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สุรพงค ์  เทพสุธา 
             ชมรมใฝ่ธรรมวนัพุธ 



ค ำน ำ 
 

ในศาสนพรหมจรรย์น้ี  วิสุทธิ ๗ มีศีลวิสุทธิเป็นต้น ที่ถึงการนับว่า             
เป็นสิกขา ๓ มีอธิศีลสิกขาเป็นต้น จัดเป็นปฏิปทาที่กุลบุตรผู้มุ่งหน้าออก    
จากวัฏฏทุกข์ พึงให้บังเกิดขึ้ น ในสันดานของตน เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน               
สมดงัทีท่่านพระปุณณมนัตานีกล่าวตอบ ท่านพระสารีบุตรว่า  

 

อนุปำทำปรินิพฺพำนตฺถ  โข อำวุโส ภควติ พฺรหฺมจริย  วุสฺสติ 

ท่านผู้มีอายุ กระผมแล อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ในพระผู้มีพระภาค                 
เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน 

 

ในการพรรณนาวิสุทธิ ๗ น้ี ไดน้ าเอาเน้ือความในอภิธัมมตัถสังคหะ ป.๙ 
ขอ้ ๔๓ ถึงขอ้ ๖๗ เป็นบทตั้ง แลว้อรรถาธิบายโดยวิภาวินีฏีกา และปรมตัถทีปนี 
สังคหมหาฏีกา พร้อมทั้งวิสุทธิมรรคและมหาฏีกาเป็นตน้ เป็นส าคญั. 

 

ก็ ในที่น้ี อธิบายไว้ โดยสังเขปเท่านั้น, ส่วน ผู้ปรารถนาความพิศดาร            
พึงใคร่ครวญในวิสุทธิมรรคนั้น. 

 

อน่ึง บุญทั้ งหลายเหล่าใด ที่ข้าพเจ้ากระท าแล้ว ขอน้อมบุญทั้ งหลาย
เหล่านั้น ยกขึ้นบูชาสักการะ แด่พระรัตนะทั้ง ๓ พร้อมทั้งผูม้ีพระคุณทุกท่าน        
มีบิดา มารดาเป็นตน้. 

 

                                                                                  
 

 
                                                                                 สุรพงค ์เทพสุธา 
                                                                                           (๐๙๒) ๙๑๒ - ๖๓๘๕ 
                                                                                           ชมรมใฝ่ธรรมวนัพุธ                                                                                                                                                              
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สารบัญ 
                           หน้า 
 

ความหมายค าว่า วิสุทธิ         ๑ 
 

วิสุทธิ ๗ ในวิปัสสนากมัมฏัฐาน        ๑ 
 

ความหมายค าว่า วิปัสสนากมัมฏัฐาน       ๒ 
 

ลกัขณาทิจตุกกะของวิปัสสนาปัญญา       ๔ 
 

ความหมายของวิสุทธิทั้ง ๗         ๕ 
 

เหตุที่ตรัสทสัสนะศพัทไ์วใ้นวิสุทธิบางอยา่ง      ๙ 
 

ความหมายค าว่า ปัจจกัขะ(ประจกัษ)์       ๑๐ 

ลักขณะ ๓           ๑๑ 
- ความหมายของลกัขณะทั้ง ๓       ๑๑ 
- สังขตสัจจะปรากฏลกัขณะ ๓       ๑๓ 
- อรรถของอนิจจงัเป็นตน้        ๑๗ 
- สังขารทั้งหลาย ช่ือว่า อนิจจะ เพราะเหตุ ๔ อยา่ง    ๒๐ 
- สังขารทั้งหลาย ช่ือว่า ทุกขะ เพราะเหตุ ๔ อยา่ง    ๒๒ 
- สังขารทั้งหลาย ช่ือว่า อนตัตา เพราะเหตุ ๔ อยา่ง     ๒๓ 
- วิปริณามธรรม เป็นอนตัตลกัขณะและอนิจจลกัขณะ    ๒๕ 
- เมื่อทรงแสดงอนตัตลกัขณะ ยอ่มทรงแสดงโดยอนิจจะหรือทุกขะ  ๒๖ 
- อนิจจลกัขณะและทุกขลกัขณะของสังขาร เป็นวิสัยของพระพุทธเจา้ ๒๙ 
- อาการคือลกัขณะ ๓ เหล่านั้น เป็นตชัชาบญัญติัพิเศษ    ๒๙ 
- ตชัชาบญัญตัิ         ๓๐ 
- ค าว่า โวหาร ที่เป็นอตัถบญัญตัิ       ๓๐ 
- วิชชมานบญัญตัิ         ๓๒ 
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นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสมัพุทธสัสะ 

 

วิสุทธิ ๗ 
(อภิธมัมตัถสังคหะ ป. ๙) 

 

ความหมายค าว่า วิสุทธ ิ
 

ยถาวุตฺตมลโต วิสุชฺฌตีติ วิสุทฺธิ. (มณิสาร.ทุติยภาค. หนา้ ๔๖๖) 
ธรรมชาติใดย่อมบริสุทธ์ิ จากมลทินตามที่กล่าวแล้วมีนิวรณ์เป็นต้น                  

เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ช่ือว่า วิสุทธิ, ไดแ้ก่ศีลวิสุทธิ และจิตวิสุทธิเป็นต้น 
ในวิสุทธิ ๗ น้ี.(ศีลเป็นตน้ ที่บริสุทธ์ิ,  วิ ปุพพ + สุธ สุทฺธิย ํในความบริสุทธ์ิ + ติ ปัจจยั 

ในกตัตุ) 
         

                 อีกอย่างหนึ่ง 
       สพฺพสงฺกิเลสมลโต อจฺจนฺตสุทฺธิยา วิเสสโต สุทฺธีติ วิสุทฺธิ.(มหาฏีกาขอ้ ๒๓๙) 

       นิพพาน ช่ือว่า  วิ สุทธิ  เพราะอรรถว่า เป็นความบริสุท ธ์ิ โดยพิ เศษ                      
เหตุเพราะบริสุทธ์ิโดยส่วนเดียวแน่นอน จากมลทินคือสังกิเลสทั้งปวง. 

 

วิสุทธิ ๗ ในวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
 

(๔๓).วิปสฺสนากมมฺฏฺฐาเน ปน สีลวิสุทฺธิ จิตฺตวิสุทฺธิ ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ                กงฺ
ขาวิตรณวิสุทฺธิ มคฺคามคฺคญาณทสฺสนวิสุทฺธิ ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธิ ญาณทสฺ
สนวิสุทฺธิ เจติ สตฺตวิเธน วิสุทฺธิสงฺคโห. 
  

ส่วน ในวิปัสสนากมัมฏัฐาน มีการสงเคราะห์วิสุทธิ โดยประการ ๗ คือ         
ศีลวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ  กงัขาวิตรณวิสุทธิ  มคัคามคัคญาณทสัสนวิสุทธิ 
ปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิ  ญาณทสัสนวิสุทธิ.  
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ความหมายค าว่า วิปัสสนากัมมัฏฐาน 
อนิจฺจาทิวเสน ธมฺเม วิปสฺสตีติ วิปสฺสนา. (อฏฺฐสาลินี หนา้ ๑๙๘) 
ธรรมชาติใด ย่อมเห็นสภาวธรรมทั้งหลายที่มีในภูมิ ๓ ด้วยอาํนาจแห่ง

อนิจจตาเป็นตน้ เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ช่ือว่า วิปัสสนา. 
 

อนิจฺจาทิวเสน วิวิธากาเรน ปสฺสตีติ วิปสฺสนา, อนิจฺจานุปสฺสนาทิกา 
ภาวนาปญฺญา. ตสฺสา กมฺมฏฺฐาน,ํ สาเยว วา กมฺมฏฺฐานนฺติ วิปสฺสนากมฺมฏฺฐาน . 
                                                                                                                     (วิภาวินีฏีกา หนา้ ๓๓๓) 

ธรรมชาติใด ย่อมเห็นสังขารทั้งหลายที่มีในภูมิ ๓ โดยสภาวะเป็นอเนก            
ด้วยอาํนาจแห่งอนิจจตาเป็นต้น เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ช่ือว่า วิปัสสนา, 

ไดแ้ก่ ภาวนาปัญญา มีอนิจจานุปัสสนาเป็นตน้.  
กรรมฐานก่อน ๆที่เป็นเหตุของวิปัสสนาหลงั ๆนั้น, หรือ วิปัสสนาก่อน ๆ

นั้นนั่นเอง เป็นกรรมฐานคือเป็นเหตุ แห่งภาวนากรรมหลัง ๆ เพราะเหตุนั้น          
ช่ือว่า วิปัสสนากรรมฐาน. 

 

สพฺพโลกิยมหาชเนหิ  ยถาทิฏฺฐ ํ ปุคฺคลสตฺตอิตฺถิปุริสาทิก ํ นิจฺจธุวสุขอตฺต-
นิมิตฺตญฺจ อติกฺกมิตฺวา วิเสเสน ปสฺสนฺติ เอตายาติ วิปสฺสนา.  กิ ริยา กมฺม ,                  
ภาวนาปโยโค. วิปสฺสนาย กมฺมํ วิปสฺสนากมฺม . วิปสฺสนา  เอว  วา  กมฺมนฺติ                
วิปสฺสนากมฺม . วิปสฺสนากมฺมสฺส ฐาน ํอธิฏฺฐาน ํภูมีติ วิปสฺสนากมฺมฏฺฐาน . ขนฺธาทิ
ธมฺมชาต.ํ  วิปสฺสนา กมฺมเมว วา อุตฺตรุตฺตรสฺส ภาวนา วิเสสสฺส                      อา
นิสสํวิเสสสฺส วา ฐาน ํ อาสนฺนการณนฺติ วิปสฺสนากมฺมฏฺฐาน .   

                                                                                   (ปรมตฺถทีปนีฏีกา หนา้ ๔๐๖) 
 

พระโยคาวจรทั้งหลายเหล่าใด กา้วล่วงแลว้ ซ่ึงบุคคล สัตว ์หญิง และชาย        
เป็นตน้ และนิจจนิมิต ธุวนิมิต(ยัง่ยืน) สุขนิมิต และอตัตนิมิต ตามที่โลกียมหาชน
ทั้งหลายทั้งปวงเห็นกนั ยอ่มเห็นโดยความแตกต่าง ดว้ยปัญญานั้น เพราะเหตุนั้น 

ปัญญานั้น ช่ือว่า วิปัสสนา. การกระทาํ ช่ือว่า กรรม, ไดแ้ก่ ภาวนาวิริยะ.  
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วิ ริยะของวิปัสสนา ช่ือว่า  วิ ปัสสนากรรม.  หรือ วิปัสสนานั่นเอง               
เป็นกรรม เพราะเหตุนั้น ช่ือว่า วิปัสสนากรรม.  

สถานที่ตั้งมัน่ คืออารมณ์ของวิปัสสนากรรม เพราะเหตุนั้น ช่ือว่า วิปัสสนา
กรรมฐาน. ไดแ้ก่ ธรรมชาตมีขนัธ์เป็นตน้. หรือ วิปัสสนากรรมนัน่เอง เป็นฐานะ
คือเป็นเหตุใกล้ ของภาวนาที่พิเศษย่ิงๆขึ้นไป หรือเป็นเหตุใกลข้องอานิสงส์ที่
พิเศษ เพราะเหตุนั้น ช่ือว่า วิปัสสนากรรมฐาน. 
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ลักขณาทิจตุกกะของวิปัสสนาปัญญา 
(วิสุทธิมคัค ์ขอ้ ๔๒๔ หนา้ ๗๖) 

วิปัสสนาปัญญา มีการแทงตลอดลักขณะ ๒ ประการ  
  

ธมฺมสภาวปฏิเวธลกฺขณา วิปสฺสนาปญฺญา 
 วิปัสสนาปัญญา มีการแทงตลอดลกัขณะทั้ง ๒ ตามความเป็นจริง ไดแ้ก่                 
สภาวลักษณะแห่งธรรมมีภาวะที่แข็งของปฐวีและภาวะที่กระทบของผสัสะ                
เป็นตน้ ๑ และมีการแทงตลอดสามญัญลกัษณะแห่งธรรมมีอนิจจตาและทุกขตา
เป็นตน้ ๑ เป็นลกัษณะ  

มหาฏีกา 
 ธมฺ ม า นํ  ส โก  ภ า โว  ส ม า โน  จ  ภ า โว  ธมฺมสภาโว .  ต ตฺ ถ  ป ฐ เมน                         
กกฺขฬผุสนาทิสลกฺขณํ คหิต,ํทุติเยน อนิจฺจทุกฺขตาทิสามญฺญลกฺขณํ.ตทุภยสฺส จ 
ยาถาวโต ปฏิวิชฺฌนลกฺขณา ปญฺญาติ  อาห "ธมฺมสภาวปฏิเวธลกฺขณา ปญฺญา"ติ.    

 

ภาวะ(ความมีอยู่ )  ของตนแห่งธรรมทั้ งหลาย(บทที่  ๑)  และภาวะ                       
(ความมีอยู่)ที่ เสมอกัน แห่งธรรมทั้ งหลาย(บทที่  ๒)   ช่ือว่า ธัมมสภาวะ.                     
(ธมัมสภาวะมีความหมาย ๒ ประการอยา่งน้ี) 

ในธัมมสภาวะ ๒ ประการเหล่านั้น ท่านถือเอาลักขณะของตนมีภาวะ                
ที่แข็งแห่งธรรมมีปฐวี และภาวะที่กระทบแห่งธรรมมีผสัสะเป็นตน้ ดว้ยบทแรก                       
(พึงถูกรู้ ด้วยญาณที่ ๑ และที่ ๒ อันเป็นญาตปริญญา โดยอารัมมณปฏิเวธ),                                 
และถือเอาสามญัญลกัขณะมีภาวะของส่ิงที่ไม่เที่ยงและภาวะของส่ิงที่เป็นทุกข์
เป็นต้น ด้วยบทที่  ๒(พึงถูกรู้ ด้วยสัมมสนญาณ จนถึง อนุโลมญาณ อันเป็น                        
ตีรณปริญญาและปหานปริญญา โดยอารัมมณปฏิเวธ). ก็ ปัญญา มีการแทงตลอด
ลกัขณะทั้ง ๒ เหล่านั้น ตามความเป็นจริง(ยาถาวโต) เป็นลกัขณะ. เพราะเหตุนั้น 
ท่านพระอรรถกถาจารย ์จึงกล่าวว่า "ธมฺมสภาวปฏิเวธลกฺขณา ปญฺญา - ปัญญา             
มีการแทงตลอดธรรมสภาวะเป็นลกัขณะ"ดงัน้ี. 
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ธมฺมาน  สภาวปฏิจฺฉาทกโมหนฺธการวิทฺธ สนรสา วิปสฺสนาปญญฺา 
 วิปัสสนาปัญญา  มีการกําจัดความมืดคือโมหะที่ปกปิดธรรมสภาวะ
ทั้งหลาย (ตามที่กล่าวแล้ว เป็นกิจจรส เหมือนแสงสว่างแห่งประทีปเป็นต้น     
กาํจดัความมืดในภายนอก ที่ปกปิดวตัถุมีหมอ้นํ้าและแผ่นผา้เป็นตน้,มหาฏีกา)  

อสมฺโมหปจฺจุปฏฺฐานา วปิสฺสนาปญญฺา 
 เพราะกิจจรสนั้นนั่นเทียว วิปัสสนาปัญญา จึงมีความไม่หลงในธรรม
สภาวะทั้งหลาย เป็นอาการปรากฏ  
 สมาหิโต ยถาภูต  ชานาติ ปสฺสตีติ(องฺ.ทสก.๒๔/๒/๓,ส.ํข.๑๗/๕/๑๒, สํ.สฬา. 

๑๘/๙๙/๗๖, ส.ํมหา. ๑๙/๑๐๗๑/๓๖๑) วจนโต ปน สมาธิ ตสฺสา ปทฏฺฐาน     
 ส่วน สมาธิ เป็นเหตุใกล้ ของวิปัสสนาปัญญานั้น โดยมีพระวจนะว่า                    
ภิกษุผู้มีสมาธิจิตด้วยอุปจารสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิย่อมรู้ คือย่อมเห็น                    
โดยประจกัษซ่ึ์งอริยสัจจ ์๔ ดว้ยมคัคญาณ ตามความเป็นจริง  

 

ความหมายของวิสุทธิท้ัง ๗ 
นิจฺจสีลเมว  สยญฺจ ทุสฺสิลฺยมลโต วิสุทฺธตฺตา กาย ํวาจญฺจ ตโต วิโสธนโต  

วิสุทฺธีติ  สีลวิสุทฺธิ. สุภาวิตจิตฺตสนฺตานเมว สยญฺจ นีวรณมลโต วิสุทฺธตฺตา                   
ตํสมงฺคิปุ คฺคลญฺจ  ตโต วิโสธนโต  วิสุทฺ ธีติ  จิตฺตวิ สุทฺธิ .  จิ ตฺตสีเสน เจตฺถ                 
สมาธิ อธิปฺ เปโต.  ธมฺมววตฺถานญาณสงฺขาตา ทิ ฏฺ ฐิ  เอว ตํ สมงฺคิปุ คฺคลํ                           
สกฺกายทิฏฺฐิมลโต วิโสธนโต  วิสุทฺธีติ  ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ. โสฬสวิธํ อฏฺฐวิธํ  กงฺขํ              
วิตรนฺติ อติกฺกมนฺติ  เอตายาติ กงฺขาวิตรณา.  ปจฺจยปริคฺคหญาณํ.  สา เอว                    
ตํสมงฺคิปุคฺคลํ อเหตุทิฏฺฐิวิสมเหตุทิฏฺฐีหิ สทฺธึ ยถาวุตฺตาหิ ทุวิธาหิ กงฺขาหิ                  
วิโสธนโต วิสุทฺธีติ กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ. มคฺโค จ อมคฺโค จ มคฺคามคฺคา.               ตตฺถ 
ญาณทสฺสนวิสุทฺธาธิคมนสฺส อุปายภูโต  มนสิการวิธิ  วา อริยมคฺโค วา              มคฺ
โค นาม.  ตสฺส อนุปายภูโต มนสิกาโร วา อธิมานวตฺถูนิ วา อมคฺโค นาม. มคฺคสฺส 
มคฺคโต อมคฺคสฺส จ  อมคฺคโต ชานน ํ ทสฺสนญฺจ  มคฺคามคฺคญาณทสฺสน . ตเมว ตํ
สมงฺคีปุคฺคล ํ อมคฺเค มคฺคสญฺญาย วิโสธนโต วิสุทฺธีติ มคฺคามคฺคญาณ-            ทสฺ
สนวิสุทฺธิ นาม. อุปริวิเสสํ ปฏิปชฺชนฺติ เอตายาติ ปฏิปทา. วิปสฺสนาปรํปร-             
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สงฺขาโต ปุพฺพภาคมคฺโค. ปฏิปทาภูตํ ญาณทสฺสนนฺติ ปฏิปทาญาณทสฺสน .                            
ตเมว นิจฺจสญฺญาทิโต วิสุทฺธตฺตา วิสุทฺธีติ ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธิ  นาม.                 
อริยมคฺคญาณสงฺขาตญาณทสฺสนเมว สมฺโมหมลโต วิสุทฺธตฺตา วิสุทฺธีติ    ญาณทสฺ
สนวิสุทฺธิ นาม. 
                                                                                    (ปรมตฺถทีปนีมหาฏีกา หนา้ ๔๐๖,๗) 

๑.ช่ือว่า ศีลวิสุทธิ เพราะอรรถว่า นิจจศีลนั่นเอง และตนเอง  เป็นวิสุทธิ 
เพราะบริสุทธิ์จากมลทินคือความเป็นผู้ไม่มีศีล และ เพราะช าระกาย วาจา                  
จากความเป็นผูไ้ม่มีศีลนั้น. 

 

๒.ช่ือว่า จิตตวิสุทธิ เพราะอรรถว่า จิตตสันดานที่อบรมดีแล้วนั่นเอง                  
และตนเอง  เป็นวิสุทธิเพราะบริสุทธิจากมลทินคือนิวรณ์ และเพราะช าระบุคคล               
ผู ้พร้อมเพรียงด้วยจิตตสันดานที่อบรมดีแล้วนั้ น จากมลทินคือนิวรณ์นั้น.                 
อน่ึง สมาธิ ท่านประสงคแ์ลว้ ในจิตตวิสุทธิน้ี ดว้ยประธานคือจิต. 
   

๓.ช่ือว่า ทิฏฐิวิสุทธิ เพราะอรรถว่า ทิฏฐิกล่าวคือญาณที่กาํหนดแยกธรรม
นั่ น เ อ ง  เ ป็ น วิ สุ ท ธิ เ พ ร า ะ ช า ร ะบุ ค ค ล ผู้พ ร้ อ ม เ พ รี ย ง ด้ ว ย ทิ ฏ ฐิ นั้ น                                   
จากมลทินคือสักกายทิฏฐิ. 
  

๔.พระโยคาวจรทั้ งหลายย่อมก้าวพ้นคือย่อมก้าวล่วง ซ่ึงความกังขา                 
มี  ๑๖ อย่าง  หรือ  ๘ อย่าง  ด้วยปัญญาน้ี  เพราะ เหตุนั้ น  ปัญญาน้ี  ช่ือ ว่า                      
กังขาวิตรณา. ไดแ้ก่ ปัจจยปริคคหญาณ. 
 ช่ือว่า กังขาวิตรณวิสุทธิ  เพราะอรรถว่า ปัญญาเป็นเคร่ืองก้าวล่วง               
ค ว า ม กัง ข า นั้ น นั่น เ อ ง   เ ป็ น วิ สุ ท ธิ เพ ราะช า ระบุ ค ค ล ผู้พ ร้ อ ม เ พ รียง                             
ด้วยกังขาวิตรณานั้น จากความกังขา ๒ ประการ ดังที่กล่าวแล้ว พร้อมกับ              
อเหตุทิฏฐิและวิสมเหตุทิฏฐิ(ความเห็นผิดในเหตุที่ไม่เหมาะสม มีการเนรมิต           
ของพระอิศวรเป็นตน้). 
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๕.มรรค และมิใ ช่มรรค ช่ือ ว่า  มัคคามัคคะ.  ในมัคคามัคคะนั้ น                                
วิธีในการมนสิการ ที่เป็นอุบาย ต่อการบรรลุญาณทสัสนวิสุทธิ หรือ อริยมรรค 
ช่ื อ ว่ า  มรรค .  ม น สิ ก า ร ที่ ไ ม่ เ ป็ น อุ บ า ย  ต่ อ ก า ร บ ร ร ลุ อ ริ ย ม ร ร ค นั้ น                              
หรือที่ตั้งทั้งหลายแห่งอธิมานะ ช่ือว่า มิใช่มรรค. 

ความ รู้  และควา มเห็นมรรค โดยความเป็นมรรค และมิใ ช่มรรค                        
โดยความมิใช่มรรค ช่ือว่า มัคคามัคคญาณทัสสนะ. 

ช่ือว่า มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ เพราะอรรถว่า มคัคามคัคญาณทสัสนะ
นั้นนั่นเอง  เป็นวิสุทธิเพราะช าระบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยมัคคามัคคญาณ          
ทสัสนะนั้น จากความสาํคญัหมายในธรรมมิใช่มรรคว่าเป็นมรรค. 

 

๖.พระโยคาวจรทั้ งหลายย่อมบรรลุ ซ่ึงคุณวิเศษที่สูงส่งคืออริยมรรค               
ด้วยโลกียปัญญาน้ี เพราะเหตุนั้น โลกียปัญญาน้ี ช่ือว่า ปฏิปทา. ได้แก่ มรรค                
อั น เ ป็ น ส่ ว น เ บื้ อ ง ต้ น  ก ล่ า ว คื อ ลํ า ดั บ ก า ร สื บ ต่ อ กั น แ ห่ ง วิ ปั ส ส น า                                
(เร่ิมแต่พลวอุทยพัพยญาณ จนถึง อนุโลมญาณ). 

ช่ื อ ว่ า  ปฏิปทาญาณทัสสนะ  เพ รา ะ อ รรถ ว่ า  เ ป็ น ญ า ณ ทัส ส น ะ                          
อนัเป็นปฏิปทา. 

ช่ือว่า ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ เพราะอรรถว่า ปฏิปทาญาณทัสสนนั้น
นัน่เอง  เป็นวิสุทธิเพราะบริสุทธิ์ จากนิจจสัญญาเป็นตน้. 

 

๗.ช่ือว่า ญาณทัสสนวิสุทธิ เพราะอรรถว่า ญาณทสัสนะกล่าวคืออริยมรรค
ญาณนัน่เอง  เป็นวิสุทธิเพราะบริสุทธิ์ จากมลทินคือสัมโมหะ. 
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อรรถกถาปฏิสัมภิทามรรค ปฐมภาค ข้อ ๒๕ หน้า ๑๓๘ - ๙ 
สีลวิสุทฺธีติ วิสุทฺธึ ปาเปตุ ํ สมตฺถํ จตุปาริสุทฺธิสีลํ. ตญฺหิ ทุสฺสีลฺยมลํ                

วิโสเธติ. จิตฺตวิสุทฺธีติ วิปสฺสนาย ปทฏฺฐานภูตา ปคุณา อฏฺฐ สมาปตฺติโย. ตา หิ 
กามจฺฉนฺทาทิจิตฺตมลํ วิโสเธนฺติ. ทิฏฺฐิวิสุทฺธีติ สปฺปจฺจยนามรูปทสฺสนํ. ตญฺหิ 
สตฺตทิฏฺฐิมล ํวิโสเธติ. กงฺขาวิตรณวิสุทฺธีติ ปจฺจยาการญาณํ. เตน หิ ตีสุ อทฺธาสุ 
ปจฺจยวเสน ธมฺมา ปวตฺตนฺตีติ ปสฺสนฺโต ตีสุปิ อทฺธาสุ สตฺตกงฺขามล  ํวิตรนฺโต                
วิสุชฺฌติ. มคฺคามคฺคญาณทสฺสนวิสุทฺธีติ อุทยพฺพยานุปสฺสนกฺขเณ  อุปฺปนฺนา 
โอภาสญาณปีติปสฺสทฺธิสุขอธิโมกฺขปคฺคหอุปฏฺฐานอุ เปกฺขานิกนฺตีติ  ทส 
วิปสฺสนุปกฺกิเลสา, น มคฺโค, วีถิปฏิปนฺน ํอุทยพฺพยญาณํ มคฺโคติ เอว ํมคฺคามคฺเค 
ญาณํ นาม. เตน หิ อมคฺคมล  ํวิโสเธติ. ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธีติ วีถิปฏิปนฺนํ 
อุทยพฺพยานุปสฺสนาญาณํ ภงฺคานุปสฺสนาญาณํ ภยตุปฏฺฐานานุปสฺสนาญาณํ                
อ า ที น ว า นุ ป สฺ ส น า ญ า ณํ  นิ พฺ พิ ท า นุ ป สฺ ส น า ญ า ณํ  มุ ญฺ จิตุ ก มฺ ยต า ญ า ณํ                         
ปฏิส งฺขานุปสฺสนาญาณํ  สงฺขา รุ เปกฺขาญาณํ  อนุโลมญาณนฺติ  อิมานิ  นว 
วิปสฺสนาญาณานิ . ตานิ  หิ นิจฺจสญฺญาทิมลํ วิโสเธนฺติ . ญาณทสฺสนวิสุทฺธีติ                   
จตุอริยมคฺคปญฺญา. สา หิ สมุจฺเฉทโต สกสกมคฺควชฺฌกิเลสมล ํวิโสเธติ. 

บทว่า  สีลวิ สุทธิ  ได้แก่  จ ตุปา ริ สุทธิ ศีล  ที่สามารถ เพื่ อ ให้ บ ร รลุ                             
วิสุทธิคือญาณทสัสนวิสุทธิ หรืออจัจนัตวิสุทธิคือนิพพาน ดว้ยอาํนาจอุปนิสสยะ.
อธิบายว่า จตุปาริสุทธิศีลนั้ น ย่อมท ามลทินคือความเป็นแห่งบุคคลผู้ทุศีล             
ให้บริสุทธิ์. 
  

บทว่า  จิตตวิ สุทธิ  ได้แก่  สมาบัติ  ๘ ที่ คล่องแคล่วคือถึงวสีภาวะ                            
อนัเป็นปทฏัฐาน ของวิปัสสนา.อธิบายว่า สมาบติั ๘ นั้น ย่อมท ามลทินของจิต                         
มีกามฉันทะเป็นต้นให้บริสุทธิ์. 
  

บ ท ว่ า  ทิฏ ฐิวิ สุทธิ  ไ ด้แ ก่  ก า ร เ ห็ น น า ม รู ป ที่ มี ปั จ จัย . อ ธิบ า ย ว่ า                      
สปัจจยนามรูปทสัสนะนั้น  ย่อมท ามลทินคือสัตตทิฏฐิให้บริสุทธิ์. 
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บทว่า กังขาวิตรณวิสุทธิ ไดแ้ก่ ญาณในปัจจยาการ.อธิบายว่า เมื่อเห็นว่า 
“ธรรมทั้งหลาย ยอ่มเป็นไป ดว้ยอาํนาจปัจจยั ในอทัธา ๓ ดว้ยญาณในปัจจยาการ
นั้น” จึงเป็นผูข้า้มมลทินคือความสงสัยในสัตว ์แมใ้นอทัธา ๓ ช่ือว่า ยอ่มบริสุทธ์ิ. 
  

บทว่า มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ได้แก่ ช่ือว่า ญาณ ในมัคคามัคคะ    
อย่าง น้ี ว่า  วิ ปัสสนูปกิ เลส ๑๐ คือโอภาส  ฯเปฯ ที่ เ กิดขึ้ น  ในขณะแห่ง                       
อุทยพัพยานุปัสสนา, มิใช่มรรค,อุทยพัพยญาณ ที่ปฏิบัติไปสู่วิถี เป็นมรรค.          
อธิบายว่า พระโยคีย่อมท าโมหะมลทินที่เกิดขึ้นว่าเป็นมรรคในส่ิงมิใช่มรรค             
ให้บริสุทธิ์  ดว้ยมคัคามคัคญาณนั้น. 
   

บทว่า ปฏิปทาญาณทัสสนวิ สุทธิ  ได้แก่  วิปัสสนาญาณ ๙ เหล่า น้ี                       
คือ อุทยพัพยานุปัสนาญาณ ที่ดําเนินไปสู่วิถี ฯเปฯ อนุโลมญาณ. อธิบายว่า 
วิปัสสนาญาณ ๙ เหล่านั้น ย่อมท ามลทินมีนิจจสัญญาเป็นต้นให้บริสุทธิ์. 
  

บทว่า ญาณทัสสนวิสุทธิ ไดแ้ก่ ปัญญาในอริยมรรค ๔.อธิบายว่า ปัญญา     
ในอริยมรรค ๔ นั้น ย่อมท ากิเลสมลทินที่ถูกฆ่าด้วยมรรคของตน ๆ โดยสมุจเฉท
ให้บริสุทธิ์. 

เหตุที่ตรัสทัสสนะศัพท์ไว้ในวิสุทธิบางอย่าง 
เอตฺถ จ สุตมยาทิวเสน สิทฺธ ํอนุมานญาณมฺปิ ญาณเมวาติ ต ํปฏิกฺขิปิตฺวา 

อ ตฺ ถ ป จฺจ กฺ ข ญ า ณ เม ว  ค เห ตุ ํ  ส พฺ พ ตฺ ถ  ท สฺ ส น ค หณํ  ก ต นฺ ติ  เ ว ทิ ต พฺ พํ.                                                                          
                                                                 (ปรมตฺถทีปนีสงฺคหมหาฏีกา หนา้ ๔๐๗) 

 

อน่ึง ในความข้อน้ี แม้อนุมานญาณ ที่สําเร็จ ด้วยอาํนาจแห่งสุตมยญาณ
เป็นต้น ก็ เป็นญาณเหมือนกัน เพราะเหตุนั้ น พึงทราบว่า ท่านห้ามแล้ว                        
ซ่ึงอนุมานญาณนั้น  กระทําทัสสนะศัพท์ ในมัคคามัคคญาณทัสสน วิสุทธิ                    
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  ญาณทัสสนวิสุทธิทั้งปวง เพื่อถือเอาปัจจักขญาณ           
ในสภาวะเท่านั้น. 
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มหาฏีกา 
กิญฺจาปิ หิ อุทยพฺพยญาณํ ตีรณปริญฺญนฺโตคธเมว, อุทยพฺพยาทีนํ ปน 

ชานนฏฺเฐน, ปจฺจกฺขโต ทสฺสนฏฺเฐน จ ญาณทสฺสนานิ, อุทยพฺพยญาณาทีนิ.            
ตานิเยว ปฏิปกฺขโต วิสุทฺธตฺตา ญาณทสฺสนวิสุทฺธิ,  

            (มหาฏีกา ขอ้ ๗๓๗) 

เป็นความจริงว่า อุทยพัพยญาณที่ไม่คล่องแคล่ว เป็นญาณที่หยัง่ลงภายในตี
รณปริญญานั่นเอง แม้ก็จริง,  ถึงอย่างนั้ น ญาณทั้ งหลายมีอุทยัพพยญาณ                    
ที่คล่องแคล่วเป็นตน้ ช่ือว่า ญาณ เพราะอรรถว่า รู้ถึงความเกิดขึ้นและความส้ินไป
เป็นตน้, และช่ือว่า ทัสสนะ เพราะอรรถว่า เห็นโดยประจักษ์. 

อุทยัพพยญาณเป็นต้นเหล่านั้ นนั่นแหละ ช่ือว่า  ญาณทัสสนวิสุทธิ                        
เพราะบริสุทธ์ิจากธรรมอนัเป็นปฏิปักษ,์ 

 

ความหมายค าว่า ปัจจักขะ(ประจักษ์) 
อกฺข(ํอินฺทฺริย)ํ ปติคต ํนิสฺสิตนฺติ ปจฺจกฺข  ทสฺสน,ํ ปจฺจกฺโข อตฺตภาโว, ปจฺจกฺ

ขา พุทฺธิ.  (รูปสิทฺธิ อมาทิปรตปฺปุริสสมาส) 
 อาศัยแล้ว ซ่ึงอินทรีย์ ๖ เพราะเหตุนั้น ช่ือว่า ปัจจักขะ, ได้แก่ การเห็น             
ที่อาศัยอินทรีย์, อตัตภาพ ที่อาศัยอินทรีย์, ปัญญา ที่อาศัยอินทรีย์. 
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ลักขณะ ๓ 
 

(๔๔). อนิจฺจลกฺขณ  ทุกฺขลกฺขณ  อนตฺตลกฺขณญฺเจติ ตีณิ ลกฺขณานิ. 
ลกัขณะมี ๓ คือ อนิจจลกัขณะ ทุกขลกัขณะ และอนตัตลกัขณะ. 

 

ความหมายของลักขณะท้ัง ๓ 
อนิจฺจตาเยว ลกฺขณ ํ(โยคินา วิปสฺสนาปญฺญาย) ลกฺขิตพฺพ,ํ (โยคินา เตภูมก ํ

วฏฺฏํ) ลกฺขียติ อเนนาติ วา อนิจฺจลกฺขณ . อุทยวยปฏิปีฬนสงฺขาตทุกฺขภาโวว 
ล กฺ ข ณ นฺ ติ  ทุกฺ ขลกฺขณ .  ป รป ริก ปฺ ปิ ต สฺ ส   อ ตฺ ต โน  อ ภ า โว  อนตฺตตา ,                        
ตเทว ลกฺขณนฺติ อนตฺตลกฺขณ . 
                                                                                   (วิภาวินีฏีกา ป.๙ ขอ้ ๔๔ หนา้ ๓๓๓) 
  

ถามว่า   ช่ือว่า ลกัขณะ เพราะอรรถว่าอะไร ? 
 ตอบว่า  ช่ือว่า ลักขณะ เพราะอรรถว่า อนิจจตาเป็นต้นอันพระโยคี                  
พึงกาํหนดรู้ดว้ยวิปัสสนาปัญญา(อนิจจตาเป็นตน้ที่พึงถูกกาํหนดรู้). หรือวฏัฏะ             
ที่มีในภูมิ ๓ อันพระโยคี ย่อมกาํหนดรู้ โดยอนิจจตาเป็นต้นนั้น เพราะเหตุนั้น                
อนิจจตาเป็นตน้นั้น ช่ือว่า ลกัขณะ.(อนิจจตาเป็นตน้เป็นเคร่ืองกาํหนดรู้) 
 อนิจจตาเท่านั้ น( เว้นสัตว์ ชีวะ)  เป็นลักขณะ เพราะเหตุนั้ น ช่ือว่า                  
อนิจจลักขณะ.(ลักขณะคืออนิจจตา) 
 ทุกขตาคือภาวะบีบคั้นบ่อย ๆ ด้วยความเกิดขึ้นและความส้ินไปเท่านั้น 
เป็นลกัขณะเพราะเหตุนั้น ช่ือว่า ทุกขลักขณะ.(ปุนปฺปุน ํปีฬน,ํลักขณะคือทุกขตา) 
 ค ว า ม ไ ม่ มี  แ ห่ง อัต ต า  ที่ พ ว ก เจ้า ลัท ธิอื่ น จา ก ศ า ส น า กําหนดคิด                      
ด้วยมิจฉาทิฏฐิว่า “ ช่ือว่าอัตตามีอยู่โดยแน่นอน”ดังน้ี ช่ือว่า อนัตตา เพราะ                
อตัตา ไม่มี(น อตฺตา อนตฺตา), ภาวะแห่งอนัตตา ช่ือว่า อนัตตตา(อนตฺตโน ภาโว                
อนตฺตตา), อนัตตตานั้นเท่านั้น เป็นลกัขณะ เพราะเหตุนั้น ช่ือว่า อนัตตลักขณะ.
(ลักขณะคืออนัตตตา) 
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ลกฺขียนฺติ  สลฺลกฺขียนฺติ  อิ เม อนิจฺจา  เอวาติ  เอกนฺเตน วินิ จฺฉียนฺติ                       
ธมฺมา เอเตนาติ ลกฺขณ , อนิจฺจตา เอว ลกฺขณนฺติ อนิจฺจลกฺขณ .  ปุพฺพปเท ภาวปจฺจย
โลโป. อญฺโญ หิ อนิจฺโจ, อญฺญา อนิจฺจตาติ. ตตฺถ ยถา คมนกฺริยาโยเคน            ปุ
ริโส คโตติ  วุจฺจติ.  น ปน คมนกฺริยา ปุริโส.  น จ ปุริโส คมนกฺริยา.  อญฺญา  หิ      
กฺริยา, อญฺโญ ปุริโส. ตถา อนิจฺจตาโยเคน สพฺโพ สงฺขตธมฺโม อนิจฺโจติ  วุจฺจติ.           
น ปน อนิจฺจตา โส ธมฺโม, น จ โส ธมฺโม  อนิจฺจตา.  อญฺญา หิ อนิจฺจตา,  อญฺโญ 
โส ธมฺโมติ.  กตมา  ปน สา อนิจฺจตาติ.  วิปริณามากาโร.  ชีรณากาโร                    ภิชฺ
ชนากาโรติ วุตฺต ํโหติ. ต ํปน อาการํ ทิสฺวา ตทาการวนฺเต ธมฺเม ญาณ ํปวตฺตติ  อย ํ
ธมฺโม อนิจฺโจติ. ตสฺมา สา อนิจฺจตาเยว อิธ ลกฺขณนฺติปิ วุจฺจตีติ.   เอส นโย               
เสเสสุปิ ทฺวีสุ. ตตฺถ ปน อภิณฺหสปํฏิปีฬนากาโร  ทุกฺขตา นาม.  อวสวตฺตนากาโร   
อนตฺตตา นาม. 

                                             (ปรมตฺถทีปนีสงฺคหมหาฏีกา ป.๙ ขอ้ ๔๔ หนา้ ๔๐๗)  
 สังขตธรรมทั้งหลายย่อมถูกกาํหนดรู้ คือย่อมถูกวินิจฉัย โดยส่วนเดียว              
ว่า  สังขตธรรมทั้ งหลายเหล่า น้ี  เป็นอนิจจะเท่านั้ น ด้วยภาวะแห่งธรรม                         
ที่ไม่ เที่ยงนั้ น เพราะเหตุนั้ น ภาวะแห่งธรรมที่ไม่เที่ยงนั้ น ช่ือว่า ลักขณะ,                
ภาวะแห่งธรรมที่ไม่ เที่ยง( อนิจฺจตา) เท่านั้ น  เป็นลักขณะ เพราะเหตุนั้ น                   
ช่ือว่า อนิจจลักขณะ. ลบตาภาวปัจจยั ในบทหนา้. 

 เป็นความจริงว่า ธรรมที่เป็นอนิจจะ เป็นอย่างหน่ึง, อนิจจตา ก็เป็น            
อีกอย่างหน่ึง. ในเร่ืองนั้น เขาเรียกว่า บุรุษ ผูไ้ป เพราะประกอบดว้ยกิริยาการไป. 
ก็  กิ ริยาการไป มิใช่บุ รุษ. และบุ รุษ ก็มิใช่กิ ริยาการไป. เพราะว่า กิ ริยา                         
เป็นอย่างหน่ึง, บุรุษ ก็เป็นอีกอย่างหน่ึง ฉันใด. ท่านเรียกว่า สังขตธรรมทั้งปวง                     
เป็นอนิจจะ  เพราะประกอบด้วยอนิจจตา. ก็ อนิจจตา มิใช่สังขตธรรมนั้ น                   
และสังขตธรรมนั้ น ก็มิใช่อนิจจตา. เพราะว่า อนิจจตา เป็นอย่างหน่ึง ,                      
สังขตธรรมนั้น ก็เป็นอีกอยา่งหน่ึง ฉันนั้น.  

ถามว่า อนิจจตานั้น เป็นอยา่งไร ? 
 มีค าตอบว่า ได้แก่ อาการที่แปรปรวน คือ อาการที่แก่ อาการที่แตก.            
ญาณ ย่อมเป็นไป ในสังขตธรรมที่มีอาการนั้นว่า ธรรมน้ีไม่เที่ยง เพราะเห็น
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อาการอยา่งนั้น. เพราะเหตุนั้น อนิจจตานั้นนัน่แหละ เรียกแมว่้า ลกัขณะ ในที่น้ี.  
แม้ในลักขณะทั้ ง ๒ ที่ เหลือ ก็มีนัยน้ี. ก็  ในลักขณะทั้ ง ๒ เหล่านั้ น                

อาการที่บีบคั้นบ่อยๆ เนืองๆ ช่ือว่า ทุกขตา.  อาการที่ไม่เป็นไปในอํานาจ                  
ช่ือว่า อนัตตตา. 

สังขตสัจจะปรากฏลักขณะ ๓ 
สจฺจาน  กติ  ลกฺขณานิ  ? ส จฺจาน  ทฺ เว  ลกฺขณานิ . สงฺขตลกฺขณญฺจ 

อสงฺขตลกฺขณญฺจ, สจฺจาน  อิมานิ ทฺเว ลกฺขณานิ. 
สจฺจาน  กติ ลกฺขณานิ ? สจฺจาน  ฉ ลกฺขณานิ. สงฺขตาน  สจฺจาน  อุปฺปาโท 

ปญฺญายติ, วโย ปญฺญายติ,  ฐิตาน  อญฺญถตฺต  ปญฺญายติ, น อสงฺขตสฺส สจฺจสฺส   
อุปฺปาโท ปญฺญายติ,  น วโย ปญฺญายติ,  น ฐิตสฺส อญฺญถตฺต  ปญฺญายติ, สจฺจาน    
อิมานิ ฉ ลกฺขณานิ. 

     (ขุ.ปฏิ.ม.๓๑/๑๒/๓๒๑-๒ ยุคนทฺธวคฺค สจฺจกถา) 
 ลกัขณะ ของสัจจทั้งหลาย มีเท่าไร ? ลกัขณะ ของสัจจทั้งหลาย มี ๒ คือ
สังขตลกัขณะ ๑ อสังขตลกัขณะ ๑ . ลกัขณะเหล่าน้ี ของสัจจทั้งหลาย มี ๒ . 
 ลักขณะ ของสัจจทั้งหลาย มีเท่าไร ? ลักขณะ ของสัจจทั้งหลาย มี ๖ คือ      
อุปปาทะ ของสังขตสัจจทั้งหลาย ย่อมปรากฏ ๑,วยะ ย่อมปรากฏ ๑ , ความเป็น                     
โดยประการอื่น(ชรา) แห่งฐิตธรรมทั้งหลาย ยอ่มปรากฏ ๑. อุปปาทะ ของอสังขต
สัจจะ ย่อมไม่ปรากฏ ๑, วยะ ย่อมไม่ปรากฏ ๑,  ความเป็นโดยประการอื่น(ชรา) 
แห่งฐิตธรรม ยอ่มไม่ปรากฏ ๑ .ลกัขณะเหล่าน้ี ของสัจจทั้งหลาย มี ๖. 

 

อัฏฐกถา 
สจฺจาน  กติ ลกฺขณานีติอาทีสุ อุปริ วตฺตพฺพานิ ฉ ลกฺขณานิ สงฺขตาสงฺขต-

วเสน ทฺวิธา ภินฺทิตฺวา ทฺเว ลกฺขณานีติ อาห.ตตฺถ สงฺขตลกฺขณญฺจ อสงฺขตลกฺขณญฺ
จา ติ  “ตีณิมานิ  ภิกฺ ข เว  สงฺขตสฺส  สงฺขตลกฺขณานิ  อุปฺป า โท  ปญฺญายติ ,                          
วโย  ปญฺญายติ,  ฐิตสฺส  อญฺญถตฺต  ปญฺญายติ . ตีณิมานิ  ภิกฺขเว  อสงฺขตสฺส 
อสงฺขตลกฺขณานิ น อุปฺปาโท ปญฺญายติ,  น วโย ปญฺญายติ,  น ฐิตสฺส อญฺญถตฺต  
ปญฺญายตี”ติ(องฺ.ติก. ๒๐/๔๗,๔๘/๑๔๖ สงฺขตลกฺขณสุตฺต,อสงฺขตลกฺขณสุตฺต) เอว ํวุตฺต ํ
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สงฺขตสฺส สงฺขตมิติ ลกฺขณญฺจ อสงฺขตสฺส อสงฺขตมิติ ลกฺขณญฺจ. สงฺขต  ํปน น 
ลกฺขณํ , ลกฺขณํ น สงฺขต.ํ น จ สงฺขต ํวินา ลกฺขณํ ปญฺญาเปตุ ํสกฺกา,  นาปิ ลกฺขณํ  
วินา สงฺขต.ํ ลกฺขเณน ปน สงฺขต ํปากฏ ํโหติ. 

ปุน ตเทว ลกฺขณทฺวย  ํวิตฺถารโต ทสฺเสนฺโต ฉ ลกฺขณานีติ อาห. สงฺขตาน  
สจฺจานนฺติ ทุกฺขสมุทยมคฺคสจฺจานํ. ตานิ หิ ปจฺจเยหิ สงฺคมฺม กตตฺตา สงฺขตานิ.        
อุปฺปาโท ติ  ชาติ . ปญฺญายตี ติ  ชานียติ . วโย ติ  ภงฺโค . ฐิตาน  อญฺญถตฺตนฺ ติ                     
ฐิ ติ ปฺ ป ตฺ ต า นํ  อ ญฺ ญ ถ า ภ า โ ว  ช ร า . ติ ณฺ ณํ  ส งฺ ข ต ส จฺ จ า นํ  นิ ปฺ ผ นฺ น ตฺ ต า                                  
อุปฺปาทวยญฺญถตฺต ํวุตฺต,ํ  เตสเํยว ปน อุปฺปาทสฺส,  ชราย ภงฺคสฺส จ อนิปฺผนฺนตฺตา 
อุปฺปาทวยญฺญถตฺตํ  น  วตฺตพฺพํ. สงฺขตนิสฺสิตตฺตา  อุปฺปาทวยญฺญถตฺตํ  น                     
ปญฺญายตีติ น วตฺตพฺพ.ํ สงฺขตวิการตฺตา ปน สงฺขตนฺติ วตฺตพฺพ.ํ 
 

 ในบททั้งหลายมีอาทิว่า สจจาน   กติ  ลกขณานิ (ลกัขณะ ของสัจจทั้งหลาย
มีเท่าไร) ท่านพระสารีบุตรเถระจาํแนก ซ่ึงลกัขณะ ๖ ที่ควรกล่าว ในขา้งหนา้ โดย
ประการ ๒ ด้วยอํานาจแห่ง สังขตะและอสังขตะ จึงกล่ าวแล้ว ว่า  เทฺ ว                   
ลกขณานิ(ลักขณะมี ๒ ).ในบททั้ งหลายเหล่านั้ น บทว่า สงขตลกขณญจ                       
อสงขตลกขณญจ(สังขตลักขณะและอสังขตลักขณะ) อธิบายว่า ลักขณะ                      
ว่าเป็นสังขตะ แห่งสังขตธรรม และลกัขณะ ว่าเป็นอสังขตะ แห่งอสังขตธรรม            
ที่ตรัสไว้อย่าง น้ี ว่า  "ดู ก่อนภิกษุทั้ งหลาย สังขตลักขณทั้ งหลาย เหล่ านี้                           
แห่งสังขตธรรม มี ๓ คือ อุปปาทะ ย่อมปรากฏ, วยะย่อมปรากฏ, ความเป็น               
โดยประการอื่น แห่งฐิตธรรม ย่อมปรากฏ.  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  อสังขตลักขณ
ทั้งหลายเหล่านี้  แห่งอสังขตธรรมมี  ๓ คือ อุปปาทะ ย่อมไม่ปรากฏ, วยะ                          
ย่อมไม่ปรากฏ,  ความเป็นโดยประการอื่น แห่งฐิตธรรม ย่อมไม่ปรากฏ"ดังน้ี.                      
 ก็ สังขตธรรม ไม่ใช่ลกัขณะ,  ลกัขณะ ไม่ใช่สังขตธรรม. แต่ว่า เวน้สังขต
ธรรมเสียแลว้ ก็ไม่สามารถ เพื่อจะยงัลกัขณะให้ปรากฏ, แมเ้วน้ลกัขณะเสียแลว้            
ก็ไม่สามารถ เพื่อจะยงัสังขตธรรมให้ปรากฏ. แต่ สังขตธรรมย่อมเป็นอนัปรากฏ
ดว้ยลกัขณะ. 
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 ท่านพระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดง ซ่ึงลักขณะทั้ง ๒ นั้นนั่นเอง อีก                     
โดยพิสดาร จึงกล่าวแลว้ว่า ฉ ลกขณานิ (ลกัขณะทั้งหลายมี ๖). บทว่า สงขตาน   
สจจาน (แห่งสังขตสัจจทั้งหลาย) คือ แห่งทุกขสัจจะ สมุทยสัจจะและมรรคสัจจะ.  
อธิบายว่า สัจจะ ๓ เหล่านั้น ช่ือว่า สังขตะ เพราะอันปัจจัยทั้งหลายประชุมกนั 
กระทาํแลว้. บทว่า อุปฺปาโท  คือ ชาติ.บทว่า ปญญายติ  คือ  ยอ่มถูกรู้.  บทว่า  วโย  
คือ ภังคะ.  บทว่า ฐิตาน   อญญถตฺต  คือ ความเป็นโดยประการอื่นได้แก่ ชรา               
แห่งสัจจะทั้ง ๓ ที่ถึงฐิติ. ท่านพระสารีบุตรกล่าวถึงอุปปาทะ วยะและอญัญถตัตะ
เพราะสังขตสัจจะทั้ ง ๓  เป็นนิปผันนธรรม(ธรรมที่สําเร็จแล้วจากปัจจัย),                   
แต่ไม่ควรกล่าวถึงอุปปาทะ วยะและอญัญถตัตะ ของสังขตสัจจทั้งหลายเหล่านั้น
นัน่เทียว เพราะอุปปาทะ  ชรา และภงัคะ ของสังขตสัจจะเหล่านั้น เป็นอนิปผนัน
ธรรม(ธรรมที่ไม่สําเร็จจากปัจจัย).  ไม่ควรกล่าวว่า  อุปปาทะ วยะ และชรา                  
ย่อมไม่ปรากฏ  เพราะอุปปาทะเป็นต้นอาศัยซ่ึงสังขตธรรม. แต่ควรกล่าวว่า                          
อุปปาทะเป็นตน้เป็นสังขตธรรม เพราะเป็นวิการของสังขตธรรม.   

