว่างจาก       
ปามุชชะ นิวรณ์เป็นธรรมที่บุคคลทำให้สงบระงับด้วยปฐมฌาน และเป็นธรรมว่างจากปฐมฌาน ฯลฯ กิเลส
ทั้งปวงเป็นธรรมที่บุคคลทำให้สงบระงับด้วยอรหัตตมรรค และเป็นธรรมว่างจากอรหัตตมรรค และเป็นธรรม
ว่างจากอรหัตตมรรค นี้ชื่อว่าปฏิปัสสัทธิสุญญะ 

๑๐. นิสสรณสุญญะ เป็นอย่างไร  
คือ กามฉันทะเป็นธรรมที่บุคคลสลัดออกด้วยเนกขัมมะ และเป็นธรรมว่างจากเนกขัมมะ 

พยาบาทเป็นธรรมที่บุคคลสลัดออกด้วยอพยาบาท และเป็นธรรมว่างจากอพยาบาท ถีนมิทธะเป็นธรรมที่
บุคคลสลัดออกด้วยอาโลกสัญญา และเป็นธรรมว่างจากอาโลกสัญญา อุทธัจจะเป็นธรรมที่บุคคลสลัด     
ออกด้วยอวิกเขปะ และเป็นธรรมว่างจากอวิกเขปะ วิจิกิจฉาเป็นธรรมที่บุคคลสลัดออกด้วยธัมมววัตถาน 
และเป็นธรรมว่างจากธัมมววัตถาน อวิชชาเป็นธรรมที่บุคคลสลัดออกด้วยญาณ และเป็นธรรมว่างจาก
ญาณ อรติเป็นธรรมที่บุคคลสลัดออกด้วยปามุชชะ และเป็นธรรมว่างจากปามุชชะ นิวรณ์เป็นธรรมที่บุคคล
สลัดออกด้วยปฐมฌาน และเป็นธรรมว่างจากปฐมฌาน ฯลฯ กิเลสทั้งปวงเป็นธรรมที่บุคคลสลัดออกด้วย
อรหัตตมรรค และเป็นธรรมว่างจากอรหัตตมรรค นี้ชื่อว่านิสสรณสุญญะ 

๑๑. อัชฌัตตสุญญะ เป็นอย่างไร  
คือ จักขุที่เป็นอายตนะภายใน เป็นธรรมว่างจากอัตตา จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา จากความเที่ยง 

จากความย่ังยืน จากความมั่นคง หรือจากความไม่แปรผัน เป็นธรรมดา โสตะ ฯลฯ ฆานะ ฯลฯ ชิวหา ฯลฯ 
กาย ฯลฯ มโนที่เป็นอายตนะ ภายใน เป็นธรรมว่างจากอัตตา จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา จากความเที่ยง จาก
ความย่ังยืน จากความมั่นคง หรือจากความไม่แปรผันเป็นธรรมดา นี้ชื่อว่า อัชฌัตตสุญญะ 

๑๒. พหิทธาสุญญะ เป็นอย่างไร  
คือ รูปที่เป็นอายตนะภายนอก เป็นธรรมว่างจากอัตตา จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา จากความเที่ยง 

จากความย่ังยืน จากความมั่นคง หรือจากความไม่แปรผัน เป็นธรรมดา เสียง ฯลฯ กลิ่น ฯลฯ รส ฯลฯ 
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โผฏฐัพพะ ฯลฯ ธรรมารมณ์ที่เป็นอายตนะภายนอก เป็นธรรมว่างจากอัตตา จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา จาก
ความเที่ยง จากความย่ังยืน จากความมั่นคง หรือจากความไม่แปรผันเป็นธรรมดา นี้ชื่อว่าพหิทธาสุญญะ 

๑๓. ทุภโตสุญญะ เป็นอย่างไร  
คือ จักขุที่เป็นอายตนะภายในและรูปที่เป็นอายตนะภายนอกทั้งสองนั้น เป็นธรรมว่างจากอัตตา 

จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา จากความเที่ยง จากความย่ังยืน จากความมั่นคง หรือจากความไม่แปรผันเป็น
ธรรมดา โสตะที่เป็นอายตนะภายในและสัททะที่เป็นอายตนะภายนอก ฯลฯ ฆานะที่เป็นอายตนะภายใน
และคันธะที่เป็นอายตนะภายนอก ฯลฯ ชิวหาที่เป็นอายตนะภายในและรสที่เป็นอายตนะภายนอก ฯลฯ 
กายที่เป็นอายตนะภายในและโผฏฐัพพะที่เป็นอายตนะภายนอก ฯลฯ มโนที่เป็นอายตนะภายในและ
ธรรมารมณ์ที่เป็นอายตนะภายนอกทั้งสองนั้น เป็นธรรมว่างจากอัตตา จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา จากความ
เที่ยง จากความย่ังยืน จากความมั่นคง หรือจากความไม่แปรผัน นี้ชื่อว่าทุภโตสุญญะ 

