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๓. ปญฺญาวคฺโค 
๑. มหาปญฺญากถา 

[๑] อนิจฺจานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ, ทุกฺขานุปสฺสนา ภาวิตา 
พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ, อนตฺตานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ,          
วิราคานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ, นิโรธานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา กตมํ 
ปญฺญํ ปริปูเรติ, ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ ? 

อนิจฺจานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา ชวนปญฺญํ ปริปูเรติ, ทุกฺขานุปสฺสนา ภาวิตา        
พหุลีกตา นิพฺเพธิกปญฺญํ ปริปูเรติ, อนตฺตานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา มหาปญฺญํ ปริปูเรติ, 
นิพฺพิทานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา ติกฺขปญฺญํ ปริปูเรติ, วิราคานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา       
วิปุลปญฺญํ ปริปูเรติ, นิโรธานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา คมฺภีรปญฺญํ ปริปูเรติ, ปฏินิสฺสคฺคา      
นุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา อสามนฺตปญฺญํ ปริปูเรติ. อิมา สตฺต ปญฺญา ภาวิตา พหุลีกตา 
ปณฺฑิจฺจํ ปริปูเรนฺติ, อิมา อฏฺฐ ปญฺญา ภาวิตา พหุลีกตา ปุถุปญฺญํ ปริปูเรนฺติ, อิมา นว ปญฺญา 
ภาวิตา พหุลีกตา หาสปญฺญํ ปริปูเรนฺติ.  

หาสปญฺญา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา, ตสฺสา อตฺถววตฺถานโต อตฺถปฏิสมฺภิทา อธิคตา โหติ 
สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ปญฺญาย, ธมฺมววตฺถานโต ธมฺมปฏิสมฺภิทา อธิคตา โหติ สจฺฉิกตา ผสฺสิตา 
ปญฺญาย, นิรุตฺติววตฺถานโต นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา อธิคตา โหติ สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ปญฺญาย,          
ปฏิภาณววตฺถานโต ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา อธิคตา โหติ สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ปญฺญาย. ตสฺสิมา 
จตสฺโส ปฏิสมฺภิทาโย อธิคตา โหนฺติ สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ปญฺญาย. 

รูเป อนิจฺจานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ ฯเปฯ รูเป ปฏินิสฺสคฺคา    
นุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ ? รูเป อนิจฺจานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา ชวน
ปญฺญํ ปริปูเรติ ฯเปฯ รูเป ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา อสามนฺตปญฺญํ ปริปูเรติ; 
อิมา สตฺต ปญฺญา ภาวิตา พหุลีกตา ปณฺฑิจฺจํ ปริปูเรนฺติ, อิมา อฏฺฐ ปญฺญา ภาวิตา พหุลีกตา 
ปุถุปญฺญํ ปริปูเรนฺติ, อิมา นว ปญฺญา ภาวิตา พหุลีกตา หาสปญฺญํ ปริปูเรนฺติ. 

หาสปญฺญา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา, ตสฺสา อตฺถววตฺถานโต อตฺถปฏิสมฺภิทา อธิคตา โหติ 
สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ปญฺญาย, ธมฺมววตฺถานโต ธมฺมปฏิสมฺภิทา อธิคตา โหติ สจฺฉิกตา ผสฺสิตา 
ปญฺญาย, นิรุตฺติววตฺถานโต นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา อธิคตา โหติ สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ปญฺญาย,           
ปฏิภาณววตฺถานโต ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา อธิคตา โหติ สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ปญฺญาย. ตสฺสิมา 
จตสฺโส ปฏิสมฺภิทาโย อธิคตา โหนฺติ สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ปญฺญาย. 

เวทนาย ฯเปฯ สญฺญาย. สงฺขาเรสุ. วิญฺญาเณ. จกฺขุสฺมึ ฯเปฯ ชรามรเณ อนิจฺจา         
นุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ ฯเปฯ ชรามรเณ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา ภาวิตา 
พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ ? ชรามรเณ อนิจฺจานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา ชวนปญฺญํ       
ปริปูเรติ ฯเปฯ ชรามรเณ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา อสามนฺตปญฺญํ ปริปูเรติ; อิมา 
สตฺต ปญฺญา ภาวิตา พหุลีกตา ปณฺฑิจฺจํ ปริปูเรนฺติ, อิมา อฏฺฐ ปญฺญา ภาวิตา พหุลีกตา         
ปุถุปญฺญํ ปริปูเรนฺติ, อิมา นว ปญฺญา ภาวิตา พหุลีกตา หาสปญฺญํ ปริปูเรนฺติ. 
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หาสปญฺญา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ตสฺสา อตฺถววตฺถานโต อตฺถปฏิสมฺภิทา อธิคตา โหติ 
สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ปญฺญาย ธมฺมววตฺถานโต ธมฺมปฏิสมฺภิทา อธิคตา โหติ สจฺฉิกตา ผสฺสิตา 
ปญฺญาย, นิรุตฺติววตฺถานโต นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา อธิคตา โหติ สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ปญฺญาย,          
ปฏิภาณววตฺถานโต ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา อธิคตา โหติ สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ปญฺญาย. ตสฺสิมา 
จตสฺโส ปฏิสมฺภิทาโย อธิคตา โหนฺติ สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ปญฺญาย. 

[๒] รูเป อนิจฺจานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ, อตีตานาคต          
ปจฺจุปฺปนฺเน รูเป อนิจฺจานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ, รูเป ทุกฺขานุปสฺสนา 
ภาวิตา พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ, อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน รูเป ทุกฺขานุปสฺสนา ภาวิตา 
พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ, รูเป อนตฺตานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ,   
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน รูเป อนตฺตานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ, รูเป 
นิพฺพิทานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ, อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน รูเป นิพฺพิทา
นุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ, รูเป วิราคานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา กตมํ 
ปญฺญํ ปริปูเรติ, อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน รูเป วิราคานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ   
ปริปูเรติ, รูเป นิโรธานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ, อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน 
รูเป นิโรธานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ, รูเป ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา ภาวิตา 
พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ, อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน รูเป ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา ภาวิตา      
พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ ? 

รูเป อนิจฺจานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา ชวนปญฺญํ ปริปูเรติ, อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน 
รูเป อนิจฺจานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา ชวนปญฺญํ ปริปูเรติ, รูเป ทุกฺขานุปสฺสนา ภาวิตา          
พหุลีกตา นิพฺเพธิกปญฺญํ ปริปูเรติ, อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน รูเป ทุกฺขานุปสฺสนา ภาวิตา         
พหุลีกตา ชวนปญฺญํ ปริปูเรติ, รูเป อนตฺตานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา มหาปญฺญํ ปริปูเรติ,      
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน รูเป อนตฺตานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา ชวนปญฺญํ ปริปูเรติ, รูเป     
นิพฺพิทานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา ติกฺขปญฺญํ ปริปูเรติ, อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน รูเป นิพฺพิทา
นุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา ชวนปญฺญํ ปริปูเรติ, รูเป วิราคานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา           
วิปุลปญฺญํ ปริปูเรติ, อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน รูเป วิราคานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา ชวนปญฺญํ 
ปริปูเรติ, รูเป นิโรธานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา คมฺภีรปญฺญํ ปริปูเรติ, อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน 
รูเป นิโรธานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา ชวนปญฺญํ ปริปูเรติ, รูเป ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา ภาวิตา 
พหุลีกตา อสามนฺตปญฺญํ ปริปูเรติ, อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน รูเป ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา ภาวิตา 
พหุลีกตา ชวนปญฺญํ ปริปูเรติ; อิมา สตฺต ปญฺญา ภาวิตา พหุลีกตา ปณฺฑิจฺจํ ปริปูเรนฺติ, อิมา 
อฏฺฐ ปญฺญา ภาวิตา พหุลีกตา ปุถุปญฺญํ ปริปูเรนฺติ, อิมา นว ปญฺญา ภาวิตา พหุลีกตา        
หาสปญฺญํ ปริปูเรนฺติ. 

หาสปญฺญา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา, ตสฺสา อตฺถววตฺถานโต อตฺถปฏิสมฺภิทา อธิคตา โหติ 
สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ปญฺญาย, ธมฺมววตฺถานโต ธมฺมปฏิสมฺภิทา อธิคตา โหติ สจฺฉิกตา ผสฺสิตา 
ปญฺญาย, นิรุตฺติววตฺถานโต นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา อธิคตา โหติ สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ปญฺญาย,          
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ปฏิภาณววตฺถานโต ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา อธิคตา โหติ สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ปญฺญาย; ตสฺสิมา 
จตสฺโส ปฏิสมฺภิทาโย อธิคตา โหนฺติ สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ปญฺญาย. 

เวทนาย ฯเปฯ สญฺญาย. สงฺขาเรสุ. วิญฺญาเณ. จกฺขุสฺมึ ฯเปฯ  
ชรามรเณ อนิจฺจานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ, อตีตานาคต        

ปจฺจุปฺปนฺเน ชรามรเณ อนิจฺจานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ ฯเปฯ ชรามรเณ 
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ, อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน ชรา
มรเณ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา กตมํ ปญฺญํ ปริปูเรติ ? ชรามรเณ อนิจฺจา          
นุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา ชวนปญฺญํ ปริปูเรติ, อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน ชรามรเณ อนิจฺจา    
นุปสฺสนา ภาวิตา พหุลีกตา ชวนปญฺญํ ปริปูเรติ ฯเปฯ ตสฺสิมา จตสฺโส ปฏิสมฺภิทาโย อธิคตา 
โหนฺติ สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ปญฺญาย. 

[๓] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตนฺติ. 
กตเม จตฺตาโร ? สปฺปุริสสํเสโว สทฺธมฺมสฺสวนํ โยนิโส มนสิกาโร ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ; อิเม โข 
ภิกฺขเว จตฺตาโร ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตนฺติ. 

จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตนฺติ ฯเปฯ    
อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตนฺติ ฯเปฯ อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตนฺติ. กตเม จตฺตาโร ?         
สปฺปุริสสํเสโว สทฺธมฺมสฺสวนํ โยนิโส มนสิกาโร ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ; อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร          
ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา อรหตฺตมคฺคผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตนฺติ. 

จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา ปญฺญาปฏิลาภาย สํวตฺตนฺติ ฯเปฯ ปญฺญา
พุฑฺฒิยา  สํวตฺตนฺติ. ปญฺญาเวปุลฺลาย สํวตฺตนฺติ. มหาปญฺญตาย สํวตฺตนฺติ. ปุถุปญฺญตาย    1

สํวตฺตนฺติ. วิปุลปญฺญตาย สํวตฺตนฺติ. คมฺภีรปญฺญตาย สํวตฺตนฺติ.อสามนฺตปญฺญตาย สํวตฺตนฺติ. 
ภูริปญฺญตาย สํวตฺตนฺติ. ปญฺญาพาหุลฺลาย สํวตฺตนฺติ. สีฆปญฺญตาย สํวตฺตนฺติ. ลหุปญฺญตาย 
สํวตฺตนฺติ. หาสปญฺญตาย สํวตฺตนฺติ. ชวนปญฺญตาย สํวตฺตนฺติ. ติกฺขปญฺญตาย สํวตฺตนฺติ.       
นิพฺเพธิกปญฺญตาย สํวตฺตนฺติ. กตเม จตฺตาโร ? สปฺปุริสสํเสโว สทฺธมฺมสฺสวนํ โยนิโสมนสิกาโร 
ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ; อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา ปญฺญาปฏิลาภาย       
สํวตฺตนฺติ ฯเปฯ ปญฺญาพุฑฺฒิยา สํวตฺตนฺติ ฯเปฯ นิพฺเพธิกปญฺญตาย สํวตฺตนฺติ. 

  
๑. โสฬสปญฺญานิทฺเทส 

[๔] ปญฺญาปฏิลาภาย สํวตฺตนฺตีติ : กตโม ปญฺญาปฏิลาโภ ? จตุนฺนํ มคฺคญาณานํ     
จตุนฺนํ ผลญาณานํ จตุนฺนํ ปฏิสมฺภิทาญาณานํ ฉนฺนํ อภิญฺญาญาณานํ เตสตฺตตีนํ ญาณานํ 
สตฺตสตฺตตีนํ ญาณานํ ลาโภ ปฏิลาโภ ปตฺติ สมฺปตฺติ ผสฺสนา สจฺฉิกิริยา อุปสมฺปทา ปญฺญา    
ปฏิลาภาย สํวตฺตนฺตีติ; อยํ ปญฺญาปฏิลาโภ. (๑) 

 ฉ.ม., อิ. ปญฺญาพุทฺธิยา1
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ปญฺญาพุฑฺฒิยา สํวตฺตนฺตีติ : กตมา ปญฺญาพุฑฺฒิ ? สตฺตนฺนญฺจ เสกฺขานํ ปุถุชฺชน    
กลฺยาณกสฺส จ ปญฺญา วฑฺฒติ, อรหโต ปญฺญา วฑฺฒติ, วฑฺฒิตวฑฺฒนา  ปญฺญาพุฑฺฒิยา    2

สํวตฺตนฺตีติ; อยํ ปญฺญาพุฑฺฒิ. (๒) 
ปญฺญาเวปุลฺลาย สํวตฺตนฺตีติ : กตมํ ปญฺญาเวปุลฺลํ ? สตฺตนฺนํ เสกฺขานํ ปุถุชฺชน         

กลฺยาณกสฺส จ ปญฺญา เวปุลฺลํ คจฺฉติ, อรหโต  ปญฺญา  เวปุลฺลคตา   ปญฺญาเวปุลฺลาย             3

สํวตฺตนฺตีติ; อิทํ ปญฺญาเวปุลฺลํ. (๓) 
มหาปญฺญตาย สํวตฺตนฺตีติ : กตมา มหาปญฺญา ? มหนฺเต อตฺเถ ปริคฺคณฺหาตีติ มหา

ปญฺญา, มหนฺเต ธมฺเม ปริคฺคณฺหาตีติ มหาปญฺญา, มหนฺตา นิรุตฺติโย ปริคฺคณฺหาตีติ มหา
ปญฺญา, มหนฺตานิ ปฏิภาณานิ ปริคฺคณฺหาตีติ มหาปญฺญา, มหนฺเต สีลกฺขนฺเธ ปริคฺคณฺหาตีติ 
มหาปญฺญา, มหนฺเต สมาธิกฺขนฺเธ ปริคฺคณฺหาตีติ มหาปญฺญา, มหนฺเต ปญฺญากฺขนฺเธ            
ปริคฺคณฺหาตีติ มหาปญฺญา, มหนฺเต วิมุตฺติกฺขนฺเธ ปริคฺคณฺหาตีติ มหาปญฺญา, มหนฺเต            
วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺขนฺเธ ปริคฺคณฺหาตีติ มหาปญฺญา, มหนฺตานิ ฐานาฏฺฐานานิ ปริคฺคณฺหาตีติ 
มหาปญฺญา, มหนฺตา วิหารสมาปตฺติโย ปริคฺคณฺหาตีติ มหาปญฺญา, มหนฺตานิ อริยสจฺจานิ     
ปริคฺคณฺหาตีติ มหาปญฺญา, มหนฺเต สติปฏฺฐาเน ปริคฺคณฺหาตีติ มหาปญฺญา, มหนฺเต 
สมฺมปฺปธาเน ปริคฺคณฺหาตีติ มหาปญฺญา, มหนฺเต อิทฺธิปาเท ปริคฺคณฺหาตีติ มหาปญฺญา,        
มหนฺตานิ อินฺทฺริยานิ ปริคฺคณฺหาตีติ มหาปญฺญา, มหนฺตานิ พลานิ ปริคฺคณฺหาตีติ มหาปญฺญา, 
มหนฺเต โพชฺฌงฺเค ปริคฺคณฺหาตีติ มหาปญฺญา, มหนฺตํ อริยมคฺเค  ปริคฺคณฺหาตีติ มหาปญฺญา, 4

มหนฺตานิ สามญฺญผลานิ ปริคฺคณฺหาตีติ มหาปญฺญา, มหนฺตา อภิญฺญาโย ปริคฺคณฺหาตีติ มหา
ปญฺญา, มหนฺตํ ปรมตฺถํ นิพฺพานํ ปริคฺคณฺหาตีติ มหาปญฺญา, มหาปญฺญตาย สํวตฺตนฺตีติ; อยํ 
มหาปญฺญา. (๔) 

ปุถุปญฺญตาย สํวตฺตนฺตีติ : กตมา ปุถุปญฺญา ? ปุถุนานาขนฺเธสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ        
ปุถุปญฺญา, ปุถุนานาธาตูสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ ปุถุปญฺญา, ปุถุนานาอายตเนสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ     
ปุถุปญฺญา, ปุถุนานาปฏิจฺจสมุปฺปาเทสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ ปุถุปญฺญา, ปุถุนานาสุญฺญต           
มนุปลพฺเภสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ ปุถุปญฺญา, ปุถุนานาอตฺเถสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ ปุถุปญฺญา,            
ปุถุนานาธมฺเมสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ ปุถุปญฺญา, ปุถุนานานิรุตฺตีสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ ปุถุปญฺญา.        
ปุถุนานาปฏิภาเณสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ ปุถุปญฺญา, ปุถุนานาสีลกฺขนฺเธสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ           
ปุถุปญฺญา, ปุถุนานาสมาธิกฺขนฺเธสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ ปุถุปญฺญา, ปุถุนานาปญฺญากฺขนฺเธสุ 
ญาณํ ปวตฺตตีติ ปุถุปญฺญา, ปุถุนานาวิมุตฺติกฺขนฺเธสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ ปุถุปญฺญา, ปุถุนานา      
วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺขนฺเธสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ ปุถุปญฺญา, ปุถุนานาฐานาฏฺฐาเนสุ ญาณํ          
ปวตฺตตีติ ปุถุปญฺญา, ปุถุนานาวิหารสมาปตฺตีสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ ปุถุปญฺญา, ปุถุนานา           

 ก. วฑฺฒนา2

 ก., อิ. เวปุลฺลตา3

 ก. มหนฺตํ อริยมคฺคํ4
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อริยสจฺเจสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ ปุถุปญฺญา. ปุถุนานาสติปฏฺฐาเนสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ ปุถุปญฺญา,     
ปุถุนานาสมฺมปฺปธาเนสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ ปุถุปญฺญา, ปุถุนานาอิทฺธิปาเทสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ      
ปุถุปญฺญา, ปุถุนานาอินฺทฺริเยสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ ปุถุปญฺญา, ปุถุนานาพเลสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ    
ปุถุปญฺญา, ปุถุนานาโพชฺฌงฺเคสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ ปุถุปญฺญา, ปุถุนานาอริยมคฺเคสุ ญาณํ 
ปวตฺตตีติ ปุถุปญฺญา, ปุถุนานาสามญฺญผเลสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ ปุถุปญฺญา, ปุถุนานาอภิญฺญาสุ 
ญาณํ ปวตฺตตีติ ปุถุปญฺญา, ปุถุชฺชนสาธารเณ ธมฺเม สมติกฺกมฺม  ปรมตฺเ ถ นิพฺพาเน ญาณํ 5

ปวตฺตตีติ ปุถุปญฺญา, ปุถุปญฺญตาย สํวตฺตนฺตีติ; อยํ ปุถุปญฺญา. (๕) 
วิปุลปญฺญตาย สํวตฺตนฺตีติ : กตมา วิปุลปญฺญา ? วิปุเล อตฺเถ ปริคฺคณฺหาตีติ             

วิปุลปญฺญา, วิปุเล ธมฺเม ปริคฺคณฺหาตีติ วิปุลปญฺญา, วิปุลา นิรุตฺติโย ปริคฺคณฺหาตีติ                
วิปุลปญฺญา, วิปุลานิ ปฏิภาณานิ ปริคฺคณฺหาตีติ วิปุลปญฺญา, วิปุเล สีลกฺขนฺเธ ปริคฺคณฺหาตีติ    
วิปุลปญฺญา, วิปุเล สมาธิกฺขนฺเธ ปริคฺคณฺหาตีติ วิปุลปญฺญา, วิปุเล ปญฺญากฺขนฺเธ                  
ปริคฺคณฺหาตีติ วิปุลปญฺญา, วิปุเล วิมุตฺติกฺขนฺเธ ปริคฺคณฺหาตีติ วิปุลปญฺญา, วิปุเล                   
วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺขนฺเธ ปริคฺคณฺหาตีติ วิปุลปญฺญา, วิปุลานิ ฐานาฏฺฐานานิ ปริคฺคณฺหาตีติ     
วิปุลปญฺญา, วิปุลา วิหารสมาปตฺติโย ปริคฺคณฺหาตีติ วิปุลปญฺญา, วิปุลานิ อริยสจฺจานิ            
ปริคฺคณฺหาตีติ วิปุลปญฺญา, วิปุเล สติปฏฺฐาเน ปริคฺคณฺหาตีติ วิปุลปญฺญา, วิปุเล สมฺมปฺปธาเน 
ปริคฺคณฺหาตีติ วิปุลปญฺญา, วิปุเล อิทฺธิปาเท ปริคฺคณฺหาตีติ วิปุลปญฺญา, วิปุลานิ อินฺทฺริยานิ 
ปริคฺคณฺหาตีติ วิปุลปญฺญา, วิปุลานิ พลานิ ปริคฺคณฺหาตีติ วิปุลปญฺญา, วิปุเล โพชฺฌงฺเค         
ปริคฺคณฺหาตีติ วิปุลปญฺญา, วิปุเล อริยมคฺเค ปริคฺคณฺหาตีติ วิปุลปญฺญา, วิปุลานิ สามญฺญ   
ผลานิ ปริคฺคณฺหาตีติ วิปุลปญฺญา, วิปุลา อภิญฺญาโย ปริคฺคณฺหาตีติ วิปุลปญฺญา, วิปุลํ        
ปรมตฺถํ นิพฺพานํ ปริคฺคณฺหาตีติ วิปุลปญฺญา, วิปุลปญฺญตาย สํวตฺตนฺตีติ; อยํ วิปุลปญฺญา. (๖) 

คมฺภีรปญฺญตาย สํวตฺตนฺตีติ : กตมา คมฺภีรปญฺญา ? คมฺภีเรสุ ขนฺเธสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ 
คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีราสุ ธาตูสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีเรสุ อายตเนสุ ญาณํ     
ปวตฺตตีติ คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีเรสุ ปฏิจฺจสมุปฺปาเทสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีเรสุ 
สุญฺญตมนุปลพฺเภสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีเรสุ อตฺเถสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ 
คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีเรสุ ธมฺเมสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีราสุ นิรุตฺตีสุ ญาณํ        
ปวตฺตตีติ คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีเรสุ ปฏิภาเณสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีเรสุ              
สีลกฺขนฺเธสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีเรสุ สมาธิกฺขนฺเธสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ 
คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีเรสุ ปญฺญากฺขนฺเธสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ คมฺภีรปญฺญา,คมฺภีเรสุ วิมุตฺติกฺขนฺเธสุ 
ญาณํ ปวตฺตตีติ คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีเรสุ วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺขนฺเธสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ 
คมฺภีรปญฺญา,คมฺภีเรสุ ฐานาฏฺฐาเนสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ คมฺภีรปญฺญา,คมฺภีราสุ วิหารสมาปตฺตีสุ 
ญาณํ ปวตฺตตีติ คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีเรสุ อริยสจฺเจสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีเรสุ 
สติปฏฺฐาเนสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีเรสุ สมฺมปฺปธาเนสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ 

 ฉ.ม. อติกฺกมฺม5
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คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีเรสุ อิทฺธิปาเทสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีเรสุ อินฺทฺริเยสุ ญาณํ 
ปวตฺตตีติ คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีเรสุ พเลสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีเรสุ โพชฺฌงฺเคสุ 
ญาณํ ปวตฺตตีติ คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีเรสุ อริยมคฺเคสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีเรสุ 
สามญฺญผเลสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีราสุ อภิญฺญาสุ ญาณํ ปวตฺตตีติ 
คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีเร ปรมตฺเถ นิพฺพาเน ญาณํ ปวตฺตตีติ คมฺภีรปญฺญา, คมฺภีรปญฺญตาย     
สํวตฺตนฺตีติ; อยํ คมฺภีรปญฺญา. (๗) 

อสามนฺตปญฺญตาย สํวตฺตนฺตีติ : กตมา อสามนฺตปญฺญา ? ยสฺส ปุคฺคลสฺส         
อตฺถววตฺถานโต อตฺถปฏิสมฺภิทา อธิคตา โหติ สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ปญฺญาย, ธมฺมววตฺถานโต    
ธมฺมปฏิสมฺภิทา อธิคตา โหติ สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ปญฺญาย, นิรุตฺติววตฺถานโต นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา 
อธิคตา โหติ สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ปญฺญาย, ปฏิภาณววตฺถานโต ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา อธิคตา โหติ 
สจฺฉิกตา ผสฺสิตา ปญฺญาย, ตสฺส อตฺเถ จ ธมฺเม จ นิรุตฺติยา จ ปฏิภาเณ จ อญฺโญ  โกจิ สกฺโกติ 6

อภิสมฺภวิตุํ, อนภิสมฺภวนีโย จ โส อญฺเญหีติ  อสามนฺตปญฺญ. 7

ปุถุชฺชนกลฺยาณกสฺส ปญฺญา อฏฺฐมกสฺส ปญฺญาย ทูเร วิทูเร สุวิทูเร นสนฺติเก              
นสามนฺตา, ปุถุชฺชนกลฺยาณกํ อุปาทาย อฏฺฐมโก อสามนฺตปญฺโญ. อฏฺฐมกสฺส ปญฺญา          
โสตาปนฺนสฺส ปญฺญาย ทูเร วิทูเร สุวิทูเร นสนฺติเก นสามนฺตา, อฏฺฐมกํ อุปาทาย โสตาปนฺโน 
อสามนฺตปญฺโญ. โสตาปนฺนสฺส ปญฺญา สกทาคามิสฺส ปญฺญาย ทูเร วิทูเร สุวิทูเร นสนฺติเก       
นสามนฺตา, โสตาปนฺนํ อุปาทาย สกทาคามี อสามนฺตปญฺโญ. สกทาคามิสฺส ปญฺญา                 
อนาคามิสฺส ปญฺญาย ทูเร วิทูเร สุวิทูเร นสนฺติเก นสามนฺตา, สกทาคามึ อุปาทาย อนาคามี 
อสามนฺตปญฺโญ. อนาคามิสฺส ปญฺญา อรหโต ปญฺญาย ทูเร วิทูเร สุวิทูเร นสนฺติเก นสามนฺตา, 
อนาคามึ อุปาทาย อรหา อสามนฺตปญฺโญ. อรหโต ปญฺญา ปจฺเจกสมฺพุทฺธสฺส  ปญฺญาย ทูเร      8

วิทูเร สุวิทูเร นสนฺติเก นสามนฺตา, อรหนฺตํ อุปาทาย ปจฺเจกพุทฺโธ อสามนฺตปญฺโญ. ปจฺเจก
พุทฺธญฺจ สเทวกญฺจ โลกํ อุปาทาย ตถาคโต อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ อคฺโค อสามนฺตปญฺโญ. 