 

อัฏฐกถา สังขต อสังขตลักขณสูตร 
สตฺตเม สงฺขตสฺสาติ ปจฺจเยหิ สมาคนฺตฺวา กตสฺส. สงฺขตลกฺขณานีติ สงฺขต ํ

เอตนฺติ  สญฺชานนการณานิ  นิมิตฺตานิ . อุปฺปาโท ติ ชาติ . วโยติ เภโท . ฐิตสฺส 
อญฺญถตฺต  นาม ชรา. ตตฺถ สงฺขตนฺติ เตภูมกา ธมฺมา. มคฺคผลานิ ปน อสมฺมสนูปคตฺ
ตา อิธ น กถียนฺติ. อุปฺปาทาทโย สงฺขตลกฺขณา นาม. เตสุ                        อุปฺปาทกฺข
เณ อุปฺปาโท, ฐานกฺขเณ ชรา,  เภทกฺขเณ วโย. ลกฺขณ ํน สงฺขต,ํ                     สงฺขต ํ
น  ลกฺขณํ ,   ลกฺขเณน  ปน  สงฺขตํ ปริจฺ ฉิ นฺนํ . ยถา  หตฺถิอ สฺสโคมหึส า ที นํ                      
สตฺติสูลาทีนิ สญฺชานนลกฺขณานิ น หตฺถิอาทโย,  นปิ หตฺถิอาทโย ลกฺขณาเนว 
ลกฺขเณหิ ปน เต “อสุกสฺส หตฺถี,  อสุกสฺส อสฺโส,  อสุกหตฺถี,  อสุกอสฺโส”ติ                    
วา ปญฺญายนฺติ,  เอว ํสมฺปทมิท ํเวทิตพฺพ.ํ 

(อ.องฺ. ติก.สงฺขตลกฺขณสุตฺตวณฺณนา ขอ้ ๔๗ หนา้ ๑๕๔ ทุติยภาค) 
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อฏฺฐเม อสงฺขตสฺสาติ ปจฺจเยหิ สมาคนฺตฺวา อกตสฺส. อสงฺขตลกฺขณานีติ 
อสงฺขตํ เอตนฺติ สญฺชานนการณานิ  นิมิตฺตานิ. น อุปฺปาโท ปญฺญายตีติอาทีหิ                   
อุปฺปาทชราภงฺคาน ํอภาโว วุตฺโต. อุปฺปาทาทีนญฺหิ อภาเวน อสงฺขตนฺติ ปญฺญายติ. 

(อ.องฺ. ติก.อสงฺขตลกฺขณสุตฺตวณฺณนา ขอ้ ๔๘ หนา้ ๑๕๔-๕ ทุติยภาค) 
 

( ๔ ๗ )  ใ น สู ต ร ที่  ๗  พึ ง ท ร า บ อ ธิ บ า ย ดั ง น้ี  :- บ ท ว่ า  ส งฺ ข ต สฺส                                
(แห่งสังขตธรรม) ความว่า อันปัจจัยทั้ งหลาย มาประชุมกัน กระทําแล้ว.                        
บทว่า สงฺขตลกฺขณานิ(สังขตลักขณทั้งหลาย) ได้แก่ นิมิตทั้งหลายที่เป็นเหตุ                
เพื่อให้หมายรู้ว่า ส่ิงน้ี เป็นสังขตธรรม. บทว่า อุปฺปาโท ไดแ้ก่ ชาติ(มีในเพราะ   
การประชุมกนัแห่งเหตุปัจจยั).บทว่า วโย ไดแ้ก่ เภทะ(คือภงัคะ). ชรา ช่ือว่า ฐิตสฺส 
อญฺญถตฺต (ความเป็นโดยประการอื่น แห่งธรรมที่ถึงฐิติกขณะ ในเบื้องบนจากอุป
ปาทักขณะ). ในบททั้ งหลายเหล่านั้ น บทว่า สังขตธรรม  ได้แก่  ธรรมที่มี                   
ในภูมิ ๓ (เพราะอุบัติขึ้นจากปัจจัย). ส่วน มรรคผลทั้งหลาย พระผูม้ีพระภาค          
ไม่ตรัสไว้ ในพระสูตรน้ี เพราะไม่เข้าถึงการพิจารณา(เพราะลักขณกถา                     
เพ่ือประโยชน์ต่อสัมมสนะเพียงเท่านั้น). อุปปาทะเป็นตน้ ช่ือว่า สังขตลักขณะ.                         
ในลกัขณะทั้ง ๓ เหล่านั้น อุปปาทะ มีในอุปปาทกัขณะ(ไม่มีในฐานภงัคกัขณะ). 
ชรา มีในฐานักขณะ. วยะ มีในภงัคกัขณ.  ลกัขณะ ไม่ใช่สังขตธรรม,สังขตธรรม 
ไม่ใช่ลกัขณะ(แสดงความแตกต่างกันของลกัขณะกบัสังขตะ) , แต่ สังขตธรรม  
ถูกกาํหนดรู้ ดว้ยลกัขณะ. เหมือนอย่างว่า ลกัขณะที่เป็นเหตุเพื่อให้หมายรู้มีหอก 
และหลาวเป็นต้น ของช้าง ม้า โค และกระบือเป็นต้น ไม่ใช่ ตัวช้างเป็นต้น ,            
แม้ตัวช้างเป็นต้น ก็ไม่ใช่ลักขณะแน่นอน, แต่ ช้าง ม้า โค และกระบือเป็นตน้
ทั้งหลายเหล่านั้น ยอ่มปรากฏว่า "เป็นชา้งของคนโนน้ , มา้ของคนโนน้, หรือชา้ง
ช่ือโนน้, มา้ช่ือโนน้" ดว้ยลกัขณะทั้งหลาย ฉันใด,  อุปไมยน้ี ก็พึงทราบ ฉันนั้น.  

 ( ๔ ๘ )  ใ น สู ต ร ที่  ๘  พึ ง ท ร า บ อ ธิ บ า ย ดัง น้ี  :- บ ท ว่ า  อสงฺ ขตสฺส                               
(แห่งอสังขตธรรม) ความว่า อันปัจจัยทั้งหลาย มาประชุมกันแล้ว ไม่กระทาํ.                
บทว่า อสงฺขตลกฺขณานิ(อสังขตลกัขณทั้งหลาย) ไดแ้ก่ นิมิตทั้งหลายที่เป็นเหตุ       
เพื่อให้หมายรู้ว่า ส่ิงน้ี เป็นอสังขตธรรม. ดว้ยบทมีอาทิว่า น อุปฺปาโท ปญฺญายติ                    
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(อุปปาทะ ยอ่มไม่ปรากฏ) ไดแ้ก่ ความไม่มี(อภาวะ) แห่งอุปปาทะ ชราและภงัคะ                  
อนัพระผูม้ีพระภาคตรัสแลว้. อธิบายว่า (เหมือนอย่างว่า ธรรมชาติที่เป็นสังขตะ
ย่อมปรากฏว่า เป็นสังขตธรรม เพราะความมี แห่งลักขณะมีอุปปาทะเป็นต้น            
ฉันใด), นิพพานย่อมปรากฏว่า เป็นอสังขตธรรม เพราะความไม่มี แห่งลกัขณะมี
อุปปาทะเป็นตน้ ก็ฉันนั้น. 

อรรถของอนิจจังเป็นต้น 
ตตฺถ  “อนิ จฺจนฺ”ติ  ปญฺจกฺขนฺธา . กสฺมา  ? อุปฺปาทวยญฺญถตฺตภาวา .               

“อนิจฺจตา”ติ เตสญฺเญว  อุปฺปาทวยญฺญถตฺตํ,  หุตฺวา อภาโว วา,  นิพฺพตฺตานํ             
เตเนวากาเรน อฐตฺวา ขณภงฺเคน เภโทติ อตฺโถ. 

( ป ฏิ ส มฺ ภิ ท า ม คฺ ค ฏฺ ฐ ก ถ า   ส โ ต ก า ริ ญ า ณ นิ ทฺ เ ท ส ว ณฺ ณ น า  ห น้ า  ๑ ๑ ๘ ,                                 
และวิ.ม.อานาปานสฺสติกถา ขอ้ ๒๓๖ หนา้ ๓๑๖) 

 

ในบทเหล่านั้น บทว่า  อนิจจัง ไดแ้ก่ ขนัธ์ ๕ (โดยอรรถ ไดแ้ก่สังขตธรรม
ทั้งหลาย) .  เพราะเหตุไร ? เพราะเบญจขันธ์มีภาวะที่เกิดขึ้น(คือไม่มี ก็มีขึ้น)                
มี ภ า ว ะ ที่ เ ส่ื อ ม ไ ป ( คื อ พิ น า ศ ไ ป )   แ ล ะ มี ภ า ว ะ ที่ เ ป็ น โด ยป ระ ก า ร อื่ น                      
(คือขณิกชรา แห่งฐิติธรรม). 
 บทว่า  อนิจจตา  ไดแ้ก่ อุปปาทะ วยะ และความเป็นโดยประการอื่น(ชรา)                 
ของขันธ์ ๕ เหล่านั้นนั้นแหละ, หรือว่าโดยพิเศษ โวหารว่า อนิจจตา คือมีแลว้              
ก็ไม่มี(คือย่อมแสดงภาวะที่พินาศ มีภาวะที่ปรากฏเป็นเบื้องต้น) ของขันธ์ ๕ 
เหล่านั้นนั้นแหละ,  ความว่า ได้แก่ ความแตกดับ โดยภังคขณะ ของขันธ์ ๕                  
ที่บงัเกิดขึ้น ไม่ดาํรงอยู ่โดยอาการนั้นนัน่แหละ(คือโดยอาการที่บงัเกิดขึ้น). 

ตตฺถ อนิจฺจ  อนิจฺจลกฺขณ  อนิจฺจานุปสฺสนา  อนิจฺจานุปสฺสีติ อิทํ จตุกฺกํ 
เวทิตพฺพ .ํ หุตฺวา อภาวโต อุทยพฺพยโยคโต ตาวกาลิกโต นิจฺจปฏิกฺเขปโต จ 
ขนฺธปญฺจก ํอนิจฺจ  นาม. ตสฺส โย หุตฺวา อภาวากาโร, ต ํอนิจฺจลกฺขณ  นาม.                                      

                                  (อิติวุตฺตกวณฺณนา อสุภานุปสฺสีสุตฺตวณฺณนา หนา้ ๓๐๓ - ๔) 
ในวิปัสสนากัมมัฏฐาน บัณฑิตพึงทราบ หมวด ๔ น้ี  คือ  อนิจจัง               

อนิจจลกัษณะ  อนิจจานุปัสสนา  อนิจจานุปัสสี.   
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ขันธปัญจกะ ช่ือว่า  อนิจจัง  เพราะมีแล้ว ก็ไม่มี  เพราะประกอบด้วย           
ความเกิดขึ้ นและความเส่ือมไป เพราะประกอบด้วยกาลชั่วขณะเพียงนั้ น                  
และเพราะแยง้ต่อนิจจะคือไม่มีสภาวะที่เที่ยง.  

อาการที่มีแล้ว ก็ไม่มีอันใด ของขันธปัญจกะนั้น, อาการอันนั้น ช่ือว่า 
อนิจจลักษณะ. 

เอตฺถ จ อนิจฺจ,ํ อนิจฺจลกฺขณํ, ทุกฺข,ํ ทุกฺขลกฺขณํ ,อนตฺตา, อนตฺตลกฺขณนฺติ  
อย ํวิภาโค เวทิตพฺโพ.ตตฺถ อนิจฺจนฺติ ขนฺธปญฺจก.ํกสฺมา? อุปฺปาทวยญฺญถตฺตภาวา, 
หุตฺวา อภาวโต วา. อุปฺปาทวยญฺญถตฺต ํอนิจฺจลกฺขณ  หุตฺวา อภาวสงฺขาโต วา 
อาการวิกาโร. 

 “ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺขนฺ”ติ วจนโต ปน ตเทว ขนฺธปญฺจกํ ทุกฺข . กสฺมา ? 
อภิณฺหปฏิปีฬนา, อภิณฺหปฏิปีฬนากาโร ทุกฺขลกฺขณ . 

 “ย ํทุกฺขํ ตทนตฺตา”ติ ปน วจนโต ตเทว ขนฺธปญฺจกํ อนตฺตา. กสฺมา ? 
อวสวตฺตนโต, อวสวตฺตนากาโร อนตฺตลกฺขณ . 

(วิ.ม. ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส ๗๔๐/๓๑๓, อ.อายตนวิภงฺค หนา้ ๕๖) 
อน่ึง ในไตรลักษณ์น้ี การจําแนกน้ี อันบัณฑิตพึงทราบ ว่า อนิจจัง,         

อนิจจลกัขณะ,  ทุกขงั, ทุกขลกัขณะ, อนตัตา, อนตัตลกัขณะ . 
ในการจาํแนกนั้น บทว่า อนิจจัง ไดแ้ก่ ขนัธ์ ๕ (ส่ิงที่ไม่เที่ยง             เพราะ

ปฏิเสธต่อธุวภาวะ) .  เพราะเหตุไร จึงเป็นส่ิงที่ไม่เที่ยง ? เพราะเบญจขนัธ์       มี
ภาวะที่เกิดขึ้น(คือไม่มี ก็มีขึ้นไดแ้ก่ นิพพตัติลกัขณะกล่าวคือชาติ)                          มี
ภาวะที่ เ ส่ือมไป(คือพินาศไป ได้แก่  วิป ริณามลักขณะกล่ าวคือมรณะ)                     
และมีภาวะที่เป็นโดยประการอื่น (คือขณิกชรา แห่งฐิตธรรม หรือ เพราะมีแล้ว                
ก็ไม่มี(คือเพราะเกิดขึ้นแลว้ ก็พินาศไป,ดว้ยบทน้ี ท่านย่อมแสดงว่า เป็นอนิจจงั 
เพราะขนัธ์ ๕ มีความสุกงอม แลว้แตกไป และมีการพงัทลาย).  

ขนัธ์ ๕ เรียกว่า อนิจจงั ดว้ยภาวะ แห่งธรรมใด,เพ่ือจะแสดงซ่ึงธรรมนั้น 
ว่าเป็นอนิจจลกัขณะ ท่านจึงกล่าวว่า อุปปาทะ(คือไม่ม ีก็มีขึ้น)                             วยะ
(คือพินาศไป)  และความเป็นโดยประการอื่น(คือขณิกชรา) หรืออาการที่
เปลี่ยนแปลงไป(ไดแ้ก่ อภาวาการะ) กล่าวคือ มีแลว้ ก็ไม่มี ช่ือว่า อนิจจลักขณะ. 
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แต่ เพราะมีพระวจนะว่า “ส่ิงใด เป็นอนิจจัง, ส่ิงนั้น เป็นทุกขัง” ได้แก่       
ขัน ธ์  ๕ นั้ นนั่นแหละ ช่ือ ว่า  ทุกขัง .  เพราะ เหตุไร ?  เพราะ เบญจขันธ์                                  
มีความบีบคั้นเนือง ๆ. อาการคือความบีบคั้นเนือง ๆ ช่ือว่า ทุกขลักขณะ. 

แต่  เพราะมีพระวจนะว่า “ส่ิงใด เป็นทุกขัง,  ส่ิงนั้ น เป็นอนัตตา”                
ได้แก่ ขันธ์ ๕  นั้นนั่นแหละ ช่ือว่า อนัตตา . เพราะเหตุไร ? เพราะเบญจขันธ์           
มีความไม่เป็นไปในอํานาจ,  อาการคือความไม่ เป็นไปในอํานาจ ช่ือว่า                      
อนัตตลักขณะ. 

 

อปิจ ยถา นิจฺจปฏิกฺเขปโต อนิจฺจนฺติ นิจฺจาการปฏิกฺเขปโต ยถาวุตฺโต              
อภาวาการสงฺขาโต อนิจฺจากาโร อนิจฺจลกฺขณ , เอว ํสุขปฏิกฺเขปโต ทุกฺขนฺติ             
สุขาการปฏิกฺเขปโต อภิณฺหปฏิปีฬนาการสงฺขาโต ทุกฺขากาโร ทุกฺขลกฺขณ ,               
ตถา อตฺตปฏิกฺเขปโต อนตฺตาติ อตฺตาการปฏิกฺเขปโต อวสวตฺตนาการสงฺขาโต 
อนตฺตากาโร อนตฺตลกฺขณนฺติ ทฏฺฐพฺพ.ํ   

                                                                         (มหาฏีกา ขอ้ ๗๔๐ หนา้ ๔๘๓ - ๔) 
 

อีกนัยหน่ึง พึงทราบว่า ขันธ์ ๕ เป็นอนิจจัง เพราะปฏิเสธนิจจธรรม          
เพราะเหตุนั้น อาการคือภาวะที่ไม่เที่ยง กล่าวคืออาการที่ไม่มี ตามที่กล่าวแลว้ 
เพราะปฏิเสธอาการคือภาวะที่เที่ยง  ช่ือว่า อนิจจลักขณะ ฉันใด. 

ขนัธ์ ๕ เป็นทุกขัง เพราะปฏิเสธสุขธรรม เพราะเหตุนั้น อาการคือภาวะที่
เป็นทุกข์ กล่าวคืออาการความบีบคั้นเนืองๆ เพราะปฏิเสธอาการคือภาวะที่             
เป็นสุข ช่ือว่า ทุกขลักขณะ ฉันนั้น. 

อยา่งนั้น ขนัธ์ ๕ เป็นอนัตตา เพราะปฏิเสธอตัตธรรม เพราะเหตุนั้น อาการ
คือภาวะที่เป็นอนัตตา กล่าวคืออาการที่ไม่เป็นไปในอาํนาจ เพราะปฏิเสธอาการ
คือภาวะที่เป็นอตัตา ช่ือว่า อนัตตลักขณะ. 
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อิติ อญฺญเทว อนิจฺจ ํทุกฺข  ํอนตฺตา, อญฺญานิ อนิจฺจทุกฺขานตฺตลกฺขณานิ. 
ปญฺจกฺขนฺธา ทฺวาทสายตนานิ อฏฺฐารส ธาตุโยต ิอิทญฺหิ สพฺพมฺปิ อนิจฺจ ํทุกฺข ํอนตฺ
ตา นาม. วุตฺตปฺปการาการวิการา อนิจฺจทุกฺขานตฺตลกฺขณานิ. 

                                (อ.อายตนวิภงฺค หนา้ ๕๖) 
 เพราะ เหตุนั้ น อ นิจจัง  ทุกขัง  และอนัตตา เ ป็นอย่างหน่ึงที เ ดียว,                    
อนิจจลกัขณะ ทุกขลกัขณะ และอนตัตลกัขณะ ก็เป็นอยา่งหน่ึง. 
 เป็นความจริงว่า คาํน้ีแมท้ั้งปวงว่า ขนัธ์  ๕ อายตนะ ๑๒  ธาตุ ๑๘ ช่ือว่า     
เป็นอนิจจงั  เป็นทุกขงั เป็นอนตัตา.  วิการคืออาการ มีประการตามที่กล่าวแลว้ ช่ือ
ว่า อนิจจลกัขณะ ทุกขลกัขณะ และอนตัตลกัขณะ.   

 

สังขารทั้งหลาย ช่ือว่า อนิจจะ เพราะเหตุ ๔ อย่าง 
       กถ?ํ เอตฺถนฺตเร สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา.กสฺมา ? อุปฺปาทวยวตฺติโต วิปริณามโต                    
ตาวกาลิกโต นิจฺจปฏิกฺเขปโต  จ.(วิ.ม.ขอ้ ๗๐๖ รูปสตฺตก, อ.อายตนวิภงฺค. หน้า ๕๔,
สารตฺถทีปนีฏีกา ตติยภาค ขอ้ ๒๑ หนา้ ๒๒๔) 

 คืออย่างไร ? คือ สังขารทั้งหลายทั้งปวง ในระหว่างปฏิสนธิและจุติน้ี             
ช่ือว่า เป็นอนิจจะ เพราะอะไร ?  

 
(๑) เพราะสังขารทั้งหลายเป็นไปดว้ยอาํนาจความเกิดขึ้นคืออุปปาทกัขณะ

และความดับไปคือภังคักขณะในทุกๆขณะ, อธิบายว่า เพราะไม่มี ก็มีขึ้ น,                   
เพราะมีแล้ว ก็ถึงความดับไป( ตตฺถ อุปฺปาทวยวตฺติโตติ อุปฺปชฺชนวเสน                               
นิรุชฺฌนวเสน จ ปวตฺตนโต, อหุตฺวา สมฺภวโต หุตฺวา วยูปคมนโตติ อตฺโถ.                
มหาฏีกา)   

(๒) เพราะมีความแปรปรวน อธิบายว่า เพราะสังขารทั้งหลายพึงถูกชรา
และมรณะทาํให้แปรปรวน. จริงอย่างนั้น ท่านวิสุทธิมคัคาจารยก์ล่าวไวแ้ล้วว่า 
"เพราะมีความแปรปรวนเป็นปกติ เพราะ ๒ ประการคือ เพราะชรา และมรณะ
นั่นเอง". อีกอย่างหนึ่ง ความปราศจากไปแห่งสภาวะนั่นเอง เป็นวิปริณามะ               
ในที่น้ี. (ชรามรเณน วิปริณาเมตพฺพโตติ อตฺโถ.ตถา หิ วุตฺต ํ"ชราย เจว มรเณน             
จาติ เทฺวธา ปริณามปกติตายา"ติ. สภาววิคโม เอว วา เอตฺถ วิปริณาโม. มหาฏีกา) 
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วิภวคติกโต ปุพฺพาปรวเสน ภวสงฺกนฺติคมนโต ปกติภาววิชหนโต จ                   
วิ ป ริ ณ า ม ธ มฺ ม .  อิ ทํ  อ นิ จฺ จ เ ว ว จ น เ ม ว . ( อ . อ า ย ต น วิ ภ งฺ ค  ห น้ า  ๕ ๔ )                                   
 ช่ื อ ว่ า  มี คว ามแปรปรวนไป เ ป็นสภาวะ  เพ ร า ะถึ ง ค ว า ม วิ น า ส                    
เพราะถึงการคลาดเคลื่อนไปแห่งความมีอยู่ ด้วยสามารถแห่งธรรมที่เกิดก่อน         
และหลงั คือความอุบติัขึ้นที่ไม่เหมือนกนัแห่งธรรมทั้งหลายในสันดานของตน                         
และเพราะละความมีอยู่แห่งสภาวะ. คาํว่า วิปริณามธรรมน้ี เป็นไวพจน์ของ                 
อนิจจะนัน่เอง.                                                                         

(๓) เพราะมีกาลเพียงเท่านั้น คือความมีขณะทั้ ง ๓ เท่านั้ น,เพ่ือห้าม                   
จิรัฏฐานะนั้น (ขณิกตา ตาวกาลิกตา.มหาฏีกา)                 

(๔) เพราะปฏิเสธต่อนิจจะ คือความไม่มีสภาวะนิจจะนั่นเอง ได้แก่
นิจจปฏิปักขะ. เป็นความจริงว่า อนิจจธรรมทั้ งหลาย ช่ือว่า ย่อมปฏิ เสธ                           
ซ่ึงความเป็นนิจจะ ของเหล่าผูรู้้อยู่ โดยสภาวะนั้นนั่นเองของตน.เพราะว่า ส่ิงใด
ไม่ใช่นิจจธรรม เพราะเหตุนั้น ส่ิงนั้นช่ือว่าเป็นอนิจจะ,(นิจฺจสภาวาภาโวเยว 
นิจฺจปฏิกฺเขโป. อนิจฺจธมฺมา หิ เตเนว อตฺตโน สภาเวน ชานนฺตาน ํนิจฺจต ํปฏิกฺขิปนฺ
ติ นาม. ยโต น  นิจฺจนฺติ อนิจฺจ.ํ  มหาฏีกา)  

 

ยสฺมา ปุพฺเพ อสนฺต  ปจฺจยสมวาเยน หุตฺวา อุปฺปชฺชิตฺวา ปุน ภงฺคุปคมเนน 
น โหติ, ตสฺมา น นิจฺจนฺติ อนิจฺจ , อทฺธุวนฺติ อธิปฺปาโย.(สารตฺถ.ฏีกา ขอ้ ๒๑ หนา้ ๒๒๔)

 เพราะเหตุคือ รูปไม่มีอยู ่ในกาลก่อน  มีขึ้น  เกิดขึ้น เพราะความประชุมกนั
แห่งปัจจยั  ไม่มีอยู่ โดยการเขา้ถึงความแตกดบัอีก, เพราะเหตุนั้น จึงเป็นอนิจจะ
เพราะอรรถว่า เป็นนิจจะหามิได ้อธิบายว่า รูปไม่ย ัง่ยืน. 

 

อิทานิ เตสํ(อายตนานํ) วิปสฺสิตพฺพาการํ ทสฺเสตุ ํ จกฺขุ ํ อนิจฺจนฺติอาทิ 
อารทฺธํ. ตตฺถ จกฺขุ ตาว หุตฺวา อภาวฏฺเฐน อนิจฺจนฺติ เวทิตพฺพ .ํ อปเรหิปิ จตูหิ             
การเณหิ อนิจฺจ ํ อุปฺปาทวยวนฺตโต วิปริณามโต ตาวกาลิกโต นิจฺจปฏิกฺเขปโตติ . 
(อ.อายตนวิภงฺค. หนา้ ๕๔) 
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สังขารทั้งหลาย ช่ือว่า ทกุขะ เพราะเหตุ ๔ อย่าง 
(อิเมหิ จตูหิ การเณหิ ทุกฺข ) 

ยสฺมา ปน อุปฺปนฺนา  สงฺขารา ฐิตึ ปาปุณนฺติ, ฐิติย ํ ชราย กิลมนฺติ, ชรํ ปตฺวา   
อวสฺส ํภิชฺชนฺติ, ตสฺมา อภิณฺหสมฺปติปีฬนโต ทุกฺขมโต  ทุกฺขวตฺถุโต สุขปฏิเขปโต 
จ ทุกฺขา.   

(วิ.ม. ขอ้ ๗๐๖ รูปสตฺตกสมฺมสนกถา, อ.อายตนวิภงฺค หนา้ ๕๔, 
สารตฺถทีปนีฏีกา ตติยภาค ขอ้ ๒๑ หนา้ ๒๒๔) 

 

อน่ึง เพราะเหตุคือ สังขารทั้ งหลาย ที่ก ําลังเกิดขึ้ นคืออุปปาทักขณะ                  
ย่อมถึงความตั้ งอยู่คือฐีติขณะ, ในขณะตั้ งอยู่  ย่อมลําบาก เพราะปากฏชรา,                    
ถึงชราแลว้ ย่อมแตกดบั แน่แทค้วามว่า ช่ือว่า สภาวะของธรรมทั้งหลาย กา้วล่วง
ไดย้าก เป็นอันแตกดบัในลาํดบัแห่งชราแน่แท,้ เพราะเหตุนั้น  สังขารทั้งหลาย              
ช่ือว่า เป็นทุกข์  

(๑) เพราะถูกเบียดเบียนเนือง ๆคือนิรันดรในปัจจุบนั ดว้ยอาํนาจอุปปาทะ 
ชราและภังคะ .ความเป็นทุกข์แห่ง รูปนั้ น  มีโดยอาการที่ ถูก เบียด เบียน                             
(ปฏิปีฬนากาเรนสฺส ทุกฺขตา(สารตฺถทีปนีฏีกา)   

(๒) เพราะถูกเบียดเบียนเนืองๆนั้น จึงเป็นทุกข ์เพราะภาวะทนไดโ้ดยยาก  
(๓) เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ โดยเป็นอธิฏฐานะ แห่งทุกขตา ๓ ประการ                 

มีทุกขทุกข์ วิปริณามทุกข์ สังขารทุกข์ และแห่งสังสารทุกข์ (ตสฺมาติ ยสฺมา                   
อุปฺปาทชราภงฺควเสน สงฺขาราน ํนิรนฺตรพาธตา, ตโต จ เนส ํทุสฺสหตาย ทุกฺขมตา, 
ติสฺสนฺน ํทุกฺขตาน ํสสํารทุกฺขสฺส จ  อธิฏฺฐานตาย  ทุกฺขวตฺถุตา, มหาฏีกา) 

(๔) เพราะปฏิเสธต่อสุข คือเป็นปฏิปักขต์่อสุข 
 

ตเทว(จกฺขุ ํ)  ปฏิปีฬนฏฺเฐน ทุกฺข . ยสฺมา วา เอตํ(จกฺขุ ํ)  อุปฺปนฺนํ ฐิตึ                  
ปาปุณาติ, ฐิติย ํชราย กิลมติ,  ชรํ ปตฺวา อวสฺสํ ภิชฺชติ; ตสฺมา อภิณฺหสมฺปฏิปีฬน
โต ทุกฺขมโต ทุกฺขวตฺถุโต สุขปฏิกฺเขปโตติ อิเมหิ จตูหิ การเณหิ ทุกฺข .ํ                           

                                                                                      (อ.อายตนวิภงฺค. หนา้ ๕๔) 
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สังขารทั้งหลาย ช่ือว่า อนัตตา เพราะเหตุ ๔ อย่าง 
(อิเมหิ จตูหิ การเณหิ อนตฺตา) 

 อวสวตฺตนฏฺเฐน อสฺสามิกฏฺเฐน สุญฺญตฏฺเฐน อตฺตปฏิกฺเขปฏฺเฐนา"ติ เอว ํ 
ปุพฺเพ วฺตฺเตหิ, ฏีกา ส.ํทุติยภาค หนา้ ๒๗๐ 

 ที่ถูกกล่าวแล้ว ในกาลก่อน  อย่างน้ีว่า "ช่ือว่า อนัตตา เพราะอรรถว่า                        
ไม่เป็นไปในอํานาจ(๑), เพราะอรรถว่า ไม่มี เจ้าของ(๑), เพร าะอรรถว่า                     
เป็นสุญญตา(๑), เพราะอรรถว่า เป็นปฏิเสธต่ออตัตา(๑)"ดงัน้ี. 
 สุญฺญโต ติ  นิ ว า สี ก า ร กเว ทกอธิ ฏฺ ฐ ายกวิ ร เห น ต โ ต  สุ ญฺ ญ โ ต ,  น                         
นิสฺสภาวโตติ เอกจฺจสฺส ปริกปฺปิตสภาวสุญฺญโต. อสฺสามิกโตติ สามิภูตสฺส   กสฺส
จิ อภาวโต.เอเตน อนตฺตนิยต ํทสฺเสติ. อวสวตฺติโตติ ยถาวุตฺตวสวตฺติ-                  ภา
วาภาวโต.  อตฺตปฏิกฺ เขปโตติ   ปรปริกปฺ ปิตสฺส อ ตฺตโน  ปฏิ กฺขิปนโต.                   
"สุญฺญโต"ติอาทินา หิ ธมฺมานํ พาหิรกปริกปฺปิตอตฺตวิรโห วุตฺโต. อิมินา ปน      
อตสํภาวโต อตฺตา น โหติ. มหาฏีกา ขอ้ ๗๐๖, สารตฺถทีปนีฏีกา ตติยภาค ขอ้ ๒๐ หนา้ 
๒๒๓    

(๑) คาํว่า  เพราะเป็นสุญญะ ความว่า เพราะว่างเปล่า จากส่ิงนั้น โดยเวน้                
จากผู้ครอบครอง(นิวาสี)   ผู ้ทํา(การโก)   ผู ้เสวย(เวทโก)  และผู้ดูแลรักษา                  
(อธิฏฺฐายโก),  มิใช่เพราะไม่มีสภาวะ เพราะเหตุนั้น จึงช่ือว่า เพราะว่างเปล่า              
จากสภาวะที่คนบางคนกาํหนดคิดเอา. 

ขันธ์ ๕ เป็นต้นอันมีประเภท ๑๑ อย่าง  เป็นอนัตตา  เพราะอรรถว่า                   
หาสาระมิได ้คือไม่มีอตัตสาระว่า “ขนัธ์ ๕ เป็นตน้ มีอตัตาคือบุคคลผูค้รอบครอง 
เพราะอาศัยอยู่ในภายในสรีระเป็นต้น(อตฺตา นิวาสี), เป็นอัตตาคือบุคคลผูท้าํ
กายกรรมเป็นตน้(อตฺตา การโก), เป็นอตัตาคือบุคคลผูเ้สวยวิบาก(อตฺตา เวทโก),      
เป็นอัตตาคือบุคคลผูม้ีอาํนาจในตนเอง เพราะเป็นผูท้าํผลของกรรมให้เป็นไป               
ในอาํนาจของตน(อตฺตา สย วาสี)”ดงัน้ี. เพราะว่า ส่ิงใดไม่เที่ยง เป็นทุกข(์คือขนัธ์ 
๕ เป็นตน้) ,ส่ิงนั้น ย่อมไม่อาจห้ามความไม่เที่ยง หรือความบีบคั้นดว้ยความเกิด
และความดับ แม้ของตนเอง, ความเป็นอัตตาผูท้าํเป็นต้น ของขันธ์ ๕ เป็นต้น
เหล่านั้น จะมีแต่ที่ไหนกนัเล่า.  
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(๒) คาํว่า  เพราะไม่มีเจ้าของ  ความว่า เพราะไม่มีใคร ๆ ผูเ้ป็นเจ้าของ.                  
ดว้ยคาํน้ี ท่านอาจารยย์อ่มแสดงความเป็นของที่มิใช่ของตน(อนตฺตนิย). 
 (๓) คาํว่า  เพราะไม่เป็นไปในอ านาจ ความว่า เพราะไม่มีความเป็นไป               
ในอาํนาจตามที่กล่าวแลว้อย่างน้ีว่า เพราะเหตุคือ ความเป็นไปในอาํนาจ ย่อมไม่
มี แก่ใครๆ ในฐานะ ๓ เหล่าน้ี คือ สังขารทั้งหลาย ที่กาํลังเกิดขึ้น(อุปปาทกัขณ             

สมังคิตา) จงอย่าถึงความตั้ งอยู่(คือจงเป็นไป โดยอาการกําลังเกิดขึ้นเท่านั้ น) ๑,                 
สังขารทั้งหลายที่ถึงความตั้งอยู่(ปากฏชรา) อย่าจงชราคือลาํบาก(ถามว่า ท่านกล่าว

อย่างน้ี เพราะเหตุไร, ฐิตินั่นเอง ว่าโดยอรรถ ก็เป็นชรา มิใช่หรือ ? ตอบว่า คาํนั่นจริง,                             
แต่ พึงทราบว่า กิลมโถ คือ ความลาํบากใด มีด้วยอาํนาจปากฏชรา, กิลมโถนั้น ถูกถือเอา 
ด้วยชราศัพท์ ในท่ีน้ี) ๑, สังขารทั้งหลายที่ถึงชรา อย่าจงแตกดับ(บุคคลย่อมหวัง                     

ความเป็นนิจจะว่า อย่า  จงแตกดับ ) ๑. ความเป็นไปในอํานาจ ไม่มีแก่ใครๆ                     
แม้พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นใหญ่ในธรรม. เพราะว่า อันใครๆ ไม่สามารถ                   
เ พื่ อ จ ะ ก ร ะ ทํา  ซ่ึ ง ค ว า ม เ ป็ น อ ย่ า ง อื่ น แ ห่ ง ลัก ข ณ ะ . สั ง ข า ร ทั้ ง ห ล า ย                                 
เ ป็นสุญญะ จากอาการที่ เ ป็นไปในอํานาจนั้ นแน่นอน ในฐานะทั้ ง  ๓ ,                      
เพราะเหตุนั้น สังขารทั้ งหลาย ช่ือว่า อนัตตา เพราะเหตุ ๔ อย่างเหล่าน้ี คือ                     
เพราะเป็นสุญญะ(๑), เพราะไม่มีเจ้าของ(๑), เพราะไม่เป็นไปในอาํนาจ(๑),                
เพราะเป็นปฏิเสธต่ออตัตา(๑). 
 (๔) คําว่า  เพราะปฏิเสธต่ออัตตา  ความว่า เพราะปฏิเสธต่ออัตตา                      
คือไม่มีสภาวะที่เป็นอตัตา ที่บุคคลอื่นกาํหนดคิดเอา. 
 อวสวตฺตนฏฺเฐน ปน อนตฺตา. ยสฺมา วา เอต ํอุปฺปนฺนํ ฐิตึ มา ปาปุณาตุ, 
ฐานปฺปตฺต ํมา ชิรตุ,  ชรปฺปตฺต ํมา ภิชฺชตูติ อิเมสุ ตีสุ ฐาเนสุ กสฺสจิ วสวตฺติภาโว 
นตฺถิ, สุญฺญ ํเตน วสวตฺตนากาเรน; ตสฺมา สุญฺญโต อสฺสามิกโต อกามการิยโต 
อตฺตปฏิกฺเขปโตติ อิเมหิ จตูหิ การเณหิ อนตฺตา.     
          (อ.อายตนวิภงฺค หนา้ ๕๔) 
 อน่ึง อายตนะ ช่ือว่า  อนัตตา เพราะอรรถว่า ไม่ เป็นไปในอํานาจ.                  
อีกอยา่งหน่ึง เพราะเหตุคือ ความเป็นไปในอาํนาจ ยอ่มไม่มี แก่ใครๆ ในฐานะ ๓ 
เหล่าน้ี คือ อายตนะนั้น ที่กาํลงัเกิดขึ้น(อุปปาทกัขณสมงัคิตา) จงอย่าถึงความตั้งอยู่
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(คือจงเป็นไป โดยอาการกาํลงัเกิดขึ้นเท่านั้น) ๑,  อายตนะที่ถึงความตั้งอยู่(ปากฏชรา) 
อย่าจงชราคือลาํบาก(ถามว่า ท่านกล่าวอย่างน้ี เพราะเหตุไร, ฐิตินั่นเอง ว่าโดยอรรถ              

ก็เป็นชรา มิใช่หรือ ? ตอบว่า คาํนั่นจริง, แต่ พึงทราบว่า กิลมโถ คือ ความลาํบากใด                      

ด้วยอาํนาจปากฏชรา, กิลมโถนั้น ถูกถือเอา ด้วยชราศพัท์ ในท่ีน้ี) ๑, อายตนะที่ถึงชรา 
อย่าจงแตกดับ ( บุคคลย่อมหวัง  ความเป็นนิจจะว่า  อย่า  จงแตกดับ )  ๑  ดัง น้ี .                            
อายตนะ เป็นสุญญะ จากอาการที่เป็นไปในอาํนาจนั้นแน่นอนในฐานะทั้ง ๓, 
เพราะเหตุนั้น อายนตะช่ือว่า อนัตตา เพราะเหตุ ๔ อย่างเหล่าน้ี คือ เพราะเป็น
สุญญะ(๑), เพราะไม่มีเจ้าของ(๑), เพราะเป็นส่ิงที่ท าตามความใคร่ไม่ได้(๑),                                
เพราะเป็นปฏิเสธต่ออตัตา(๑) 

 

วิปริณามธรรม เป็นอนัตตลักขณะและอนิจจลักขณะ 
 ย  รูป  อนิจฺจ , ต  ทุกฺข  วิปริณามธมฺม , อย  รูปสฺส อาทีนโว. 

(ส.ํขนฺธ. ๑๗/๒๖/๒๓-๔ อสฺสาทสุตฺต ภารวคฺค, ปฏิ.ม.๓๑/๑๓/๓๒๓ สจฺจกถา) 

 (พระภควาตรัสว่า)  รูปขันธ์ใด เป็นอนิจจะ, รูปขันธ์นั้ น เป็นทุกข์                                 
มีความแปรปรวนไปเป็นปกติ, น้ี เป็นโทษ ของรูปขนัธ์. 
  

 อนิ จฺจนฺ ติ  อทฺธุวํ. ทุกฺขนฺ ติ  ทุ กฺขวตฺถุ ตฺตา  สงฺขารทุ กฺข ตฺตา  จ  ทุ กฺขํ.                         
วิปริณามธมฺมนฺติ อวสี หุตฺวา ชราภงฺควเสน ปริวตฺตนปกติก .ํ เอเตน อนตฺตภาโว 
วุตฺโต โหติ.           (อ.ปฏิ.ม. ทุติยภาค. ขอ้ ๑๓ หนา้ ๒๓๔ สจฺจกถา,) 

 บทว่า อนิจจัง  ได้แก่  รูปไม่ย ั่งยืน. บทว่า ทุกขัง  ความว่า ช่ือว่า รูป                       
เป็นทุกข์ เพราะเป็นที่ตั้ งของทุกข์แม้ทั้ ง ๓ และเป็นที่ตั้ งของสังสารทุกข์                 
และเพราะเป็นสังขารทุกข์. บทว่า วิปริณามธัมมัง ความว่า รูปเป็นธรรมชาตที่               
ไม่มีอ ํานาจ มีความแปรเปลี่ยนไปเป็นสภาพ ด้วยอํานาจชราและมรณะ.                     
อนตัตภาวะ เป็นอนักล่าวไว ้ดว้ยบทว่า วิปริณามธมัมะนั้น.  (อสัสาทสูตร อฏัฐกถา
ไม่มีคาํอธิบาย ท่านกล่าวว่า พึงทราบตามนยัท่ีกล่าวไวใ้นธาตุสังยุต) 
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 ย  ปฐวีธาตุ อนิจฺจา ทุกฺขา วิปริณามธมฺมา, อย  ปฐวีธาตุยา อาทีนโว. 
(ส.ํนิทานวคฺค ๑๖/๑๑๕/๑๖๓-๔ ปุพเพสมฺโพธสุตฺต ธาตุสยํุตฺต) 

 (พระภควาตรัสว่า) ปฐวีธาตุใด เป็นอนิจจะ เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนไป
เป็นปกติ, น้ี เป็นอาทีนวะคือเหมือนผูก้าํพร้า ของปฐวีธาตุ. 
  

 อนิจฺจาติอาทีสุ  หุตฺวา  อภาวากาเรน  อนิจฺจา, ปฏิปีฬนากาเรน  ทุกฺขา,                 
สภาววิคมากาเรน  วิปริณามธมฺมา. อย  ปถวีธาตุยา อาทีนโวติ เยน อากาเรน                   
สา อนิจฺจา ทุกฺขา วิปริณามธมฺมา, อยมากาโร ปถวีธาตุยา อาทีนโวติ อตฺโถ. 
          (อ.ส.ํนิ.ทุติยภาค.ขอ้ ๑๑๕ หนา้ ๑๗๑ ธาตุสยํุตฺต) 

 ในบทมีอาทิว่า อนิจจา  ปฐวีธาตุ ช่ือว่า อนิจจา เพราะมีอาการที่มี ไม่มี
(อทฺธุวตฺตา), ช่ือว่า ทุกข์ เพราะมีอาการที่บีบคั้นเนืองๆ(อุทยพฺพยวเสน อภิณฺหํ),            
ช่ือว่า มีความแปรปรวนไปเป็นปกติ เพราะมีอาการที่ปราศไปแห่งสภาวะของตน
(น้ี เป็นอนิจจลักขณะ, อธิบายว่า สภาวธรรมทั้งหลาย ถึงขณะเพียงเล็กน้อย                  
ย่อมดับ. เพราะเหตุนั้ น สภาวธรรมทั้ งหลายเหล่านั้ น ย่อมแปรปรวนไป                 
เพราะประการ ๒ คือ เพราะชราและมรณะ.ดว้ยเหตุนั้น พระอรรถกาจารยจึ์งกล่าว
ว่า"วิปริณามธมฺมา").บทว่า นี้ เป็นอาทีนวะ ของปฐวีธาตุ ความว่า ปฐวีธาตุนั้น 
เป็นอนิจจะ ทุกขะ วิปริณามธัมมะ เพราะอาการใด, อาการน้ี เป็นอาทีนวะคือ
เหมือนผูก้าํพร้าของปฐวีธาตุ. 
 (อาทีนํ วาติ ปวตฺเตตีติ อาทีนโว, อาทีนโว วิย อาทีนโว - ช่ือว่า อาทีนวะ 
เพราะอรรถว่า ผูเ้ป็นไป สู่ความเข็ญใจย่ิง, ขนัธ์ที่เหมือนผูก้าํพร้า ช่ือว่า อาทีนวะ) 

 

เม่ือทรงแสดงอนัตตลักขณะ ย่อมทรงแสดงโดยอนิจจะหรือทุกขะ 
(อ.อายตนวิภงัค ์หนา้ ๕๔ - ๕๕) 

อิมสฺมึ ปน สุตฺตนฺตภาชนีเย ตถาคเตน กึ ทสฺสิตนฺติ ? ทฺวาทสนฺน ํอายตนาน ํ
อนตฺตลกฺขณํ. สมฺมาสมฺพุทฺโธ หิ อนตฺตลกฺขณํ ทสฺเสนฺโต อนิจฺเจน วา ทสฺเสติ                 
ทุกฺเขน วา อนิจฺจทุกฺเขหิ วา. ตตฺถ “จกฺขุ อตฺตาติ โย วเทยฺย, ต  น อุปปชฺชติ. จกฺขุสฺส 
อุปฺปาโทปิ วโยปิ ปญฺญายติ. ยสฺส โข ปน อุปฺปาโทปิ วโยปิ ปญฺญายติ                ‘อตฺ
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ตา เม อุปฺปชฺชติ จ เวติ จา’ติ อิจฺจสฺส เอวมาคต  โหติ. ตสฺมา ต  น อุปปชฺชติ,  จกฺขุ 
อตฺตาติ โย วเทยฺย,  อิติ จกฺขุ อนตฺตา”ติ (ม.อุ.๑๔/๔๒๒/๓๖๓).  

อิมสฺมึ สุตฺเต อนิจฺเจน อนตฺตลกฺขณํ ทสฺเสสิ. “รูป  ภิกฺขเว อนตฺตา. รูปญฺจ 
หิท  ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺส,  น ยิท  รูป  อาพาธาย ส วตฺเตยฺย; ลพฺเภถ จ รูเป เอว  เม 
รูป  โหตุ,  เอว  เม รูป  มา อโหสีติ . ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว รูป  อนตฺตา,   ตสฺมา รูป                  
อาพาธาย ส วตฺตติ; น จ ลพฺภติ รูเป เอว  เม รูป  โหตุ,  เอว  เม รูป  มา อโหสี”ติ               
(วิ.มหา.๔/๒๐/๑๗, ส.ํข.๑๗/๕๙/๕๕)  

อิมสฺมึ สุตฺเต ทุกฺเขน อนตฺตลกฺขณํ ทสฺเสสิ. “รูป  ภิกฺขเว อนิจฺจ  ยทนิจฺจ  ต  
ทุกฺข , ย  ทุกฺข  ตทนตฺตา, ยทนตฺตา ต  เนต  มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ติอาทีสุ 
(สํ.ข.๑๗/๑๕/๑๙) อนิจฺจทุกฺเขหิ อนตฺตลกฺขณํ ทสฺเสสิ . กสฺมา ? อนิจฺจทุกฺขานํ                                
ปากฏตฺตา. 

อนตฺตลกฺขณ ํอปากฏ ํอนฺธการํ อวิภูต ํทุปฺปฏิวิชฺฌ ํทุทฺทีปน ํทุปฺปญฺญาปนํ. 
อนิจฺจทุ กฺขลกฺขณานิ อุปฺปาทา วา ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ปญฺญายนฺติ .                      
อนตฺตลกฺขณ ํวินา พุทฺธุปฺปาทา น ปญฺญายติ, พุทฺธุปฺปาเทเยว ปญฺญายติ. มหิทฺธิกา 
หิ มหานุภาวา ตาปสปริพฺพาชกา สรภงฺคสตฺถาราทโยปิ  ‘อนิจฺจ ํทุกฺขนฺ"ติ วตฺตุ ํ             
สกฺโกนฺติ ‘อนตฺตา’ติ วตฺตุ ํน สกฺโกนฺติ. 
  

 ถามว่า  ก็ในสุตตนัตภาชนียน้ี์ อนัพระตถาคตทรงแสดงลกัขณะอะไร. 
 ตอบว่า  ทรงแสดงอนตัตลกัขณะแห่งอายตนะ ๑๒  อยา่ง. 
 อธิบายว่า  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เมื่อจะทรงแสดงอนัตตลักขณะ                      
ย่อมแสดงโดยความไม่เที่ยงบา้ง  โดยความเป็นทุกข์บา้ง  โดยทั้งความไม่เที่ยง
และโดยความเป็นทุกข์บ้าง.  ในลักขณะทั้ง ๓ เหล่านั้น พระองค์ทรงแสดง               
อนัตตลักขณะ โดยความไม่เที่ยง ใน ฉฉักกสูตรน้ีว่า "ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย                
บุคคลใด พึงกล่าวว่า จักขุเป็นอัตตา,  ค าของบุคคลนั้นย่อมไม่ควร. แม้ความเกิด                            
แม้ความเส่ือม ย่อมปรากฏ แก่จักขุ. ก็ แม้ความเกิด แม้ความเส่ือมแล ย่อมปรากฏ
แก่ธรรมใด เป็นอันกล่าวอย่างนี้ แก่ธรรมนั้นว่า อัตตาของเรา ย่อมเกิดขึ้นและ    
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ย่อมดับไป, เพราะเหตุนั้น บุคคลใดพึงกล่าวว่า จักขุเป็นอัตตา, ค านั้นย่อมไม่ควร, 
จักขุเป็นอนัตตา ด้วยเหตุนี้"ดงัน้ี. 
 พระองค์ทรงแสดงอนัตตลักขณะโดยความเป็นทุกข์  ในสูตรน้ี ว่า                 
"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย รูป เป็นอนัตตา, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้ารูปนี้ จักเป็นอัตตา, 
รูปนี้ ไม่พึงเป็นไป เพื่ออาพาธ, และบุคคลพึงได้ ในรูปว่า"รูป ของเรา จงเป็น             
อย่างนี้เถิด, รูป ของเรา อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย"ดงัน้ี. 
 พระองคท์รงแสดงอนตัตลกัขณะทั้งโดยไม่เที่ยงและเป็นทุกข ์ในพระสูตร
ทั้งหลายมีอรหันตสูตรมีอาทิว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  รูปไม่เที่ยง,  ส่ิงใดไม่เที่ยง 
ส่ิงนั้น เป็นทุกข์,  ส่ิงใดเป็นทุกข์  ส่ิงนั้นเป็นอนัตตา,  ส่ิงใดเป็นอนัตตา ส่ิงนั้น  อัน
เธอ พึงเห็นด้วยสัมมัปปัญญา ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา,                     
นั่นไม่เป็นเรา, นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา"ดงัน้ี. 
 ถามว่า  ทรงแสดงอยา่งน้ี  เพราะเหตุไร ? 
 ตอบว่า  เพราะอนิจจงัและทุกขงัปรากฏชดั. 
 อธิบายว่า เมื่อจาน หรือถ้วยสุรา  หรือวตัถุอะไร ๆ   ตกจากมือ แตกแลว้                
ชนทั้งหลายย่อมพูดว่า "อโห อนิจฺจ  - โอ จานไม่เที่ยง"(มิใช่สังขารไม่เที่ยง,               
และช่ือว่า กล่าวว่า "อโห อนตฺตา" ไม่มี ). อนิจจัง ช่ือว่า ปรากฏชัดอย่างน้ี.                         
ก็เมื่อฝีและต่อมเป็นต้นตั้งขึ้นในอัตตภาพ หรือว่าถูกตอหรือหนามทิ่มเอาแลว้ 
ย่อมพูด ว่า  "อโห ทุกฺข  -  โอ  อัตตภาพเป็นทุกข์ "(มิใช่สังขารเป็นทุกข์,                         
และช่ือว่า กล่าวว่า "อโห อนตฺตา"ไม่มี).  ทุกข ์ช่ือว่า ปรากฏชดัอยา่งน้ี. 
 อนัตตลกัขณะ เป็นอปากฏะ  อนัธการ ไม่แจ่มแจง้  แทงตลอดไดโ้ดยยาก  
แสดงได้โดยยาก  ทําให้เข้าใจได้โดยยาก. เพราะทรงอุบัติขึ้นก็ตาม  ไม่ทรง                
อุบัติขึ้ นก็ตาม ของพระตถาคตทั้ งหลาย อนิจจลักขณะและทุกขลักขณะ                     
(ของอัตตา)  ย่อมปรากฏ. เว้นจากการบัง เ กิดขึ้ นแห่งพระพุทธเจ้าแล้ว                        
อนตัตลกัขณะ(ของสังขาร)ยอ่มไม่ปรากฏ,ยอ่มปรากฏในพุทธุปบาทเท่านั้น. 
 จริงทีเดียว ดาบสและปริพาชกทั้งหลายผู้มีฤทธ์ิมาก  มีอานุภาพมาก                     
แม้มีสรภังคศาสดาเป็นต้น  ย่อมสามารถ เพื่อจะกล่าวว่า อนิจจัง  ทุกขัง                       
(ของอัตตา), แต่ไม่สามารถเพื่อจะกล่าวว่า อนัตตา(ของสังขาร). ถ้าพวกดาบส 
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เป็นต้นเหล่านั้น พึงสามารถเพื่อจะกล่าวคาํว่า อนัตตา(ของสังขาร) ในบริษัท                  
ที่ ป ร ะ ชุม กัน แ ล้ว ,  ม ร ร ค แ ล ะ ผ ล ป ฏิ เ ว ธ  พึ ง มี  แ ก่ บ ริ ษัท ที่ ป ร ะ ชุมกัน .                        
เพ รา ะ ว่ า  ก า รป ระ ก า ศ ให้ รู้อนัต ตลักข ณะ  ไ ม่ ใ ช่ วิ สั ยข อ ง ใค ร  ๆ  อื่ น ,                              
เป็นวิสัยของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเท่านั้ น. อนัตตลักขณะน้ี จึงไม่ปรากฏ                   
ด้วยประการอย่างน้ี. เพราะเหตุนั้น พระศาสดาเมื่อจะแสดงอนัตตลักขณะ                     
จึงทรงแสดงโดยความไม่เที่ยงบา้ง  โดยความเป็นทุกข์บา้ง โดยทั้งความไม่เที่ยง
ทั้งความเป็นทุกขบ์า้ง. ส่วน ในอายตนวิภงัคน้ี์  พึงทราบว่า ทรงแสดงอายตนะนั้น 
ทั้งโดยความไม่เที่ยง  ทั้งโดยความเป็นทุกข"์  ดงัน้ี. 

