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๑.  ขนฺธวิภงฺค 
๑.  สุตฺตนฺตภาชนีย 

[๑]  ปญฺจกฺขนฺธา:  รูปกฺขนฺโธ  เวทนากฺขนฺโธ  สญฺญากฺขนฺโธ  สงฺขารกฺขนฺโธ  
วิญฺญาณกฺขนฺโธ. 

๑.  รูปกฺขนฺธ 
[๒]  ตตฺถ  กตโม  รูปกฺขนฺโธ?  ยงฺกิญฺจิ  รูปํ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ  อชฺฌตฺตํ  วา  

พหิทฺธา  วา  โอฬาริกํ  วา  สุขุมํ  วา  หีนํ  วา  ปณีตํ  วา  ยํ  ทูเร  สนฺติเก  วา,  ตเทกชฺฌํ          
อภิสญฺญูหิตฺวา  อภิสงฺขิปิตฺวา;  อยํ  วุจฺจติ  รูปกฺขนฺโธ. 

[๓]  ตตฺถ  กตมํ  รูปํ  อตีตํ?  ยํ  รูปํ  อตีตํ  นิรุทฺธํ  วิคตํ  วิปริณตํ  อตฺถงฺคตํ  
อพฺภตฺถงฺคตํ  อุปฺปชฺชิตฺวา  วิคตํ  อตีตํ  อตีตํเสน  สงฺคหิตํ,  จตฺตาโร จ  มหาภูตา  จตุนฺนญฺจ  
มหาภูตานํ  อุปาทายรูปํ;  อิทํ  วุจฺจติ  รูปํ  อตีตํ. 

ตตฺถ  กตมํ  รูปํ  อนาคตํ?  ยํ  รูปํ  อชาตํ  อภูตํ  อสญฺชาตํ  อนิพฺพตฺตํ  อนภินิพฺพตฺตํ      
อปาตุภูตํ  อนุปฺปนฺนํ  อสมุปฺปนฺนํ  อนุฏฺฐิตํ  อสมุฏฺฐิตํ  อนาคตํ  อนาคตํเสน  สงฺคหิตํ, จตฺตาโร จ  
มหาภูตา  จตุนฺนญฺจ  มหาภูตานํ  อุปาทายรูปํ;  อิทํ  วุจฺจติ  รูปํ  อนาคตํ. 

ตตฺถ  กตมํ  รูปํ  ปจฺจุปฺปนฺนํ?  ยํ  รูปํ  ชาตํ  ภูตํ  สญฺชาตํ นิพฺพตฺตํ อภินิพฺพตฺตํ  ปาตุภูตํ  
อุปฺปนฺนํ  สมุปฺปนฺนํ  อุฏฺฐิตํ  สมุฏฺฐิตํ  ปจฺจุปฺปนฺนํ  ปจฺจุปฺปนฺนํเสน สงฺคหิตํ, จตฺตาโร จ มหาภูตา  
จตุนฺนญฺจ  มหาภูตานํ  อุปาทายรูปํ;  อิทํ  วุจฺจติ  รูปํ  ปจฺจุปฺปนฺนํ. 

[๔]  ตตฺถ  กตมํ  รูปํ  อชฺฌตฺตํ?  ยํ  รูปํ  เตสํ  เตสํ  สตฺตานํ  อชฺฌตฺตํ  ปจฺจตฺตํ  นิยกํ             
ปาฏิปุคฺคลิกํ  อุปาทินฺนํ, จตฺตาโร จ  มหาภูตา  จตุนฺนญฺจ  มหาภูตานํ  อุปาทายรูปํ;  อิทํ  วุจฺจติ  
รูปํ  อชฺฌตฺตํ. 

ตตฺถ  กตมํ  รูปํ  พหิทฺธา?  ยํ  รูปํ  เตสํ  เตสํ  ปรสตฺตานํ  ปรปุคฺคลานํ  อชฺฌตฺตํ  
ปจฺจตฺตํ นิยกํ ปาฏิปุคฺคลิกํ อุปาทินฺนํ จตฺตาโร จ  มหาภูตา  จตุนฺนญฺจ  มหาภูตานํ อุปาทายรูปํ;  
อิทํ  วุจฺจติ  รูปํ  พหิทฺธา. 

[๕]  ตตฺถ  กตมํ  รูปํ  โอฬาริกํ?  จกฺขายตนํ  ฯเปฯ  โผฏฺฐพฺพายตนํ;  อิทํ  วุจฺจติ  รูปํ  
โอฬาริกํ. 

ตตฺถ  กตมํ  รูปํ  สุขุมํ?  อิตฺถินฺทฺริยํ  ฯเปฯ  กพฬิงฺกาโร   อาหาโร;  อิทํ  วุจฺจติ  รูปํ  สุขุมํ. 1

[๖]  ตตฺถ  กตมํ  รูปํ  หีนํ?  ยํ  รูปํ  เตสํ  เตสํ  สตฺตานํ อุญฺญาตํ อวญฺญาตํ หีฬิตํ  ปริภูตํ       
อจิตฺตีกตํ  หีนํ  หีนมตํ  หีนสมฺมตํ  อนิฏฺฐํ  อกนฺตํ  อมนาปํ,  รูปา  สทฺทา  คนฺธา  รสา  
โผฏฺฐพฺพา;  อิทํ  วุจฺจติ  รูปํ  หีนํ. 

ตตฺถ  กตมํ  รูปํ  ปณีตํ?  ยํ  รูปํ  เตสํ  เตสํ  สตฺตานํ  อนุญฺญาตํ  อนวญฺญาตํ  อหีฬิตํ  
อปริภูตํ   จิตฺตีกตํ  ปณีตํ  ปณีตมตํ  ปณีตสมฺมตํ  อิฏฺฐํ  กนฺตํ  มนาปํ,  รูปา  สทฺทา  คนฺธา  รสา  
โผฏฺฐพฺพา;  อิทํ  วุจฺจติ  รูปํ  ปณีตํ. ตํ ตํ วา  ปน  รูปํ  อุปาทายุปาทาย  รูปํ  หีนํ  ปณีตํ  ทฏฺฐพฺพํ. 

[๗]  ตตฺถ  กตมํ  รูปํ  ทูเร?  อิตฺถินฺทฺริยํ  ฯเปฯ  กพฬิงฺกาโร  อาหาโร,  ยํ  วา  ปนญฺญมฺปิ      
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อตฺถิ  รูปํ  อนาสนฺเน  อนุปกฏฺเฐ  ทูเร  อสนฺติเก;  อิทํ  วุจฺจติ  รูปํ  ทูเร. 
ตตฺถ  กตมํ  รูปํ  สนฺติเก?  จกฺขายตนํ  ฯเปฯ  โผฏฺฐพฺพายตนํ,  ยํ  วา  ปนญฺญมฺปิ  อตฺถิ  

รูปํ  อาสนฺเน  อุปกฏฺเฐ  อวิทูเร  สนฺติเก;  อิทํ  วุจฺจติ  รูปํ  สนฺติเก.  ตํ  ตํ  วา  ปน  รูปํ                  
อุปาทายุปาทาย  รูปํ  ทูเร  สนฺติเก  ทฏฺฐพฺพํ. 

   
๒.  เวทนากฺขนฺธ 

[๘]  ตตฺถ  กตโม  เวทนากฺขนฺโธ? ยา กาจิ  เวทนา  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา อชฺฌตฺตา 
วา  พหิทฺธา วา  โอฬาริกา วา  สุขุมา วา  หีนา วา  ปณีตา  วา  ยา  ทูเร  สนฺติเก  วา,  ตเทกชฺฌํ        
อภิสญฺญูหิตฺวา  อภิสงฺขิปิตฺวา;  อยํ  วุจฺจติ  เวทนากฺขนฺโธ. 

[๙]  ตตฺถ  กตมา  เวทนา  อตีตา?  ยา  เวทนา  อตีตา  นิรุทฺธา  วิคตา  วิปริณตา  
อตฺถงฺคตา  อพฺภตฺถงฺคตา  อุปฺปชฺชิตฺวา  วิคตา  อตีตา  อตีตํเสน  สงฺคหิตา,  สุขา  เวทนา  ทุกฺขา  
เวทนา  อทุกฺขมสุขา  เวทนา;  อยํ  วุจฺจติ  เวทนา  อตีตา. 

ตตฺถ  กตมา  เวทนา  อนาคตา?  ยา  เวทนา  อชาตา  อภูตา  อสญฺชาตา  อนิพฺพตฺตา             
อนภินิพฺพตฺตา  อปาตุภูตา  อนุปฺปนฺนา  อสมุปฺปนฺนา  อนุฏฺฐิตา  อสมุฏฺฐิตา  อนาคตา  อนาคตํ
เสน  สงฺคหิตา,  สุขา  เวทนา  ทุกฺขา  เวทนา  อทุกฺขมสุขา  เวทนา;  อยํ วุจฺจติ เวทนา อนาคตา. 

ตตฺถ  กตมา  เวทนา  ปจฺจุปฺปนฺนา?  ยา  เวทนา  ชาตา  ภูตา  สญฺชาตา  นิพฺพตฺตา                 
อภินิพฺพตฺตา  ปาตุภูตา  อุปฺปนฺนา  สมุปฺปนฺนา  อุฏฺฐิตา สมุฏฺฐิตา ปจฺจุปฺปนฺนา ปจฺจุปฺปนฺนํเสน  
สงฺคหิตา,  สุขา  เวทนา  ทุกฺขา  เวทนา  อทุกฺขมสุขา  เวทนา;  อยํ  วุจฺจติ  เวทนา  ปจฺจุปฺปนฺนา. 

[๑๐]  ตตฺถ  กตมา  เวทนา  อชฺฌตฺตา?  ยา  เวทนา  เตสํ  เตสํ  สตฺตานํ  อชฺฌตฺตํ  
ปจฺจตฺตํ  นิยกา  ปาฏิปุคฺคลิกา  อุปาทินฺนา,  สุขา  เวทนา  ทุกฺขา  เวทนา  อทุกฺขมสุขา  เวทนา;  
อยํ  วุจฺจติ  เวทนา  อชฺฌตฺตา. 

ตตฺถ  กตมา  เวทนา  พหิทฺธา?  ยา  เวทนา  เตสํ  เตสํ  ปรสตฺตานํ  ปรปุคฺคลานํ  
อชฺฌตฺตํ  ปจฺจตฺตํ  นิยกา  ปาฏิปุคฺคลิกา  อุปาทินฺนา,  สุขา  เวทนา  ทุกฺขา  เวทนา  อทุกฺขมสุขา  
เวทนา;  อยํ    วุจฺจติ  เวทนา  พหิทฺธา. 