[๕] ปญฺญาปเภทกุสโล ปภินฺนญาโณ อธิคตปฺปฏิสมฺภิโท จตุเวสารชฺชปฺปตฺโต ทสพล
ธารี ปุริสาสโภ ปุริสสีโห ปุริสนาโค ปุริสาชญฺโญ ปุริสโธรโยฺห อนนฺตญาโณ อนนฺตเตโช อนนฺต
ยโส อฑฺโฒ มหทฺธโน ธนวา เนตา วิเนตา อนุเนตา ปญฺญเปตา นิชฺฌาเปตา เปกฺขตา ปสาเทตา. 
โส หิ ภควา อนุปฺปนฺนสฺส มคฺคสฺส อุปฺปาเทตา, อสญฺชาตสฺส มคฺคสฺส สญฺชาเนตา  อนกฺขาตสฺส 9

 ก. น อญฺโญ6

 ก. อญฺโญติ7

 ฉ.ม. ปจฺเจกสมฺพุทฺธสฺส8

 ฉ.ม. สญฺชเนตา9
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มคฺคสฺส อกฺขาตา, มคฺคญฺญู มคฺควิทู มคฺคโกวิโท มคฺคานุคา  จ ปนสฺส เอตรหิ สาวกา วิหรนฺติ 10

ปจฺฉาคตา.  11

โส หิ ภควา ชานํ ชานาติ, ปสฺสํ ปสฺสติ, จกฺขุภูโต ญาณภูโต ธมฺมภูโต พฺรหฺมภูโต วตฺตา 
ปวตฺตา อตฺถสฺส นินฺเนตา อมตสฺส ทาตา ธมฺมสฺสามี ตถาคโต, นตฺถิ ตสฺส ภควโต อญฺญาตํ 
อทิฏฺฐํ อวิทิตํ อสจฺฉิกตํ อผสฺสิตํ ปญฺญาย. อตีตานาคตปฺปจฺจุปฺปนฺนํ อุปาทาย สพฺเพ ธมฺมา      
สพฺพากาเรน พุทฺธสฺส ภควโต ญาณมุเข อาปาถํ อาคจฺฉนฺติ, ยงฺกิญฺจิ เนยฺยํ นาม อตฺถิ, ตํ สพฺพํ 
ชานิตพฺพํ,  อตฺตตฺโถ วา ปรตฺโถ วา อุภยตฺโถ วา ทิ ฏฺฐธมฺมิโก วา อตฺโถ สมฺปรายิโก วา อตฺโถ 12

อุตฺตาโน วา อตฺโถ คมฺภีโร วา อตฺโถ คูโฬฺห วา อตฺโถ ปฏิจฺฉนฺโน วา อตฺโถ เนยฺโย วา อตฺโถ นีโต 
วา อตฺโถ อนวชฺโช วา อตฺโถ นิกฺกิเลโส วา อตฺโถ โวทาโน วา อตฺโถ ปรมตฺโถ วา อตฺโถ, สพฺพนฺตํ 
อนฺโตพุทฺธญาเณ ปริวตฺตติ. 

สพฺพํ กายกมฺมํ พุทฺธสฺส ภควโต ญาณานุปริวตฺติ, สพฺพํ วจีกมฺมํ พุทฺธสฺส ภควโต 
ญาณานุปริวตฺติ, สพฺพํ มโนกมฺมํ พุทฺธสฺส ภควโต ญาณานุปริวตฺติ. อตีเต พุทฺธสฺส ภควโต        
อปฺปฏิหตํ ญาณํ, อนาคเต พุทฺธสฺส ภควโต อปฺปฏิหตํ ญาณํ, ปจฺจุปฺปนฺเน พุทฺธสฺส ภควโต        
อปฺปฏิหตํ ญาณํ, ยาวตกํ เนยฺยํ, ตาวตกํ ญาณํ. ยาวตกํ ญาณํ, ตาวตกํ เนยฺยํ. เนยฺยปริยนฺติกํ 
ญาณํ, ญาณปริยนฺติกํ เนยฺยํ, เนยฺยํ อติกฺกมิตฺวา ญาณํ นปฺปวตฺตติ, ญาณํ อติกฺกมิตฺวา เนยฺย  
ปโถ นตฺถิ, อญฺญมญฺญํ ปริยนฺตฏฺฐายิโน เต ธมฺมา, ยถา ทฺวินฺนํ สมุคฺคปฏลานํ สุผสฺสิตานํ  13

เหฏฺฐิมสมุคฺคปฏลํ อุปริมํ นาติวตฺตติ, อุปริมสมุคฺคปฏลํ เหฏฺฐิมํ นาติวตฺตติ, อญฺญมญฺญํ       
ปริยนฺตฏฺฐายิโน. เอวเมว พุทฺธสฺส ภควโต เนยฺยญฺจ ญาณญฺจ อญฺญมญฺญปริยนฺตฏฺฐายิโน. เต 
ธมฺมา.  ยาวตกํ เนยฺยํ, ตาวตกํ ญาณํ, ยาวตกํ ญาณํ, ตาวตกํ เนยฺยํ, เนยฺยปริ ยนฺติกํ ญาณํ, 14

ญาณปริยนฺติกํ เนยฺยํ, เนยฺยํ อติกฺกมิตฺวา ญาณํ นปฺปวตฺตติ, ญาณํ อติกฺกมิตฺวา เนยฺยปโถ นตฺถิ, 
อญฺญมญฺญปริยนฺตฏฺฐายิโน เต ธมฺมา. สพฺพธมฺเมสุ พุทฺธสฺส ภควโต ญาณํ ปวตฺตติ. 

สพฺเพ ธมฺมา พุทฺธสฺส ภควโต อาวชฺชนปฏิพทฺธา อากงฺขปฏิพทฺธา มนสิการปฺปฏิพทฺธา 
จิตฺตุปฺปาทปฏิพทฺธา, สพฺพสตฺเตสุ พุทฺธสฺส ภควโต ญาณํ ปวตฺตติ, สพฺเพสํ สตฺตานํ พุทฺโธ อาสยํ 
ชานาติ, อนุสยํ ชานาติ, จริตํ  ชานาติ, อธิมุตฺตึ  ชานาติ, อปฺปรชกฺเข มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย     15

 ฉ.ม., อิ. มคฺคานุคามี10

 ฉ.ม. ปจฺฉา สมนฺนาคตา, อิ. สมฺมนฺนาคตา11

 ก. อตฺถธมฺมํ ชานิตพฺพํ12

 ฉ.ม. สมฺมา ผุสิตานํ13

 ฉ.ม. อยํ ปาโฐ น ทิสฺสติ14

 ก. จริยํ15
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มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร ทฺวากาเร สุวิญฺญาปเย ทุวิญฺญาปเย ภพฺพาภพฺเพ สตฺเต ปชานาติ, สเทวโก 
โลโก สมารโก สพฺรหฺมโก สสฺสมณพฺราหฺมณี ปชา สเทวมนุสฺสา อนฺโตพุทฺธญาเณ ปริวตฺตติ. 

ยถา เย เกจิ มจฺฉกจฺฉปา อนฺตมโส ติมิติมิงฺคลํ อุปาทาย อนฺโตมหาสมุทฺเท ปริวตฺตนฺติ, 
เอวเมวํ สเทวโก โลโก สมารโก สพฺรหฺมโก สสฺสมณพฺราหฺมณี ปชา สเทวมนุสฺสา อนฺโต
พุทฺธญาเณ ปริวตฺตติ. ยถา เย เกจิ ปกฺขิโน อนฺตมโส ครุฬํ เวนฺเตยฺยํ อุปาทาย อากาสสฺส ปเทเส 
ปริวตฺตนฺติ. เอวเมว เยปิ เต สารีปุตฺตสมา ปญฺญาย, เตปิ พุทฺธญาณสฺส ปเทเส ปริวตฺตนฺติ, 
พุทฺธญาณํ เทวมนุสฺสานํ ปญฺญํ ผริตฺวา อติฆํสิตฺวา ติฏฺฐติ. เยปิ เต ขตฺติยปณฺฑิตา พฺราหฺม 
ณปณฺฑิตา คหปติปณฺฑิตา สมณปณฺฑิตา นิปุณา กตปรปฺปวาทา วาลเวธิรูปา, โวภินฺทนฺตา  16

มญฺเญ จรนฺติ ปญฺญาคเตน ทิฏฺฐิคตานิ, เต ปญฺหํ อภิสงฺขริตฺวา อภิสงฺขริตฺวา ตถาคตํ               
อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉนฺติ คุฬฺหานิ จ ปฏิจฺฉนฺนานิ จ, กถิตา วิสชฺชิตา จ เต ปญฺหา ภควตา โหนฺติ 
นิทฺทิฏฺฐการณา,  อุปกฺขิตฺตกา จ เต ภควโต สมฺปชฺช นฺติ. อถ โข ภควา ตตฺถ อติโรจติ  ยทิทํ 17

ปญฺญายาติ อคฺโค อสามนฺตปญฺโญ, อสามนฺตปญฺญตาย สํวตฺตนฺตีติ; อยํ อสามนฺตปญฺญา. (๘) 
[๖] ภูริปญฺญตาย สํวตฺตนฺตีติ : กตมา ภูริปญฺญา ? ราคํ อภิภุยฺยตีติ ภูริปญฺญา,         

อภิภวิตาติ ภูริปญฺญา, โทสํ อภิภุยฺยตีติ ภูริปญฺญา, อภิภวิตาติ ภูริปญฺญา, โมหํ อภิภุยฺยตีติ      
ภูริปญฺญา, อภิภวิตาติ ภูริปญฺญา. โกธํ ฯเปฯ อุปนาหํ. มกฺขํ. ปฬาสํ. อิสฺสํ. มจฺฉริยํ. มายํ. 
สาเฐยฺยํ. ถมฺภํ. สารมฺภํ. มานํ. อติมานํ. มทํ. ปมาทํ. สพฺเพ กิเลเส. สพฺเพ ทุจฺจริเต. สพฺเพ          
อภิสงฺขาเร ฯเปฯ สพฺเพ ภวคามิกมฺเม อภิภุยฺยตีติ ภูริปญฺญา, อภิภวิตาติ ภูริปญฺญา. ราโค อริ, ตํ 
อรึ มทฺทนิปญฺญาติ  ภูริปญฺญา. โทโส อริ , ตํ  อรึ มทฺทนิปญฺญาติ ภูริปญฺญา. โมโห อริ , ตํ อรึ 18

มทฺทนิปญฺญาติ ภูริปญฺญา. โกโธ ฯเปฯ อุปนาโห. มกฺโข. ปฬาโส. อิสฺสา. มจฺฉริยํ. มายา. 
สาเฐยฺยํ. ถมฺโภ. สารมฺโภ. มาโน. อติมาโน. มโท. ปมาโท. สพฺเพ กิเลสา. สพฺเพ ทุจฺจริตา. สพฺเพ 
อภิสงฺขารา ฯเปฯ สพฺเพ ภวคามิกมฺมา อริ, ตํ อรึ มทฺทนิปญฺญาติ ภูริปญฺญา. ภูริ วุจฺจติ ปฐวี, 
ตาย ปฐวีสมาย วิตฺถตาย วิปุลาย ปญฺญาย สมนฺนาคโตติ ภูริปญฺญา. อปิ จ ปญฺญาย เมตํ       
อธิวจนํ, ภูริ เมธา ปริณายิกาติ ภูริปญฺญา, ภูริปญฺญตาย สํวตฺตนฺตีติ; อยํ ภูริปญฺญา. (๙) 

ปญฺญาพาหุลฺลาย สํวตฺตนฺตีติ : กตมํ ปญฺญาพาหุลฺลํ ? อิเธกจฺโจ ปญฺญาครุโก โหติ 
ปญฺญาจริโต ปญฺญาสโย ปญฺญาธิมุตฺโต ปญฺญาธโช ปญฺญาเกตุ ปญฺญาธิปเตยฺโย วิจยพหุโล 
ปวิจยพหุโล โอกฺขายนพหุโล สมฺเปกฺขายนพหุโล  สมฺเปกฺขายนธมฺโม วิภูตวิหารี ตจฺจริโต        19

ตคฺครุโก ตพฺพหุโล ตนฺนินฺโน ตปฺโปโณ ตปฺปพฺภาโร ตทธิมุตฺโต ตทธิปเตยฺโย, ยถา คณครุโก      
วุจฺจติ คณพาหุลิโกติ, จีวรครุโก วุจฺจติ จีวรพาหุลิโกติ, ปตฺตครุโก วุจฺจติ ปตฺตพาหุลิโกติ,       

 ก. เต ภินฺทนฺตา16

 ม., อิ. นิทฺทิฏฺฐิการณา17

 สี. มนฺทนิปญฺญาติ. เอวมุปริปิ18

 ฉ.ม. สโมกฺขายนพหุโล. เอวมุปริปิ19
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เสนาสนครุโก วุจฺจติ เสนาสนพาหุลิโกติ. เอวเมว อิเธกจฺโจ ปญฺญาครุโก โหติ ปญฺญาจริโต 
ปญฺญาสโย ปญฺญาธิมุตฺโต ปญฺญาธโช ปญฺญาเกตุ ปญฺญาธิปเตยฺโย วิจยพหุโล ปวิจยพหุโล 
โอกฺขายนพหุโล สมฺเปกฺขายนพหุโล สมฺเปกฺขายนธมฺโม วิภูตวิหารี ตจฺจริโต ตคฺครุโก ตพฺพหุโล 
ตนฺนินฺโน ตปฺโปโณ ตปฺปพฺภาโร ตทธิมุตฺโต ตทธิปเตยฺโย, ปญฺญาพาหุลฺลาย สํวตฺตนฺตีติ; อิทํ 
ปญฺญาพาหุลฺลํ. (๑๐) 

สีฆปญฺญตาย สํวตฺตนฺตีติ : กตมา สีฆปญฺญา ? สีฆํ สีฆํ สีลานิ ปริปูเรตีติ สีฆปญฺญา, 
สีฆํ สีฆํ อินฺทฺริยสํวรํ ปริปูเรตีติ สีฆปญฺญา, สีฆํ สีฆํ โภชเน มตฺตญฺญุตํ ปริปูเรตีติ สีฆปญฺญา, 
สีฆํ สีฆํ ชาคริยานุโยคํ ปริปูเรตีติ สีฆปญฺญา, สีฆํ สีฆํ สีลกฺขนฺธํ ปริปูเรตีติ สีฆปญฺญา, สีฆํ สีฆํ 
สมาธิกฺขนฺธํ ปริปูเรตีติ สีฆปญฺญา, สีฆํ สีฆํ ปญฺญากฺขนฺธํ ปริปูเรตีติ สีฆปญฺญา, สีฆํ สีฆํ           
วิมุตฺติกฺขนฺธํ ปริปูเรตีติ สีฆปญฺญา, สีฆํ สีฆํ วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺขนฺธํ ปริปูเรตีติ สีฆปญฺญา, สีฆํ 
สีฆํ ฐานาฏฺฐานานิ ปฏิวิชฺฌตีติ สีฆปญฺญา, สีฆํ สีฆํ วิหารสมาปตฺติโย ปริปูเรตีติ สีฆปญฺญา, 
สีฆํ สีฆํ อริยสจฺจานิ ปฏิวิชฺฌตีติ สีฆปญฺญา, สีฆํ สีฆํ สติปฏฺฐาเน ภาเวตีติ สีฆปญฺญา, สีฆํ สีฆํ 
สมฺมปฺปธาเน ภาเวตีติ สีฆปญฺญา, สีฆํ สีฆํ อิทฺธิปาเท ภาเวตีติ สีฆปญฺญา, สีฆํ สีฆํ อินฺทฺริยานิ 
ภาเวตีติ สีฆปญฺญา, สีฆํ สีฆํ พลานิ ภาเวตีติ สีฆปญฺญา, สีฆํ สีฆํ โพชฺฌงฺเค ภาเวตีติ สีฆ
ปญฺญา, สีฆํ สีฆํ อริยมคฺคํ ภาเวตีติ สีฆปญฺญา, สีฆํ สีฆํ สามญฺญผลานิ สจฺฉิกโรตีติ สีฆ
ปญฺญา, สีฆํ สีฆํ อภิญฺญาโย ปฏิวิชฺฌตีติ สีฆปญฺญา, สีฆํ สีฆํ ปรมตฺถํ นิพฺพานํ สจฺฉิกโรตีติ สีฆ
ปญฺญา, สีฆปญฺญตาย สํวตฺตนฺตีติ; อยํ สีฆปญฺญา. (๑๑) 

ลหุปญฺญตาย สํวตฺตนฺตีติ : กตมา ลหุปญฺญา ? ลหุํ ลหุํ สีลานิ ปริปูเรตีติ ลหุปญฺญา 
ลหุํ ลหุํ อินฺทฺริยสํวรํ ปริปูเรตีติ ลหุปญฺญา, ลหุํ ลหุํ โภชเน มตฺตญฺญุตํ ปริปูเรตีติ ลหุปญฺญา, ลหุํ 
ลหุํ ชาคริยานุโยคํ ปริปูเรตีติ ลหุปญฺญา, ลหุํ ลหุํ สีลกฺขนฺธํ ฯเปฯ สมาธิกฺขนฺธํ. ปญฺญากฺขนฺธํ.     
วิมุตฺติกฺขนฺธํ. วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺขนฺธํ. ปริปูเรตีติ ลหุปญฺญา, ลหุํ ลหุํ ฐานาฏฺฐานานิ              
ปฏิวิชฺฌตีติ ลหุปญฺญา, ลหุํ ลหุํ วิหารสมาปตฺติโย ปริปูเรตีติ ลหุปญฺญา, ลหุํ ลหุํ อริยสจฺจานิ 
ปฏิวิชฺฌตีติ ลหุปญฺญา, ลหุํ ลหุํ สติปฏฺฐาเน ภาเวตีติ ลหุปญฺญา, ลหุํ ลหุํ สมฺมปฺปธาเน ภาเวตีติ 
ลหุปญฺญา, ลหุํ ลหุํ อิทฺธิปาเท ภาเวตีติ ลหุปญฺญา, ลหุํ ลหุํ อินฺทฺริยานิ ภาเวตีติ ลหุปญฺญา, ลหุํ 
ลหุํ พลานิ ภาเวตีติ ลหุปญฺญา, ลหุํ ลหุํ โพชฺฌงฺเค ภาเวตีติ ลหุปญฺญา, ลหุํ ลหุํ อริยมคฺคํ ภาเวตี
ติ ลหุปญฺญา, ลหุํ ลหุํ สามญฺญผลานิ สจฺฉิกโรตีติ ลหุปญฺญา, ลหุํ ลหุํ อภิญฺญาโย ปฏิวิชฺฌตีติ 
ลหุปญฺญา, ลหุํ ลหุํ ปรมตฺถํ นิพฺพานํ สจฺฉิกโรตีติ ลหุปญฺญา. ลหุปญฺญตาย สํวตฺตนฺตีติ; อยํ ลหุ
ปญฺญา. (๑๒) 

หาสปญฺญตาย สํวตฺตนฺตีติ : กตมา หาสปญฺญา ? อิเธกจฺโจ หาสพหุโล เวทพหุโล ตุฏฺฐิ
พหุโล ปามุชฺชพหุโล สีลานิ ปริปูเรตีติ หาสปญฺญา, หาสพหุโล เวทพหุโล ตุฏฺฐิพหุโล ปามุชฺช    
พหุโล อินฺทฺริยสํวรํ ปริปูเรตีติ หาสปญฺญา, หาสพหุโล เวทพหุโล ตุฏฺฐิพหุโล ปามุชฺชพหุโล โภชเน 
มตฺตญฺญุตํ ปริปูเรตีติ หาสปญฺญา, หาสพหุโล เวทพหุโล ตุฏฺฐิพหุโล ปามุชฺชพหุโล ชาคริยา      
นุโยคํ ปริปูเรตีติ หาสปญฺญา, หาสพหุโล เวทพหุโล ตุฏฺฐิพหุโล ปามุชฺชพหุโล สีลกฺขนฺธํ ฯเปฯ 
สมาธิกฺขนฺธํ. ปญฺญากฺขนฺธํ. วิมุตฺติกฺขนฺธํ. วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺขนฺธํ ปริปูเรตีติ หาสปญฺญา,       
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ฐานาฏฺฐานานิ ปฏิวิชฺฌตีติ วิหารสมาปตฺติโย ปริปูเรตีติ. อริยสจฺจานิ ปฏิวิชฺฌตีติ. สติปฏฺฐาเน 
ภาเวตีติ. สมฺมปฺปธาเน ภาเวตีติ. อิทฺธิปาเท ภาเวตีติ. อินฺทฺริยานิ ภาเวตีติ. พลานิ ภาเวตีติ. 
โพชฺฌงฺเค ภาเวตีติ. อริยมคฺคํ ภาเวตีติ. สามญฺญผลานิ สจฺฉิกโรตีติ หาสปญฺญา, หาสพหุโล    
เวทพหุโล ตุฏฺฐิพหุโล ปามุชฺชพหุโล อภิญฺญาโย ปฏิวิชฺฌตีติ หาสปญฺญา, หาสพหุโล เวทพหุโล 
ตุฏฺฐิพหุโล ปามุชฺชพหุโล ปรมตฺถํ นิพฺพานํ สจฺฉิกโรตีติ หาสปญฺญา, หาสปญฺญตาย สํวตฺตนฺตีติ; 
อยํ หาสปญฺญา. (๑๓) 

[๗] ชวนปญฺญตาย สํวตฺตนฺตีติ : กตมา ชวนปญฺญา ? ยงฺกิญฺจิ รูปํ อตีตานาคต          
ปจฺจุปฺปนฺนํ อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา โอฬาริกํ วา สุขุมํ วา หีนํ วา ปณีตํ วา ยํ ทูเร สนฺติเก วา, 
สพฺพํ รูปํ อนิจฺจโต ขิปฺปํ ชวตีติ ชวนปญฺญา, ทุกฺขโต ขิปฺปํ ชวตีติ ชวนปญฺญา, อนตฺตโต ขิปฺปํ    
ชวตีติ ชวนปญฺญา. ยา กาจิ เวทนา ฯเปฯ ยา กาจิ สญฺญา. เย เกจิ สงฺขารา. ยงฺกิญฺจิ วิญฺญาณํ 
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา โอฬาริกํ วา สุขุมํ วา หีนํ วา ปณีตํ วา ยํ ทูเร    
สนฺติเก วา, สพฺพํ วิญฺญาณํ อนิจฺจโต ขิปฺปํ ชวตีติ ชวนปญฺญา, ทุกฺขโต ขิปฺปํ ชวตีติ ชวนปญฺญา, 
อนตฺตโต ขิปฺปํ ชวตีติ ชวนปญฺญา. จกฺขุํ ฯเปฯ ชรามรณํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อนิจฺจโต ขิปฺปํ 
ชวตีติ ชวนปญฺญา, ทุกฺขโต ขิปฺปํ ชวตีติ ชวนปญฺญา, อนตฺตโต ขิปฺปํ ชวตีติ ชวนปญฺญา. 

รูปํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อนิจฺจํ ขยฏฺเฐน ทุกฺขํ ภยฏฺเฐน อนตฺตา อสารกฏฺเฐนาติ 
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูตํ กตฺวา รูปนิโรเธ นิพฺพาเน ขิปฺปํ ชวตีติ ชวนปญฺญา. เวทนา 
ฯเปฯ สญฺญา. สงฺขารา. วิญฺญาณํ. จกฺขุํ ฯเปฯ ชรามรณํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อนิจฺจํ ขยฏฺเฐน 
ทุกฺขํ ภยฏฺเฐน อนตฺตา อสารกฏฺเฐนาติ ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูตํ กตฺวา ชรามรณ       
นิโรเธ  นิพฺพาเน ขิปฺปํ ชวตีติ ชวนปญฺญา. 20

รูปํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อนิจฺจํ สงฺขตํ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ ขยธมฺมํ วยธมฺมํ วิราคธมฺมํ   
นิโรธธมฺมนฺติ ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูตํ กตฺวา รูปนิโรเธ นิพฺพาเน ขิปฺปํ ชวตีติ ชวน
ปญฺญา. เวทนา ฯเปฯ สญฺญา. สงฺขารา. วิญฺญาณํ. จกฺขุํ ฯเปฯ ชรามรณํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ 
อนิจฺจํ สงฺขตํ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ ขยธมฺมํ วยธมฺมํ วิราคธมฺมํ นิโรธธมฺมนฺติ ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา          
วิภาวยิตฺวา วิภูตํ กตฺวา ชรามรณนิโรเธ นิพฺพาเน ขิปฺปํ ชวตีติ ชวนปญฺญา, ชวนปญฺญตาย       
สํวตฺตนฺตีติ; อยํ ชวนปญฺญา. (๑๔) 

ติกฺขปญฺญตาย สํวตฺตนฺตีติ : กตมา ติกฺขปญฺญา ? ขิปฺปํ กิเลเส ฉินฺทตีติ ติกฺขปญฺญา, 
อุปฺปนฺนํ กามวิตกฺกํ นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมตีติ ติกฺขปญฺญา,       
อุปฺปนฺนํ พฺยาปาทวิตกฺกํ นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมตีติ ติกฺขปญฺญา, 
อุปฺปนฺนํ วิหึสาวิตกฺกํ นาธิวาเสติ ฯเปฯ อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน ปาปเก อกุสเล ธมฺเม นาธิวาเสติ ปชหติ 
วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมตีติ ติกฺขปญฺญา, อุปฺปนฺนํ ราคํ นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ 
พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมตีติ ติกฺขปญฺญา, อุปฺปนฺนํ โทสํ ฯเปฯ อุปฺปนฺนํ โมหํ. อุปฺปนฺนํ โกธํ.         
อุปฺปนฺนํ อุปนาหํ. มกฺขํ. ปฬาสํ. อิสฺสํ. มจฺฉริยํ. มายํ. สาเฐยฺยํ. ถมฺภํ. สารมฺภํ. มานํ. อติมานํ. มทํ. 

 ก. ชรามรณรูปนิโรเธ20
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ปมาทํ. สพฺเพ กิเลเส. สพฺเพ ทุจฺจริเต. สพฺเพ อภิสงฺขาเร ฯเปฯ สพฺเพ ภวคามิกมฺเม นาธิวาเสติ 
ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมตีติ ติกฺขปญฺญา. เอกสฺมึ อาสเน จตฺตาโร จ อริยมคฺคา 
จตฺตาริ จ สามญฺญผลานิ จตสฺโส จ ปฏิสมฺภิทาโย ฉ อภิญฺญาโย อธิคตา โหนฺติ สจฺฉิกตา        
ผสฺสิตา ปญฺญายาติ ติกฺขปญฺญา, ติกฺขปญฺญตาย สํวตฺตนฺตีติ; อยํ ติกฺขปญฺญา. (๑๕) 

นิพฺเพธิกปญฺญตาย สํวตฺตนฺตีติ : กตมา นิพฺเพธิกปญฺญา ? อิเธกจฺโจ สพฺพสงฺขาเรสุ   
อุพฺเพคพหุโล  โหติ อุตฺตาสพหุโล อุกฺกณฺฐานพหุโล อรติพหุโล อนภิรติพหุโล พหิมุ โข น รมติ 21

สพฺพสงฺขาเรสุ, อนิพฺพิทฺธปุพฺพํ อปฺปทาลิตปุพฺพํ โลภกฺขนฺธํ นิพฺพิชฺฌติ ปทาเลตีติ นิพฺเพธิก 
ปญฺญา, อนิพฺพิทฺธปุพฺพํ อปฺปทาลิตปุพฺพํ โทสกฺขนฺธํ นิพฺพิชฺฌติ ปทาเลตีติ นิพฺเพธิกปญฺญา,       
อนิพฺพิทฺธปุพฺพํ อปฺปทาลิตปุพฺพํ โมหกฺขนฺธํ นิพฺพิชฺฌติ ปทาเลตีติ นิพฺเพธิกปญฺญา, อนิพฺพิทฺธ
ปุพฺพํ อปฺปทาลิตปุพฺพํ โกธํ ฯเปฯ อุปนาหํ. มกฺขํ. ปฬาสํ. อิสฺสํ. มจฺฉริยํ. มายํ. สาเฐยฺยํ. ถมฺภํ.    
สารมฺภํ. มานํ. อติมานํ. มทํ. ปมาทํ. สพฺเพ กิเลเส. สพฺเพ ทุจฺจริเต. สพฺเพ อภิสงฺขาเร ฯเปฯ สพฺเพ 
ภวคามิกมฺเม นิพฺพิชฺฌติ ปทาเลตีติ นิพฺเพธิกปญฺญา, นิพฺเพธิกปญฺญตาย สํวตฺตนฺตีติ; อยํ       
นิพฺเพธิกปญฺญา. (๑๖) 

อิมา โสฬส ปญฺญาโย. อิมาหิ โสฬสหิ ปญฺญาหิ สมนฺนาคโต ปุคฺคโล ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต. 
  

๒. ปุคฺคลวิเสสนิทฺเทส 
[๘] เทฺว ปุคฺคลา ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา : เอโก ปุพฺพโยคสมฺปนฺโน, เอโก น ปุพฺพโยค         

สมฺปนฺโน. โย ปุพฺพโยคสมฺปนฺโน, โส เตน อติเรโก โหติ, อธิโก โหติ, วิเสโส โหติ, ตสฺส ญาณํ 
ปภิชฺชตีติ.  22

เทฺว ปุคฺคลา ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา. เทฺวปิ ปุพฺพโยคสมฺปนฺนา : เอโก พหุสฺสุโต, เอโก น     
พหุสฺสุโต. โย พหุสฺสุโต, โส เตน อติเรโก โหติ, อธิโก โหติ, วิเสโส โหติ, ตสฺส ญาณํ ปภิชฺชตีติ. 

เทฺว ปุคฺคลา ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา. เทฺวปิ ปุพฺพโยคสมฺปนฺนา. เทฺวปิ พหุสฺสุตา : เอโก       
เทสนาพหุโล, เอโก น เทสนาพหุโล. โย เทสนาพหุโล, โส เตน อติเรโก โหติ, อธิโก โหติ, วิเสโส 
โหติ, ตสฺส ญาณํ ปภิชฺชตีติ. 

เทฺว ปุคฺคลา ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา. เทฺวปิ ปุพฺพโยคสมฺปนฺนา. เทฺวปิ พหุสฺสุตา เทฺวปิ.        
เทสนาพหุลา : เอโก ครูปนิสฺสิโต, เอโก น ครูปนิสฺสิโต. โย ครูปนิสฺสิโต, โส เตน อติเรโก โหติ,     
อธิโก โหติ, วิเสโส โหติ, ตสฺส ญาณํ ปภิชฺชตีติ. 

เทฺว ปุคฺคลา ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา. เทฺวปิ ปุพฺพโยคสมฺปนฺนา. เทฺวปิ พหุสฺสุตา. เทฺวปิ       
เทสนาพหุลา. เทฺวปิ ครูปนิสฺสิตา : เอโก วิหารพหุโล, เอโก น วิหารพหุโล. โย วิหารพหุโล โส เตน 
อติเรโก โหติ, อธิโก โหติ, วิเสโส โหติ, ตสฺส ญาณํ ปภิชฺชตีติ. 

 ก. อุพฺเพธพหุโล21

 ฉ.ม., อิ. อิติสทฺโท นตฺถิ. เอวมุปริปิ22
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เทฺว ปุคฺคลา ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา. เทฺวปิ ปุพฺพโยคสมฺปนฺนา. เทฺวปิ พหุสฺสุตา. เทฺวปิ        
เทสนาพหุลา. เทฺวปิ ครูปนิสฺสิตา. เทฺวปิ วิหารพหุลา : เอโก ปจฺจเวกฺขณาพหุโล, เอโก น         
ปจฺจเวกฺขณาพหุโล. โย ปจฺจเวกฺขณาพหุโล, โส เตน อติเรโก โหติ, อธิโก โหติ, วิเสโส โหติ, ตสฺส 
ญาณํ ปภิชฺชตีติ. 

เทฺว ปุคฺคลา ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา. เทฺวปิ ปุพฺพโยคสมฺปนฺนา. เทฺวปิ พหุสฺสุตา. เทฺวปิ        
เทสนาพหุลา. เทฺวปิ ครูปนิสฺสิตา. เทฺวปิ วิหารพหุลา. เทฺวปิ ปจฺจเวกฺขณาพหุลา : เอโก เสกฺข    
ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต, เอโก อเสกฺขปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต. โย อเสกฺขปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต, โส เตน อติเรโก 
โหติ, อธิโก โหติ, วิเสโส โหติ, ตสฺส ญาณํ ปภิชฺชตีติ. 

เทฺว ปุคฺคลา ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา. เทฺวปิ ปุพฺพโยคสมฺปนฺนา. เทฺวปิ พหุสฺสุตา. เทฺวปิ        
เทสนาพหุลา. เทฺวปิ ครูปนิสฺสิตา. เทฺวปิ วิหารพหุลา. เทฺวปิ ปจฺจเวกฺขณาพหุลา. เทฺวปิ อเสกฺข
ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา : เอโก สาวกปารมิปฺปตฺโต, เอโก น สาวกปารมิปฺปตฺโต. โย สาวก                  
ปารมิปฺปตฺโต, โส เตน อติเรโก โหติ, อธิโก โหติ, วิเสโส โหติ, ตสฺส ญาณํ ปภิชฺชตีติ. 

เทฺว ปุคฺคลา ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา. เทฺวปิ ปุพฺพโยคสมฺปนฺนา. เทฺวปิ พหุสฺสุตา. เทฺวปิ       
เทสนาพหุลา. เทฺวปิ ครูปนิสฺสิตา. เทฺวปิ วิหารพหุลา. เทฺวปิ ปจฺจเวกฺขณาพหุลา. เทฺวปิ อเสกฺข
ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา : เอโก สาวกปารมิปฺปตฺโต, เอโก ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ. โย ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ, โส เตน 
อติเรโก โหติ, อธิโก โหติ, วิเสโส โหติ, ตสฺส ญาณํ ปภิชฺชตีติ. 

ปจฺเจกพุทฺธญฺจ สเทวกญฺจ โลกํ อุปาทาย ตถาคโต อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ อคฺโค           
ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต ปญฺญาปเภทกุสโล ปภินฺนญาโณ อธิคตปฏิสมฺภิโท จตุเวสารชฺชปฺปตฺโต       
ทสพลธารี ปุริสาสโภ ปุริสสีโห ฯเปฯ เยปิ เต ขตฺติยปณฺฑิตา พฺราหฺมณปณฺฑิตา คหปติปณฺฑิตา 
สมณปณฺฑิตา นิปุณา กตปรปฺปวาทา พาลเวธิรูปา โวภินฺทนฺตา มญฺเญ จรนฺติ ปญฺญาคเตน 
ทิฏฺฐิคตานิ. เต ปญฺหํ อภิสงฺขริตฺวา อภิสงฺขริตฺวา ตถาคตํ อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉนฺติ คุฬฺหานิ จ       
ปฏิจฺฉนฺนานิ จ, กถิตา วิสฺสชฺชิตา จ เต ปญฺหา ภควตา โหนฺติ นิทฺทิฏฺฐการณา, อุปกฺขิตฺตกา จ เต 
ภควโต สมฺปชฺชนฺติ. อถ โข ภควา ตตฺถ อติโรจติ ยทิทํ ปญฺญายาติ อคฺโค ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโตติ. 

มหาปญฺญากถา นิฏฺฐิตา. 
_____________________ 
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๒. อิทฺธิกถา 
[๙] กา อิทฺธิ, กติ อิทฺธิโย, อิทฺธิยา กติ ภูมิโย, กติ ปาทา, กติ ปทานิ, กติ มูลานิ ? กา 

อิทฺธีติ อิชฺฌนฏฺเฐน อิทฺธิ. กติ อิทฺธิโยติ. ทส อิทฺธิโย. อิทฺธิยา กติ ภูมิโยติ. อิทฺธิยา จตสฺโส ภูมิโย. 
จตฺตาโร ปาทา. อฏฺฐ ปทานิ. โสฬส มูลานิ. 

กตมา ทส อิทฺธิโย ? อธิฏฺฐานา อิทฺธิ, วิกุพฺพนา อิทฺธิ, มโนมยา อิทฺธิ, ญาณวิปฺผารา 
อิทฺธิ, สมาธิวิปฺผารา อิทฺธิ, อริยา อิทฺธิ, กมฺมวิปากชา อิทฺธิ, ปุญฺญวโต อิทฺธิ, วิชฺชามยา อิทฺธิ, 
ตตฺถ ตตฺถ สมฺมปฺปโยคปจฺจยา  อิชฺฌนฏฺเฐน อิทฺธิ. 23

อิทฺธิยา กตมา จตสฺโส ภูมิโย ? วิเวกชาภูมิ ปฐมชฺฌานํ, ปีติสุขภูมิ ทุติยชฺฌานํ, อุเปกฺขา
สุขภูมิ ตติยชฺฌานํ, อทุกฺขมสุขภูมิ จตุตฺถชฺฌานํ, อิทฺธิยา อิมา จตสฺโส ภูมิโย อิทฺธิลาภาย อิทฺธิ
ปฏิลาภาย อิทฺธิวิกุพฺพนาย  อิทฺธิวิสวิตาย อิทฺธิวสีภาวาย อิทฺธิเวสารชฺชาย สํวตฺตนฺตีติ. 24

อิทฺธิยา กตเม จตฺตาโร ปาทา ? อิธ ภิกฺขุ ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตํ อิทฺธิปาทํ 
ภาเวติ, วีริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตํ อิทฺธิปาทํ ภาเวติ, จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตํ 
อิทฺธิปาทํ ภาเวติ, วีมํสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตํ อิทฺธิปาทํ ภาเวติ. อิทฺธิยา อิเม จตฺตาโร 
ปาทา อิทฺธิลาภาย อิทฺธิปฏิลาภาย อิทฺธิวิกุพฺพนาย อิทฺธิวิสวิตาย อิทฺธิวสีภาวาย อิทฺธิ               
เวสารชฺชาย สํวตฺตนฺตีติ. 

อิทฺธิยา กตมานิ อฏฺฐ ปทานิ ? ฉนฺทญฺเจ ภิกฺขุ นิสฺสาย ลภติ สมาธึ, ลภติ จิตฺตสฺส       
เอกคฺคตํ, ฉนฺโท น สมาธิ, สมาธิ น ฉนฺโท. อญฺโญ ฉนฺโท, อญฺโญ สมาธิ. วีริยญฺเจ ภิกฺขุ นิสฺสาย 
ลภติ สมาธึ, ลภติ จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ. วีริยํ น สมาธิ, สมาธิ น วีริยํ. อญฺญํ วีริยํ, อญฺโญ สมาธิ.   
จิตฺตญฺเจ ภิกฺขุ นิสฺสาย ลภติ สมาธึ, ลภติ จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ. จิตฺตํ น สมาธิ, สมาธิ น จิตฺตํ. 
อญฺญํ จิตฺตํ, อญฺโญ สมาธิ. วีมํสญฺเจ ภิกฺขุ นิสฺสาย ลภติ สมาธึ, ลภติ จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ. วีมํสา 
น สมาธิ, สมาธิ น วีมํสา. อญฺญา วีมํสา, อญฺโญ สมาธิ. อิทฺธิยา อิมานิ อฏฺฐ ปทานิ อิทฺธิลาภาย 
อิทฺธิปฏิลาภาย อิทฺธิวิกุพฺพนาย อิทฺธิวิสวิตาย อิทฺธิวสีภาวาย อิทฺธิเวสารชฺชาย สํวตฺตนฺตีติ. 

อิทฺธิยา กตมานิ โสฬส มูลานิ ? อโนนตํ  จิตฺตํ โกสชฺเช น อิญฺชตีติ อาเนญฺชํ, อนุนฺนตํ 25

จิตฺตํ อุทฺธจฺเจ น อิญฺชตีติ อาเนญฺชํ, อนภินตํ จิตฺตํ ราเค น อิญฺชตีติ อาเนญฺชํ, อนปนตํ จิตฺตํ      
พฺยาปาเท น อิญฺชตีติ อาเนญฺชํ, อนิสฺสิตํ จิตฺตํ ทิฏฺฐิยา น อิญฺชตีติ อาเนญฺชํ, อปฺปฏิพทฺธํ จิตฺตํ 
ฉนฺทราเค น อิญฺชตีติ อาเนญฺชํ, วิปฺปมุตฺตํ จิตฺตํ กามราเค น อิญฺชตีติ อาเนญฺชํ, วิสญฺญุตฺตํ จิตฺตํ 
กิเลเส น อิญฺชตีติ อาเนญฺชํ, วิมริยาทิกตํ จิตฺตํ กิเลสมริยาเท น อิญฺชตีติ อาเนญฺชํ,. เอกคฺคตํ  26

 ฉ.ม., อิ. สมฺมา ปโยคปจฺจยา. เอวมุปริปิ23

 ฉ.ม. อิทฺธิวกุพฺพนตาย. เอวมุปริปิ24

 ม., อิ. อนโณตํ25

 ฉ.ม. เอกตฺตคตํ26
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จิตฺตํ นานตฺตกิเลเส  น อิญฺชตีติ อาเนญฺชํ, สทฺธาย ปริคฺคหิตํ จิตฺตํ อสฺส ทฺธิเย น อิญฺชตีติ         27

อาเนญฺชํ, วีริเยน ปริคฺคหิตํ จิตฺตํ โกสชฺเช น อิญฺชตีติ อาเนญฺชํ, สติยา ปริคฺคหิตํ จิตฺตํ ปมาเท น 
อิญฺชตีติ อาเนญฺชํ, สมาธินา ปริคฺคหิตํ จิตฺตํ อุทฺธจฺเจ น อิญฺชตีติ อาเนญฺชํ, ปญฺญาย ปริคฺคหิตํ 
จิตฺตํ อวิชฺชาย น อิญฺชตีติ อาเนญฺชํ, โอภาสคตํ จิตฺตํ อวิชฺชนฺธกาเร น อิญฺชตีติ อาเนญฺชํ.         
อิทฺธิยา อิมานิ โสฬส มูลานิ อิทฺธิลาภาย อิทฺธิปฏิลาภาย อิทฺธิวิกุพฺพนตาย อิทฺธิวิสวิตาย         
อิทฺธิวสีภาวาย อิทฺธิเวสารชฺชาย สํวตฺตนฺตีติ. 

  
ทสอิทฺธินิทฺเทส 

[๑๐] กตมา อธิฏฺฐานา อิทฺธิ ? อิธ ภิกฺขุ อเนกวิหิตํ อิทฺธิวิธํ ปจฺจนุโภติ : เอโกปิ หุตฺวา 
พหุธา โหติ, พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ, อาวิภาวํ ติโรภาวํ ติโรกุฑฺฑํ ติโรปาการํ ติโรปพฺพตํ        
อสชฺชมาโน คจฺฉติ, เสยฺยถาปิ อากาเส. ปฐวิยาปิ อุมฺมุชฺชนิมุชฺชํ กโรติ, เสยฺยถาปิ อุทเก. อุทเกปิ 
อภิชฺชมาเน คจฺฉติ, เสยฺยถาปิ ปฐวิยํ. อากาเสปิ ปลฺลงฺเกน กมติ,  เสยฺยถาปิ ปกฺขี สกุโณ. อิเมปิ 28

จนฺทิมสุริเย เอวํมหิทฺธิเก เอวํมหานุภาเว ปาณินา ปรามสติ ปริมชฺชติ, ยาว พฺรหฺมโลกาปิ กาเยน 
วสํ วตฺเตตีติ.  

อิธาติ : อิมิสฺสา ทิฏฺฐิยา อิมิสฺสา ขนฺติยา อิมิสฺสา รุจิยา อิมสฺมึ อาทาเย อิมสฺมึ ธมฺเม 
อิมสฺมึ วินเย อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อิมสฺสมึ ปาวจเน อิมสฺมึ พฺรหฺมจริเย อิมสฺมึ สตฺถุสาสเน, เตน      
วุจฺจติ อิธาติ. 

ภิกฺขูติ : ปุถุชฺชนกลฺยาณโก วา โหติ ภิกฺขุ เสกฺโข วา อรหา วา อกุปฺปธมฺโม.  
อเนกวิหิตํ อิทฺธิวิธํ ปจฺจนุโภตีติ : นานปฺปการกํ อิทฺธิวิธํ ปจฺจนุโภติ.  
เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหตีติ : ปกติยา เอโก พหุกํ อาวชฺชติ, สตํ วา สหสฺสํ วา สตสหสฺสํ 

วา อาวชฺชติ, อาวชฺชิตฺวา ญาเณน อธิฏฺฐาติ “พหุโก  โหมี”ติ, พหุโก โหติ. ยถายสฺมา จูฬปนฺถโก 29

เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ. เอวเมว โส อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต เอโก หุตฺวา พหุธา โหติ.  
พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหตีติ : ปกติยา พหุโก เอกํ อาวชฺชติ, อาวชฺชิตฺวา ญาเณน          

อธิฏฺฐาติ “เอโก โหมี”ติ, เอโก โหติ. ยถายสฺมา จูฬปนฺถโก พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ. เอวเมว โส 
อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ.  

[๑๑] อาวิภาวนฺติ : เกนจิ อนาวฏํ โหติ อปฺปฏิจฺฉนฺนํ วิวฏํ ปากฏํ.  
ติโรภาวนฺติ : เกนจิ อาวฏํ โหติ ปฏิจฺฉนฺนํ ปิหิตํ ปฏิกุชฺชิตํ.  
ติโรกุฑฺฑํ ติโรปาการํ ติโรปพฺพตํ อสชฺชมาโน คจฺฉติ, เสยฺยถาปิ อากาเสติ : ปกติยา      

อากาสกสิณสมาปตฺติยา ลาภี โหติ, ติโรกุฑฺฑํ ติโรปาการํ ติโรปพฺพตํ อาวชฺชติ, อาวชฺชิตฺวา 

 ฉ.ม. นานตฺตกิเลเสหิ27

 อิ. จงฺกมติ. เอวมุปริปิ28

 ฉ.ม., อิ. พหุโล. เอวมุปริปิ29
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ญาเณน อธิฏฺฐาติ “อากาโส โหตู”ติ, อากาโส โหติ. โส  ติโรกุ ฑฺฑํ ติโรปาการํ ติ โรปพฺพตํ        30

อสชฺชมาโน คจฺฉติ. ยถา มนุสฺสา ปกติยา อนิทฺธิมนฺโต เกนจิ อนาวเฏ อปริกฺขิตฺเต อสชฺชมานา 
คจฺฉนฺติ. เอวเมวํ โส อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต ติโรกุฑฺฑํ ติโรปาการํ ติโรปพฺพตํ อสชฺชมาโน คจฺฉติ, 
เสยฺยถาปิ อากาเส.  

ปฐวิยาปิ อุมฺมุชฺชนิมุชฺชํ กโรติ, เสยฺยถาปิ อุทเกติ : ปกติยา อาโปกสิณสมาปตฺติยา 
ลาภี โหติ. ปฐวึ อาวชฺชติ, อาวชฺชิตฺวา ญาเณน อธิฏฺฐาติ “อุทกํ โหตู”ติ, อุทกํ โหติ. โส ปฐวิยา 
อุมฺมุชฺชนิมุชฺชํ กโรติ. ยถา มนุสฺสา ปกติยา อนิทฺธิมนฺโต อุทเก อุมฺมุชฺชนิมุชฺชํ กโรนฺติ. เอวเมว โส 
อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต ปฐวิยา อุมฺมุชฺชนิมุชฺชํ กโรติ, เสยฺยถาปิ อุทเก. 