 

อนิจจลักขณะและทุกขลกัขณะของสังขาร เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้า 
 อนตฺตลกฺขณปญฺญาปนสฺส อญฺเญส  อวิสยตฺตา อนตฺตลกฺขณทีปกาน              
อนิ จฺจทุกฺขลกฺขณานญฺจ ปญฺญาปนสฺส อวิสยตา ทสฺ สิตา โหติ.  เอว  ปน                
ทุปฺปญฺญาปนตา เอเตส  ทุรูปฏฺฐานตาย โหติ. ( อายตนวิภงฺคมูลฏีกา หนา้ ๔๓) 
 เ ป็ น อัน พ ระ อัฏ ฐ ก ถ า จา รย์แ ส ด ง ค ว า ม ไม่ ใ ช่ วิ สั ย  แ ห่ง ก า รให้ รู้                           
ซ่ึงอนิจจลักขณะและทุกขลักขณะ ที่ส่องแสดงอนัตตลักขณะ เพราะความที่                  
การให้รู้อนตัตลกัขณะไม่ใช่วิสัย ของบุคคลเหล่าอื่น. 

 

อาการคือลักขณะ ๓ เหล่าน้ัน เป็นตัชชาบัญญัติพิเศษ 
อิเม ตโยปิ  อาการา อสภาวธมฺมตฺตา ขนฺธปริยาปนฺนา น โหนฺติ.                 ขนฺ

เธหิ วินา อนุปลพฺภนียโต ขนฺธวินิมุตฺตาปิ น โหนฺติ. ขนฺเธ ปน                                    อุ
ปาทาย  โวหารวเสน  ลพฺภมานา  ตทาทีนววิภาวนาย วิ เสสการณภูตา                       
ตชฺชาปญฺญตฺติวิเสสาติ เวทิตพฺพา.  

           (มหาฏีกา ขอ้ ๗๔๐ หนา้ ๔๘๔ อุปกฺกิเลสวิมุตฺตอุทยพฺพยญาณกถาวณฺณนา)  

แม้อาการทั้งหลาย ๓ เหล่าน้ี มีอนิจจาการะเป็นต้น ย่อมไม่เป็นอาการ             
ที่นับเน่ืองอยู่ในขันธ์ เพราะไม่เป็นสภาวธรรม. ย่อมไม่เป็นแม้อาการทั้งหลาย              
ที่พ้นไปจากขันธ์ เพราะเว้นจากขันธ์ทั้ งหลาย ก็ไม่พึงได้(อาการเหล่านั้น).                
แต่ เพราะอาศัย ซ่ึงขันธ์ทั้งหลาย (อาการ ๓ เหล่าน้ี)ก็ได้อยู่ ด้วยอาํนาจโวหาร
(ได้แก่อรรถบัญญัติคือเน้ือความที่พึงถูกให้รู้) พึงทราบว่า(อาการ ๓ เหล่าน้ี)                       
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เป็นตัชชาบัญญัติพิ เศษ(ได้แก่สัททบัญญัติคือศัพท์ที่ทําให้รู้อรรถบัญญัติ                     
และสภาวธรรม) ที่เป็นเหตุพิเศษ แก่การแสดงโทษของขนัธ์นั้น. 

ตัชชาบัญญัติ 
ยา ตนฺต  ธมฺมสภาว  อเปกฺขิตฺวา ปฐวี เตโช กกฺขฬตา  อุณฺหตาติอาทิกา 

ปญฺญาปนา, อย  ตชฺชาปญฺญตฺติ นาม. เอตาสุ ปน ตชฺชาปญฺญตฺติ วิชฺชมาน-     
ปญฺญตฺติเยว.      (ปุคฺคลปญฺญตฺติวณฺณนา ขอ้ ๑ หนา้ ๓๒,๓๓)                                                     

ศพัท์ที่ทาํให้รู้(ถึงสภาวธรรม)อนัใด มีคาํอาทิว่าปฐวี เตโช มีลกัษณะแข็ง 
ลกัษณะร้อน เพราะเพ่ง ถึงสภาวธรรมนั้นๆ,  ศพัทท์ี่ทาํให้รู้น้ี ช่ือว่า ตัชชาบัญญัติ.
(สัททบญัญติัที่เกิดคลอ้ยตามสภาวธรรมนั้น คือนามบญัญติัที่มีอรรถคลอ้ยตาม
ปรมัตถ์, ความว่า ได้ช่ือว่าเวทนาเป็นต้น อันมีปรมตัถ์ของสภาวธรรมทั้งหลาย              
มีอนุภวนะเป็นตน้) อน่ึง ในบรรดาบญัญติัทั้งหลายเหล่านั้น  ตัชชาบัญญัติ ไดแ้ก่ 
วิชชมานบญัญติันัน่เอง.  

อภิธัมมาวตาร ปริจเฉทที่ ๑๒ 

ตตฺถ ตชฺชาปญฺญตฺติ นาม จกฺขุโสตรูปสทฺทปถวีเตโชวาโยติอาทินยปฺ -               
ปวตฺตา. 

ในบัญญัติเหล่านั้น สัททบัญญัติที่เป็นไปโดยนัยมีอาทิว่า จักขุ โสตะ
(อชัฌตัติกายตนะ),รูป สัททะ(พาหิรายตนะ), ปถวี เตโชและวาโย(โผฏฐัพพายต
นะ) ช่ือว่า ตชัชาบญัญตัิ(ตทนุรูปา ชาตานิ ตชฺชา - สัททบญัญตัิที่เกิดคลอ้ยตาม
สภาวธรรมนั้น,ฏีกา) 

ค าว่า โวหาร ที่เป็นอัตถบัญญัติ 
(อฏัฐสาลินี ขอ้ ๑,๓๑๓ หนา้ ๔๔๗, อภิธมัมาวตาร ปริจเฉทท่ี ๑๒) 

 สงฺขายตีติ สงฺขา, สํกถิยตีติ อตฺโถ. กินฺติ สํกถิยติ  ? อหนฺติ มมนฺติ ปโรติ 
ปรสฺสาติ สตฺโตติ ภาโวติ โปโสติ ปุคฺคโลติ นโรติ มาณโวติ ติสฺโสติ ทตฺโตติ              
‘มญฺโจ ปีฐํ ภิสิ พิมฺโพหนํ’ ‘วิหาโร ปริเวณํ  ทฺวารํ วาตปานนฺติ เอว ํอเนเกหิ                   
อากาเรหิ สกํถิยตีติ ‘สงฺขา’.  
 สมญฺญายตีติ สมญฺญา. กินฺติ สมญฺญายติ ? ‘อหนฺติ ฯเปฯ วาตปานนฺติ 
สมญฺญายตีติ ‘สมญฺญา’.  
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 ปญฺญาปิยตีติ ปญฺญตฺติ. (ฐปียตีติ อตฺโถ, มูลฏีกา หนา้ ๒๑๖) 
 โวหริยตีติ  โวหาโร. กินฺติ  โวหริยติ  ? ‘อหนฺติ  ฯเปฯ  ‘วาตปานนฺติ                      
โวหริยตีติ โวหาโร. 

(เอว ํตาว ปญฺญเปตพฺพโต ปญฺญติตีติ วุตฺตา."อหนฺ"ติ หิ รูปาทโย ธมฺเม    อุ
ปาทาย ปฏิจฺจ การณํ กตฺวา ยถา เต รูปาทโย ธมฺมา อุปฺปาทวยวนฺโต, น เอววิํธา. 
เกวลํ โลกสงฺเกเตน สิทฺธา ยา อย ํ"อหนฺ"ติ กถียติ เจว ปญฺญาปียติ จ, เอสา                  
ปญฺญตฺตีติ อตฺโถ. เฉพาะในอภิธมัมาวตาร ปริจเฉทที่ ๑๒) 

 

(๑).ช่ือว่า สังขา เพราะเป็นอรรถที่ถูกเรียก,ความว่า เป็นอรรถที่ถูกเปล่ง
กล่าว. ถามว่า ถูกเปล่งกล่าว ว่าอย่างไร ? ตอบว่า ย่อมถูกเปล่งกล่าว โดยอาการ
ทั้ งหลายเป็นเอนก อย่างน้ีว่า เรา ของเรา  คนอื่น ของคนอื่น สัตว์  ภาวะ                  
(เป็นเววจนะของสัตว)์ บุรุษ บุคคล นระ มาณพ ช่ือติสสะ ช่ือทตัตะ เตียง ตัง่  ฟูก 
หมอน วิหาร บริเวณ ประตู หนา้ต่าง เพราะเหตุนั้น ช่ือว่า สังขา. 

(๒).ช่ือว่า สมัญญา เพราะเป็นอรรถที่ถูกรู้โดยพิเศษ หรือเป็นอรรถที่ถูกรู้
ดว้ยสัญญา. ถามว่า ถูกรู้ ว่าอยา่งไร ? ตอบว่า ยอ่มถูกรู้ว่า เรา ของเรา ฯเปฯ ประตู 
หนา้ต่าง เพราะเหตุนั้น ช่ือว่า สมัญญา. 

(๓).ช่ือว่า บัญญัติ เพราะเป็นอรรถที่ถูกตั้งไวโ้ดยประการต่างๆ(ป + ญป-  

ตั้งไว ้+ ติปัจจยั). 
(๔).ช่ือว่า โวหาร เพราะเป็นอรรถที่ถูกกล่าวพูด. ถามว่า ถูกกล่าวพูด                 

ว่าอย่างไร ตอบว่า ย่อมถูกกล่าวพูดว่า เรา ของเรา ฯเปฯ ประตู หน้าต่าง เพราะ
เหตุนั้น ช่ือว่า โวหาร.(วิ + อว + หร- วเจ ในการกล่าว,พูด + ณปัจจยัในกมัมสาธน) 

โดยประการคือบญัญติั ๔ อย่างน้ี ที่ขา้พเจา้(คือภิธัมมาวตาร)กล่าวไวแ้ลว้ 
เป็นลาํดบัแรกว่า ปญฺญาเปตพฺพโต(๑) ปญฺญาปนโต จ(๒) "ปญฺญตฺตีติ วุจฺจติ.- ถูก
เรียกว่า บัญญัติ เพราะพึงถูกทาํให้รู้โดยประการต่างๆ(๑,อรรถบัญญัติ) และ      
เพราะ ทาํให้รู้โดยประการต่างๆ(๑,สัททบญัญตัิ). 
 (อธิบายว่า อรรถที่ถูกเรียกว่า"อหํ(เรา)" อาศยัคือกระทาํซ่ึงธรรมทั้งหลาย           
มีรูปเป็นต้นให้เป็นเหตุ ธรรมทั้งหลายมีรูปเป็นต้นเหล่านั้น มีความเกิดขึ้ น                     
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และดับไป โดยประการใด, แต่(อรรถที่ถูกเรียกว่า"อหํ(เรา) ไม่มีความเกิดขึ้น             
และดับไป โดยประการนั้น. อรรถน้ีอันใด ย่อมถูกเรียก และย่อมถูกตั้ งไว้                 
โดยประการต่างๆนั่นเทียว เป็นอรรถอันชาวโลกให้สําเร็จ ด้วยเคร่ืองหมายรู้
ลว้นๆ, ความว่า น้ี ช่ือว่า อรรถบญัญติั, เฉพาะอภิธมัมาวตาร). 

 

อภิธัมมัตถสังคห ป. ๓ ข้อ ๖๓ 
  ปญฺจวีส ปริตฺตมฺหิ  ฉ จิตฺตานิ มหคฺคเต 

  เอกวีสติ โวหาเร  อฏฺฐ นิพฺพานโคจเร. 
จิต ๒๕ ย่อมเกิด ในกามาวจรอารมณ์เท่านั้น,จิต ๖ ย่อมเกิด ในมหัคคต

อารมณ์เท่านั้น, จิต ๒๑ ย่อมเกิด ในโวหารเท่านั้น, จิต ๘ ย่อมเกิด ในนิพพาน
อารมณ์เท่านั้น.                                                 

วิชชมานบัญญัติ 
ตตฺถ กุสลากุสลสฺเสว สจฺฉิกฏฺฐปรมตฺถวเสน วิชฺชมานสฺส สโต สมฺภูตสฺส 

ธมฺมสฺส ปญฺญาปนา วิชฺชมานปญฺญตฺติ นาม. (ปุคฺคลปญฺญตฺติวณฺณนา ขอ้ ๑ หนา้ ๓๐)                                                 
ในบัญญัติ ๖ ประการมีวิชชามานบัญญัติเป็นต้นเหล่านั้น ช่ือที่ทําให้รู้                  

ถึงสภาวธรรมที่ก ําลังมี  มีอยู่ คือเป็นอยู่ ด้วยอํานาจแห่งสภาวะอันประจักษ์               
และปรมัตถ์ ของกุศลและอกุศลนั่นเอง ช่ือว่า วิชชมานบัญญัติ.(ช่ือที่ทําให้รู้              
ถึงสภาวธรรมที่มีอยู)่ 

 

ตตฺถ ยทา ปน ปรมตฺถโต วิชฺชมานํ รูปเวทนาทึ เอตาย ปญฺญาเปนฺติ,              
ตทาย ํวิชฺชมานปญฺญตฺติ.  (อภิ.ส.ํ ป.๘ ขอ้ ๔๒ หนา้ ๕๕)                                                                 
  

ก็ ในบญัญตัิ ๖ ประการมีวิชชามานบญัญติัเป็นตน้เหล่านั้น                             ใน
เวลาใด บุคคลทั้ งหลายย่อมยังชนอื่นให้รู้ ถึงรูปและเวทนาเป็นต้น ที่มีอยู่             
โดยปรมัตถ์ ด้วยนามบัญญัติคือสัททบัญญัติมีคําว่า รูปและเวทนาเป็นต้น,                
ในเวลานั้น สัททบญัญติัน้ี เป็นวิชชมานบัญญัติ.(ช่ือที่ทาํให้รู้ถึงสภาวธรรมที่มีอยู่
โดยปรมตัถ)์ 

 

 



 33 

วุฏฐานคามินีวิปัสสนา มีลักขณะท้ัง ๓ เป็นอารมณ์ 
สุตฺตนฺติกปริยาเยน ปเนส เอวํ อาหริตฺวา ที ปิโต — ยสฺมิญฺหิ วาเร 

มคฺควุฏฺฐาน ํโหติ, ตีณิ ลกฺขณานิ เอกาวชฺชเนน วิย อาปาถมาคจฺฉนฺติ, ติณฺณญฺจ 
เอกโต อาปาถคมนํ นาม นตฺถิ. กมฺมฏฺฐานสฺส ปน วิภูตภาวทีปนตฺถ ํเอว ํวุตฺต.ํ              
อาทิโต หิ ยตฺถ กตฺถจิ อภินิเวโส โหตุ, วุฏฺฐานคามินี ปน วิปสฺสนา ย ํย ํสมฺมสิตฺวา 
วุฏฺฐาติ, ตสฺส ตสฺเสว วเสน อาคมนียฏฺฐาเน ฐตฺวา อตฺตโน มคฺคสฺส นาม ํเทติ.             
กถ ํ? อนิจฺจาทีสุ หิ ยตฺถ กตฺถจิ อภินิวิสิตฺวา อิตรมฺปิ ลกฺขณทฺวย ํทฏฺฐุํ วฏฺฏติ เอว. 
เอกลกฺขณทสฺสนมตฺเตเนว หิ มคฺควุฏฺฐานํ นาม น โหติ. ตสฺมา อนิจฺจโต                  
อภินิวิฏฺโฐ ภิกฺขุ น เกวลํ อนิจฺจโตว วุฏฺฐาติ, ทุกฺขโตปิ วุฏฺฐาติ, อนตฺตโตปิ                  
วุฏฺฐาติเยว. ทุกฺขโต อนตฺตโต อภินิวิฏฺเฐปิ เอเสว นโย. อิติ อาทิโต ยตฺถ กตฺถจิ          
อภินิเวโส โหตุ, วุฏฺฐานคามินี ปน วิปสฺสนา ย ํย ํสมฺมสิตฺวา วุฏฺฐาติ, ตสฺส ตสฺเสว 
วเสน อาคมนียฏฺฐาเน ฐตฺวา อตฺตโน มคฺคสฺส นาม ํเทติ. 

ตตฺถ อนิจฺจโต วุฏฺฐหนฺตสฺส มคฺโค อนิมิตฺโต นาม โหติ,                                 ทุกฺข
โต วุฏฺฐหนฺตสฺส อปฺปณิหิโต, อนตฺตโต วุฏฺฐหนฺตสฺส สุญฺญโตติ.                      เอว ํ
สุตฺตนฺตปริยาเยน อาหริตฺวา ทีปิโต. 

วุฏฺฐานคามินี ปน วิปสฺสนา กิมารมฺมณาติ ? ลกฺขณารมฺมณาติ. ลกฺขณ ํนาม 
ปญฺญตฺติคติก ํน วตฺตพฺพธมฺมภูต.ํ โย ปน “อนิจฺจ ํทุกฺขมนตฺตา”ติ ตีณิ ลกฺขณานิ 
สลฺลกฺเขติ, ตสฺส ปญฺจกฺขนฺธา กณฺเฐ พทฺธกุณปํ วิย โหนฺติ. สงฺขารารมฺมณเมว ญาณ ํ
สงฺขารโต วุฏฺฐาติ. ยถา หิ เอโก ภิกฺขุ ปตฺต ํกิณิตุกาโม ปตฺตวาณิเชน ปตฺต ํอาภต ํ
ทิสฺวา หฏฺฐปหฏฺโฐ คณฺหิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา วีมสํมาโน ตีณิ ฉิทฺทานิ               ปสฺ
เสยฺย. โส น ฉิทฺเทสุ นิราลโย โหติ, ปตฺเต ปน นิราลโย โหติ; เอวเมว                    ตีณิ 
ลกฺขณานิ สลฺลกฺเขตฺวา สงฺขาเรสุ นิราลโย โหติ. สงฺขารารมฺมเณเนว ญาเณน สงฺ
ขารโต วุฏฺฐาตีติ เวทิตพฺพ.ํ ทุสฺโสปมายปิ เอเสว นโย. 
                                               (อฏฺฐสาลินี โลกุตฺตรกุสลวณฺณนา ขอ้ ๓๕๐ หนา้ ๒๘๑ - ๒) 

 

แต่  อนิมิตตมรรคนั้ น อันพระอรรถกถาจารย์ นํามาแล้ว แสดงไว้                       
โดยสุตตนัตปริยาย อยา่งน้ี :- คือ วุฏฐานะคือมรรค มีอยู ่ในวาระใด, ลกัขณะทั้ง ๓ 
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ย่อมมา ปรากฏ ประ ดุจมาปรากฏ ด้วยอาวัชชนะเดียวกัน ,  และ  ช่ือ ว่า                        
การมาปรากฏ แห่งลักขณะทั้ง ๓ โดยพร้อมกัน ย่อมไม่มี. ก็ ท่านกล่าวไว ้อย่างน้ี 
เพื่อแสดงความปรากฏชัด แห่งกรรมฐาน.  อธิบายว่า อภินิเวสะคือวิปัสสนาจาระ 
มีในลักขณะใดลักขณะหน่ึง แต่เร่ิมต้น จงยกไว้, แต่ วุฏฐานคามินีวิปัสสนา 
พิจารณาแลว้ ซ่ึงลกัขณะใด ๆ  ย่อมออกจากสังขาร, วุฏฐานคามินีวิปัสสนาตั้งอยู่ 
ในฐานะเป็นเหตุมา ด้วยอาํนาจ แห่งลักขณะนั้นๆ นั่นเอง ย่อมให้ช่ือ แก่มรรค 
ของตน.  

ถามว่า ยอ่มให้ช่ือ แก่มรรค ของตน เป็นอยา่งไร ?  
ตอบว่า อธิบายว่า ภิกขุยึดถือแล้ว ในลักขณะใดลักขณะหน่ึง ในบรรดา

ลกัขณะ ๓ มีอนิจจะเป็นตน้ ยอ่มควร เพื่อเห็น ซ่ึงลกัขณะทั้ง ๒ นอกน้ีทีเดียว. จริง
ทีเดียว ช่ือว่า วุฏฐานะคือมรรค ยอ่มไม่เกิด ดว้ยเพียงการเห็นลกัขณะเดียวเท่านั้น. 
เพราะเหตุนั้น ภิกขุยึดถือโดยอนิจจะ ย่อมออกจากสังขาร โดยอนิจจะนั่นเอง 
ล้วนๆ ก็หาไม่ ,ย่อมออกจากสังขาร แม้โดยทุกข์ ,  ย่อมออกจากสังขาร                          
แมโ้ดยอนตัตา ก็เหมือนกนั. แมยึ้ดถือ โดยทุกข ์โดยอนตัตา ก็มีนยัน้ีเหมือนกนั.         

ดว้ยประการน้ี  อภินิเวสะคือวิปัสสนาจาระ มีในลกัขณะใดลกัขณะหน่ึง              
แต่เร่ิมต้น จงยกไว,้ แต่ วุฏฐานคามินีวิปัสสนา พิจารณาแล้ว ซ่ึงลักขณะใด ๆ     
ยอ่มออกจากสังขาร, วุฏฐานคามินีวิปัสสนาตั้งอยู ่ในฐานะเป็นเหตุมา ดว้ยอาํนาจ                
แห่งลกัขณะนั้นๆ นัน่เอง ยอ่มให้ช่ือ แก่มรรคของตน.  

ในมรรคทั้งหลายเหล่านั้น มรรค ของวุฏฐานคามินีวิปัสสกบุคคลผูอ้อก                           
(จากสังขารทั้งหลาย)โดยอนิจจลกัขณะ มรรคมีช่ือว่า อนิมิตตมรรค(ดว้ยอาํนาจ
แห่งวิปัสสนาคมนะคืออนิมิตตวิปัสสนา), มรรค ของวุฏฐานคามินีวิปัสสกบุคคล
ผู้ออก(จากสังขารทั้ งหลาย)โดยทุกขลักขณะ มรรคมีช่ือว่า อัปปณิหิตมรรค           
(ดว้ยอาํนาจแห่งวิปัสสนาคมนะคืออปัปณิหิตวิปัสสนา),มรรค ของวุฏฐานคามินี
วิปัสสกบุคคลผู้ออก(จากสังขารทั้ งหลาย)โดยอนัตตลักขณะ มรรคมีช่ือว่า         
สุญญตมรรค(ดว้ยอาํนาจแห่งวิปัสสนาคมนะคือสุญญตวิปัสสนา) เพราะเหตุนั้น 
อนิมิตตมรรคนั้น อนัพระอรรถกถาจารย ์นาํมาแลว้ แสดงไว ้โดยสุตตนัตปริยาย  
ดว้ยประการอยา่งน้ี.(ในวิสุทธิมคัค ์แสดงไวใ้นขอ้ท่ี ๗๗๐ และขอ้ท่ี ๘๐๓) 
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ถามว่า  ก็ วุฏฐานคามินีวิปัสสนา  มีอะไรเป็นอารมณ์ ? (ความว่า เพราะ
คร้ันเมื่อวุฏฐานคามินี  มีลักขณะเป็นอารมณ์ การออกจากสังขารทั้ งหลาย                        
ก็ไม่พึงมี ,  แต่ควรกล่าวว่าออกจากลักขณะ. และคร้ันเมื่อ วุฏฐานคามินี                           
มีสังขารเป็นอารมณ์ การแทงตลอดลกัขณะ ก็ไม่พึงมี.) 
 ตอบว่า  มีลกัขณะ ๓ เป็นอารมณ์.(ความว่า แมล้กัขณทั้งหลายย่อมเป็นอนั
ถูกแทงตลอด ดว้ยวิปัสสนาญาณที่กาํลงัเป็นไป ในสังขารทั้งหลาย โดยนัยมีอาทิ
ว่า  “อนิจจัง” โดยการถือเอาสังขารที่มีอาการ ๓ อย่างนั้ น เพราะเหตุนั้ น                     
พระอรรถกถาจารยจึ์งกล่าวว่า “มีลกัขณะ ๓ เป็นอารมณ์”ดงัน้ี.) 
 ช่ือ ว่า  ลักขณะ มีคติ เ ป็นบัญญัติ (ความ ว่า  ลักขณะที่ถูกถือ เอาอยู่                     
เป็นแผนกหน่ึงคือเว้นจากสังขารทั้ งหลายว่า อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา                      
มีคติเป็นบัญญัติ ไม่มีอยู่  โดยปรมัตถ์, เพราะไม่มีอยู่โดยปรมัตถ์ )  จึงเป็น               
บัญญัติธรรมที่ไม่ควรกล่าว (ด้วยอํานาจแห่งปริตตธรรม มหัคคตธรรม                      
และอปัปมาณธรรมแน่นอน).   

(เพราะเหตุนั้น เพราะความไม่มี โดยปรมตัถ์ แห่งลกัขณะที่พึงถูกถือเอา
เป็นแผนกหน่ึง เมื่อกําหนดโดยสภาวะในสังขารนั่นเองว่า “อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา” ช่ือว่า  วุฏฐานคามินีย่อมกําหนดลักขณทั้ งหลาย เพราะเหตุนั้ น                    
พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า) ก็ ภิกษุใด ย่อมกาํหนดลักขณะ ๓ คือ อนิจจัง             
ทุกขงั  อนัตตา, ขนัธ์ ๕ ของภิกษุนั้น ย่อมเป็นเหมือนดงัซากศพผูกมดัไว ้ที่คอ,  
(วุฏฐานคามินีวิปัสสนา)ญาณ ที่มีสังขารเป็นอารมณ์นั่นเอง ย่อมออกไป                
จากสังขาร.เหมือนอยา่งว่า ภิกษุรูปหน่ึง ผูป้รารถนาจะซ้ือบาตร เห็นแลว้ ซ่ึงบาตร 
ที่พ่อคา้บาตรนาํมาแลว้ จึงเป็นผูร่้าเริงยินดี คิดแลว้ว่า “เราจกัถือเอาบาตร” ดงัน้ี  
เมื่อกําลังพิจารณาดู จึงเห็นรูทะลุ ๓ รู. ภิกษุนั้น ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัย                 
ในรูทะลุทั้งหลาย ก็หาไม่.  แต่ว่า ยอ่มเป็นผูไ้ม่มีความอาลยั ในบาตร ฉันใด,  ภิกษุ
กาํหนดลกัขณะทั้ง ๓ นัน่แหละ ยอ่มเป็นผูไ้ม่มีความอาลยั                                    ใน
สังขารทั้ งหลาย ฉันนั้ น, พึงทราบว่า (วุฏฐานคามินีวิปัสสนา)ย่อมออกไป            
จากสังขาร ดว้ยญาณ ที่มีสังขารเป็นอารมณ์นัน่เอง.  แมโ้ดยอุปมาดว้ยผา้ ก็มีนยัน้ี
เหมือนกนั.(เร่ืองน้ีไม่เห็นแสดงไวใ้นวิสุทธิมคัค)์ 



 36 

มูลฏีกา 
“อนิ จฺจนฺ”ติอาทินา  สงฺขา เรสุ  ปวตฺตมา เนน  ญา เณน ลกฺขณานิปิ                     

ปฏิวิทฺธานิ โหนฺติ ตทาการสงฺขารคหณโตติ อาห “ลกฺขณารมฺมณา”ติ.                 สงฺ
ขารารมฺมณา เอว ยถาวุตฺตาธิปฺปาเยน  “ลกฺขณารมฺมณา”ติ วุตฺตาติ ทสฺเสนฺโต 
“ลกฺขณ  นามา”ติอาทิมาห. อนิจฺจตา ทุกฺขตา อนตฺตตาติ หิ วิสุํ คยฺหมานํ ลกฺขณํ 
ปญฺญตฺติคติก  ปรมตฺถโต  อวิชฺชมานํ,  อวิชฺชมานตฺตา  เอว  ปริตฺตาทิวเสน 
นวตฺตพฺพธมฺมภูต . ตสฺมา วิสุํ คเหตพฺพสฺส ลกฺขณสฺส ปรมตฺถโต อภาวา “อนิจฺจ ํ
ทุกฺขมนตฺตา”ติ สงฺขาเร สภาวโต สลฺลกฺเขนฺโตว ลกฺขณานิ  สลฺลกฺเขติ นามาติ    
อาห  “โย  ปน  อนิ จฺจ  ทุกฺขมนตฺตาติ  ตีณิ  ลกฺขณานิ  สลฺลกฺ เขตี”ติ . ยสฺมา  จ                 
อนิ จฺจนฺติอาทินา  สงฺขาราว  ทิ สฺสมานา ,  ตสฺมา  เต  กณฺ เฐ  พทฺธกุณปํ  วิย                             
ปฏินิสฺสชฺชนียา โหนฺติ.           (มูลฏีกา ขอ้ ๓๕๐ หนา้ ๑๔๑)    

                                                                                  

แม้ลักขณทั้ งหลาย ย่อมเป็นอันถูกแทงตลอด ด้วยวิปัสสน าญาณ                        
ที่กาํลงัเป็นไป ในสังขารทั้งหลาย โดยนยัมีอาทิว่า “อนิจจงั” โดยการถือเอาสังขาร
ที่มีอาการ ๓ อยา่งนั้น เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารยจึ์งกล่าวว่า “มีลักขณะ ๓ 
เป็นอารมณ์”ดงัน้ี. 

เมื่อจะแสดงว่า มีสังขารเป็นอารมณ์นั่นแหละ จึงกล่าวว่า “มีลักขณะ ๓ 
เป็นอารมณ์” โดยคาํอธิบายตามประการที่กล่าวแลว้ มีอาทิว่า “อนิจจงั” มีอาทิว่า 
“ในสังขารทั้งหลาย”นัน่เอง จึงกล่าวคาํมีอาทิว่า “ช่ือว่า ลักขณะ” ดงัน้ี. 

ลักขณะที่ถูกถือเอาอยู่ เป็นแผนกหน่ึงคือเว้นจากสังขารทั้ งหลายว่า                
“อนิจจตา ทุกขตา อนตัตตา” มีคติเป็นบัญญัติ ไม่มีอยู ่โดยปรมตัถ,์ เพราะไม่มีอยู่
โดยปรมัตถ์ จึงเป็นบัญญัติธรรมที่ไม่ควรกล่าว ด้วยอํานาจแห่งปริตตธรรม 
มหัคคตธรรมและอปัปมาณธรรมแน่นอน. 

เพราะเหตุนั้น เพราะความไม่มี โดยปรมัตถ์ แห่งลักขณะที่พึงถูกถือเอา   
เป็นแผนกหน่ึง เมื่อกําหนดโดยสภาวะในสังขารนั่นเองว่า “อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา”ดังน้ี ช่ือว่า วุฏฐานคามินีย่อมกาํหนดลักขณทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น                    
พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า “ก็ ภิกษุใด ย่อมก าหนดลักขณะ ๓ คือ อนิจจัง             
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ทุกขัง  อนัตตา”ดงัน้ี. 
อน่ึง เพราะเหตุคือ สังขารทั้งหลายนั่นเอง ที่ถูกเห็นอยู่ โดยนัยมีอาทิว่า 

“อนิจจัง”,  เพราะเหตุนั้น สังขารทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเป็นอันถูกสละทิ้งแลว้ 
เหมือนดงัซากศพผูกมดัไว ้ที่คอ.  

 

การเห็นความเกิด และดับเป็นเหตุในการก าหนดลักขณะ ๓ 
นนุ จ อุทยพฺพยญาณ ํนาม สงฺขาราน ํอุทยพฺพยเมว ปสฺสติ,                                 น 

อนิจฺจาทิลกฺขณตฺตย,ํ เตน กถ ํอนิจฺจตาทิลกฺขณตฺตยสลฺลกฺขณ ํโหตีติ ?                      น 
โข ปเนต ํเอว ํทฏฺฐพฺพ ํ“อุทยพฺพยญาณํ ลกฺขณตฺตยวิสย ํโหตี”ติ. อุทยพฺพเย ปน 
ปฏิวิทฺเธ อนิจฺจลกฺขณํ ปากฏ ํหุตฺวา อุปฏฺฐาติ. ตโต “ยทนิจฺจ , ต  ทุกฺข . ย  ทุกฺข , 
ตทนตฺตา”ติ (สํ.ข.๑๗/๑๕,๔๕,๗๖,๗๗/๑๙,๓๗,๖๗,๖๙, สํ.สฬา.๑๘/๑,๔/๑ -๒,                  

ขุ.ปฏิ. ๓๑/๑๐/๓๑๙) อิตรลกฺขณมฺปิ. อถ วา อุทยพฺพยคฺคหเณน หุตฺวา อภาวากาโร, 
อภิณฺหสมฺปฏิปีฬนากาโร, อวสวตฺตนากาโร จ วิภูตตโร โหตีติ การณภาเวน 
อุทยพฺพยญาเณ โยคสฺส ลกฺขณตฺตยสลฺลกฺขณตฺถตา เวทิตพฺพา, น สมฺมุเขเนว. 
                       (มหาฏีกา ขอ้ ๗๓๘ หนา้ ๔๘๑ อุปกฺกิเลสวิมุตฺตอุทยพฺพยญาณกถาวณฺณนา) 

 

ถามว่า ก็ ช่ือว่า อุทยพัพยญาณ ย่อมเห็น ซ่ึงความเกิดขึ้นและความส้ินไป
เท่านั้ น ของสังขารทั้ งหลาย, ย่อมไม่เห็น ซ่ึงลักขณะ ๓ มีอนิจจะเป็นต้น                   
มิใช่หรือ, เพราะเหตุนั้ น การกําหนดลักขณะ ๓ มีความไม่ เที่ยงเป็นต้น                       
ยอ่มมี อยา่งไร ? 

ตอบว่า  ก็ เร่ืองนั่นแล ไม่พึงทราบอย่างน้ีว่า “อุทยพัพยญาณ มีลกัขณะ ๓ 
เป็นอารมณ์” . แต่ว่า คร้ันเมื่อความเกิดขึ้นและความส้ินไปถูกแทงตลอดแล้ว 
อนิจจลกัขณะ ย่อมเป็นอนัปรากฏ. ต่อจากอนิจจลกัขณะนั้น แมล้กัขณะนอกน้ี    
ก็ย่อมเป็นอันปรากฏ(ตามลําดับ) โดยมีพระวจนะว่า “ส่ิงใดไม่เที่ยง,ส่ิงนั้ น              
เป็นทุกข,์ ส่ิงใด เป็นทุกข,์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา”ดงัน้ี. 

อีกอย่างหน่ึง อาการที่มีแลว้ก็ไม่มี(อนิจจตา), อาการที่บีบคั้นบ่อยๆเนืองๆ
(ทุกขตา), และอาการที่ไม่เป็นไปในอาํนาจ(อนตัตตา) ย่อมเป็นอนัปรากฏชัดย่ิง 
ด้วยการถือเอาความเกิ ดขึ้ นและความส้ินไป เพราะเหตุนั้ น พึงทราบว่า                      
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ภาวะที่เพียรอยู่ ในอุทยัพพยญาณ โดยความเป็นเหตุ เพื่อการก าหนดลักขณะ ๓ , 
มิใช่พึงทราบ โดยความพร้อมหน้ากัน(ของอุทยพัพยญาณ และการกําหนด
ลกัขณะ ๓ ). 

 

การเห็นความดับ เป็นเหตุในการก าหนดลักขณะ ๓ 
ตตฺถ ยสฺมา ภงฺโค นาม อนิจฺจตาย ปรมา โกฏิ, ตสฺมา โส ภงฺคานุปสฺสโก           

โยคาวจโร สพฺพ ํสงฺขารคต ํอนิจฺจโต อนุปสฺสติ, โน นิจฺจโต. ตโต อนิจฺจสฺส ทุกฺขตฺ
ตา, ทุกฺขสฺส จ อนตฺตตฺตา ตเทว ทุกฺขโต อนุปสฺสติ, โน สุขโต. อนตฺตโต อนุปสฺ
สติ โน อตฺตโต. 
                                          (วิ.ม. ทุติยภาค. ขอ้ ๗๔๒  หนา้ ๓๑๕ ภงัคานุปัสสนาญาณกถา) 

ในอาการทั้ งหลายเหล่านั้ นมีอนิจจะเป็นต้น เพราะเหตุคือ  ช่ือว่า                      
ความดับ เป็นเงื่อนปลายสุด แห่งภาวะที่ไม่เที่ยง (ส่วน ชาติ เป็นอาทิโกฏิ ,                 
ชรา เป็นมชัฌิมโกฏิ แห่งภาวะที่ไม่เที่ยง) เพราะเหตุนั้น พระโยคาวจร                    ผู ้
เห็นเนืองๆ ซ่ึงความดบันั้น ย่อมเห็นเนือง ๆ  ซ่ึงสังขารทั้งปวง โดยความไม่เที่ยง
เท่านั้น(ดว้ยอาํนาจภงัคทสัสนะเท่านั้น), มิใช่เห็นโดยความเป็นนิจจะ. 

ต่อจากอนิจจานุปัสสนานั้น ย่อมเห็นเนืองๆ ซ่ึงสังขารทั้งปวงที่เห็นแล้ว
โดยความไม่เที่ยงนั้น โดยความเป็นทุกขเ์ท่านั้น, มิใช่เห็นโดยความเป็นสุข. 

ต่อจากทุกขานุปัสสนานั้น ย่อมเห็นเนืองๆ ซ่ึงสังขารทั้งปวงที่เห็นแล้ว           
โดยความเป็นทุกขน์ั้น โดยความเป็นอนตัตาเท่านั้น, มิใช่เห็นโดยความเป็นอตัตา. 

เพราะส่ิงที่ไม่ เที่ยง เป็นทุกข์ และเพราะส่ิงที่ เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา                     
โดยแน่นอน. 

มหาฏีกา 
อนิจฺจโต อนุปสฺสตีติ น กลาปโต สมฺมสนฺโต วิย “อนิจฺจํ ขยฏฺเฐนา”ติ              

(ปฏิ.ม. ๓๑/๔๘/๕๕) อนุมานวเสน , นาปิ อารทฺธวิปสฺสโก วิย อุทยคฺคหณ-                 
ปุพฺพกวยทสฺสนวเสน, อถ โข อุทยพฺพยญาณานุภาเวน ปจฺจกฺขโต อุปฏฺฐิเตสุ         
อุทยวเยสุ วุตฺตนเยน อุทย ํมุญฺจิตฺวา ภงฺคทสฺสนวเสเนว อนิจฺจโต อนุปสฺสติ. 

                  (มหาฏีกา ขอ้ ๗๔๒ หนา้ ๔๘๖ - ๗ ภงฺคานุปสฺสนาญาณกถาวณฺณนา) 
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บทว่า พระโยคาวจรผู้ เห็นเนืองๆ ซ่ึงความดับนั้น ย่อมเห็นเนือง ๆ                  
ซ่ึงสังขารทั้งปวง โดยความไม่เที่ยงเท่านั้น , อธิบายว่า  ภังคญาณมิใช่เห็น                
ด้วยอํานาจอนุมานญาณ ว่ า  “ช่ือ ว่า  อ นิจจัง  เพราะอรรถว่า ส้ินไป”ดังน้ี                     
เหมือนอย่างพิจารณาโดยกลาป(กลาปสัมมสนญาณ, เพราะเหตุนั้น ภังคญาณ              
ยอ่มเห็นเนืองๆโดยปัจจกัขญาณ),  

ทั้ งภังคญาณมิใช่เห็น ด้วยอํานาจการเห็นความเส่ือมที่มีการถือ เอา              
ความเกิดขึ้นเป็นเบื้องตน้ เหมือนอยา่งอารัทธวิปัสสกบุคคล(ตรุณอุทยพัพยญาณ,                       
เพราะเหตุนั้น ภงัคญาณยอ่มเห็นความดบัไปเท่านั้น),                  

โดยที่แท้ ภังคญาณปล่อยแล้ว ซ่ึงความเกิดขึ้ น ตามนัยที่กล่าวแล้ว                   
ในความเกิดขึ้นและความดับไปที่ปรากฏแล้ว โดยปัจจักขญาณ ด้วยอานุภาพ            
แห่งพลวอุทยพัพยญาณ  ย่อมเห็นเนืองๆ โดยความไม่เที่ยง ด้วยอ านาจการเห็น               
ความดับเท่านั้น.  

 

วิปัสสนาปัญญาพึงท าขันธ์ ๕ เป็นต้นยกขึน้สู่ลักขณะ ๓ 
 “รูปํ อนิจฺจ,ํ เวทนา อนิจฺจา”ติอาทินา นเยน เตสเํยว ธมฺมาน ํสามญฺญลกฺขณํ 
อาโรเปตฺวา ปวตฺตา ลกฺขณารมฺมณิกวิปสฺสนา ปญฺญา ตีรณปริญฺญา นาม. 
                                                           (วิ.ม.ขอ้ ๖๙๓ หนา้  ๒๗๒ สมฺมสนญาณกถา) 

วิปัสสนาปัญญาที่มีลกัขณะ ๓ เป็นอารมณ์ กาํลงัเป็นไป โดยทาํสภาวธรรม
ทั้งหลายเหล่านั้นนัน่แหละที่ถูกถือเอาแลว้ ดว้ยอาํนาจการกาํหนดปัจจตัตลกัขณะ
ยกขึ้น สู่สามัญญลักขณะมีอนิจจลักขณะเป็นตน้ โดยนัยมีอาทิว่า “รูปไม่เที่ยง, 
เวทนาไม่เที่ยง” ดงัน้ี ช่ือว่า ตีรณปริญญา.  

 

ยถา ปถวีผสฺสาทีน ํกกฺขฬผุสนาทิลกฺขณานิ ตีสุปิ ขเณสุ สลฺลกฺขิตพฺพานิ 
ปฏินิยตรูปตาย สภาวสิทฺธาเนว หุตฺวา คยฺหนฺติ, น เอวมนิจฺจตาทิลกฺขณานิ.                  
ตานิ ปน ภงฺคุทยพฺพยปีฬาวสวตฺตนาการมุเขน คเหตพฺพโต สมาโรปิตรูปานิ วิย 
คยฺหนฺตีติ วุตฺต ํ“สามญฺญลกฺขณ  อาโรเปตฺวา”ติ. 

                                      (มหาฏีกา ขอ้ ๖๙๓ หนา้ ๔๒๗ - ๘ สมฺมสนญาณกถา)  
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ลกัขณะทั้งหลายมีภาวะที่แข็งและภาวะที่กระทบเป็นตน้ ของสภาวธรรม
ทั้งหลายมีปถวีและผสัสะเป็นตน้ พึงถูกกาํหนด แมใ้นขณะทั้ง ๓                            เป็น
ลกัขณะที่สาํเร็จโดยสภาวะเท่านั้น ยอ่มถูกถือเอาได ้เพราะเป็นสภาวะ                   ที่
แน่นอน ฉันใด, ลกัขณะทั้งหลายมีอนิจจตา(ภาวะที่ไม่เที่ยง)เป็นตน้                    ยอ่ม
ไม่ถูกถือเอาได ้เป็นเหมือนฉันนั้น. 

แต่ว่า ลักขณะทั้ งหลายมีอนิจจตา(ภาวะที่ไม่ เที่ยง)เป็นต้นเหล่านั้ น                    
ย่อมถูกถือเอาได้ เป็นเหมือนอย่าง สภาวะที่ถูกยกขึ้น เพราะอนิจจตาเป็นต้น            
พึงถูกถือเอา โดยมุขคืออาการที่แตก(อนิจจตา), อาการทีเ่บียดเบียน                       ดว้ย
ความเกิดขึ้นและความส้ินไป(ทุกขตา), และอาการที่ไม่เป็นไปในอาํนาจ(อนตัต
ตา) เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า “โดยท าสภาวธรรมทั้งหลาย
เหล่านั้นนั่นแหละยกขึน้ สู่สามัญญลักขณะ” ดงัน้ี. 

 

ลักษณะ ๓ มีอนิจจะเป็นต้น เป็นปธานอารมณ์ ของวิปัสสนาญาณ 
ในวิสุทธิมคัคมหาฏีกา ท่านอาจารย ์กล่าวถึงลกัษณะ ๓ มีอนิจจะเป็นตน้                    

เป็นปธานอารมณ์ แก่วิปัสสนาญาณ อยา่งน้ีว่า :- 
 

(สพฺเพสมฺปิ เอเตสํ) ปญฺญตฺติธมฺมวเสน เอโก วา สตฺโต อเนเก วา สตฺตา 
อารมฺมณ .  (วิ.ม.ปฐมภาค.ขอ้  ๒๖๖ หนา้ ๓๕๑ พฺรหฺมวิหารนิทฺเทส ปกิณฺณกถา) 

สัตว์ผู ้เดียว หรือสัตว์ทั้ งหลายเป็นเอนก เป็นอารมณ์ ของพรหมวิหาร
ทั้ งหลายเหล่าน้ี แม้ทั้ งปวง ด้วยอ านาจแห่งบัญญัติธรรม  โดยนัยมีอาทิว่า                    
“สพฺเพ สตฺตา อเวรา, อพฺยาปชฺชา, อนีฆา, สุขี อตฺตาน ํปริหรนฺตุ”ดงัน้ี.  

มหาฏีกา 
กตฺถจิ สตฺตคฺคหณมฺปิ สงฺขารคฺคหณเมว โหติ ปุคฺคลาธิฏฺฐานาย เทสนาย 

ยถา “สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฺฐิติกา”ติ (ที.ปา.๑๑/๓๐๓/๑๙๑, อ.ํทสก. ๒๔/๒๗/๔๑),             
น เอวมิธาติ  อาห “ปญฺญตฺติธมฺมวเสน เอโก วา สตฺโต อเนเก วา สตฺตา                
อารมฺมณนฺ”ติ. ปญฺญตฺติธมฺมวเสนาติ ปญฺญตฺติสงฺขาตธมฺมวเสน. กามญฺเจตฺถ  
“สุขิตา โหนฺตู”ติอาทินา(ขุ.ปฏิ.ม.๓๑/๒๓/๓๔๓) ภาวนาย ํสุขาทิคฺคหณมฺปิ ลพฺภติ. 
ตํ ปน “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา”ติ (ขุ.ธ. ๒๕/๒๗๗/๖๔, ขุ.เถร. ๒๖/๖๗๖/๓๖๕)  
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วิปสฺสนาย อนิจฺจลกฺขณคหณํ วิย อปฺปธานภูตํ, สตฺตปญฺญตฺติ เอว ปธานภาเวน 
คยฺหตีติ ทฏฺฐพฺพ.ํ 

 

ความว่า ในบางที่  แม้ศัพท์ว่าสัตว์ ย่อมเป็น ศัพท์ว่าสังขารนั่นเอง                  
โดยเทศนา อนัเป็นปุคคลาธิฏฐาน เหมือนอยา่งพระวจนะในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค 
เล่มที่ ๑๑ ขอ้ ๓๐๓ หน้า ๑๙๑ ว่า  “ สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฺฐิติกา - สัตว์ทั้งหลาย 
ทั้งปวง มีความตั้งอยู ่เพราะอาหาร”ดงัน้ี,  ในพรหมวิหารน้ี ไม่เป็นอยา่งนั้น เพราะ
เหตุนั้น ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า “สัตว์ผูเ้ดียว หรือสัตว์ทั้งหลายเป็นเอนก เป็น
อารมณ์ ของพรหมวิหารทั้งหลายเหล่าน้ีแมท้ั้งปวง ดว้ยอาํนาจแห่ง                 บญัญติั
ธรรม” ดงัน้ี. 

บทว่า ด้วยอ านาจแห่งบัญญัติธรรม  ได้แก่  ด้วยอํานาจแห่งธรรม                 
กล่าวคือบัญญัติ .  ก็  ในพรหมวิหารทั้ งหลายเหล่า น้ี  แม้การถือ เอาซ่ึงสุข                       
เป็นตน้(อนัเป็นปรมตัถ์) ย่อมได ้ในภาวนา โดยนัยมีอาทิว่า “สุขิตา โหนฺตุ - ขอ
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็น ผูม้ีสุขเถิด”ดังน้ี  แม้ก็จริง. ถึงอย่างนั้น การถือเอา          
ซ่ึงสุขเป็นต้นนั้น มิได้เป็นประธาน เหมือนอย่าง การถือเอาซ่ึงอนิจจลักขณะ           
ด้วยวิปัสสนา ที่เป็นไปว่า  “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา  - สังขารทั้งหลายทั้งปวง              
ไม่เที่ยง”, พึงทราบวา่ สัตวบญัญติั ยอ่มถูกถือเอา โดยภาวะที่เป็นประธาน เท่านั้น. 
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อนุปัสสนา ๓ 
 

(๔๕). อนิจฺจานุปสฺสนา ทุกฺขานุปสฺสนา อนตฺตานุปสฺสนา เจติ ติสฺโส 
อนุปสฺสนา. 

อนุปัสสนา ๓ คือ อนิจจานุปัสสนา ทุกขานุปัสสนา และอนตัตานุปัสสนา. 
 

ความหมายของอนุปัสสนาท้ัง ๓ 
ติณฺณ ํลกฺขณาน ํอนุ อนุ ปสฺสนา อนิจฺจานุปสฺสนาทิกา.(วิภาวินีฏีกา ป.๙ ) 
ทุก ๆ การเห็น ซ่ึงลักขณะทั้งหลาย ๓ (มีอนิจจลักขณะเป็นต้น) ช่ือว่า 

อนิจจานุปัสสนาเป็นตน้. 
อนุสทฺโท จ วิจฺฉาตฺโถติ อนุ อนุ ปสฺสนา อนุปสฺสนา.(มณิสารมญฺชูสา) 
อนุศพัท ์มีอรรถวิจฉา เพราะเหตุนั้น ทุก ๆ การเห็น ช่ือว่า อนุปัสสนา. 
 

ยถาวุตฺตาย ปน อนิจฺจตาย สห อนิจฺจสฺส ธมฺมสฺส อนิจฺเจน วา ธมฺเมน สห 
อนิจฺจตาย อนุอนุปสฺสนา อนิจฺจานุปสฺสนา. เอส นโย เสสาสุปิ ทฺวีสุ.             