[๑๑]  ตตฺถ  กตมา  เวทนา  โอฬาริกา  สุขุมา?  อกุสลา  เวทนา  โอฬาริกา,                 
กุสลาพฺยากตา  เวทนา  สุขุมา.  กุสลากุสลา  เวทนา  โอฬาริกา,  อพฺยากตา  เวทนา  สุขุมา.  
ทุกฺขา  เวทนา  โอฬาริกา,  สุขา จ  อทุกฺขมสุขา จ  เวทนา  สุขุมา.  สุขทุกฺขา  เวทนา โอฬาริกา,  
อทุกฺขมสุขา  เวทนา  สุขุมา.  อสมาปนฺนสฺส  เวทนา  โอฬาริกา,  สมาปนฺนสฺส  เวทนา  สุขุมา.  
สาสวา  เวทนา  โอฬาริกา,  อนาสวา  เวทนา  สุขุมา.  ตํ  ตํ  วา  ปน  เวทนํ  อุปาทายุปาทาย  
เวทนา  โอฬาริกา  สุขุมา  ทฏฺฐพฺพา. 

[๑๒]  ตตฺถ  กตมา  เวทนา  หีนา  ปณีตา?  อกุสลา  เวทนา  หีนา,  กุสลาพฺยากตา  
เวทนา   ปณีตา.  กุสลากุสลา  เวทนา  หีนา,  อพฺยากตา  เวทนา  ปณีตา.  ทุกฺขา  เวทนา  หีนา,  
สุขา  จ  อทุกฺขมสุขา  จ  เวทนา  ปณีตา.  สุขทุกฺขา  เวทนา  หีนา,  อทุกฺขมสุขา  เวทนา  ปณีตา.  
อสมาปนฺนสฺส  เวทนา  หีนา,  สมาปนฺนสฺส  เวทนา  ปณีตา.  สาสวา  เวทนา  หีนา,  อนาสวา  
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เวทนา  ปณีตา.  ตํ  ตํ  วา  ปน  เวทนํ  อุปาทายุปาทาย  เวทนา  หีนา  ปณีตา  ทฏฺฐพฺพา. 
[๑๓]  ตตฺถ  กตมา  เวทนา  ทูเร?  อกุสลา  เวทนา  กุสลาพฺยากตาหิ  เวทนาหิ  ทูเร,                   

กุสลาพฺยากตา  เวทนา  อกุสลาย  เวทนาย  ทูเร,  กุสลา  เวทนา  อกุสลาพฺยากตาหิ  เวทนาหิ  
ทูเร, อกุสลาพฺยากตา  เวทนา กุสลาย เวทนาย ทูเร, อพฺยากตา เวทนา  กุสลากุสลาหิ  เวทนาหิ  
ทูเร,  กุสลากุสลา  เวทนา  อพฺยากตาย  เวทนาย  ทูเร. ทุกฺขา  เวทนา สุขาย จ  อทุกฺขมสุขาย จ  
เวทนาหิ  ทูเร,  สุขา  จ  อทุกฺขมสุขา  จ  เวทนา  ทุกฺขาย  เวทนาย  ทูเร,  สุขา เวทนา  ทุกฺขาย จ  
อทุกฺขมสุขาย  จ  เวทนาหิ  ทูเร,  ทุกฺขา  จ  อทุกฺขมสุขา  จ  เวทนา  สุขาย  เวทนาย  ทูเร,          
อทุกฺขมสุขา  เวทนา  สุขทุกฺขาหิ  เวทนาหิ  ทูเร,  สุขทุกฺขา  เวทนา  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  ทูเร.  
อสมาปนฺนสฺส  เวทนา  สมาปนฺนสฺส  เวทนาย ทูเร, สมาปนฺนสฺส เวทนา อสมาปนฺนสฺส เวทนาย  
ทูเร.  สาสวา  เวทนา  อนาสวาย  เวทนาย  ทูเร,  อนาสวา  เวทนา  สาสวาย  เวทนาย  ทูเร;  อยํ  
วุจฺจติ  เวทนา  ทูเร. 

ตตฺถ  กตมา  เวทนา  สนฺติเก?  อกุสลา  เวทนา  อกุสลาย  เวทนาย  สนฺติเก,  กุสลา  
เวทนา  กุสลาย  เวทนาย  สนฺติเก,  อพฺยากตา  เวทนา  อพฺยากตาย  เวทนาย  สนฺติเก.  ทุกฺขา  
เวทนา  ทุกฺขาย  เวทนาย  สนฺติเก,  สุขา  เวทนา  สุขาย  เวทนาย  สนฺติเก,  อทุกฺขมสุขา  เวทนา  
อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สนฺติเก.  อสมาปนฺนสฺส  เวทนา  อสมาปนฺนสฺส  เวทนาย  สนฺติเก,    
สมาปนฺนสฺส  เวทนา  สมาปนฺนสฺส  เวทนาย สนฺติเก. สาสวา เวทนา  สาสวาย เวทนาย สนฺติเก,  
อนาสวา เวทนา  อนาสวาย เวทนาย  สนฺติเก.  อยํ  วุจฺจติ  เวทนา  สนฺติเก.  ตํ  ตํ  วา  ปน  เวทนํ  
อุปาทายุปาทาย  เวทนา  ทูเร  สนฺติเก  ทฏฺฐพฺพา. 

๓.  สญฺญากฺขนฺธ 
[๑๔]  ตตฺถ  กตโม  สญฺญากฺขนฺโธ?  ยา  กาจิ  สญฺญา  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา  

อชฺฌตฺตา วา  พหิทฺธา  วา  โอฬาริกา วา  สุขุมา วา  หีนา วา  ปณีตา  วา  ยา  ทูเร  สนฺติเก วา,  
ตเทกชฺฌํ  อภิสญฺญูหิตฺวา  อภิสงฺขิปิตฺวา;  อยํ  วุจฺจติ  สญฺญากฺขนฺโธ. 

[๑๕]  ตตฺถ  กตมา  สญฺญา  อตีตา?  ยา  สญฺญา  อตีตา  นิรุทฺธา  วิคตา  วิปริณตา  
อตฺถงฺคตา  อพฺภตฺถงฺคตา  อุปฺปชฺชิตฺวา  วิคตา  อตีตา  อตีตํเสน  สงฺคหิตา,  จกฺขุสมฺผสฺสชา  
สญฺญา  โสตสมฺผสฺสชา  สญฺญา  ฆานสมฺผสฺสชา  สญฺญา  ชิวฺหาสมฺผสฺสชา  สญฺญา  กาย
สมฺผสฺสชา  สญฺญา  มโนสมฺผสฺสชา  สญฺญา;  อยํ  วุจฺจติ  สญฺญา  อตีตา. 

  ตตฺถ  กตมา  สญฺญา  อนาคตา? ยา สญฺญา  อชาตา  อภูตา  อสญฺชาตา  อนิพฺพตฺตา          
อนภินิพฺพตฺตา  อปาตุภูตา  อนุปฺปนฺนา  อสมุปฺปนฺนา  อนุฏฺฐิตา  อสมุฏฺฐิตา  อนาคตา  อนาคตํ
เสน  สงฺคหิตา,  จกฺขุสมฺผสฺสชา  สญฺญา  โสตสมฺผสฺสชา  สญฺญา  ฆานสมฺผสฺสชา  สญฺญา     
ชิวฺหาสมฺผสฺสชา สญฺญา กายสมฺผสฺสชา  สญฺญา  มโนสมฺผสฺสชา  สญฺญา;  อยํ วุจฺจติ สญฺญา  
อนาคตา. 

  ตตฺถ  กตมา  สญฺญา  ปจฺจุปฺปนฺนา?  ยา  สญฺญา  ชาตา  ภูตา  สญฺชาตา  นิพฺพตฺตา                
อภินิพฺพตฺตา ปาตุภูตา อุปฺปนฺนา  สมุปฺปนฺนา  อุฏฺฐิตา  สมุฏฺฐิตา  ปจฺจุปฺปนฺนา  ปจฺจุปฺปนฺนํเสน     
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สงฺคหิตา,  จกฺขุสมฺผสฺสชา  สญฺญา  โสตสมฺผสฺสชา  สญฺญา  ฆานสมฺผสฺสชา  สญฺญา             
ชิวฺหาสมฺผสฺสชา  สญฺญา  กายสมฺผสฺสชา  สญฺญา  มโนสมฺผสฺสชา  สญฺญา; อยํ วุจฺจติ  สญฺญา  
ปจฺจุปฺปนฺนา. 

[๑๖]  ตตฺถ  กตมา  สญฺญา  อชฺฌตฺตา?  ยา  สญฺญา  เตสํ  เตสํ  สตฺตานํ  อชฺฌตฺตํ  
ปจฺจตฺตํ   นิยกา  ปาฏิปุคฺคลิกา  อุปาทินฺนา,  จกฺขุสมฺผสฺสชา  สญฺญา  โสตสมฺผสฺสชา  สญฺญา  
ฆานสมฺผสฺสชา  สญฺญา  ชิวฺหาสมฺผสฺสชา  สญฺญา  กายสมฺผสฺสชา  สญฺญา  มโนสมฺผสฺสชา  
สญฺญา;  อยํ  วุจฺจติ  สญฺญา  อชฺฌตฺตา. 

ตตฺถ  กตมา  สญฺญา  พหิทฺธา?  ยา  สญฺญา  เตสํ  เตสํ  ปรสตฺตานํ  ปรปุคฺคลานํ  
อชฺฌตฺตํ  ปจฺจตฺตํ  นิยกา  ปาฏิปุคฺคลิกา  อุปาทินฺนา,  จกฺขุสมฺผสฺสชา  สญฺญา  โสตสมฺผสฺสชา  
สญฺญา ฆานสมฺผสฺสชา สญฺญา ชิวฺหาสมฺผสฺสชา สญฺญา กายสมฺผสฺสช สญฺญา  มโนสมฺผสฺสชา  
สญฺญา;  อยํ  วุจฺจติ  สญฺญา  พหิทฺธา. 

[๑๗]  ตตฺถ  กตมา  สญฺญา  โอฬาริกา  สุขุมา?  ปฏิฆสมฺผสฺสชา  สญฺญา  โอฬาริกา,  
อธิวจนสมฺผสฺสชา  สญฺญา  สุขุมา. อกุสลา สญฺญา  โอฬาริกา,  กุสลาพฺยากตา  สญฺญา  สุขุมา.       
กุสลากุสลา  สญฺญา  โอฬาริกา,  อพฺยากตา  สญฺญา  สุขุมา.  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  
สญฺญา   โอฬาริกา,  สุขาย จ  อทุกฺขมสุขาย จ  เวทนาหิ สมฺปยุตฺตา สญฺญา  สุขุมา.  สุขทุกฺขาหิ  
เวทนาหิ   สมฺปยุตฺตา  สญฺญา  โอฬาริกา,  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  สญฺญา  สุขุมา.  
อสมาปนฺนสฺส   สญฺญา  โอฬาริกา,  สมาปนฺนสฺส  สญฺญา  สุขุมา.  สาสวา  สญฺญา  โอฬาริกา,  
อนาสวา สญฺญา สุขุมา.  ตํ  ตํ  วา  ปน  สญฺญํ  อุปาทายุปาทาย  สญฺญา  โอฬาริกา  สุขุมา  
ทฏฺฐพฺพา. 