๑๔. สภาคสุญญะ เป็นอย่างไร  
คือ อายตนะภายใน ๖ เป็นธรรมกลุ่มเดียวกันและเป็นธรรมว่าง อายตนะภายนอก ๖ เป็นธรรม

กลุ่มเดียวกันและเป็นธรรมว่าง หมวดวิญญาณ ๖ เป็นธรรมกลุ่มเดียวกันและเป็นธรรมว่าง หมวดผัสสะ ๖ 
เป็นธรรมกลุ่มเดียวกันและเป็นธรรมว่าง หมวดเวทนา ๖ เป็นธรรมกลุ่มเดียวกันและเป็นธรรมว่าง หมวด
สัญญา ๖ เป็นธรรมกลุ่มเดียวกันและเป็นธรรมว่าง หมวดเจตนา ๖ เป็นธรรมกลุ่มเดียวกันและเป็นธรรมว่าง 
นี้ชื่อว่าสภาคสุญญะ 

๑๕. วิสภาคสุญญะ เป็นอย่างไร  
คือ อายตนะภายใน ๖ เป็นธรรมต่างกลุ่มกับอายตนะภายนอก ๖ และเป็นธรรมว่าง อายตนะ

ภายนอก ๖ เป็นธรรมต่างกลุ่มกับหมวดวิญญาณ ๖ และเป็นธรรมว่าง หมวดผัสสะ ๖ เป็นธรรมต่างกลุ่มกับ
หมวดเวทนา ๖ และเป็นธรรมว่าง หมวดเวทนา ๖ เป็นธรรมต่างกลุ่มกับหมวดสัญญา ๖ และเป็นธรรมว่าง 
หมวดสัญญา ๖ เป็นธรรมต่างกลุ่มกับหมวดเจตนา ๖ และเป็นธรรมว่าง นี้ชื่อว่าวิสภาคสุญญะ 

๑๖. เอสนาสุญญะ เป็นอย่างไร  
คือ เนกขัมมะที่บุคคลแสวงหา เป็นธรรมว่างจากกามฉันทะ อพยาบาทที่บุคคลแสวงหา เป็นธรรม

ว่างจากพยาบาท อาโลกสัญญาที่บุคคลแสวงหา เป็นธรรมว่างจากถีนมิทธะ อวิกเขปะที่บุคคลแสวงหา 
เป็นธรรมว่างจากอุทธัจจะ ญาณที่บุคคลแสวงหา เป็นธรรมว่างจากอวิชชา ธัมมววัตถานที่บุคคลแสวงหา 
เป็นธรรมว่างจากอรติ ปฐมฌานที่บุคคลแสวงหาเป็นธรรมว่างจากนิวรณ์ ฯลฯ อรหัตตมรรคที่บุคคล
แสวงหา เป็นธรรมว่างจากกิเลสทั้งปวง นี้ชื่อว่าเอสนาสุญญะ 

๑๗. ปริคคหสุญญะ เป็นอย่างไร  
คือ เนกขัมมะที่บุคคลกำหนด เป็นธรรมว่างจากกามฉันทะ อพยาบาทที่บุคคลกำหนด เป็นธรรม

ว่างจากพยาบาท อาโลกสัญญาที่บุคคลกำหนด เป็นธรรมว่างจากถีนมิทธะ อวิกเขปะที่บุคคลกำหนด เป็น
ธรรมว่างจากอุทธัจจะ ญาณที่บุคคลกำหนด เป็นธรรมว่างจากอวิชชา ธัมมววัตถานที่บุคคลกำหนด เป็น
ธรรมว่างจากอรติ ปฐมฌานที่บุคคลกำหนด เป็นธรรมว่างจากนิวรณ์ ฯลฯ อรหัตตมรรคที่บุคคลกำหนด 
เป็นธรรมว่างจากกิเลสทั้งปวง นี้ชื่อว่าปริคคหสุญญะ 

๑๘. ปฏิลาภสุญญะ เป็นอย่างไร  
คือ เนกขัมมะที่บุคคลได้ เป็นธรรมว่างจากกามฉันทะ อพยาบาทที่บุคคลได้ เป็นธรรมว่างจาก

พยาบาท อาโลกสัญญาที่บุคคลได้ เป็นธรรมว่างจากถีนมิทธะ อวิกเขปะที่บุคคลได้ เป็นธรรมว่างจาก     
อุทธัจจะ ญาณที่บุคคลได้ เป็นธรรมว่างจากอวิชชา ธัมมววัตถานที่บุคคลได้ เป็นธรรมว่างจากอรติ 
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ปฐมฌานที่บุคคลได้ เป็นธรรมว่างจากนิวรณ์ ฯลฯ อรหัตตมรรคที่บุคคลได้ เป็นธรรมว่างจากกิเลสทั้งปวง นี้
ชื่อว่าปฏิลาภสุญญะ 