                                           (ปรมตฺถทีปนีสงฺคหมหาฏีกา ป.๙ ขอ้ ๔๕ หนา้ ๔๐๗) 
 

ทุกๆการเห็น ซ่ึงธรรม(คือธรรมทั้งหลายที่มีในภูมิ ๓) ที่ไม่เที่ยง               กบั
ด้วยภาวะของธรรมที่ไม่เที่ยง ตามที่กล่าวไว้แล้ว(คืออนิจจลักขณะ) ช่ือว่า           
อนิจจานุปัสสนา  

หรือ ทุกๆการเห็น โดยภาวะของธรรมที่ไม่เที่ยง กบัดว้ยธรรมที่ไม่เที่ยง 
ช่ือว่า อนิจจานุปัสสนา. แมใ้นบททั้ง ๒ ที่เหลือ ก็มีนยัน้ี. 
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ว่าด้วยปหานศีลเป็นต้น ด้วยอ านาจแห่งอนุปัสสนา ๓  
โดยการละนิจจสัญญาเป็นต้น 

อนิจฺจานุปสฺสนาย  นิจฺจสญฺญาย ปหาน  สีล ,  เวรมณี สีล ,  เจตนา  สีล ,        
ส วโร สีล ,  อวีติกฺกโม สีล . ทุกฺขานุปสฺสนาย สุขสญฺญาย ฯเปฯ อนตฺตานุปสฺสนาย 
อตฺตสญฺญาย ปหาน  สีล , เวรมณี สีล , เจตนา สีล , ส วโร สีล ,  อวีติกฺกโม สีล .  
(ปฏิ.ม.สีลมยญาณนิทฺเทส ๓๑/ ๔๑/ ๔๘ ,วิ.ม.สีลนิทฺเทส ทุติยสีลปญฺจก ขอ้ ๒๐ หนา้ ๕๒) 

 

การละ ซ่ึงนิจจสัญญา นิจจทิฏฐิ นิจจจิตตะ ด้วยอนิจจานุปัสสนา ช่ือว่า  
ปหานศีล, ความงดเวน้ หรือธรรมเป็นเคร่ืองงดเวน้ จากนิจจสัญญา นิจจทิฏฐิ          
นิจจจิตตะ ด้วยอนิจจานุปัสสนา  ช่ือว่า เวรมณีศีล , เจตนาที่ เป็นปฏิปักษ์                      
ต่อนิจจสัญญา นิจจทิฏฐิ นิจจจิตตะ  ด้วยอนิจจานุปัสสนา ช่ือว่า เจตนาศีล ,         
สังวร คือการปิดทวารที่ เข้าไป ขอ งนิจจสัญญา นิจจทิฏฐิ  นิจจจิต ต ะ                              
ดว้ยอนิจจานุปัสสนา ช่ือว่า สังวรศีล, ธรรมเป็นเคร่ืองไม่กา้วล่วง ต่อนิจจสัญญา 
นิจจทิฏฐิ นิจจจิตตะ ดว้ยอนิจจานุปัสสนา ช่ือว่า อวีติกกมศีล. 

การละ ซ่ึงสุขสัญญา สุขทิฏฐิ สุขจิตตะ ด้วยทุกขานุปัสสนา  ช่ือว่า                 
ปหานศีล ฯเปฯ . 

การละ ซ่ึงอัตตสัญญา อัตตทิฏฐิ อัตตจิตตะ ด้วยอนัตตานุปัสสนา  ช่ือว่า                 
ปหานศีล ฯเปฯ.  

อนิจฺจสฺส อนิจฺจนฺติ วา อนุปสฺสนา อนิจฺจานุปสฺสนา . เตภูมิกธมฺมานํ 
อ นิ จฺ จ ตํ  ค เ ห ตฺ ว า  ป ว ตฺ ต า ย  วิ ป สฺ ส น า เ ย ตํ  น า มํ .  นิ จฺ จ สญฺ ญ า ย า ติ                             
“สงฺขตธมฺมา นิจฺจา สสฺสตา”ติ เอว ํปวตฺตาย มิจฺฉาสญฺญาย, สญฺญาคฺคหเณเนว                   
ทิฏฺฐิจิตฺตานมฺปิ คหณ ํทฏฺฐพฺพ.ํ เอส นโย อิโต ปราสุปิ. 

                                                                          (วิ.ม.สีลนิทฺเทส.มหาฏีกา ๒๐/๙๓) 
 

การเห็นบ่อย ๆ(อนุปสฺสนา) ซ่ึงธรรมที่ไม่เที่ยง หรือการเห็นบ่อย ๆ         ว่า
อนิจจตา ช่ือว่า อนิจจานุปัสสนา. คาํว่า อนิจจานุปัสสนานัน่ เป็นช่ือ                ของ
วิปัสสนา ที่เป็นไป ถือเอา ซ่ึงอนิจจตา แห่งธรรมทั้งหลายที่มีในภูมิ ๓.  
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คาํว่า การละ ซ่ึงนิจจสัญญา คือการละ ซ่ึงมิจฉาสัญญา ที่เป็นไป อยา่งน้ีว่า 
สังขตธรรมทั้ งหลาย เที่ยง ย ั่ง ยืน” ดัง น้ี ,  การถือ เอา แม้แห่งทิฏฐิและจิต                          
อนับณัฑิตพึงทราบ ดว้ยศพัทว่์าสัญญานัน่เทียว. แมใ้นบททั้งหลายอื่น จากน้ี       ก็
มีนยัน้ี. 

 

อนิจฺจโต อนุปสฺสนฺโตติ อนิจฺจาการโต สงฺขาเร อนุปสฺสนฺโต สมฺมสนฺโต. 
นิ จฺจสญฺญนฺติ  “เต  นิ จฺจา  สสฺสตา ”ติ  ปวตฺตํ มิ จฺฉาสญฺญํ.  สญฺญาสี เส น                         
ทิฏฺฐิจิตฺตานมฺปิ คหณ ํทฏฺฐพฺพ.ํ เอเสว นโย อิโต ปเรสุปิ.  

                                                              (วิ.ม.ปหานปริญฺญา.มหาฏีกา.๖๙๓/๔๒๘) 
 

บทว่า เม่ือเห็นบ่อย ๆ  โดยไม่เที่ยง ความว่า เมื่อเห็นบ่อย ๆ คือ                  เมื่อ
พิจารณา ในสังขาร โดยอาการที่ไม่เที่ยง(คือโดยอนิจจลกัขณะ). 

บทว่า ย่อมละ ซ่ึงนิจจสัญญา ได้แก่ ย่อมละ ซ่ึงมิจฉาสัญญา ที่เป็นไป            
ว่า “สังขารทั้งหลายเหล่านั้น เที่ยง ย ัง่ยืน” ดงัน้ี. การถือเอา แมแ้ห่งทิฏฐิและจิต 
อันบัณฑิตพึงทราบ ด้วยศัพท์อันเป็นประธานคือสัญญา. แม้ในบททั้งหลาย              
อื่นจากน้ี ก็มีนยัน้ีนัน่แหละ. 

 

เอตฺถ จ อนุปสฺสตีติ อนุ อนุ ปสฺสติ, อเนเกหิ อากาเรหิ ปุนปฺปุน ํปสฺสตีติ อตฺ
โถ. เตนาห “อนุปสฺสตีติ กถ ํอนุปสฺสติ. อนิจฺจโต อนุปสฺสตี”ติอาทิ. 

                                                              (วิ.ม.ภงฺคานุปสฺสนาญาณกถา ๗๔๒/๓๑๕) 
 

อน่ึง ในบททั้ งหลายเหล่า น้ี ว่า  ตสฺส จิตฺตสฺส อปเรน จิตฺ เตน ภงฺคํ                   
อนุปสฺสตีติ อตฺโถ -  ความว่า พระโยคาวจร ย่อมเห็นบ่อย ๆ ซ่ึงความแตกดับ            
ของ(วิปัสสนา)จิตนั้น ดว้ยจิตอื่น(คือดว้ยภงัคานุปัสสนาอื่น). 

บทว่า อนุปสฺสติ - ยอ่มเห็นบ่อย ๆ ความว่า ยอ่มเห็นบ่อย ๆ                   โดย
อาการทั้งหลาย เป็นอเนก(มีอนุปัสสนา โดยอาการที่ไม่เที่ยงเป็นตน้).    เพราะเหตุ
นั้น ท่านพระสารีบุตรเถระจึงกล่าวว่า “บทว่า ย่อมเห็นบ่อย ๆ          ถามว่า ย่อม
เห็นบ่อย ๆ อยา่งไร .ตอบว่า ยอ่มเห็นบ่อย ๆ โดยอาการที่ไม่เที่ยง”ดงัน้ีเป็นตน้. 

อนุ - สทฺโท “ภิยฺโย”ติ เอตสฺมึ อตฺเถติ อาห “ปุนปฺปุน ํปสฺสตี”ติ. 
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                                                                   (วิ.ม.มหาฏีกา.๗๔๒/๔๘๖) 

อนุ ศพัท ์ยอ่มเป็นไป ในอรรถน้ีว่า “ภิยฺโย - โดยมากย่ิง เพราะเหตุนั้น  ท่าน
อาจารย ์จึงกล่าวว่า “ปุนปฺปุน  ปสฺสติ - ยอ่มเห็นบ่อย ๆ”ดงัน้ี. 

 

อรรถของค าว่า อนิจจัง อนิจจตา อนิจจานุปัสสนา และอนิจจานุปัสสี 
อนิจฺจานุปสฺสีติ เอตฺถ ตาว อนิจฺจ ํเวทิตพฺพ,ํ อนิจฺจตา เวทิตพฺพา,            อนิจฺ

จานุปสฺสนา เวทิตพฺพา,  อนิจฺจานุปสฺสี เวทิตพฺโพ. ตตฺถ “อนิจฺจนฺ”ติ ปญฺจกฺขนฺธา. 
กสฺมา ? อุปฺปาทวยญฺญถตฺตภาวา. “อนิจฺจตา”ติ เตสญฺเญว                         อุปฺปา
ทวยญฺญถตฺต,ํ  หุตฺวา อภาโว วา,  นิพฺพตฺตาน ํเตเนวากาเรน อฐตฺวา     ขณภงฺเคน 
เภโทติ อตฺโถ. “อนิจฺจานุปสฺสนา”ติ ตสฺสา อนิจฺจตาย วเสน รูปาทีสุ “อนิจฺจนฺ”ติ 
อนุปสฺสนา. “อนิจฺจานุปสฺสี”ติ ตาย อนุปสฺสนาย สมนฺนาคโต.               ตสฺมา เอว ํ
ภูโต อสฺสสนฺโต จ ปสฺสสนฺโต จ อิธ “อนิจฺจานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามิ               ปสฺส
สิสฺสามีติ สิกฺขตี”ติ เวทิตพฺโพ.       

(สมนฺตปาสาทิกา.ปฐมภาค. ตติยปาราชิก อานาปานกถาวณฺณนา หน้า ๔๗๒, 
ปฏิสมฺภิทามคฺคฏฺฐกถา  สโตการิญาณนิทฺเทสวณฺณนา หนา้ ๑๑๘,  และวิ.ม.อานาปานสฺสติ
กถา ขอ้ ๒๓๖ หนา้ ๓๑๖) 

 

ในพระบาลีบทว่า  อนิจฺจานุปสฺสี  (ในจตุกกะ ที่ ๔ แห่งอานาปานะ)น้ี 
บัณฑิตพึงทราบ  อนิจจัง,  พึงทราบ  อนิจจตา,   พึงทราบ  อนิจจานุปัสสนา,      
พึงทราบ  อนิจจานุปัสสี ก่อน.  
 ในบททั้ ง ๔ อย่างมีอนิจจังเป็นต้นเหล่านั้ น  บทว่า  อนิจจัง ได้แก่                     
ขนัธ์ ๕ (โดยอรรถ ไดแ้ก่สังขตธรรมทั้งหลาย) .  เพราะเหตุไร ?  เพราะเบญจขนัธ์
มีภาวะที่เกิดขึ้น(คือไม่มี ก็มีขึ้น)  มีภาวะที่เส่ือมไป(คือพินาศไป)  และมีภาวะที่
เป็นไปโดยประการอื่น(แห่งขณิกชรา). 

บทว่า  อนิจจตา ไดแ้ก่ ภาวะที่เกิดขึ้น  ภาวะที่เส่ือมไป และภาวะที่เป็นไป
โดยประการอื่น ของขันธ์ ๕ เหล่านั้นนั้นแหละ, หรือ(ว่าโดยพิเศษ โวหารว่า
อนิจจตา คือ)มีแลว้ ก็ไม่มี(ยอ่มแสดงภาวะที่พินาศ มีภาวะที่ปรากฏเป็นเบื้องตน้) 
ของขันธ์ ๕ เหล่านั้นนั้นแหละ,  ความว่า ได้แก่ ความแตกดับ โดยภังคขณะ            
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ของขนัธ์ ๕ ที่บงัเกิดขึ้น ไม่ดาํรงอยู ่โดยอาการนั้นนัน่แหละ(คือโดยอาการ         ที่
บงัเกิดขึ้น). 
 บทว่า  อนิจจานุปัสสนา  ได้แก่  การเห็นบ่อย ๆ ว่าอนิจจตา ในขันธ์ ๕             
มีรูปเป็นตน้ ดว้ยอาํนาจ แห่งอนิจจตานั้น(กล่าวคือขณิกภงัคะนั้น). 
 บทว่า  อนิจจานุปัสสี  ไดแ้ก่  พระโยคาวจรผูป้ระกอบ(คือผูม้ีความพร้อม
เพรียง) ดว้ยอนุปัสสนานั้น(คือดว้ยอนิจจานุปัสสนา ตามที่กล่าวมาแลว้). 

เพราะเหตุนั้น บุคคลผูเ้ป็นอยา่งน้ี หายใจเขา้ และหายใจออกอยู ่       บณัฑิต
พึงทราบว่า “ยอ่มศึกษา ว่า เราจกัเป็นผูม้ีการเห็นบ่อย ๆ ว่าไม่เที่ยง                หายใจ
เขา้ หายใจออก” ดงัน้ี.           

 

อนิจฺจนฺติ อนุปสฺสี, อนิจฺจสฺส วา อนุปสฺสนสีโล อนิจฺจานุปสฺสี. 
                                                (สารตฺถทีปนีฏีกา.ทุติยภาค.หนา้ ๒๙๘) 
บุคคลผูม้ีการเห็นบ่อย ๆ  ว่าอนิจจตา, หรือบุคคลผูม้ีการเห็นบ่อย ๆ        เป็น

ปกติ ซ่ึงธรรมที่ไม่เที่ยง ช่ือว่า อนิจจานุปัสสี. 
 

ตตฺถ อนิจฺจ  อนิจฺจลกฺขณ  อนิจฺจานุปสฺสนา  อนิจฺจานุปสฺสีติ อิทํ จตุกฺกํ 
เวทิตพฺพํ. หุตฺวา  อภาวโต  อุทยพฺพยโยคโต  ตาวกาลิกโต  นิจฺจปฏิกฺเขปโต                      
จ ขนฺธปญฺจกํ อนิจฺจ  นาม. ตสฺส โย หุตฺวา อภาวากาโร, ต  ํอนิจฺจลกฺขณ  นาม.          
ต ํอารพฺภ ปวตฺตา วิปสฺสนา อนิจฺจานุปสฺสนา. ต ํอนิจฺจนฺติ วิปสฺสโก               อนิจฺ
จานุปสฺสี.   (อิติวุตฺตกวณฺณนา อสุภานุปสฺสีสุตฺตวณฺณนา หนา้ ๓๐๓ - ๔) 

 

ในวิปัสสนากัมมัฏฐาน บัณฑิตพึงทราบ หมวด ๔ น้ี  คือ  อนิจจัง                  
อนิจจลกัษณะ  อนิจจานุปัสสนา  อนิจจานุปัสสี.     

ขันธปัญจกะ ช่ือว่า   อนิจจัง  เพราะมีแล้ว ก็ไม่มี   เพราะประกอบ                    
ด้วยความเกิดขึ้นและความเส่ือมไป เพราะประกอบด้วยกาลชั่วขณะเพียงนั้น   
และเพราะแยง้ต่อนิจจะคือไม่มีสภาวะที่เที่ยง.  

อาการที่มีแล้ว ก็ไม่มีอันใด ของขันธปัญจกะนั้น, อาการอันนั้น ช่ือว่า  
อนิจจลักษณะ.  
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วิปัสสนา ที่เป็นไปปรารภ ซ่ึงอนิจจลกัษณะนั้น ช่ือว่า อนิจจานุปัสสนา.   
พระโยคาวจรผูเ้ห็นโดยพิเศษ ว่าภาวะที่ไม่เที่ยงนั้น ช่ือว่า  อนิจจานุปัสสี. 
 

อัฏฐกถา เรวตพุทธวังสะ 
ตตฺถ  ขนฺธธาตุววตฺถานนฺ ติ  ปญฺจนฺนํ  ขนฺธานํ  อฏฺฐารสนฺนํ  ธาตูนํ                      

นามรูปววตฺถานาทิวเสน  วิภาคกรณํ. สภาวลกฺขณสามญฺญลกฺขณาทิวเสน                           
รูปารูปธมฺมปริคฺคโห ขนฺธธาตุววตฺถาน ํนาม. อถ วา “เผณปิณฺฑูปม ํรูปํ             ปริ
มทฺทนาสหนโต ฉิทฺทาวฉิทฺทาทิภาวโต จ, อุทกปุพฺพุฬก  ํวิย เวทนา           มุหุตฺต
รมณียภาวโต, มรีจิกา วิย สญฺญา วิปฺปลมฺภนโต, กทลิกฺขนฺโธ วิย              สงฺขารา 
อสารกโต, มายา วิย วิญฺญาณํ วญฺจนกโต”ติ เอวมาทินาปิ นเยน          อนิจฺจา
นุปสฺสนาทิวเสนปิ ขนฺธธาตุววตฺถาน ํเวทิตพฺพ.ํ 

                                                                          (เรวตพุทฺธวสํวณฺณนา หนา้ ๒๓๘) 
 

ในบาทคาถาเหล่านั้น พระบาลีบทว่า  ขนฺธธาตุววตฺถาน  - การกาํหนดขนัธ์
และธาตุ ได้แก่   การกระทําซ่ึงการจําแนก ขันธ์  ๕  ธาตุ  ๑๘  ด้วยอํานาจ                  
มีการกําหนดซ่ึงนามและรูปเป็นต้น.  การกําหนดรูปธรรมและอรูปธรรม               
ดว้ยอาํนาจแห่งสภาวลกัษณะและสามญัญลกัษณะเป็นตน้ ช่ือว่า  การกาํหนดขนัธ์
และธาตุ. 

อีกอย่างหน่ึง การกาํหนดขนัธ์และธาตุ อนับณัฑิตพึงทราบ แมด้ว้ยอาํนาจ
แห่งอนิจจานุปัสสนาเป็นต้น  โดยนัย แม้มีอาทิอย่างน้ีว่า “รูป เปรียบเหมือน             
ก้อนฟองนํ้ า  เพราะไม่ทนต่อการยํ่ายี  และเพราะภาวะเป็นช่องน้อยช่องใหญ่    
เป็นต้น,  เวทนา  เปรียบเหมือนต่อมนํ้ า เพราะมีภาวะน่าร่ืนรมย์ชั่วขณะ,                      
สัญญา เปรียบเหมือนพยบัแดด เพราะเป็นภาวะที่ลวงมหาชน(พยบัแดดย่อมให้
กล่าวว่า ดูเหมือนบึงเต็ม ดูเหมือนแม่นํ้ าเต็ม), สังขารทั้งหลาย เปรียบเหมือน            
ตน้กลว้ย เพราะไม่มีสาระมีนิจจสาระเป็นตน้,  วิญญาณ  เปรียบเหมือนนกัเล่นกล  
เพราะเป็นภาวะที่หลอกลวงมหาชน(ยอ่มให้ถือเอา แมซ่ึ้งวตัถุอยา่งใดอยา่งหน่ึงว่า 
น้ีเป็นทอง น้ีเป็นเงิน น้ีเป็นแกว้มุกดา, อรรถโดยพิสดาร พึงทราบในอรรถกถา
แห่งขนัธวิภงัค ์ตอน กมาทิวินิจฉัยกถา หนา้ ๓๕ - ๓๘). 
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อนุปัสสนา ๗ มหาวิปัสสนา ๑๘ หยั่งลงภายในอนิจจานุปัสสนา เป็นต้น 
 "ส ตฺตธา  อ ฏฺฐารสธา" ติอาทินา  วิ ภ ตฺตา ปิ  หิ  อ นุปสฺสนาปการา                            
อนิจฺจานุปสฺสนาทีเสฺวว ตีสุ อนฺโตคธาติ มตฺถกปฺปตฺตา วิปสฺสนา ตาส  เอว                  
วเสน ติฏฺฐติ.   
                        (มหาฏีกา ขอ้ ๗๖๗ หนา้ ๕๐๘) 
  

 ก็ อนุปัสสนาประการ แม้จําแนกไว้ ด้วยคํามีอาทิว่า โดยประการ ๗                   
โดยประการ ๑๘ ก็ตั้งไวใ้นภายใน ในอนุปัสสนา ๓ มีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้น
นั่น เอง  เพราะ เหตุนั้ น  วิ ปัสสนา ที่ ถึ งยอด ย่อมตั้ งไว้ ด้วยอํานาจแห่ ง                        
อนิจจานุปัสสนาเป็นตน้เหล่านั้นนัน่แหละ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิปัสสนาญาณ ๑๐ 
 

(๔๖). สมฺมสนญาณ  อุทยพฺพยญาณ  ภงฺคญาณ  ภยญาณ  อาทีนวญาณ                 
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นิพฺพิท าญาณ  มุ จฺ จิ ตุกมฺ ยตาญาณ  ปฏิสงฺ ขาญาณ  สงฺ ขา รุ เปกฺขาญาณ                          
อนุโลมญาณญฺเจติ ทส วิปสฺสนาญาณานิ. 

 

วิปัสสนาญาณ ๑๐ คือ สัมมสนญาณ อุทยพัพยญาณ ภังคญาณ ภยญาณ 
อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ มุจจิตุกมัยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเปกขาญาณ 
อนุโลมญาณ. 

 

ความหมายของวิปัสสนาญาณท้ัง ๑๐ 
ข นฺ ธ า ที นํ  ก ล า ป โ ต  ส มฺ ม ส น ว ส ปฺ ป ว ตฺ ตํ  ญ า ณํ  สมฺ มสนญาณ .                             

อุปฺปาทภงฺคานุปสฺสนาวสปฺปวตฺตญาณํ อุทยพฺพยญาณ .  อุทยํ มุ จฺจิตฺวา                     
(ในมหาฏีกาขอ้ ๗๔๑ และวิภาวินีฏีกาขอ้ ๕๔ เป็น มุญฺจิตฺวา) วเย ปวตฺต ํญาณํ 
ภงฺคญาณ . สงฺขาราน ํภยโต อนุปสฺสนาวเสน ปวตฺต ํญาณํ ภยญาณ  .ทิฏฺฐภยานํ 
อ า ที น ว โ ต  เ ป กฺ ข ณ ว เ ส น  ป ว ตฺ ตํ  ญ า ณํ  อ าที นวญาณ .  ทิ ฏฺ ฐ า ที น เ ว สุ                             
นิพฺพินฺทนวสปฺปวตฺต ํญาณ ํนิพฺพิทาญาณ . นิพฺพินฺทิตฺวา สงฺขาเรหิ                           มุจฺ
จิตุกมฺยตาวเสน ปวตฺต ํญาณ ํมุจฺจิตุกมฺยตาญาณ .   มุจฺจนสฺส                                 อุ
ปายสมฺปฏิปาทนตฺถ ํปุน สงฺขารานํ ปริคฺคหวสปฺปวตฺตํ ญาณํ ปฏิสงฺขาญาณ . 
ป ฏิ ส งฺ ข า ต ธมฺ เมสุ  ภ ยน นฺ ที วิ ว ชฺชน ว เสน  อ ชฺ ฌุ เป กฺ ขิ ตฺ ว า  ป ว ตฺ ตํ ญาณํ                             
สงฺขา รุ เปกฺขาญาณ .  ปุ ริมานํ นวนฺน  กิ จฺจนิปฺผตฺติยา  อุป ริ  จ  สตฺตตึสา ย 
โพธิปกฺขิยธมฺมาน ํอนุกูล ํญาณ ํอนุโลมญาณ .   

                                                                                        (วิภาวินีฏีกา ป.๙ ขอ้ ๔๖) 
 

๑.ญาณ ที่เป็นไปด้วยอาํนาจการจับต้องคือการเพ่งด้วยดี โดยกลุ่มก้อน
เดียวกนั แห่งอภิญญเญยธรรมทั้งหลายมีขนัธ์เป็นตน้ ช่ือว่า สัมมสนญาณ. 

 

๒.ญาณ ที่เป็นไปดว้ยอาํนาจการเห็นเนือง ๆ  ซ่ึงความเกิดขึ้นและความดบั 
ช่ือว่า อุทยัพพยญาณ. 

๓.ญาณ ที่ปล่อยแล้ว ซ่ึงความเกิดขึ้น เป็นไปอยู่ ในความส้ินไป ช่ือว่า                   
ภังคญาณ. 
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๔.ญาณ ที่ เ ป็นไป ด้วยอํานาจการเห็นเนืองๆ ซ่ึงสังขารทั้ ง หลา ย                           
โดยความเป็นสังขารที่น่ากลวั ช่ือว่า ภยญาณ. 

 

๕.ญาณ ที่เป็นไป ด้วยอาํนาจการเห็นสังขารทั้งหลายอันตนเห็นเป็นภยั
แลว้โดยความเป็นสังขารที่มีโทษ ช่ือว่า อาทีนวญาณ. 

 

๖.ญาณ ที่เป็นไปดว้ยอาํนาจความเบื่อหน่าย ในสังขารทั้งหลายอนัตนเห็น
เป็นโทษแลว้ ช่ือว่า นิพพิทาญาณ. 

 

๗.ญาณ ที่เป็นไป ดว้ยอาํนาจความเป็นวิปัสสนาจิตที่ปรารถนาเพื่อจะพน้ 
จากสังขารทั้งหลาย เพราะเบื่อหน่ายแลว้ ช่ือว่า มุจจิตุกัมยตาญาณ. 

 

๘.ญาณ ที่เป็นไปดว้ยอาํนาจการกาํหนดถือเอา โดยการยกสังขารทั้งหลาย          
ขึ้นสู่ลกัขณะ ๓ อีก เพ่ือทาํเหตุแห่งการพน้ให้สาํเร็จ ช่ือว่า ปฏิสังขาญาณ. 

 

๙.ญาณที่เพ่งอย่างเหมาะสม เป็นไปอยู่ ด้วยอาํนาจการละเวน้ความกลวั              
และนนัทิ ในธรรมทั้งหลายที่มีในภูมิ ๓ อนัตนเคยกาํหนดแลว้ ดว้ยอาํนาจอนิจจะ              
เป็นตน้ ช่ือว่า สังขารุเปกขาญาณ. 

 

๑๐.ญาณ ที่อนุกูลคล้อยตาม ต่อญาณ ๙ อย่างข้างต้น มีสัมมสนญาณ             
เป็นต้น สังขารุเปกขาญาณเป็นที่สุด โดยความสําเร็จแห่งกิจคือการพิจารณา
ลกัขณะทั้ง ๓  และอนุกูลคลอ้ยตามต่อโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการในเบื้องบน
คืออริยมรรค โดยความสําเร็จแห่งกิจคือการกาํจัดปฏิปักขธรรมมีโมหะเป็นต้น                            
ที่ปกปิดสัจจะ ช่ือว่า อนุโลมญาณ.(อนุโลมญาณมีกิจ ๒ คือลกัขณัตฺตยสัมมสนกิจ 
และสัมโมสาทิปฏิปักขวิธมนกิจ, ในวิภาวินีฏีกา ขอ้ที่ ๕๔ ขา้งหน้า ท่านกล่าว
เป็นอนุโลมต่อญาณ ๘ อยา่งขา้งตน้) 

 
วิโมกข์ ๓ 

(๔๗). สุญฺญโต วิโมกฺโข, อนิมิตฺโต วิโมกฺโข, อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข,                    
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เจติ ตโย วิโมกฺขา. 
วิโมกข ์๓ คือ สุญญตวิโมกข ์อนิมิตตวิโมกข ์และอปัปณิหิตวิโมกข.์ 

 

ความหมายของวิโมกข์ท้ัง ๓ 
         อตฺตสุญฺญตาย สุญฺญโต.สโํยชนาทีหิ วิมุจฺจนฏฺเฐน วิโมกฺโข.นิจฺจนิมิตฺตาทิโน 
อภาวโต อนิมิตฺโต. ปณิหิตสฺส ตณฺหาปณิธิสฺส อภาวโต อปฺปณิหิโต. 
                                                                                   (วิภาวินีฏีกา ป.๙ ขอ้ ๔๗ หนา้ ๓๓๔) 

 

มรรค ช่ือว่า สุญญตะ เพราะภาวะที่สูญจากอตัตา(โดยการละอตัตสัญญา 
สัตตสัญญา คือปุคคลสัญญา ดว้ยสมุจเฉทปหาน).  

ช่ือว่า วิโมกข์ เพราะอรรถว่าหลุดพน้โดยพิเศษ จากเคร่ืองพนัธนาการ
ทั้งหลายมีสังโยชน์เป็นตน้. 

มรรค ช่ือว่า อนิมิตตะ เพราะความไม่มีแห่งนิมิตมีนิจจนิมิต ธุวนิมิต คือสัส
สตนิมิต(โดยการละนิจจนิมิตเป็นตน้ ดว้ยสมุจเฉทปหาน). 

มรรค ช่ือว่า อัปปณิหิตะ เพราะความไม่มีแห่งปณิหิตะ คือตัณหาปณิธิ  
(โดยการยงัตณัหาปณิธิให้เหือดแห้งไป ดว้ยสมุจเฉทปหาน). 

 

ช่ือท้ัง ๓ ของมรรคมีสุญญตะเป็นต้น ได้ช่ือโดยเหตุ ๕ ประการ 
มคฺโค นาม ปญฺจหิ การเณหิ นาม ํลภติ สรเสน วา ปจฺจนีเกน วา สคุเณน วา 

อารมฺมเณน วา อาคมเนน วา. ตตฺถ ปจฺจนีเกน มคฺคสฺส สุญฺญตาทินามลาภํ           
ท สฺ เ ส นฺ โ ต  “อ ตฺต สุญฺญตาย า ”ติ อ า ทิ ม า ห .  ม คฺ โ ค  หิ  อ ตฺ ต ส ญฺ ญ า ที นํ                               
สมุจฺเฉทปฺปหานโต ตาสํ ปฏิปกฺโข โหตีติ. ตตฺถ เสเสหิ การเณหิ สุญฺญตาทินาม-
ลาโภ วิสุทฺธิมคฺเค โอโลเกตพฺโพ. 
                                                                               (มณิสารมญฺชูสาฏีกา หนา้ ๔๖๔) 
  

ช่ือมรรค ย่อมไดช่ื้อ โดยเหตุ ๕ ประการ ไดแ้ก่ โดยสภาวะคือโดยความ
แตกต่างกันแห่งความเป็นไปของมรรคบ้าง(สรเสน วา), โดยเป็นปฏิปักษ์บ้าง
(ปจฺจนีเกน วา), โดยคุณของมรรคบา้ง(สคุเณน วา), โดยอารมณ์คือนิพพานบา้ง
(อารมฺมเณน วา), โดยเหตุมาคือวิปัสสนาบา้ง(วิปสฺสนาคมเนน วา).   
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ในเหตุ ๕ ประการเหล่านั้น เมื่อจะแสดงการได้ช่ือว่า สุญญตะเป็นต้น            
ของมรรค โดยเป็นปฏิปักษ ์ท่านวิภาวินีฏีกาจึงกล่าวคาํมีอาทิว่า “อตฺตสุญฺญตาย” 
ดังน้ี. เป็นความจริงว่า มรรคย่อมเป็นปฏิปักษ์ ต่ออัตตสัญญาเป็นต้นเหล่านั้น               
โดยการละตัดเด็ดขาด ซ่ึงอัตตสัญญาเป็นต้น. การได้ช่ือว่าสุญญตะเป็นต้น                
โดยเหตุ ๔ ประการที่เหลือ บณัฑิตพึงดูในวิสุทธิมรรค. 

 

สรุปสาระเหต ุ๕ ประการ ให้ช่ือแก่มรรคมีอนิมิตตะเป็นต้น 
(ตามแนววิสุทธิมรรค) 

๑.ช่ือมรรค ย่อมได้ช่ือ  โดยเหตุ ๕ ประการ ได้แก่  โดยสภาวะคือ                   
โดยความแตกต่างกันแห่งความเป็นไปของมรรคบ้าง (สรเสน วา)  ความว่า                
ช่ือว่า อนิมิตตมรรค เพราะเป็นสภาวะที่เว้นคือไม่มีนิมิตทั้ งหลายมีราคนิมิต                   
(แปลว่าความปรากฏแห่งราคะ)เป็นตน้ หรือไม่มีนิมิตทั้งหลายมีนิจจนิมิตเป็นตน้.                  
ช่ือว่า อัปปณิหิตมรรค เพราะเป็นสภาวะที่เว้นคือหลุดพ้นจากปณิธิทั้ งหลาย                 
มีราคปณิธิเป็นต้น. ช่ือว่า  สุญญตมรรค  เพราะเป็นสภาวะที่ เว้น คือ สูญ                         
จากกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นตน้ หรือสูญจากอตัตา.   

 

๒.โดยเป็นปฏิปักษ์บ้าง(ปจฺจนีเกน วา)  ความว่า ช่ือว่า อนิมิตตมรรค                 
เพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อนิจจนิมิต ธุวนิมิต คือสัสสตนิมิต ดว้ยอาํนาจการประหาร. 
ช่ือว่า อัปปณิหิตมรรค เพราะเป็นปฏิปักษต์่อตณัหาปณิธิ ดว้ยอาํนาจการประหาร, 
ช่ือว่า สุญญตมรรค เพราะเป็นปฏิปักษ์ต่ออัตตสัญญา  และอัตตาภินิเวสะ                 
ดว้ยอาํนาจการประหาร. 

 

๓.โดยคุณของมรรคบ้าง (สคุเณน วา)  ความว่า ช่ือว่า อนิมิตตมรรค                    
เพราะคุณของมรรค คือความไม่มีแห่งนิมิตทั้งหลายมีรูปนิมิต เวทนานิมิตเป็นตน้                           
ที่พึงถูกถือเอาเป็นอารมณ์ หรือความไม่มีแห่งนิมิตทั้งหลายมีราคนิมิตเป็นตน้
( ค ว า ม ป ร า ก ฏ แ ห่ง รา ค ะ ) .  ช่ือ ว่ า  อัปปณิหิตมรรค  เพ รา ะ ค ว า ม ไ ม่ มี                             
แห่งปณิธิทั้งหลายมีราคปณิธิเป็นตน้.  ช่ือว่า สุญญตมรรค เพราะความสูญคือสงดั
จากกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นตน้. 
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๔.โดยอารมณ์คือนิพพานบ้าง(อารมฺมเณน วา)  ความว่า มรรคน้ีนั้น                     
ท่านเรียกว่า สุญญตะ อนิมิตตะ อัปปณิหิตะ  แม้เพราะอรรถว่า มรรคกระทาํ           
ซ่ึงนิพพาน อันสูญจากสังขารทั้งปวง และสูญจากอัตตา, อันไม่มีสังขารนิมิต            
ทั้ ง ป ว ง ,  อันไ ม่ มี ป ณิ ธิทั้ ง ห ล า ยมี ตัณ ห า ป ณิ ธิ เ ป็ น ต้น ให้ เ ป็ น อ า ร ม ณ์ .                             
ช่ือว่า สุญญตมรรคเป็นตน้น้ี เป็นช่ือที่สาํเร็จแลว้โดยอารมณ์. 

 

๕.โดยเหตุมาคือ วุฏฐานคามินิ วิปัสสนาบ้าง (วิปสฺสนาคมเนน วา ,                       
ได้แก่ วิโมกขมุขนั่นเอง) .  ความว่า มรรค ของสุญญตวิปัสสนา กล่าวคือ                
อนัตตานุปัสสนา ช่ือว่า สุญญตมรรค. มรรค ของอนิมิตตวิปัสสนากล่าวคือ
อนิจจานุปัสสนา ช่ือว่า อนิมิตตมรรค. มรรค ของอปัปณิหิตวิปัสสนากล่าวคือ ทุก
ขานุปัสสนา ช่ือว่า อัปปณิหิตมรรค. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

วิโมกขมุข ๓ 
(ทวารแห่งมรรควิโมกข)์ 
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(๔๘). สุญฺญตานุปสฺสนา อนิมิตฺตานุปสฺสนา อปฺปณิหิตานุปสฺสานา เจติ 
ตีณิ วิโมกฺขมุขานิ จ เวทิตพฺพานิ. 
 วิโมกขมุข  ๓ ประการอันบัณฑิตพึงทราบคือ สุญญตานุปัสสนา                  
อนิมิตตานุปัสสนา และอปัปณิหิตานุปัสสนา.ไดแ้ก่ วุฏฐานคามินิวิปัสสนานัน่เอง 

 

ความหมายของอนุปัสสนาท้ัง ๓ 
สุญฺญตานุปสฺสนาติ  อนตฺตานุปสฺสนา. สา หิ ธมฺมาน ํสมูหฆนสนฺตติฆน-

กิจฺจฆนอารมฺมณฆเนสุ ตตํฆํนวินิพฺภุชฺชนวเสน ปวตฺตตฺตา อตฺตา อิติ  คเหตพฺพสฺส 
กสฺสจิ สารสฺส อภาวานุปสฺสนโต สุญฺญตานุปสฺสนาติ   วุจฺจติ.    

อนิมิตฺตานุปสฺสนาติ อนิจฺจานุปสฺสนา. สาปิ หิ สนฺตติวิจฺเฉทนวเสน  
ปวตฺตตฺตา อหนฺติ คหิตสฺส นิมิตฺตสฺส วิธมนโต อนิมิตฺตานุปสฺสนาติ วุจฺจติ.   

อปฺปณิหิตานุปสฺสนาติ ทุกฺขานุปสฺสนา. สาปิ หิ มหาอาทีนวราสิภาว-      
วิภาวนวเสน  ปวตฺตตฺตา  อิท ํ มม  เอต ํมมาติ  คเหตพฺพสฺส  กสฺสจิ ปณิหิตคุณสฺส  
อภาวานุปสฺสนโต อปฺปณิหิตานุปสฺสนาติ  วุจฺจติ. 

                                                    (ปรมตฺถทีปนีสงฺคหมหาฏีกา ขอ้ ๔๘ หนา้ ๔๐๙)                                                                  
 

บทว่า  สุญญตานุปัสสนา  ได้แก่  อนัตตานุปัสสนา. เป็นความจริงว่า          
อนัตตานุปัสสนานั้น เพราะเป็นไป ดว้ยอาํนาจการแยกกอ้นนั้น ๆ ในสมูหฆนะ 
ในสันตติฆนะ ในกิจจฆนะ ในอารัมมณฆนะ ของธรรมทั้งหลาย ท่านจึงเรียกว่า 
สุญญตานุปัสสนา เพราะการเห็นเนือง ๆ ซ่ึงความไม่มี แห่งสาระสักนอ้ยหน่ึง  อนั
ควรยึดถือว่า เป็นอตัตา. 

บทว่า อนิมิตตานุปัสสนา ไดแ้ก่ อนิจจานุปัสสนา. เป็นความจริงว่า  อนิจจา
นุปัสสนาแมน้ั้น เพราะเป็นไป ดว้ยอาํนาจการตดัขาดสันตติ                 ท่านจึง
เรียกว่า อนิมิตตานุปัสสนา เพราะกาํจดั ซ่ึงนิมิต(คืออารมณ์ที่เป็น         เหตุใกล้ 
แห่งความอุบติัขึ้นของวิปัลลาสคือกิเลส) ที่ถูกยึดถือ ว่าเป็นเรา. 

บทว่า อัปปณิหิตานุปัสสนา ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา. เป็นความจริงว่า         
ทุกขานุปัสสนาแม้นั้น เพราะเป็นไป ด้วยอาํนาจการแสดงความเป็นกองโทษ            
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ใหญ่หลวง ท่านจึงเรียกว่า อัปปณิหิตานุปัสสนา เพ ราะการเห็นเนือง ๆ                       
ซ่ึงความไม่มี  แห่งคุณของส่ิงที่ น่าปรารถนาสักน้อยหน่ึง อันควรยึดถือว่า                     
น้ี ของเรา, นัน่ ก็ของเรา. 

 

ว่าด้วยปหานศีลเป็นต้น ด้วยอ านาจแห่งอนุปัสสนา ๓  
โดยการละนิมิตเป็นต้น 

อนิมิตฺตานุปสฺสนาย นิมิตฺตสฺส ปหาน  สีล , เวรมณี สีล , เจตนา สีล ,        ส วโร 
สีล , อวีติกฺกโม สีล .อปฺปณิหิตานุปสฺสนาย ปณิธิยา ฯเปฯ สุญฺญตานุปสฺสนาย                                 
อภินิเวสสฺส ปหาน  สีล , เวรมณี สีล , เจตนา สีล , ส วโร สีล ,  อวีติกฺกโม สีล .  
(ปฏิ.ม.สีลมยญาณนิทฺเทส ๓๑/ ๔๑/ ๔๙ ,วิ.ม.สีลนิทฺเทส ทุติยสีลปญฺจก ขอ้ ๒๐ หนา้ ๕๒) 

 

การละ ซ่ึงนิจจนิมิต ดว้ยอนิมิตตานุปัสสนา ช่ือว่า  ปหานศีล, ความงดเวน้  
หรือธรรมเป็นเคร่ืองงดเว้น จาก นิจจนิมิต ด้วยอนิมิตตานุปัสสนา ช่ือว่า                 
เวรมณีศีล, เจตนาที่เป็นปฏิปักษ ์ต่อนิจจนิมิต อนิมิตตานุปัสสนา ช่ือว่าเจตนาศีล, 
สังวร คือ การปิดทวารที่เขา้ไป ของนิจจนิมิต อนิมิตตานุปัสสนา ช่ือว่า สังวรศีล,                           
ธรรมเป็นเคร่ืองไม่กา้วล่วง ต่อนิจจนิมิต อนิมิตตานุปัสสนา ช่ือว่า อวีติกกมศีล. 

การละ ซ่ึงตณัหาปณิธิ ดว้ยอปัปณิหิตานุปัสสนา ช่ือว่า ปหานศีล ฯลฯ.  
การละ ซ่ึงอตัตาภินิเวสะ ดว้ยสุญญตานุปัสสนา ช่ือว่า ปหานศีล ฯลฯ.  

 

อธิบายอนิมิตตานุปัสสนา 
อนิมิ ตฺตานุปสฺสนา ติ  เอวํ สพฺพสงฺขารานํ วิปริณามํ ทิสฺวา  อนิจฺจโต 

วิปสฺสนฺตสฺส  อนิจฺจานุปสฺสนาว  นิจฺจนิมิตฺตปชหนวเสน  นิจฺจนิมิตฺตาภาวา                   
อนิมิตฺตานุปสฺสนา นาม โหติ .   

                                                                     (ปฏิ.ม.อ.สุตมยญาณนิทฺเทส ๑๘/๑๑๓)                      
บทว่า  อนิมิตฺตานุปสฺสนา - การเห็นบ่อย ๆ  โดยอาการที่ไม่มีนิมิต,  ไดแ้ก่ 

อนิจจานุปัสสนานั่นเอง ของพระโยคาวจร ผู ้เห็นแล้ว ซ่ึงความแปรปรวน                
ของสังขารทั้ งหลายทั้ งปวงอย่างน้ี เห็นแจ้ง โดยความไม่เที่ยง ย่อมมี ช่ือว่า         



 56 

อนิมิตตานุปัสสนา  เพราะความไม่มี แห่งนิมิตว่าเที่ยง  ด้วยอํานาจการละ                    
ซ่ึงนิมิตว่าเที่ยง(คือดว้ยการละนิจจสัญญา). 

 

นิมิ ตฺตสฺสาติ  สมูหาทิฆนวเสน  สกิ จฺจปริ จฺ เฉทตาย จ สงฺขารานํ                          
สวิํคฺคหตาย. ฉบบั ฉัฏฐะ เป็น สวิคฺคหตาย     

                                                                           (วิ.ม.สีลนิทฺเทส.มหาฏีกา ๒๐/ ๙๔)                  
บทว่า (การละ) ซ่ึงนิมิต ไดแ้ก่ (การละ)ซ่ึงความถือเอาผิด                            แห่ง

สังขารทั้งหลาย ด้วยอาํนาจแห่งฆนะมีสมูหฆนะเป็นต้น และโดยการกาํหนด                          
ดว้ยกิจของตน. 

 

อนิมิตฺตานุปสฺสนาทโย อนิจฺจานุปสฺสนาทโย เอว. นิมิตฺตนฺติ สนฺตติย ,ํ               
สมูเห จ เอกตฺตสญฺญาย คยฺหมาน ํกาลนฺตราวฏฺฐายิภาเวน นิจฺจภาเวน จ              สงฺ
ขาราน ํสกิจฺจปริจฺเฉทตาย สวิคฺคห ํวิย อุปฏฺฐานมตฺต.ํ  

                                               (วิ.ม.อรูปสตฺตกสมฺมสนกถา.มหาฏีกา. ๗๒๒/๔๖๑) 

อนุปัสสนาทั้งหลายมีอนิมิตตานุปัสนาเป็นตน้ ก็คืออนิจจานุปัสสนา    เป็น
ตน้. บทว่า (ยอ่มละ) ซ่ึงนิมิต ไดแ้ก่ (ยอ่มละ) ซ่ึงเพียงความปรากฏ                       ที่
ถู ก ยึด ถื อ  ด้ว ยค ว า ม สํ า คัญ ว่ า เ ป็ น อัน เ ดี ยว กัน  ใน เพ รา ะ ค ว า ม สื บ ต่ อ                           
และในเพราะความรวมกนั เหมือนอยา่งส่ิงมีร่างกาย เพราะความที่สังขารทั้งหลาย
มีการกําหนดด้วยกิจของตน โดยภาวะที่เป็นความตั้ งลงในระหว่างแห่งกาล                  
และโดยภาวะที่เที่ยง . 

 

อนิมิตฺตานุปสฺสนาติ อนิจฺจานุปสฺสนาว, ตาย นิจฺจนิมิตฺตสฺส ปหาน ํโหติ.                                                                     
                                                               (วิ.ม.ปริญฺญาทิปฺปเภทกถา ๘๕๐/๓๘๑) 
บทว่า อนิมิตตานุปัสสนา  ได้แก่  อนิจจานุปัสสนานั่นเอง, การละ                       

ซ่ึงนิจจนิมิต ยอ่มมี ดว้ยอนิมิตตานุปัสสนานั้น. 
 

 
นิมิตฺตนฺติ สงฺขารนิมิตฺต.ํ ย ํสงฺขาราน ํสมูหาทิฆนวเสน, สกิจฺจปริจฺเฉทตาย 

จ สวิคฺคหาน ํวิย อุปฏฺฐาน,ํ ต ํสงฺขารนิมิตฺต.ํ  
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                                                                                (มหาฏีกา ขอ้ ๗๔๑ หนา้ ๔๘๕) 
 

บทว่า ภังคานุปัสสนาญาณ ย่อมไม่ถือเอา ซ่ึงนิมิต  ได้แก่ สังขารนิมิต.    
นิมิตใด เป็นความปรากฏ ของสังขารทั้ งหลาย ด้วยอํานาจสมูหฆนเป็นต้น                    
และด้วยความที่ก ําหนดโดยกิจของตน เหมือนอย่างความปรากฏของส่ิงที่มี
ร่างกาย, นิมิตที่เป็นความปรากฏนั้น ช่ือว่า สังขารนิมิต. 

 

สงฺขารนิมิตฺตนฺติ  “สงฺขาราน ํสมูหาทิฆนวเสน, สกิจฺจปริจฺเฉทตาย จ สวิคฺค
หาน ํวิย อุปฏฺฐานนฺ”ติ วุตฺโตวายมตฺโถ. สงฺขาราน ํปน ตถา อุปฏฺฐาน ํ                สงฺ
ขารวินิมุตฺต ํน โหตีติ อาห “อตีตา ฯเปฯ อธิวจนนฺ”ติ. 

                                                                        (มหาฏีกา ขอ้ ๗๕๑ หนา้ ๔๙๓) 
 

บทว่า  เมื่ อมนสิการ โดยความไม่ เที่ ยง  สังขารนิมิต  ย่อมปรากฏ                         
โดยเป็นแดนน่ากลวั ดว้ยภยตุปัฏฐานญาณ, อรรถน้ีท่านกล่าวไวท้ีเดียวว่า ไดแ้ก่ 
ความปรากฏ ของสังขารทั้งหลาย ด้วยอาํนาจสมูหฆนเป็นตน้ และด้วยความที่
กาํหนดโดยกิจของตน เหมือนอยา่งความปรากฏ ของส่ิงที่มีร่างกาย.    

ก็ ความปรากฏอย่างนั้ น ของสังขารทั้ งหลาย  ย่อมเป็นความปรากฏ                       
ที่พ้นจากสังขารก็หาไม่  เพราะ เหตุนั้ น  พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า                          
“บทว่านิมิตนัน่ เป็นช่ือ ของสังขารทั้งหลายที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบนั”ดงัน้ี. 

 

อนิจฺจานุปสฺสนา วิปลฺลาสนิมิตฺต ํมุญฺจนฺตี อนิมิตฺตานุปสฺสนา นาม            วิ
โมกฺขมุข ํโหติ. 

                                                                                    (อภิ.ส.ํป.๙/๖๒/๖๒) 

อนิจจานุปัสสนา อันปล่อย ซ่ึงนิมิตคือวิปัลลาส เป็นวิโมกขมุข ช่ือว่า      
อนิมิตตานุปัสสนา. 

 
 
สงฺขาเรสุ “อนิจฺจนฺ”ติ ปวตฺตา อนุปสฺสนา อนิจฺเจ “นิจฺจนฺ”ติ (อง.จตุกฺก. ๒๑/

๔๙/๕๘,ขุ .ปฏิ .  ๓๑/๒๓๖/๒๙๕)  ปวตฺตํ สญฺญาจิตฺตทิ ฏฺ ฐิ วิปลฺลาสส งฺขา ตํ                 
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วิปลฺลาสนิมิตฺต  มุญฺจนฺตี ปชหนฺตี วิปลฺลาสนิมิตฺตรหิตาการานุปสฺสนโต           อนิ
มิตฺตานุปสฺสนา นาม วิโมกฺขมุข ํโหตีติ สมฺพนฺโธ.          

                                                                                            (วิภาวินีฏีกา/๖๒/๓๓๙) 
 

สัมพันธ์ว่า  อนุปัสสนา ที่ เ ป็นไปว่า “ไม่ เที่ยง” ในสังขารทั้ งหลาย                   
(คืออนิจจานุปัสสนา) อนัปล่อย คือเมื่อละ ซ่ึงนิมิตคือวิปัลลาส กล่าวคือ      สัญญา
วิปัลลาส จิตตวิปัลลาส และทิฏฐิปัลลาส ที่เป็นไปว่า “เที่ยง”                   ในธรรม
ที่ไม่เที่ยง เป็นวิโมกขมุข ช่ือว่า  อนิมิตตานุปัสสนา เพราะมีการเห็น          บ่อย ๆ 
โดยอาการที่เวน้จากนิมิตคือวิปัลลาส. 

 

อธิบายอัปปณหิิตานุปัสสนา 
อปฺปณิหิตานุปสฺสนาติ อนิจฺจานุปสฺสนานนฺตรํ ปวตฺตา ทุกฺขานุปสฺสนาว 

สุขปตฺถนาปชหนวเสน ปณิธิอภาวา อปฺปณิหิตานุปสฺสนา นาม โหติ .               
                                                                  (ปฏิ.ม.อ.สุตมยญาณนิทฺเทส ๑๘/๑๑๓)   
 

บทว่า  อปฺปณิหิตานุปสฺสนา  -  การเห็นบ่อย ๆ โดยความไม่มีปณิธิ        
ได้แก่ ทุกขานุปัสสนานั่นเอง ที่เป็นไป ในลาํดับแห่งอนิจจานุปัสสนา ย่อมมี                
ช่ื อ ว่ า  อัปปณิหิตา นุ ปัสสนา   เพราะความไ ม่มี แ ห่ งปณิธิ ( คื อ ตัณ ห า )                           
ดว้ยอาํนาจการละซ่ึงความปรารถนาในสุข. 

 

ปณิธิยาติ ราคาทิปณิธิยา,  ตณฺหาวเสน สงฺขาเรสุ นินฺนตายาติ อตฺโถ.        
                                                              (วิ.ม.สีลนิทฺเทส.มหาฏีกา ๒๐/ ๙๔)                  
บทว่า (การละ) ซ่ึงปณิธิ ไดแ้ก่ (การละ) ซ่ึงปณิธิมีราคะเป็นตน้(คือโทสะ

,โมหะ), ความว่า(การละ) ซ่ึงภาวะที่จิตน้อมไป ในสังขารทั้งหลาย ดว้ยอาํนาจ
แห่งตณัหา.(ราคโทสโมหปณิธโย,อฏฺฐสาลินี หนา้ ๒๗๙) 

 
ปณิธินฺติ สุขปตฺถน,ํ ราคาทิปณิธึ วา, อตฺถโต ตณฺหาวเสน สงฺขาเรสุ นินฺนต.ํ                                               
                                                (วิ.ม.อรูปสตฺตกสมฺมสนกถา.มหาฏีกา. ๗๒๒/๔๖๑) 
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 บทว่า (ยอ่มละ) ซ่ึงปณิธิ ไดแ้ก่ (ยอ่มละ) ซ่ึงความปรารถนาในสุข,     หรือ
(ยอ่มละ) ซ่ึงปณิธิมีราคะเป็นตน้, โดยอรรถ ไดแ้ก่ (ยอ่มละ) ซ่ึงภาวะที่จิตนอ้มไป 
ในสังขารทั้งหลาย ดว้ยอาํนาจแห่งตณัหา. 