อุทเกปิ อภิชฺชมาเน คจฺฉติ, เสยฺยถาปิ ปฐวิยนฺติ : ปกติยา ปฐวีกสิณสมาปตฺติยา ลาภี 
โหติ. อุทกํ อาวชฺชติ, อาวชฺชิตฺวา ญาเณน อธิฏฺฐาติ “ปฐวี โหตู”ติ, ปฐวี โหติ. โส อภิชฺชมาเน      
อุทเก คจฺฉติ. ยถา มนุสฺสา ปกติยา อนิทฺธิมนฺโต อภิชฺชมานาย ปฐวิยา คจฺฉนฺติ. เอวเมว โส      
อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต อภิชฺชมาเน อุทเก คจฺฉติ, เสยฺยถาปิ ปฐวิยํ.  

อากาเสปิ ปลฺลงฺเกน กมติ, เสยฺยถาปิ ปกฺขี สกุโณติ : ปกติยา ปฐวีกสิณสมาปตฺติยา 
ลาภี โหติ. อากาสํ อาวชฺชติ, อาวชฺชิตฺวา ญาเณน อธิฏฺฐาติ “ปฐวี โหตู”ติ, ปฐวี โหติ. โส อากาเส 
อนฺตลิกฺเข จงฺกมติปิ ติฏฺฐติปิ นิสีทติปิ เสยฺยมฺปิ กปฺเปติ. ยถา มนุสฺสา ปกติยา อนิทฺธิมนฺโต 
ปฐวิยา จงฺกมนฺติปิ ติฏฺฐนฺติปิ นิสีทนฺติปิ เสยฺยมฺปิ กปฺเปนฺติ. เอวเมว โส อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต 
อากาเส อนฺตลิกฺเข จงฺกมติปิ ติฏฺฐติปิ นิสีทติปิ เสยฺยมฺปิ กปฺเปติ, เสยฺยถาปิ ปกฺขี สกุโณ.  

[๑๒] อิเมปิ จนฺทิมสุริเย เอวํมหิทฺธิเก เอวํมหานุภาเว ปาณินา ปรามสติ ปริมชฺชตีติ : 
อิธ โส อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต นิสินฺนโก วา นิปนฺนโก วา จนฺทิมสุริเย อาวชฺชติ, อาวชฺชิตฺวา 
ญาเณน อธิฏฺฐาติ “หตฺถปาเส โหตู”ติ, หตฺถปาเส โหติ. โส นิสินฺนโก วา นิปนฺนโก วา จนฺทิมสุริเย 
ปาณินา อามสติ ปรามสติ ปริมชฺชติ. ยถา มนุสฺสา ปกติยา อนิทฺธิมนฺโต กิญฺจิเทว รูปคตํ        
หตฺถปาเส อามสนฺติ ปรามสนฺติ ปริมชฺชนฺติ. เอวเมว โส อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต นิสินฺนโก วา       
นิปนฺนโก วา จนฺทิมสุริเย ปาณินา อามสติ ปรามสติ ปริมชฺชติ.  

ยาว พฺรหฺมโลกาปิ กาเยน วสํ วตฺเตตีติ : สเจ โส อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต พฺรหฺมโลกํ     
คนฺตุกาโม โหติ, ทูเรปิ สนฺติเก อธิฏฺฐาติ “สนฺติเก โหตู”ติ, สนฺติเก โหติ. สนฺติเกปิ ทูเร อธิฏฺฐาติ 
“ทูเร โหตู”ติ, ทูเร โหติ. พหุกํปิ โถกํ อธิฏฺฐาติ “โถกํ โหตู”ติ, โถกํ โหติ. โถกํปิ พหุกํ อธิฏฺฐาติ     
“พหุกํ โหตู”ติ, พหุกํ โหติ. ทิพฺเพน จกฺขุนา ตสฺส พฺรหฺมุโน รูปํ ปสฺสติ, ทิพฺพาย โสตธาตุยา ตสฺส 
พฺรหฺมุโน สทฺทํ สุณาติ, เจโตปริยญาเณน ตสฺส พฺรหฺมุโน จิตฺตํ ปชานาติ, สเจ โส อิทฺธิมา เจโต     
วสิปฺปตฺโต ทิสฺสมาเนน กาเยน พฺรหฺมโลกํ คนฺตุกาโม โหติ, กายวเสน จิตฺตํ ปริณาเมติ, กายวเสน 
จิตฺตํ อธิฏฺฐาติ. กายวเสน จิตฺตํ ปริณาเมตฺวา กายวเสน จิตฺตํ อธิฏฺฐหิตฺวา สุขสญฺญญฺจ           
ลหุสญฺญญฺจ โอกฺกมิตฺวา ทิสฺสมาเนน กาเยน พฺรหฺมโลกํ คจฺฉติ. สเจ โส อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต 
อทิสฺสมาเนน กาเยน พฺรหฺมโลกํ คนฺตุกาโม โหติ, จิตฺตวเสน กายํ ปริณาเมติ, จิตฺตวเสน กายํ    

 ฉ.ม. อยํ ปาโฐ น ทิสฺสติ30
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อธิฏฺฐาติ, จิตฺตวเสน กายํ ปริณาเมตฺวา จิตฺตวเสน กายํ อธิฏฺฐหิตฺวา สุขสญฺญญฺจ ลหุสญฺญญฺจ 
โอกฺกมิตฺวา อทิสฺสมาเนน กาเยน พฺรหฺมโลกํ คจฺฉติ. โส ตสฺส พฺรหฺมุโน ปุรโต รูปํ  อภินิมฺมินาติ 31

มโนมยํ สพฺพงฺคปจฺจงฺคํ  อหีนินฺทฺริ ยํ, สเจ โส อิทฺธิมา จงฺกมติ, นิมฺมิโตปิ ตตฺถ จงฺกมติ. สเจ โส 32

อิทฺธิมา ติฏฺฐติ, นิมฺมิโตปิ ตตฺถ ติฏฺฐติ. สเจ โส อิทฺธิมา นิสีทติ, นิมฺมิโตปิ ตตฺถ นิสีทติ. สเจ โส 
อิทฺธิมา เสยฺยํ กปฺเปติ, นิมฺมิโตปิ ตตฺถ เสยฺยํ กปฺเปติ. สเจ โส อิทฺธิมา ธูมายติ, นิมฺมิโตปิ ตตฺถ      
ธูมายติ. สเจ โส อิทฺธิมา ปชฺชลติ, นิมฺมิโตปิ ตตฺถ ปชฺชลติ. สเจ โส อิทฺธิมา ธมฺมํ ภาสติ,            
นิมฺมิโตปิ ตตฺถ ธมฺมํ ภาสติ. สเจ โส อิทฺธิมา ปญฺหํ ปุจฺฉติ, นิมฺมิโตปิ ตตฺถ ปญฺหํ ปุจฺฉติ. สเจ โส 
อิทฺธิมา ปญฺหํ ปุฏฺโฐ วิสฺสชฺเชติ,  นิมฺมิโตปิ ตตฺถ ปญฺหํ ปุฏฺโฐ วิสชฺเชติ. สเจ โส อิทฺธิมา เตน 33

พฺรหฺมุนา สทฺธึ สนฺติฏฺฐติ สลฺลปติ สากจฺฉํ สมาปชฺชติ, นิมฺมิโตปิ ตตฺถ เตน พฺรหฺมุนา สทฺธึ        
สนฺติฏฺฐติ สลฺลปติ สากจฺฉํ สมาปชฺชติ. ยญฺญเทว โส อิทฺธิมา กโรติ, ตนฺตเทว หิ โส นิมฺมิโต         
กโรตีติ : อยํ อธิฏฺฐานา อิทฺธิ. (๑)  

[๑๓] กตมา วิกุพฺพนา อิทฺธิ ? สิขิสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อภิภู นาม       
สาวโก พฺรหฺมโลเก ฐิโต สหสฺสีโลกธาตุํ สเรน วิญฺญาเปสิ. โส ทิสฺสมาเนนปิ กาเยน ธมฺมํ เทเส
สิ,  อทิสฺสมาเนนปิ กาเยน ธมฺมํ เทเสสิ, ทิสฺสมาเนนปิ เหฏฺฐิเมน อุปฑฺฒกาเยน อทิสฺสมาเนนปิ 34

อุปริเมน อุปฑฺฒกาเยน ธมฺมํ เทเสสิ. ทิสฺสมาเนนปิ อุปริเมน อุปฑฺฒกาเยน, อทิสฺสมาเนนปิ 
เหฏฺฐิเมน อุปฑฺฒกาเยน ธมฺมํ เทเสสิ. โส ปกติวณฺณํ วิชหิตฺวา กุมารกวณฺณํ วา ทสฺเสติ, นาค
วณฺณํ วา ทสฺเสติ, สุปณฺณวณฺณํ วา ทสฺเสติ, ยกฺขวณฺณํ วา ทสฺเสติ, อสุรวณฺณํ  วา ทสฺเสติ,๒ 35

อินฺทวณฺณํ วา ทสฺเสติ, เทววณฺณํ วา ทสฺเสติ, พฺรหฺมวณฺณํ วา ทสฺเสติ, สมุทฺทวณฺณํ วา ทสฺเสติ, 
ปพฺพตวณฺณํ วา ทสฺเสติ, วนวณฺณํ วา ทสฺเสติ, สีหวณฺณํ วา ทสฺเสติ, พฺยคฺฆวณฺณํ วา ทสฺเสติ, 
ทีปิวณฺณํ วา ทสฺเสติ, หตฺถึปิ  ทสฺเสติ, อสฺสํปิ ทสฺเสติ, รถํปิ ทสฺเสติ, ปตฺตึปิ  ทสฺเสติ, วิวิ ธํปิ        36

เสนาพฺยูหํ ทสฺเสตีติ; อยํ วิกุพฺพนา อิทฺธิ. (๒) 
[๑๔] กตมา มโนมยา อิทฺธิ ? อิธ ภิกฺขุ อิมมฺหา กายา อญฺญํ กายํ อภินิมฺมินาติ รูปํ มโน

มยํ สพฺพงฺคปจฺจงฺคํ อหีนินฺทฺริยํ. เสยฺยถาปิ ปุริโส มุญฺชมฺหา อีสิกํ ปวาเหยฺย. ตสฺส เอวมสฺส “อยํ 
มุญฺโช, อยํ อีสิกา, อญฺโญ มุญฺโช, อญฺญา อีสิกา. มุญฺชมฺหา เตฺวว อีสิกา ปวาฬฺหา”ติ. เสยฺยถา 
วา ปน ปุริโส อสึ โกสิยา ปวาเหยฺย. ตสฺส เอวมสฺส “อยํ อสิ, อยํ โกสิ, อญฺโญ อสิ, อญฺญา โกสิ. 

 ฉ. รูปึ. เอวมุปริปิ31

 ฉ. สพฺพงฺคปจฺจงฺคึ. เอวมุปริปิ32

 ฉ.ม. วิสชฺเชติ. เอวมุปริปิ33

 อิ. เทเสสิ. เอวมุปริปิ34

 -๒ ฉ.ม. อยํ ปาโฐ น ทิสฺสติ35

 อิ. หตฺถิวณฺณํปิ36
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โกสิยา เตฺวว อสิ ปวาฬฺโห”ติ. เสยฺยถา วา ปน ปุริโส อหึ กรณฺฑา อุทฺธเรยฺย. ตสฺส เอวมสฺส “อยํ 
อหิ, อยํ กรณฺโฑ. อญฺโญ อหิ, อญฺโญ กรณฺโฑ. กรณฺฑา เตฺวว อหิ อุพฺภโต”ติ. เอวเมว ภิกฺขุ     
อิมมฺหา กายา อญฺญํ กายํ อภินิมฺมินาติ รูปํ มโนมยํ สพฺพงฺคปจฺจงฺคํ อหีนินฺทฺริยํ; อยํ มโนมยา 
อิทฺธิ. (๓)  

[๑๕] กตมา ญาณวิปฺผารา อิทฺธิ ? อนิจฺจานุปสฺสนา นิจฺจสญฺญาย ปหานฏฺโฐ อิชฺฌตีติ 
ญาณวิปฺผารา อิทฺธิ. ทุกฺขานุปสฺสนา สุขสญฺญาย ฯเปฯ อนตฺตานุปสฺสนา อตฺตสญฺญาย.       
นิพฺพิทานุปสฺสนาย นนฺทิยา. วิราคานุปสฺสนาย ราคสฺส. นิโรธานุปสฺสนาย สมุทยสฺส.               
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย อาทานสฺส ปหานฏฺโฐ อิชฺฌตีติ ญาณวิปฺผารา อิทฺธิ. อายสฺมโต            
พากุลสฺส ญาณวิปฺผารา อิทฺธิ. อายสฺมโต สงฺกิจฺจสฺส ญาณวิปฺผารา อิทฺธิ. อายสฺมโต ภูตปาลสฺส 
ญาณวิปฺผารา อิทฺธิ; อยํ ญาณวิปฺผารา อิทฺธิ. (๔)  

[๑๖] กตมา สมาธิวิปฺผารา อิทฺธิ ? ปฐมชฺฌาเนน นีวรณานํ ปหานฏฺโฐ อิชฺฌตีติ สมาธิ
วิปฺผารา อิทฺธิ. ทุติยชฺฌาเนน วิตกฺกวิจารานํ ปหานฏฺโฐ อิชฺฌตีติ สมาธิวิปฺผารา อิทฺธิ.             
ตติยชฺฌาเนน ปีติยา ปหานฏฺโฐ อิชฺฌตีติ ฯเปฯ จตุตฺถชฺฌาเนน สุขทุกฺขานํ ปหานฏฺโฐ อิชฺฌตีติ 
ฯเปฯ อากาสานญฺจายตนสมาปตฺติยา รูปสญฺญาย ปฏิฆสญฺญาย นานตฺตสญฺญาย ปหานฏฺโฐ 
อิชฺฌตีติ ฯเปฯ วิญฺญาณญฺจายตนสมาปตฺติยา อากาสานญฺจายตนสญฺญาย ปหานฏฺโฐ อิชฺฌตี
ติ ฯเปฯ อากิญฺจญฺญายตนสมาปตฺติยา วิญฺญาณญฺจายตนสญฺญาย ปหานฏฺโฐ อิชฺฌตีติ ฯเปฯ 
เนวสญฺญานาสญฺญายตนสมาปตฺติยา อากิญฺจญฺญายตนสญฺญาย ปหานฏฺโฐ อิชฺฌตีติ สมาธิ
วิปฺผารา อิทฺธิ, อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส สมาธิวิปฺผารา อิทฺธิ, อายสฺมโต สญฺชีวสฺส สมาธิวิปฺผารา 
อิทฺธิ, อายสฺมโต ขาณุโกณฺฑญฺญสฺส สมาธิวิปฺผารา อิทฺธิ, อุตฺตราย อุปาสิกาย สมาธิวิปฺผารา 
อิทฺธิ, สามาวติยา อุปาสิกาย สมาธิวิปฺผารา อิทฺธิ; อยํ สมาธิวิปฺผารา อิทฺธิ. (๕) 

[๑๗] กตมา อริยา อิทฺธิ ? อิธ ภิกฺขุ สเจ อากงฺขติ “ปฏิกูเล อปฺปฏิกูลสญฺญี วิหเรยฺยนฺ”ติ, 
อปฺปฏิกูลสญฺญี ตตฺถ วิหรติ, สเจ อากงฺขติ “อปฺปฏิกูเล ปฏิกูลสญฺญี วิหเรยฺยนฺ”ติ ปฏิกูลสญฺญี 
ตตฺถ วิหรติ, สเจ อากงฺขติ “ปฏิกูเล จ อปฺปฏิกูเล จ อปฺปฏิกูลสญฺญี วิหเรยฺยนฺ”ติ อปฺปฏิกูลสญฺญี 
ตตฺถ วิหรติ, สเจ อากงฺขติ “อปฺปฏิกูเล จ ปฏิกูเล จ ปฏิกูลสญฺญี วิหเรยฺยนฺ”ติ, ปฏิกูลสญฺญี ตตฺถ 
วิหรติ, สเจ อากงฺขติ “ปฏิกูเล จ อปฺปฏิกูเล จ ตทุภยํ อภินิวชฺเชตฺวา อุเปกฺขโก วิหเรยฺยํ สโต      
สมฺปชาโน”ติ อุเปกฺขโก ตตฺถ วิหรติ สโต สมฺปชาโน.  

กถํ ปฏิกูเล อปฺปฏิกูลสญฺญี วิหรติ ? อนิฏฺฐสฺมึ วตฺถุสฺมึ เมตฺตาย วา ผรติ, ธาตุโต วา 
อุปสํหรติ, เอวํ ปฏิกูเล อปฺปฏิกูลสญฺญี วิหรติ.  

กถํ อปฺปฏิกูเล ปฏิกูลสญฺญี วิหรติ ? อิฏฺฐสฺมึ วตฺถุสฺมึ อสุภาย วา ผรติ, อนิจฺจโต วา    
อุปสํหรติ, เอวํ อปฺปฏิกูเล ปฏิกูลสญฺญี วิหรติ.  

กถํ ปฏิกูเล จ อปฺปฏิกูเล จ อปฺปฏิกูลสญฺญี วิหรติ ? อนิฏฺฐสฺมึ จ อิฏฺฐสฺมึ จ วตฺถุสฺมึ 
เมตฺตาย วา ผรติ, ธาตุโต วา อุปสํหรติ, เอวํ ปฏิกูเล จ อปฺปฏิกูเล จ อปฺปฏิกูลสญฺญี วิหรติ.  

กถํ อปฺปฏิกูเล จ ปฏิกูเล จ ปฏิกูลสญฺญี วิหรติ ? อิฏฺฐสฺมึ จ อนิฏฺฐสฺมึ จ วตฺถุสฺมึ        
อสุภาย วา ผรติ, อนิจฺจโต วา อุปสํหรติ, เอวํ อปฺปฏิกูเล จ ปฏิกูเล จ ปฏิกูลสญฺญี วิหรติ. 
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กถํ ปฏิกูเล จ อปฺปฏิกูเล จ ตทุภยํ อภินิวชฺเชตฺวา อุเปกฺขโก วิหรติ สโต สมฺปชาโน ? อิธ 
ภิกฺขุ จกฺขุนา รูปํ ทิสฺวา เนว สุมโน โหติ น ทุมฺมโน, อุเปกฺขโก วิหรติ สโต สมฺปชาโน. โสเตน สทฺทํ 
สุตฺวา ฯเปฯ ฆาเนน คนฺธํ ฆายิตฺวา. ชิวฺหาย รสํ สายิตฺวา. กาเยน โผฏฺฐพฺพํ ผุสิตฺวา. มนสา ธมฺมํ 
วิญฺญาย เนว สุมโน โหติ น ทุมฺมโน, อุเปกฺขโก วิหรติ สโต สมฺปชาโน. เอวํ ปฏิกูเล จ อปฺปฏิกูเล 
จ ตทุภยํ อภินิวชฺเชตฺวา อุเปกฺขโก วิหรติ สโต สมฺปชาโน; อยํ อริยา อิทฺธิ. (๖)  

[๑๘] กตมา กมฺมวิปากชา อิทฺธิ ? สพฺเพสํ ปกฺขีนํ สพฺเพสํ เทวานํ เอกจฺจานํ มนุสฺสานํ 
เอกจฺจานํ วินิปาติกานํ; อยํ กมฺมวิปากชา อิทฺธิ. (๗)  

กตมา ปุญฺญวโต อิทฺธิ ? ราชา จกฺกวตฺติ เวหาสํ คจฺฉติ สทฺธึ จตุรงฺคินิยา เสนาย          
อนฺตมโส อสฺสพนฺธโคปเก ปุริเส  อุปาทาย. โชติยสฺส  คหปติสฺส ปุญฺญวโต อิทฺธิ . ชฏิลสฺส      37 38

คหปติสฺส ปุญฺญวโต อิทฺธิ. เมณฺฑกสฺส คหปติสฺส ปุญฺญวโต อิทฺธิ. โฆสิตสฺส คหปติสฺส 
ปุญฺญวโต อิทฺธิ. ปญฺจนฺนํ มหาปุญฺญานํ ปุญฺญวโต อิทฺธิ; อยํ ปุญฺญวโต อิทฺธิ. (๘)  

กตมา วิชฺชามยา อิทฺธิ ? วิชฺชาธรา วิชฺชํ ปริชปฺเปตฺวา  เวหาสํ คจฺฉนฺติ, อากาเส        39

อนฺตลิกฺเข หตฺถิมฺปิ ทสฺเสนฺติ, อสฺสมฺปิ ทสฺเสนฺติ, รถมฺปิ ทสฺเสนฺติ, ปตฺติมฺปิ ทสฺเสนฺติ, วิวิธมฺปิ      
เสนาพฺยูหํ ทสฺเสนฺติ; อยํ วิชฺชามยา อิทฺธิ. (๙)  

กถํ ตตฺถ ตตฺถ สมฺมปฺปโยคปจฺจยา อิชฺฌนฏฺเฐน อิทฺธิ ? เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺทสฺส 
ปหานฏฺโฐ อิชฺฌตีติ ตตฺถ ตตฺถ สมฺมปฺปโยคปจฺจยา อิชฺฌนฏฺเฐน อิทฺธิ, อพฺยาปาเทน พฺยาปาท
สฺส ปหานฏฺโฐ อิชฺฌตีติ ฯเปฯ อาโลกสญฺญาย ถีนมิทฺธสฺส ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคน สพฺพกิเลสานํ 
ปหานฏฺโฐ อิชฺฌตีติ ตตฺถ ตตฺถ สมฺมปฺปโยคปจฺจยา อิชฺฌนฏฺเฐน อิทฺธิ. เอวํ ตตฺถ ตตฺถ           
สมฺมปฺปโยคปจฺจยา อิชฺฌนฏฺเฐน อิทฺธิ. (๑๐) อิมา ทส อิทฺธิโยติ.  