[๑๘]  ตตฺถ  กตมา  สญฺญา  หีนา  ปณีตา?  อกุสลา  สญฺญา  หีนา,  กุสลาพฺยากตา  
สญฺญา   ปณีตา.  กุสลากุสลา  สญฺญา  หีนา,  อพฺยากตา  สญฺญา  ปณีตา.  ทุกฺขาย  เวทนาย  
สมฺปยุตฺตา  สญฺญา   หีนา,  สุขาย  จ  อทุกฺขมสุขาย  จ  เวทนาหิ  สมฺปยุตฺตา  สญฺญา  ปณีตา.  
สุขทุกฺขาหิ  เวทนาหิ   สมฺปยุตฺตา  สญฺญา  หีนา,  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  สญฺญา  
ปณีตา.  อสมาปนฺนสฺส  สญฺญา  หีนา,  สมาปนฺนสฺส  สญฺญา  ปณีตา.  สาสวา  สญฺญา  หีนา,  
อนาสวา  สญฺญา  ปณีตา.  ตํ  ตํ  วา  ปน  สญฺญํ  อุปาทายุปาทาย  สญฺญา  หีนา  ปณีตา  
ทฏฺฐพฺพา. 

[๑๙]  ตตฺถ  กตมา  สญฺญา  ทูเร?  อกุสลา  สญฺญา  กุสลาพฺยากตาหิ  สญฺญาหิ  ทูเร,                  
กุสลาพฺยากตา สญฺญา  อกุสลาย  สญฺญาย  ทูเร,  กุสลา  สญฺญา  อกุสลาพฺยากตาหิ  สญฺญาหิ  
ทูเร, อกุสลาพฺยากตา  สญฺญา  กุสลาย  สญฺญาย  ทูเร.  อพฺยากตา  สญฺญา  กุสลากุสลาหิ  
สญฺญาหิ ทูเร, กุสลากุสลา  สญฺญา  อพฺยากตาย  สญฺญาย  ทูเร.  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  
สญฺญา สุขาย จ อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาหิ สมฺปยุตฺตาหิ สญฺญาหิ ทูเร, สุขาย จ อทุกฺขมสุขาย จ  
เวทนาหิ สมฺปยุตฺตา  สญฺญา  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตาย  สญฺญาย  ทูเร,  สุขาย  เวทนาย  
สมฺปยุตฺตา สญฺญา ทุกฺขาย จ  อทุกฺขมสุขาย จ  เวทนาหิ สมฺปยุตฺตาหิ  สญฺญาหิ ทูเร, ทุกฺขาย  จ  
อทุกฺขมสุขาย  จ    เวทนาหิ  สมฺปยุตฺตา  สญฺญา  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตาย  สญฺญาย  ทูเร,  
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อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย   สมฺปยุตฺตา  สญฺญา  สุขทุกฺขาหิ  เวทนาหิ  สมฺปยุตฺตาหิ  สญฺญาหิ  
ทูเร,  สุขทุกฺขาหิ  เวทนาหิ  สมฺปยุตฺตา  สญฺญา  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตาย  สญฺญาย  
ทูเร. อสมาปนฺนสฺส สญฺญา  สมาปนฺนสฺส  สญฺญาย  ทูเร,  สมาปนฺนสฺส  สญฺญา  อสมาปนฺนสฺส  
สญฺญาย  ทูเร.  สาสวา  สญฺญา  อนาสวาย  สญฺญาย  ทูเร,  อนาสวา  สญฺญา  สาสวาย  
สญฺญาย  ทูเร;  อยํ  วุจฺจติ  สญฺญา  ทูเร. 

ตตฺถ  กตมา  สญฺญา  สนฺติเก?  อกุสลา  สญฺญา  อกุสลาย  สญฺญาย  สนฺติเก,  กุสลา  
สญฺญา กุสลาย  สญฺญาย  สนฺติเก, อพฺยากตา สญฺญา อพฺยากตาย  สญฺญาย  สนฺติเก.  ทุกฺขาย  
เวทนาย สมฺปยุตฺตา สญฺญา  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตาย  สญฺญาย  สนฺติเก, สุขาย  เวทนาย  
สมฺปยุตฺตา  สญฺญา  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตาย  สญฺญาย  สนฺติเก,  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  
สมฺปยุตฺตา  สญฺญา  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตาย  สญฺญาย  สนฺติเก.  อสมาปนฺนสฺส  
สญฺญา อสมาปนฺนสฺส  สญฺญาย  สนฺติเก, สมาปนฺนสฺส สญฺญา สมาปนฺนสฺส สญฺญาย สนฺติเก.  
สาสวา  สญฺญา  สาสวาย  สญฺญาย  สนฺติเก,  อนาสวา  สญฺญา  อนาสวาย  สญฺญาย  สนฺติเก.  
อยํ  วุจฺจติ  สญฺญา  สนฺติเก.  ตํ  ตํ  วา  ปน  สญฺญํ  อุปาทายุปาทาย  สญฺญา  ทูเร  สนฺติเก  
ทฏฺฐพฺพา. 

๔.  สงฺขารกฺขนฺธ 
[๒๐]  ตตฺถ  กตโม  สงฺขารกฺขนฺโธ?  เย  เกจิ  สงฺขารา  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา  

อชฺฌตฺตา   วา  พหิทฺธา  วา  โอฬาริกา วา  สุขุมา วา  หีนา วา  ปณีตา วา  เย  ทูเร  สนฺติเก วา,  
ตเทกชฺฌํ  อภิสญฺญูหิตฺวา  อภิสงฺขิปิตฺวา;  อยํ  วุจฺจติ  สงฺขารกฺขนฺโธ. 

[๒๑]  ตตฺถ  กตเม  สงฺขารา  อตีตา?  เย  สงฺขารา  อตีตา  นิรุทฺธา  วิคตา  วิปริณตา  
อตฺถงฺคตา อพฺภตฺถงฺคตา อุปฺปชฺชิตฺวา วิคตา  อตีตา  อตีตํเสน  สงฺคหิตา,  จกฺขุสมฺผสฺสชา  
เจตนา โสตสมฺผสฺสชา เจตนา  ฆานสมฺผสฺสชา  เจตนา ชิวฺหาสมฺผสฺสชา เจตนา  กายสมฺผสฺสชา  
เจตนา  มโนสมฺผสฺสชา  เจตนา;  อิเม  วุจฺจนฺติ  สงฺขารา  อตีตา. 

ตตฺถ  กตเม  สงฺขารา  อนาคตา?  เย  สงฺขารา  อชาตา  อภูตา  อสญฺชาตา  อนิพฺพตฺตา           
อนภินิพฺพตฺตา  อปาตุภูตา  อนุปฺปนฺนา  อสมุปฺปนฺนา  อนุฏฺฐิตา  อสมุฏฺฐิตา  อนาคตา  อนาคตํ
เสน  สงฺคหิตา,  จกฺขุสมฺผสฺสชา  เจตนา  โสตสมฺผสฺสชา  เจตนา  ฆานสมฺผสฺสชา  เจตนา  ชิวฺหา
สมฺผสฺสชา  เจตนา  กายสมฺผสฺสชา  เจตนา  มโนสมฺผสฺสชา  เจตนา;  อิเม  วุจฺจนฺติ  สงฺขารา  
อนาคตา. 

ตตฺถ  กตเม  สงฺขารา  ปจฺจุปฺปนฺนา?  เย  สงฺขารา  ชาตา  ภูตา  สญฺชาตา  นิพฺพตฺตา              
อภินิพฺพตฺตา ปาตุภูตา อุปฺปนฺนา  สมุปฺปนฺนา  อุฏฺฐิตา  สมุฏฺฐิตา  ปจฺจุปฺปนฺนา  ปจฺจุปฺปนฺนํเสน     
สงฺคหิตา,  จกฺขุสมฺผสฺสชา  เจตนา  โสตสมฺผสฺสชา  เจตนา  ฆานสมฺผสฺสชา  เจตนา  ชิวฺหา
สมฺผสฺสชา  เจตนา  กายสมฺผสฺสชา  เจตนา  มโนสมฺผสฺสชา  เจตนา;  อิเม  วุจฺจนฺติ  สงฺขารา  
ปจฺจุปฺปนฺนา. 

[๒๒]  ตตฺถ  กตเม  สงฺขารา  อชฺฌตฺตา?  เย  สงฺขารา  เตสํ  เตสํ  สตฺตานํ  อชฺฌตฺตํ  
ปจฺจตฺตํ   นิยกา  ปาฏิปุคฺคลิกา  อุปาทินฺนา,  จกฺขุสมฺผสฺสชา  เจตนา  โสตสมฺผสฺสชา  เจตนา  
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ฆานสมฺผสฺสชา  เจตนา  ชิวฺหาสมฺผสฺสชา  เจตนา  กายสมฺผสฺสชา  เจตนา  มโนสมฺผสฺสชา  
เจตนา;  อิเม  วุจฺจนฺติ   สงฺขารา  อชฺฌตฺตา. 

ตตฺถ  กตเม  สงฺขารา  พหิทฺธา?  เย  สงฺขารา  เตสํ  เตสํ  ปรสตฺตานํ  ปรปุคฺคลานํ  
อชฺฌตฺตํ  ปจฺจตฺตํ  นิยกา  ปาฏิปุคฺคลิกา  อุปาทินฺนา,  จกฺขุสมฺผสฺสชา  เจตนา  โสตสมฺผสฺสชา  
เจตนา ฆานสมฺผสฺสชา เจตนา  ชิวฺหาสมฺผสฺสชา เจตนา กายสมฺผสฺสชา  เจตนา  มโนสมฺผสฺสชา  
เจตนา;  อิเม  วุจฺจนฺติ  สงฺขารา  พหิทฺธา. 

[๒๓]  ตตฺถ  กตเม  สงฺขารา  โอฬาริกา  สุขุมา?  อกุสลา  สงฺขารา  โอฬาริกา,             
กุสลาพฺยากตา  สงฺขารา  สุขุมา.  กุสลากุสลา  สงฺขารา  โอฬาริกา,  อพฺยากตา  สงฺขารา  สุขุมา.  
ทุกฺขาย  เวทนาย สมฺปยุตฺตา สงฺขารา  โอฬาริกา,  สุขาย จ อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาหิ  สมฺปยุตฺตา  
สงฺขารา  สุขุมา.  สุขทุกฺขาหิ  เวทนาหิ  สมฺปยุตฺตา  สงฺขารา  โอฬาริกา,  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  
สมฺปยุตฺตา  สงฺขารา   สุขุมา.  อสมาปนฺนสฺส  สงฺขารา  โอฬาริกา, สมาปนฺนสฺสสงฺขารา  สุขุมา.  
สาสวา สงฺขารา  โอฬาริกา, อนาสวา สงฺขารา สุขุมา.  เต เต วา ปน  สงฺขาเร  อุปาทายุปาทาย  
สงฺขารา  โอฬาริกา   สุขุมา  ทฏฺฐพฺพา. 