 

อปฺปณิหิตานุปสฺสนาติ ทุกฺขานุปสฺสนาว, ตาย สุขปณิธิสุขปตฺถนาปหานํ 
โหติ.                                                                      (วิ.ม.ปริญฺญาทิปฺปเภทกถา ๘๕๐/๓๘๑) 

บ ท ว่ า  อั ป ป ณิหิ ต า นุ ปั ส สนา  ไ ด้ แ ก่  ทุ ก ข า นุ ปั ส ส น า นั่ น เ อ ง ,                               
การละซ่ึงความตั้งจิตไวใ้นสุขคือความปรารถนาในสุข ยอ่มมี                                ดว้ย
อปัปณิหิตานุปัสสนานั้น. 

 

ทุกฺขานุปสฺสนา ตณฺหาปณิธึ มุญฺจนฺตี อปฺปณิหิตานุปสฺสนา นาม                วิ
โมกฺขมุข ํโหติ.   

                                                                                                 (อภิ.ส.ํป.๙/๖๓/๖๒) 
ทุกขานุปัสสนา อนัปล่อย ซ่ึงปณิธิ(ความปรารถนา)คือตณัหา                เป็น

วิโมกขมุข ช่ือว่า อัปปณิหิตานุปัสสนา. 
 

 “ทุกฺขนฺ”ติ ปวตฺตานุปสฺสนา สงฺขาเรสุ “เอตํ มม, เอตํ สุขนฺ”ตฺยาทินา              
น เยน ปวตฺตํ กามภวตณฺหาสงฺขาตํ ตณฺหาปณิธึ  ตณฺหาปตฺถนํ มุญฺจนฺตี                                   
ทุกฺขาการทสฺสเนน ปริจฺจชนฺตี ปณิธิรหิตาการานุปสฺสนโต                          อปฺปณิ
หิตานุปสฺสนา นาม .   

                                                                                            (วิภาวินีฏีกา/๖๓/๓๔๐) 

อนุปัสสนาที่เป็นไปว่า “เป็นทุกข”์(คือทุกขานุปัสสนา) อนัปล่อย            ซ่ึง
ปณิธิคือตณัหา ไดแ้ก่ ความปรารถนาคือตณัหา กล่าวคือกามตณัหา                    และ
ภวตณัหา ที่เป็นไป ในสังขารทั้งหลาย โดยนยัมีอาทิว่า “ ส่ิงนัน่ ของเรา,            นัน่
เป็นสุข ของเรา” ดงัน้ี ไดแ้ก่อนัสละออก เพราะการเห็นโดยอาการที่เป็นทุกข ์เป็น
วิโมกขมุข ช่ือว่า อัปปณิหิตานุปัสสนา เพราะมีการเห็นบ่อย ๆ โดยอาการ            ที่
เวน้จากปณิธิคือตณัหา. 
 ปนิฏฺฐิยเต ปณิธิ - ความปรารถนา หรือความตั้งอยู่ ช่ือว่า ปณิธิ(ป + นิ + ฐา 
ปตฺถนาย,ํคตินิวตฺติมฺหิ + อิ,  เอา น เป็น ณ,  ฐ เป็น ธ, ปํุ, ปตฺถนา ปณิธาน ก็มีอรรถน้ี) 
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อธิบายสุญญตานุปัสสนา 

สุญฺญตานุปสฺสนาติ ทุกฺขานุปสฺสนานนฺตรํ ปวตฺตา อนตฺตานุปสฺสนาว            
อตฺตาภินิเวสปชหนวเสน อตฺตสุญฺญตาทสฺสนโต สุญฺญตานุปสฺสนา นาม โหติ .  

                                                             (ปฏิ.ม.อ.สุตมยญาณนิทฺเทส ๑๘/๑๑๓ - ๔) 

บทว่า  สุญฺญตานุปสฺสนา - การเห็นบ่อย ๆ โดยภาวะที่สูญเปล่า,          ไดแ้ก่ 
อนัตตานุปัสสนานั่นเอง ที่เป็นไป ในลาํดบัแห่งทุกขานุปัสนา ย่อมมี       ช่ือว่า 
สุญญตานุปัสสนา  เพราะการเห็นโดยภาวะที่สูญจากอัตตา  ดว้ยอาํนาจ แห่งการ
ละซ่ึงความยึดมัน่ว่าเป็นอตัตา. 

 

อภินิเวสสฺสาติ อตฺตานุทิฏฺฐิยา.    (วิ.ม.สีลนิทฺเทส.มหาฏีกา ๒๐/ ๙๔)                  
บทว่า (การละ) ซ่ึงอภินิเวสะ ไดแ้ก่ (การละ) ซ่ึงอตัตานุทิฏฐิ. 
 

อภินิเวสนฺติ อตฺตาภินิเวส.ํ เอเตสญฺหิ นิมิตฺตาทีน ํปฏิปกฺขภาเวน           อนิจฺ
จานุปสฺสนาทโย อนิมิตฺตาทินาเมหิ วุตฺตาติ อนิจฺจานุปสฺสนาทีหิ ปหาตพฺพา 
นิจฺจสญฺญาทโย วิย นิมิตฺตคฺคาหาทโยว ปฏิปกฺขาติ ทฏฺฐพฺพา. 

                                                    (วิ.ม.อรูปสตฺตกสมฺมสนกถา.ฏีกา. ๗๒๒/๔๖๑) 

บทว่า (ยอ่มละ) ซ่ึงอภินิเวสะ ไดแ้ก่ ความยึดมัน่ว่าเป็นอตัตา.                          ก็ 
อนิจจานุปัสสนาเป็นตน้ ท่านกล่าวไว ้โดยช่ือว่าอนิมิตตะเป็นต้น                  (ได้
แก่อัปปณิหิตะและสุญญตา) ด้วยภาวะที่เป็นปฏิปักษ์ ต่อนิจจนิมิตตะเป็นต้น    
(ไดแ้ก่ปณิธิ และอภินิเวสะ)เหล่าน้ี เพราะเหตุนั้น บณัฑิตพึงทราบว่า                การ
ยึดถือเอาโดยความเป็นนิจจนิมิตเป็นต้น(ไดแ้ก่ปณิธิคาหะ,อภินิเวสคาหะ)นั่นเอง 
เ ป็ น ป ฏิ ปั ก ษ์  เ ห มื อ น อ ย่ า ง กับ  นิ จ จ สั ญ ญ า เ ป็ น ต้น ( ไ ด้แ ก่ สุ ข สั ญ ญ า                      
และอตัตสัญญา) อนัอนิจจานุปัสสนาเป็นต้น(ไดแ้ก่ทุกขานุปัสสนา                 และ
อนตัตานุปัสสนา) พึงละ ฉะนั้น.  

 
(อ ใน อนิมิตตานุปัสสนา และอัปปณิหิตานุปัสสนา มีอรรถปฏิปักข)์ 
สุญฺญตานุปสฺสนาติ อนตฺตานุปสฺสนาว, ตาย “อตฺถิ อตฺตา”ติ อภินิเวสสฺส 
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ปหาน ํโหติ.      
                                                        (วิ.ม.ปริญฺญาทิปฺปเภทกถา ๘๕๐/๓๘๑) 

บทว่า สุญญตานุปัสสนา  ได้แก่  อนัตตานุปัสสนานั่นเอง,  การละ                        
ซ่ึงความยึดมัน่ว่า “ตวัเรา มีอยู”่ ยอ่มมี ดว้ยสุญญตานุปัสสนานั้น. 

 

อนตฺตานุปสฺสนา อ ตฺตาภิ นิ เวสํ  มุ ญฺจนฺตี  สุญฺญตานุปสฺสนา นาม                          
วิโมกฺขมุข  โหติ.    

                                                                                                  (อภิ.ส.ํป.๙/๖๑/๖๒) 

อนตัตานุปัสสนา อนัปล่อย ซ่ึงความยึดมัน่ว่าเป็นอตัตา เป็นวิโมกขมุข   ช่ือ
ว่า สุญญตานุปัสสนา. 

 

สงฺขาเรสุ “โย อตฺตาภินิเวโส กมฺมสฺส การโก, ผลสฺส จ เวทโก, เอโส เม  อตฺ
ตา”ติ เอว ํอภินิเวโส ทฬฺหคฺคาโห, ต ํมุญฺจนฺตี “อนตฺตา”ติ ปวตฺตา อนุปสฺสนาว 
อตฺตสุญฺญตาการานุปสฺสนโต สุญฺญตานุปสฺสนา นาม วิโมกฺขมุข  ปฏิปกฺขโต            
วิมุตฺติวเสน วิโมกฺขสงฺขาตสฺส โลกุตฺตรํ มคฺคผลสฺส ทฺวารํ โหติ.               

                                                                                          (วิภาวินีฏีกา/๖๑/๓๓๙) 
 

ความยึดมั่น คือความยึดถืออย่างมั่นคง ในสังขารทั้ งหลาย อย่างน้ีว่า  
“ความยึดมัน่ว่าเป็นอตัตาใด คือผูท้าํ กรรม, และผูเ้สวย ผล, นัน่ เป็นอตัตา       ของ
เรา” ดงัน้ี, อนุปัสสนานัน่เทียว อนัปล่อย ซ่ึงความยึดมัน่ว่าเป็นอตัตานั้น              ที่
เป็นไปว่า“เป็นอนตัตา” (คืออนตัตานุปัสสนา)เป็นวิโมกขมุข ช่ือว่า            สุญญ
ตานุปัสสนา เพระามีการเห็นบ่อย ๆ โดยอาการแห่งภาวะที่ สูญเปล่า              จาก
อตัตา  (วิโมกขมุข)เป็นทวาร แห่งโลกุตตรมรรคและผล ที่เรียกว่า วิโมกข์ ดว้ย
อาํนาจแห่งความหลุดพน้โดยพิเศษ จากปฏิปักขธรรม. 

 
 

๑.สีลวิสุทธ ิ
  
(๔๙). กถ  ? ปาติโมกฺขส วรสีล  อิ นฺทฺ ริยส วรสีล  อาชีวปาริสุทฺธิสีล              
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ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลญฺเจติ จตุปาริสุทฺธิสีล  สีลวิสุทฺธิ นาม. 
วิสุทธิ ๗ เป็นอย่างไร ? ศีลอันบริสุทธ์ิ ๔ อย่าง คือ ปาติโมกขสังวรศีล 

อินทริยสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล และปัจจยสันนิสสิตศีล ช่ือว่า ศีลวิสุทธิ. 
 

ความหมายของจตุปาริสุทธศีิล 
วิภาวินีฏกีา 

โย น ํปาติ, ต ํโมกฺเขติ อปายาทีหิ ทุกฺเขหีติ ปาติโมกฺข ,ตเทว กายทุจฺจริตา-
ทีหิ สํวรณโต สํวโร, สมาธาโนปธารณฏฺเฐน สีลญฺจาติ ปาติโมกฺขส วรสีล . 
มนจฺฉฏฺฐาน ํอินฺทฺริยาน ํรูปาทีสุ สวํรณวเสน ปวตฺต ํสีล ํอินฺทฺริยส วรสีล .มิจฺฉาชีว-                      
วิวชฺชเนน อาชีวสฺส ปริสุทฺธิวสปฺปวตฺต ํอาชีวปาริสุทฺธิสีล . ปจฺจเย สนฺนิสฺสิต ํเตสํ 
อิทมตฺถิกตาย ปจฺจเวกฺขณสีลํ ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีล . จตุพฺพิธตฺตา เทสนาสํวร-             
ปริเยฏฺฐิปจฺจเวกฺขณวเสน ปริสุทฺธตฺตา จ จตุปาริสุทฺธิสีล  นาม.(วิภาวินีฏีกา น.๓๓๔)                                                                                    

 

(๑) ภิกษุใด ยอ่มรักษา ซ่ึงสิกขาบทศีลที่พระผูม้ีพระภาคทรงบญัญตัิไว้นั้น, 
สิกขาบทศีลย่อมยงัภิกษุผูรั้กษานั้นให้พน้จากทุกข์ทั้งหลายมีอบายและสังสาระ 
เพราะเหตุนั้น สิกขาบทศีลที่ทรงบญัญตัิไวน้ั้น ช่ือว่า ปาติโมกข์. 

(ปาติ รกฺขตีติ ปาติ,ปา รกฺเข + ติปัจจยัในกตัตุสาธนะ,ปาตึ โมกฺเขติ อาปายิกาทีหิ    

ทุกฺเขหีติ ปาติโมกฺข . ปาติปุพพปท + โมกฺข มุจฺจเน + เณ + ณ ในกตัตุสาธนะ, กิตนฺตสมาส) 

ปาติโมกข์นั้ นนั่นแหละ ช่ือว่า สังวร  เพราะป้องกัน จากกายทุจจริต                 
และวจีทุจจริตของภิกษุ(มิใช่มโนทุจจริต, เพราะสิกขาบทไม่ทรงบัญญัติ                         
ทางมโนทวาร, น มโนทุจฺจริต,ํมโนทฺวาเร สิกฺขาปทสฺส อปญฺญตฺตตฺตา.มณิสาร). 

แ ล ะ ช่ือ ว่ า  ศีล  เพ ร า ะ อ ร ร ถ ว่ า  ตั้ ง ไ ว้ด้ว ย ดี ซ่ึ ง ก า ยก รรม เ ป็นต้น                                           
แ ล ะ ท รง ไ ว้อ ย่ า ง แ รง ซ่ึ ง กุ ศ ล ธ ร ร ม ทั้ ง ห ล า ย  เพ ร า ะ เห ตุ นั้ น  จึ ง ช่ือ ว่ า                                 
ปาติโมกขสังวรศีล(ปาติโมกขสังวร ก็เป็นศีล). 

 
(๒) ศีล ที่เป็นไป ด้วยอํานาจการปิดกั้นอินทรีย์ทั้ งหลายมีจิตเป็นที่ ๖                      

ด้วยบานประตูคือสติ ละแล้วซ่ึงความกาํหนัด ความประทุษร้ายและความหลง            
ช่ือว่า อินทริยสังวรศีล(อินทรีย์สังวร ก็เป็นศีล). 
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(๓) ศีลที่เป็นไปด้วยอาํนาจความบริสุทธ์ิ แห่งอาชีวะ(คือวิริยะในการ
แสวงหาปัจจยัโดยชอบ) ดว้ยการเวน้คือละจากมิจฉาชีพ มีการหลอกลวง(กุหนา)                     
การพูดยกยอ(ลปนา)เป็นต้น ช่ือว่า อาชีวปริสุทธิศีล ความว่า ศีลกล่าวคือ               
อาชีววิริยะที่บริสุทธ์ิ(ปริสุทฺธาชีวสงฺขาต  สีลนฺติ อตฺโถ). 

 

(๔) ศีลที่อาศัยปัจจัย ๔ มีจีวรเป็นต้น  ศีลคือการพิจารณา โดยความ                  
ที่ ปัจจัยทั้ งหลายเหล่านั้ น มีการสลัดออกจากสังสาระ น้ี เ ป็นประโยชน์                           
ช่ือว่า ปัจจยสันนิสสิตศีล. 

ช่ือว่า จตุปาริสุทธิศีล เพราะมี ๔ อย่าง และเพราะบริสุทธ์ิ ด้วยอาํนาจ           
แห่งเทศนาคือการประกาศลหุกาบตัิและการออกจากครุกาบตัิ,                             น้ี
แสดงถึงปาติโมกขสังวรศีล. บริสุทธ์ิดว้ยอาํนาจแห่งการสังวร,                          น้ี
แสดงถึงอินทริยสังวรศีล.  บริสุทธ์ิด้วยอํานาจการแสวงหาปัจจัยทั้ งหลาย              
โดยชอบธรรม,น้ีแสดงถึงอาชีวปาริสุทธิศีล. และบริสุทธ์ดว้ยอาํนาจปัจจเวกข์,            
น้ีแสดงถึงปัจจยสันนิสสิตศีล. 

(ปาริสุทฺธิเยว สีล ํปาริสุทฺธิสีล . จตุพฺพิธ ํปาริสุทฺธิสีล.ํ - ความบริสุทธ์ินัน่เอง
เป็นศีล ช่ือว่า ปาริสุทธิศีล. ปาริสุทธิศีล มี ๔ อยา่ง). 

 

ปรมตฺถทีปนสีงฺคหมหาฏกีา 
ปาติโมกฺขส วรสีลนฺติ   วินยปญฺญตฺติสีล .   ตญฺหิ  สพฺพโลกิยสีลานํ               

เชฏฺฐกตฺตา ปติ จ โหติ. จตุภูมกกุสลาน ํอาทิปภวภูตตฺตา มุขญฺจ. อิติ ปติมุขฏฺเฐน   
ปาติโมกฺขนฺติ  วุจฺจติ.   

ตเมว จ ทุสฺสิลฺยมคฺคสฺส สวํรณโต ปิทหนโต  สวํโรติ วุจฺจตีติ. เยส ํธมฺมาน ํ  
อุปฺปตฺติยา จกฺขาทีนิ อินฺทฺริยานิ วิผนฺทิตานิ โหนฺติ.โลลานิ  โหนฺติ. ตทนุพนฺธา จ   
อกุสลธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ. เตส ํอุปฺปตฺติมคฺคสฺส สวํรณวเสน ปวตฺตมานา สติ    อินฺทฺ
ริยสวํโร นาม.โส เอว สีลนฺติ อินฺทฺริยส วรสีล .   
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อาชีวนฺติ  ชีวิต ํ กปฺเปนฺติ  เอเตนาติ  อาชีโว. ปจฺจยปริเยสนวายาโม. โสเยว  
พุทฺธปฏิกุฏฺเฐหิ ปุปฺผทานาทีหิ มิจฺฉาปโยเคหิ ติวิธกุหนวตฺถู หิ จ ปริสุทฺธตฺตา              
อาชีวปาริสุทฺธิ นาม.    

สา เอว สีลนฺติ สมาโส. ตถารูเปน ปริสุทฺเธน ภิกฺขาจาราทินา ปโยเคน  
ปฏิลทฺธานํ ปจฺจยานํ ปฏิคฺคหณปริภุญฺชนกาเลสุ สมฺโมหสฺส เคธสฺส มทสฺส  
ปมาทสฺส จ ปหานตฺถ ํตตํปํโยชนมริยาท ํวา ปฏิกูลลกฺขณํ วา ธาตุมตฺตลกฺขณํ วา    
ปริคฺคหณปจฺจเวกฺขนวเสน  ปวตฺต ํปจฺจยเสวเน ปฏิสงฺขาญาณ ํปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีล 
นาม.  ปริสุชฺฌตีติ ปริสุทฺธิ. ปริสุทฺธิ เอว  ปาริสุทฺธิ. สา เอว สีลนฺติ  สมาโส.           
จตฺตาริ ปาริสุทฺธิสีลานีติ จตุปาริสุทฺธิสีล .   (ปรมตฺถทีปนีสงฺคหมหาฏีกา หนา้ ๔๐๙,๑๐)   
  

(๑) บทว่า ปาติโมกขสังวรศีล ได้แก่ ศีลอันเป็นวินัยบัญญัติ. อธิบายว่า            
ปาติโมกขสังวรศีลนั้น เป็นปติ เพราะย่ิงใหญ่ กว่าโลกียศีลทั้ งหลายทั้ งปวง.              
และ เ ป็นมุข  เพราะเป็นแดนเกิดเบื้ องแรก ของกุศลทั้ งหลายมีในภูมิ  ๔.                     
ด้วยเหตุอย่างน้ี จึงถูกเรียกว่า ปาติโมกข์  เพราะอรรถว่า เป็นความย่ิงใหญ่                       
และเป็นแดนเกิดเบื้องแรก.และ ปาติโมกข์นั้นนั่นแหละ เรียกว่า สังวร เพราะปิด 
คือเพราะกั้นหนทางแห่งความเป็นผูไ้ม่มีศีล.(ปาติโมกขสังวร ก็เป็นศีล) 
 ปาติโมกฺขส วโรติ วินยาคต ํสิกฺขาปทสีล ํตญฺจาริตฺตกรณวาริตฺต-            ปฏิกฺ
เขปวเสน ปวตฺตา จิตฺตเจตสิกธมฺมา.    (จูฬฏีกา) 

 บ ท ว่ า  ปา ติ โมกข สั งวร  ไ ด้แ ก่  สิ ก ข า บ ท ศี ล  ที่ ม า แ ล้ว ใ น วิ นั ย                            
(และ)จิตเจตสิกธรรมทั้งหลาย ที่เป็นไป ดว้ยอาํนาจแห่งการกระทาํในจาริตตะ
และดว้ยอาํนาจแห่งการห้ามในวาริตตะของสิกขาบทศีล ที่มาแลว้ ในวินยันั้น.    

  

(๒) อินทรียท์ั้งหลายมีจกัขุเป็นตน้เป็นสภาพหวัน่ไหว คือเป็นสภาพโลเล 
เพราะความอุบัติขึ้ น แห่งธรรมทั้งหลายเหล่าใด. และอกุศลธรรมทั้งหลาย            
อนัตามผูกพนัสภาพโลเลนั้นยอ่มเกิดขึ้น.  

 
สติ ที่กาํลังเป็นไป ด้วยอาํนาจแห่งการปิดกั้นหนทางแห่งความอุบติัขึ้น 

ของอกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นช่ือว่า อินทรีย์สังวร.  
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 อินทรียสั์งวรนั้นนัน่เอง เป็นศีล เพราะเหตุนั้น จึงช่ือว่า อินทรีย์สังวรศีล. 
 

( ๓ )  พ ร ะ โ ย ค า ว จ ร ทั้ ง ห ล า ย  ย่ อ ม เ ป็ น อ ยู่  คื อ ย่ อ ม จัด แ จ ง ชี วิ ต                            
ด้วยความอุสสาหะน้ี เพราะเหตุนั้น ความอุสสาหะน้ี ช่ือว่า  อาชีวะ. ได้แก่ 
สัมมาวายามะในการแสวงหาปัจจยั. 
 อาชีวะคือสัมมาวายามะนั้นนัน่เอง ช่ือว่า อาชีวปาริสุทธิ เพราะบริสุทธ์ิ จาก
มิจฉาวายามะทั้งหลาย มีการให้ดอกไมเ้ป็นตน้ และเพราะบริสุทธ์ิ                       จาก
กุหนวตัถุ ๓ อยา่ง(ที่ตั้งแห่งการหลอกลวง ๓ อยา่ง ในมหานิทเทส                 โดย
เก่ียวกบัการเสพปัจจยั   การพูดเลียบเคียง   และการอาศยัแต่งอิริยาบถ)               ที่
พระพุทธเจา้ทรงติเตียน.  
 เป็นสมาสว่า อาชีวปาริสุทธินั้นนัน่เอง เป็นศีล จึงช่ือว่า อาชีวปาริสุทธิศีล. 
  

(๔) ช่ือว่า ปัจจยสันนิสสิตศีล ได้แก่ ปฏิสังขาญาณ(ญาณที่พิจารณา)             
ในการเสพปัจจยั ที่เป็นไป ดว้ยอาํนาจการปัจจเวกข์โดยการกาํหนด ถึงขอบเขต
แห่งประโยชน์นั้นๆ หรือถึงลักษณะปฏิกูล หรือว่า ถึงลักษณะเป็นเพียงธาตุ             
เพื่อละสัมโมหะ ความติดข้อง ความเมา และความประมาท ในเวลารับเอา                 
ปัจจัยทั้งหลายและในเวลาบริโภคปัจจัยทั้งหลายที่ตนได้มา ด้วยสัมมาวายมะ              
มีการเที่ยวภิกขาจารเป็นตน้ อนับริสุทธ์ิที่มีสภาพอยา่งนั้น. 
 ธรรมชาติใดยอ่มบริสุทธ์ิ เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ช่ือว่า ปริสุทธิ.  
 ปริสุทธินัน่เอง เป็นปาริสุทธิ.( ณ ปัจจยัในสกตัถตทัธิต) 
 เป็นสมาสว่า ปาริสุทธินั้นนัน่เอง เป็นศีล จึงช่ือว่า ปาริสุทธิศีล. 
 ปาริสุทธิศีล มี ๔ อยา่ง เพราะเหตุนั้น จึงช่ือว่า จตุปาริสุทธิศีล. 

 

 
 
 

วิสุทธิมัคคะ ข้อ  ๑๔ หน้า ๑๗ 
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(๑). ปาติโมกฺขส วรส วุโตติ เอตฺถ ปาติโมกฺขนฺติ สิกฺขาปทสีล.ํ ต ํหิ โย นํ                 
ปาติ รกฺขติ,ต ํโมกฺเขติ โมจยติ อาปายิกาทีหิ ทุกฺเขหิ(อตฺตานุวาทาทีหิ วา ภเยหิ), 
ตสฺมา ปาติโมกฺขนฺติ วุจฺจติ.  

สวํรณ ํส วโร, กายิกวาจสิกสฺส อวีติกฺกมสฺเสต ํนาม.ํ ปาติโมกฺขเมว สวํโร ปา
ติโมกฺขส วโร.  

ในบทว่า ปาติโมกฺขส วรส วุโต  – ภิกษุเป็นผู้มีกายทวารและวจีทวาร                  
อนัตนปิด ดว้ยปาติโมกขสังวร น้ี,  บทว่า ปาติโมกข์ ไดแ้ก่ สิกขาบทศีล.     

สิกฺขาปทสีลนฺติ จาริตฺตวาริตฺตปฺปเภท ํสิกฺขาปทวเสน ปญฺญตฺต ํสีล.ํ  
                                                               (มหาฏีกา ขอ้ ๑๔ หนา้ ๙๖) 
บทว่า สิกขาบทศีล ได้แก่ ศีล ที่ทรงบัญญัติ ด้วยอํานาจแห่งสิกขาบท            

มีประเภทแห่งจาริตตะและวาริตตะ. 
 

วิสุทธิมัคค์ 
จริงทีเดียว บุคคลใด ยอ่มคุม้ครอง คือยอ่มรักษา ซ่ึงสิกขาบทศีลที่นบัเน่ือง               

ในวินัยนั้น, สิกขาบทศีลที่นับเน่ืองในวินัยนั้น ย่อมยงับุคคลผูรั้กษานั้นให้พ้น               
คือย่อมให้เปลื้อง จากทุกข์ทั้งหลาย มีทุกข์ในอบายภพและสังสารทุกข์ทั้งส้ิน              
อันอื่นจากทุกข์ ในอบายนั้น(หรือจากภัยทั้งหลายมีการติเตียนตนเอง ปรานุวาทภยั  

ทณัฑภยั ทุคติภยัเป็นตน้), เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกว่า ปาติโมกข์.  
ปาติโมกฺขส วโร จาริตฺตวาริตฺตวิภาค ํวินยปริยาปนฺน ํสิกฺขาปทสีล.ํ 
                                                                          (มหาฏีกา ขอ้ ๖)  
ช่ือว่า ปาติโมกขสังวร(สังวรคือปาติโมกข)์ ไดแ้ก่ สิกขาบทศีล                      ที่

นบัเน่ืองในวินยั อนัจาํแนกเป็นจาริตตะและวาริตตะ. 
วิสุทธิมัคค์ 

 การป้องกัน ช่ือว่า สังวร, สังวรนั่น เป็นช่ือ ของอวีติกกมะ มีทางกายและ
ทางวาจา.ปาติโมกข์เท่านั้น เป็นสังวร ช่ือว่า ปาติโมกขสังวร(สังวรคือปาติโมกข์  
ก็เป็นศีล, สังวรคือสิกขาบทศีลที่นบัเน่ืองในวินยัยงับุคคลผูรั้กษาให้พน้ เป็นศีล). 

ส วรณ  กายวจีทฺวาราน ํปิทหน.ํ เยน เต สวุํตา ปิหิตา โหนฺติ, โส ส วโร.     ยสฺ
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มา ปน โส สตฺตนฺนํ อาปตฺติกฺขนฺธานํ อวีติกฺกโม วีติกฺกมปฏิปกฺโขติ กตฺวา ,            
ตสฺมา วุตฺต ํ“กายิกวาจสิกสฺส อวีติกฺกมสฺเสต  นามนฺ”ติ.  

                                                                           (มหาฏีกา ขอ้ ๑๔ หนา้ ๙๖) 
การป้องกัน(สวํรณ)ํ ไดแ้ก่ การปิด ซ่ึงกายทวารและวจีทวารทั้งหลาย. ทวาร

ทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมเป็นอนักั้น อนัปิด ดว้ยธรรมใด,ธรรมนั้น ช่ือว่า สังวร.  ก็ 
เพราะเหตุคือ สังวรนั้น คือธรรมเป็นเคร่ืองไม่กา้วล่วง(อวีติกฺกโม)             กอง
อาบตัิ ๗ กระทาํอธิบายว่า เป็นปฏิปักษต่์อวีติกกมะ, เพราะเหตุนั้น                   ท่าน
อาจารยจึ์งกล่าวว่า“สังวรนัน่ เป็นช่ือของอวีติกกมะมีทางกายและทางวาจา”.  

 

อัฏฐกถา อุทาน เมฆยิสุตต 
สํวรติ  ปิทหติ  เอเตนาติ  ส วโร , ปาติโมกฺขเมว  สํวโร  ปาติโมกฺขส วโร .                 

อตฺถโต ปน ตโต ตโต วีติกฺกมิตพฺพโต วิรติโย เจตนา จ.  
บุคคล ย่อมกั้น คือย่อมปิด ด้วยธรรมนั่น เพราะเหตุนั้น ธรรมนั่น ช่ือว่า 

สังวร (ธรรมเป็นเคร่ืองปิดกั้น).  ปาติโมกขน์ัน่เอง เป็นสังวร ช่ือว่า                          ปา
ติโมกขสังวร (สังวรคือปาติโมกข์  ก็ เป็นศีล) .   แต่ ว่าโดยสภาวะ ได้แก่                    
ความงดเว้น (คือวิรตีเจตสิกทั้งหลาย) จากวัตถุที่พึงก้าวล่วงนั้นๆ  และเจตนา.   

 

(๒)  เอวมิท  สงฺ เขปโต รูปาทีสุ กิ เลสานุพนฺธนิมิตฺตาทิคฺคาหปริวชฺ -
ชนลกฺขณ  อินฺทฺริยส วรสีลนฺติ เวทิตพฺพ .  (วิ.ม. ขอ้ ๑๕ หนา้ ๒๓) 

อินทรียสั์งวรศีลน้ี ดงัที่กล่าวมาอยา่งน้ี บณัฑิตพึงทราบ โดยสังเขป         ว่า 
อินทรียส์ังวรศีล มีการเวน้จากการยึดถือซ่ึงนิมิตและอนุพยญัชนะที่มีกิเลสติดตาม
ไป ในอารมณ์ทั้งหลาย มีรูปเป็นตน้ เป็นลกัษณะ. 

 

(๓) อาชีวปาริสุทฺธิปิ เอตฺเถว สโมธาน  คจฺฉติ.(วิ.ม. ขอ้ ๖ หนา้ ๘) 
แม้วิรติธรรมที่บริสุทธ์ิด้วยอาชีววิริยะ ย่อมถึง ซ่ึงการสงเคราะห์ลง                         

ในวีริยสังวรน้ีนัน่เทียว.   



 68 

อาชีวปาริสุทฺธิปีติ พุทฺธปฏิกุฏฺฐ ํมิจฺฉาชีว ํปหาย อนวชฺเชน                    ปจฺจย
ปริเยสเนน สิชฺฌนก ํอาชีวปาริสุทฺธิสีลมฺปิ เอตฺเถว วีริยสวํเร เอว สโมธาน  คจฺฉติ วี
ริยสาธนตฺตา. (วิ.ม.มหาฏีกา ขอ้ ๖ หนา้ ๓๒) 

บทว่า อาชีวปาริสุทฺธิปิ – แม้อาชีวปาริสุทธิ, ได้แก่แม้อาชีวปาริสุทธิศีล 
(คือวิรตสิัมมาอาชีวะ) อนัประหาณ ซ่ึงมิจฉาชีพ ที่พระพุทธเจา้ทรงติเตียน เป็นศีล             
อนัสาํเร็จ ดว้ยการแสวงหาซ่ึงปัจจยั ที่ไม่มีโทษ(มีการเที่ยวบิณฑบาต                  เป็น
ต้นด้วยวี ริยะ)  ย่อมถึง  ซ่ึ งการสงเค ราะห์ล ง ในวี ริยสังวร น้ี  นั่น เที ยว                       
เพราะอาชีวปาริสุทธิศีล(คือวิรติ) มีวีริยะเป็นเคร่ืองให้สําเร็จ(วีริยสาธนตฺตา).                            
(ไดแ้ก่อาชีวปาริสุทธิศีลคือสัมมาอาชีวะเจตสิกนัน่เอง นบัเขา้ในวีริยสังวรศีล) 

 

ยา ปน อาชีวเหตุ อาชีวการณา ปญฺญตฺตาน ํฉนฺน ํสิกฺขาปทาน ํวีติกฺกมสฺส, 
“กุหนา ลปนา เนมิตฺติกตา นิปฺเปสิกตา ลาเภน ลาภ ํนิชิคีสนตา”ติ เอวมาทีนญฺจ 
ปาปธมฺมาน  วเสน ปวตฺตา มิจฺฉาชีวา วิรติ, อิท ํอาชีวปาริสุทฺธิสีล .   

                                                                                           (วิ.ม. ขอ้ ๑๓ หนา้ ๑๗) 

 ส่วน วิรติใด(คือ มิจฺฉาชีววิรติเจตสิก)  จากมิจฉาอาชีวะ ที่เป็นไป           ดว้ย
อาํนาจ แห่งความกา้วล่วง ซ่ึงสิกขาบท ๖ ที่ทรงบญัญตัิไว ้                      เพราะ
อาชีวะเป็นเหตุ เพราะอาชีวะเป็นการณะ,  และ ดว้ยอาํนาจ                      แห่งบาป
ธรรมทั้งหลาย มีอาทิอย่างนี้ว่า “กุหนา(การหลอกลวง ดว้ยกุหนวตัถุ            ๓ 
อยา่ง มีการเสพปัจจยั การพูดเลียบเคียง และการอาศยัอิริยาบถ)                     ลปนา
(การพูดป้อยอ ตนเองหรือทายก โดยประการที่เขา ย่อมให้ ซ่ึงส่ิงอะไร ๆ )  เนมิตฺ
ติกตา(ภาวะแห่งบุคคลผูก้ระทาํ ซ่ึงนิมิตคือกายกรรมและวจีกรรม                       ที่
ให้เกิดรู้ว่าจะให้ปัจจยั)   นิปฺเปสิกตา(ภาวะแห่งบุคคลผูบ้ดขย้ีดว้ยการด่า       เป็น
ต้น เพราะลาภ)   ลาเภน ลาภ  นิชิคีสนตา(ภาวะของความต้องการซ่ึงลาภของ
บุคคลอื่น ดว้ยลาภอนัตนไดแ้ลว้ เพราะความเป็นผูม้กัมาก )”ดงัน้ี, วิรติน้ี ช่ือว่า อา
ชีวปาริสุทธิศีล. 
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(๔) “ปฏิสงฺขา โยนิโส จีวรํ ปฏิเสวติ , ยาวเทว สีตสฺส ปฏิฆาตายา”ติ             
อาทินา (ม.มู.๑๒/๒๓/๑๔, องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๕๘/๓๗๒)นเยน วุตฺโต ปฏิสงฺขานปริสุทฺโธ 
จตุปจฺจยปริโภโค, อิท ํปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีล  นาม.   (วิ.ม. ขอ้ ๑๓ หนา้ ๑๗)                                                                                                         

อนวัชชเจตนาเป็นเคร่ืองบริโภคซ่ึงปัจจยั ๔ ที่บริสุทธ์ิ                          เพราะ
ปัจจเวกขณญาณ  ที่ตรัสไว ้โดยนัย มีอาทิว่า “ ภิกษุพิจารณาแลว้          (คือปัจจ
เวกขณญาณแลว้) โดยโยนิโส(คือโดยอุบาย ที่ตรัสไว ้ตามนยัมีอาทิว่า) เพียงเท่าน้ี 
เพื่อป้องกนั ต่อความหนาว   ย่อมเสพ(คือปริภุญฺชติ – ยอ่มบริโภค)           ซ่ึงจีวร
( ทั้ ง ส้ิ น  ใ น จี ว ร ทั้ ง ห ล า ย มี ป ร ะ เ ภ ท แ ห่ ง อัน ต ร ว า ส ก เ ป็ น ต้น ) ” ดั ง น้ี ,                                   
น้ี ช่ือว่า  ปัจจยสันนิสสิตศีล. 

ปฏิสงฺขาเนน ปจฺจเวกฺขณาย ปริสุทฺโธ อสํกิลิฏฺโฐ ปฏิสงฺขานปริสุทฺโธ.            
จตฺตาโร ปจฺจยา ปริภุญฺชียนฺติ  เอ เตนาติ  จตุปจฺจยปริโภโค ,  ตถาปวตฺตา             
อนวชฺชเจตนา.(วิ.ม.มหาฏีกา ขอ้ ๑๓ หนา้ ๔๖) 

บริสุทธ์ิ คือไม่เศร้าหมอง เพราะการพิจารณา คือเพราะปัจจเวกขณญาณ      
ช่ือว่า ปฏิสังขานปริสุทธะ(บริสุทธ์ิเพราะการพิจารณา). 

ปัจจยั ๔ อนัภิกษุยอ่มบริโภค ดว้ยเจตนานัน่ เพราะเหตุนั้น เจตนานัน่     ช่ือ
ว่า จตุปัจจยปริโภคะ(เจตนาเป็นเคร่ืองบริโภคซ่ึงปัจจยั ๔),  ไดแ้ก่             อนวชัช
เจตนา(เจตนาที่ไม่มีโทษ) ที่เป็นไปโดยประการอยา่งนั้น.       

 

วินัยมี ๔ อย่าง 
 สํวรวินโย จ ปหานวินโย จ สมถวินโย จ ปญฺญตฺติวินโย จาติ จตุพฺพิโธปิ 
วินโย.(ปาราชิกอฏฺฐกถา ข้อ ๓๙ หน้า ๒๓๖). ส วรวินโย ติ ปญฺจวิโธปิ  สํวโร.                     
ปหานวินโยติ ปญฺจวิธมฺปิ ปหาน.ํ สมถวินโยติ สตฺต อธิกรณสมถา.ปญฺญตฺติวินโย-
ติ สิกฺขาปทเมว. (วินยฏีกา) 
 แม้วินัยทั้ ง ๔ อย่างคือ สังวรวินัยด้วย ปหานวินัยด้วย สมถวินัยด้วย                     
บญัญตัิวินัยดว้ย. บทว่า สังวรวินัย ไดแ้ก่ แมสั้งวรทั้ง ๕. บทว่า ปหานวินัย ไดแ้ก่ 
แม้ปหานะทั้ง ๕. บทว่า สมถวินัย ได้แก่ อธิกรณสมถะ ๗. บทว่า บัญญัติวินัย 
ไดแ้ก่ สิกขาบทนัน่เอง. 
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๒.จิตตวิสุทธ ิ

 

(๕๐). อุปจารสมาธิ อปฺปนาสมาธิ เจติ ทุวิโธปิ สมาธิ จิตฺตวิสุทฺธิ นาม. 
 

สมาธิทั้ง ๒ อยา่ง คือ อุปจารสมาธิ และอปัปนาสมาธิ ช่ือว่า จิตตวิสุทธิ. 
 

ความหมายค าว่า จิตตวิสุทธ ิ
จิตฺตวิสุทฺธิ นาม จิตฺตสฺส วินีวรณภาวาปาทนวเสน วิโสธนโต, จิตฺตสีเสน 

นิทฺทิฏฺฐตฺตา วิสุทฺธตฺตา จาติ วา กตฺวา.  
                                                                                          (วิภาวินีฏีกา หนา้ ๓๓๔) 

          

                     สมาธิ ช่ือว่า จิตตวิสุทธิ เพราะช าระจิต ดว้ยอาํนาจให้ถึงภาวะที่ไม่มีนิวรณ์, 
(สมาธิเป็นเคร่ืองบริสุทธ์ิของจิต จากมลทินคือนิวรณ์ ช่ือว่า จิตตวิสุทธิ) 

อีกอย่างหน่ึง เพราะทาํอธิบายว่า สมาธิ ช่ือว่า จิตตวิสุทธิ เพราะแสดงไข
สมาธิ ดว้ยจิตเป็นประธาน และเพราะบริสุทธิ์จากมลทินคือนิวรณ์ ของสมาธิ. 

 

จิตฺตวิสุทฺธีติ เอตฺถ จิตฺตสทฺเทน สมาธินิทฺทิฏฺโฐติ วุตฺต ํ“ทุวิโธปิ สมาธิ   
จิตฺตวิสุทฺธิ นามา”ติ    

                                                                  (ปรมตฺถทีปนีสงฺคหมหาฏีกา หนา้ ๔๑๐)   
 

ในบทน้ีว่า จิตตวิสุทธิ ท่านแสดงไขสมาธิ ด้วยจิตตศัพท์ เพราะเหตุนั้น 
ท่านอาจารยจึ์งกล่าวว่า “สมาธิทั้ง ๒ อย่าง คือ อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ         
ช่ือว่า จิตตวิสุทธิ”. 

มหาฏีกา ข้อ ๓ หน้า ๑๓ 

 น หิ ขณิกสมาธึ วินา วิปสฺสนา สมฺภวติ.  

 จริงทีเดียว เวน้เสีย ซ่ึงขณิกสมาธิ วิปัสสนา ยอ่มไม่บงัเกิด. 
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๓.ทิฏฐิวิสุทธ ิ
 

(๕๑ ) . ล กฺ ขณรสป จฺ จุป ฏฺ ฐานปท ฏฺฐานว เสน  น าม รูปป ริ คฺคโห                          
ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ นาม.  
  

การกาํหนดถือเอานามและรูปที่มีในภูมิ ๓ อนัเป็นโลกิยอภิญเญยยธรรม 
๒๕ โกฏฐาส มีขันธ์ ๕, ทวาร ๖, อารมณ์ ๖, วิญญาณ ๖, ผสัสะ ๖, เวทนา ๖, 
สัญญา ๖, เจตนา ๖, ตณัหา ๖, วิตก ๖, วิจาร ๖, ธาตุ ๖, กสิณ ๑๐, โกฏฐาส ๓๒, 
อายตนะ ๑๒, ธาตุ ๑๘, โลกิยินทรีย์ ๑๙, ธาตุ ๓, ภพ ๓, ภพ ๓, ภพ ๓ อีก,                  
รูปฌาน ๔, อัปปมัญญา ๔, อรูปสมาบัติ ๔, และปฏิจจสมุปบาท ๑๒ เป็นต้น           
ด้วยอํานาจแห่งปัจจัตตลักขณะโดยพิศดาร ด้วยนัยมีอาทิว่า “ผุสนลกฺขโณ                    
ผสฺโส - ผสัสะ มีการกระทบอารมณ์ เป็นลักขณะ, กกฺขฬลกฺขณา ปถวี - ปถวี                
มีความแข็ง เป็นลกัขณะ”  

และดว้ยอาํนาจแห่งสามญัญลกัขณะ โดยสังเขป ดว้ยนยัมี                     อาทิ
ว่า “นมนลกฺขณ  นาม  - นาม มีความนอ้มไปสู่อารมณเ์ป็นลกัขณะ,                      รุปฺ
ปนลกฺขณ  รูป  - รูป มีความเกิดแปรปรวนไปเป็นลกัขณะ”  และดว้ยอาํนาจแห่งกิจ
จรส สัมปัตติรส, อาการปัจจุปัฏฐาน ผลปัจจุปัฏฐาน,  

การกาํหนดถือเอาเช่นน้ี เป็นการกาํหนดรู้ทุกขสัจจ ์ช่ือว่า ทิฏฐิวิสุทธิ. 
 

ลักขณาทิจตุกกะ 
ลกฺขณาทีสุ หิ เตส  เตส  ธมฺมาน  สภาโว วา สามญฺญ  วา ลกฺขณ  นาม.         

กิจฺจ  วา (ตสฺส) สมฺปตฺติ วา รโส นาม. อุปฏฺฐานากาโร วา ผล  วา ปจฺจุปฏฺฐาน  นาม. 
อาสนฺนการณ  ปทฏฺฐาน  นาม.  

                                                         (อฏฺฐสาลินี  กามาวจรกุสลวณฺณนา หนา้ ๑๑๐) 
อธิบายว่า ในธรรมที่มีปริมาณ ๔ มีลกัขณะเป็นตน้,สภาวะคือภาวะที่เป็น

ของตน, หรือเป็นไปกับความเป็นธรรมมีอยู่ โดยสัจฉิกัตถะและปรมัตถะ(๑)   
และสามัญญะคือภาวะแห่งส่ิงที่ เสมอกัน(๑) ของธรรมทั้งหลายเหล่านั้นๆ                            
ช่ือว่า  ลักขณะ. 
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กิจคือหนา้ที่ และสัมปัตติคือความถึงพร้อม ของกิจนั้น ช่ือว่า  รส.   
อาการที่ปรากฏ และผล ช่ือว่า  ปัจจุปัฏฐาน. 
เหตุใกล ้ช่ือว่า  ปทัฏฐาน. 

 

ลักขณะ มี ๒ ประการ 
๑.สภาวลักขณะ  ความว่า  เค ร่ืองกําหนดรู้คือภาวะ ที่ เ ป็นของตน                            

มีผุสนลกัขณะของผสัสะ กกัขฬลกัขณาของปถวี เป็นตน้ อนัเป็นอสาธารณภาวะ                              
คือภาวะที่ไม่ทั่วไป ของธรรมทั้ งหลาย เหมือนอย่าง ความร้อน ของไฟ.                    
หรือเรียกว่า วิเสสลกัขณะ(เคร่ืองกาํหนดรู้ที่พิเศษ) ปัจจตัตลกัขณะ(เคร่ืองกาํหนด
รู้เฉพาะตน). 

๒.สามัญญลักขณะ  ความว่า เคร่ืองกาํหนดรู้คือภาวะแห่งส่ิงที่เสมอกัน                          
อนัเป็นสาธารณภาวะคือภาวะที่ทัว่ไปของสังขารธรรมทั้งหลาย มีอนิจจลกัขณะ 
ของสั งขารทั้ งหลา ย ,   รุปปนลักขณะของรูปทั้ ง หลา ย ,   นมนลักขณะ                         
ของนามทั้งหลาย, เวทยิตลกัขณาของเวทนาทั้งหลาย เป็นตน้. 

 

รุปฺปนลกฺขณาทิกมฺปิ อิธ สามญฺญลกฺขเณเนว สงฺคหิตนฺติ ทฏฺฐพฺพ . 
                                                          (มหาฏีกา  ขอ้ ๖๔ หนา้  ๑๘๒) 

แม้รุปปนลักขณะ(ลกัษณะที่ย่อยยบัไปของรูปธรรม)เป็นต้น อันบณัฑิต             
พึงรู้ว่า ท่านอาจารยส์งเคราะห์ ดว้ยสามญัญลกัขณะนัน่เอง ในอรรถน้ี. 

 

อาทิสทฺเทน นมนรุปฺปนาทิสามญฺญลกฺขณรสาทโย สงฺคณฺหาติ.  
                                    (มณิสารมญฺชูสาฏีกา ป. ๙ ขอ้ ๕๑ หนา้ ๔๖๗) 
สามัญญลักขณะมีนมนลักขณะ รุปปนลักขณะเป็นต้นและรสเป็นต้น 

สงเคราะห์ ดว้ยอาทิศพัท ์ในบทว่า ปจฺจตฺตลกฺขณาทวิเสน ของวิภาวินีฏีกา. 
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รส มี ๒ ประการ 
๑. กิจจรส  ความว่า รสคือหนา้ที่ ของสภาวะนั้น เหมือนอยา่ง การทาํให้สุก      

ของไฟ.   
๒.สัมปัตติรส   ความว่า  รสคือความถึงพร้อม กล่าวคือสัมปันนภาวะ   

(ความบริบูรณ์) ของกิจนั้น ไดแ้ก่คุณที่ได ้เหมือนอยา่งแสงสว่าง ของไฟ.   
 

ปัจจุปัฏฐาน มี ๒ ประการ 
๑.อุปัฏฐานาการปัจจุปัฏฐาน ความว่า  ปัจจุปัฏฐานคืออาการที่ปรากฏ                            

แก่ปัญญา ของพระโยคี. ดังที่มหาฏีกากล่าวว่า ฯลฯ ปจฺจุปติฏฺฐติ, ญาณสฺส           
โคจรภาว  คจฺฉติ - ยอ่มปรากฏ คือยอ่มถึง ซ่ึงความเป็นอารมณ์ แก่ญาณ.  

๒.ผลปัจจุปัฏฐาน ความว่า  ปัจจุปัฏฐานคือผล ที่ถูกปัจจัยของตนทาํให้
ตั้งขึ้น ไดแ้ก่ ผลที่ตั้งขึ้น ดว้ยอาํนาจแห่งสหชาตะและนานักขณิกะ เหมือนอยา่ง 
ควนั ของไฟ.  

ปทัฏฐาน 
ความว่า  เหตุใกล้ ที่ เ ป็นปัจจัย  แก่การเ กิดขึ้ นสภ าวะ นั้ น  ได้แก่                          

อสาธารณปัจจัย คือปัจจัยที่ไม่ทั่วไป เป็นปธานเหตุ แก่สังขารธรรมเหล่าอื่น          
เพ่ือความอุบติัขึ้น ของสภาวะนั้น.                              

(พึงทราบว่า ปทฏัฐาน พึงรู้ ดว้ยปัจจยปริคคหญาณ) 
 

ว่าด้วยลักขณะของนามรูปปริจเฉทญาณ 
 กถญฺจ ภิกฺขเว จกฺขุมนฺโต จ ปสฺสนฺติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ภูต ํภูตโต ปสฺสติ, 
ภูตํ ภูตโต ทิ สฺวา  ภูตสฺส นิ พฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ .                            
เอว ํโข  ภิกฺขเว จกฺขุมนฺโต จ ปสฺสนฺติ.  
                                                                                   (ขุ. อิติ. ๒๕/๔๙/๒๗๐ ทิฏฺฐิคตสุตฺต) 
  

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผูม้ีปัญญาจักษุ ย่อมเห็น 
อยา่งไร ? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ในพระศาสนาน้ี ย่อมเห็น ภูต(ไดแ้ก่ขนัธ์ ๕)                       
โดยความเ ป็น  ภูต ( ไ ด้แก่ โ ดยส ภา ว ะที่ ไม่ วิป ริ ต คือโ ด ยส ภาวลักขณะ                          
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และสามัญญลกัขณะ), เพราะเห็นภูต โดยความเป็นภูต ย่อมเป็นผู้กาํลังเป็นไป 
เพื่ อความเบื่ อหน่า ย ภูต(ได้แก่ธรรมมีในภูมิ  ๓)  เพื่ อคลายกําหนัดภูต                         
เพื่อความดับภูต. ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย เทวดาและมนุษย์ทั้ งหลาย ผู ้มีจักษุ                  
(ไดแ้ก่มรรคปัญญา) ช่ือว่า ยอ่มเห็น อยา่งน้ีแล. 

 

อัฏฐกถาอติิวุตตก ทิฏฐิคตสูตร ข้อ ๔๙ หน้า ๒๐๔ 
ภูตนฺติ ขนฺธปญฺจกํ. ตญฺหิ ปจฺจยสมฺภูตตฺตา ปรมตฺถโต วิชฺชมานตฺตา จ     

ภูตนฺติ วุจฺจติ. เตนาห “ภูตมิท ํภิกฺขเว สมนุปสฺสถา”ติ (ม.มู. ๑๒/๔๐๑/๓๕๘). ภูตโต                      
อวิปรีตสภาวโต สลกฺขณโต สามญฺญลกฺขณโต จ ปสฺสติ. อิทญฺหิ ขนฺธปญฺจกํ   
นามรูปมตฺต.ํ ตตฺถ “อิเม ปถวีอาทโย ธมฺมา รูปํ, อิเม ผสฺสาทโย ธมฺมา นาม,ํ  อิมานิ 
เนส ํลกฺขณาทีนิ,  อิเม เนส ํอวิชฺชาทโย ปจฺจยา”ติ เอว ํสปจฺจยนามรูปทสฺสนวเสน 
เจว,  “สพฺเพปิเม ธมฺมา อหุตฺวา สมฺโภนฺติ,  หุตฺวา ปฏิเวนฺติ,  ตสฺมา อนิจฺจา,              
อนิจฺจตฺตา ทุกฺขา,  ทุกฺขตฺตา อนตฺตา”ติ เอว ํอนิจฺจานุปสฺสนาทิวเสน จ ปสฺสตีติ          
อตฺโถ. เอตฺตาวตา ตรุณวิปสฺสนาปริโยสานา วิปสฺสนาภูมิ ทสฺสิตา. นิพฺพิทายาติ                    
ภูตสงฺขาตสฺส เตภูมกธมฺมชาตสฺส นิพฺพินฺทนตฺถาย,  เอเตน พลววิปสฺสน ํทสฺเสติ.                
วิราคายาติ วิราคตฺถ  ํวิรชฺชนตฺถ,ํ  อิมินา มคฺค  ํทสฺเสติ. นิโรธายาติ นิรุชฺฌนตฺถํ,                        
อิ มิ น า ปิ  ม คฺ ค เม ว  ท สฺ เส ติ . นิ โรธายา ติ  ว า  ป ฏิ ปฺ ป สฺ ส ทฺ ธิ นิ โร เธน  ส ทฺ ธึ                                 
อ นุปาทิ เสสนิพฺพานํ  ทสฺเสติ . เอว  โข  ภิกฺข เว  จกฺขุมนฺ โต  ปสฺสนฺ ตี ติ  เอวํ                             
ปญฺญาจกฺขุมนฺโต สปุพฺพภาเคน มคฺคปญฺญาจกฺขุนา จตุสจฺจธมฺม ํปสฺสนฺติ. 