อิทฺธิกถา นิฏฺฐิตา. 
______________________ 

 สี. อสฺสพนฺธเน ปุริเส, ฉ.ม. อสฺสพนฺธโคปุริเส37

 ฉ.ม. โชติกสฺส38

 สี. ปริทเมตฺวา39
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๓. ปัญญาวรรค 

หมวดว่าด้วยปัญญา 

๑. มหาปัญญากถา 

ว่าด้วยมหาปัญญา 

[๑] อนิจจานุปัสสนาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบ  

ทุกขานุปัสสนาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบ  

อนัตตานุปัสสนาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบ  

นิพพิทานุปัสสนาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้ เต็มรอบ  

วิราคานุปัสสนาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบ  

นิโรธานุปัสสนาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบ  

ปฏินิสสัคคานุปัสสนาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหน ให้เต็มรอบ 

คือ อนิจจานุปัสสนาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาที่แล่นไป ให้ เต็มรอบ  40

ทุกขานุปัสสนาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาชำแรกกิเลสให้ เต็มรอบ  

อนัตตานุปัสสนาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญามากให้เต็มรอบ  

นิพพิทานุปัสสนาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาเฉียบแหลม ให้เต็มรอบ  

วิราคานุปัสสนาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาไพบูลย์ให้เต็มรอบ  

นิโรธานุปัสสนาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาลึกซึ้งให้เต็มรอบ  

ปฏินิสสัคคานุปัสสนาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาไม่ใกล้ให้เต็มรอบ  

ปัญญา ๗ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำความเป็นบัณฑิตให้เต็มรอบ  

ปัญญา ๘ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญากว้างขวางให้ เต็มรอบ  

ปัญญา ๙ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาร่าเริงให้เต็มรอบ 

ปัญญาร่าเริงเป็นปฏิภาณปฏิสัมภิทา อัตถปฏิสัมภิทาเป็นอันบุคคลบรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูก

ต้องแล้วด้วยปัญญาโดยการกำหนดอรรถแห่งปัญญาร่าเริงนั้น ธัมมปฏิสัมภิทาเป็นอันบุคคลบรรลุแล้ว 

ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาโดย การกำหนดธรรม(แห่งปัญญาร่าเริงนั้น) นิรุตติปฏิสัมภิทาเป็น

อันบุคคลบรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาโดยการกำหนดนิรุตติ(แห่งปัญญาร่าเริงนั้น)    

ปฏิภาณปฏิสัมภิทาเป็นอันบุคคลบรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญา โดยการกำหนด

ปฏิภาณ(แห่งปัญญาร่าเริงนั้น) ปฏิสัมภิทา ๔ ประการนี้เป็นอันบุคคล บรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้อง

แล้วด้วยปัญญาแห่งปัญญาร่าเริงนั้น 

อนิจจานุปัสสนาในรูปท่ีบุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบ 

ฯลฯ ปฏินิสสัคคานุปัสสนาในรูปท่ีบุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบ  

คือ อนิจจานุปัสสนาในรูปที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาแล่นไป ให้เต็มรอบ ฯลฯ 

ปฏินิสสัคคานุปัสสนาในรูปที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาไม่ใกล้ให้เต็มรอบ  

ปัญญา ๗ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำความเป็นบัณฑิตให้เต็มรอบ  

ปัญญา ๘ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญากว้างขวางให้เต็มรอบ  

ปัญญา ๙ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาร่าเริงให้เต็มรอบ 

 ปัญญาท่ีแล่นไป แปลมาจาก ชวนปัญญา จะใช้ว่า ปัญญาฉับไวก็ได้40
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ปัญญาร่าเริงเป็นปฏิภาณปฏิสัมภิทา อัตถปฏิสัมภิทาเป็นอันบุคคลบรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูก

ต้องแล้วด้วยปัญญาโดยการกำหนดอรรถแห่งปัญญาร่าเริงนั้น ธัมมปฏิสัมภิทาเป็นอันบุคคลบรรลุแล้ว 

ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาโดย การกำหนดธรรม(แห่งปัญญาร่าเริงนั้น) นิรุตติปฏิสัมภิทาเป็น

อันบุคคลบรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาโดยการกำหนดนิรุตติ(แห่งปัญญาร่าเริงนั้น)   

ปฏิภาณปฏิสัมภิทาเป็นอันบุคคลบรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาโดยการกำหนดปฏิภาณ

แห่งปัญญาร่าเริงนั้น ปฏิสัมภิทา ๔ ประการนี้เป็นอันบุคคล บรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วย

ปัญญาแห่งปัญญาร่าเริงนั้น 

อนิจจานุปัสสนาในเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ฯลฯ จักขุ ฯลฯ  

อนิจจานุปัสสนาในชราและมรณะที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็ม

รอบ ฯลฯ ปฏินิสสัคคานุปัสสนาในชราและมรณะที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้

เต็มรอบ อนิจจานุปัสสนาในชราและมรณะที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาแล่นไปให้เต็มรอบ 

ฯลฯ ปฏินิสสัคคานุปัสสนาในชราและมรณะที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาไม่ใกล้ให้เต็มรอบ  

ปัญญา ๗ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำความเป็นบัณฑิตให้ เต็มรอบ  

ปัญญา ๘ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญากว้างขวางให้ เต็มรอบ  

ปัญญา ๙ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาร่าเริงให้เต็มรอบ 

ปัญญาร่าเริงเป็นปฏิภาณปฏิสัมภิทา อัตถปฏิสัมภิทาเป็นอันบุคคลบรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูก

ต้องแล้วด้วยปัญญา โดยการกำหนดอรรถแห่งปัญญาร่าเริงนั้น ธัมมปฏิสัมภิทาเป็นอันบุคคลบรรลุแล้ว 

ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญา โดยการกำหนดธรรม(แห่งปัญญาร่าเริงนั้น) นิรุตติปฏิสัมภิทาเป็น

อันบุคคลบรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญา โดยการกำหนดนิรุตติ(แห่งปัญญาร่าเริงนั้น) 

ปฏิภาณปฏิสัมภิทาเป็นอันบุคคลบรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญา โดยการกำหนด

ปฏิภาณ(แห่งปัญญาร่าเริงนั้น) ปฏิสัมภิทา ๔ ประการนี้เป็นอันบุคคลบรรลุแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญา

แห่งปัญญาร่าเริงนั้น 

[๒] อนิจจานุปัสสนาในรูปที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบ   

อนิจจานุปัสสนาในรูปที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบันที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่าง

ไหนให้เต็มรอบ  

ทุกขานุปัสสนาในรูปที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบ            

ทุกขานุปัสสนาในรูปที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบันที่บุคคลเจริญ ทำ ให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่าง

ไหนให้เต็มรอบ  

อนัตตานุปัสสนาในรูปที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบ อนัตตา

นุปัสสนาในรูปที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบันที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้

เต็มรอบ  

นิพพิทานุปัสสนาในรูปที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบ        

นิพพิทานุปัสสนาในรูปที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบันที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่าง

ไหนให้เต็มรอบ  

วิราคานุปัสสนาในรูปที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบ              

วิราคานุปัสสนาในรูปที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบันที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่าง

ไหนให้เต็มรอบ 
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นิโรธานุปัสสนาในรูปที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบ              

นิโรธานุปัสสนาในรูปที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบันที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่าง

ไหนให้เต็มรอบ  

ปฏินิสสัคคานุปัสสนาในรูปที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบ    

ปฏินิสสัคคานุปัสสนาในรูปที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบันที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญา

อย่างไหนให้เต็มรอบ 

คือ อนิจจานุปัสสนาในรูปที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาแล่นไปให้เต็มรอบ        

อนิจจานุปัสสนาในรูปที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบันที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาแล่นไป

ให้เต็มรอบ  

ทุกขานุปัสสนาในรูปที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาชำแรกกิเลส ให้เต็มรอบ        

ทุกขานุปัสสนาในรูปที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบันที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาแล่นไป

ให้เต็มรอบ  

อนัตตานุปัสสนาในรูปที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญามากให้เต็มรอบ             

อนัตตานุปัสสนาในรูปที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบันที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาแล่นไป

ให้เต็มรอบ  

นิพพิทานุปัสสนาในรูปที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาเฉียบแหลมให้เต็มรอบ     

นิพพิทานุปัสสนาในรูปที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบันที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาแล่นไป

ให้เต็มรอบ  

วิราคานุปัสสนาในรูปที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญากว้างขวางให้เต็มรอบ             

วิราคานุปัสสนาในรูปที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบันที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาแล่นไป

ให้เต็มรอบ  

นิโรธานุปัสสนาในรูปที่บุคคลเจริญ  ทำให้มากแล้ว  ย่อมทำปัญญาลึกซึ้งให้เต็มรอบ                   

นิโรธานุปัสสนาในรูปที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบันที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาแล่นไป

ให้เต็มรอบ  

ปฏินิสสัคคานุปัสสนาในรูปที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาไม่ใกล้ให้เต็มรอบ         

ปฏินิสสัคคานุปัสสนาในรูปที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบันที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญา

แล่นไปให้เต็มรอบ  

ปัญญา ๗ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำความเป็นบัณฑิตให้เต็มรอบ  

ปัญญา ๘ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญากว้างขวาง ให้เต็มรอบ  

ปัญญา ๙ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาร่าเริงให้เต็มรอบ  

ปัญญาร่าเริงเป็นปฏิภาณปฏิสัมภิทา อัตถปฏิสัมภิทาเป็นอันบุคคลบรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูก

ต้องแล้วด้วยปัญญาโดยการกำหนดอรรถแห่งปัญญาร่าเริงนั้น ธัมมปฏิสัมภิทาเป็นอันบุคคลบรรลุแล้ว 

ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาโดย การกำหนดธรรม(แห่งปัญญาร่าเริงนั้น) นิรุตติปฏิสัมภิทาเป็น

อันบุคคลบรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาโดยการกำหนดนิรุตติ(แห่งปัญญาร่าเริงนั้น)     

ปฏิภาณปฏิสัมภิทาเป็นอันบุคคลบรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญา โดยการกำหนด

ปฏิภาณ(แห่งปัญญาร่าเริงนั้น) ปฏิสัมภิทา ๔ ประการนี้เป็นอันบุคคลบรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้ว

ด้วยปัญญาแห่งปัญญาร่าเริงนั้น 

 อนิจจานุปัสสนาในเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ฯลฯ จักขุ ฯลฯ 



 22

อนิจจานุปัสสนาในชราและมรณะที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็ม

รอบ อนิจจานุปัสสนาในชราและมรณะที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบันที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อม

ทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบ ฯลฯ ปฏินิสสัคคานุปัสสนาในชราและมรณะที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว 

ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบ ปฏินิสสัคคานุปัสสนาในชราและมรณะที่เป็นอดีต อนาคต และ

ปัจจุบันที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบ  

คือ อนิจจานุปัสสนาในชราและมรณะที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาแล่นไปให้เต็ม

รอบ อนิจจานุปัสสนาในชราและมรณะที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบันที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อม

ทำปัญญาแล่นไปให้เต็มรอบ ฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ ประการนี้เป็นอันบุคคลบรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้อง

แล้วด้วยปัญญาแห่งปัญญาร่าเริงนั้น 

[๓] ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้ง   

โสดาปัตติผล  

ธรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ  

๑.  สัปปุริสสังเสวะ   (คบสัตบุรุษ)  

๒.  สัทธัมมัสสวนะ   (ฟังพระสัทธรรม)  

๓.  โยนิโสมนสิการ   (การพิจารณาโดยแยบคาย)  

๔.  ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ  (ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม)  

ธรรม ๔ ประการนี้แลที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งโสดาปัตติผล  

ธรรม ๔ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งสกทาคามิผล ฯลฯ ย่อม

เป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งอนาคามิผล ฯลฯ ย่อมเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งอรหัตตผล  

ธรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ  

๑.  สัปปุริสสังเสวะ  ๒.  สัทธัมมัสสวนะ  

๓.  โยนิโสมนสิการ  ๔.  ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ  

ธรรม ๔ ประการนี้แลที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งอรหัตตผล 

ธรรม ๔ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือการได้ปัญญา ฯลฯ ย่อมเป็นไป

เพ่ือความเจริญแห่งปัญญา ฯลฯ ย่อมเป็นไปเพ่ือความไพบูลย์แห่งปัญญา ฯลฯ ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้

มีปัญญามาก ฯลฯ ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญากว้างขวาง ฯลฯ ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มี

ปัญญาไพบูลย์ ฯลฯ ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้ง ฯลฯ ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาไม่

ใกล้ ฯลฯ ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาดุจแผ่นดิน ฯลฯ ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มากด้วยปัญญา 

ฯลฯ ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาเร็ว ฯลฯ ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาพลัน ฯลฯ ย่อมเป็น

ไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริง ฯลฯ ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาแล่นไป ฯลฯ ย่อมเป็นไปเพ่ือ

ความเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม ฯลฯ ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาชำแรกกิเลส  

ธรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ  

๑.  สัปปุริสสังเสวะ  ๒.  สัทธัมมัสสวนะ  

๓.  โยนิโสมนสิการ ๔.  ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ  

ธรรม ๔ ประการนี้แลที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาชำแรก

กิเลส 
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๑. โสฬสปัญญานิทเทส 

แสดงปัญญา ๑๖ ประการ 

[๔] คำว่า ย่อมเป็นไปเพื่อการได้ปัญญา อธิบายว่า การได้ปัญญา เป็นอย่างไร   

คือ การได้ การได้เฉพาะ การถึง การถึงเฉพาะ การถูกต้อง การทำให้แจ้ง การเข้าถึงพร้อมซึ่งมัคค

ญาณ ๔ ผลญาณ ๔ ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ อภิญญาญาณ ๖ ญาณ ๗๓ ญาณ ๗๗ นี้ชื่อว่าการได้ปัญญา ใน

คำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือได้ปัญญา (๑) 

คำว่า ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา อธิบายว่า ความเจริญแห่งปัญญา เป็นอย่างไร   

คือ ปัญญาของพระเสขะ ๗ จำพวก และของกัลยาณปุถุชน ย่อมเจริญ ปัญญาของพระอรหันต์ 

ย่อมเจริญ ชื่อว่าความเจริญด้วยปัญญาที่เจริญแล้ว นี้ชื่อว่าความเจริญแห่งปัญญา ในคำว่า ย่อมเป็นไป

เพ่ือความเจริญแห่งปัญญา (๒) 

คำว่า ย่อมเป็ นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งปัญญา อธิบายว่า ความไพบูลย์ แห่งปัญญา เป็น

อย่างไร   

คือ ปัญญาของพระเสขะ ๗ จำพวก และของกัลยาณปุถุชน ย่อมถึงความ ไพบูลย์ ปัญญาของ

พระอรหันต์ที่ถึงความไพบูลย์แล้ว นี้ชื่อว่าความไพบูลย์แห่งปัญญา ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความไพบูลย์

แห่งปัญญา (๓) 

คำว่า ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามาก อธิบายว่า ปัญญามาก เป็นอย่างไร   

คือ ชื่อว่าปัญญามาก เพราะกำหนดอรรถได้มาก ชื่อว่าปัญญามาก เพราะกำหนดธรรมได้มาก 

ชื่อว่าปัญญามาก เพราะกำหนดนิรุตติได้มาก ชื่อว่าปัญญามาก เพราะกำหนดปฏิภาณได้มาก ชื่อว่า

ปัญญามาก เพราะกำหนดสีลขันธ์ได้มาก ชื่อว่าปัญญามาก เพราะกำหนดสมาธิขันธ์ได้มาก ชื่อว่าปัญญา

มาก เพราะกำหนดปัญญาขันธ์ได้มาก ชื่อว่าปัญญามาก เพราะกำหนดวิมุตติขันธ์ได้มาก ชื่อว่า ปัญญา

มาก เพราะกำหนดวิมุตติญาณทัสสนขันธ์ได้มาก ชื่อว่าปัญญามาก เพราะกำหนดฐานะและอฐานะได้มาก 

ชื่อว่าปัญญามาก เพราะกำหนดวิหารสมาบัติได้มาก ชื่อว่าปัญญามาก เพราะกำหนดอริยสัจได้มาก ชื่อว่า

ปัญญามาก เพราะกำหนดสติปัฏฐานได้มาก ชื่อว่าปัญญามาก เพราะกำหนดสัมมัปปธานได้มาก ชื่อว่า

ปัญญามาก เพราะกำหนดอิทธิบาทได้มาก ชื่อว่าปัญญามาก เพราะกำหนดอินทรีย์ได้มาก ชื่อว่าปัญญา

มาก เพราะกำหนดพละได้มาก ชื่อว่าปัญญามาก เพราะกำหนดโพชฌงค์ได้มาก ชื่อว่าปัญญามาก เพราะ

กำหนดอริยมรรคได้มาก ชื่อว่าปัญญามาก เพราะกำหนดสามัญญผลได้มาก ชื่อว่าปัญญามาก เพราะ

กำหนดอภิญญาได้มาก ชื่อว่าปัญญามาก เพราะกำหนดนิพพานที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงได้มาก นี้ชื่อว่า

ปัญญามาก ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญามาก (๔) 

คำว่า ย่อมเป็ นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญากว้างขวาง อธิบายว่า ปัญญากว้างขวาง เป็น

อย่างไร   

คือ ชื่อว่าปัญญากว้างขวาง เพราะญาณเป็นไปในขันธ์ต่าง ๆ กว้างขวาง ชื่อว่า ปัญญากว้างขวาง 

เพราะญาณเป็นไปในธาตุต่าง ๆ กว้างขวาง ชื่อว่าปัญญากว้างขวาง เพราะญาณเป็นไปในอายตนะต่าง ๆ 

กว้างขวาง ชื่อว่าปัญญากว้างขวาง เพราะญาณ เป็นไปในปฏิจจสมุปบาทต่าง ๆ กว้างขวาง ชื่อว่าปัญญา

กว้างขวาง เพราะญาณเป็นไปในความได้เนือง ๆ ซึ่งความว่างต่าง ๆ กว้างขวาง ชื่อว่าปัญญากว้างขวาง 

เพราะญาณเป็นไปในอรรถต่าง ๆ กว้างขวาง ชื่อว่าปัญญากว้างขวาง เพราะญาณเป็นไปในธรรมต่าง ๆ 

กว้างขวาง ชื่อว่าปัญญากว้างขวาง เพราะญาณเป็นไปในนิรุตติ ต่าง ๆ กว้างขวาง ชื่อว่าปัญญากว้างขวาง 

เพราะญาณเป็นไปในปฏิภาณต่าง ๆ กว้างขวาง ชื่อว่าปัญญากว้างขวาง เพราะญาณเป็นไปในสีลขันธ์ต่าง 

ๆ กว้างขวาง ชื่อว่าปัญญากว้างขวาง เพราะญาณเป็นไปในสมาธิขันธ์ต่าง ๆ กว้างขวาง ชื่อว่าปัญญากว้าง
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ขวาง เพราะญาณเป็นไปในปัญญาขันธ์ต่าง ๆ กว้างขวาง ชื่อว่าปัญญากว้างขวาง เพราะญาณเป็นไปใน

วิมุตติขันธ์ต่าง ๆ กว้างขวาง ชื่อว่าปัญญากว้างขวาง เพราะญาณเป็นไปในวิมุตติญาณทัสสนขันธ์ต่าง ๆ 

กว้างขวาง ชื่อว่าปัญญากว้างขวาง เพราะญาณเป็นไปในฐานะและอฐานะต่าง ๆ กว้างขวาง ชื่อว่าปัญญา

กว้างขวาง เพราะญาณเป็นไปในวิหารสมาบัติต่าง ๆ กว้างขวาง ชื่อว่าปัญญากว้างขวาง เพราะญาณเป็น

ไปในอริยสัจต่าง ๆ กว้างขวาง ชื่อว่าปัญญากว้างขวาง เพราะญาณเป็นไปในสติปัฏฐานต่าง ๆ กว้างขวาง 

ชื่อว่าปัญญากว้างขวาง เพราะญาณเป็นไปในสัมมัปปธานต่าง ๆ กว้างขวาง ชื่อว่าปัญญากว้างขวาง 

เพราะญาณเป็นไปในอิทธิบาทต่าง ๆ กว้างขวาง ชื่อว่าปัญญากว้างขวาง เพราะญาณเป็นไปในอินทรีย์ต่าง 

ๆ กว้างขวาง ชื่อว่าปัญญากว้างขวาง เพราะญาณเป็นไปในพละต่าง ๆ กว้างขวาง ชื่อว่าปัญญากว้างขวาง 

เพราะญาณเป็นไปในโพชฌงค์ต่าง ๆ กว้างขวาง ชื่อว่าปัญญากว้างขวาง เพราะญาณเป็นไปในอริยมรรค

ต่าง ๆ กว้างขวาง ชื่อว่าปัญญากว้างขวาง เพราะญาณเป็นไปในสามัญญผลต่าง ๆ กว้างขวาง ชื่อว่า

ปัญญากว้างขวาง เพราะญาณเป็นไปในอภิญญาต่าง ๆ กว้างขวาง ชื่อว่าปัญญากว้างขวาง เพราะญาณ

เป็นไปในนิพพานที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงเหนือกว่าธรรมที่ทั่วไปแก่ปุถุชน นี้ชื่อว่าปัญญากว้างขวาง ในคำ

ว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญากว้างขวาง (๕) 

คำว่า ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพบูลย์ อธิบายว่า ปัญญาไพบูลย์ เป็นอย่างไร   

คือ ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์ เพราะกำหนดอรรถไพบูลย์ ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์ เพราะกำหนดธรรม

ไพบูลย์ ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์ เพราะกำหนดนิรุตติไพบูลย์ ชื่อว่า ปัญญาไพบูลย์ เพราะกำหนดปฏิภาณ

ไพบูลย์ ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์ เพราะกำหนด สีลขันธ์ไพบูลย์ ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์ เพราะกำหนดสมาธิขันธ์

ไพบูลย์ ชื่อว่าปัญญา ไพบูลย์ เพราะกำหนดปัญญาขันธ์ไพบูลย์ ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์ เพราะกำหนด วิมุตติ

ขันธ์ไพบูลย์ ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์ เพราะกำหนดวิมุตติญาณทัสสนขันธ์ ไพบูลย์ ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์ 

เพราะกำหนดฐานะและอฐานะไพบูลย์ ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์ เพราะกำหนดวิหารสมาบัติไพบูลย์ ชื่อว่า

ปัญญาไพบูลย์ เพราะกำหนดอริยสัจไพบูลย์ ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์ เพราะกำหนดสติปัฏฐานไพบูลย์ ชื่อว่า

ปัญญาไพบูลย์ เพราะกำหนดสัมมัปปธานไพบูลย์ ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์ เพราะกำหนด อิทธิบาทไพบูลย์ ชื่อ

ว่าปัญญาไพบูลย์ เพราะกำหนดอินทรีย์ไพบูลย์ ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์ เพราะกำหนดพละไพบูลย์ ชื่อว่า

ปัญญาไพบูลย์ เพราะกำหนดโพชฌงค์ไพบูลย์ ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์ เพราะกำหนดอริยมรรคไพบูลย์ ชื่อว่า

ปัญญาไพบูลย์ เพราะกำหนดสามัญญผลไพบูลย์ ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์ เพราะกำหนดอภิญญาไพบูลย์ ชื่อ

ว่าปัญญาไพบูลย์ เพราะกำหนดอภิญญาไพบูลย์ ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์ เพราะกำหนดนิพพานที่เป็น

ประโยชน์อย่างย่ิงไพบูลย์ นี้ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์ ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาไพบูลย์ (๖) 

คำว่า ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้ง อธิบายว่า ปัญญาลึกซึ้ง เป็นอย่างไร   

คือ ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้ง เพราะญาณเป็นไปในขันธ์ลึกซึ้ง ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้ง เพราะญาณเป็นไปใน

ธาตุลึกซึ้ง ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้ง เพราะญาณเป็นไปในอายตนะลึกซึ้ง ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้ง เพราะญาณเป็นไป

ในปฏิจจสมุปบาทลึกซึ้ง ชื่อว่า ปัญญาลึกซึ้ง เพราะญาณเป็นไปในความได้เนือง ๆ ซึ่งความว่างต่าง ๆ ลึก

ซึ้ง ชื่อว่า ปัญญาลึกซึ้ง เพราะญาณเป็นไปในอรรถต่าง ๆ ลึกซึ้ง ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้ง เพราะญาณ เป็นไปใน

ธรรมต่าง ๆ ลึกซึ้ง ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้ง เพราะญาณเป็นไปในนิรุตติต่าง ๆ ลึกซึ้ง ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้ง เพราะ

ญาณเป็นไปในปฏิภาณต่าง ๆ ลึกซึ้ง ชื่อว่าปัญญา ลึกซึ้ง เพราะญาณเป็นไปในสีลขันธ์ต่าง ๆ ลึกซึ้ง ชื่อว่า

ปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในสมาธิขันธ์ต่าง ๆ ลึกซึ้ง ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้ง เพราะญาณเป็นไปใน

ปัญญาขันธ์ต่าง ๆ ลึกซึ้ง ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้ง เพราะญาณเป็นไปในวิมุตติขันธ์ต่าง ๆ ลึกซึ้ง ชื่อว่าปัญญาลึก

ซึ้ง เพราะญาณเป็นไปในวิมุตติญาณทัสสนขันธ์ต่าง ๆ ลึกซึ้ง ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้ง เพราะญาณเป็นไปใน

ฐานะและอฐานะต่าง ๆ ลึกซึ้ง ชื่อว่า ปัญญาลึกซึ้ง เพราะญาณเป็นไปในวิหารสมาบัติต่าง ๆ ลึกซึ้ง ชื่อว่า
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ปัญญาลึกซึ้ง เพราะญาณเป็นไปในอริยสัจต่าง ๆ ลึกซึ้ง ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้ง เพราะญาณเป็นไปใน สติปัฏ

ฐานต่าง ๆ ลึกซึ้ง ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้ง เพราะญาณเป็นไปในสัมมัปปธานต่าง ๆ ลึกซึ้ง ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้ง 

เพราะญาณเป็นไปในอิทธิบาทต่าง ๆ ลึกซึ้ง ชื่อว่าปัญญา ลึกซึ้ง เพราะญาณเป็นไปในอินทรีย์ต่าง ๆ ลึกซึ้ง 

ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้ง เพราะญาณเป็นไปในพละต่าง ๆ ลึกซึ้ง ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้ง เพราะญาณเป็นไปใน

โพชฌงค์ต่าง ๆ ลึกซึ้ง ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้ง เพราะญาณเป็นไปในอริยมรรคต่าง ๆ ลึกซึ้ง ชื่อว่าปัญญา ลึกซึ้ง 

เพราะญาณเป็นไปในสามัญญผลต่าง ๆ ลึกซึ้ง ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้ง เพราะญาณเป็นไปในอภิญญาลึกซึ้ง ชื่อ

ว่าปัญญาลึกซึ้ง เพราะญาณเป็นไปในนิพพานที่เป็นประโยชน์ลึกซึ้ง นี้ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้ง ในคำว่า ย่อมเป็น

ไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้ง (๗) 

คำว่า ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไม่ใกล ้อธิบายว่า ปัญญาไม่ใกล้ เป็นอย่างไร   

คือ อัตถปฏิสัมภิทาบุคคลใดบรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญา โดยการกำหนด

อรรถ ธัมมปฏิสัมภิทาบุคคลใดบรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญา โดยการกำหนดธรรม       

นิรุตติปฏิสัมภิทาบุคคลใดบรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญา โดยการกำหนดนิรุตติ ปฏิภาณ

ปฏิสัมภิทาบุคคลใดบรรลุแล้ว ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาโดยการกำหนดปฏิภาณ อรรถ ธรรม 

นิรุตติ และปฏิภาณของบุคคลนั้นใครอื่นสามารถจะถึงได้ และบุคคล นั้นก็เป็นผู้หนึ่งที่ปุถุชนอื่น ๆ ไม่

สามารถจะเทียมทันได้ เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้นจึงเป็นปัญญาไม่ใกล้ 