๑๙. ปฏิเวธสุญญะ เป็นอย่างไร  
คือ เนกขัมมะที่บุคคลรู้แจ้ง เป็นธรรมว่างจากกามฉันทะ อพยาบาทที่บุคคลรู้แจ้ง เป็นธรรมว่าง

จากพยาบาท อาโลกสัญญาที่บุคคลรู้แจ้ง เป็นธรรมว่างจากถีนมิทธะ อวิกเขปะที่บุคคลรู้แจ้ง เป็นธรรมว่าง
จากอุทธัจจะ ญาณที่บุคคลรู้แจ้ง เป็นธรรมว่างจากอวิชชา ธัมมววัตถานที่บุคคลรู้แจ้ง เป็นธรรมว่างจาก   
อรติ ปฐมฌานที่บุคคลรู้แจ้ง เป็นธรรมว่างจากนิวรณ์ ฯลฯ อรหัตตมรรคที่บุคคลรู้แจ้ง เป็นธรรมว่างจาก
กิเลสทั้งปวง นี้ชื่อว่าปฏิเวธสุญญะ 

๒๐-๒๑. เอกัตตสุญญะ นานัตตสุญญะ เป็นอย่างไร  
คือ กามฉันทะเป็นสภาวะต่าง ๆ เนกขัมมะเป็นสภาวะเดียว เนกขัมมะที่เป็นสภาวะเดียวของ

บุคคลผู้คิดอยู่ เป็นธรรมว่างจากกามฉันทะ พยาบาทเป็นสภาวะต่าง ๆ อพยาบาทเป็นสภาวะเดียว             
อพยาบาทที่เป็นสภาวะเดียวของบุคคลผู้คิดอยู่ เป็นธรรมว่างจากพยาบาท ถีนมิทธะเป็นสภาวะต่าง ๆ 
อาโลกสัญญาเป็นสภาวะเดียว อาโลกสัญญาที่เป็นสภาวะเดียวของบุคคลผู้คิดอยู่ เป็นธรรมว่างจากถีน
มิทธะ อุทธัจจะเป็นสภาวะต่าง ๆ อวิกเขปะเป็นสภาวะเดียว อวิกเขปะที่เป็นสภาวะเดียวของบุคคลผู้คิดอยู่ 
เป็นธรรมว่างจากอุทธัจจะ วิจิกิจฉาเป็นสภาวะต่าง ๆ ธัมมววัตถานเป็นสภาวะเดียว ธัมมววัตถานที่เป็น
สภาวะเดียวของบุคคลผู้คิดอยู่ เป็นธรรมว่างจากวิจิกิจฉา อวิชชาเป็นสภาวะต่าง ๆ ญาณเป็นสภาวะเดียว 
ญาณที่เป็นสภาวะเดียวของบุคคลผู้คิดอยู่ เป็นธรรมว่างจากอวิชชา อรติเป็นสภาวะต่าง ๆ ปามุชชะเป็น
สภาวะเดียว ปามุชชะที่เป็นสภาวะเดียวของบุคคลผู้คิดอยู่ เป็นธรรมว่างจากอรติ นิวรณ์เป็นสภาวะต่าง ๆ 
ปฐมฌานเป็นสภาวะเดียว ปฐมฌานที่เป็นสภาวะเดียวของบุคคลผู้คิดอยู่ เป็นธรรมว่างจากนิวรณ์ ฯลฯ 
กิเลสทั้งปวงเป็นสภาวะต่าง ๆ อรหัตตมรรคเป็นสภาวะเดียว อรหัตตมรรคที่เป็นสภาวะเดียวของบุคคลผู้คิด
อยู่ เป็นธรรมว่างจากกิเลสทั้งปวง นี้ชื่อว่าเอกัตตสุญญะ นานัตตสุญญะ 

๒๒. ขันติสุญญะ เป็นอย่างไร  
คือ เนกขัมมะที่บุคคลพอใจ เป็นธรรมว่างจากกามฉันทะ อพยาบาทที่บุคคลพอใจ เป็นธรรมว่าง

จากพยาบาท อาโลกสัญญาที่บุคคลพอใจ เป็นธรรมว่างจากถีนมิทธะ อวิกเขปะที่บุคคลพอใจ เป็นธรรม
ว่างจากอุทธัจจะ ญาณที่บุคคลพอใจ เป็นธรรมว่างจากอวิชชา ธัมมววัตถานที่บุคคลพอใจ เป็นธรรมว่าง
จากอรติ ปฐมฌานที่บุคคลพอใจ เป็นธรรมว่างจากนิวรณ์ ฯลฯ อรหัตตมรรคที่บุคคลพอใจ เป็นธรรมว่าง
จากกิเลสทั้งปวง นี้ชื่อว่าขันติสุญญะ 