 

บทว่า  ภูต  (เห็นภูต) ได้แก่ ขันธปัญจกะ. เพราะว่า ขันธปัญจกะนั้ น                
ถูกเรียกว่า ภูต  เพราะเกิดจากปัจจัย และเพราะมีอยู่โดยปรมัตถ์. ด้วยเหตุนั้น                   
จึงตรัสว่า "ภูตมิท   ภิกฺขเว  สมนุปสฺสถ - ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจง
พิจารณาเนืองๆซ่ึงภูตน้ี".   

โดยความเป็นภูต(ภูตโต)  ได้แก่ภิกษุย่อมเห็นโดยสภาวะที่ไม่วิปริต                       
คือโดยลกัษณะของตน และโดยสามญัญลกัษณะ.   

อธิบายว่า ภิกษุย่อมเห็นขันธปัญจกะน้ี เป็นเพียงนามรูป. ในเร่ืองนั้น          
มีอรรถาธิบายว่า  ย่อมเห็น ด้วยอํานาจการเห็นนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยอย่างน้ี               
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ว่า “ธรรมทั้ งหลาย มีปฐวีเป็นต้นเหล่าน้ี เป็นรูป, ธรรมทั้ งหลายมีผัสสะ                
เป็นต้นเหล่าน้ี เป็นนาม,นามและรูปทั้ งหลายเหล่าน้ี เป็นลักษณะเป็นต้น                          
ของขันธปัญจกะทั้งหลายเหล่านั้ น, ธรรมทั้ งหลายมีอวิชชาเป็นต้นเหล่าน้ี                   
เป็นปัจจัย แก่ขันธปัญจกะทั้ งหลายเหล่านั้ น” และย่อมเห็น ด้วยอํานาจ                  
อนิจจานุปัสสนาเป็นต้นอย่างน้ีว่า “ธรรมทั้งหลายเหล่าน้ีทั้ งหมด ไม่มีแล้ว                
ย่อมมีขึ้ น ,  มีแล้ว ย่อมดับไป, เพราะเหตุนั้ น ธรรมทั้ งหลาย จึงไม่ เที่ยง,                      
เพราะไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์, เพราะเป็นทุกข์จึงเป็นอนัตตา. ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี            
เป็นอนัทรงแสดงวิปัสสนาภูมิ ที่มีตรุณวิปัสสนาเป็นที่สุด. 
 บทว่า  นิพฺพิทาย ( เพื่ อความเบื่ อหน่ายภูต)  ได้แก่  เ พ่ือประโยชน์                        
ต่อความเบื่อหน่ายธรรมชาติอันมีในภูมิ ๓ ที่เรียกว่าภูต.ด้วยบทน้ี ทรงแสดง            
พลววิปัสสนา.   

บทว่า วิราคาย(เพื่อคลายกาํหนดัภูต) ไดแ้ก่ เพ่ือวิราคะ คือเพ่ือคลายกาํหนดั
, ดว้ยบทน้ี พระผูม้ีพระภาคเจา้ทรงแสดง ถึงมรรค.   

บทว่า  นิโรธาย(เพื่อความดับภูต)  ได้แก่ เพ่ือความดับ.แม้ด้วยบทน้ี                 
ทรงแสดงถึงมรรคเหมือนกัน. หรือบทว่า นิโรธาย ทรงแสดงถึงอนุปาทิเสส- 
นิพพานพร้อมดว้ยปฏิปัสสัทธินิโรธ (ความดบัโดยภาวะที่สงบ).    

บทว่า  เอว  โข จกฺขุมนฺโต ปสฺสนฺติ ไดแ้ก่ ผูม้ีปัญญาจกัษุทั้งหลาย ยอ่มเห็น                  
จตุสัจจธรรม ดว้ยจกัษุคือมรรคปัญญา โดยมีปุพพภาคอยา่งน้ี. 

 

ว่าด้วยการถือเอาอารมณ์ของภาวนา 
 นนุ จ ตชฺชาปญฺญตฺติวเสน สภาวธมฺโม คยฺหตีติ ? สจฺจ  คยฺหติ                 ปุพฺพ
ภาเค, ภาวนาย ปน วฑฺฒมานาย ปญฺญตฺตึ สมติกฺกมิตฺวา สภาเวเยว                   จิตฺต   
ติฏฺฐติ.   
                                                    (มหาฏีกา ขอ้ ๑๔๕ หนา้ ๓๑๖ พุทฺธานุสฺสติกถาวณฺณนา) 

ถามว่า ก็ สภาวธรรม(มีศีลเป็นต้น) อันพระโยคี ย่อมกาํหนดถือเอาได้                
ดว้ยอาํนาจบญัญตัิ(ว่าอรห ํเป็นตน้)ที่เกิดจากสภาวธรรมนั้น(ตชฺชาปญฺญตฺติวเสน) 
มิใช่หรือ ? 
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ตอบว่า เป็นความจริงว่า ในส่วนเบ้ืองต้น ย่อมกาํหนดถือเอาสภาวธรรม               
(มีศีลเป็นต้น) ด้วยอาํนาจบัญญัติ(ว่า อรหํ เป็นต้น)ที่เกิดจากสภาวธรรมนั้ น,                             
แต่ เมื่อภาวนา ให้เจริญไปอยู่ (อุปจาร)จิตก้าวล่วงแล้ว ซ่ึงบัญญัติ (ว่า อรหํ                     
เป็นตน้) ย่อมตั้งอยู่ ในสภาวธรรม(มีศีลเป็นตน้)เท่านั้น.(แม้ในวิปัสสนาปัญญา               
ก็เหมือนกนั พระโยคีพึงถือเอา ซ่ึงธรรมและวินัยที่พระพุทธเจา้ ทรงบญัญัติไว ้
ประกาศไว ้โดยความเป็นอุบายบรรลุ ซ่ึงวิปัสสนาปัญญา) 

(ตชัชาบญัญติัคือสัททบญัญติัที่เป็นวิชชมานบญัญติันัน่เอง)  
      

ความหมายค าว่า ทิฏฐิวิสุทธิ 
“นามรูปโต อตฺตา นตฺถี”ติ ทสฺสนโต ทิฏฺฐิ จ อตฺตทิฏฺฐิมลวิโสธนโต วิสุทฺธิ 

จาติ กตฺวา.  
                                                                                 (วิภาวินีฏีกา ป. ๙ หนา้ ๓๓๕) 
 

เพราะทาํอธิบายว่า ช่ือว่า ทิฏฐิ เพราะเห็นว่า “อตัตาไม่มีอยู่ จากนามรูป”
ดว้ย,  ช่ือว่า วิสุทธิ เพราะช าระมลทินคืออตัตทิฏฐิดว้ย. 

ทิฏฺฐิเยว วิสุทฺธิ ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ.(มณิสารมญฺชูสาฏีกา ป.๙ หนา้ ๔๖๗) 
ทิฏฐินัน่เอง เป็นวิสุทธิ ช่ือว่า ทิฏฐิวิสุทธิ. 
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๔. กังขาวิตรณวิสุทธิ 
 

(๕๒).เตสเมว จ นามรูปาน  ปจฺจยปริคฺคโห กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ นาม. 
  

และ การกําหนดถือเอาปัจจัยมีกรรมเป็นต้นที่สําเร็จแล้วโดยประจักษ์           
และโดยอนุมาน(อดีตปัจจยัสําเร็จโดยอนุมานเพราะไม่มีอยู่,ปัจจุบนัปัจจยัสําเร็จ            
โดยประจักษ์เพราะมีอยู่)  แห่งความเป็นไปของนามและรูปทั้งหลายเหล่านั้น          
นั่นแหละ ในอัทธากาลทั้ง ๓ ด้วยอาํนาจแห่งสาธารณะและอสาธารณะปัจจัย        
อยา่งน้ีว่า  

เบื้องแรก ในปฏิสนธิกาล นามและรูป ย่อมบังเกิด ด้วยอาํนาจแห่งเหตุ          
คืออวิชชา ตณัหา อุปาทาน และกรรม.  

ส่วน ในปวตัติกาล รูป ย่อมเกิดขึ้น ดว้ยอาํนาจแห่งปัจจยัคือ กรรม จิต อุตุ
อาหาร  

และนาม ย่อมเกิดขึ้ น ด้วยอํานาจแห่งสามัญญปัจจัยคือสาธารณปัจจัย                
มีจักขุทวารและรูปารมณ์เป็นต้นอันเป็นนิสสยปัจจัยและเป็นอารัมมณปัจจัย         
เป็นตน้  

แ ล ะ ว่ า โด ย วิ เส ส ปั จ จั ย  คื อ  อ ส า ธา รณ ปั จจัย  กุศล  ย่อ ม เ กิ ด ขึ้ น                         
เพราะโยนิโสมนสิการ สัทธัมมัสสวนะ สัปปุริสูปนิสสยะ อัตตสัมมาปณิธิ                   
และสมบัติจักร ๔ คือ ปฏิรูปปเทสวาสะ สัปปุริสูปนิสสยะ อัตตสัมมาปณิธิ             
ปุพเพกตปุญญตา(จรนฺติ คจฺฉนฺติ เอเตน สุคตินิพฺพานานิ สตฺตาติ จกฺก  – ธรรม ๔
เป็นเคร่ืองเที่ยวไปสู่สุคติและนิพพานของสัตวท์ั้งหลาย ช่ือว่า จักร, มณิสาร), 

อกุศล ย่อมเกิดขึ้น เพราะปัจจยัมีอโยนิโสมนสิการเป็นตน้อนัตรงกนัขา้ม
กบักุศลนั้น, 

วิบาก ยอ่มเกิดขึ้น ดว้ยอาํนาจกุศล อกุศล คติ และกาลเป็นตน้ 
กิริยาวัชชนะทั้ง ๒ ย่อมเกิดขึ้น ดว้ยอาํนาจภวงัค์, โวฏฐัพพนะย่อมเกิดขึ้น 

ดว้ยอาํนาจสันตีรณะ, 
กิริยชวนะ ๑๘  และอาวัชชนะ ย่อมเกิดขึ้ น ด้วยอํานาจแห่งสันดาน             

พระขีณาสพ (วิภาวินีฏีกา). 
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ภวงฺคาทิโก กิริยสฺส(วิ.ม.ขอ้ ๖๘๑) - ภวงัคเ์ป็นตน้เป็นปัจจยั  แก่กิริยา. 
ภวงฺคาทิโกติ  ภวงฺคสนฺตีรณปริตฺตกิ ริยารหตฺตาทิโก . ตตฺถ ภวงฺค                    

ปญฺจทฺวารมโนทฺวาราวชฺชนกิริยานํ , สนฺตีรณ  โวฏฺฐพฺพนสฺส, ปริตฺตกิริยา                     
ยถารหํ ปริตฺตมหคฺคตกิริยานํ, อรหตฺต  อาวชฺชนวชฺชานํ สพฺพกิริยานํ ปจฺจโยติ 
เวทิตพฺพ.ํ  มหาฏีกา ขอ้ ๖๘๑ 

บทว่า ภวังค์เป็นต้นเป็นปัจจัย  ได้แก่  ภวังค์ สันตีรณะ ปริตตกิริยา                
และอรหัตต์เป็นต้น. ในปัจจัยมีภวงัค์เป็นต้นนั้น พึงทราบว่า ภวังค์เป็นปัจจัย              
แก่กิริยาคือปัญจทวาราวชัชนะและมโนทวาราวชัชนะ, 

สันตีรณะเป็นปัจจยั แก่โวฏฐพัพนะ, 
ปริตตกิริยาคือกามกิริยาชวนะ ๙ และมโนทวาราวัชชนะ เป็นปัจจัย             

แก่กามกิริยชวนะ ๙  มโนทวาราวชัชนะ และมหัคคตกิริยา ๙ ตามสมควร, 
อรหัตต์ เป็นปัจจยั แก่กิริยาชวนะ ๑๘ ทั้งปวง เวน้อาวชัชนะทั้ง ๒ .   
ก า ร กํา ห น ด ถื อ เ อ า เ ช่ น น้ี เ ป็ น ก า ร กํา ห น ด รู้ ส มุ ท ย สั จ จ์   ช่ื อ ว่ า                         

กังขาวิตรณวิสุทธิ. 
 

ความหมายค าว่า กังขาวิตรณวิสุทธิ 
“อโหสึ นุ โข อหมตีตมทฺธานนฺ”ตฺยาทิกาย(ม.มู.๑๒/๑๘/๑๑,สํ.นิ.๑๖/๒๐/๒๖) 

โสฬสวิธาย,“สตฺถริ กงฺขตี”ตฺยาทิกาย(ธ.สํ.๓๔/๑๑๒๓/๒๖๒,วิ.๓๕/๙๑๕/๔๔๖)   
อฏฺฐวิธาย จ กงฺขาย วิตรณโต อติกฺกมนโต กงฺขาวิตรณา, อเหตุกวิสมเหตุทิฏฺฐิมล-
วิโสธนโต วิสุทฺธิ จาติ กตฺวา. (วิภาวินีฏีกา ป.๙ ขอ้ ๕๒ หนา้ ๓๓๕) 

เพ รา ะ ทํา อ ธิบ าย ว่ า  ช่ือ ว่ า  กั งขาวิ ตรณา  เพ รา ะ ก า รข้า มพ้น  คือ                      
เพราะการกา้วล่วง จากความสงสัย ๑๖ อย่างมีอาทิว่า “ในอดีตกาล เราเคยมีแลว้            
หรือหนอ อธิบายว่า ยอ่มสงสัย ซ่ึงภาวะที่ตนมีอยู ่ ในอดีตชาติ เพราะอาศยัอาการ
ที่เห็นผิดว่าเที่ยง(สสฺสตาการ  นิสฺสาย)”, และ ๘ อยา่งมีอาทิว่า “ ปุถุชนยอ่มสงสัย 
ในพระศาสดา”, และช่ือว่า วิสุทธิ เพราะช าระมลทินคืออเหตุกทิฏฐิ(ความเห็นผิด
ว่านามรูปไม่มีเหตุ) และวิสมเหตุทิฏฐิ(ความเห็นผิดในเหตุที่ไม่ เหมาะสม                  
มีการเนรมิตของพระอิศวรเป็นตน้). 
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๕.มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 
 

(๕๓).ตโต ปร  ปน ตถาปริคฺคหิ เตสุ  สปฺปจฺจเยสุ  เตภูมกสงฺขาเรสุ                      
อตีตาทิเภทภินฺเนสุ ขนฺธาทินยมารพฺภ กลาปวเสน สงฺขิปิตฺวา “อนิจฺจ  ขยฏฺเฐน, 
ทุกฺข  ภยฏฺเฐน,  อนตฺตา อสารกฏฺเฐนา”ติ อทฺธานวเสน สนฺตติวเสน ขณวเสน วา 
สมฺมสนญาเณน ลกฺขณตฺตย  สมฺมสนฺตสฺส เตสฺเวว ปจฺจยวเสน ขณวเสน จ 
อุทยพฺพยญาเณน อุทยพฺพย  สมนุปสฺสนฺตสฺส จ : — 

“โอภาโส ปีติ ปสฺสทฺธิ   อธิโมกฺโข จ ปคฺคโห 
  สุข  ญาณมุปฏฺฐาน-  มุเปกฺขา จ นิกนฺติ เจ”ติ 

โอภาสาทิวิปสฺสนุปกฺกิเลสปริปนฺถปริคฺคหวเสน มคฺคามคฺคลกฺขณววตฺถาน  
มคฺคามคฺคญาณทสฺสนวิสุทฺธิ นาม. 

 

สัมมสนญาณ 
ส่วน อื่นต่อจากปัจจยปริคคหะคือกงัขาวิตรณวิสุทธินั้น ในสังขารทั้งหลาย

ที่นับเน่ืองในภูมิ ๓ ที่เป็นไปกับปัจจัย ที่ถูกกาํหนดถือเอาแลว้โดยประการนั้น 
(คือด้วยอาํนาจการกาํหนดปัจจัตตลักขณะเป็นต้น และด้วยอาํนาจการกาํหนด
ปัจจัย)   พระโยคี เ ร่ิมต้นปรารภเทศนานัยมีขันธเทศนาเป็นต้น ที่มาแล้ว                   
ดว้ยอาํนาจปริญเญยยธรรม ๒๕ โกฏฐาส มี ๑๙๘ ประเภท(เวน้โลกุตตรินทรีย ์๓) 
คือขนัธ์ ๕, ทวาร ๖, อารมณ์ ๖, วิญญาณ ๖, ผสัสะ ๖, เวทนา ๖, สัญญา ๖, เจตนา 
๖, ตัณหา ๖, วิตก ๖, วิจาร ๖, ธาตุ ๖, กสิณ ๑๐, โกฏฐาส ๓๒, อายตนะ ๑๒,                 
ธาตุ ๑๘, โลกิยินทรีย์ ๑๙, ธาตุ ๓, ภพ ๓, ภ พ ๓, ภพ ๓ อีก, รูปฌาน ๔,                       
อัปปมัญญา ๔, อรูปสมาบัติ ๔, และปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ในความแตกต่างกนั
ทั้งหลาย โดยประเภท ๑๑ มีอดีต อนาคตและปัจจุบันเป็นต้น รวบรวมย่อแล้ว                
ด้ วยอ านาจกลาป (คือ ด้ว ยอํานา จ เ ป็นกลุ่ ม ก้อนเ ดี ยวกัน)  พิ จา รณา อยู่                            
ซ่ึงลกัขณะ ๓ (ดว้ยกลาปสัมมสนญาณ ที่เป็นไปดว้ยอาํนาจสัมมสนะลกัขณะ ๓
กล่าวคืออาการที่มีแล้วก็ไม่มี(อนิจจะ), อาการที่บีบคั้นโดยความเกิดดบั(ทุกข์) 
และอาการที่ไม่เป็นไปในอาํนาจ(อนัตตา) โดยเก่ียวกับอดีตอัทธานะเป็นต้น               
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(คืออดีตภพ อนาคตภพ และปัจจุบันภพ) โดยเก่ียวกับอดีตสันตติเป็นต้น                         
(คืออดีตสันตติ อนาคตสันตติและปัจจุบันสันตติ  ในปัจจุบันภพนั่นเอง) และ               
โดยเก่ียวกับอดีตขณะเป็นต้น(คืออดีตขณะ อนาคตขณะและปัจจุบันขณะ )                   
ดว้ยสัมมสนญาณ(ในลักขณเหตุวาระที่ ๒) ว่า  

“ขนัธ์ ๕ เป็นตน้อนัมีประเภท ๑๑ อยา่ง เป็นอนิจจัง  เพราะอรรถว่าส้ินไป
(ขยฏฺเฐน, ความว่า เกิดขึน้แล้ว ย่อมถึงความแตกดับ ในทุกๆขณะ).  

ขันธ์ ๕ เป็นต้นอันมีประเภท ๑๑ อย่าง  เป็นทุกข์ เพราะอรรถว่าเป็นภัย
(ภยฏฺเฐน) คือเพราะเป็นส่ิงที่มีความน่ากลัว(สปฺปฏิภยตาย),  เพราะว่า ส่ิงใด                
ไม่เที่ยง, ส่ิงนั้นย่อมเป็นเหตุนาํมาซ่ึงจิตตุสราสภัย(ภัยคือความสะดุ้งแห่งจิตว่า                           
"อห  วินสฺสามิ, มม สนฺตก  วินสฺสติ - เรา จกัพินาศ, ส่ิงของ ของเรา จกัพินาศ"ดงัน้ี 
เพราะวิปัลลาสอนัตนยงัละไม่ได)้ และญาณภยั(ภยัคือญาณ).                             

ขันธ์ ๕ เป็นต้นอันมีประเภท ๑๑ อย่าง  เป็นอนัตตา  เพราะอรรถว่า                   
ไม่มีสาระ (อสารกฏฺเฐน)  คือ เพราะไม่มีอัตตสาระ  ที่พวกอัตตวาทีคิดว่า                     
“ขันธ์ ๕ เป็นต้น มีอัตตาคือบุคคลผูค้รอบครอง เพราะอาศยัอยู่ในภายในสรีระ
เป็นตน้(อตฺตา นิวาสี), เป็นอตัตาคือบุคคลผูท้าํกายกรรมเป็นตน้(อตฺตา การโก), 
เป็นอัตตาคือบุคคลผูเ้สวยวิบาก(อตฺตา เวทโก),  เป็นอัตตาคือบุคคลผูม้ีอาํนาจ               
ในตนเอง เพราะเป็นผู้ทําผลของกรรมให้เป็นไป ในอํานาจของตน(อตฺตา                   
สย วาสี)”ดังน้ี .  เพราะว่า ส่ิงใดไม่ เที่ยง เป็นทุกข์(คือขันธ์ ๕ เป็นต้น)  ,                        
ส่ิงนั้ น ย่อมไม่อาจเพื่อจะห้าม ซ่ึงอนิจจตา หรือความบีบคั้นด้วยความเกิด                   
และความดับ(อุทยพฺพยปีฬน ) แม้ของตนเอง, ความเป็นอัตตาผู้ทําเป็นต้น                   
ของขันธ์ ๕ เป็นต้นเหล่านั้น จะมีแต่ที่ไหนกันเล่า. ด้วยเหตุนั้น พระภควา                  
จึงตรัสไว้แล้วในอนัตตลักขณสูตรด้วยคํามีอ าทิว่า "ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย                         
ถ้ารูป เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย วิญญาณนี้ จักเป็นอัตตา(อย่างน้ีว่า การโก 
เวทโก สยวํสี. เพราะเมื่อเป็นอย่างน้ี ความเป็นไป เพ่ืออาพาธแห่งรูป พึงมี                  
ความไม่สมควร), รูป เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย วิญญาณนี้ ก็ไม่พึงเป็นไป           
เพื่ออาพาธ"ดงัน้ี. 
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อธิบายค าว่า ขณวเสน 
ขณวเสนาติ  รูปารูปธมฺมานํ อายุปริมาณสงฺขาตสฺส ขณสฺส วเสน.                

เอตฺถ จ ขณวเสน สมฺมสนํ นาม สพฺพญฺญุพุทฺธานํ เอว วิสโย สิยา, น สาวกาน.ํ             
น หิ เต เอวํ ปริตฺตเก ขเณ อุปฺปาทํ วา นิโรธํ วา สมฺปาปุณิ ตุ ํ สกฺโกนฺตีติ .                         
ตสฺมา อทฺธาสนฺตติวเสน สมฺมสนเมว อิธาธิปฺเปตนฺติ ทฏฺฐพฺพ .  

                                            (ปรมตฺถทีปนีสงฺคหมหาฏีกา ป.๙ ขอ้ ๕๓ หนา้ ๔๑๕)                                                                               

ดว้ยบทว่า โดยเกี่ยวกับขณะ ไดแ้ก่ ดว้ยอาํนาจ แห่งขณะ กล่าวคือปริมาณ
อายุ ของรูปธรรมและอรูปธรรมทั้ งหลาย. ในความข้อน้ี ช่ือว่า สัมมสนะ                   
ดว้ยอาํนาจขณะ พึงเป็นอารมณ์ ของพระสัพพญัญูพุทธเจ้าเท่านั้น, มิใช่พึงเป็น
อารมณ์ของสาวกทั้งหลาย. เพราะว่า สาวกทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมไม่สามารถ             
เพื่อถึงโดยชอบ ซ่ึงอุปปาทะ หรือนิโรธะ ในขณะเล็กน้อยอย่างน้ี เพราะเหตุนั้น 
พึงทราบว่า สัมมสนญาณ ดว้ยอาํนาจอทัธาและสันตติเท่านั้น พระอนุรุทธาจารย์
ท่านประสงคแ์ลว้ ในที่น้ี.  

 

อทฺธาสนฺตติขณปจฺจุปฺปนฺเนสุ สนฺตติปจฺจุปฺปนฺน  อิธาธิปฺเปต . 
                      (อ.ปฏิ.ม ปฐมภาค สมฺมสนญาณุทเทส ขอ้ ๕ หนา้ ๒๒ ) 
ในบรรดาอัทธาปัจจุบัน สันตติปัจจุบันและขณปัจจุบัน สันตติปัจจุบัน 

ท่านประสงค์ ในสัมมสนญาณน้ี.(ท่านไม่ได้กล่าวห้ามอัทธา สันตติและขณะ              
ที่เป็นอดีตและอนาคต, เพราะเหตุนั้น จึงควรถือเอาตามอภิธมัมตัถสังคหะได)้ 

 

สนฺตติปจฺจุปฺปนฺน  อิธาธิปฺเปตนฺติ วจเนน ตทนฺโตคธกฺขณปจฺจุปฺปนฺนสฺสปิ 
นยโต สมฺมสน ํยชฺุชติ, นารมฺมณโต.  

                                                           (ปฏิ.ม.คณฺฐิ อุทฺเทส ขอ้ ๕ หนา้ ๔๕) 
ด้วยวจนะของพระอรรถกถาจารย์ว่า สันตติปัจจุบันท่านประสงค์                

ในสัมมสนญาณนี้  สัมมสนญาณ โดยนย(ญาณ) ก็ย่อมสมควร แมแ้ก่ขณปัจจุบนั                       
ที่ตั้ งหยัง่ลงภายในสันตติปัจจุบันนั้ น. มิใช่สมควรโดยอารมณ์.(คือสมควร                
โดยอนุมานญาณ,ฉะนั้น การพิจารณาดว้ยอาํนาจสันตติปัจจุบนัและขณปัจจจุบนั 
พึงมีดว้ยอนุมานญาณ)  
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สัมมสนญาณในปฏิสัมภิทามัคค์ท่านพระสารีบุตรแสดงไว้ ๔ วาระ คือ 
(ช่ือวาระ ๔ มาในมหาฏีกา,ไม่มีในอฏัฐกถาปฏิสัมภิทา) 

 

ปฏิสัมภิทามัคค์ มาติกา เล่ม ๓๑ ข้อ ๕ หน้า ๑ 
 อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน  ธมฺมาน  สงฺขิปิตฺวา ววตฺถาเน ปญฺญา สมฺมสเน 
ญาณ .                 
 ปัญญาที่กาํหนดรวบรวมย่อแลว้ ซ่ึงธรรมทั้งหลาย ที่เป็นอดีต อนาคตและ
ปัจจุบนั (ดว้ยอาํนาจกลาป) ช่ือว่า สัมมสนญาณ. 

อัฏฐกถา มาติกา ข้อ ๕ หน้า ๒๑-๒๒ 
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน  ธมฺมาน  สงฺขิปิตฺวา ววตฺถาเน ปญฺญาติ เอตฺถ 

อตฺตโน สภาว,ํ อุปฺปาทาทิกฺขณ ํวา ปตฺวา อติ อิตา อติกฺกนฺตาติ อตีตา, ตทุภยมฺปิ น 
อาคตา น สมฺปตฺตาติ อนาคตา, ตํ ตํ การณํ ปฏิจฺจ อุปฺปาทาทิอุทฺธํ ปนฺนา คตา          
ปวตฺตาติ  ปจฺจุปฺปนฺนา. อทฺธา  สนฺตติขณปจฺจุปฺปนฺเนสุ  สนฺตติปจฺจุปฺปนฺนํ                     
อิธาธิปฺเปต.ํ เตสํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนานํ ปญฺจกฺขนฺธธมฺมานํ เอเกกกฺขนฺธ-                
ลกฺขเณ สงฺขิปิตฺวา กลาปวเสน ราสึ กตฺวา ววตฺถาเน นิจฺฉยเน สนฺนิฏฺฐาปเน 
ปญฺญา.  

สมฺมส เน  ญาณนฺ ติ  ส มฺ ม า  อ า ม ส เน  อ นุ ม ชฺช เน  เป กฺ ข เณ  ญ า ณํ ,                             
ก ล า ป ส มฺ ม ส น ญา ณนฺ ติ  อ ตฺ โถ .  อิ ท ญฺ หิ  น า ม รูป ว ว ตฺ ถ า น ญ าณ านนฺตรํ                          
นามรูปปจฺจยปริคฺคเห ธมฺมฏฺฐิติญาเณ ฐิตสฺส “ยกิํญฺจิ รูปํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  ํ
อชฺฌตฺต  ํวา พหิทฺธา วา โอฬาริก  ํวา สุขุม  ํวา หีนํ วา ปณีต  ํวา ย ํทูเร สนฺติเก วา, 
สพฺพ  ํต ํรูปํ อนิจฺจโต ววตฺถเปติ เอก  ํสมฺมสนํ, ทุกฺขโต ววตฺถเปติ เอก  ํสมฺมสน,ํ 
อนตฺตโต  ววตฺถเปติ  เอกํ สมฺมสนนฺ"ติอาทินา (ปฏิ .ม .๓๑/๔๘/๕๘ ) นเยน                       
วุตฺตสมฺมสนวเสน  ปุพฺเพ  ววตฺถาปิเต  เอเกกสฺมึ  ขนฺเธ ติลกฺขณํ อาโรเปตฺวา                            
อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสนฺตสฺส กลาปสมฺมสนญาณ ํอุปฺปชฺชติ. 
  

ในพระบาลีน้ีว่า ปัญญาที่ก าหนดรวบรวมย่อแล้ว ซ่ึงธรรมทั้งหลาย ที่เป็น
อดีต อนาคตและปัจจุบัน (ด้วยอ านาจกลาป) อธิบายว่า ช่ือว่า อดีต เพราะอรรถว่า  
ธรรมที่ถึงแลว้ คือกา้วล่วงไปแลว้ ซ่ึงสภาวลกัขณะของตน หรือซ่ึงขณะมีอุปปาท
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ขณะเป็นตน้,(อติกฺกมฺม อิตาติ อตีตา, อติ - กา้วล่วง, อิต - ไปแลว้).   
ช่ือว่า อนาคต เพราะอรรถว่า ธรรมที่ไม่มา คือไม่ถึงด้วยดี แม้ซ่ึงสภาว

ลกัขณะของตน หรือขณะมีอุปปาทขณะเป็นตน้ทั้ง ๒ เหล่านั้น,(น + อาคตา อนาค
ตา). 

ช่ือว่า ปัจจุบัน เพราะอรรถว่า ธรรมที่อาศยั ซ่ึงเหตุนั้นๆ บรรลุอยู ่ถึงอยู ่คือ
เป็นไปอยู่  ในเบื้ องบนจากขณะมีอุปปาทขณะเป็นต้น.(ปฏิ จฺจ อุปฺปนฺนา                         
ปจฺจุปฺปนฺนา,ปติ - อาศยั, อุปฺปนฺนา - เกิดขึ้นอยู)่.  

ในบรรดาอัทธาปัจจุบัน สันตติปัจจุบันและขณปัจจุบัน สันตติปัจจุบัน 
ท่านประสงค์ ในสัมมสนญาณน้ี.(ท่านไม่ได้กล่าวห้ามอัทธา สันตติและขณะ               
ที่เป็นอดีตและอนาคต, เพราะเหตุนั้น จึงควรถือเอาตามอภิธมัมตัถสังคหะได)้ 

(สนฺตติปจฺจุปฺปนฺน  อิธาธิปฺเปตนฺติ วจเนน ตทนฺโตคธกฺขณปจฺจุปฺปนฺนสฺสปิ 
นยโต สมฺมสน ํยชฺุชติ, นารมฺมณโต.  

                                                           (ปฏิ.ม.คณฺฐิ อุทฺเทส ขอ้ ๕ หนา้ ๔๕) 
ด้วยวจนะของพระอรรถกถาจารย์ว่า สันตติปัจจุบันท่านประสงค์                

ในสัมมสนญาณนี้  สัมมสนญาณ โดยนย(ญาณ) ก็ย่อมสมควร แมแ้ก่ขณปัจจุบนั                       
ที่ตั้ งหยัง่ลงภายในสันตติปัจจุบันนั้ น. มิใช่สมควรโดยอารมณ์.(คือสมควร                
โดยอนุมานญาณ,ฉะนั้น การพิจารณาดว้ยอาํนาจสันตติปัจจุบนัและขณปัจจจุบนั 
พึงมีดว้ยอนุมานญาณ).  
  

 ปัญญาที่ ก ําหนดคือ วิ นิจฉัย ได้แก่  ตัด สินใจ ซ่ึ งธรรมคือขันธ์  ๕                      
ที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบนัเหล่านั้น รวบรวมย่อแล้ว คือกระทาํให้เป็นกอง 
ด้วยอํานาจกลุ่มก้อน ในลักขณะของขันธ์แต่ละขันธ์(ในลักขณะ ๕ มีรุปปน
ลกัขณะเป็นตน้นัน่เองของขนัธ์ทั้งหลายที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบนั). 
  

 บทว่า สัมมสนญาณ มีอรรถของวจนะว่า ญาณ อนัเป็นสภาวะจบัตอ้ง คือ
ลูบคลํา ได้แก่  เพ่งดูโดยชอบ, ความว่า ญาณที่ เป็นสภาวะเพ่งดูโดยชอบ                   
ดว้ยอาํนาจกลุ่มกอ้น. 
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 อธิบายโดยพิศดารว่า กลาปสัมมสนญาณน้ี(ได้แก่ขันธวิปัสสนาญาณ             
โดยโกฏฐาสมีอดีตเป็นต้น หรือโดยโกฏฐาสของขันธ์แต่ละขนัธ์) ย่อมเกิดขึ้น              
แก่พระโยคีผูต้ั้งอยู่(ด้วยการได้) ในธัมมฐิติญาณ อันเป็นญาณที่กาํหนดถือเอา
ปั จจัยข อ ง ผ ล ธร รม คื อ น า ม รูป  มี ใน ลํา ดับ แ ห่ง น า ม รูป ว วัต ถ า น ญ า ณ                              
โดยการยกขันธ์แต่ละขันธ์  ที่ ตนกําหนดรู้แล้วในกาลก่อน(ด้วยอํานาจ                     
สัปปัจจยนามรูปปริคคหะ)ขึ้นสู่ลกัขณะ ๓ เห็นอยู่โดยประการต่าง ๆ  ว่าไม่เที่ยง 
ว่าเป็นทุกข์ ว่าเป็นอนัตตา ดว้ยอาํนาจสัมมสนญาณที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวไว ้
โดยนยัมีอาทิว่า "รูปทั้งส้ิน ที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบนั, ฯเปฯ, มีในที่ไกลและ
มีในที่ใกล้,พระโยคี ย่อมกําหนด ซ่ึงรูปทั้งปวง(คือ ๑๑ โอกาส)  ว่าไม่เที่ยง,                                       
น้ีเป็นสัมมสนหน่ึง. ย่อมกาํหนดว่า เป็นทุกข์,น้ีเป็นสัมมสนหน่ึง. ย่อมกาํหนด               
ว่าเป็นอนตัตา, น้ีเป็นสัมมสนหน่ึง, (น้ีเป็นวาระที่ ๑)"ดงัน้ี. 
  

 สมฺมสนญาณสฺส ปญฺจโวกาเรว สิทฺธิโต ปญฺจกฺขนฺธธมฺมานนฺติ วุตฺตํ.               
จตุโวกาเร ปน โสตาปนฺนาทีนํ อุทยพฺพยานุปสฺสนาทีนํ วเสน สมฺมสนํ                       
น น โหติ.    
                                                                                                                  (คณฺฐิ หนา้ ๔๕)  
 ท่านกล่ าวบทว่า  ซ่ึ งธรรมคือขันธ์  ๕  เพราะสัม มสนญาณสํา เ ร็จ                      
ในปัญจโวการภพเท่านั้ น . ส่วน ในจตุโวการะ การพิจารณา ด้วยอํานาจ                 
แห่งอุทยพัพยานุปัสสนาเป็นต้น ของพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบัน             
เป็นตน้ ไม่มีอยู ่หามีไม่.(สงฺขิปิตฺวาติ หิ สมฺปิณฺเฑตฺวาติ อตฺโถ. มณิสาร.ทุ.น.๔๕๙) 
  

 ตตฺถ สงฺขิปิตฺวา ววตฺถาเน ปญฺญาติ อตีตาทิเภทภินฺเน ธมฺเม เอกโต                 
สงฺคเหตฺวา อนิจฺจาทิวเสน วินิจฺฉเย สาเธตพฺเพ สสําธนียา ปญฺญา.  
                                                                                                              (มหาฏีกา ขอ้ ๖๙๔) 

 ในพระบาลีปฏิสัมภิทานั้น บทว่า ปัญญา ที่ก าหนดรวบรวมย่อ ได้แก่ 
ปัญญา ที่พึงให้สาํเร็จการวินิจฉัยนั้น ในการวินิจฉัยที่พึงให้สาํเร็จ ดว้ยอาํนาจแห่ง
อนิจจะเป็นต้น โดยรวบรวมย่อ ซ่ึงธรรมทั้งหลายที่ต่างกันโดยประเภทมีอดีต             
เป็นตน้เขา้เป็นอนัเดียวกนั.       
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ปฏิสัมภิทามัคค์ นิทเทส เล่ม ๓๑ ข้อ ๔๘ หน้า ๕๔ - ๕๕ 
 กถ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน  ธมฺมาน  สงฺขิปิตฺวา  ววตฺถาเน  ปญฺญา                 
สมฺมสเน ญาณ  ? 
 ปัญญาที่กาํหนดรวบรวมย่อแลว้ ซ่ึงธรรมทั้งหลาย ที่เป็นอดีต อนาคตและ
ปัจจุบนั (ดว้ยอาํนาจกลาป) ช่ือว่า สัมมสนญาณ เป็นอยา่งไร ? 

๑.ลักขณววัฏฐาปนวาระ 
วาระของการกาํหนดลกัขณะทั้ง ๓ 

 ย  กิ ญฺจิ รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ  อชฺฌตฺตํ  วา พหิทฺธา วา โอฬา
ริกํ  วา สุขุมํ  วา หีนํ  วา ปณีตํ  วา ย ํ  ทูเร สนฺติเก วา, สพฺพ  รูป  อนิจฺจ
โต ววตฺเถติ                       เอก ํสมฺมสน,ํ ทุกฺขโต ววตฺเถติ เอก ํสมฺมสน,ํ อนตฺตโต 
ววตฺเถติ เอก ํสมฺมสน.ํ 
 ยา กาจิ เวทนา ฯเปฯ ยา กาจิ สญฺญา… เย เกจิ สงฺขารา… ย ํกิญฺจิ วิญฺญาณํ 
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ํอชฺฌตฺต ํวา พหิทฺธา วา โอฬาริก ํวา สุขุม ํวา หีน ํวา ปณีต ํ
วา ย  ํทูเร สนฺติเก วา, สพฺพ  ํวิญฺญาณํ อนิจฺจโต ววตฺเถติ เอกํ สมฺมสนํ ทุกฺขโต                
ววตฺเถติ เอก ํสมฺมสน ํอนตฺตโต ววตฺเถติ เอก ํสมฺมสน.ํ 
 จกฺขุ  ฯเปฯ  ชรามรณ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ  อนิ จฺจโต  ววตฺ เถ ติ                         
เอก ํสมฺมสน ํทุกฺขโต ววตฺเถติ เอก ํสมฺมสน ํอนตฺตโต ววตฺเถติ เอก ํสมฺมสน.ํ 
 รวมเป็น สัมมสนญาณ ๕๙๔ คือ ธรรม ๑๙๘ ประเภท(เว้นโลกุตตรินทรีย์ 
๓) คูณ ลักขณะ ๓. แสดงให้รู้ว่า ญาณที่พิจารณารูปทั้งกลุ่มกอง โดยอนิจจะ
นับเป็น ๑ ญาณ เป็นต้น 
  

ในปฐมวาระ วิสุทธิมัคค์ ข้อ ๖๙๕ และ อัฏฐกถาปฏิสัมภิทานิทเทส ข้อ ๔๘  
 ตตฺราย ํขนฺธวเสน อารพฺภ วิธานโยชนา : ย ํกิญฺจิ รูปํ ฯเปฯ สพฺพ  ํรูปํ                  
อนิจฺจโต ววตฺเถติ เอก ํสมฺมสน,ํ ทุกฺขโต ววตฺเถติ เอก ํสมฺมสน,ํ อนตฺตโต ววตฺเถติ 
เอก ํสมฺมสนนฺติ เอตฺตาวตา อย ํภิกฺขุ “ย ํกิญฺจิ รูปนฺ"ติ เอว ํอนิยมนิทฺทิฏฺฐ ํสพฺพมฺปิ 
รูปํ อตีตตฺติเกน เจว จตูหิ จ อชฺฌตฺตาทิทุเกหีติ เอกาทสหิ โอกาเสหิ ปริจฺฉินฺทิตฺวา 
สพฺพ ํรูปํ อนิจฺจโต ววตฺเถติ อนิจฺจนฺติ สมฺมสติ.  
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 น้ีเป็นค าประกอบวิธี ในสัมมสนญาณนั้น เร่ิมปรารภ ดว้ยอ านาจขันธ์ว่า               
ยํ กิญฺจิ รูปํ ฯเปฯ สพฺพํ รูปํ อนิจฺจโต ววตฺเถติ เอกํ  สมฺมสนํ, ทุกฺขโต  ววตฺเถติ                
เอกํ  สมฺมสนํ, อนตฺตโต ววตฺเถติ เอกํ  สมฺมสนํ - รูปทั้งส้ิน ฯเปฯ ภิกษุยอ่มก าหนด                    
ซ่ึ ง รูปทั้ งปวง โดยอนิจจะ  เ ป็นสัมมสนะหน่ึง ,  ย่อมก าหนด โดยทุกข์                            
เป็นสัมมสนะหน่ึง, ยอ่มก าหนด โดยอนตัตา เป็นสัมมสนะหน่ึง. 
 ดว้ยค ามีประมาณเพียงน้ี ภิกษุน้ี ก าหนดแลว้ แมซ่ึ้งรูปทั้งปวง ที่ท่านแสดง
ไว ้โดยไม่แน่นอน อย่างน้ีว่า "ย   กิญฺจิ รูป  - รูปทั้งส้ิน"โดยโอกาส ๑๑  อย่าง  คือ
โดยอตีตติ กะ  และโดยทุกะ  ๔  อย่ า งมี อัชฌัตตทุกะ เ ป็นต้นนั่น เ ที ย ว                             
ย่อมก าหนด ซ่ึงรูปทั้ งปวง โดยอนิจจะ, คือย่อมสัมมสนะ ว่าอนิจฺจ  . (ได้แก่ 
วิปัสสนาว่า อนิจฺจ  นัน่เอง)  

 

๒.ลักขณะเหตุวาระ 
วาระของเหตุในลกัขณะทั้ง ๓ 

 รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อนิจฺจํ ขยฏฺเฐน  ทุกฺขํ ภยฏฺเฐน อนตฺตา                                    
อสารกฏฺเฐนาติ สงฺขิปิตฺวา ววตฺถาเน ปญฺญา สมฺมสเน ญาณ.ํ  
 เวทนา ฯเปฯ สญฺญา ฯเปฯ สงฺขารา ฯเปฯ วิญฺญาณํ ฯเปฯ จกฺขุ ฯเปฯ                 
ชรามรณ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ  อนิจฺจํ ขยฏฺเฐน  ทุกฺขํ ภยฏฺเฐน  อนตฺตา                     
อสารกฏฺเฐนาติ สงฺขิปิตฺวา ววตฺถาเน ปญฺญา สมฺมสเน ญาณ.ํ 
 โดยการไม่แยกจ าแนก(อเภทโต) ก็มีสัมมสนญาณจ านวน ๕๙๔ เท่ากับปฐม
วาระนั่นเอง .                (อ.ปฏิ.ม.ปฐมภาค หนา้ ๒๖๕/วิสุทธิมคัค ์ขอ้ ๖๙๕) 

 หรือ โดยการแยกจ าแนก(ปเภทโต) รวมเป็น สัมมสนญาณ ๑,๙๐๒ คือ ขันธ์ 
๕ คูณ ลักขณะ ๓ เท่ากับ ๑๕ ,  คูณ โอกาส ๑๑ เท่ากับ สัมมสนญาณ ๑๖๕. และ
ธรรม ๑๙๓(ทวาร ๖ ถึงปฏิจจสมุปปาท ๑๒) คูณ ลักขณะ ๓ เท่ากับ ๕๗๙, คูณ 
อตีตติกะ เท่ากับ ๑,๗๓๗.  รวมเป็นสัมมสนญาณ ๑,๙๐๒ (อ.ปฏิ.ม.ปฐมภาค หน้า  
๒๖๕-๒๖๖ สมฺมสนญาณนิทฺเทส/ วิสุทธิมคัค ์ขอ้ ๖๙๕/มหาฏีกา ขอ้ ๖๙๕ หนา้ ๔๓๔).  
 ส่วน เกจิอาจารย์ท่านแสดง สัมมสนญาณ ที่เป็นไป ด้วยอ านาจกลาป มี ๕๙๔ 
เหมือนปฐมวาระ, และโดยการแยกจ าแนก ๑,๙๐๒ รวมเป็นสัมมสนญาณ ๒,๔๙๖ ญาณ.  
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ในทุติยวาระ วสุิทธมิัคค์ ข้อ ๖๙๕ และอัฏฐกถาปฏิสัมภิทานิทเทส ข้อ ๔๘  
แสดงด้วยอ านาจอัทธา 

วุตฺต ํเหต ํ"รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อนิจฺจ  ขยฏฺเฐนา"ติ ตสฺมา เอส ย ํ
อตีต ํรูปํ, ต ํยสฺมา อตีเตเยว (ภเว) ขีณํ, นยิม ํภว ํสมฺปตฺตนฺติ อนิจฺจ ํขยฏฺเฐน.                    
ย ํอนาคต ํรูปํ, ต ํอนนฺตรภเว นิพฺพตฺติสฺสติ, ตมฺปิ ตตฺเถว ขียิสฺสติ, น ตโต ปรํ ภว ํ
คมิสฺสตีติ  อนิจฺจ ํขยฏฺเฐน. ย ํปจฺจุปฺปนฺน ํรูปํ , ตมฺปิ อิเธว ขียติ, น อิโต คจฺฉตีติ 
อนิจฺจ ํขยฏฺเฐน. ย ํอชฺฌตฺต ํรูปํ ตมฺปิ อชฺฌตฺตเมว ขียติ, น พหิทฺธาภาว  ํคจฺฉตีติ 
อนิจฺจ ํขยฏฺเฐน. ย ํพหิทฺธา ฯเปฯ โอฬาริก  ํฯเปฯ สุขุม  ํฯเปฯ หีนํ ฯเปฯ ปณีตํ         
ฯเปฯ ทูเร ฯเปฯ สนฺติเก, ตมฺปิ ตตฺเถว ขียต,ิ  น ทูรภาว ํคจฺฉตีติ อนิจฺจ ํขยฏฺเฐนาติ 
สมฺมสติ. อิท ํสพฺพมฺปิ “อนิจฺจ ํขยฏฺเฐนา”ติ เอตสฺส วเสน เอก ํสมฺมสน.ํ ปเภทโต 
ปน เอกาทสวิธ ํโหติ.  

สพฺพเมว เจต ํทุกฺข  ภยฏฺเฐนาติ สมฺมสติ. ภยฏฺเฐนาติ สปฺปฏิภยตาย. ยญฺหิ 
อนิจฺจํ,  ตํ ภยาวหํ โหติ สีโหปมสุตฺเต(สํ.ข. ๑๗/๗๘/๖๙, อํ.จตุกฺก.๒๑/๓๓/๓๘)                 
เทวาน ํวิย.  อิต ิอิทมฺปิ “ทุกฺข ํภยฏฺเฐนา”ติ เอตสฺส วเสน เอก ํสมฺมสน ํปเภทโต ปน 
เอกาทสวิธ ํโหติ.  
 ยถา จ ทุกฺข ํเอว ํสพฺพมฺปิ ต ํอนตฺตา อสารกฏฺเฐนาติ สมฺมสติ. อสารกฏฺเฐนา
ติ “อตฺตา นิวาสี การโก เวทโก สยวํสี”ติ เอว ํปริกปฺปิตสฺส อตฺตสารสฺส อภาเวน. 
ยญฺหิ อนิจฺจ ํทุกฺข,ํต  ํอตฺตโนปิ อนิจฺจต  ํวา อุทยพฺพยปีฬนํ วา วาเรตุ  ํน สกฺโกติ,            
กุโต  ตสฺส  การกาทิภาโว. เตนาห“รูปญฺจ หิทํ ภิกฺขเว  อตฺตา  อภวิสฺส. นยิทํ                      
รูปํ   อาพาธาย  สํวตฺเตยฺยา”ติอาทิ  (สํ.ข .  ๑๗/๕๙/๕๕ ).  อิติ  อิทมฺปิ  “อนตฺตา                    
อสารกฏฺเฐนา”ติ เอตสฺส วเสน เอกํ สมฺมสนํ. ปเภทโต ปน เอกาทสวิธํ โหติ.               
เอเสว นโย เวทนาทีสุ. 
  

 เร่ืองนั่นจริงดังคาํที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวไวว่้า "รูปที่เป็นอดีต อนาคต
และปัจจุบัน ไม่เที่ยง เพราะอรรถว่า ส้ินไป"ดงัน้ี. เพราะเหตุนั้น คือรูปที่เป็นอดีต 
อ น า ค ต แ ล ะ ปั จ จุ บัน  ไ ม่ เ ที่ ย ง  เ พ ร า ะ อ ร ร ถ ว่ า  ส้ิ น ไ ป นั้ น  แ ม้อ ย่ า ง น้ี                                 
ท่านพระสารีบุตรแสดงไว้โดยสังเขป ในบัดน้ี ท่านอัฏฐกถาจารย์จึงจําแนก                
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โดยพิศดารว่า  " รูปอดีตใด ( รูปใด ที่นับเ น่ือง  ในอดีตภพ) ,  รูปอดีตนั้ น                         
เพราะเหตุคือ ส้ินไป ในอดีตภพนั่นเอง, จึงไม่มาถึงภพนี้ (จากอดีตภพ)                         
เพราะเหตุนั้น ภิกษุน้ี ย่อมสัมมสนะ ซ่ึงรูปอดีตนั้น เป็นอนิจจัง เพราะอรรถว่า                            
ส้ินไป(คือเพราะสภาวะว่าส้ินไป, แม้ในบทที่เหลือ ๑๐ บทมีอาทิว่า รูป อนาคตใด 
ก็มีนั ยนี้ นั่ นแหละ ,  ขยสภาว ตฺตา ,  เ อ เสว  นโย  ย  อนาคตนฺ ติ อ าที สุ ปิ ,                              
มหาฏีกา ขอ้ ๖๙๕). 
 รูปอนาคตภพใด, รูปนั้น จักบังเกิด ในภพไม่มีระหว่างคั่น, แม้รูปนั้น                      
จักส้ินไป ในอนาคตภพนั้ นนั่นเอง, จักไม่ไป สู่ภพอื่น จากอนาคตภพนั้น                        
เ พ ร า ะ เ ห ตุ นั้ น  ภิ ก ษุ น้ี  ย่ อ ม สั ม ม ส น ะ  ซ่ึ ง รู ป อ น า ค ต นั้ น  เ ป็ น อ นิ จจัง                              
เพราะอรรถว่าส้ินไป. 
 รูปปัจจุบนัภพใด, รูปนั้น ย่อมส้ินไป ในปัจจุบนัภพน้ีนั่นเอง, ย่อมไม่ไป 
จากภพน้ี(สู่ภพอื่น) เพราะเหตุนั้น ภิกษุน้ี ย่อมสัมมสนะ ซ่ึงรูปปัจจุบันนั้ น                 
เป็นอนิจจงั เพราะอรรถว่าส้ินไป.  
 อชัฌตัตรูปใด,แมอ้ชัฌตัตรูปนั้นนั่นเอง ย่อมส้ินไป,ย่อมไม่ถึง ซ่ึงพหิทธา
ภาวะ เพราะเหตุนั้ น ภิกษุน้ี ย่อมสัมมสนะ ซ่ึงอัชฌัตตรูปนั้ น เป็นอนิจจัง                    
เพราะอรรถว่าส้ินไป.  
 พหิทธารูปใด, แมพ้หิทธารูปนั้นนัน่เอง ยอ่มส้ินไป, ยอ่มไม่ถึง ซ่ึงอชัฌตัต
ภาวะ เพราะเหตุนั้ น ภิกษุน้ี ย่อมสัมมสนะ ซ่ึงพหิทธารูปนั้ น เป็นอนิจจัง                    
เพราะอรรถว่าส้ินไป.  
 โอฬาริกรูปใด, แมโ้อฬาริกรูปนั้น ย่อมส้ินไป ในโอฬาริกรูปนั้นนั่นเอง,
ย่อมไม่ถึง ซ่ึงสุขุมภาวะ เพราะเหตุนั้น ภิกษุน้ี ย่อมสัมมสนะ ซ่ึงโอฬาริกรูปนั้น 
เป็นอนิจจงั  เพราะอรรถว่าส้ินไป.  
 สุขุมรูปใด,หีนรูปใด,ปณีตรูปใด,ทูเรรูปใด,สันติเกรูปใด,แมสั้นติเกรูปนั้น 
ย่อมส้ินไป ในสันติเกรูปนั้นนั่นเอง, ย่อมไม่ถึง ซ่ึงทูรภาวะ เพราะเหตุนั้น ภิกษุน้ี 
ยอ่มสัมมสนะ ซ่ึงรูปไกลนั้น เป็นอนิจจงั เพราะอรรถว่าส้ินไป.  