ปัญญาของกัลยาณปุถุชนห่างไกลแสนไกล ไม่ใกล้ ไม่ชิดกับปัญญาของบุคคลที่ ๘  เมื่อเทียบ41

กับกัลยาณปุถุชน บุคคลที่ ๘ มีปัญญาไม่ใกล้  

ปัญญาของบุคคลที่ ๘ ห่างไกลแสนไกล ไม่ใกล้ ไม่ชิดกับปัญญาของพระโสดาบัน เมื่อเทียบกับ

บุคคลที่ ๘ พระโสดาบันมีปัญญาไม่ใกล้  

ปัญญาของพระโสดาบันห่างไกลแสนไกล ไม่ใกล้ ไม่ชิดกับปัญญาของพระสกทาคามี เมื่อเทียบ

กับพระโสดาบัน พระสกทาคามีมีปัญญาไม่ใกล้  

ปัญญาของพระสกทาคามีห่างไกลแสนไกล ไม่ใกล้ ไม่ชิดกับปัญญาของพระอนาคามี เมื่อเทียบ

กับพระสกทาคามี พระอนาคามีมีปัญญาไม่ใกล้  

ปัญญาของพระอนาคามีห่างไกลแสนไกล ไม่ใกล้ ไม่ชิดกับปัญญาของพระ อรหันต์ เมื่อเทียบกับ

พระอนาคามี พระอรหันต์มีปัญญาไม่ใกล้  

ปัญญาของพระอรหันต์ห่างไกลแสนไกล ไม่ใกล้ ไม่ชิดกับปัญญาของพระปัจเจกพุทธเจ้า เมื่อ

เทียบกับพระอรหันต์ พระปัจเจกพุทธเจ้ามีปัญญาไม่ใกล้ เมื่อเทียบกับพระปัจเจกพุทธเจ้า และโลกพร้อม

ทั้งเทวโลก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นผู้เลิศ ทรงมีปัญญาไม่ใกล้ 

[๕] พระผู้มีพระภาคทรงฉลาดในประเภทแห่งปัญญา ทรงมีญาณแตกฉาน ทรงบรรลุปฏิสัมภิทา 

ทรงบรรลุเวสารัชชญาณ ๔  เป็นผู้ทรงทสพลญาณ ทรงเป็น บุรุษองอาจ ทรงเป็นบุรุษดุจราชสีห์ ทรงเป็น42

บุรุษดุจนาค ทรงเป็นบุรุษอาชาไนย ทรงเป็นบุรุษผู้เอาธุระ มีพระญาณหาที่สุดมิได้ มีพระเดชหาที่สุดมิได้ มี

พระยศ หาที่สุดมิได้ ทรงมั่งคั่ง ทรงมีทรัพย์มาก มีพระปัญญาเป็นทรัพย์ ทรงเป็นผู้นำ เป็นผู้นำไปโดยวิเศษ 

 บุคคลท่ี ๘ ในที่นี้หมายถึงท่านผู้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติมรรค (ขุ.ป.อ.(บาลี) ๒/๕/๒๙๕)41

 เวสารัชชญาณ ๔ ได้แก่ (๑) สัมมาสัมพุทธปฏิญญา (ท่านปฏิญญาว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะ ธรรมเหล่านี้ท่านยังไม่รู้) (๒) 42

ขีณาสวปฏิญญา (ท่านปฏิญญาว่าเป็นขีณาสพ อาสวะเหล่านี้ของท่านยังไม่สิ้น) (๓) อันตรายิกธรรมวาทะ (ท่านกล่าวธรรมเหล่า
ใดว่าเป็นอันตราย ธรรมเหล่านั้นไม่อาจก่ออันตรายแก่ ผู้เสพได้จริง) (๔) นิยยานิกธรรมเทศนา (ท่านแสดงธรรมเพ่ือประโยชน์อย่าง
ใด ประโยชน์อย่างนั้นไม่เป็นทางนำผู้ทำตามให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง) (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๕/๒๙๕)



 26

เป็นผู้ตามแนะนำ ทรงให้รู้จักประโยชน์ ให้พินิจพิจารณา ทรงเพ่งประโยชน์ ทรงทำให้เลื่อมใสได้ พระผู้มี

พระภาคพระองค์นั้นทรงทำมรรค ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ทรงทำมรรคที่ยังไม่เกิดพร้อมให้เกิดพร้อม ตรัสบอก

มรรคที่ยังมิได้ตรัสบอก ทรงรู้จักมรรค ทรงรู้แจ้งมรรค ทรงฉลาดในมรรค และสาวกของ พระผู้มีพระภาค

พระองค์นั้นผู้ดำเนินไปตามมรรคอยู่ในบัดนี้ จะเพียบพร้อมด้วยศีลาทิคุณในภายหลัง 

พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น มีพระจักษุ มีพระญาณ มี

พระธรรม เป็นดุจพระพรหม ตรัส บอก นำความหมายออกมา ประทานอมตธรรม เป็นพระธรรมสามี เป็น

พระตถาคต ไม่มีสิ่งที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นยังไม่ทรงทราบ ไม่ทรงเห็น ไม่ทรงรู้แจ้ง ไม่ทรงทำให้แจ้ง 

มิได้ทรงถูกต้องด้วยพระปัญญา ธรรมทั้งปวงรวมทั้งอดีต อนาคต และปัจจุบันย่อมมาสู่คลองเฉพาะพระ

ญาณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าโดยอาการทั้งปวง ธรรมดาประโยชน์ที่ควรแนะนำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็น

ธรรมที่ควรรู้มีอยู่ คือ ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น หรือประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ประโยชน์ในภพปัจจุบัน หรือ

ประโยชน์ในภพหน้า ประโยชน์ตื้นหรือประโยชน์ลึก ประโยชน์ลี้ลับหรือประโยชน์ปิดบัง ประโยชน์ที่ควร

แนะนำหรือประโยชน์ที่แนะนำแล้ว ประโยชน์ที่ไม่มีโทษหรือประโยชน์ ที่ไม่มีกิเลส ประโยชน์ที่ผ่องแผ้วหรือ

ประโยชน์อย่างย่ิง ประโยชน์ทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณ 

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมทุกอย่างย่อมเป็นไปตามพระญาณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า 

พระญาณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าไม่ติดขัดในอดีต อนาคต ปัจจุบัน บทธรรมที่ควรแนะนำมีอยู่เพียงใด 

พระญาณก็มีเพียงนั้น พระญาณมีอยู่ เพียงใด บทธรรมที่ควรแนะนำก็ย่อมมีพระญาณเป็นส่วนสุดรอบ พระ

ญาณย่อมไม่เป็นไปเกินบทธรรมที่ควรแนะนำ ทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็มีอยู่ไม่เกินกว่าพระญาณ 

ธรรมเหล่านั้นตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันเหมือนชั้นแห่งผอบ ๒ ชั้นทับกันสนิทพอดี ชั้นผอบด้าน

ล่างก็ไม่เกินด้านบน ชั้นผอบด้านบนก็ไม่เกิน ด้านล่าง ชั้นผอบทั้ง ๒ ย่อมวางประกบกันที่ส่วนสุดโดยรอบ

ของกันและกัน ฉันใด บทธรรมที่ควรแนะนำและพระญาณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าก็ตั้งอยู่ในส่วนสุด

รอบ ของกันและกัน ฉันนั้นเหมือนกัน บทธรรมที่ควรแนะนำมีอยู่เพียงใด พระญาณก็มีอยู่เพียงนั้น พระ

ญาณมีอยู่เพียงใด บทธรรมที่ควรแนะนำก็มีเพียงนั้น พระญาณย่อมมีบทธรรมที่ควรแนะนำเป็นส่วนสุด

รอบ บทธรรมที่ควรแนะนำก็ย่อมมีพระญาณเป็นส่วนสุดรอบ พระญาณย่อมไม่เป็นไปเกินกว่าบทธรรมที่

ควรแนะนำ ทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็มีอยู่ไม่เกินกว่าพระญาณ ธรรมเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ในส่วนสุด

รอบของกันและกัน 

พระญาณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าย่อมเป็นไปในธรรมทั้งปวง ธรรมทั้งปวง นับเนื่องด้วย

ความนึก นับเนื่องด้วยความหวัง นับเนื่องด้วยมนสิการ นับเนื่องด้วยจิตตุปบาทของพระผู้มีพระภาคพุทธ

เจ้า พระญาณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าย่อมเป็นไปในสัตว์ทั้งปวง พระผู้มีพระภาคทรงทราบอัธยาศัย 

อนุสัย จริต อธิมุตติของเหล่าสัตว์ทุกจำพวก ทรงรู้จักเหล่าสัตว์ผู้มีกิเลสดุจธุลีน้อยในปัญญาจักษุ มีกิเลสดุจ

ธุลีมากในปัญญาจักษุ มีอินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อน มีอาการดี มีอาการทราม ที่พระองค์พึงสอนให้รู้แจ้ง

ได้ง่าย พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยาก เป็นภัพพสัตว์ (ผู้สมควรบรรลุธรรม) และอภัพพสัตว์ (ผู้ไม่สมควรบรรลุธรรม) 

โลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย์ย่อมเป็นไป

ภายในพระพุทธญาณ 

ปลาและเต่าชนิดใดชนิดหนึ่ง รวมทั้งปลาติมิ ปลาติมิงคละ และปลาติมิติมิงคละ ย่อมเป็นไป43

ภายในมหาสมุทร ฉันใด โลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดา 

 ปลาท้ัง ๓ ตัวน้ี เป็นปลาขนาดใหญ่ คือ ปลาติมิงคละสามารถกลืนกินปลาติมิได้ และปลาติมิติมิงคละ มีขนาดลำตัวใหญ่ถึง 43

๕๐๐ โยชน์ สามารถกลืนกินปลาติมิงคละได้ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๕/๓๐๐, ขุ.ม.อ. (บาลี) ๖๙/๒๙๗)
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และมนุษย์ย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณ ฉันนั้นเหมือนกัน นกชนิดใดชนิดหนึ่ง รวมทั้งครุฑนามว่า 

เวนไตย ย่อมบินไปในอากาศ ฉันใด พระพุทธสาวกทั้งหลายผู้เสมอกับพระสารีบุตรด้วยปัญญาก็ย่อมเป็น

ไปในส่วนแห่งพระพุทธญาณ ฉันนั้นเหมือนกัน พระพุทธญาณย่อมแผ่ครอบคลุมปัญญาของเทวดาและ

มนุษย์อยู่ 

เหล่าบัณฑิตผู้เป็นกษัตริย์ เป็นพราหมณ์ เป็นคหบดี เป็นสมณะ ผู้มีปัญญาละเอียด รู้วาทะของผู้

อื่น เหมือนนายขมังธนูสามารถยิงเนื้อทราย ดุจจะเที่ยวทำลายทิฏฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาของตน บัณฑิต

เหล่านั้นพากันปรุงแต่งปัญหาเข้าไปหาพระตถาคตทูลถามปัญหาทั้งลี้ลับและปิดบัง ปัญหาเหล่านั้นที่พระผู้

มีพระภาคทรงซักไซ้และตรัสแก้แล้วเป็นปัญหามีเหตุให้ทรงแสดง ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคทรงรุ่งเรืองย่ิง

ด้วยพระปัญญาเพราะทรงแก้ปัญหาเหล่านั้น เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงเป็นผู้เลิศ มีพระปัญญา

ไม่ใกล้ นี้ชื่อว่าปัญญาไม่ใกล้ ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาไม่ใกล้ (๘) 

[๖] คำว่า ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาดุจแผ่นดิน อธิบายว่า ปัญญา ดุจแผ่นดิน เป็น

อย่างไร   

คือ ชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดิน เพราะครอบงำราคะ ชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดิน เพราะครอบงำราคะ

แล้ว ชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดิน เพราะครอบงำโทสะ ชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดิน เพราะครอบงำโทสะแล้ว ชื่อว่า

ปัญญาดุจแผ่นดิน เพราะครอบงำโมหะ ชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดิน เพราะครอบงำโมหะแล้ว  

ชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดิน เพราะครอบงำโกธะ ชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดิน เพราะครอบงำโกธะแล้ว 

ฯลฯ ชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดิน เพราะครอบงำอุปนาหะ ฯลฯ มักขะ ฯลฯ ปฬาสะ ฯลฯ อิสสา ฯลฯ มัจฉริยะ 

ฯลฯ มายา ฯลฯ สาเถยยะ ฯลฯ ถัมภะ ฯลฯ สารัมภะ ฯลฯ มานะ ฯลฯ อติมานะ ฯลฯ มทะ ฯลฯ ปมาทะ ฯลฯ 

กิเลสทั้งปวง ฯลฯ ทุจริตทั้งปวง ฯลฯ อภิสังขารทั้งปวง ฯลฯ ชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดิน เพราะครอบงำกรรมอัน

เป็นเหตุให้เป็นไปสู่ภพทั้งปวง ชื่อว่า ปัญญาดุจแผ่นดิน เพราะครอบงำกรรมอันเป็นเหตุให้เป็นไปสู่ภพทั้ง

ปวงแล้ว  

ชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดิน เพราะเป็นปัญญาย่ำยีราคะที่เป็นข้าศึก ชื่อว่าปัญญา ดุจแผ่นดิน เพราะ

เป็นปัญญาย่ำยีโทสะที่เป็นข้าศึก ชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดิน เพราะ เป็นปัญญาย่ำยีโมหะที่เป็นข้าศึก ชื่อว่า

ปัญญาดุจแผ่นดิน เพราะเป็นปัญญาย่ำยีโกธะ ฯลฯ อุปนาหะ ฯลฯ มักขะ ฯลฯ ปฬาสะ ฯลฯ อิสสา ฯลฯ 

มัจฉริยะ ฯลฯ มายา ฯลฯ สาเถยยะ ฯลฯ ถัมภะ ฯลฯ สารัมภะ ฯลฯ มานะ ฯลฯ อติมานะ ฯลฯ มทะ ฯลฯ 

ปมาทะ ฯลฯ กิเลสทั้งปวง ฯลฯ ทุจริตทั้งปวง ฯลฯ อภิสังขารทั้งปวง ฯลฯ ชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดิน เพราะเป็น

ปัญญาย่ำยีกรรมที่เป็นเหตุไปสู่ภพทั้งปวงที่เป็นข้าศึก 

แผ่นดินท่านกล่าวว่า ภูริ บุคคลประกอบด้วยปัญญาที่กว้างขวางไพบูลย์เสมอด้วยแผ่นดินนั้น 

เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดิน อีกประการหนึ่ง คำว่า ภูริ นี้เป็นชื่อของปัญญา ปัญญา

กว้างขวางดุจแผ่นดิน เป็นปัญญาทำลายกิเลส เป็นปัญญาเครื่องแนะนำ เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้นจึงชื่อว่า

ปัญญาดุจแผ่นดิน นี้ชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดิน ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาดุจแผ่นดิน (๙) 

คำว่า ย่อมเป็ นไปเพื่อความเป็นผู้มากด้วยปัญญา อธิบายว่า ความเป็นผู้มากด้วยปัญญา 

เป็นอย่างไร   

คือ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้หนักด้วยปัญญา เป็นผู้ประพฤติด้วยปัญญา มีปัญญาเป็นที่อาศัย 

น้อมไปด้วยปัญญา มีปัญญาเป็นธงชัย มีปัญญาเป็นยอด มีปัญญาเป็นใหญ่ มากด้วยการเลือกเฟ้น มาก

ด้วยการค้นคว้า มากด้วยการพิจารณา มากด้วยการเพ่งพินิจ มีการเพ่งพิจารณาเป็นธรรมดา ประพฤติอยู่

ด้วยปัญญาที่แจ่มแจ้ง มีความประพฤติงดเว้นด้วยปัญญาที่แจ่มแจ้ง หนักในปัญญา มากด้วยปัญญา โน้ม

ไปในปัญญา น้อมไปในปัญญา เงื้อมไปในปัญญา น้อมจิตไปในปัญญา หลุดพ้นไปด้วยปัญญา มีปัญญา
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เป็นใหญ่ เปรียบเหมือนภิกษุผู้หนักในคณะ ท่านเรียกว่า “ผู้มากด้วยคณะ” ผู้หนักในจีวร ท่านเรียกว่า “ผู้

มากด้วยจีวร” ผู้หนักในบาตร ท่านเรียกว่า “ผู้มากด้วยบาตร” ผู้หนักในเสนาสนะ ท่านเรียกว่า “ผู้มากด้วย

เสนาสนะ” นี้ชื่อว่าความเป็นผู้มากด้วยปัญญา ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มากด้วยปัญญา (๑๐) 

คำว่า ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็ว อธิบายว่า ปัญญาเร็ว เป็นอย่างไร   

คือ ชื่อว่าปัญญาเร็ว เพราะบำเพ็ญศีลได้เร็วไว ชื่อว่าปัญญาเร็ว เพราะบำเพ็ญอินทรียสังวรได้เร็ว

ไว ชื่อว่าปัญญาเร็ว เพราะบำเพ็ญโภชเนมัตตัญญุตาได้เร็วไว ชื่อว่าปัญญาเร็ว เพราะบำเพ็ญชาคริยานุโยค

ได้เร็วไว ชื่อว่าปัญญาเร็ว เพราะบำเพ็ญสีลขันธ์ได้เร็วไว ชื่อว่าปัญญาเร็ว เพราะบำเพ็ญสมาธิขันธ์ได้เร็วไว 

ชื่อว่าปัญญาเร็ว เพราะบำเพ็ญปัญญาขันธ์ได้เร็วไว ชื่อว่าปัญญาเร็ว เพราะบำเพ็ญวิมุตติขันธ์ได้เร็วไว ชื่อ

ว่าปัญญาเร็ว เพราะบำเพ็ญวิมุตติญาณทัสสนขันธ์ได้เร็วไว ชื่อว่าปัญญาเร็ว เพราะรู้แจ้งฐานะและอฐานะ

ได้เร็วไว ชื่อว่าปัญญาเร็ว เพราะบำเพ็ญวิหารสมาบัติได้เร็วไว ชื่อว่าปัญญาเร็ว เพราะรู้แจ้งอริยสัจได้เร็วไว 

ชื่อว่าปัญญาเร็ว เพราะเจริญสติปัฏฐานได้เร็วไว ชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะเจริญสัมมัปปธานได้เร็วไว ชื่อว่า

ปัญญาเร็ว เพราะเจริญอิทธิบาทได้เร็วไว ชื่อว่าปัญญาเร็ว เพราะเจริญอินทรีย์ได้เร็วไว ชื่อว่าปัญญาเร็ว 

เพราะเจริญพละได้เร็วไว ชื่อว่าปัญญาเร็ว เพราะเจริญโพชฌงค์ได้เร็วไว ชื่อว่าปัญญาเร็ว เพราะเจริญ

อริยมรรคได้เร็วไว ชื่อว่าปัญญาเร็ว เพราะทำให้แจ้งสามัญญผลได้เร็วไว ชื่อว่าปัญญาเร็ว เพราะรู้แจ้ง

อภิญญาได้เร็วไว ชื่อว่าปัญญาเร็ว เพราะทำให้แจ้งนิพพานที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงได้เร็วไว นี้ชื่อว่าปัญญา

เร็ว ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาเร็ว (๑๑) 

คำว่า ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาพลัน อธิบายว่า ปัญญาพลัน เป็นอย่างไร   

คือ ชื่อว่าปัญญาพลัน เพราะบำเพ็ญศีลได้เร็วพลัน ชื่อว่าปัญญาพลัน เพราะบำเพ็ญอินทรียสังวร

ได้เร็วพลัน ชื่อว่าปัญญาพลัน เพราะบำเพ็ญโภชเน-มัตตัญญุตาได้เร็วพลัน ชื่อว่าปัญญาพลัน เพราะ

บำเพ็ญชาคริยานุโยคได้เร็วพลัน  

ชื่อว่าปัญญาพลัน เพราะบำเพ็ญสีลขันธ์ ฯลฯ สมาธิขันธ์ ฯลฯ ปัญญาขันธ์ ฯลฯ วิมุตติขันธ์ ฯลฯ 

ชื่อว่าปัญญาพลัน เพราะบำเพ็ญวิมุตติญาณทัสสนขันธ์ ได้เร็วพลัน  

ชื่อว่าปัญญาพลัน เพราะรู้แจ้งฐานะและอฐานะได้เร็วพลัน ชื่อว่าปัญญาพลันเพราะบำเพ็ญวิหาร

สมาบัติได้เร็วพลัน ชื่อว่าปัญญาพลัน เพราะรู้แจ้งอริยสัจได้เร็วพลัน ชื่อว่าปัญญาพลัน เพราะเจริญสติปัฏ

ฐานได้เร็วพลัน ชื่อว่าปัญญาพลันเพราะเจริญสัมมัปปธานได้เร็วพลัน ชื่อว่าปัญญาพลัน เพราะเจริญอิทธิ

บาทได้ เร็วพลัน ชื่อว่าปัญญาพลัน เพราะเจริญอินทรีย์ได้เร็วพลัน ชื่อว่าปัญญาพลันเพราะเจริญพละได้เร็ว

พลัน ชื่อว่าปัญญาพลัน เพราะเจริญโพชฌงค์ได้เร็วพลัน ชื่อว่าปัญญาพลัน เพราะเจริญอริยมรรคได้เร็ว

พลัน ชื่อว่าปัญญาพลัน เพราะทำ ให้แจ้งสามัญญผลได้เร็วพลัน ชื่อว่าปัญญาพลัน เพราะรู้แจ้งอภิญญาได้

เร็วพลัน ชื่อว่าปัญญาพลัน เพราะทำให้แจ้งนิพพานที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงได้เร็วพลัน นี้ชื่อว่าปัญญาพลัน 

ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาพลัน (๑๒) 

คำว่า ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริง อธิบายว่า ปัญญาร่าเริง เป็นอย่างไร   

คือ บุคคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริงมาก มีความพอใจมาก มีความยินดีมาก มีความปราโมทย์

มาก บำเพ็ญศีล เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาร่าเริง บุคคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริงมาก มี

ความพอใจมาก มีความยินดีมาก มีความปราโมทย์มาก บำเพ็ญอินทรียสังวร เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้นจึง

ชื่อว่าปัญญาร่าเริง บุคคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริงมาก มีความพอใจมาก มีความยินดีมาก มีความ

ปราโมทย์มาก บำเพ็ญโภชเนมัตตัญญุตา เพราะเหตุนั้น ปัญญา นั้นจึงชื่อว่าปัญญาร่าเริง บุคคลบางคนใน

โลกนี้มีความร่าเริงมาก มีความพอใจมาก มีความยินดีมาก มีความปราโมทย์มาก บำเพ็ญชาคริยานุโยค 

เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาร่าเริง  
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บุคคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริงมาก มีความพอใจมาก มีความยินดีมาก มีความปราโมทย์

มาก บำเพ็ญสีลขันธ์ ฯลฯ สมาธิขันธ์ ฯลฯ ปัญญาขันธ์ ฯลฯ วิมุตติขันธ์ ฯลฯ บุคคลบางคนในโลกนี้มีความ

ร่าเริงมาก มีความพอใจมาก มีความยินดีมาก มีความปราโมทย์มาก บำเพ็ญวิมุตติญาณทัสสนขันธ์ เพราะ

เหตุนั้น ปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาร่าเริง  

บุคคลบางคนในโลกนี้ ... รู้แจ้งฐานะและอฐานะ ... บำเพ็ญวิหารสมาบัติให้ เต็มรอบ ... รู้แจ้ง

อริยสัจ ... เจริญสติปัฏฐาน ... เจริญสัมมัปปธาน ... เจริญอิทธิบาท ... เจริญอินทรีย์ ... เจริญพละ ... เจริญ

โพชฌงค์ ... เจริญอริยมรรค ... บุคคลบางคนในโลกนี้ ... ทำให้แจ้งสามัญญผล  

บุคคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริงมาก มีความพอใจมาก มีความยินดีมาก มีความปราโมทย์

มาก ทำให้แจ้งอภิญญา เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาร่าเริง บุคคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริง

มาก มีความพอใจมาก มีความยินดีมาก มีความปราโมทย์มาก ทำให้แจ้งนิพพานที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิง 

ด้วยปัญญานั้น เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาร่าเริง นี้ชื่อว่าปัญญาร่าเริง ในคำว่า ย่อมเป็นไป

เพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริง (๑๓) 

[๗] คำว่า ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแล่นไป อธิบายว่า ปัญญาแล่นไป เป็นอย่างไร   

คือ ชื่อว่าปัญญาแล่นไป เพราะปัญญาพลันแล่นไปสู่รูปทั้งปวงที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน 

เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต มีอยู่ในที่ไกลหรือมีอยู่ในที่ใกล้ โดยความไม่

เที่ยง ชื่อว่าปัญญาแล่นไป เพราะปัญญาพลันแล่นไปโดยความเป็นทุกข์ ชื่อว่าปัญญาแล่นไป เพราะ