[๒๔]  ตตฺถ  กตเม  สงฺขารา  หีนา  ปณีตา?  อกุสลา  สงฺขารา  หีนา,  กุสลาพฺยากตา  
สงฺขารา  ปณีตา.  กุสลากุสลา  สงฺขารา  หีนา,  อพฺยากตา  สงฺขารา  ปณีตา.  ทุกฺขาย  เวทนาย  
สมฺปยุตฺตา  สงฺขารา  หีนา,  สุขาย  จ  อทุกฺขมสุขาย  จ  เวทนาหิ  สมฺปยุตฺตา  สงฺขารา  ปณีตา.  
สุขทุกฺขาหิ  เวทนาหิ  สมฺปยุตฺตา  สงฺขารา  หีนา,  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  สงฺขารา  
ปณีตา.  อสมาปนฺนสฺส  สงฺขารา  หีนา,  สมาปนฺนสฺส  สงฺขารา  ปณีตา.  สาสวา  สงฺขารา  หีนา,  
อนาสวา  สงฺขารา  ปณีตา.  เต  เต  วา  ปน  สงฺขาเร  อุปาทายุปาทาย  สงฺขารา  หีนา  ปณีตา  
ทฏฺฐพฺพา. 

[๒๕]  ตตฺถ  กตเม  สงฺขารา  ทูเร?  อกุสลา  สงฺขารา  กุสลาพฺยากเตหิ  สงฺขาเรหิ  ทูเร,             
กุสลาพฺยากตา สงฺขารา อกุสเลหิ  สงฺขาเรหิ  ทูเร,  กุสลา  สงฺขารา  อกุสลาพฺยากเตหิ  สงฺขาเรหิ         
ทูเร,  อกุสลาพฺยากตา  สงฺขารา  กุสเลหิ  สงฺขาเรหิ  ทูเร,  อพฺยากตา  สงฺขารา  กุสลากุสเลหิ      
สงฺขาเรหิ ทูเร, กุสลากุสลา  สงฺขารา  อพฺยากเตหิ  สงฺขาเรหิ  ทูเร.  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  
สงฺขารา สุขาย จ อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาหิ สมฺปยุตฺเตหิ  สงฺขาเรหิ ทูเร, สุขาย จ อทุกฺขมสุขาย จ  
เวทนาหิ  สมฺปยุตฺตา  สงฺขารา  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺเตหิ  สงฺขาเรหิ  ทูเร,  สุขาย  เวทนาย  
สมฺปยุตฺตา สงฺขารา ทุกฺขาย จ  อทุกฺขมสุขาย จ  เวทนาหิ  สมฺปยุตฺเตหิ สงฺขาเรหิ ทูเร, ทุกฺขาย จ  
อทุกฺขมสุขาย  จ  เวทนาหิ  สมฺปยุตฺตา  สงฺขารา  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺเตหิ  สงฺขาเรหิ  ทูเร,  
อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  สงฺขารา  สุขทุกฺขาหิ  เวทนาหิ  สมฺปยุตฺเตหิ  สงฺขาเรหิ  ทูเร,  
สุขทุกฺขาหิ  เวทนาหิ  สมฺปยุตฺตา  สงฺขารา  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺเตหิ  สงฺขาเรหิ  ทูเร.  
อสมาปนฺนสฺส  สงฺขารา  สมาปนฺนสฺส  สงฺขาเรหิ  ทูเร,  สมาปนฺนสฺส  สงฺขารา  อสมาปนฺนสฺส  
สงฺขาเรหิ  ทูเร.  สาสวา  สงฺขารา  อนาสเวหิ  สงฺขาเรหิ  ทูเร,  อนาสวา  สงฺขารา  สาสเวหิ         
สงฺขาเรหิ  ทูเร.  อิเม  วุจฺจนฺติ  สงฺขารา  ทูเร. 

ตตฺถ  กตเม  สงฺขารา  สนฺติเก?  อกุสลา  สงฺขารา  อกุสลานํ  สงฺขารานํ  สนฺติเก,  กุสลา        
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สงฺขารา  กุสลานํ  สงฺขารานํ  สนฺติเก,  อพฺยากตา  สงฺขารา  อพฺยากตานํ  สงฺขารานํ  สนฺติเก.  
ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  สงฺขารา  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตานํ  สงฺขารานํ  สนฺติเก,       
สุขาย  เวทนาย    สมฺปยุตฺตา  สงฺขารา  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตานํ  สงฺขารานํ  สนฺติเก,          
อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย   สมฺปยุตฺตา  สงฺขารา  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตานํ  สงฺขารานํ  
สนฺติเก.  อสมาปนฺนสฺส  สงฺขารา  อสมาปนฺนสฺส  สงฺขารานํ  สนฺติเก,  สมาปนฺนสฺส  สงฺขารา  
สมาปนฺนสฺส  สงฺขารานํ  สนฺติเก.  สาสวา  สงฺขารา  สาสวานํ  สงฺขารานํ  สนฺติเก,  อนาสวา      
สงฺขารา  อนาสวานํ  สงฺขารานํ  สนฺติเก.  อิเม  วุจฺจนฺติ  สงฺขารา  สนฺติเก.  เต เต วา  ปน สงฺขาเร  
อุปาทายุปาทาย  สงฺขารา  ทูเร  สนฺติเก  ทฏฺฐพฺพา. 

   
๕.  วิญฺญาณกฺขนฺธ 

[๒๖]  ตตฺถ  กตโม  วิญฺญาณกฺขนฺโธ?  ยงฺกิญฺจิ  วิญฺญาณํ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ  
อชฺฌตฺตํ วา  พหิทฺธา วา  โอฬาริกํ วา  สุขุมํ วา  หีนํ วา  ปณีตํ วา  ยํ  ทูเร  สนฺติเก วา,  ตเทกชฺฌํ           
อภิสญฺญูหิตฺวา  อภิสงฺขิปิตฺวา;  อยํ  วุจฺจติ  วิญฺญาณกฺขนฺโธ. 

[๒๗]  ตตฺถ  กตมํ  วิญฺญาณํ  อตีตํ?  ยํ  วิญฺญาณํ  อตีตํ  นิรุทฺธํ  วิคตํ  วิปริณตํ  
อตฺถงฺคตํ  อพฺภตฺถงฺคตํ  อุปฺปชฺชิตฺวา วิคตํ อตีตํ อตีตํเสน สงฺคหิตํ, จกฺขุวิญฺญาณํ  โสตวิญฺญาณํ  
ฆานวิญฺญาณํ  ชิวฺหาวิญฺญาณํ  กายวิญฺญาณํ  มโนวิญฺญาณํ;  อิทํ  วุจฺจติ  วิญฺญาณํ  อตีตํ. 

ตตฺถ  กตมํ  วิญฺญาณํ  อนาคตํ?  ยํ  วิญฺญาณํ  อชาตํ  อภูตํ  อสญฺชาตํ  อนิพฺพตฺตํ       
อนภินิพฺพตฺตํ  อปาตุภูตํ  อนุปฺปนฺนํ  อสมุปฺปนฺนํ  อนุฏฺฐิตํ  อสมุฏฺฐิตํ  อนาคตํ  อนาคตํเสน       
สงฺคหิตํ,  จกฺขุวิญฺญาณํ  โสตวิญฺญาณํ  ฆานวิญฺญาณํ  ชิวฺหาวิญฺญาณํ  กายวิญฺญาณํ          
มโนวิญฺญาณํ;  อิทํ  วุจฺจติ  วิญฺญาณํ  อนาคตํ. 

ตตฺถ  กตมํ  วิญฺญาณํ  ปจฺจุปฺปนฺนํ?  ยํ  วิญฺญาณํ  ชาตํ  ภูตํ  สญฺชาตํ  นิพฺพตฺตํ        
อภินิพฺพตฺตํ ปาตุภูตํ อุปฺปนฺนํ สมุปฺปนฺนํ  อุฏฺฐิตํ  สมุฏฺฐิตํ  ปจฺจุปฺปนฺนํ  ปจฺจุปฺปนฺนํเสน สงฺคหิตํ,  
จกฺขุวิญฺญาณํ  โสตวิญฺญาณํ  ฆานวิญฺญาณํ  ชิวฺหาวิญฺญาณํ  กายวิญฺญาณํ  มโนวิญฺญาณํ;  
อิทํ  วุจฺจติ  วิญฺญาณํ  ปจฺจุปฺปนฺนํ. 

[๒๘]  ตตฺถ  กตมํ  วิญฺญาณํ  อชฺฌตฺตํ?  ยํ  วิญฺญาณํ  เตสํ  เตสํ  สตฺตานํ  อชฺฌตฺตํ  
ปจฺจตฺตํ  นิยกํ  ปาฏิปุคฺคลิกํ  อุปาทินฺนํ,  จกฺขุวิญฺญาณํ  โสตวิญฺญาณํ  ฆานวิญฺญาณํ  ชิวฺหา
วิญฺญาณํ  กายวิญฺญาณํ  มโนวิญฺญาณํ;  อิทํ  วุจฺจติ  วิญฺญาณํ  อชฺฌตฺตํ. 

ตตฺถ  กตมํ  วิญฺญาณํ  พหิทฺธา?  ยํ  วิญฺญาณํ  เตสํ  เตสํ  ปรสตฺตานํ  ปรปุคฺคลานํ  
อชฺฌตฺตํ  ปจฺจตฺตํ  นิยกํ  ปาฏิปุคฺคลิกํ  อุปาทินฺนํ,  จกฺขุวิญฺญาณํ  ฯเปฯ  มโนวิญฺญาณํ;  อิทํ  
วุจฺจติ  วิญฺญาณํ  พหิทฺธา. 

[๒๙]  ตตฺถ  กตมํ  วิญฺญาณํ  โอฬาริกํ  สุขุมํ?  อกุสลํ  วิญฺญาณํ  โอฬาริกํ,                   
กุสลาพฺยากตา    วิญฺญาณา  สุขุมา.  กุสลากุสลา  วิญฺญาณา  โอฬาริกา,  อพฺยากตํ  วิญฺญาณํ  
สุขุมํ.  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตํ  วิญฺญาณํ  โอฬาริกํ,  สุขาย  จ  อทุกฺขมสุขาย  จ  เวทนาหิ  
สมฺปยุตฺตา  วิญฺญาณา  สุขุมา.  สุขทุกฺขาหิ  เวทนาหิ  สมฺปยุตฺตา  วิญฺญาณา  โอฬาริกา,           
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อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตํ  วิญฺญาณํ  สุขุมํ.  อสมาปนฺนสฺส  วิญฺญาณํ  โอฬาริกํ,          
สมาปนฺนสฺส  วิญฺญาณํ  สุขุมํ.  สาสวํ  วิญฺญาณํ  โอฬาริกํ,  อนาสวํ  วิญฺญาณํ  สุขุมํ.  ตํ  ตํ  วา  
ปน  วิญฺญาณํ  อุปาทายุปาทาย  วิญฺญาณํ  โอฬาริกํ  สุขุมํ  ทฏฺฐพฺพํ. 