 89 

 สัมมสนะทั้ งปวง(๑๑ ญาณ) น้ี  จัด เ ป็นสัมมสนะหนึ่ ง  ด้วยอํานาจ                        
แห่งบทนั่นว่า "อนิจฺจ  ขยฏฺเฐน - ช่ือว่า เป็นอนิจจัง เพราะอรรถว่าส้ินไป"              
(โดยการไม่แยกจาํแนก).  แต่ ว่าโดยการแยกจาํแนก ก็เป็นสัมมสนะ ๑๑ ญาณ. 
 (อิท  สพฺพมฺปีติ อิท ํอตีตาทิเภทสฺส รูปสฺส สมฺมสนโต สพฺพ ํเอกาทส-วิธมฺปิ 
สมฺมสน ํเอก ํสมฺมสน ํอนิจฺจโต สมฺมสนนฺติ กตฺวา. มหาฏีกา ขอ้ ๖๙๕   

บทว่า สัมมสนะทั้งปวงนี้  อธิบายว่า สัมมสนะทั้งปวง คือแม ้๑๑ อย่างน้ี  
โดยการสัมมสนะ ซ่ึงรูป อนัจาํแนกเป็นอดีตเป็นตน้ จดัเป็นสัมมสนะหน่ึง   เพราะ
กระทาํอธิบายว่า เป็นสัมมสนะ โดยอนิจจะ. 

เอก  สมฺมสนนฺติ รูปารมฺมณ ํอนิจฺจานุปสฺสนาสามญฺเญน วุตฺต.ํ จูฬฏีกา. 
บทว่า จัดเป็นสัมมสนะหนึ่ง ความว่า สัมมสนะทั้งปวงน้ี จดัเป็นสัมมสนะ

หน่ึง อันท่านอัฏฐกถาจารย์กล่าวถึงอารมณ์คือรูป โดยความเป็นรูปที่เสมอกนั 
ดว้ยอนิจจานุปัสสนา).  

 

อน่ึง รูปนัน่ทั้งปวงนัน่เอง(คือมีประเภท ๑๑ อยา่ง) เป็นทุกข์ เพราะอรรถว่า
เป็นภยั(ภยฏฺเฐน).บทว่า เพราะอรรถว่าเป็นภัย คือเพราะเป็นส่ิงที่มีความน่ากลวั
(สปฺปฏิภยตาย). เพราะว่า ส่ิงใด ไม่เที่ยง, ส่ิงนั้นย่อมเป็นเหตุนาํมาซ่ึงจิตตุสราส
ภัย(ภัยคือความสะดุ้งแห่งจิต  แก่บุคคลผู้คิดว่า"อห  วินสฺสามิ, มม สนฺตก                      
วินสฺสติ - เรา จักพินาศ, ส่ิงของ ของเรา จักพินาศ"ดังน้ี เพราะวิปัลลาสอนัตน              
ยงัละไม่ได)้ เหมือนอย่าง เป็นเหตุนาํมาซ่ึงจิตตุสราสภัยอุบติัขึ้น แก่พวกเทวดา 
ในสีโหปมสูตร (และเป็นเหตุนาํมาซ่ึงญาณภยั - ภยัคือญาณ).                             
 ด้วยประการน้ี แม้สัมมสนะ(ทั้งปวง ๑๑ ญาณ)น้ี จัดเป็นสัมมสนะหนึ่ง 
ด้วยอํานาจ แห่งบทนั่นว่า "ทุกฺข  ภยฏฺเฐน - ช่ือว่า เป็นทุกข์ เพราะอรรถว่า                     
เป็นภยั"(โดยการไม่แยกจาํแนก).  แต่ ว่าโดยการแยกจาํแนก ก็เป็นสัมมสนะ ๑๑ 
ญาณ. 

 

อน่ึง แมรู้ปนั้นทั้งปวง(คือมีประเภท ๑๑ อยา่ง) เป็นทุกข ์ฉันใด,                 ก็
ช่ือว่า เป็นอนัตตา เพราะอรรถว่า ไม่มีสาระ(อสารกฏฺเฐน). บทว่า อสารกฏฺเฐน 
คือเพราะไม่มีอตัตสาระ ที่พวกอตัตวาทีคิดอย่างน้ีว่า“ขนัธ์ ๕ เป็นตน้ มีอตัตาคือ
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บุคคลผู้ครอบครอง เพราะอาศัยอยู่ในภายในสรีระเป็นต้น (อตฺตา นิวาสี),               
เป็นอัตตาคือบุคคลผูท้าํกายกรรมเป็นต้น(อตฺตา การโก), เป็นอัตตาคือบุคคลผู้
เสวยวิบาก(อตฺตา เวทโก),  เป็นอตัตาคือบุคคลผูม้ีอาํนาจในตนเอง เพราะเป็นผูท้าํ
ผลของกรรมให้เป็นไป ในอาํนาจของตน(อตฺตา สย วาสี)”ดงัน้ี. เพราะว่า ส่ิงใด          
ไม่เที่ยง เป็นทุกข(์คือขนัธ์ ๕ เป็นตน้) , ส่ิงนั้น ยอ่มไม่อาจเพื่อจะห้าม ซ่ึงอนิจจตา 
หรือความบีบคั้นด้วยความเกิดและความดับ(อุทยพฺพยปีฬน ) แม้ของตนเอง, 
ความเป็นอตัตาผูท้าํเป็นตน้ ของขนัธ์ ๕ เป็นตน้เหล่านั้น จะมีแต่ที่ไหนกนัเล่า. 
ด้วยเหตุนั้ น พระภควา จึงตรัสไว้แล้วในอนัตตลักขณสูตรด้วยคํามีอาทิว่า                       
"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้ารูป เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย วิญญาณนี้ จักเป็น
อัตตา(อย่างน้ีว่า การโก เวทโก สยวํสี. เพราะเมื่อเป็นอย่างน้ี ความเป็นไป                  
เพื่ออาพาธแห่งรูป พึงมี ความไม่สมควร), รูป เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย 
วิญญาณนี้ ก็ไม่พึงเป็นไป เพื่ออาพาธ"ดงัน้ี. 
 ด้วยประการน้ี แม้สัมมสนะ(ทั้งปวง ๑๑ ญาณ)น้ี จัดเป็นสัมมสนะหนึ่ง 
ดว้ยอาํนาจ แห่งบทนั่นว่า"อนตฺตา อสารกฏฺเฐน - ช่ือว่า เป็นอนัตตา เพราะอรรถ
ว่า ไม่มีอัตตสาระ"(โดยการไม่แยกจาํแนก).  แต่ ว่าโดยการแยกจาํแนก ก็เป็น
สัมมสนะ ๑๑ ญาณ. แมใ้นธรรมที่เหลือทั้งหลายมีเวทนาเป็นตน้ ก็มีนยัน้ี. 

 

อัฏฐกถาปฏิสัมภิทามัคค์ หน้า ๒๖๖ 
อิติ เอเกกสฺมึ ขนฺเธ เอกาทส เอกาทส กตฺวา ปญฺจสุ ขนฺเธสุ ปญฺจปญฺญาส 

สมฺมสนานิ โหนฺติ, อนิจฺจโต ปญฺจปญฺญาส, ทุกฺขโต ปญฺจปญฺญาส, อนตฺตโต 
ปญฺจปญฺญาสาติ ติวิธานุปสฺสนาวเสน สพฺพานิ ปญฺจสฏฺฐิสตสมฺมสนานิ โหนฺติ.  

เก จิ  ป น  “ส พฺ พํ รู ปํ  ส พฺ พํ เ ว ท นํ  ส พฺ พํ ส ญฺ ญํ  ส พฺ เพ  ส งฺ ข า เร  ส พฺพํ                              
วิญฺญาณนฺติ ปทมฺปิ ปกฺขิปิตฺวา เอเกกสฺมึ ขนฺเธ ทฺวาทส ทฺวาทส กตฺวา ปญฺจสุ สฏฺฐิ
, อนุปสฺสนาโต อสีติสตสมฺมสนานี”ติ วทนฺต.ิ  
  

 ดว้ยประการน้ี ในขนัธ์หน่ึง ๆ กระท าโอกาศละ ๑๑ อยา่ง เป็นสัมมสนญาณ 
๕๕ ในขนัธ์ ๕, คือ  สัมมสนญาณ โดยอนิจจะ ๕๕, โดยทุกข ์๕๕,                    โดย
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อนัตตา ๕๕  เพราะเหตุนั้น สัมมสนญาณทั้งปวง มี ๑๖๕  ญาณ ด้วยอ านาจ
อนุปัสสนา ๓ อยา่ง. 
 แต่ เกจิอาจารย์ ย่อมกล่าวว่า ใส่เพ่ิมแม้บทว่า "สพฺพํ  รูปํ,  สพฺพํ เวทนํ,   
สพฺพํ  ส�ญฺญํ,   สพฺเพ  สงฺขาเร,   สพฺพํ  วิญฺญฺาณํ"ลงไป  ในขนัธ์หน่ึง ๆ กระท า
โอกาศละ ๑๒  อย่าง เป็นสัมมสนญาณ ๖๐ ในขนัธ์  ๕,  เป็นสัมมสนญาณ ๑๘๐
โดยอนุปัสนา ๓. 
 เกจิ ปน ฯเปฯ วทนฺตีติ ลทฺธิ เอกาทโสกาเสหิ สมฺมสิตรูปาทีน  เอว ราสิโต 
สมฺมสเนน ปคุณตาย วุตฺตตฺตา ยชฺุชติ.( ปฏิสมฺภิทาคณฺฐิ หนา้ ๑๘๒) 
 ลัทธิว่า เกจิ ปน ฯเปฯ วทนฺติ  ย่อมสมควร เพราะกล่าว โดยภาวะที่
คล่องแคล่ว ดว้ยการพิจารณา โดยเป็นกองนั่นเอง แห่งรูปเป็นตน้ที่ถูกพิจารณา 
โดยโอกาศ ๑๑ อยา่ง. 
 (อธิบายว่า ยอ่มก าหนดซ่ึงรูปทั้งปวง เป็นอนิจจะ เพราะอรรถว่าส้ินไป ดว้ย
อ านาจกลาป นบัเป็นสัมมสนะหน่ึง,ต่อจากนั้น ยอ่มก าหนด ซ่ึงรูป                       เป็น
อนิจจะ เพราะอรรถว่าส้ินไป โดยโอกาศ ๑๑ นบัเป็นสัมมสนะ ๑๑,                ฉะนั้น 
สัมมสนญาณ ในรูปขนัธ์ จึงมี ๑๒ ญาณ ดว้ยอ านาจอนิจจานุปัสสนา ๑๒. 
 ยอ่มก าหนดซ่ึงรูปทั้งปวง เป็นทุกข ์เพราะอรรถว่าเป็นภยั ดว้ยอ านาจกลาป 
นับเป็นสัมมสนะหน่ึง, ต่อจากนั้น ย่อมก าหนด ซ่ึงรูป เป็นทุกข์ เพราะอรรถว่า
เป็นภัย โดยโอกาศ ๑๑ นับเป็นสัมมสนะ ๑๑, ฉะนั้น สัมมสนญาณ ในรูปขนัธ์             
จึงมี ๑๒ ญาณ ดว้ยอ านาจทุกขานุปัสสนา ๑๒. 
 ย่อมก าหนดซ่ึงรูปทั้ งปวง เป็นอนัตตา เพราะอรรถว่าไม่มีอัตตสาระ               
ด้วยอ านาจกลาป นับเป็นสัมมสนะหน่ึง,ต่อจากนั้ น ย่อมก าหนด ซ่ึงรูป                       
เป็นอนัตตา เพราะอรรถว่าไม่มีอตัตสาระ โดยโอกาศ ๑๑ นับเป็นสัมมสนะ ๑๑,                
ฉะนั้น สัมมสนญาณ ในรูปขนัธ์ จึงมี ๑๒ ญาณ ดว้ยอ านาจอนตัตานุปัสสนา ๑๒. 
เพราะเหตุนั้น สัมมสนญาณ ในรูปขันธ์ มี ๓๖ ด้วยอ านาจอนุปัสสนา ๓๖,                 
ในขนัธ ์๕ แต่ละขนัธ์ ไดข้นัธ์ละ ๓๖ ญาณ รวมเป็นสัมมสนญาณ ๑๘๐ 
 แมใ้นโกฏฐาสที่เหลือทั้งปวง ก็มีนยัน้ี). 
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มหาฏีกา ข้อ ๖๙๔ 

ความหมายค าว่า ขยฏฺเฐน เป็นต้น 
ขยฏฺเฐนาติ หิ ขยสภาวโต ยสฺมา รูปํ ขยสภาว ํอุปฺปชฺชิตฺวา ขย  วย  เภท                  

คจฺฉติ, ตสฺมา อนิจฺจนฺติ อตฺโถ. 
ภยฏฺเฐนาติ ภายิตพฺพภาวโต. ยสฺมา รูปํ ปภงฺคุรตาย ภยานกํ, ตสฺมา                       

ทุกฺขนฺติ. เตนาห ภควา "ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺขนฺ"ติ.(ส.ํขนฺธ. ๑๗) 

อสารกฏฺเฐนาติ อสารกภาวโต, อตฺตสารวิรหโตติ อตฺโถ. 
                                                                         (มหาฏีกา ขอ้ ๖๙๔) 

บทว่า เพราะอรรถว่าส้ินไป ได้แก่ เพราะสภาวะว่าส้ินไป ความว่า                   
เพราะเหตุคือ รูปมีสภาวะว่าส้ินไป เกิดขึ้ น ย่อมถึง ซ่ึงความส้ินไป เส่ือมไป                    
คือแตกดับ, เพราะเหตุนั้น รูปช่ือว่าอนิจจงั. 

บทว่า เพราะอรรถว่าเป็นภัย ไดแ้ก่ เพราะภาวะว่าเป็นรูปที่พึงสะดุง้กลวั.                     
เพราะเหตุคือ รูปเป็นส่ิงที่นํามาซ่ึงความสะดุ้งกลัว เพราะความเป็นธรรมที่มี                  
ความแตกดบั,เพราะเหตุนั้น รูป ช่ือว่าทุกข.์ ดว้ยเหตุนั้น พระภควา จึงตรัสแลว้ว่า                             
"ส่ิงใดเป็นอนิจจัง, ส่ิงนั้นเป็นทุกข์"ดงัน้ี. 

บทว่า เพราะอรรถว่าหาสาระมิได้  ได้แก่ เพราะภาวะว่าหาสาระมิได้,          
ความว่า เพราะเวน้จากอตัตสาระ. 

 

สัมมสนญาณ ด้วยอ านาจแห่งชาติชราและมรณะ มีโดยอ้อม 
 ชาติชรามรณวเสน วิสุ  สมฺมสนาภาเวปิ ชาติชรามรณวนฺเตสุเยว ปน                  
สมฺมสิ เตสุ  ตานิ ปิ  สมฺมสิตานิ  โหนฺตีติ ปริยาเยน เตส ปิ  วเสน สมฺมสน                       
วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ . 
                                                                                             (อ.ปฏิ.ม.ขอ้ ๔๘ หนา้ ๒๗๐) 
 แมเ้มื่อความไม่มีแห่งการพิจารณา เป็นแผนกหน่ึง ดว้ยอาํนาจแห่งชาติ ชรา

และมรณะ แต่ คร้ันเมื่อธรรมที่มีชาติ ชราและมรณะนั่นเองถูกพิจารณา                   
ก็ ย่อม เป็นอันพิจารณา แม้ชา ติชราและมรณะเหล่ านั้ น  เพราะ เหตุ นั้ น                     
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การสัมมสนะ ด้วยอํานาจแม้แห่งชาติชราและมรณะเหล่านั้ น พึงทราบว่า                    
ท่านพระสารีบุตรกล่าวไวโ้ดยปริยาย. 

 

ประเภทแห่งอัทธา เป็นของอาทิกัมมิกบุคคล 
 อาทิกมฺมิกสฺส หิ อิท ํสมฺมสนวิธาน,ํ ตสฺมา ภววเสน อทฺธาเภโท อธิปฺเปโต, 
เตนาห "นยิม  ภว  สมปตฺตนฺตี"ติ.  
                                                                                                            (มหาฏีกา ขอ้ ๖๙๕) 
 เ ป็ น ค ว า ม จ ริ ง ว่ า  วิ ธีแ ห่ ง สั ม ม ส น ะ ด้ว ยอํา น า จอัท ธา น้ี  เ ป็ น วิ ธี                             
ของอาทิกัมมิกบุคคล ,  เพราะเหตุนั้ น ประเภทแห่งอัทธา ด้วยอํานาจภพ                              
อันท่านอาจารย์ประสงค์. ด้วยเหตุนั้ น ท่านอรรถกถาจารย์จึงกล่าวแล้วว่า                                  
"จึงไม่มาถึงภพนี้"ดังน้ี.( เป็นอันทราบว่า ในกาลภายหลัง ย่อมสัมมสนะ                   
ดว้ยอาํนาจสันตติและขณะ ตามอภิธมัมตัถสังคหะได)้ 

 

มหาฏีกา ข้อ ๖๙๕ 
 ยถา รูปกฺขนฺเธ อเภทโต ติวิธสํมฺมสน,ํ เภทโต เตตฺตึสวิธ,ํ เอว ํ  เวทนากฺขนฺธา
ทีสุปีติ อิมมตฺถ ํเอส นโยติ อติทิสติ. เตน ขนฺธวเสน ตาว  เภทโต              ปญฺจสฏฺฐิ
อธิกา สตสมฺมสนวารา  ทสฺสิตา โหนฺติ. อิมินา นเยน ทฺวารฉกฺกาทีสุปิ ยถารหํ 
สมฺมสนเภโท เวทิตพฺโพ.  

  
สัมมสนะมี ๓ ญาณ(ด้วยอํานาจอนุปัสสนา ๓) โดยไม่แยกจําแนก                    

ในรูปขันธ์, สัมมสนะมี ๓๓ ญาณ(ลักขณะ ๓ คูณโอกาศ ๑๑) โดยแยกจาํแนก    
ในรูปขันธ์ ฉันใด,  แม้ในธรรมทั้งหลายที่เหลือมีเวทนาขันธ์เป็นต้น ก็ฉันนั้น 
เพราะเหตุนั้น ท่านอัฏฐกถาจารย์จึงแสดงต่อไป ซ่ึงเน้ือความน้ีว่า "ในธรรม
ทั้งหลายมีเวทนาเป็นตน้ ก็มีนยัน้ี. 

 ด้วยเหตุนั้น สัมมสนวาระหน่ึงร้อยอันย่ิงด้วยหกสิบห้า(๑๖๕) เป็นอัน     
ท่านแสดงไว ้โดยแยกจาํแนก ดว้ยอาํนาจขนัธ์ ก่อน.  

การแยกจาํแนกสัมมสนญาณ อนับณัฑิตพึงทราบ ตามสมควร แมใ้นทวาร
ฉักกะเป็นตน้ โดยนยัน้ี. 
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๓.เหตุปติฏฐาปนวาระ 
วาระการยงัเหตุของอนิจจะให้ตั้งลง โดยการกาํหนดภาวะที่ปรากฏ 

 รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ํอนิจฺจ ํสงฺขต ํปฏิจฺจสมุปฺปนฺน ํขยธมฺม ํวยธมฺม ํ
วิราคธมฺม ํนิโรธธมฺมนฺติ สงฺขิปิตฺวา ววตฺถาเน ปญฺญา สมฺมสเน ญาณํ.  เวทนา                
ฯเปฯ  สญฺญา… สงฺขารา… วิญฺญาณํ… จกฺขุ  ฯเปฯ  ชรามรณ  อตีตานาคต-                     
ป จฺ จุปฺ ป นฺ นํ  อ นิ จฺจํ  ส งฺ ข ตํ  ป ฏิ จฺจส มุ ปฺ ป นฺ นํ  ข ยธมฺ มํ  ว ยธมฺ มํ  วิ ร า คธมฺมํ                            
นิโรธธมฺมนฺติ สงฺขิปิตฺวา ววตฺถาเน ปญฺญา สมฺมสเน ญาณํ. (ท่านไม่ได้แสดงการนับ
จ านวนญาณไว้) 
  

ในตติยวาระ อัฏฐกถาปฏสัิมภทิา สัมมสนญาณนทิเทส ปฐมภาค หน้า 
๒๗๐,๒๗๑ /วิสุทธิมัคค์ ข้อ ๖๙๖  

 

ย ํปน อนิจฺจ,ํ ต ํยสฺมา นิยมโต สงฺขตาทิเภท ํโหติ, เตนสฺส ปริยายทสฺสนตฺถ,ํ 
นานากาเรหิ วา มนสิการปฺปวตฺติทสฺสนตฺถํ รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อนิจฺจ  
สงฺขตนฺติอาทิมาห(อ.ปฏิ.ม, เอส นโย เวทนาทีสุ, วิ.ม.ข้อ ๖๙๖).  

(อ.ปฏิสมฺภิทามคฺค.) ตญฺหิ หุตฺวา อภาวฏฺเฐน อนิจฺจ , อนิจฺจนฺติกตาย                             
อาทิอนฺตวนฺตตาย  วา  อนิจฺจํฯ  ปจฺจเยหิ  สมาคนฺตฺวา  กตตฺตา  สงฺขต ฯ  ปจฺจเย                 
ปฏิจฺจ นิสฺสาย สม,ํ สห วา อุปฺปนฺนตฺตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน ฯ  เอเตน ปจฺจเยหิ กเตปิ 
ปจฺจยาน ํอพฺยาปารต ํทสฺเสติฯ ขยธมฺมนฺติ ขียนธมฺม ํขียนปกติกฯํ  วยธมฺมนฺติ  นสฺ
สนธมฺมํฯ  นยิทํ มนฺทีภาวกฺขยวเสน  ขยธมฺมํ,  เกวลํ วิคมนปกติกํฯ  ปหูตสฺส             
มนฺทีภาโวปิ หิ โลเก ขโยติ วุจฺจติฯ วิราคธมฺมนฺติ นยิท ํกุหิญฺจิ คมนวเสน วยธมฺม,ํ 
เกวล ํสภาวาติกฺกมนปกติกฯํ “วิราโค นาม ชิคุจฺฉน ํวา  สมติกฺกโม วา”ติ หิ วุตฺตฯํ 
นิโรธธมฺมนฺติ นยิท ํสภาวาติกฺกเมน ปุนราวตฺติธมฺม,ํ เกวล  ํอปุนราวตฺตินิโรเธน              
นิรุชฺฌนปกติกนฺติ ปุริมปุริมปทสฺส อตฺถวิวรณวเสน ปจฺฉิมปจฺฉิมปท  ํวุตฺตนฺติ 
เวทิตพฺพฯํ  

อถ วา เอกภวปริยาปนฺนรูปภงฺควเสน  ขยธมฺมํ, เอกสนฺตติปริยาปนฺน-
รูปกฺขยวเสน วยธมฺม,ํ รูปสฺส ขณภงฺควเสน วิราคธมฺม,ํ ติณฺณมฺปิ อปุนปฺปวตฺติ-
วเสน นิโรธธมฺมนฺติปิ โยเชตพฺพฯํ 
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ชรามรณ  อนิจฺจนฺติอาทีสุ ชรามรณํ น อนิจฺจ,ํ อนิจฺจสภาวาน ํปน ขนฺธานํ 
ชรามรณตฺตา อนิจฺจ ํนาม ชาตฯํ สงฺขตาทีสุปิ เอเสว นโยฯ  

 

วาระที่ ๓ 
ก็  รู ป ใด  เ ป็ น อ นิ จจัง ,  เพ ร า ะ เห ตุ คื อ  รู ป นั้ น  จึ ง มี ค ว า ม ต่ า ง กัน                          

โดยเป็นสังขตะเป็นต้น โดยส่วนเดียว(เพราะไม่มีอนิจจตา ในสภาวะที่เป็น 
อสังขตะเป็นต้น),  ด้วยเหตุนั้น เพ่ือแสดงปริยายคือไวพจน์แห่งอนิจจะนั้ น              
หรือเพื่อแสดงความเป็นไปแห่งมนสิการที่เพ่ิมพูนขึ้ นโดยความเป็นอนิจจะ                
ดว้ยอาการต่าง ๆ  ท่านพระสารีบุตร จึงกล่าวบาลีไวอ้ีก(เป็นตติยวาระ)ว่า                 

“รูป   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   อนิจฺจ  สงฺขต  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน  ขยธมฺม  
วยธมฺม  วิราคธมฺม  นิโรธมฺม  . 

รูปที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบนั  ไม่เที่ยง(๑)  อนัปัจจยัมาประชุมกนัแลว้
ปรุงแต่ง (๑) เกิดขึ้นพร้อมกนัเป็นไปอาศยัปัจจยั(๑) มีความส้ินไปเป็นธรรมดา(๑)  
มีความพินาศไปเป็นธรรมดา(๑) มีความกา้วล่วงเป็นธรรมดา(๑) มีความดบัไป
เป็นธรรมดา(๑)”.  (แมใ้นขนัธ์ที่เหลือมีเวทนาขนัธ์ เป็นตน้ ก็มีนยัน้ี) 

 

อธิบายว่า รูปนั้น เป็นอนิจจะ เพราะอรรถว่ามีแลว้ ก็ไม่มี,  
ช่ือว่า อนิจจะ เพราะความมีที่สุดคือไม่เที่ยง  หรือ  เพราะความมีเบื้องตน้

คืออุปปาทะและที่สุดคือภงัคะ.   
เป็นสังขตะ  เพราะเป็นผลอนัปัจจยัทั้งหลายมาประชุมกนัแลว้ปรุงแต่ง.   
เป็นปฏิจจสมุปปันนะ  เพราะเป็นผลเกิดขึ้ นสมํ่าเสมอหรือพร้อมกัน             

เป็นไปอาศยัปัจจยัทั้งหลาย.  ดว้ยบทว่าปฏิจจสมุปปันนะนั้น ท่านพระสารีบุตร
ยอ่มแสดงถึงความไม่ขวนขวายของปัจจยัทั้งหลาย แมใ้นเมื่อผลถูกปัจจยัทั้งหลาย
ปรุงแต่ง.   

บทว่า ขยธมฺม  ได้แก่  มีความส้ินไปเป็นธรรมดา คือ มีความส้ินไป            
เป็นปกติ.   

บทว่า วยธมฺม  ไดแ้ก่ มีความพินาศไปเป็นธรรมดา.  
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รูปน้ี มีความส้ินไปเป็นธรรมดา(ขยธมฺม ) ด้วยสามารถแห่งความส้ินไป
โดยภาวะที่มีนอ้ยลงก็หาไม่. (แต่)รูปน้ี มีความปราศจากไปเป็นปกติ                    โดย
ส่วนเดียวไม่เหลือ. เป็นความจริงว่า ในทางโลก แมภ้าวะที่มีนอ้ยลง                  ของ
ส่ิงที่มีมาก เขาก็เรียกกนัว่า  ความส้ินไป(ขโย). 

บทว่า วิราคธมฺม   (มีความก้าวล่วงเป็นธรรมดา)  รูปน้ี มีความพินาศไป 
เป็นธรรมดา (วยธมฺม )  ด้วยอํานาจการไปในที่ไหนสักเล็กน้อยก็หาไม่ ,                  
( แ ต่ ) รู ป น้ี มี ค ว า ม ก้ า ว ล่ ว ง ส ภ า ว ะ เ ป็ น ป ก ติ โ ด ย ส่ ว น เ ดี ย ว ไ ม่ เ ห ลื อ .                                 
ดังที่ท่านกล่าวไวว่้า “วิราโค นาม ชิคุจฺฉนํ สมติกฺกโม วา - ความรังเกลียดก็ดี                         
ความก้าวล่วงก็ดี ช่ือว่า วิราคะ. 
 บทว่า  นิโรธธมฺม   (มีความดับไปเป็นธรรมดา,ภังคนิโรธ)  รูปน้ี                         
มีการเวียนมาเกิดอีก โดยความก้าวล่วงสภาวะก็หาไม่ , (แต่) มีความดับไป           
เ ป็ น ป ก ติ  โ ด ย ค ว า ม ดับ ที่ ไ ม่ เ วี ย น ม า เ กิ ด อี ก ( น้ี แ ส ด ง ถึ ง ภั ง ค นิ โ ร ธ ,                            
มิใช่ตทังคนิโรธและวิกขัมภนนิโรธ) เพราะเหตุนั้น พึงทราบว่า ท่านกล่าว             
ถึงบทหลงั ๆ  ดว้ยอาํนาจการเปิดเผยอรรถ ของบทก่อน ๆ . 
 อีกอย่างหนึ่ง พึงประกอบว่า  รูปมีความส้ินไปเป็นธรรมดา(ขยธมฺม )         
ดว้ยอาํนาจภงัคะของรูปอนันบัเน่ืองอยูใ่นภพเดียวกนั (โดยอทัธา). 

รูปมีความพินาศไปเป็นธรรมดา (วยธมฺม )  ด้วยอํานาจความส้ินไป              
(คือภงัคะ)ของรูปอนันบัเน่ืองอยูใ่นสันตติเดียวกนั (โดยสันตติ).   

รูปมีความกา้วล่วงเป็นธรรมดา ดว้ยอาํนาจภงัคขณะ ของรูป(โดยขณะ).   
รูปมีความดบัไปเป็นธรรมดา  ดว้ยอาํนาจความไม่เป็นไปอีก                         แม้

แห่งธรรมทั้ง ๓ มีขยธรรมเป็นตน้. 
 ในบททั้ งหลายมีอาทิว่า ชรามรณ   อนิจฺจ  (ชรามรณะ เป็นอนิจจะ)              
ความว่า  ชรามรณะ มิใช่เป็นอนิจจะ,  แต่ ชรามรณะ เกิดช่ือว่า เป็นอนิจจะ                                       
เพราะเป็นชรามรณะ ของขันธ์ทั้งหลาย ที่มีสภาวะไม่เที่ยง.  แม้ในบทที่เหลือ        
มีสังขตะเป็นตน้  ก็มีนยัน้ีเหมือนกนั.   
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๔.อันวยพฺยติเรกวาระ 
วาระที่คลอ้ยตามและขดัแยง้ 

 ชาติปจฺจยา ชรามรณํ(อนฺวย),  อสติ ชาติยา นตฺถิ ชรามรณนฺติ(พฺยติเรก) 
สงฺขิปิตฺวา ววตฺถาเน ปญฺญา สมฺมสเน ญาณํ.  อตีตมฺปิ อทฺธาน … อนาคตมฺปิ  
อทฺธาน  ชาติปจฺจยา ชรามรณ,ํ อสติ ชาติยา นตฺถิ ชรามรณนฺติ สงฺขิปิตฺวา ววตฺถาเน 
ปญฺญา สมฺมสเน ญาณํ. ภวปจฺจยา ชาติ อสติ ฯเปฯ อุปาทานปจฺจยา ภโว อสติ              
ฯเปฯ ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ อสติ ฯเปฯ เวทนาปจฺจยา ตณฺหา อสติ ฯเปฯ 
ผสฺสปจฺจยา เวทนา อสติ ฯเปฯ สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส อสติ ฯเปฯ นามรูปปจฺจยา 
สฬายตน ํอสติ ฯเปฯ วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ อสติ ฯเปฯ สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณ ํ
อสติ ฯเปฯ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อสติ อวิชฺชาย นตฺถิ สงฺขาราติ สงฺขิปิตฺวา                
ววตฺถาเน  ปญฺญา  สมฺมสเน  ญาณํ . อตีตมฺ ปิ  อทฺธาน … อนาคตมฺปิ  อทฺธานํ                     
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อสติ อวิชฺชาย นตฺถิ สงฺขาราติ สงฺขิปิตฺวา ววตฺถาเน ปญฺญา 
ส มฺ ม ส เน  ญ า ณํ . ตํ  ญ า ต ฏฺ เฐ น  ญ า ณํ  ป ชา น น ฏฺ เฐ น  ป ญฺ ญ า . เต น  วุ จฺ จติ                              
“อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน ํธมฺมาน ํสงฺขิปิตฺวา ววตฺถาเน ปญฺญา สมฺมสเน ญาณ”ํ. 
 (ท่านไม่ได้แสดงการนับจ านวนญาณไว้) 
   

ในอันวยพยฺติเรกจตุตถวาระ อัฏฐกถาปฏิสัมภิทา ปฐมภาค ข้อ ๔๘ หน้า ๒๗๑ 
 ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺ ติอาทิ น วิปสฺสนาวเสน วุตฺต , เกวล  ปฏิจฺจ -                  
สมุปฺปาทสฺส เอเกกองฺควเสน สงฺขิปิตฺวา ววตฺถานโต สมฺมสนญาณ  นาม โหตีติ 
ปริยาเยน วุตฺต .น ปเนต   กลาปสมฺมสนญาณ  ธมฺมฏฺฐิติญาณเมว ต   โหติ.            
 พระบาลีบทมีอาทิว่า ชาติปจฺจยา ชรามรณํ  – เพราะชาติ เป็นปัจจัย                        
ชรามรณะ ย่อมมี, ท่านมิไดก้ล่าว ดว้ยอ านาจวิปัสสนา, ท่านกล่าวโดยปริยายว่า  
ช่ือว่า สัมมสนญาณ ย่อมมี เพราะก าหนดย่อด้วยสามารถปัจจยงัคะหน่ึง ๆ  
แห่งปฏิจจสมุปบาทลว้นๆ.แต่นัน่ไม่ใช่กลาปสัมมสนญาณ, นั่นเป็นธัมมฐิติญาณ
เท่านั้น. 
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มหาฏีกา 
 อิทานิ  อนฺวยโต พฺยติเรกโต จ สงฺขตธมฺมาน  อนิจฺจต  ปติฏฺฐาเปตุ                      
"ชาติปจฺจยา"ติอาทิ วุตฺต . อนิจฺจลกฺขณสฺเสว เจตฺถ ปติฏฺฐาปน  ตสฺมึ ปติฏฺฐาปิเต               
เสสลกฺขณทฺวยสฺสปิ ปติฏฺฐาปนสิทฺธิโต. 
                                                     (มหาฏีกา ขอ้ ๖๙๔ หนา้ ๔๓๑) 

ในบัดน้ี เพ่ือจะยงัอนิจจตา ของสังขตธรรมทั้งหลายให้ตั้งลง โดยความ                
ค ล้อ ยต าม (มีอาทิ ว่ า  ชร า ม ร ณ ะมีอ ยู่คื อ เ กิด ขึ้ น  เพ ร า ะ ชา ติ เ ป็ นปัจจัย )                        
และโดยความแยง้กัน(มีอาทิว่า คร้ันเมื่อชาติไม่มี ชรามรณะ ก็ไม่มีคือดับไป, 
เพราะเหตุนั้น ชรามรณะ จึงไม่เที่ยง) ท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวคาํมีอาทิว่า                    
“ชรามรณะมีอยู่ เพราะชาติเป็นปัจจัย”. 
 ก็ การให้ตั้ งลง แห่งอนิจจลักขณะนั่นเอง(คือความเกิดขึ้ นและดับไป       
ของธรรมที่มีชรามรณะเป็นตน้)ในจตุตถวาระน้ี  เพราะความส าเร็จแห่งการให้             
ตั้ งลงแม้ลักขณะทั้งสองที่หลือ ย่อมมี ในเพราะการยงัอนิจจลักขณะนั่นเอง              
ให้ตั้ งลงแล้ว(เพราะเหตุนั้น สัมมสนญาณที่เป็นไปด้วยอํานาจอนุปัสสนา ๓ 
ในปฏิจจสมุปบาทน้ี มีอยู ่ในจตุตถวาระน้ีทีเดียว). 

จูฬฏีกา 
เอว ํตีหิ วาเรหิ วุตฺตวิปสฺสนานเยหิ สพฺพธมฺเม วิปสฺสิตฺวา ปุน                       เต 

ปฏิจฺจสมุปฺปาทงฺควเสน อนฺวยพฺยติเรกโต ตีสุ อทฺธาสุ ปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺน-
ภาวสลกฺขณวเสน สุฏฺฐุ วิปสฺสนฺตสฺเสว อตฺถสิทฺธีติ ทสฺเสตุ ํ                               “ชา
ติปจฺจยา ชรามรณ  อสติ ชาติยา นตฺถิ ชรามรณนฺ”ติอาทิโก จตุตฺโถ ปจฺจยปจฺจยุปฺ
ปนฺนวาโร วุตฺโต. ปจฺจยปฺุปนฺนภาเว หิ สิทฺเธ อนิจฺจาทิลกฺขณานิ ยถากฺกเมน สยเมว 
สิชฺฌนฺติ.  

                                                                                                     (จูฬฏีกา ขอ้ ๖๙๔) 
 

เพื่อแสดงว่า เมื่อพระโยคีเห็นโดยประการต่างๆแล้ว ซ่ึงสรรพธรรม
ทั้งหลาย ดว้ยนยัแห่งวิปัสสนาที่กล่าวไวแ้ลว้ โดยวาระ ๓ อยา่งน้ี                         ก็
ความสําเร็จประโยชน์ ของพระโยคีผู ้ก ําลังเห็นด้วยดีนั่นเอง ซ่ึงสรรพธรรม
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เหล่านั้นอีก ดว้ยอาํนาจการกาํหนดความเป็นปัจจยัและปัจจยปุบนั                         ใน
อัท ธา ทั้ ง  ๓  โ ด ยค ว า ม ค ล้อ ยต า ม แ ล ะ แ ย้ง กัน  ด้ว ยส า ม า ร ถ แ ห่ ง อ ง ค์               
ปฏิจจสมุปบาท ท่านจึงกล่าว วาระที่เป็นปัจจัยและปัจจยุปบันนที่ ๔ มีอาทิว่า        
 “ชาติปจฺจยา ชรามรณ  อสติ ชาติยา นตฺถิ ชรามรณ  

ชรามรณะมีอยู ่เพราะชาติเป็นปัจจยั(โดยความคลอ้ยตาม)                       คร้ัน
เมื่อชาติไม่มี ชรามรณะ ก็ไม่มี(โดยความแยง้กนั)”ดงัน้ี. 

อธิบายว่า คร้ันเมื่อความเป็นปัจจยุปบนัสําเร็จแลว้(มีชรามรณะเป็นตน้) 
สามัญญลักขณะทั้ งหลายมีอนิจจลักขณะเป็นต้น ย่อมสํา เ ร็จเองแน่นอน 
ตามลาํดบั. 
 อน่ึง สัมมสนญาณทั้ง ๔ วาระ พึงทราบในปฏิสัมภิทามคัค ์และวิสุทธิมคัค.์
(วิสุทธิมคัคม์ีคาํอธิบายเฉพาะ ๓ วาระแรก,วาระที่ ๔ ไม่มีคาํอธิบาย)              

 

วิปัสสนามีลักขณะท้ัง ๓ เป็นอารมณ์ 
อนตฺตสญฺญา สณฺฐาตีติ อนิจฺจลกฺขเณ ทิฏฺเฐ อนตฺตลกฺขณ ํทิฏฺฐเมว โหติ. เอ

เตสุ หิ ตีสุ ลกฺขเณสุ เอกสฺมึ ทิฏฺเฐ อิตรทฺวย ํทิฏฺฐเมว โหติ. เตน วุตฺต ํ“อนิจฺจสญฺญิ
โน เมฆิย อนตฺตสญฺญา สณฺฐาตี”ติ.     

                                                                    (อ.องฺ.นวก.เมฆิยสุตฺต. ๓/๒๘๖) 
พระบาลีบทว่า อนัตตสัญญา ย่อมต้ังมั่น ความว่า  คร้ันเมื่ออนิจจลกัขณะ

ถูกเห็นแลว้ อนตัตลกัขณะ ก็ยอ่มเป็นอนัเห็นแน่นอน. โดยที่จริง                             ใน
บ ร ร ด า ลัก ข ณ ะ  ๓  เ ห ล่ า นั้ น  ค ร้ั น เ มื่ อ ลัก ข ณ ะ อ ย่ า ง ห น่ึ ง ถู ก เ ห็ น แ ล้ว                       
ลักขณะ ๒ นอกน้ี ก็ย่อมเป็นอันเห็นแน่นอน.ด้วยเหตุนั้น จึงตรัสว่า “ดูก่อน              
เมฆิยะ อนัตตสัญญา ย่อมต้ังมั่น แก่ผู้ส าคัญว่าไม่เที่ยง”ดงัน้ี. 

ฏีกา 
อนิจฺจสญฺญิโนติ หุตฺวา อภาวโต อุทยพฺพยวนฺตโต ปภงฺคุโต ตาวกาลิกโต 

นิจฺจปฺปฏิกฺเขปโต จ “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา”ติ (ขุ.ธ.๒๕/๒๗๗/๖๔,ขุ.จูฬ.๓๐/๕๖/

๑๓๕) ปวตฺตอนิจฺจานุปสฺสนาวเสน  อนิจฺจสญฺญิโน. อนตฺตสญฺญา  สณฺฐาตีติ 
อสารกโต  อวสวตฺตนโต  ปรโต  ริ ตฺตโต  ตุ จฺฉโต  สุญฺญโต  จ  “สพฺเพ  ธมฺมา                 
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อนตฺตา”ติ (ขุ.ธ. ๒๕/๒๗๙/๖๔,ขุ.จูฬ.๓๐/๕๖/๑๓๕) เอว ํปวตฺตอนตฺตานุปสฺสนา-         
สงฺขาตา อนตฺตสญฺญา จิตฺเต สณฺฐหติ อติทฬฺห ํปติฏฺฐหติ.                                                                       

                                                  (นวกนิปาตองฺคุตฺตรฏีกา.เมฆิยสุตฺต. ๓/๓๔๗) 
 

บทว่า แก่ผู้ส าคัญว่าไม่เที่ยง อธิบายว่า แก่ผูส้ําคญัว่าไม่เที่ยง ดว้ยอาํนาจ
แห่งอนิจจานุปัสสนาที่เป็นไปว่า “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา - สังขารทั้ งหลาย              
ทั้ งปวง ไม่ เที่ยง” เพราะมีแล้ว ก็ไม่มี ,  เพราะมีความเกิดขึ้ นและดับไป,                         
เพ รา ะ แ ต ก ส ล า ย เอ ง ต า ม ส ภ า ว ะ ,  เพ ร า ะ ป ร ะ ก อ บ ด้ว ยก า ล เ พี ยง นั้ น ,                             
และเพราะปฏิเสธความเที่ยง. 

บทว่า อนัตตสัญญา ย่อมต้ังมั่น อธิบายว่า อนัตตสัญญา ย่อมตั้ งมั่นย่ิง              
ใน จิต  ก ล่ า ว คื อ อ นัต ต า นุ ปั ส ส น า ที่ เ ป็ น ไ ป  อ ย่ า ง น้ี ว่ า  “สพฺ เพ  ธมฺมา                             
อนตฺตา  -  ธรรมทั้ งหลายทั้ งปวง เป็นอนัตตา” เพราะหาอัตตสาระไม่ได้,                      
เพราะไม่เป็นไปในอาํนาจ, เพราะเป็นฝ่ายอื่น, เพราะเป็นของว่างจากธุวสาระ           
เป็นต้น, เพราะเป็นของเปล่า, และเพราะเป็นของสูญจากผู้เป็นเจ้าของ(สามี)             
เป็นตน้.                                                              

 

สัมมสนญาณไม่หยั่งลงในวิสุทธิใดๆ 
      ยสฺมา กลาปสมฺมสน  นาม เอกวิสุทฺธิยมฺปิ น อนฺโตคธ  (มหาฏีกา ๖๙๒/๔๒๗) 

       เพราะเหตุคือ ช่ือว่า กลาปสัมมสนญาณ ไม่หยัง่ลงภายใน แมใ้นวิสุทธิเดียว. 
 

ความหมายของสัมมสนญาณ 
ขนฺธาทีน ํกลาปโต สมฺมสนวสปฺปวตฺต ํญาณ ํสมฺมสนญาณ .(วิภาวินี ๓๓๔)                      
ญาณ ที่เป็นไปด้วยอาํนาจการจับต้องคือการเพ่งโดยชอบ โดยความเป็น              

กลุ่ม ก้อนเดียวกัน  แห่งปริญเญ ย ยธร รม ทั้ ง หล า ยมีขัน ธ์ เ ป็นต้น  ช่ือ ว่ า                        
สัมมสนญาณ. (ส ํ+ มส อามสเน ในการจบัตอ้ง + ยุ ปัจจยั) 
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ปรมตฺถทีปนสีงฺคหมหาฏกีา 
กลาปวเสน ส ขิ ปิ ตฺวาติ  ขนฺธปญฺจเกน เย  รู ปํ  ตาว อตีตานาค ต -                              

ปจฺจุปฺปนฺนาทิเภทภินฺนมฺปิ สมาน ํสพฺพ ํเอกรูปปิณฺฑภาเวน สํขิปิตฺวา, เอส นโย 
เวทนาทีสุปีติ.    (ปรมตฺถทีปนีสงฺคหมหาฏีกา ป.๙ ขอ้ ๕๓ หนา้ ๔๑๒) 

บทว่า รวบรวมย่อแล้ว ด้วยอ านาจกลาป  ความว่า ในขันธปัญจกะ                 
ลาํดับแรก รูปทั้งปวงที่เสมอกัน(โดยรุปปนลักขณะ) แม้ที่ต่างกันโดยประเภท              
มีอดีต อนาคตและปัจจุบันเป็นต้น รวบรวมย่อแล้ว โดยภาวะที่เป็นก้อนรูป
เดียวกัน, แมใ้นเวทนาเป็นตน้ ก็มีนยัน้ี. 
 

 เอตฺถ จ สพฺพ  รูป  ฯเปฯ สพฺพ  วิญฺญาณนฺ"ติ คหณเมว กลาปวเสน                     
สงฺขิปนนฺติ ทฏฺฐพฺพ .  
                                                                    (ปรมตฺถทีปนีสงฺคหมหาฏีกา ป.๙ ขอ้ ๕๓) 

 ก็ ในปฏิสัมภิทามรรคบาลีน้ี การถือเอาว่า รูปทั้ งหมด ฯเปฯ วิญญาณ
ทั้งหมดนัน่แหละ พึงทราบว่า เป็นการรวมยอ่ ดว้ยอาํนาจกลาป. 
 

มหาฏีกา 
 อตีตาทิวเสน อเนกเภทภินฺ เน ธมฺ เม กลาปโต สงฺขิ ปิ ตฺวา สมฺมสนํ 
กลาปสมฺมสน , อย ํกิร ชมฺพุทีปวาสีน ํอภิลาโป. "ยงฺกิญฺจิ รูปนฺ"ติอาทินา(ม.มู.๑๒/

๓๖๑/๓๒๔, อ.ํจตุกฺก. ๒๑/๑๘๑/๑๙๕)  นเยน หิ ธมฺมานํ วิปสฺสนา นยวิปสฺสนา,                
อยํ กิร ตมฺพปณฺณิทีปวาสีนํ อภิลาโป. เตเนวาห "กลาปสมฺมสนสงฺขาตาย                        
นยวิปสฺสนายา"ติ.   
                                                                                          (มหาฏีกา ขอ้ ๖๙๒ หนา้ ๔๒๖)                                                                             
 การเพ่งดู รวบย่อ ซ่ึงธรรมทั้งหลายอันแตกต่างโดยประเภทเป็นเอนก           
ด้วยอํานาจแห่งอดีตเป็นต้น โดยกลุ่มก้อน ช่ือว่า กลาปสัมมสนะ, ได้ยินว่า                   
กลาปสัมมสนน้ี เป็นโวหาร ของชาวชมพูทวีป.ก็ การเห็นโดยประการต่างๆ                 
ซ่ึงธรรมทั้งหลาย โดยนัย มีอาทิว่า"รูปทั้ งส้ิน" ช่ือว่า นยวิปัสสนา, ได้ยินว่า               
นยวิปัสสนาน้ี เป็นโวหาร ของชาวตมัพปัณณิทวีป.(คือ นยญาณนัน่เอง มีช่ือเรียก
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หลายช่ือ ว่า อนุมานญาณ อันวยญาณ อนุคมนญาณ) ด้วยเหตุนั้ นนั่นเอง                     
ท่านวิสุทธิมคัคาจารยจึ์งกล่าวว่า "ในนยวิปัสสนา ที่เรียกว่า กลาปสัมมสนะ". 