ปัญญาพลันแล่นไปโดยความเป็นอนัตตา  

ชื่อว่าปัญญาแล่นไป เพราะปัญญาพลันแล่นไปสู่เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ ชื่อว่า

ปัญญาแล่นไป เพราะปัญญาพลันแล่นไปสู่วิญญาณทั้งปวงที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นภายใน

หรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต มีอยู่ในที่ไกลหรือมีอยู่ในที่ใกล้โดยความไม่เที่ยง ชื่อว่า

ปัญญาแล่นไป เพราะปัญญาพลันแล่นไปโดยความเป็นทุกข์ ชื่อว่าปัญญาแล่นไป เพราะปัญญาพลันแล่น

ไปโดยความเป็นอนัตตา  

ชื่อว่าปัญญาแล่นไป เพราะปัญญาพลันแล่นไปสู่จักขุ ฯลฯ ชื่อว่าปัญญาแล่นไป เพราะปัญญา

พลันแล่นไปสู่ชราและมรณะที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบันโดยความไม่เที่ยง ชื่อว่าปัญญาแล่นไป เพราะ

ปัญญาพลันแล่นไปโดยความเป็นทุกข์ ชื่อว่าปัญญาแล่นไป เพราะปัญญาพลันแล่นไป โดยความเป็น

อนัตตา 

ชื่อว่าปัญญาแล่นไป เพราะเทียบเคียง พินิจ พิจารณา ทำให้แจ้งว่ารูปที่เป็น อดีต อนาคต และ

ปัจจุบัน ชื่อว่าไม่เที่ยง เพราะมีสภาวะสิ้นไป ชื่อว่าเป็นทุกข์ เพราะมีสภาวะเป็นภัย ชื่อว่าเป็นอนัตตา เพราะ

มีสภาวะไม่มีแก่นสาร พลันแล่นไปในนิพพานซึ่งเป็นความดับแห่งรูป  

ชื่อว่าปัญญาแล่นไป เพราะเทียบเคียง พินิจ พิจารณา ทำให้แจ้งว่าเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ 

สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ฯลฯ จักขุ ฯลฯ ชื่อว่าปัญญาแล่นไป เพราะเทียบเคียง พินิจ พิจารณา ทำให้แจ้งว่า

ชราและมรณะทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ชื่อว่าไม่เที่ยง เพราะมีสภาวะสิ้นไป ชื่อว่าเป็นทุกข์ เพราะ

มีสภาวะเป็นภัย ชื่อว่าเป็นอนัตตา เพราะมีสภาวะไม่มีแก่นสารแล้วพลันแล่นไปในนิพพานซึ่งเป็นความดับ

แห่งชราและมรณะ 

ชื่อว่าปัญญาแล่นไป เพราะเทียบเคียง พินิจ พิจารณา ทำให้แจ้งว่ารูปทั้งที่เป็น อดีต อนาคต และ

ปัจจุบัน เป็นสภาวะไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันและกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป ดับ

ไปเป็นธรรมดาแล้วพลันแล่นไปในนิพพานซึ่งเป็นความดับแห่งรูป  
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ชื่อว่าปัญญาแล่นไป เพราะเทียบเคียง พินิจ พิจารณา ทำให้แจ้งว่าเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ 

สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ฯลฯ จักขุ ฯลฯ ชื่อว่าปัญญาแล่นไป เพราะเทียบเคียง พินิจ พิจารณา ทำให้แจ้งว่า

ชราและมรณะทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นสภาวะไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันและกัน

เกิดขึ้น มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป ดับไปเป็นธรรมดาแล้วพลันแล่นไปในนิพพานซึ่งเป็นความดับแห่ง

ชราและมรณะ นี้ชื่อว่าปัญญาแล่นไป ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาแล่นไป (๑๔) 

คำว่า ย่อมเป็ นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม อธิบายว่า ปัญญาเฉียบแหลม เป็น

อย่างไร   

คือ ชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลม เพราะทำลายกิเลสได้ฉับพลัน ชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลม เพราะไม่

รับกามวิตกที่เกิดขึ้นไว้ ละ บรรเทา ทำกามวิตกที่เกิดขึ้น ให้สิ้นสุด ให้ถึงความไม่มีอีกต่อไป  

ชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลม เพราะไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นไว้ ฯลฯ 

ชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลม เพราะไม่รับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไว้ ฯลฯ  

ชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลม เพราะไม่รับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นไว้ ฯลฯ  

ชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลม เพราะไม่รับราคะที่เกิดขึ้นไว้ ฯลฯ  

ชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลม เพราะไม่รับโทสะไว้ ละ บรรเทา ทำโทสะให้สิ้นสุด ให้ถึงความไม่มีอีก

ต่อไป ฯลฯ โมหะ ฯลฯ โกธะ ฯลฯ อุปนาหะ ฯลฯ มักขะ ฯลฯ ปฬาสะ ฯลฯ อิสสา ฯลฯ มัจฉริยะ ฯลฯ มายา 

ฯลฯ สาเถยยะ ฯลฯ ถัมภะ ฯลฯ สารัมภะ ฯลฯ มานะ ฯลฯ อติมานะ ฯลฯ มทะ ฯลฯ ปมาทะ ฯลฯ กิเลสทั้ง

ปวง ฯลฯ ทุจริตทั้งปวง ฯลฯ อภิสังขารทั้งปวง ฯลฯ  

ชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลม เพราะไม่รับกรรมอันเป็นเหตุให้ไปสู่ภพทั้งปวงที่เกิดขึ้นไว้ ละ บรรเทา 

ทำกรรมอันเป็นเหตุให้ไปสู่ภพทั้งปวงที่เกิดขึ้นให้สิ้นสุด ให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปแล้ว ชื่อว่าปัญญาเฉียบ

แหลม เพราะทำให้บรรลุ ทำให้แจ้ง ทำให้ถูกต้องอริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ ณ 

อาสนะเดียว นี้ชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลม ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม (๑๕) 

คำว่า ย่อมเป็ นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำแรกกิเลส อธิบายว่า ปัญญาชำแรกกิเลส เป็น

อย่างไร   

คือ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มากด้วยความสะดุ้ง เป็นผู้มากด้วยความหวาดเสียว เป็นผู้มาก

ด้วยความเบื่อหน่าย เป็นผู้มากด้วยความระอา เป็นผู้มากด้วยความไม่พอใจ เบือนหน้าออก ไม่ยินดีใน

สังขารทั้งปวง ย่อมชำแรก ทำลายกองโลภะที่ไม่เคยชำแรก ไม่เคยทำลาย(ด้วยปัญญา) เพราะเหตุนั้น จึง

ชื่อว่าปัญญาชำแรกกิเลส  

บุคคลบางคนในโลกนี้ ... ทำลายกองโทสะที่ไม่เคยชำแรก ไม่เคยทำลาย (ด้วยปัญญา) เพราะ

เหตุนั้น จึงชื่อว่าปัญญาชำแรกกิเลส  

บุคคลบางคนในโลกนี้ ... ทำลายกองโมหะที่ไม่เคยชำแรก ไม่เคยทำลาย (ด้วยปัญญา) เพราะ

เหตุนั้น จึงชื่อว่าปัญญาชำแรกกิเลส  

บุคคลบางคนในโลกนี้ ... ย่อมชำแรก ทำลายโกธะ ฯลฯ อุปนาหะ ฯลฯ มักขะ ฯลฯ ปฬาสะ ฯลฯ 

อิสสา ฯลฯ มัจฉริยะ ฯลฯ มายา ฯลฯ สาเถยยะ ฯลฯ ถัมภะ ฯลฯ สารัมภะ ฯลฯ มานะ ฯลฯ อติมานะ ฯลฯ 

มทะ ฯลฯ ปมาทะ ฯลฯ กิเลสทั้งปวง ฯลฯ ทุจริตทั้งปวง ฯลฯ อภิสังขารทั้งปวง ฯลฯ  

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มากด้วยความสะดุ้ง เป็นผู้มากด้วยความหวาดเสียว เป็นผู้มากด้วย

ความเบื่อหน่าย เป็นผู้มากด้วยความระอา เป็นผู้มากด้วยความไม่พอใจ เบือนหน้าออก ไม่ยินดีในสังขารทั้ง

ปวง ย่อมชำแรก ทำลายกรรม ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่ภพทั้งปวงที่ไม่เคยชำแรก ไม่เคยทำลาย(ด้วยปัญญา) 
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เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปัญญาชำแรกกิเลส นี้ชื่อว่าปัญญาชำแรกกิเลส ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้

มีปัญญาชำแรกกิเลส (๑๖) 

ปัญญาเหล่านี้เรียกว่า ปัญญา ๑๖ ประการ บุคคลประกอบด้วยปัญญา ๑๖ ประการนี้ ชื่อว่าผู้

บรรลุปฏิสัมภิทา 

๒. ปุคคลวิเสสนิทเทส 

แสดงบุคคลวิเศษ 

[๘] บุคคลผู้บรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ จำพวก คือ พวกหนึ่งถึงพร้อมด้วยความ เพียรมาก่อน พวกหนึ่ง

ไม่ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อน พวกที่ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนเป็นผู้ประเสริฐวิเศษย่ิงกว่าพวกที่

ไม่ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนนั้น และญาณของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนย่อมแตกฉาน 

บุคคลผู้บรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ จำพวก คือ พวกที่ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนก็มี ๒ จำพวก คือ 

พวกหนึ่งเป็นพหูสูต พวกหนึ่งไม่ได้เป็นพหูสูต พวกที่เป็นพหูสูตเป็นพวกที่ประเสริฐวิเศษย่ิงกว่าพวกที่ไม่ได้

เป็นพหูสูตนั้น และญาณของบุคคลผู้เป็นพหูสูตนั้นย่อมแตกฉาน 

บุคคลผู้บรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ จำพวก คือ พวกที่บรรลุปฏิสัมภิทา ถึงพร้อม ด้วยความเพียรมาก่อน

ก็มี ๒ จำพวก แม้พวกที่เป็นพหูสูตก็มี ๒ จำพวก คือ พวกหนึ่งมากด้วยเทศนา พวกหนึ่งไม่มากด้วยเทศนา 

พวกที่มากด้วยเทศนาเป็นผู้ประเสริฐวิเศษย่ิงกว่าพวกที่ไม่มากด้วยเทศนานั้น และญาณของบุคคลผู้มาก

ด้วยเทศนานั้นย่อมแตกฉาน 

บุคคลผู้บรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ จำพวก คือ พวกที่บรรลุปฏิสัมภิทา ถึงพร้อม ด้วยความเพียรมาก่อน

ก็มี ๒ จำพวก แม้พวกที่เป็นพหูสูตก็มี ๒ จำพวก และพวกที่มากด้วยเทศนาก็มี ๒ จำพวก คือ พวกหนึ่ง

อาศัยครู พวกหนึ่งไม่อาศัยครู พวกที่อาศัยครูเป็นผู้ประเสริฐวิเศษย่ิงกว่าพวกที่ไม่อาศัยครูนั้น และญาณ

ของบุคคลผู้อาศัยครูนั้นย่อมแตกฉาน 

บุคคลผู้บรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ จำพวก คือ พวกที่บรรลุปฏิสัมภิทา ถึงพร้อม ด้วยความเพียรมาก่อน

ก็มี ๒ จำพวก แม้พวกที่เป็นพหูสูตก็มี ๒ จำพวก พวก ที่มากด้วยเทศนาก็มี ๒ จำพวก และพวกที่อาศัยครูก็

มี ๒ จำพวก คือ พวกหนึ่ง มีวิหารธรรมมาก พวกหนึ่งมีวิหารธรรมไม่มาก พวกที่มีวิหารธรรมมากเป็นผู้

ประเสริฐ วิเศษย่ิงกว่าพวกที่มีวิหารธรรมไม่มากนั้น และญาณของบุคคลผู้มีวิหารธรรมมากนั้นย่อม

แตกฉาน  

บุคคลผู้บรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ จำพวก คือ พวกที่บรรลุปฏิสัมภิทา ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อน

ก็มี ๒ จำพวก แม้พวกที่เป็นพหูสูตก็มี ๒ จำพวก พวกที่มากด้วยเทศนาก็มี ๒ จำพวก พวกที่อาศัยครูก็มี ๒ 

จำพวก และพวกที่มีวิหารธรรมมากก็มี ๒ จำพวก คือ พวกหนึ่งมีการพิจารณามาก พวกหนึ่งมีการ พิจารณา

ไม่มาก พวกที่มีการพิจารณามาก เป็นผู้ประเสริฐวิเศษย่ิงกว่าพวกที่มีการ พิจารณาไม่มากนั้น และญาณ

ของบุคคลผู้มีการพิจารณามากนั้นย่อมแตกฉาน 

บุคคลผู้บรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ จำพวก คือ พวกที่บรรลุปฏิสัมภิทา ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อน

ก็มี ๒ จำพวก แม้พวกที่เป็นพหูสูตก็มี ๒ จำพวก พวกที่ มากด้วยเทศนาก็มี ๒ จำพวก พวกที่อาศัยครูก็มี ๒ 

จำพวก พวกที่มีวิหาร-ธรรมมากก็มี ๒ จำพวก และพวกที่มีการพิจารณามากก็มี ๒ จำพวก คือ พวกหนึ่ง 

เป็นพระเสขะบรรลุปฏิสัมภิทา พวกหนึ่งเป็นพระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทา พวกที่เป็น พระอเสขะบรรลุ        

ปฏิสัมภิทาเป็นผู้ประเสริฐวิเศษย่ิงกว่าพวกที่เป็นพระเสขะบรรลุปฏิสัมภิทานั้น และญาณของพระอเสขะผู้

บรรลุปฏิสัมภิทานั้นย่อมแตกฉาน 

บุคคลผู้บรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ จำพวก คือ พวกที่บรรลุปฏิสัมภิทา ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อน

ก็มี ๒ จำพวก แม้พวกที่เป็นพหูสูตก็มี ๒ จำพวก พวก ที่มากด้วยเทศนาก็มี ๒ จำพวก พวกที่มีวิหารธรรม
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มากก็มี ๒ จำพวก พวกที่ มีการพิจารณามากก็มี ๒ จำพวก และพวกที่เป็นพระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทาก็มี 

๒ จำพวก คือ พวกหนึ่งบรรลุสาวกบารมี พวกหนึ่งไม่บรรลุสาวกบารมี พวกที่บรรลุสาวกบารมีเป็นผู้

ประเสริฐวิเศษย่ิงกว่าพวกที่ไม่บรรลุสาวกบารมี และญาณของผู้บรรลุสาวกบารมีนั้นย่อมแตกฉาน 

บุคคลผู้บรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ จำพวก คือ พวกที่บรรลุปฏิสัมภิทา ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อน

ก็มี ๒ จำพวก แม้พวกที่เป็นพหูสูตก็มี ๒ จำพวก พวกที่ มากด้วยเทศนาก็มี ๒ จำพวก พวกที่อาศัยครูก็มี ๒ 

จำพวก พวกที่มีวิหารธรรม มากก็มี ๒ จำพวก พวกที่มีการพิจารณามากก็มี ๒ จำพวก และพวกที่เป็นพระ

อเสขะบรรลุปฏิสัมภิทาก็มี ๒ จำพวก คือ พวกหนึ่งบรรลุสาวกบารมี พวกหนึ่ง เป็นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้า 

พวกที่เป็นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐวิเศษย่ิง กว่าพวกที่บรรลุสาวกบารมีนั้น และญาณของผู้

เป็นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้น ย่อมแตกฉาน 

เมื่อเทียบกับพระปัจเจกพุทธเจ้าและโลกพร้อมทั้งเทวโลก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทรงเป็นผู้เลิศ ทรงบรรลุปฏิสัมภิทา ทรงฉลาดในประเภทแห่งปัญญา มีพระญาณแตกฉาน ทรงบรรลุถึง   

ปฏิสัมภิทา ทรงบรรลุเวสารัชชญาณ ๔ ทรงเป็นผู้ทรงทสพลญาณ ทรงเป็นบุรุษองอาจ ทรงเป็นบุรุษดุจ

ราชสีห์ ฯลฯ เหล่าบัณฑิต ผู้เป็นกษัตริย์ เป็นพราหมณ์ เป็นคหบดี เป็นสมณะ ผู้มีปัญญา ละเอียด รู้วาทะ

ของผู้อื่น เหมือนนายขมังธนูสามารถยิงเนื้อทราย ดุจจะเที่ยวทำลายทิฏฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาของตน 

บัณฑิตเหล่านั้นพากันปรุงแต่งปัญหาเข้า ไปหาพระตถาคตทูลถามปัญหาทั้งลี้ลับและปิดบัง ปัญหาเหล่า

นั้นที่พระผู้มีพระภาค ทรงซักไซ้และตรัสแก้แล้ว เป็นปัญหามีเหตุให้ทรงแสดง ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรง

รุ่งเรืองย่ิงด้วยพระปัญญา เพราะทรงแก้ปัญหาเหล่านั้น เพราะเหตุนั้น พระผู้มี พระภาคจึงทรงเป็นผู้เลิศ 

ทรงบรรลุปฏิสัมภิทา ดังนี้ 

มหาปัญญากถา จบ 

๒. อิทธิกถา 

ว่าด้วยฤทธิ์ 

[๙] ฤทธ์ิเป็นอย่างไร ฤทธ์ิมีเท่าไร ภูมิแห่งฤทธ์ิมีเท่าไร บาทแห่งฤทธ์ิมีเท่าไร บทแห่งฤทธ์ิมีเท่าไร 

มูลแห่งฤทธ์ิมีเท่าไร  

ถาม : ฤทธ์ิเป็นอย่างไร  

ตอบ : ชื่อว่าฤทธ์ิ เพราะมีสภาวะสำเร็จ  

ถาม : ฤทธ์ิมีเท่าไร  

ตอบ : ฤทธ์ิมี ๑๐ อย่าง 

ถาม : ภูมิแห่งฤทธ์ิมีเท่าไร  

ตอบ : ภูมิแห่งฤทธ์ิมี ๔ อย่าง ... บาทแห่งฤทธ์ิมี ๔ อย่าง ... บทแห่งฤทธ์ิมี ๘ อย่าง ... มูล

แห่งฤทธ์ิมี ๑๖ อย่าง 

ฤทธิ์ ๑๐ อย่าง 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 
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ภูมิแห่งฤทธิ์ ๔ อย่าง อะไรบ้าง คือ  

๑.  ปฐมฌานเป็นภูมิเกิดจากวิเวก   

๒.  ทุติยฌานเป็นภูมิแห่งปีติและสุข  

๓.  ตติยฌานเป็นภูมิแห่งอุเบกขาและสุข  

๔.  จตุตถฌานเป็นภูมิแห่งอุเบกขา  

ภูมิแห่งฤทธ์ิ ๔ อย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพ่ือความได้ฤทธ์ิ เพ่ือความได้เฉพาะฤทธ์ิ เพ่ือแสดงฤทธ์ิได้

ต่าง ๆ เพ่ือความสำเร็จแห่งฤทธ์ิ เพ่ือความชำนาญในฤทธ์ิ เพ่ือความแกล้วกล้าด้วยฤทธ์ิ 

บาทแห่งฤทธิ์ ๔ อย่าง อะไรบ้าง คือ  

ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑.  เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร  

๒.  เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร  

๓.  เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร  

๔.  เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร  

บาทแห่งฤทธ์ิ ๔ อย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพ่ือความได้ฤทธ์ิ เพ่ือความได้เฉพาะฤทธ์ิ เพ่ือแสดงฤทธ์ิได้

ต่าง ๆ เพ่ือความสำเร็จแห่งฤทธ์ิ เพ่ือความชำนาญในฤทธ์ิ เพ่ือความแกล้วกล้าด้วยฤทธ์ิ 

บทแห่งฤทธิ์ ๘ อย่าง อะไรบ้าง คือ  

ถ้าภิกษุอาศัยฉันทะได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต ฉันทะไม่ใช่สมาธิ สมาธิก็ไม่ใช่ ฉันทะ ฉันทะเป็น

อย่างหนึ่ง สมาธิก็เป็นอย่างหนึ่ง  

ถ้าภิกษุอาศัยวิริยะได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต วิริยะไม่ใช่สมาธิ สมาธิก็ไม่ใช่ วิริยะ วิริยะเป็นอย่าง

หนึ่ง สมาธิก็เป็นอย่างหนึ่ง  

ถ้าภิกษุอาศัยจิตตะได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต จิตตะไม่ใช่สมาธิ สมาธิก็ไม่ใช่จิตตะ จิตตะเป็น

อย่างหนึ่ง สมาธิก็เป็นอย่างหนึ่ง  

ถ้าภิกษุอาศัยวิมังสาได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต วิมังสาไม่ใช่สมาธิ สมาธิก็ไม่ใช่วิมังสา วิมังสาเป็น

อย่างหนึ่ง สมาธิก็เป็นอย่างหนึ่ง  

บทแห่งฤทธ์ิ ๘ อย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพ่ือความได้ฤทธ์ิ เพ่ือความได้เฉพาะฤทธ์ิ เพ่ือแสดงฤทธ์ิได้

ต่าง ๆ เพ่ือความสำเร็จแห่งฤทธ์ิ เพ่ือความชำนาญในฤทธ์ิ เพ่ือความแกล้วกล้าด้วยฤทธ์ิ 

มูลแห่งฤทธิ์ ๑๖ อย่าง อะไรบ้าง คือ 

๑. จิตไม่ฟุบลงย่อมไม่หว่ันไหวเพราะความเกียจคร้าน เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอาเนญชา (ไม่หว่ัน

ไหว)  

๒. จิตไม่ฟูขึ้นย่อมไม่หว่ันไหวเพราะอุทธัจจะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอาเนญชา  

๓.  จิตไม่ยินดีย่อมไม่หว่ันไหวเพราะราคะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า อาเนญชา  

๔. จิตไม่มุ่งร้ายย่อมไม่หว่ันไหวเพราะพยาบาท เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า อาเนญชา  

๕.  จิตอันทิฏฐิไม่อาศัยย่อมไม่หว่ันไหวเพราะทิฏฐิ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอาเนญชา  

๖.  จิตไม่พัวพันย่อมไม่หว่ันไหวเพราะฉันทราคะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอาเนญชา  

๗.  จิตหลุดพ้นย่อมไม่หว่ันไหวเพราะกามราคะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอาเนญชา  

๘.  จิตไม่เกาะเก่ียวย่อมไม่หว่ันไหวเพราะกิเลส เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า อาเนญชา  

๙.  จิตปราศจากเครื่องครอบงำย่อมไม่หว่ันไหวเพราะความครอบงำ กิเลส เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า

อาเนญชา  
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๑๐. จิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ย่อมไม่หว่ันเพราะกิเลสต่าง ๆ  เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า        44

อาเนญชา  

๑๑. จิตที่กำหนดด้วยศรัทธาย่อมไม่หว่ันไหวเพราะความไม่มีศรัทธา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ

ว่าอาเนญชา  

๑๒. จิตที่กำหนดด้วยวิริยะย่อมไม่หว่ันไหวเพราะความเกียจคร้าน เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า

อาเนญชา  

๑๓. จิตที่กำหนดด้วยสติย่อมไม่หว่ันไหวเพราะความประมาท เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า      

อาเนญชา  

๑๔. จิตที่กำหนดด้วยสมาธิย่อมไม่หว่ันไหวเพราะอุทธัจจะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า           

อาเนญชา  

๑๕. จิตที่กำหนดด้วยปัญญาย่อมไม่หว่ันไหวเพราะอวิชชา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า          

อาเนญชา  

๑๖. จิตที่ถึงความสว่างไสวย่อมไม่หว่ันไหวเพราะความมืดคืออวิชชา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ

ว่าอาเนญชา  

มูลแห่งฤทธ์ิ ๑๖ อย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพ่ือความได้ฤทธ์ิ เพ่ือความได้เฉพาะฤทธ์ิ เพ่ือแสดงฤทธ์ิได้

ต่าง ๆ เพ่ือความสำเร็จแห่งฤทธ์ิ เพ่ือความเป็นผู้ชำนาญในฤทธ์ิ เพ่ือความแกล้วกล้าด้วยฤทธ์ิ 

ทสอิทธินิทเทส 

แสดงฤทธิ์ ๑๐ อย่าง 

[๑๐]       ฤทธิ์ท่ีอธิษฐาน เป็นอย่างไร   

คือ ภิกษุในที่นี้แสดงฤทธ์ิได้หลายอย่าง คือ คนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนแสดงเป็น

คนเดียวก็ได้ แสดงให้ปรากฏก็ได้ แสดงให้หายไปก็ได้ ทะลุฝา กำแพง ภูเขา ไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่

ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดำลงในแผ่นดินเหมือนดำลงในน้ำก็ได้ เดินไปบนน้ำโดยน้ำไม่แยกเหมือนเดินไปบนแผ่นดิน