[๓๐]  ตตฺถ  กตมํ  วิญฺญาณํ  หีนํ  ปณีตํ?  อกุสลํ  วิญฺญาณํ  หีนํ,  กุสลาพฺยากตา  
วิญฺญาณา ปณีตา. กุสลากุสลา วิญฺญาณา หีนา, อพฺยากตํ  วิญฺญาณํ  ปณีตํ. ทุกฺขาย เวทนาย  
สมฺปยุตฺตํ วิญฺญาณํ  หีนํ,  สุขาย จ  อทุกฺขมสุขาย จ  เวทนาหิ  สมฺปยุตฺตา  วิญฺญาณา  ปณีตา.  
สุขทุกฺขาหิ เวทนาหิ สมฺปยุตฺตา วิญฺญาณา  หีนา,  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตํ  วิญฺญาณํ  
ปณีตํ.  อสมาปนฺนสฺส  วิญฺญาณํ  หีนํ,  สมาปนฺนสฺส  วิญฺญาณํ  ปณีตํ.  สาสวํ  วิญฺญาณํ  หีนํ,  
อนาสวํ  วิญฺญาณํ  ปณีตํ.  ตํ  ตํ  วา  ปน  วิญฺญาณํ  อุปาทายุปาทาย  วิญฺญาณํ  หีนํ  ปณีตํ  
ทฏฺฐพฺพํ. 

[๓๑]  ตตฺถ  กตมํ  วิญฺญาณํ  ทูเร?  อกุสลํ  วิญฺญาณํ  กุสลาพฺยากเตหิ  วิญฺญาเณหิ  
ทูเร,  กุสลาพฺยากตา  วิญฺญาณา  อกุสลา  วิญฺญาณา  ทูเร,  กุสลํ  วิญฺญาณํ  อกุสลาพฺยากเตหิ  
วิญฺญาเณหิ  ทูเร,  อกุสลาพฺยากตา  วิญฺญาณา  กุสลา  วิญฺญาณา  ทูเร,  อพฺยากตํ  วิญฺญาณํ  
กุสลากุสเลหิ  วิญฺญาเณหิ  ทูเร,  กุสลากุสลา  วิญฺญาณา  อพฺยากตา  วิญฺญาณา  ทูเร. ทุกฺขาย  
เวทนาย  สมฺปยุตฺตํ  วิญฺญาณํ  สุขาย  จ  อทุกฺขมสุขาย  จ  เวทนาหิ  สมฺปยุตฺเตหิ  วิญฺญาเณหิ  
ทูเร,  สุขาย จ  อทุกฺขมสุขาย จ  เวทนาหิ  สมฺปยุตฺตา  วิญฺญาณา  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  
วิญฺญาณา  ทูเร,  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตํ  วิญฺญาณํ  ทุกฺขาย  จ  อทุกฺขมสุขาย  จ  เวทนาหิ  
สมฺปยุตฺเตหิ  วิญฺญาเณหิ  ทูเร, ทุกฺขาย  จ  อทุกฺขมสุขาย  จ  เวทนาหิ  สมฺปยุตฺตา  วิญฺญาณา  
สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  วิญฺญาณา  ทูเร,  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตํ  วิญฺญาณํ  
สุขทุกฺขาหิ เวทนาหิ สมฺปยุตฺเตหิ วิญฺญาเณหิ ทูเร, สุขทุกฺขาหิ  เวทนาหิ  สมฺปยุตฺตา  วิญฺญาณา  
อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  วิญฺญาณา  ทูเร.  อสมาปนฺนสฺส  วิญฺญาณํ  สมาปนฺนสฺส  
วิญฺญาณา  ทูเร,  สมาปนฺนสฺส  วิญฺญาณํ  อสมาปนฺนสฺส  วิญฺญาณา  ทูเร.  สาสวํ  วิญฺญาณํ     
อนาสวา  วิญฺญาณา  ทูเร,  อนาสวํ  วิญฺญาณํ  สาสวา  วิญฺญาณา  ทูเร;  อิทํ  วุจฺจติ  วิญฺญาณํ  
ทูเร. 

ตตฺถ  กตมํ  วิญฺญาณํ  สนฺติเก?  อกุสลํ  วิญฺญาณํ  อกุสลสฺส  วิญฺญาณสฺส  สนฺติเก,      
กุสลํ  วิญฺญาณํ กุสลสฺส วิญฺญาณสฺส  สนฺติเก,  อพฺยากตํ  วิญฺญาณํ  อพฺยากตสฺส วิญฺญาณสฺส  
สนฺติเก.   ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตํ  วิญฺญาณํ  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตสฺส  วิญฺญาณสฺส  
สนฺติเก,  สุขาย   เวทนาย  สมฺปยุตฺตํ  วิญฺญาณํ  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตสฺส  วิญฺญาณสฺส  
สนฺติเก,  อทุกฺขมสุขาย      เวทนาย  สมฺปยุตฺตํ  วิญฺญาณํ  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตสฺส  
วิญฺญาณสฺส สนฺติเก.อสมาปนฺนสฺส วิญฺญาณํ อสมาปนฺนสฺส วิญฺญาณสฺส สนฺติเก, สมาปนฺนสฺส  
วิญฺญาณํ  สมาปนฺนสฺส  วิญฺญาณสฺส  สนฺติเก. สาสวํ วิญฺญาณํ สาสวสฺส วิญฺญาณสฺส สนฺติเก,  
อนาสวํ  วิญฺญาณํ  อนาสวสฺส  วิญฺญาณสฺส  สนฺติเก;  อิทํ  วุจฺจติ  วิญฺญาณํ  สนฺติเก.  ตํ  ตํ  วา  
ปน  วิญฺญาณํ  อุปาทายุปาทาย  วิญฺญาณํ  ทูเร  สนฺติเก  ทฏฺฐพฺพํ.   

สุตฺตนฺตภาชนียํ. 
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๑. ขันธวิภังค์  2

๑. สุตตันตภาชนีย์ 
[๑]  ขันธ์  ๕ คือ 3

๑. รูปขันธ์  (กองรูป) 
๒.  เวทนาขันธ์ (กองเวทนา) 
๓.  สัญญาขันธ์ (กองสัญญา) 
๔.  สังขารขันธ์ (กองสังขาร) 
๕.  วิญญาณขันธ์ (กองวิญญาณ) 

๑. รูปขันธ์ 
[๒]  บรรดาขันธ์ ๕ นั้น รูปขันธ์ เป็นไฉน 
รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ รูปที่เป็นอดีต รูปที่เป็นอนาคต รูปที่เป็นปัจจุบัน รูปที่เป็นภายในตน     

รูปที่เป็นภายนอกตน รูปหยาบ รูปละเอียด รูปชั้นต่ำ รูปชั้น ประณีต รูปไกล หรือรูปใกล้ ประมวลย่อเข้า
เป็นกองเดียวกัน นี้เรียกว่า รูปขันธ์ 

[๓]  ในรูปขันธ์นั้น รูปท่ีเป็นอดีต เป็นไฉน 
รูปใดล่วงไปแล้ว ดับไปแล้ว ปราศจากไปแล้ว แปรไปแล้ว ถึงความดับแล้ว ถึงความดับสิ้นแล้ว   

ที่เกิดขึ้นปราศจากไปแล้ว ที่เป็นอดีต สงเคราะห์เข้ากับส่วนอดีต ได้แก่ มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัย
มหาภูตรูป ๔ (อุปาทายรูป) นี้เรียกว่า รูปที่ เป็นอดีต 

รูปท่ีเป็นอนาคต เป็นไฉน 
รูปใดยังไม่เกิด ยังไม่เป็น ยังไม่เกิดพร้อม ยังไม่บังเกิด ยังไม่บังเกิดเฉพาะ ยังไม่ปรากฏ ยังไม่เกิด

ขึ้น ยังไม่เกิดขึ้นพร้อม ยังไม่ตั้งขึ้น ยังไม่ตั้งขึ้นพร้อม ที่ เป็นอนาคต สงเคราะห์เข้ากับส่วนอนาคต ได้แก่ 
มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัย มหาภูตรูป ๔ นี้เรียกว่า รูปที่เป็นอนาคต 

รูปท่ีเป็นปัจจุบัน เป็นไฉน 
รูปใดเกิดอยู่ เป็นอยู่ เกิดพร้อม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏ เกิดขึ้น เกิดขึ้นพร้อม ตั้งขึ้น ตั้งขึ้น

พร้อม ที่เป็นปัจจุบัน สงเคราะห์เข้ากับส่วนปัจจุบัน ได้แก่ มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียก
ว่า รูปที่เป็นปัจจุบัน 

[๔] รูปท่ีเป็นภายในตน เป็นไฉน 
รูปใดของสัตว์นั้น ๆ ที่เป็นภายในตน มีเฉพาะตน เกิดในตน มีเฉพาะบุคคล ที่กรรมอันประกอบ

ด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ  ได้แก่ มหาภูตรูป ๔ และ รูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกว่า รูปที่เป็นภายในตน 4

รูปท่ีเป็นภายนอกตน เป็นไฉน 
รูปใดของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นนั้น ๆ ที่เป็นภายในตน มีเฉพาะตน เกิดในตน มีเฉพาะบุคคล ที่

กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ ได้แก่ มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกว่า รูป
ที่เป็นภายนอกตน 

  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๕2

 สฺวายมิธ ราสิโต อธิปฺเปโต ขันธ์ในที่นี้ท่านหมายถึงกอง เช่น กองรูป ฯลฯ (อภิ.อ. (บาลี) ๑/๒-๓)3

 ตัณหาและทิฏฐิที่เกิดพร้อมกับการกระทำที่ยึดติดโดยความเป็นอารมณ์ (อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๔/๙๐)4
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[๕] รูปหยาบ เป็นไฉน 
จักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ นี้เรียกว่า รูปหยาบ 
รูปละเอียด เป็นไฉน 
อิตถินทรีย์ ฯลฯ กวฬิงการาหาร  นี้เรียกว่า รูปละเอียด 5

[๖]  รูปชั้นต่ำ เป็นไฉน 
รูปใดของสัตว์นั้น ๆ ที่น่าดูหมิ่น น่าเหยียดหยาม น่าเกลียด น่าตำหนิ ไม่น่ายกย่อง เป็นชั้นต่ำ รู้

กันว่าเป็นชั้นต่ำ สมมติกันว่าเป็นชั้นต่ำ ไม่น่าปรารถนา ไม่น่ารัก ไม่น่าชอบใจ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และ
โผฏฐัพพะ นี้เรียกว่า รูปชั้นต่ำ 

รูปชั้นประณีต เป็นไฉน 
รูปใดของสัตว์นั้น ๆ ที่ไม่น่าดูหมิ่น ไม่น่าเหยียดหยาม ไม่น่าเกลียด ไม่ น่าตำหนิ น่ายกย่อง เป็น

ชั้นประณีต รู้กันว่าเป็นชั้นประณีต สมมติกันว่าเป็นชั้น ประณีต น่าปรารถนา น่ารัก น่าชอบใจ ได้แก่ รูป 
เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ นี้เรียกว่า รูปชั้นประณีต  

พึงทราบรูปชั้นต่ำ รูปชั้นประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงรูปนั้น ๆ เป็นชั้น ๆ ไป 
[๗] รูปไกล เป็นไฉน 
อิตถินทรีย์ ฯลฯ กวฬิงการาหาร หรือรูปแม้อื่น มีอยู่ในที่ไม่ใกล้ ในที่ไม่ใกล้ชิด ในที่ไกล ในที่ไม่