๒๓. อธิษฐานสุญญะ เป็นอย่างไร  
คือ เนกขัมมะที่บุคคลอธิษฐาน เป็นธรรมว่างจากกามฉันทะ อพยาบาทที่บุคคลอธิษฐาน เป็น

ธรรมว่างจากพยาบาท อาโลกสัญญาที่บุคคลอธิษฐาน เป็นธรรมว่างจากถีนมิทธะ อวิกเขปะที่บุคคล
อธิษฐาน เป็นธรรมว่างจากอุทธัจจะ ญาณที่บุคคลอธิษฐาน เป็นธรรมว่างจากอวิชชา ธัมมววัตถานที่บุคคล
อธิษฐาน เป็นธรรมว่างจากอรติ ปฐมฌานที่บุคคลอธิษฐาน เป็นธรรมว่างจากนิวรณ์ ฯลฯ อรหัตตมรรคที่
บุคคลอธิษฐาน เป็นธรรมว่างจากกิเลสทั้งปวง นี้ชื่อว่าอธิฏฐานสุญญะ 

๒๔. ปริโยคาหนสุญญะ เป็นอย่างไร  
คือ เนกขัมมะที่บุคคลหย่ังลง เป็นธรรมว่างจากกามฉันทะ อพยาบาทที่บุคคลหย่ังลง เป็นธรรม

ว่างจากพยาบาท อาโลกสัญญาที่บุคคลหย่ังลง เป็นธรรมว่างจากถีนมิทธะ อวิกเขปะที่บุคคลหย่ังลง เป็น
ธรรมว่างจากอุทธัจจะ ญาณที่บุคคลหย่ังลง เป็นธรรมว่างจากอวิชชา ธัมมววัตถานที่บุคคลหย่ังลง เป็น
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ธรรมว่างจากอรติ ปฐมฌานที่บุคคลหย่ังลง เป็นธรรมว่างจากนิวรณ์ ฯลฯ อรหัตตมรรคที่บุคคลหย่ังลง เป็น
ธรรมว่างจากกิเลสทั้งปวง นี้ชื่อว่าปริโยคาหน-สุญญะ 

๒๕. ความว่างขั้นสูงสุดของความว่างท้ังปวง คือ การที่บุคคลผู้มีสัมปชัญญะ ทำความเป็น
ไปแห่งกิเลสให้สิ้นไป เป็นอย่างไร  

คือ บุคคลผู้มีสัมปชัญญะในโลกนี้ ทำความเป็นไปแห่งกามฉันทะให้สิ้นไปด้วยเนกขัมมะ 
ทำความเป็นไปแห่งพยาบาทให้สิ้นไปด้วยอพยาบาท ทำความเป็นไปแห่งถีนมิทธะให้สิ้นไปด้วยอาโลก
สัญญา ทำความเป็นไปแห่งอุทธัจจะให้สิ้นไปด้วยอวิกเขปะ ทำความเป็นไปแห่งวิจิกิจฉาให้สิ้นไปด้วย
ธัมมววัตถาน ทำความเป็นไปแห่งอวิชชาให้สิ้นไปด้วยญาณ ทำความเป็นไปแห่งอรติให้สิ้นไปด้วยปามุชชะ 
ทำความเป็นไปแห่งนิวรณ์ให้สิ้นไปด้วยปฐมฌาน ฯลฯ ทำความเป็นไปแห่งกิเลสทั้งปวงให้สิ้นไปด้วยอรหัต
ตมรรค 

อีกนัยหนึ่ง ความเป็นไปแห่งจักขุนี้ของบุคคลผู้มีสัมปชัญญะ ผู้ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส   
นิพพานธาตุ ย่อมสิ้นไป และความเป็นไปแห่งจักขุอื่นก็ไม่เกิดขึ้น 

ความเป็นไปแห่งโสตะ ฯลฯ ความเป็นไปแห่งฆานะ ฯลฯ ความเป็นไปแห่งชิวหา ฯลฯ ความเป็น
ไปแห่งกาย ฯลฯ 

ความเป็นไปแห่งมโนนี้ของบุคคลผู้มีสัมปชัญญะ ผู้ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ย่อม
สิ้นไป และความเป็นไปแห่งมโนอื่นก็ไม่เกิดขึ้น นี้ชื่อว่าความว่างขั้นสูงสุดของความว่างทั้งปวง คือ การที่
บุคคลผู้มีสัมปชัญญะทำความเป็นไปแห่งกิเลสให้สิ้นไป ฉะนี้ 
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