ก็ได้ เหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธ์ิมีอานุภาพมาก

อย่างนั้นก็ได้ ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้  

คำว่า ในท่ีน้ี อธิบายว่า ในความเห็นนี้ คือ ในความถูกใจนี้ ความพอใจนี้ ความยึดถือนี้ ธรรมนี้ 

วินัยนี้ ธรรมวินัยนี้ ปาพจน์นี้ พรหมจรรย์นี้ สัตถุศาสน์นี้ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ในที่นี้ 

คำว่า ภิกษุ อธิบายว่า ภิกษุผู้เป็นกั ลยาณปุถุชน เป็นพระเสขะ หรือเป็น พระอรหันต์ผู้ มีธรรมไม่

กำเริบ 

คำว่า แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง อธิบายว่า แสดงฤทธ์ิได้มีประการต่าง ๆ 

คำว่า แม้คนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ อธิบายว่า ท่านผู้มีฤทธ์ิโดยปกติเป็นผู้เดียว ย่ อมนึก

ให้เป็นหลายคน คือ นึกให้เป็น ๑๐๐ คน ๑,๐๐๐ คน ๑๐๐,๐๐๐ คน แล้วอธิษฐานด้วยญาณว่า “จงเป็น

หลายคน” ก็เป็นหลายคนได้ ท่านผู้มีฤทธ์ิถึงความเป็นผู้ชำนาญแห่งจิต แม้คนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ 

เปรียบเหมือนท่านพระจุลปันถกรูปเดียวแสดงเป็นหลายรูปก็ได้ ฉะนั้น 

คำว่า หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ อธิบายว่า ท่านผู้มีฤทธ์ิโดยปกติ เป็นหลายคน ย่อมนึก

ให้เป็นคนเดียวแล้วอธิษฐานด้วยญาณว่า “จงเป็นคนเดียว” ก็เป็นคนเดียวได้ ท่านผู้มีฤทธ์ินั้น ถึงความ

 กิเลสต่าง ๆ ในที่นี้หมายถึงกิเลสที่เป็นไปในอารมณ์ต่าง ๆ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๙/๓๑๑)44
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ชำนาญแห่งจิต หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ เปรียบเหมือนท่านจุลปันถกหลายรูปแสดงเป็นรูปเดียวก็ได้ 

ฉะนั้น 

[๑๑] คำว่า แสดงให้ปรากฏก็ได ้อธิบายว่า ที่ใคร ๆ ไม่ปิดบังไว้ ทำให้ ไม่มีอะไรปิดบัง ให้

เปิดเผยปรากฏก็ได้ 

คำว่า แสดงให้หายไปก็ได ้อธิบายว่า ที่ใคร ๆ เปิดไว้ ทำให้เป็นที่ปิดบัง มิดชิดก็ได้ 

คำว่า ทะลุฝา ทะลุกำแพง ฯลฯ เหมือนไปในอากาศก็ได้ อธิบายว่า ท่านผู้มีฤทธ์ิ เป็ นผู้ได้     

อากาสกสิณสมาบัติ โดยปกติย่อมนึกถึงฝา กำแพง ภูเขา แล้ว อธิษฐานด้วยญาณว่า “จงเป็นที่ว่าง” ก็เป็น

ที่ว่างได้ ท่านผู้มีฤทธ์ินั้นย่อมทะลุฝา กำแพง ภูเขา ไปได้ไม่ติดขัด ท่านผู้มีฤทธ์ินั้นถึงความชำนาญแห่งจิต

ย่อมทะลุฝา กำแพง ภูเขา ไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่แจ้ง เปรียบเหมือนพวกมนุษย์ผู้ไม่มีฤทธ์ิ โดยปกติ

ไปในที่ไม่มีอะไรปิดบังก้ันไว้โดยไม่ติดขัด ฉะนั้น 

คำว่า ผุดขึ้นดำลงในแผ่นดิน เหมือนเดินไปบนน้ำก็ได้ อธิบายว่า ท่าน ผู้มีฤทธ์ิเป็นผู้ได้อาโป

กสิณสมาบัติ โดยปกติย่อมนึกถึงแผ่นดินแล้วอธิษฐานด้วย ญาณว่า “จงเป็นน้ำ” ก็เป็นน้ำได้ ท่านผู้มีฤทธ์ิ

นั้นผุดขึ้นดำลงในแผ่นดินก็ได้ ท่านผู้มีฤทธ์ินั้นถึงความชำนาญแห่งจิตผุดขึ้นดำลงในแผ่นดินเหมือนเดินไป

บนน้ำก็ได้ เปรียบเหมือนพวกมนุษย์ผู้ไม่มีฤทธ์ิโดยปกติผุดขึ้นดำลงในน้ำได้ ฉะนั้น 

คำว่า เดินไปบนน้ำ ฯลฯ เหมือนเดินไปบนแผ่นดินก็ได ้อธิบายว่า ท่าน ผู้มีฤทธ์ิเป็นผู้ได้ปฐวี

กสิณสมาบัติ โดยปกติย่อมนึกถึงน้ำแล้วอธิษฐานด้วยญาณว่า “จงเป็นแผ่นดิน” ก็เป็นแผ่นดินได้ ท่านผู้มี

ฤทธ์ินั้นเดินไปบนน้ำโดยน้ำไม่แยกก็ได้ ท่านผู้มีฤทธ์ินั้นถึงความชำนาญแห่งจิตเดินไปบนน้ำโดยน้ำไม่แยก

เหมือนเดินไปบนดินก็ได้ เปรียบเหมือนพวกมนุษย์ผู้ไม่มีฤทธ์ิโดยปกติเดินไปบนแผ่นดินโดยแผ่นดินไม่แตก 

ฉะนั้น 

คำว่า เหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได ้ อธิบายว่า ท่านผู้มีฤทธ์ิเป็น ผู้ได้ปฐวีกสิณ

สมาบัติ โดยปกติย่อมนึกถึงอากาศแล้วอธิษฐานด้วยญาณว่า “จงเป็นแผ่นดิน” ก็เป็นแผ่นดินได้ ท่านผู้มี

ฤทธ์ินั้นเดินบ้าง ยืนบ้าง นั่งบ้าง นอนบ้าง ในกลางอากาศ ท่านผู้มีฤทธ์ินั้นถึงความชำนาญแห่งจิต เดินบ้าง 

ยืนบ้าง นั่งบ้าง นอนบ้าง ในกลางอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ เปรียบเหมือนพวกมนุษย์ผู้ไม่มีฤทธ์ิ โดยปกติ

เดินบ้าง ยืนบ้าง นั่งบ้าง นอนบ้าง บนแผ่นดิน ฉะนั้น 

[๑๒] คำว่า ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพ มากอย่าง

น้ีก็ได ้อธิบายว่า ท่านผู้มี ฤทธ์ิในศาสนานี้ถึงความชำนาญแห่งจิต นั่งหรือ นอนก็ตาม นึกถึงดวงจันทร์และ

ดวงอาทิตย์แล้วอธิษฐานด้วยญาณว่า “ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จงมีในที่ใกล้มือ” ก็มีในที่ใกล้มือได้ ท่าน

ผู้มีฤทธ์ินั้นนั่งหรือนอนก็ตาม ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นี้ ท่านผู้มีฤทธ์ินั้นถึงความชำนาญ 

แห่งจิต นั่งหรือนอนก็ตาม ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นี้ เปรียบเหมือนพวกมนุษย์ผู้ไม่มีฤทธ์ิ

โดยปกติย่อมสัมผัสรูปอะไร ๆ ที่ใกล้มือได้ ฉะนั้น 

คำว่า ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ อธิบายว่า ท่านผู้มีฤทธ์ิ ถึงความชำนาญแห่ง

จิตนั้น ถ้าประสงค์จะไปยังพรหมโลก ก็อธิษฐานที่ไกลให้เป็นที่ ใกล้ว่า “จงเป็นที่ใกล้” ก็เป็นที่ใกล้ได้ 

อธิษฐานที่ใกล้ให้เป็นที่ไกลว่า “จงเป็นที่ไกล” ก็เป็นที่ไกลได้ อธิษฐานของมากให้เป็นของน้อยว่า “จงเป็น

ของน้อย” ก็เป็นของน้อยได้ อธิษฐานของน้อยให้เป็นของมากว่า “จงเป็นของมาก” ก็เป็นของมากได้ ย่อม

เห็นรูปพรหมนั้นได้ด้วยทิพพจักขุ ย่อมฟังเสียงพรหมนั้นได้ด้วยทิพพโสตธาตุ ย่อมรู้จิตของพรหมนั้นได้ด้วย

เจโตปริยญาณ ถ้าท่านผู้มีฤทธ์ิถึงความชำนาญแห่งจิตนั้น ประสงค์จะไปยังพรหมโลกด้วยกายที่ปรากฏ ก็

น้อมจิตอธิษฐานด้วยอำนาจกาย ครั้นหย่ังลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญาแล้วก็ไปยังพรหมโลกได้ด้วยกายที่

ปรากฏอยู่ ถ้าท่านผู้มีฤทธ์ิถึงความชำนาญแห่งจิตนั้นประสงค์จะไปยังพรหมโลกด้วยกายที่ไม่ปรากฏ ก็
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น้อมกายอธิษฐานด้วยอำนาจจิต ครั้นหย่ังลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญาแล้วก็ไปยังพรหมโลกได้ด้วยกายที่

ไม่ปรากฏ ท่านผู้มีฤทธ์ิเนรมิตรูปที่สำเร็จด้วยใจ มีอวัยวะครบทุกส่วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่องไว้ข้างหน้าของ

พรหมนั้น ถ้าท่านผู้มีฤทธ์ิเดินอยู่ รูปกายเนรมิตนั้นก็เดินอยู่ ณ ที่นั้น ถ้าท่านผู้มีฤทธ์ิยืนอยู่ รูปกายเนรมิตก็

ยืนอยู่ ณ ที่นั้น ถ้าท่านผู้มีฤทธ์ินั่งอยู่ รูปกายเนรมิตก็นั่งอยู่ ณ ที่นั้น ถ้าท่านผู้มีฤทธ์ินอนอยู่ รูปกายเนรมิตก็

นอนอยู่ ณ ที่นั้น ถ้าท่านผู้มีฤทธ์ิบังหวนควันอยู่ รูปกายเนรมิตก็บังหวนควันอยู่ ณ ที่นั้น ถ้าท่านผู้มีฤทธ์ิให้

ไฟลุกอยู่ รูป-กายเนรมิตก็ให้ไฟลุกอยู่ ณ ที่นั้น ถ้าท่านผู้มีฤทธ์ิกล่าวธรรมอยู่ รูปกายเนรมิตก็กล่าวธรรมอยู่ 

ณ ที่นั้น ถ้าท่านผู้มีฤทธ์ิถามปัญหาอยู่ รูปกายเนรมิตก็ถามปัญหาอยู่ ณ ที่นั้น ถ้าท่านผู้มีฤทธ์ิถูกรูปกาย

เนรมิตถามปัญหาก็แก้ปัญหาอยู่ รูป-กายเนรมิตถูกท่านผู้มีฤทธ์ิถามปัญหาก็แก้ปัญหาอยู่ ณ ที่นั้น ถ้าท่าน

ผู้มีฤทธ์ิยืนสนทนาปราศรัยกับพรหมนั้นอยู่ รูปกายเนรมิตก็ยืนสนทนาปราศรัยกับพรหมนั้นอยู่ ณ ที่นั้น ถ้า

ท่านผู้มีฤทธ์ิทำกิจใดอยู่ รูปกายเนรมิตก็ทำกิจนั้น ๆ นั่นเอง นี้ฤทธิที่อธิษฐาน (๑) 

[๑๓] ฤทธิ์ท่ีแสดงได้ต่าง ๆ เป็นอย่างไร   

คือ พระเถระชื่ออภิภูเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าสิขี สถิต

อยู่ในพรหมโลก เปล่งเสียงให้พันโลกธาตุทราบชัด ท่านแสดง ธรรมด้วยกายที่ปรากฏก็มี ด้วยกายที่ไม่

ปรากฏก็มี ด้วยกายครึ่งหนึ่งส่วนล่าง ปรากฏก็มี ด้วยกายครึ่งหนึ่งส่วนบนไม่ปรากฏก็มี ด้วยกายครึ่งหนึ่ง

ส่วนบนปรากฏ ก็มี ด้วยกายครึ่งหนึ่งส่วนล่างไม่ปรากฏก็มี ท่านละเพศปกติแล้วแสดงเพศกุมารบ้าง แสดง

เพศนาคบ้าง แสดงเพศครุฑบ้าง แสดงเพศยักษ์บ้าง แสดงเพศอสูรบ้าง แสดงเพศพระอินทร์บ้าง แสดงเพศ

เทวดาบ้าง แสดงเพศพรหมบ้าง แสดงรูปสมุทร บ้าง แสดงรูปภูเขาบ้าง แสดงรูปป่าบ้าง แสดงรูปราชสีห์

บ้าง แสดงรูปเสือโคร่งบ้าง แสดงรูปเสือเหลืองบ้าง แสดงรูปช้างบ้าง แสดงพลม้าบ้าง แสดงพลรถบ้าง 

แสดง พลราบบ้าง แสดงกองทัพตั้งประชิดกันต่าง ๆ บ้าง นี้ฤทธ์ิที่แสดงได้ต่างๆ (๒) 

[๑๔] ฤทธิ์ท่ีสำเร็จด้วยใจ เป็นอย่างไร   

คือ ภิกษุในศาสนานี้เนรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปสำเร็จด้วยใจ มีอวัยวะ ครบทุกส่วน มีอินทรีย์ไม่

บกพร่อง เปรียบเหมือนบุรุษชักไส้ออกจากหญ้าปล้อง เขาพึงมีความหมายรู้อย่างนี้ว่า “นี้หญ้าปล้อง นี้ไส้ 

หญ้าปล้องเป็นอย่างหนึ่ง ไส้ก็เป็นอย่างหนึ่ง แต่ไส้ก็ชักออกจากหญ้าปล้องนั่นเอง” อีกประการหนึ่ง บุรุษชัก

ดาบออกจากฝัก เขาพึงมีความหมายรู้อย่างนี้ว่า “นี้ดาบ นี้ฝัก ดาบเป็นอย่างหนึ่ง ฝักก็เป็นอย่างหนึ่ง แต่

ดาบก็ชักออกจากฝักนั่นเอง” อีกประการหนึ่ง บุรุษเอางูออกจากกระทอ เขาพึงมีความหมายรู้อย่างนี้ว่า “นี้งู 

นี้กระทอ งูเป็นอย่างหนึ่ง กระทอก็เป็นอย่างหนึ่ง แต่งูก็ออกจากกระทอนั่นเอง” ฉันใด ภิกษุนั้นก็ฉันนั้น

เหมือนกัน เนรมิตกายอื่นนอกจากกายนี้มีรูปสำเร็จด้วยใจ มีอวัยวะครบทุกส่วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง นี้ฤทธ์ิ

ที่สำเร็จด้วยใจ (๓) 

[๑๕] ฤทธิ์ท่ีแผ่ไปด้วยญาณ เป็นอย่างไร   

คือ สภาวะที่ละนิจจสัญญาย่อมสำเร็จได้ด้วยอนิจจานุปัสสนา เพราะเหตุนั้น จึงเป็นฤทธ์ิที่แผ่ไป

ด้วยญาณ สภาวะที่ละสุขสัญญาย่อมสำเร็จได้ด้วยทุกขานุปัสสนา ฯลฯ สภาวะที่ละอัตตสัญญาย่อมสำเร็จ

ได้ด้วยอนัตตานุปัสสนา ฯลฯ สภาวะที่ละนันทิย่อมสำเร็จได้ด้วยนิพพิทานุปัสสนา ฯลฯ สภาวะที่ละราคะ

ย่อมสำเร็จได้ด้วยวิราคานุปัสสนา ฯลฯ สภาวะที่ละสมุทัยย่อมสำเร็จได้ด้วยนิโรธานุปัสสนา ฯลฯ สภาวะที่

ละอาทานะย่อมสำเร็จได้ด้วยปฏินิสสัคคานุปัสสนา เพราะเหตุนั้น จึงเป็นฤทธ์ิที่แผ่ไปด้วยญาณ ท่านพระ

พากุละ ท่านพระสังกิจจะ ท่านพระภูตปาละมีฤทธ์ิที่แผ่ไปด้วยญาณ นี้ฤทธ์ิที่แผ่ไปด้วยญาณ (๔) 

[๑๖] ฤทธิ์ท่ีแผ่ไปด้วยสมาธ ิเป็นอย่างไร   

คือ สภาวะที่ละนิวรณ์ย่อมสำเร็จได้ด้วยปฐมฌาน เพราะเหตุนั้น จึงเป็นฤทธ์ิที่แผ่ไปด้วยสมาธิ 

สภาวะที่ละวิตกวิจารย่อมสำเร็จได้ด้วยทุติยฌาน เพราะเหตุนั้น จึงเป็นฤทธ์ิที่แผ่ไปด้วยสมาธิ สภาวะที่ละ
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ปีติย่อมสำเร็จได้ด้วยตติยฌาน ฯลฯ สภาวะที่ละสุขและทุกข์ย่อมสำเร็จได้ด้วยจตุตถฌาน ฯลฯ สภาวะที่ละ

รูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญาย่อมสำเร็จได้ด้วยอากาสานัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ สภาวะที่ละ     

อากาสานัญจายตนสัญญาย่อมสำเร็จได้ด้วยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ สภาวะที่ละวิญญาณัญจา     

ยตนสัญญาย่อมสำเร็จได้ด้วยอากิญจัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ สภาวะที่ละอากิญจัญญายตนสัญญาย่อม

สำเร็จได้ด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ เพราะเหตุนั้น จึงเป็นฤทธ์ิที่แผ่ไปด้วยสมาธิ ท่านพระ        

สารีบุตรมีฤทธ์ิที่แผ่ไปด้วยสมาธิ ท่านพระสัญชีวะมีฤทธ์ิที่แผ่ไปด้วยสมาธิ ท่านพระขาณุโกณฑัญญะมีฤทธ์ิ

ที่แผ่ไปด้วยสมาธิ อุตตราอุบาสิกามีฤทธ์ิที่แผ่ไปด้วยสมาธิ สามาวดีอุบาสิกามีฤทธ์ิที่แผ่ไปด้วยสมาธิ นี้ฤทธ์ิ

ที่แผ่ไปด้วยสมาธิ (๕) 

[๑๗] ฤทธิ์ของพระอริยะ เป็นอย่างไร   

คือ ภิกษุในศาสนานี้ ถ้าหวังว่า “เราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่” ก็มี

ความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ ถ้าหวังว่า “เราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่า

เป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่” ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ ถ้าหวังว่า “เราพึงมีความหมาย

รู้ในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่” ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไม่

ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ ถ้าหวังว่า “เราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและในสิ่งที่ปฏิกูลว่าเป็น

สิ่งที่ปฏิกูลอยู่” ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและในสิ่งที่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ ถ้าหวังว่า “เรา

พึงเว้นสิ่งทั้งสองนั้น มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่” ก็เป็นผู้มีอุเบกขา มี

สติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นอยู่ 

ภิกษุมีความหมายรู้ในสิ่งท่ีปฏิกูลว่าเป็นสิ่งท่ีไม่ปฏิกูลอยู่ เป็นอย่างไร   

คือ ภิกษุแผ่ไปด้วยเมตตา หรือน้อมเข้าไปโดยความเป็นธาตุ ในสิ่งที่ไม่น่า ปรารถนา ภิกษุมีความ

หมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่อย่างนี้ 

ภิกษุมีความหมายรู้ในสิ่งท่ีไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งท่ีปฏิกูลอยู่ เป็นอย่างไร   

คือ ภิกษุแผ่ไปโดยความไม่งาม หรือน้อมไปโดยความไม่เที่ยงในสิ่งที่น่าปรารถนา ภิกษุมีความ

หมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่อย่างนี้ 

ภิกษุมีความหมายรู้ในสิ่งท่ีปฏิกูลและในสิ่งท่ีไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งท่ีไม่ปฏิกูลอยู่ เป็นอย่างไร   

คือ ภิกษุแผ่ไปด้วยเมตตา หรือน้อมเข้าไปโดยความเป็นธาตุในสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาและน่า

ปรารถนา ภิกษุมีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่า เป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่อย่างนี้ 

ภิกษุมีความหมายรู้ในสิ่งท่ีไม่ปฏิกูลและในสิ่งท่ีปฏิกูลว่าเป็นสิ่งท่ีปฏิกูลอยู่ เป็นอย่างไร   

คือ ภิกษุแผ่ไปโดยความไม่งาม หรือน้อมเข้าไปโดยความไม่เที่ยง ในสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่า

ปรารถนา ภิกษุมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและในสิ่งที่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่อย่างนี้ 

ภิกษุเว้นสิ่งท้ังสองน้ัน มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะในสิ่งท่ีปฏิกูลและในสิ่งท่ีไม่ปฏิกูลอยู่ 

เป็นอย่างไร   

คือ ภิกษุในศาสนานี้เห็นรูปทางตาแล้ว ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีอุเบกขา มีสติ-สัมปชัญญะ ฟังเสียง

ทางหู ฯลฯ ดมกลิ่นทางจมูก ฯลฯ ลิ้มรสทางลิ้น ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย ฯลฯ รู้แจ้งธรรมารมณ์ทาง

ใจแล้วไม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่ ภิกษุเว้นสิ่งทั้งสองนั้น มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ 

ในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่อย่างนี้ นี้ฤทธ์ิของพระอริยะ (๖) 

[๑๘] ฤทธิ์ท่ีเกิดจากผลกรรม เป็นอย่างไร   

คือ นกทุกชนิด เทวดาทุกจำพวก มนุษย์บางพวก วินิปาติกเปรตบางพวก มีฤทธ์ิเกิดจากผลกรรม 

นี้ฤทธ์ิที่เกิดจากผลกรรม (๗) 
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ฤทธิ์ของท่านผู้มีบุญ เป็นอย่างไร   

คือ พระเจ้าจักรพรรดิเสด็จเหาะไปในอากาศพร้อมด้วยจตุรงคินีเสนา  ตลอดจน พวกคนเลี้ยงม้า45

เป็นที่สุด ฤทธ์ิของโชติยคหบดีผู้มีบุญ ฤทธ์ิของชฏิลคหบดีผู้มีบุญ ฤทธ์ิของเมณฑกคหบดีผู้มีบุญ ฤทธ์ิของ

โฆสิตคหบดีผู้มีบุญ ฤทธ์ิของท่านผู้มีบุญ มาก ๕ คน  เป็นฤทธ์ิของท่านผู้มีบุญ นี้ฤทธ์ิของท่านผู้มีบุญ (๘) 46

ฤทธิ์ท่ีสำเร็จมาจากวิชชา เป็นอย่างไร   

คือ พวกวิทยาธรร่ายวิชชาแล้วเหาะไปได้ แสดงพลช้างบ้าง แสดงพลม้าบ้าง แสดงพลรถบ้าง 

แสดงพลราบบ้าง แสดงกองทัพตั้งประชิดกันต่าง ๆ บ้าง ในกลางอากาศ นี้ฤทธ์ิที่สำเร็จมาจากวิชชา (๙) 

ชื่อว่าฤทธิ์เพราะมีสภาวะสำเร็จด้วยการประกอบโดยชอบในส่วนน้ัน ๆ เป็นปัจจัย เป็น

อย่างไร  

คือ สภาวะที่ละกามฉันทะ ย่อมสำเร็จได้ด้วยเนกขัมมะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฤทธ์ิเพราะมี

สภาวะสำเร็จด้วยการประกอบโดยชอบในส่วนนั้น ๆ เป็นปัจจัย สภาวะแห่งการละพยาบาทย่อมสำเร็จได้

ด้วยอพยาบาท ฯลฯ สภาวะที่ละถีนมิทธะย่อมสำเร็จได้ด้วยอาโลกสัญญา ฯลฯ สภาวะที่ละกิเลสทั้งปวง

ย่อมสำเร็จได้ด้วยอรหัตตมรรค เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฤทธ์ิเพราะมีสภาวะสำเร็จด้วยการประกอบโดยชอบ

ในส่วนนั้น ๆ เป็นปัจจัย ชื่อว่าฤทธ์ิเพราะมีสภาวะสำเร็จ ด้วยการประกอบโดยชอบในส่วนนั้น ๆ เป็นปัจจัย

อย่างนี้ (๑๐)  

ฤทธ์ิ ๑๐ อย่างนี้  

ทสอิทธินิทเทส จบ 

อิทธิกถา จบ 

 จตุรงคินีเสนา หมายถึงกองทัพประกอบด้วยองค์ ๔ คือ พลช้าง พลม้า พลรถ และพลเดินเท้า (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๘/๓๔๐)45

 ผู้มีบุญมาก ๕ คน ได้แก่ (๑) เมณฑกเศรษฐี (๒) จันทปทุมาภริยาของเมณฑกเศรษฐี (๓) ธนัญชัย-เศรษฐีบุตร (๔) สุมนาเทวี46

ลูกสะใภ้ (๕) นายปุณณทาส (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๘/๓๕๐)