ใกล้ นี้เรียกว่า รูปไกล  6

รูปใกล้ เป็นไฉน 
จักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ หรือรูปแม้อื่น มีอยู่ในที่ใกล้ ในที่ใกล้ชิด ในที่ไม่ไกล ในที่ใกล้ 

นี้เรียกว่า รูปใกล้   7

พึงทราบรูปไกล รูปใกล้ โดยอาศัยเทียบเคียงรูปนั้น ๆ เป็นชั้น ๆ ไป 

๒. เวทนาขันธ์ 
[๘] บรรดาขันธ์ ๕ นั้น เวทนาขันธ ์เป็นไฉน 
เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง  คือ เวทนาที่เป็นอดีต เวทนาที ่เป็นอนาคต เวทนาที่เป็นปัจจุบัน เวทนา8

ที่เป็นภายในตน เวทนาที่เป็นภายนอกตน เวทนาหยาบ เวทนาละเอียด เวทนาชั้นต่ำ เวทนาชั้นประณีต 
เวทนาไกล หรือเวทนาใกล้ ประมวลย่อเข้า เป็นกองเดียวกัน นี้เรียกว่า เวทนาขันธ์  

[๙] ในเวทนาขันธ์นั้น เวทนาท่ีเป็นอดีต เป็นไฉน 
เวทนาใดล่วงไปแล้ว ดับไปแล้ว ปราศจากไปแล้ว แปรไปแล้ว ถึงความดับแล้ว ถึงความดับสิ้น

แล้ว ที่เกิดขึ้นปราศจากไปแล้ว ที่เป็นอดีต สงเคราะห์เข้ากับส่วนอดีต ได้แก่ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุก
ขมสุขเวทนา นี้เรียกว่า เวทนาที่เป็นอดีต 

 อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๔๕/๒๐๕5

 รูปไกล หมายถึงสุขุมรูป รูปละเอียด (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๗/๑๓)6

 รูปใกล้ หมายถึงโอฬาริกรูป รูปหยาบ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๗/๑๓)7

 เวทนาอย่างใดอย่างหน่ึง หมายถึงเวทนาขันธ์ที่เป็นไปในภูมิ ๔ คือ กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ และโลกุตตรภูมิ (อภิ .วิ.อ. (บาลี) 8

๘/๑๔)
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เวทนาท่ีเป็นอนาคต เป็นไฉน 
เวทนาใดยังไม่เกิด ยังไม่เป็น ยังไม่เกิดพร้อม ยังไม่บังเกิด ยังไม่บังเกิดเฉพาะ ยังไม่ปรากฏ ยังไม่

เกิดขึ้น ยังไม่เกิดขึ้นพร้อม ยังไม่ตั้งขึ้น ยังไม่ตั้งขึ้นพร้อม ที่เป็นอนาคต สงเคราะห์เข้ากับส่วนอนาคต ได้แก่ 
สุขเวทนา ทุกขเวทนา และ อทุกขมสุขเวทนา นี้เรียกว่า เวทนาที่เป็นอนาคต 

เวทนาท่ีเป็นปัจจุบัน เป็นไฉน 
เวทนาใดเกิดอยู่ เป็นอยู่ เกิดพร้อม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏ เกิดขึ้น เกิดขึ้นพร้อม ตั้งขึ้น ตั้ง

ขึ้นพร้อม ที่เป็นปัจจุบัน สงเคราะห์เข้ากับส่วนปัจจุบัน ได้แก่ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา นี้
เรียกว่า เวทนาที่เป็นปัจจุบัน 

[๑๐] เวทนาท่ีเป็นภายในตน เป็นไฉน 
เวทนาใดของสัตว์นั้น ๆ ที่เป็นภายในตน มีเฉพาะตน เกิดในตน มีเฉพาะบุคคลที่กรรมอันประกอบ

ด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ ได้แก่ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา นี้เรียกว่า เวทนาที่เป็น
ภายในตน 

เวทนาท่ีเป็นภายนอกตน เป็นไฉน 
เวทนาใดของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นนั้น ๆ ที่เป็นภายในตน มีเฉพาะตน เกิดในตน มีเฉพาะบุคคล 

ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ ได้แก่ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา นี้เรียกว่า 
เวทนาที่เป็นภายนอกตน 

[๑๑] เวทนาหยาบ เวทนาละเอียด เป็นไฉน 
เวทนาที่เป็นอกุศลเป็นเวทนาหยาบ เวทนาที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็น เวทนาละเอียด เวทนาที่

เป็นกุศลและอกุศลเป็นเวทนาหยาบ เวทนาที่เป็นอัพยากฤตเป็นเวทนาละเอียด ทุกขเวทนาเป็นเวทนา
หยาบ สุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา เป็นเวทนาละเอียด สุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นเวทนาหยาบ อทุก
ขมสุขเวทนาเป็นเวทนาละเอียด เวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นเวทนาหยาบ เวทนาของผู้เข้า สมาบัติเป็น
เวทนาละเอียด เวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาหยาบ เวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็น
เวทนาละเอียด  

พึงทราบเวทนาหยาบ เวทนาละเอียด โดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานั้น ๆ เป็นชั้น ๆ ไป 
[๑๒] เวทนาชั้นต่ำ เวทนาชั้นประณีต เป็นไฉน 
เวทนาที่เป็นอกุศลเป็นเวทนาชั้นต่ำ เวทนาที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นเวทนา ชั้นประณีต 

เวทนาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นเวทนาชั้นต่ำ เวทนาที่เป็นอัพยากฤตเป็นเวทนาชั้นประณีต ทุกขเวทนาเป็น
เวทนาชั้นต่ำ สุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาชั้นประณีต สุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นเวทนาชั้น
ต่ำ อทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาชั้นประณีต เวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นเวทนาชั้นต่ำ เวทนาของผู้เข้า 
สมาบัติเป็นเวทนาชั้นประณีต เวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาชั้นต่ำ เวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของ
อาสวะเป็นเวทนาชั้นประณีต  

พึงทราบเวทนาชั้นต่ำ เวทนาชั้นประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานั้น ๆ เป็น ชั้น ๆ ไป 
[๑๓] เวทนาไกล เป็นไฉน 
เวทนาที่เป็นอกุศลเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นกุศลและอัพยากฤต เวทนาที่เป็นกุศลและ      

อัพยากฤตเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นอกุศล เวทนาที่เป็นกุศลเป็น เวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นอกุศล
และอัพยากฤต  เวทนาที่เป็นอกุศลและอัพยากฤต  เป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นกุศล  เวทนาที่เป็น        
อัพยากฤตเป็นเวทนาไกลจาก เวทนาที่เป็นกุศลและอกุศล เวทนาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นเวทนาไกลจาก
เวทนาที่เป็นอัพยากฤต ทุกขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา สุขเวทนาและ          
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อทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากทุกขเวทนา สุขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากทุกขเวทนาและอทุกขมสุข
เวทนา ทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากสุขเวทนา อทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาไกลจาก
สุขเวทนาและทุกขเวทนา สุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากอทุกขมสุขเวทนา เวทนาของผู้ไม่เข้า 
สมาบัติเป็นเวทนาไกลจากเวทนาของผู้เข้าสมาบัติ เวทนาของผู้เข้าสมาบัติเป็น เวทนาไกลจากเวทนาของผู้
ไม่เข้าสมาบัติ เวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ เวทนา
ที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็น เวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ นี้เรียกว่า เวทนาไกล 

เวทนาใกล้ เป็นไฉน 
เวทนาที่เป็นอกุศลเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาที่เป็นอกุศล เวทนาที่เป็นกุศลเป็นเวทนาใกล้กับ

เวทนาที่เป็นกุศล เวทนาที่เป็นอัพยากฤตเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาที่เป็นอัพยากฤต ทุกขเวทนาเป็นเวทนา
ใกล้กับทุกขเวทนา สุขเวทนาเป็นเวทนาใกล้กับสุขเวทนา อทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาใกล้กับอทุกขมสุข
เวทนา เวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติ เวทนาของผู้เข้าสมาบัติเป็น
เวทนาใกล้กับเวทนาของผู้เข้าสมาบัติ เวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาที่เป็น
อารมณ์ของอาสวะ เวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ 
นี้เรียกว่า เวทนาใกล้  

พึงทราบเวทนาไกล เวทนาใกล้ โดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานั้น ๆ เป็นชั้น ๆ ไป 

๓. สัญญาขันธ์ 
[๑๔] บรรดาขันธ์ ๕ นั้น สัญญาขันธ ์เป็นไฉน 
สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง  คือ สัญญาที่เป็นอดีต สัญญาที ่เป็นอนาคต สัญญาที่เป็นปัจจุบัน 9

สัญญาที่เป็นภายในตน สัญญาที่เป็นภายนอกตน สัญญา หยาบ สัญญาละเอียด สัญญาชั้นต่ำ สัญญาชั้น
ประณีต สัญญาไกล หรือสัญญา ใกล้ ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน นี้เรียกว่า สัญญาขันธ์ 

[๑๕] ในสัญญาขันธ์นั้น สัญญาท่ีเป็นอดีต เป็นไฉน  
สัญญาใดล่วงไปแล้ว ดับไปแล้ว ปราศจากไปแล้ว แปรไปแล้ว ถึงความดับ แล้ว ถึงความดับสิ้น

แล้ว ที่เกิดขึ้นปราศจากไปแล้ว ที่เป็นอดีต สงเคราะห์เข้ากับส่วนอดีต ได้แก่ สัญญาที่เกิดแต่จักขุสัมผัส 
สัญญาที่เกิดแต่โสตสัมผัส สัญญาที่เกิดแต่ฆานสัมผัส สัญญาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัส สัญญาที่เกิดแต่กาย
สัมผัส สัญญา ที่เกิดแต่มโนสัมผัส นี้เรียกว่า สัญญาที่เป็นอดีต 

สัญญาท่ีเป็นอนาคต เป็นไฉน 
สัญญาใดยังไม่เกิด ยังไม่เป็น ยังไม่เกิดพร้อม ยังไม่บังเกิด ยังไม่บังเกิดเฉพาะ ยังไม่ปรากฏ ยัง

ไม่เกิดขึ้น ยังไม่เกิดขึ้นพร้อม ยังไม่ตั้งขึ้น ยังไม่ตั้งขึ้นพร้อม ที่เป็นอนาคต สงเคราะห์เข้ากับส่วนอนาคต 
ได้แก่ สัญญาที่เกิดแต่จักขุสัมผัส ฯลฯ สัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัส นี้เรียกว่า สัญญาที่เป็นอนาคต 

สัญญาท่ีเป็นปัจจุบัน เป็นไฉน 
สัญญาใดเกิดอยู่ เป็นอยู่ เกิดพร้อม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏ เกิดขึ้น เกิดขึ้นพร้อม ตั้งขึ้น ตั้ง

ขึ้นพร้อม ที่เป็นปัจจุบัน สงเคราะห์เข้ากับส่วนปัจจุบัน ได้แก่ สัญญาที่เกิดแต่จักขุสัมผัส ฯลฯ สัญญาที่เกิด
แต่มโนสัมผัส นี้เรียกว่า สัญญาที่เป็นปัจจุบัน 

 สัญญาอย่างใดอย่างหน่ึง หมายถึงสัญญาขันธ์ที่เป็นไปในภูมิ ๔ คือ กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ และโลกุตตรภูมิ (อภิ .วิ.อ. (บาลี) 9

๑๔/๒๐)
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[๑๖] สัญญาท่ีเป็นภายในตน เป็นไฉน 
สัญญาใดของสัตว์นั้น ๆ ที่เป็นภายในตน มีเฉพาะตน เกิดในตน มีเฉพาะบุคคล ที่กรรมอัน

ประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ ได้แก่ สัญญาที่เกิดแต่จักขุสัมผัส ฯลฯ สัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัส นี้
เรียกว่า สัญญาที่เป็นภายในตน 

สัญญาท่ีเป็นภายนอกตน เป็นไฉน 
สัญญาใดของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นนั้น ๆ ที่เป็นภายในตน มีเฉพาะตน เกิดในตน มีเฉพาะบุคคล 

ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ ได้แก่ สัญญา ที่เกิดแต่จักขุสัมผัส ฯลฯ สัญญาที่เกิดแต่มโน
สัมผัส นี้เรียกว่า สัญญาที่เป็นภายนอกตน 

[๑๗] สัญญาหยาบ สัญญาละเอียด เป็นไฉน 
สัญญาที่เกิดแต่ปฏิฆสัมผัส  (คือสัมผัสที่เกิดทางปัญจทวาร) เป็นสัญญาหยาบ สัญญาที่เกิดแต่10

อธิวจนสัมผัส(คือสัมผัสที่เกิดทางมโนทวาร) เป็นสัญญาละเอียด สัญญาที่เป็นอกุศลเป็นสัญญาหยาบ 
สัญญาที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นสัญญาละเอียด สัญญาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นสัญญาหยาบ 
สัญญาที่เป็นอัพยากฤตเป็น สัญญาละเอียด สัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสัญญาหยาบ สัญญาที่
สัมปยุต ด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาละเอียด สัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและ
ทุกขเวทนาเป็นสัญญาหยาบ สัญญาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็น สัญญาละเอียด สัญญาของผู้ไม่
เข้าสมาบัติเป็นสัญญาหยาบ สัญญาของผู้เข้าสมาบัติเป็นสัญญาละเอียด สัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ
เป็นสัญญาหยาบ สัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาละเอียด  

พึงทราบสัญญาหยาบ สัญญาละเอียด โดยอาศัยเทียบเคียงสัญญานั้น ๆ เป็น ชั้น ๆ ไป 
[๑๘] สัญญาชั้นต่ำ สัญญาชั้นประณีต เป็นไฉน 
สัญญาที่เป็นอกุศลเป็นสัญญาชั้นต่ำ สัญญาที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นสัญญาชั้นประณีต 

สัญญาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นสัญญาชั้นต่ำ สัญญาที่เป็น อัพยากฤตเป็นสัญญาชั้นประณีต สัญญาที่
สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสัญญาชั้นต่ำ สัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญา
ชั้นประณีต สัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสัญญาชั้นต่ำ สัญญาที่สัมปยุตด้วย อทุกขม
สุขเวทนาเป็นสัญญาชั้นประณีต สัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสัญญาชั้นต่ำ สัญญาของผู้เข้าสมาบัติเป็น
สัญญาชั้นประณีต สัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาชั้นต่ำ สัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ
เป็นสัญญาชั้นประณีต  

พึงทราบสัญญาชั้นต่ำ สัญญาชั้นประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงสัญญานั้น ๆ เป็นชั้น ๆ ไป 
[๑๙] สัญญาไกล เป็นไฉน 
สัญญาที่เป็นอกุศลเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นกุศลและอัพยากฤต สัญญาที่เป็นกุศลและ

อัพยากฤตเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นอกุศล สัญญาที่ เป็นกุศลเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็น
อกุศลและอัพยากฤต สัญญาที่เป็นอกุศลและอัพยากฤตเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นกุศล สัญญาที่
เป็นอัพยากฤตเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นกุศลและอกุศล สัญญาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นสัญญา
ไกลจากสัญญาที่เป็นอัพยากฤต สัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตด้วย
สุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตด้วยสุข เวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาไกลจาก
สัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตด้วย

 สัญญาท่ีเกิดแต่ปฏิฆสัมผัส หมายถึงความสัมผัสถูกต้องกันแห่งรูปที่กระทบกันได้ เช่นจักขุปสาทกระทบกับรูปารมณ์ เป็นต้น 10

(อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๑๗/๒๑)
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ทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็น สัญญาไกล
จากสัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่
สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสัญญาไกลจาก
สัญญาที่สัมปยุตด้วย อทุกขมสุขเวทนา สัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสัญญาไกลจากสัญญาของผู้เข้า 
สมาบัติ สัญญาของผู้เข้าสมาบัติเป็นสัญญาไกลจากสัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติ สัญญาที่เป็นอารมณ์ของ
อาสวะเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ สัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็น
สัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ นี้เรียกว่า สัญญาไกล 

สัญญาใกล ้เป็นไฉน 
สัญญาที่เป็นอกุศลเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่เป็นอกุศล สัญญาที่เป็นกุศล เป็นสัญญาใกล้กับ

สัญญาที่เป็นกุศล สัญญาที่เป็นอัพยากฤตเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่เป็นอัพยากฤต สัญญาที่สัมปยุตด้วย
ทุกขเวทนาเป็นสัญญาใกล้กับสัญญา ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นสัญญา
ใกล้กับสัญญา ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่
สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา สัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติ 
สัญญาของผู้เข้าสมาบัติเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาของผู้เข้าสมาบัติ สัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็น
สัญญาใกล้กับสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ สัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาใกล้กับ
สัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ นี้เรียกว่า สัญญาใกล้  

พึงทราบสัญญาไกล สัญญาใกล้ โดยอาศัยเทียบเคียงสัญญานั้น ๆ เป็นชั้น ๆ ไป 

๔. สังขารขันธ์ 
[๒๐] บรรดาขันธ์ ๕ นั้น สังขารขันธ ์เป็นไฉน 
สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง  คือ สังขารที่เป็นอดีต สังขารที่เป็นอนาคต สังขาร ที่เป็นปัจจุบัน สังขาร11

ที่เป็นภายในตน สังขารที่เป็นภายนอกตน สังขารหยาบ สังขารละเอียด สังขารชั้นต่ำ สังขารชั้นประณีต 
สังขารไกล หรือสังขารใกล้ ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน นี้เรียกว่า สังขารขันธ์ 

[๒๑] ในสังขารขันธ์นั้น สังขารท่ีเป็นอดีต เป็นไฉน 
สังขารเหล่าใดล่วงไปแล้ว ดับไปแล้ว ปราศจากไปแล้ว แปรไปแล้ว ถึงความดับแล้ว ถึงความดับ

สิ้นแล้ว ที่เกิดขึ้นปราศจากไปแล้ว ที่เป็นอดีต สงเคราะห์เข้ากับส่วนอดีต ได้แก่ เจตนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัส 
เจตนาที่เกิดแต่โสตสัมผัส เจตนาที่เกิดแต่ฆานสัมผัส เจตนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัส เจตนาที่เกิดแต่กาย
สัมผัส เจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัส เหล่านี้เรียกว่า สังขารที่เป็นอดีต 

สังขารท่ีเป็นอนาคต เป็นไฉน 
สังขารเหล่าใดยังไม่เกิด ยังไม่เป็น ยังไม่เกิดพร้อม ยังไม่บังเกิด ยังไม่บังเกิดเฉพาะ ยังไม่ปรากฏ 

ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่เกิดขึ้นพร้อม ยังไม่ตั้งขึ้น ยังไม่ตั้งขึ้นพร้อม ที่เป็นอนาคต สงเคราะห์เข้ากับส่วนอนาคต 
ได้แก่ เจตนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัส ฯลฯ เจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัส เหล่านี้เรียกว่า สังขารที่เป็นอนาคต 

สังขารท่ีเป็นปัจจุบัน เป็นไฉน 
สังขารเหล่าใดเกิดอยู่ เป็นอยู่ เกิดพร้อม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏ เกิด ขึ้น เกิดขึ้นพร้อม ตั้ง

ขึ้น ตั้งขึ้นพร้อม ที่เป็นปัจจุบัน สงเคราะห์เข้ากับส่วนปัจจุบัน ได้แก่ เจตนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัส ฯลฯ เจตนาที่
เกิดแต่มโนสัมผัส เหล่านี้เรียกว่า สังขารที่เป็นปัจจุบัน 

 สังขารเหล่าใดเหล่าหน่ึง ได้แก่ที่เป็นไปในภูมิ ๔ คือ กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ และโลกุตตรภูมิ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๒๐/๒๒)11
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[๒๒] สังขารท่ีเป็นภายในตน เป็นไฉน  
สังขารเหล่าใดของสัตว์นั้น ๆ ที่เป็นภายในตน มีเฉพาะตน เกิดในตน มีเฉพาะบุคคล ที่กรรมอัน

ประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ ได้แก่ เจตนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัส ฯลฯ เจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัส เหล่า
นี้เรียกว่า สังขารที่เป็นภายในตน 

สังขารท่ีเป็นภายนอกตน เป็นไฉน 
สังขารเหล่าใดของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นนั้น ๆ ที่เป็นภายในตน มีเฉพาะตน เกิดในตน มีเฉพาะ

บุคคล ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ ได้แก่ เจตนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัส ฯลฯ เจตนาที่เกิดแต่
มโนสัมผัส เหล่านี้เรียกว่า สังขารที่เป็นภายนอกตน  

[๒๓] สังขารหยาบ สังขารละเอียด เป็นไฉน 
สังขารที่เป็นอกุศลเป็นสังขารหยาบ สังขารที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นสังขารละเอียด สังขารที่

เป็นกุศลและอกุศลเป็นสังขารหยาบ สังขารที่เป็นอัพยากฤต เป็นสังขารละเอียด สังขารที่สัมปยุตด้วย
ทุกขเวทนาเป็นสังขารหยาบ สังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขารละเอียด สังขาร
ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสังขารหยาบ สังขารที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา เป็นสังขาร
ละเอียด สังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสังขารหยาบ สังขารของผู้เข้า สมาบัติเป็นสังขารละเอียด สังขารที่
เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารหยาบ สังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารละเอียด  

พึงทราบสังขารหยาบ สังขารละเอียด โดยอาศัยเทียบเคียงสังขารนั้น ๆ เป็นชั้น ๆ ไป 
[๒๔] สังขารชั้นต่ำ สังขารชั้นประณีต เป็นไฉน 
สังขารที่เป็นอกุศลเป็นสังขารชั้นต่ำ สังขารที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นสังขารชั้นประณีต สังขาร

ที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นสังขารชั้นต่ำ สังขารที่เป็น อัพยากฤตเป็นสังขารชั้นประณีต สังขารที่สัมปยุตด้วย
ทุกขเวทนาเป็นสังขารชั้นต่ำ สังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขารชั้นประณีต 
สังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสังขารชั้นต่ำ สังขารที่สัมปยุตด้วยอทุกขม-สุขเวทนาเป็น
สังขารชั้นประณีต สังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสังขารชั้นต่ำ สังขารของผู้เข้าสมาบัติเป็นสังขารชั้นประณีต 
สังขารที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขาร ชั้นต่ำ สังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารชั้นประณีต  

พึงทราบสังขารชั้นต่ำ สังขารชั้นประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงสังขารนั้น ๆ เป็นชั้น ๆ ไป 
[๒๕] สังขารไกล เป็นไฉน 
สังขารที่เป็นอกุศลเป็นสังขารไกลจากสังขารที่เป็นกุศลและอัพยากฤต สังขารที่เป็นกุศลและอัพ

ยากฤตเป็นสังขารไกลจากสังขารที่เป็นอกุศล สังขารที่เป็นกุศล เป็นสังขารไกลจากสังขารที่เป็นอกุศลและ
อัพยากฤต สังขารที่เป็นอกุศลและ อัพยากฤตเป็นสังขารไกลจากสังขารที่เป็นกุศล สังขารที่เป็นอัพยากฤต
เป็นสังขาร ไกลจากสังขารที่เป็นกุศลและอกุศล สังขารที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นสังขารไกลจากสังขารที่เป็น
อัพยากฤต สังขารที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขาร ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขม
สุขเวทนา สังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและ อทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตด้วย
ทุกขเวทนา สังขารที่ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาและอทุกขม
สุขเวทนา สังขารที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตด้วยสุข
เวทนา สังขารที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและ
ทุกขเวทนา สังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตด้วยอทุกขม
สุขเวทนา สังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสังขารไกลจากสังขารของผู้เข้าสมาบัติ สังขารของผู้เข้าสมาบัติ 
เป็นสังขารไกลจากสังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติ สังขารที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารไกลจากสังขารที่ไม่
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เป็นอารมณ์ของอาสวะ สังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นสังขารไกลจากสังขารที่เป็นอารมณ์ของ      
อาสวะ เหล่านี้เรียกว่า สังขารไกล 

สังขารใกล้ เป็นไฉน 
สังขารที่เป็นอกุศลเป็นสังขารใกล้กับสังขารที่เป็นอกุศล สังขารที่เป็นกุศลเป็นสังขารใกล้กับสังขาร

ที่เป็นกุศล สังขารที่เป็นอัพยากฤตเป็นสังขารใกล้กับสังขารที่เป็นอัพยากฤต สังขารที่สัมปยุตด้วย
ทุกขเวทนาเป็นสังขารใกล้กับสังขารที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา สังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นสังขารใกล้
กับสังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา สังขารที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขารใกล้กับสังขารที่ สัมปยุต
ด้วยอทุกขมสุขเวทนา สังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสังขารใกล้กับสังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติ สังขารของผู้
เข้าสมาบัติเป็นสังขารใกล้กับสังขารของผู้เข้าสมาบัติ สังขารที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารใกล้กับ
สังขารที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ สังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารใกล้กับสังขารที่ไม่เป็นอารมณ์
ของอาสวะ เหล่านี้เรียกว่า สังขารใกล้  

พึงทราบสังขารไกล สังขารใกล้ โดยอาศัยเทียบเคียงสังขารนั้น ๆ เป็นชั้น ๆ ไป 

๕. วิญญาณขันธ์ 
[๒๖] บรรดาขันธ์ ๕ นั้น วิญญาณขันธ ์เป็นไฉน  
วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง  คือ วิญญาณที่เป็นอดีต วิญญาณที่เป็นอนาคต วิญญาณที่เป็น12

ปัจจุบัน วิญญาณที่เป็นภายในตน วิญญาณที่เป็นภายนอกตน วิญญาณหยาบ วิญญาณละเอียด 
วิญญาณชั้นต่ำ วิญญาณชั้นประณีต วิญญาณไกล หรือวิญญาณใกล้ ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน นี้
เรียกว่า วิญญาณขันธ์ 

[๒๗] ในวิญญาณขันธ์น้ัน วิญญาณท่ีเป็นอดีต เป็นไฉน 
วิญญาณใดล่วงไปแล้ว ดับไปแล้ว ปราศจากไปแล้ว แปรไปแล้ว ถึงความดับแล้ว ถึงความดับสิ้น

แล้ว ที่เกิดขึ้นปราศจากไปแล้ว ที่เป็นอดีต สงเคราะห์เข้ากับส่วนอดีต ได้แก่ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ 
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ นี้เรียกว่า วิญญาณที่เป็นอดีต 

วิญญาณท่ีเป็นอนาคต เป็นไฉน 
วิญญาณใดยังไม่เกิด ยังไม่เป็น ยังไม่เกิดพร้อม ยังไม่บังเกิด ยังไม่บังเกิด เฉพาะ ยังไม่ปรากฏ 

ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่เกิดขึ้นพร้อม ยังไม่ตั้งขึ้น ยังไม่ตั้งขึ้นพร้อม ที่เป็นอนาคต สงเคราะห์เข้ากับส่วนอนาคต 
ได้แก่ จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ นี้เรียกว่า วิญญาณที่เป็นอนาคต 

วิญญาณท่ีเป็นปัจจุบัน เป็นไฉน 
วิญญาณใดเกิดอยู่ เป็นอยู่ เกิดพร้อม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏ เกิดขึ้น เกิดขึ้นพร้อม ตั้งขึ้น 

ตั้งขึ้นพร้อม ที่เป็นปัจจุบัน สงเคราะห์เข้ากับส่วนปัจจุบัน ได้แก่ จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ นี้เรียกว่า 
วิญญาณที่เป็นปัจจุบัน 

[๒๘] วิญญาณท่ีเป็นภายในตน เป็นไฉน 
วิญญาณใด ของสัตว์นั้น ๆ ที่เป็นภายในตน มีเฉพาะตน เกิดในตน มีเฉพาะบุคคล ที่กรรมอัน

ประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ ได้แก่ จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ นี้เรียกว่า วิญญาณที่เป็น
ภายในตน 

 วิญญาณอย่างใดอย่างหน่ึง ได้ แก่วิญญาณที่เป็นไปในภูมิ  ๔ คือ กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ และโลกุตตรภูมิ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) 12

๒๖/๒๓)
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วิญญาณท่ีเป็นภายนอกตน เป็นไฉน  
วิญญาณใดของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นนั้น ๆ ที่เป็นภายในตน มีเฉพาะตน เกิดในตน มีเฉพาะ

บุคคล ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ ได้แก่ จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ นี้เรียกว่า 
วิญญาณที่เป็นภายนอกตน 

[๒๙] วิญญาณหยาบ วิญญาณละเอียด เป็นไฉน 
วิญญาณที่เป็นอกุศลเป็นวิญญาณหยาบ วิญญาณที่เป็นกุศลและอัพยากฤต เป็นวิญญาณ

ละเอียด วิญญาณที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นวิญญาณหยาบ วิญญาณที่เป็นอัพยากฤตเป็นวิญญาณ
ละเอียด วิญญาณที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นวิญญาณหยาบ วิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและ         
อทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณละเอียด วิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นวิญญาณ
หยาบ วิญญาณที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณละเอียด วิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็น
วิญญาณหยาบ วิญญาณของผู้เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณละเอียด วิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็น
วิญญาณหยาบ วิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณละเอียด  

พึงทราบวิญญาณหยาบ วิญญาณละเอียด โดยอาศัยเทียบเคียงวิญญาณนั้น ๆ เป็นชั้น ๆ ไป 
[๓๐] วิญญาณชั้นต่ำ วิญญาณชั้นประณีต เป็นไฉน 
วิญญาณที่เป็นอกุศลเป็นวิญญาณชั้นต่ำ วิญญาณที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นวิญญาณชั้น

ประณีต วิญญาณที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นวิญญาณชั้นต่ำ วิญญาณที่เป็นอัพยากฤตเป็นวิญญาณชั้น
ประณีต วิญญาณที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นวิญญาณชั้นต่ำ วิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและ         
อทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณชั้นประณีต วิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นวิญญาณ
ชั้นต่ำ วิญญาณที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณชั้นประณีต วิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็น
วิญญาณชั้นต่ำ วิญญาณของผู้เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณชั้นประณีต วิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็น
วิญญาณชั้นต่ำ วิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณชั้นประณีต  

พึงทราบวิญญาณชั้นต่ำ วิญญาณชั้นประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงวิญญาณนั้น ๆ เป็นชั้น ๆ ไป 
[๓๑] วิญญาณไกล เป็นไฉน 
วิญญาณที่เป็นอกุศลเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นกุศลและอัพยากฤต วิญญาณที่เป็น

กุศลและอัพยากฤตเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นอกุศล วิญญาณ ที่เป็นกุศลเป็นวิญญาณไกลจาก
วิญญาณที่เป็นอกุศลและอัพยากฤต วิญญาณที่เป็นอกุศลและอัพยากฤตเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่
เป็นกุศล วิญญาณที่เป็น อัพยากฤตเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นกุศลและอกุศล วิญญาณที่เป็น
กุศลและอกุศลเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นอัพยากฤต วิญญาณที่สัมปยุตด้วย ทุกขเวทนาเป็น
วิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา
และอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุข
เวทนาเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุต
ด้วย ทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา วิญญาณที่
สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตด้วย สุขเวทนาและทุกขเวทนา 
วิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นวิญญาณ ไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุข
เวทนา วิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณของผู้เข้าสมาบัติ วิญญาณของผู้เข้า
สมาบัติเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติ วิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็น
วิญญาณไกลจากวิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ วิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณ
ไกลจากวิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ นี้เรียกว่า วิญญาณไกล 
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วิญญาณใกล้ เป็นไฉน 
วิญญาณที่เป็นอกุศลเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่เป็นอกุศล วิญญาณที่เป็น กุศลเป็น

วิญญาณใกล้กับวิญญาณที่เป็นกุศล วิญญาณที่เป็นอัพยากฤตเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่เป็นอัพยาก
ฤต วิญญาณที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา วิญญาณที่
สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุตด้วยอทุก
ขม-สุขเวทนาเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา วิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติ
เป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติ วิญญาณของผู้เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณใกล้กับ
วิญญาณของผู้เข้าสมาบัติ วิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่เป็นอารมณ์
ของอาสวะ วิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ 
นี้เรียกว่า วิญญาณใกล้  

พึงทราบวิญญาณไกล วิญญาณใกล้ โดยอาศัยเทียบเคียงวิญญาณนั้น ๆ เป็นชั้น ๆ ไป 
สุตตันตภาชนีย์ จบ 

___________________ 