 
สรุป สัมมสนญาณ  ในวาระทั้ง ๔ 

 (๑) พระโยคีคือผูมี้วิปัสสนาโยคะพึงใช้ปัญญาทาํการย่อรวบรวม ซ่ึงรูปขนัธ์ท่ีมี                     
อาการ ๑๑ อย่างมีอดีตรูปขันธ์เป็นต้น โดยทาํให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน พิจารณาอยู่ว่า                  
ทั้ งกลุ่มก้อนน้ี ไม่เท่ียง(คือมีแล้วก็ไม่มี) , เป็นทุกข์(คือถูกบีบคั้นด้วยความเกิดดับ) ,                    
เป็นอนตัตา(คือไม่เป็นไปในอาํนาจ). แมใ้นขนัธ์ท่ีเหลือจนถึงปฏิจจสมุปบาทก็เช่นเดียวกนั
, น้ีถูกเรียกว่า ลักขณววฏัฐาปนวาระคือวาระของการกําหนดลักขณะ ๓ ,แต่ว่า จําเดิม                
นับแต่ทวาร จนถึงปฏิจจสมุปบาท มีอาการ ๓ โดยอตีตติกะเท่านั้น, ด้วยเหตุดงักล่าวมาน้ี                  
สัมมสนญาณจึงมีลกัขณะ ๓ เป็นอารมณ์ ไดแ้ก่ ญาณท่ีรู้ในรูปขนัธ์ทั้งกลุ่มกอ้นเดียวกนันั้น
ว่า "มีคือเกิดขึ้น แลว้ไม่มีคือดบัไป" ว่า"เป็นทุกข"์ ว่า"เป็นอนตัตา". เปรียบเหมือนดอกไม ้
๑๑ ดอก ท่ีกระจดักระจาย จึงทาํการยอ่รวบรวมเขา้เป็นกองกลุ่มกอ้นเดียวกนั พิจารณาอยู่
ว่า ดอกไมท้ั้งกองกลุ่มกอ้นน้ี ไม่เท่ียง เป็นทุกข ์เป็นอนตัตา. 
 (๒) ต่อจากนั้น พึงกําหนดรู้เหตุของลักขณะ ๓ ว่า รูปขันธ์ท่ีมีอาการ ๑๑ อย่าง                              
มีอดีตรูปขนัธ์เป็นตน้ ท่ีถูกย่อรวบรวมทาํให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกนัน้ี ท่ีถูกเรียกว่ากลาปน้ี                
ช่ือว่า ไม่เท่ียง เพราะดบัส้ินไป, ช่ือว่า เป็นทุกข์ เพราะเป็นภยัคือเป็นส่ิงท่ีมีความน่ากลัว 
ความว่า ไม่น่าร่ืนรมย ,์ ช่ือว่า เป็นอนัตตา เพราะไม่มีอตัตสาระ, แมใ้นขนัธ์ท่ีเหลือจนถึง                        
ปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนกนั, ต่อจากนั้น สัมมสนะอยู ่โดยการแยกออก ซ่ึงอาการ ๑๑ อยา่ง
แต่ละอาการ ในรูปขันธ์ว่า  รูปขันธ์แต่ละอาการไม่เ ท่ียง  มี  ๑๑ เ ป็นทุกข์  มี  ๑๑                          
และเป็นอนัตตตา มี ๑๑, เม่ือรวมกับการพิจารณาโดยกลาป อนิจจานุปัสสนา มี ๑๒,               
ทุกขานุปัสสนา มี ๑๒, อนัตตานุปัสสนามี ๑๒, แมใ้นขนัธ์ท่ีเหลือจนถึงปฏิจจสมุปบาท          
ก็เช่นเดียวกนั, น้ีถูกเรียกว่า ลกัขณเหตุวาระคือวาระของเหตุในลกัขณะ ๓ .ฉะนั้น ในวาระ
ท่ี ๒ น้ี ก็มีลักขณะ ๓ เป็นอารมณ์เหมือนกันว่า"ดับส้ินไป, เป็นภัย,ไม่มีอัตตสาระ".               
เปรียบเหมือนการพิจารณาอยู่ว่า ดอกไม้ทั้งกองกลุ่มก้อนน้ี ไม่เท่ียง เพราะดับส้ินไป                                   
เป็นทุกข์ เพราะเป็นภยั, เป็นอนัตตา เพราะไม่มีอตัตสาระ.และในแต่ละดอกๆ ก็ไม่เท่ียง 
เพราะดับส้ินไป ภายในดอกของตนๆ, เป็นทุกข์ เพราะเป็นภัย ภายในดอกของตนๆ
,เป็นอนตัตตา เพราะไม่มีอตัตสาระ ภายในดอกของตนๆ,  
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 (๓) ต่อจากนั้น พึงกาํหนดรู้เหตุของความไม่เท่ียงอีก ๖ อย่างว่า รูปขนัธ์ท่ีมีอาการ 
๑๑ อยา่งมีอดีตรูปขนัธ์เป็นตน้ ท่ีถูกยอ่รวบรวมเป็นกลุ่มกอ้นเดียวกนัน้ี ท่ีถูกเรียกว่ากลาป
น้ี, ช่ือว่า ไม่เท่ียง เพราะเป็นสังขตะ เป็นปฏิจจสมุปปันนะ มีความส้ินไปเป็นธรรมดา                     
มีความเส่ือมไป เป็นธรรมดา มีความคลายตวัไปเป็นธรรมดา มีความดบัไปเป็นธรรมดา คือ
เป็นสภาวะ. แมใ้นขนัธ์ท่ีเหลือจนถึงปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนกนั,น้ีถูกเรียกว่า                    เหตุ
ปติฏฐาปนวาระคือวาระการยังเหตุของอนิจจะให้ตั้ งลง. ฉะนั้ น ในวาระท่ี ๓ น้ี                        
มีอนิจจลกัขณะเป็นอารมณ์ว่า รูปขนัธ์เป็นอนิจจะ เป็นสังขตะเป็นตน้.  
 (๔) ต่อจากนั้ น พระโยคีพึงใช้ปัญญากําหนดรวบรวมย่อ ซ่ึงปฏิจจสมุปบาท                 
ด้วยอํานาจกลาป โดยอันวยะมีอาทิว่า  ชรามรณะท่ีเป็นอดีต อนาคตและปัจจุบัน                           
ท่ีถูกรวบรวมย่อเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันน้ี มีอยู่คือเกิดขึ้ น เพราะชาติเป็นปัจจัย และ                   
โดยพฺยติเรกะมีอาทิว่า ครั้ นเม่ือชาติไม่มี ชรามรณะ ท่ีถูกรวบรวมย่อเป็นกลุ่มก้อน                 
เดียวกนัน้ี ก็ไม่มีคือดบัไป, เพราะเหตุนั้น ชรามรณะน้ี จึงไม่เท่ียง. ส่ิงใดไม่เท่ียง, ส่ิงนั้น
เป็นทุกข์. ส่ิงใดไม่เท่ียง เป็นทุกข์,ส่ิงนั้น เป็นอนัตตา. แมใ้นปฏิจจสมุปบาทท่ีเหลือก็นยัน้ี
นัน่แหละ. ฉะนั้น ในวาระท่ี ๔ น้ี สัมมสนญาณ มีลกัขณะ ๓ เป็นอารมณ์นัน่เอง. 
 วิปัสสนาญาณนั้นมีลักขณะ ๓ เป็นปธานอารมณ์ โดยมีนามรูปเป็นอารมณ์ด้วย 
เพราะความไม่เท่ียง เป็นทุกข ์เป็นอนตัตานั้น เป็นความไม่เท่ียง เป็นทุกข ์และเป็นอนัตตา
ของนามรูป ท่ี ถูกกําหนดด้วยภพ ๓ โยนิ ๔ คติ  ๕ วิญญาณฐี ติ  ๗ สัตตาวาส ๙ .                       
เปรียบเหมือน เม่ือเราเห็นความเส่ือมโทรมของรถ ก็ต้องมีตัวรถ เป็นอารมณ์ด้วย                       
เพราะรถเป็นท่ีตั้งของความเส่ือมโทรม, แต่ไม่ใชเ่ห็นในขณะเดียวกนั. 
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อนุปัสสนา ๓ โดยอาการ ๔๐ 
อน่ึง ในวิสุทธิมรรคท่านกล่าวสืบต่อไปอีกว่า : เพ่ือประโยชน์แก่ภาวะ              

ที่มั่นคง(คือโดยภาวะที่กระทําบ่อยๆ) แห่งอนิจจสัมมสนะ ทุกขสัมมสนะ                             
และอนตัตาสัมมสนะ ในขนัธ์ ๕ เหล่านั้น ของอนิจจตาทิสัมมสนะ อนัมีประเภท
ตามที่ท่านกล่าวแลว้ในสัมมสนญาณนิทเทสนั้น อนิจจตาทิสัมมสนะนั้นอันใด              
ที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวไว ้  ในวิภงัค์ แห่งขุ.ปฏิ.ขอ้ ๓๗ หน้า ๔๔๕ วิปัสสนา
กถานั้ นว่า  “ภิกษุ ย่อมได้ ซ่ึงขันติคือญาณ อันเป็นอนุโลมิกะคืออันอนุกูล                         
แก่การบรรลุอริยมรรค โดยอาการ ๔๐ อะไรบ้าง, ย่อมหยั่งลง สู่สัมมัตตนิยามคือ
อริยมรรค โดยอาการ ๔๐ อะไรบ้าง” ดังน้ี พระโยคาวจรนั้น ย่อมพิจารณา                    
ซ่ึงขนัธ์ ๕ เหล่าน้ี ดว้ยอาํนาจ   แมแ้ห่งอนิจจาทิสัมมสนะอนัมีประเภท ๔๐ อีก, 
มิใช่พิจารณาขนัธ์ ๕  ดว้ยอาํนาจแห่งกลาปสัมมสนะเท่านั้นอยา่งเดียว จริงทีเดียว 
อนิจจาทิ สัมมสนญาณนั้ น อันพระโยคาวจร พึงปรารถนา โดยแน่นอน                    
เพราะเป็นไป เพื่อการได้ ซ่ึงอนุโลมิกขันติญาณ และเพื่อการก้าวลงสู่สัมมัตต
นิยาม, ที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้ ซ่ึงอนิจจาทิสัมมสนะ โดยประเภท                        
ด้วยการจ าแนกอนุโลมญาณที่ ๑๒ ในขุ.ปฏิ.วิปัสสนากถา ขอ้ ๓๘ โดยนยัมีอาทิว่า
“ภิกษุเม่ือเห็น โดยอาการที่ไม่เที่ยง  ในขันธ์ ๕ ย่อมได้ ซ่ึงอนุโลมิกขันติ ,                         
เม่ือเห็นว่า อนุปปาทนิโรธ แห่งขันธ์ ๕ เป็นนิจจะ เป็นนิพพาน ย่อมหยั่งลง 
สู่สัมมัตตนิยาม โดยอาการ ๔๐"ดังนี้ .  (อนุโลมิกขันติญาณมีคําอธิบายอยู่                 
ในขา้งหนา้)   

ก็ พระโยคาวจรนั้น พิจารณาอยู่(สมฺมสติ) ซ่ึงขนัธ์แต่ละขนัธ์ ดว้ยอาํนาจ 
แห่งอนิจจาทิสัมมสนะ โดยอาการที่ไม่เที่ยงคือโดยอาการที่ไม่ย ัง่ยืนเป็นต้น        
อยา่งน้ีว่า :-  

(กามญฺเจตํ จตฺตาฬีสาย อากาเรหิ สมฺมสนํ อนุโลมญาเณ ภาเวตพฺพวิธานํ.                         
เตนาห "อนุโลมญาณ  วิภชนฺเตน ฯเปฯ วุตฺตนฺ"ติ, อิโต ปฏฺฐาย ปน กตปริจยสฺเสว กิจฺจาวห ํ
โหตีติ อิธาปิ วุตฺตนฺตีติ ทฏฺฐพฺพ.ํ มหาฏีกา ขอ้ ๖๙๗ 
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ก็ สัมมสนะนั่นโดยอาการ ๔๐ เป็นวิธีพึงให้เกิดขึ้น ในอนุโลมญาณ โดยแทจ้ริง,     
ถึงอยา่งนั้น จาํเดิมแต่สัมมสนญาณน้ี พึงรู้ว่าท่านวิสุทธิมคัคาจารยก์ล่าวไว ้แมใ้นท่ีน้ี เพราะ
เป็นเหตุนาํมาซ่ึงกิจ แก่ภิกษุผูท้าํการสั่งสมนัน่เอง.) 

 

อนิจจานุปัสสนา ๕๐ มีอาการ ๑๐ เป็นอารมณ์ คือ 
๑.อนิจฺจโต พิจารณาอยู่(สมฺมสติ) โดยอาการที่ไม่เที่ยงคือโดยอาการ             

ที่ไม่ย ัง่ยืน(อทฺธุวโต)  เพราะความเป็นส่ิงที่ไม่ก้าวล่วงที่สุด(อนจฺจนฺติกตาย)               
ความว่า เพราะความเป็นส่ิงที่ไม่ย ัง่ยืน(อสสฺสตตาย) เป็นความจริงว่า ส่ิงที่ไม่
ย ัง่ยืน คือส่ิงที่ไม่กา้วล่วงที่สุด เพราะเป็นส่ิงที่มีส่วนสุดเบื้องปลาย เป็นไปชัว่ขณะ
, และเพราะความเป็นส่ิงที่มีเบื้องต้นและที่สุด(อาทิอนฺตวนฺตตาย จ) ความว่า               
มีความเกิดขึ้นและแตกดบัเป็นธรรมดา.  

๒.ปโลกโต พิจารณาอยู่ (สมฺมสติ)โดยอาการแตกทําลาย  เพราะ                 
แตกทาํลาย  คือตดัขาดไป พินาศไป ดว้ยประการทั้งหลาย มีพยาธิ ชรา และมรณะ 
(พฺยาธิชรามรเณหิ ปลุชฺชนตาย), หรือเพราะพยสนะอย่างย่ิง(โลก มีอรรถพยสน, 
ป มีอรรถภุส) ดว้ยพยาธิ ชรา และมรณะเหล่านั้น. 

๓.จลโต โดยอาการหวั่นไหว เพราะขันธ์ทั้ งหลายหวั่นไหวแล้ว                
(จลิตตาย) ดว้ยพยาธิ ชรา และมรณะ และดว้ยโลกธรรมทั้งหลายมีลาภ เส่ือมลาภ 
เป็นต้น อธิบายว่า ความที่ขันธ์ไม่หยุดลง ด้วยโลกธรรมทั้งหลายเหล่านั้น                                    
และดว้ยประการทั้งหลายมีพยาธิเป็นตน้ ช่ือว่า จลิตตา. 

๔.ปภงฺคุโต โดยอาการแตกสลาย เพราะมีปกติเขา้ถึงความแตกสลายไป                 
โดยความพยายาม ของตน หรือของคนอื่น และโดยเป็นไปเองตามสภาวะ                
(อุปกฺกเมน เจว สรเสน จ ปภงฺคุปคมนสีลตาย). 

๕.อทฺธุวโต โดยอาการไม่ย ัง่ยืน เพราะมีปกติตกไปในเพราะะการตั้งลง
(คือเกิด)ทั้งปวง(สพฺพาวตฺถานิปาติตาย) นับตั้งแต่กาลที่อยู่ในครรภ์ เหมือนอยา่ง 
ผลของตน้ไม้,และเพราะความไม่มีแห่งถิรภาวะที่มัน่คงคือธุวภาวะ(ถิรภาวสฺส จ               
อภาวตาย)เพราะว่า แมส่ิ้งที่ไม่มีการตกไป(บญัญตัิ)ก็ไม่มีสาระทั้งปวง.                
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๖.วิปริณามธมฺมโต  โดยอาการมีความ แป รป รวนไ ปเ ป็น ธร รม ด า                
โดยอาการ ๒  เพราะมีปกติแปรปรวนไป ได้แก่  การถึงสภาวะที่ วิป ริต                            
โดยอาการ ๒ คือ โดยชรา ๑ และโดยมรณะ ๑.(ชราย เจว มรเณน จาติ เทฺวธา 
ปริณามปกติตาย, วิ - ศัพท์ เป็นไป ในอรรถ แห่ง ทฺวิ-ศัพท์ เหมือนในคาํน้ีว่า                  
ทฺวิธา ฉิทฺทก ํวิจฺฉิทฺทก ํ- ขาดออก โดย ๒ ท่อน ช่ือว่า วิจฉิททกะ) 

๗.อสารกโต  โดยอาการไม่มีสาระ เพราะความที่ไม่มีกาํลงั(ทุพฺพลตาย)
เหตุเพราะ ความแตกทําลายไปตามสภาวะของตน ,และเพราะความที่ขันธ์
ทั้ ง ห ล า ย เ ห ล่ า น้ี  เ ป็ น ส่ิ ง ที่ พึ ง แ ต ก ทํา ล า ย โ ด ย ง่ า ย  เ ห มื อ น ก ร ะ พ้ี ไ ม้                                 
อนัไม่มีแก่น(เผคฺคุ วิย สุขภญฺชนียตาย จ) .  

๘.วิภวโต โดยอาการวิภวะ เพราะมีความเจริญปราศจากไปแล้ว                
(วิคตภวตายาติ อปคตวฑฺฒิตาย), และเพราะความเป็นส่ิงที่ปรากฏขึ้น โดยอาการ
ที่พินาศ(วิภวสมฺภูตตาย จ ,วินาสโต สมฺภูตตาย) 

๙.สงฺขตโต โดยอาการถูกเหตุปัจจัยปรุงแต่ง เพราะเป็นธรรมที่ถูกเหตุ                
และปัจจยัทั้งหลายปรุงแต่ง(เหตุปจฺจเยหิ อภิสงฺขตตาย). ก็ คาํว่า เหตุ เป็นช่ือเรียก 
อสาธารณเหตุ มีพีชะคือเมล็ดพนัธ์ุเป็นต้น, คาํว่า ปัจจัย เป็นช่ือเรียก สาธารณ
ปัจจยั มีภูต และนํ้าเป็นตน้. แมใ้นอชัฌตัตขนัธ ์ก็มีนยัน้ี. 

๑๐.มรณธมฺมโต โดยอาการมีมรณะเป็นธรรมดา เพราะมีปกติตาย. 
 

ทุกขานุปัสสนา ๑๒๕ มีอาการ ๒๕ เป็นอารมณ์ คือ 
๑.ทุกฺขโต โดยอาการเป็นทุกข์ เพราะความที่ขันธ์อันมีความพร้อม

เพรียงดว้ยทุกขน์ั้น มีสภาวะที่บีบคั้นในทุกๆขณะ โดยตลอด ๆ                                 โดย
ความเกิดขึ้น และความดบัไป(อุปฺปาทวยปฏิปีฬนตาย), หรือเพราะความที่ขนัธ์
ถูกความเกิดขึ้นและความดบัไปเหล่านั้นพึงบีบคั้น เองทีเดียว(เตหิ วา สยเมว วิ
พาเธตพฺพตฺตา).เป็นความจริงว่า ธรรมทั้งหลายที่มีความเกิดขึ้นและความดบัไป 
ย่อมมี ภาวะที่ถูกความเกิดขึ้นและความดบัไปเหล่านั้นนั่นเอง บีบคั้นโดยตลอด 
เนือง ๆ,ท่านเรียก ความบีบคั้นอนัใดว่า ความเป็นสังขารทุกข(์ความเป็นแห่งส่ิงที่
ถูกบีบคั้นคือสังขาร,ยา ปีฬนา "สงฺขารทุกฺขตา"ติ.วุจฺจติ), และเพราะความเป็น
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ที่ตั้ งมั่นของทุกข์ทั้ ง  ๓ มีทุกขทุกข์ วิปริณามทุกข์ สังขารทุกข์ และของ                   
สังสารทุกข(์ทุกฺขวตฺถุตาย จ).  

๒.โรคโต โดยอาการเป็นเหมือนเคร่ืองเสียดแทง เพราะความเป็นส่ิงที่
พึงให้เป็นไป ดว้ยปัจจยัทั้งหลาย ตามสมควร(ปจฺจยยาปนียตาย ๑), และเพราะ
เป็นเหตุของโรค(โรคมูลตาย จ) เหตุเพราะความเป็นเหตุ แห่งพยาธิที่ผูกตามมา 
เหมือนกบัพยาธิที่เป็นเหตุ(๑).แมด้ว้ยบททั้ง ๒ ยอ่มแสดงว่า เพราะเป็นเหมือนกบั
โรคที่เร้ือรัง.จริงทีเดียว พยาธิที่เร้ือรัง เรียกว่า โรค, พยาธินอกน้ี เรียกว่า อาพาธ. 

๓.คณฺฑโต โ ด ย อ า ก า ร เ ป็ น ดุ จ หั ว ฝี  เ พ ร า ะ เ ป็ น ส่ิ ง ที่ ป ร ะ ก อ บ                       
ดว้ยความเสียดแทง กล่าวคือทุกขตา ๓ อย่าง,  เพราะความเป็นที่หลัง่ไหลออก 
แห่งของสกปรกคือกิเลสมีราคะเป็นตน้ ดว้ยอาํนาจอารมณ์  และดว้ยอาํนาจการ
ประกอบ ตามสมควร, และเพราะมีอนัปูดพองขึ้น โดยความเกิดขึ้น                เพราะ
ความไม่มีแลว้ก็มีขึ้น สุกงอมโดยความแก่ แลว้ก็แตกไปโดยความแตกดบั. 

๔.สลฺลโต โดยอาการเป็นดุจลูกศร เพราะทาํความบีบคั้นให้เกิด(ปีฬาชนก
ตาย) เพราะทิ่มแทงเขา้ไปในภายใน(อนฺโตตุทนตาย) เพราะว่า สังขารทั้งหลาย
เหล่าน้ี เป็นเหมือนกบัเวทนาทั้งหลายมีทุกขเวทนาเป็นตน้ ที่เป็นไปอยู่ในภายใน 
แห่งอตัตภาพนั่นเอง (สังขารทั้งหลาย)ย่อมทิ่มแทง ดว้ยอาํนาจความเกิดขึ้นและ
ความแตกดบั, และเพราะเป็นส่ิงที่ถอนออกไดย้าก(ทุนฺนีหรณียตาย จ) เหตุเพราะ 
เวน้จากคีมคืออริยมรรค ใคร ๆไม่พึงอาจ เพื่อจะถอนออก เพราะว่า เป็นส่ิงที่
มัน่คงดว้ยตณัหาภินิเวสะและทิฏฐาภินิเวสะ. 

๕.อฆโต โดยอาการเป็นเหมือนของเส่ือมทรามคือบาป เพราะเป็นของ                    
อันอริยชนทั้งหลายพึงติเตียน(วิครหณียตาย) ,เพราะขันธ์ ๕ เป็นเหตุนํามา                  
ซ่ึ งความไม่ เจ ริญ (อวฑฺฒิอาวหนตาย) เหตุ เพราะทําให้ เ กิดความพินาศ                          
แก่สัตวท์ั้งหลาย, และเพราะขนัธ์ ๕ เป็นที่ตั้งอาศยั แห่งความเส่ือมทรามคือบาป                     
(อฆวตฺถุตาย จ). 

๖.อาพาธโต โดยอาการเป็นความเจ็บป่วย เพราะความที่ขนัธ์ ๕ ทาํให้เกิด
ภาวะที่ไม่เสรี(อเสริภาวชนกตาย) คือความทาํให้เกิดภาวะที่เน่ืองดว้ยปัจจัยอื่น. 
เหมือนอยา่งว่า คนป่วยไข ้มีความเป็นไปของสรีระเก่ียวเน่ืองดว้ยผูอ้ื่น โดยที่พวก
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ชนเหล่าอื่นป้อนข้าวและอุ้มลุกขึ้ นเป็นต้น เป็นผู้ไม่มีเสรี ฉันใด, แม้สังขาร
ทั้งหลายเหล่าน้ี ก็เหมือนฉันนั้น ทาํให้เกิดภาวะที่ไม่เสรี, และเพราะความที่ขนัธ์ 
๕ เป็นเหตุใกลแ้ห่งอาพาธ(อาพาธปทฏฺฐานตาย จ). 

(อเสริภาวชนกตายาติ ปรวสตาชนนโต. ยถา คิลาโน อญฺเญหิ                     สํ
เวสนวุฏฺฐาปนาทินา ปรปฏิพนฺธสรีรวุตฺติโก อเสรี, เอวเมเตปิ อเสริภาวชนกา.
มหาฏีกา ขอ้ ๖๙๘) 

 ๗.อีติโต โดยอาการเป็นไปที่เป็นเหตุ เพราะขนัธ์ทั้งหลายเป็นเหตุนาํมา
ซ่ึงพยสนะมากมาย(อเนกพฺยสนาวหนตาย).  

พฺยสนาวหภาเวน เอตีติ อีติ,(อิ คมเน + ติ ปัจยัในกตัตุสาธนะ,อิ เป็นอี, อิตถีลิงค)์.                         
อาคนฺตุกานํ อกุสลปกฺขิยานํ พฺยสนเหตูหํ เอต ํอธิวจนํ.ขนฺธา จ เอทิสาติ อาห 
"อเนกพฺยสนาวหนตาย อีติโต"ติ. (มหาฏีกา ขอ้ ๖๙๘) 

ส่ิงใด ย่อมเป็นไป โดยภาวะที่เป็นเหตุนํามาซ่ึงพยสนะ เพราะเหตุนั้น                 
ส่ิงนั้น ช่ือว่า อีติ, ก็ วจนะว่า อีติ นั่น เป็นช่ือ ของเหตุทั้งหลายที่นาํมาซ่ึงพยสนะ   
อนัเป็นเหตุที่มีในฝ่ายอกุศล อนัเป็นอาคนัตุกะ.ขนัธ์ทั้งหลาย ก็เป็นเหมือนอีติน้ี 
เพราะเหตุนั้น ท่านอัฏฐกถาจารย์จึงกล่าวแล้วว่า “โดยอาการเป็นไปที่เป็นเหตุ
เพราะเป็นเหตุน ามาซ่ึงพยสนะมากมาย(ฉะนั้น จึงมีความหมายว่า ขันธ์ ๕                  
เป็นของเสนียดจญัไร)”.  

อีติอตฺเถนาติ พฺยสนฏฺเฐน.(ปฏิสมฺภิทาคณฺฐิ หนา้ ๒๕๔).สพฺพีติโย วิวชฺชนฺตุ. 
๘.อุปทฺทวโต โดยอาการเป็นของมีอนัตราย เพราะนาํมา ซ่ึงส่ิงไร้ประโยชน์

ทั้งหลายอนัใหญ่หลวง ที่ไม่รู้นัน่เทียว(อวิทิตาน เยว วิปุลาน  อนตฺถาน  อาวหนโต), 
และเพราะเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งอนัตรายทั้งปวง(สพฺพุปทฺทววตฺถุตาย จ). ก็ คาํว่า 
อุปัททวะนั่น เป็นช่ือของอันตรายทั้งหลายมีราชทัณฑ์เป็นต้น. ขันธ์ทั้งหลาย              
เป็นเหมือนเช่นน้ี เพราะเหตุนั้น จึงกล่าวว่า“โดยอาการเป็นของมีอันตราย".
อุปคนฺตฺวา ทุโนตีติ  อุปทฺทโว,  (อุป + ทุ หึสายํ + อ ปัจจัยในกัตตุสาธนะ )                    
ธรรมใด เขา้ไปแลว้ ยอ่มเบียดเบียน  เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น ช่ือว่า อุปัททวะ. 
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๙.ภยโต โดยอาการเป็นภยั ความว่า ขนัธ์ทั้งหลาย เป็นภยั เพราะเป็นบ่อเกิด 
แห่งภัยทั้ งหลายทั้ งปวงที่เป็นไปในทิฏฐธรรมและสัมปรายภพ(สพฺพภยาน                 
อากรตาย) , และเพราะความเป็นปฏิปักษ ์ต่อบรมอสัสาสะ(ปรมสฺสาสสฺส ปฏิปกฺข
ภูตตาย จ) กล่าวคือนิพพานอนัเป็นธรรมที่เขา้ไปสงบทุกข ์ไดแ้ก่                เพราะ
เป็นปฏิปักษต์่ออภยัธรรมคือนิพพาน. 

๑๐.อุปสฺคคโต    โดยอาการขัดข้อง  เพราะขันธ์ทั้ งหลายเป็นส่ิงที่ถูก              
หายนะทั้งหลายอเนกประการ ติดตาม มีหายนะทั้งหลายเป็นตน้ว่า ญาติพยสนะ
ในภายนอก และราคะเป็นต้นในภายใน(อเนเกหิ อนตฺเถหิ อนุพทฺธตาย)  ,                  
เพราะถูกส่ิงที่เป็นโทษมีราคะเป็นตน้ขดัขวางโดยเป็นอารมณ์ และโดยสัมปโยคะ
(โทสุปสฏฺฐตาย) ,และเพราะเป็นของที่ไม่ควร แก่การยอมรับไว ้เช่นเดียวกบัส่ิงที่
เป็นอุปสรรคมีพยาธิอุปสรรคเป็นตน้(อุปสคฺโค วิย อนธิวาสนารหตาย จ). 

๑๑.อตาณโต  โดยอาการไม่มีที่ต้านทาน เพราะความไม่มีที่คุ ้มครอง               
เพื่อจะรักษา(อตายนตาย เจว) , และเพราะ เป็นส่ิงที่หาความปลอดภัยมิได้                  
(อลพฺภเนยฺยกฺเขมตาย จ)  

๑๒.อเลณโต โดยอาการไม่มีที่ซ่อนเร้น เพราะเป็นส่ิงที่ไม่ควร                  เพื่อ
จะซ่อนเร้น(อลฺลียิตุ  อนรหตาย) ด้วยความประสงค์จะเขา้ไปหลบ เพราะความ
กลวัต่อทุกข,์ และเพราะไม่เป็นส่ิงที่กระทาํหน้าที่เป็นที่ซ่อนเร้น คือมิไดเ้ป็นส่ิงที่
ห้ามความเป็นไปของทุกข์ แม้ของสัตว์ทั้ งหลายผู้ซ่อนตัวอยู่(อลฺลีนานมฺปิ จ               
เลณกิจฺจาการิตาย). 

๑๓.อสรณโต โดยอาการไม่ใช่ส่ิงที่กาํจัดภัย เพราะไม่มีความเป็นเคร่ือง
กาํจดัภยัมีชาติภยัเป็นตน้ แก่สัตวท์ั้งหลายผูอ้าศยั(นิสฺสิตาน  ภยสารณตฺตาภาเวน).  

๑๔.อาทีนวโต โดยอาการเป็นของมีโทษ เพราะความเป็นภวปวตัติทุกข์
(ปวตฺติทุกฺขตาย), และเพราะความเป็นโทษแห่งทุกขค์ือขนัธ์ ๕(ทุกฺขสฺส จ อาทีนว
ตาย)ความว่า ภวปวตัติ ไดแ้ก่ ความเป็นไปโดยอาการมีความเป็นอนิจจะเป็นตน้ 
แห่งภวะคือขนัธ์ ๕ นั่นเอง,ความเป็นไปนั้น เป็นโทษในขนัธ์ ๕. เหมือนอย่างที่
ตรัสไวว่้า“ย  ภิกฺขเว ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา อนิจฺจา ทุกฺขา วิปริณามธมฺมา.  อย  ภิกฺข
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เว ปญฺจุปาทานกฺขนฺเธสุ อาทีนโว - ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขนัธ์ ๕ ไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา อนัใด. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความไม่
เที่ยงเป็นตน้น้ี เป็นโทษในอุปาทานขนัธ์ ๕”,  

อีกอย่างหนึ่ง ช่ือว่า อาทีนวะ เพราะอรรถว่า ผูเ้ป็นไป สู่ความเข็ญใจย่ิง,             
อาทีนวะนั่น เป็นช่ือของมนุษย์ผูก้าํพร้า, แม้ขันธ์ทั้งหลายก็เป็นกาํพร้านั่นเอง, 
เพราะเหตุนั้น พิจารณาอยู ่โดยอาทีนวะ เพราะเป็นเหมือนคนกาํพร้าเข็ญใจย่ิง.                   

๑๕.อฆมูลโต โดยอาการเป็นมูลแห่งบาป เพราะความเป็นเหตุแห่งอฆะ           
คือบาป(อฆเหตุตาย) 

๑๖.วธกโต โดยอาการเป็นดุจเพชฌฆาต เพราะมีปกติทาํลายความไวว้างใจ 
ความว่า เพราะภาวะที่มีการทาํลาย ความไวว้างใจที่ทาํให้เกิดว่า ขันธ์ทั้งหลาย
เหล่าน้ี มีรูปเป็นตน้ เป็นเหตุแห่งสุข, ไม่ใช่ เหตุแห่งทุกข์, สัตวท์ั้งหลาย ย่อมถึง 
ซ่ึงพยสนะ หรือยอ่มทาํลาย ซ่ึงความไวว้างใจ ดว้ยอาํนาจการยึดถือ                       ใน
ขันธ์ทั้ งหลายว่า “นั่น เป็นของเรา” เพราะเหตุนั้ น ขันธ์ทั้ งหลายเหล่านั้ น                   
จึง ช่ือ ว่า  มีปกติทําลายความไว้วางใจ เหมือนศัต รู ผู ้มีหน้า เหมือนมิตร                      
(มิตฺตมุขสปตฺโต วิย วิสฺสาสฆาติตาย).  

๑๗.สาสวโต  โดยอาการเป็นไปกับด้วยอาสวะ  เพราะขันธ์ทั้ งหลาย                   
เ ป็น เหตุใกล้ แห่งอาสวะ โดยความเป็นปัจจัย  ด้วยอา รัมมณะเป็นต้น                               
แก่อาสวะทั้งหลาย(อาสวปทฏฺฐานตาย). 

๑๘.มารามิสโต โดยอาการเป็นเหย่ือแห่งมาร เพราะความเป็นอามิส                    
(อามิสภูตตาย)เหตุเพราะทาํให้เจริญขึ้น โดยภาวะเป็นที่รองรับ ของมจัจุมาร และ
ทําให้เจริญขึ้ น โดยเป็นปัจจัย แก่กิ เลสมาร. แม้ขันธ์ทั้ งหลาย ก็ เป็นเหย่ือ                  
ของขันธมารทั้งหลาย เพราะทาํให้เจริญขึ้น โดยเป็นปัจจัย แก่ขันธ์ทั้งหลาย.              
วิบากขันธ์ เป็นอามิส ของอภิสังขารมาร.  ก็ ความที่ขันธ์ทั้ งหลายเป็นอามิส                  
ของเทวปุตตมาร ด้วยอํานาจแห่งอธิมานะว่า “นั่นเป็นของเรา”(มเมตนฺ ติ                         
อธิมานวเสน,มหาฏีกา)ดงัน้ี เพราะเหตุนั้น พึงกล่าว ความที่ขนัธ์ทั้งหลายเหล่าน้ี
เป็นอามิส ตามสมควร แมข้องมารทั้งหลาย     มีขนัธ์เป็นตน้. 

๑๙.ชาติธมฺมโต โดยอาการมีความเกิดเป็นปกติ เพราะมีความเกิดเป็นปกติ. 
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๒๐.ชราธมฺมโต โดยอาการมีความแก่เป็นปกติ เพราะมีความแก่ปกติ. 
๒๑.พฺยาธิธมฺมโต โดยอาการมีพยาธิเป็นปกติ เพราะมีความเจ็บป่วยปกติ. 
๒๒ . โ ส ก ธ มฺ ม โ ต  โ ด ย อ า ก า ร เ ป็ น เ ห ตุ แ ห่ ง ค ว า ม เ ศ ร้ า โ ศ ก                                  

เพราะขนัธ์ทั้งหลาย เป็นเหตุแห่งความเศร้าโศก(โสกเหตุตาย). 
๒๓.ปริเทวธมฺมโต   โ ด ย อ า ก า ร เ ป็ น เ ห ตุ แ ห่ ง ค ว า ม ร่ํ า ไ ห้ รํ า พั น                        

เพราะขนัธ์ทั้งหลาย เป็นเหตุแห่งความร่ําไห้รําพนั(ปริเทวเหตุตาย). 
๒๔.อุป ายาสธมฺม โต  โด ยอ า ก า ร เ ป็ น เหตุ แ ห่ง ค ว า ม คับ แ ค้น ใ จ                         

เพราะขนัธ์ทั้งหลาย เป็นเหตุแห่งความคบัแคน้ใจ(อุปายาสเหตุตาย). 
๒๕.สงฺกิเลสิกธมฺมโต โดยอาการเป็นธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังกิเลส                   

เพราะมีความเป็นธรรมที่เป็นอารมณ์ ของสังกิเลสทั้งหลายคือตณัหา ทิฏฐิ ทุจจริต             
และแมข้องกิเลสวตัถุ ๑๐ ที่ตั้งอยู่เป็นอนัเดียวกบัสังกิเลสทั้ง ๓ นั้น(ตณฺหาทิฏฺฐิ-
ทุจฺจริตสงฺกิเลสาน  วิสยธมฺมตาย) . 

 

อนัตตานุปัสสนา ๒๕ มีอาการ ๕ เป็นอารมณ์ คือ 
๑.ปรโต โดยอาการเป็นฝ่ายอื่น เพราะความไม่อยู่ในอาํนาจ(อวสตาย) คือ

ไม่เป็นไปในอาํนาจเปรียบเหมือนว่า บุรุษมีจาํนวนมากกว่าร้อยคนเป็นที่ สุด            
ยอ่มไม่ไป สู่อาํนาจ ของผูอ้ื่น , ขนัธ์ทั้งหลาย ใคร ๆ ก็ไม่พึงอาจ เพ่ือจะให้เป็นไป 
ในอาํนาจ โดยความเป็นสุภะ และสุขะเป็นตน้ ฉันนั้น,  และเพราะความไม่เช่ือฟัง
(อวิเธยฺยตาย จ) เหตุเพราะใคร ๆ ไม่พึงอาจ เพื่อจะจัดแจง ด้วยคํามีอาทิว่า                  
“มา ชีรถ, มา มียถ - ขอท่านจงอยา่แก่เลย, จงอยา่ตายเลย”ดงัน้ี. 

๒.ริตฺตโต โดยอาการเป็นของว่าง เพราะเป็นความว่าง คือเป็นความเวน้
(วิวิตฺตตาย)จากภาวะที่ธุวะ สุภะ สุขะ และอัตตะ กล่าวคือเป็นความไม่มีแห่ง                
ธุวสาระเป็นต้น ในภายใน ตามประการที่ชนพาลทั้งหลายคิดเอา อันไม่มีอยู่                
โดยปรมตัถ.์ 

๓.ตุจฺฉโต โดยอาการเป็นของเปล่า เพราะความเป็นริตตะนัน่เองเป็นตุจฉะ
(ริตฺตตฺตาเยว)    หรือเพราะความเป็นของเล็กน้อย(อปฺปกตฺตา วา) กล่าวคือ               
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ความเป็นปริตตะ จริงทีเดียว ในทางโลก แม้ของเล็กน้อย ก็เรียกกันว่า ตุจฉะ              
(ของเปล่า) ,หรือว่า เพราะความเป็นของลามกตํ่าทราม(ลามกตฺตา วา). 

๔.สุญฺญโต โดยอาการเป็นของสูญ เพราะเป็นความเวน้จากผูเ้ป็นเจ้าของ
(สามี)  ผู ้เข้าอาศัย(นิวาสี) ผู ้กระทํา(การก) ผู ้เสวย(เวทก) และผู้สิงสถิตดูแล
(อธิฏฺฐายก)  คือความไม่มีสาระ เป็นเพียงความบงัเกิดขึ้นเท่านั้น. 

๕.อนตฺตโต โดยอาการที่มิใช่อตัตา เพราะภาวะที่ตนเองก็ไม่มีความเป็น
สามีเป็นต้น(สยญฺจ อสฺสามิกภาวาทิตาย)  ความว่า ขันธ์ทั้ งหลายเหล่านั่น                 
เป็นของสูญ จากอตัตา อนัมีความเป็นสามีเป็นตน้เป็นลกัษณะ โดยประการใด, 
แมต้นเองคือขนัธ์ ก็ไม่มีสภาวะคืออตัตานั้น โดยประการนั้น. 

 

ตรุณอุทยัพพยญาณ 
(วิสุทธิมรรค ขอ้ ๗๒๓) 

  

พระโยคีนั้ น ผู้มีญาณบริสุท ธ์ิ  เพราะประหาร นิจจสัญญาเป็นต้น                  
( มี สั ง โยค าภิ นิ เว ส ะเ ป็ นที่  ๑ ๘ )  อัน เ ป็ น ปฏิ ปัก ษ์ต่ อ มหา วิปั ส สน า ๑ ๘                                 
(มีอ นิจจานุ ปัสสนาเป็น ที่  ๑  วิวัฏฏานุ ปัสสนาเป็นที่  ๑๘ )  เหมือนอย่าง                           
อ า ก า ศ ที่ บ ริ สุ ท ธ์ิ  เ พ ร า ะ ป ร า ศ จ า ก ห ม อ ก ค วัน เ ป็ น ต้น  เ ห มื อ น อ ย่ า ง                                    
นํ้ าที่บริสุทธ์ิ เพราะปราศจากมลทินคือเปือกตม อย่างน้ีแล้ว  ถึงแล้วซ่ึงฝ่ัง              
แห่งกลาปสัมมสนญาณกล่าวคือนยวิปัสสนา(หรือแห่งกลาปสัมมสนญาณเป็นตน้ 
มีอรูปสัตตกะเป็นที่สุด), ยอ่มเร่ิมทาํความเพียร เพ่ือบรรลุอุทยพัพยานุปัสสนานั้น 
ถ้อยคําอันใดนั้ น  ที่ท่ านพระสารีบุตร  กล่ าวถึ งอุทยัพพยานุ ปัสสนา ไว้                       
ในปฏิสัมภิทามรรค อุทเทส ในลาํดบัแห่งสัมมสนญาณว่า 

 

ตรุณอุทยัพพยญาณ โดยสังเขป 
ปจฺจุปฺปนฺนาน  ธมฺมาน  วิปริณามานุปสฺสเน ปญฺญา อุทยพฺพยานุปสฺสเน 

ญาณ     (ขุ.ปฏิ. ๓๑/๖/๑ อุทฺเทส) 

 ปัญญา ในการเห็นเนืองๆซ่ึงภาวะที่แปรปรวน แห่งธรรมทั้ งหลาย                         
ที่เป็นปัจจุบนั ช่ือว่า อุทยพัพยานุปัสสนาญาณ. 
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อัฏฐกถา 
ปจฺจุปฺปนฺนาน  ธมฺมาน  วิปริณามานุปสฺสเน  ปญฺญา ติ  สนฺตติว เสน                      

ปจฺจุปฺปนฺนานํ อชฺฌตฺตํ ปญฺจกฺขนฺธธมฺมานํ วิปริณามทสฺสเน  ภงฺคทสฺสเน 
ปญฺญา.ยสฺมา “อิเม ธมฺมา อุปฺปชฺชิตฺวา ภิชฺชนฺตี”ติ อุทย ํคเหตฺวาปิ เภเทเยว จิตฺต  ํ
ฐเป, ตสฺมา อวุตฺโตปิ อุทโย วุตฺโตเยว โหตีติ เวทิตพฺโพ. ปจฺจุปฺปนฺนาน ํธมฺมานํ 
ทสฺสเนน วา อุทยทสฺสนสฺส สิทฺธตฺตา อุทโย วุตฺโตเยว โหติ. น หิ อุทย  ํวินา                
ธมฺมานํ อุปฺปนฺนตฺต  ํสิชฺฌติ, ตสฺมา “ปจฺจุปฺปนฺนานํ ธมฺมานํ อุปฺปาทวิปริณามา-
นุปสฺสเน ปญฺญา”ติ อวุตฺเตปิ วุตฺตเมว โหตีต ิเวทิตพฺพ.ํ 

                                                                                         (อ.ปฏิ.ม.ขอ้ ๖ หนา้ ๒๒)  

พระบาลีประโยคว่า ปัญญา ในการเห็นเนืองๆซ่ึงภาวะที่แปรปรวน                 
แห่งธรรมทั้งหลาย ที่เป็นปัจจุบัน  ได้แก่ ปัญญา ในการเห็นความแปรปรวน             
คือในการเห็นความดบั(คือสนฺตติอุปจฺเฉททสฺสเน,คณฺฐิ) แห่งธรรมคือขันธ์ ๕         
อนัเป็นภายในตน ที่เป็นปัจจุบนั ดว้ยอาํนาจสันตติ(เพราะพึงกาํหนดโดยความเกิด
และความดับ ในขันธ์ที่ปรากฏแล้วแก่สัมมสนญาณนั่นเอง).เพราะเหตุคือ                 
พระโยคีแม้ถือเอา ซ่ึงความเกิดแล้ว ก็ย่อมตั้งจิตไว ้ในความแตกดับนั่นเองว่า 
"ธรรมทั้งหลายเหล่าน้ีเกิดขึ้นแลว้ ย่อมแตกดับ"ดังน้ี, เพราะเหตุนั้น ความเกิด            
แม้ท่านพระสารีบุตรมิได้กล่าวไว้ ก็พึงทราบว่า ย่อมเป็นอันท่านกล่าวแล้ว
เหมือนกัน.  อีกอย่างหนึ่ง  ความเกิด ย่อมเป็นอันท่านกล่าวแล้วที เ ดียว                          
เพราะการเห็นความเกิด สาํเร็จแลว้ ดว้ยการเห็นปัจจุบนัธรรมทั้งหลาย. อธิบายว่า 
เว้นความเกิด เ สียแล้ว  ความ เกิดขึ้ นแห่งธรรมทั้ งหลาย ย่อมไม่สํา เ ร็จ,                          
เพ รา ะ เห ตุ นั้ น  แ ม้ เมื่ อ ท่ า นไม่ ได้กล่ า ว ว่า  " ปั ญ ญ า  ใน ก า ร เ ห็น เนื องๆ                                 
ซ่ึงความเกิดขึ้ นและความแปรปรวน แห่งธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจุบัน"ดังน้ี                       
ความเกิดขึ้นพึงทราบว่า ยอ่มเป็นอนัท่านกล่าวแลว้ทีเดียว. 

วิสุทธิมัคค์ 
และเมื่อจะเ ร่ิมทํา  ย่อมเ ร่ิมทํา  โดยสังเขปก่อน เพราะการเ ร่ิม ทํา                   

โดยสังเขป เป็นการทําได้ง่าย แก่อาทิกัมมิกบุคคล. ต่อไปน้ีเป็นพระบาลี
ปฏิสัมภิทามรรค นิทเทส ในการเร่ิมทาํโดยสังเขปนั้น: 
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ปฏิสัมภิทามัคค์ นิทเทส 
กถ ํปจฺจุปฺปนฺนาน  ธมฺมาน  วิปริณามานุปสฺสเน ปญฺญา อุทยพฺพยานุปสฺสเน 

ญาณํ ? ชาต  รูป  ปจฺจุปฺปนฺน . ตสฺส นิพฺพตฺติลกฺขณํ อุทโย, วิปริณามลกฺขณํ วโย, 
อนุปสฺสนา ญาณํ. ชาตา เวทนา ฯเปฯ ชาตา สญฺญา ฯปฯ ชาตา สงฺขารา ฯเปฯ               
ชาต ํวิญฺญาณ ํฯเปฯ ชาต ํจกฺขุ ฯเปฯ ชาโต ภโว ปจฺจุปฺปนฺโน, ตสฺส                      นิพฺพตฺ
ติลกฺขณ ํอุทโย, วิปริณามลกฺขณ ํวโย, อนุปสฺสนา ญาณ.ํ 

                                                                           (ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๙/๕๖ นิทฺเทส) 

ถามว่า ปัญญา ในการเห็นเนืองๆซ่ึงภาวะที่แปรปรวน(คือความดับไป         
อัน เ ป็ น ป ระ ธา น  เพ ร า ะ ก า ร เ ห็ น อุ ท ยะ เ พี ยง เ พ่ื อ ก า ร เ ห็ น ว ยะ นั่น เอง )                          
แห่งธรรม ๒๕ โกฏฐาสมีขันธ์ เป็นเบื้ องต้น มีปฏิจจสมุปบาทเป็นที่ สุด                       
ที่เป็นสันตตปัิจจุบนั และขณปัจจุบนั ช่ือว่า อุทยพัพยานุปัสสนาญาณ (อุทย + วย 
+ อนุปัสสนา +  ญาณ = ญาณ ในการเห็นเนืองๆ ซ่ึงความเกิดขึ้นและความดบัไป) 
เป็นอยา่งไร ? 

มหาฏีกา 
สนฺตติปจฺจุปฺปนฺเน ขณปจฺจุปฺปนฺเน วา ธมฺเม อุทยพฺพยทสฺสนาภินิเวโส 

กาตพฺโพ, น อตีตานาคเตติ วุตฺต ํ“ปจฺจุปฺปนฺนาน  ธมฺมานนฺ”ติ.  (มหาฏีกา ขอ้ ๗๒๓) 

อ า จา ร ะ ใน ก า ร เ ห็ น ค ว า ม เ กิ ด ขึ้ น แ ล ะ ดับ ไ ป  ซ่ึ ง ธร ร ม ทั้ ง ห ล า ย                               
ที่เป็นสันตติปัจจุบัน และขณปัจจุบัน อันพระโยคีพึงกระทํา, ไม่พึงกระทํา           
ความประพฤติในการเห็นความเกิดขึ้นและดบัไป ซ่ึงธรรมทั้งหลาย ที่เป็นอดีต
และอนาคต เพราะเหตุนั้น ท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่า “แห่งธรรม ๒๕ ส่วน               
ที่เป็นปัจจุบัน” ดงัน้ี 

อัฏฐกถา ปฏิสัมภิทา 
อิทานิ อนนฺตรํ วุตฺตสฺส สมฺมสนญาณสฺส นานานเยหิ ภาวนาถิรกรเณน ปาร ํ

ค นฺ ตฺ ว า  ฐิ เต น  อ นิ จฺจา ทิ โต  ทิ ฏฺ เฐ  ส งฺ ข า เร  อุ ท ยพฺ พ เยน  ป ริ จฺ ฉิ นฺ ทิ ตฺวา                          
อนิจฺจาทิโต วิปสฺสนตฺถํ วุตฺตสฺส อุทยพฺพยานุปสฺสนาญาณสฺส  นิทฺเทเส ชาต                  
รูปนฺติอาทีสุ สนฺตติวเสน ยถาสก ํปจฺจเยหิ นิพฺพตฺต ํรูปํ.  

                                                                                     (อ.ปฏิ.ม.ขอ้ ๔๙ หนา้ ๒๗๑) 
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ในบัดน้ี อันพระโยคีผู ้ด ํารงอยู่ถึงฝ่ังแห่งสัมมสนญาณที่ท่านกล่าวไว้
ตามลาํดบั ดว้ยการทาํภาวนาให้มัน่คง โดยนยัต่างๆ, กาํหนดแลว้โดยความเกิดขึ้น
และความดับไปในสังขารที่ตนเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นต้น ในบททั้งหลายมีอาทิว่า             
รูปก าลังเกิด ในอุทยพัพยานุปัสสนาญาณที่ท่านกล่าวไว ้ เพื่อการเห็นโดยประการ
ต่างๆ ว่าไม่เที่ยงเป็นตน้ ไดแ้ก่ รูปที่บงัเกิด เพราะปัจจยัทั้งหลาย ตามควรของตน 
ดว้ยอาํนาจสันตติ, ชาตินฺติ สนฺตติชาตึ. ตถา ภงฺค ,คณฺฐิ).                                                                                                       

 

ปฏิสัมภิทามัคค์ นิทเทส 
รูป(รูป )   ที่ก ําลังเกิดนับเน่ืองด้วยขณะทั้ง ๓(ชาต )   เป็นขณปัจจุบัน                 

(ปจฺจุปฺปนฺน )                      
มหาฏีกา 

เ ต น า ห  “ชาต  รู ป  ป จฺ จุปฺ ป นฺ น นฺ ”ติ  ป จฺ จุ ปฺ ป นฺ น รู ปํ  น า ม  ช า ตํ                          
ขณตฺตยปริยาปนฺนนฺติ อตฺโถ. 

ต ํปน อาทิโต ทุปฺปริคฺคหนฺติ สนฺตติปจฺจุปฺปนฺนวเสน วิปสฺสนาภินิเวโส 
กาตพฺโพ.  (มหาฏีกา ขอ้ ๗๒๓) 

เพระเหตุนั้น ท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่า “รูปที่ก าลังเกิดเป็นขณปัจจุบัน” 
ช่ือว่า รูปปัจจุบนั ไดแ้ก่ รูปที่กาํลงัเกิด ความว่า รูปที่นบัเน่ืองดว้ยขณะทั้ง ๓. 

ก็ รูปที่นบัเน่ืองดว้ยขณะทั้ง ๓ นั้น(ขณปัจจุบนั) พระโยคีกาํหนดถือเอาได้
โดยยาก แต่เบื้องต้น เพราะเหตุนั้น ความประพฤติในวิปัสสนา อันพระโยคี              
พึงกระทาํ ด้วยอาํนาจแห่งสันตติปัจจุบัน(ก่อน, ต่อจากนั้น พึงกระทาํด้วยอาํนาจ

แห่งขณปัจจุบนั). 
ปฏิสัมภิทามัคค์ นิทเทส 

ลักษณะคือความบัง เ กิด (นิพฺพตฺติลกฺขณ )  แห่ง รูปนั้ น  เ ป็นอุทยะ                 
(ไดแ้ก่ อุปปาทะ, อภินวาการะ) 
 ลักษณะคือความแปรปรวน (วิปริณามลกฺขณ )  แห่งรูปนั้ น เป็นวยะ               
(ไดแ้ก่ ขยะ, ภงัคะ).การเห็นเนืองๆซ่ึงอุทยะและวยะ เป็นญาณ.(อนุปสฺสนา ญาณ ) 
 (อนุปสฺสนา ปุนปฺปุน ํนิสามนา,อ.ปฏิ.ม.ขอ้ ๔๙) 
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เวทนาที่ก ําลังเกิด ฯเปฯ  สัญญาที่ก ําลังเกิด ฯเปฯ  สังขารทั้ งหลาย                     
ที่กาํลงัเกิด ฯเปฯ วิญญาณที่กาํลงัเกิด ฯเปฯ. จักขทุี่กาํลงัเกิด ฯเปฯ ภพที่กาํลงัเกิด 
เป็นขณปัจจุบัน. ลักษณะคือความบังเกิดแห่งภพนั้น เป็นอุทยะ,ลักษณะคือ                 
ความแปรปรวนแห่งภพนั้น เป็นวยะ, การเห็นเนืองๆซ่ึงอุทยะและวยะ เป็นญาณ. 

มหาฏีกา 
ในกลาปสัมมสนะท่านพระสารีบุตรกล่าวธรรมทั้ งหลายมีชาติ ชรา                        

และมรณะ แมก้็จริง,โดยที่แท ้ในอุทยพัพยญาณนิทเทสน้ีท่านทาํเทศนา               มี
ภพเป็นที่สุด ในองค์แห่งปฏิจจสมุปบาท  เพราะความที่ชาติ ชราและมรณะ             
เป็นธรรมไม่มีชาติ ชรา มรณะ และเป็นอนิปผันนะ คือเป็นธรรมไม่สําเร็จ               
จากปัจจยั,  มหาฏีกา ข้อ ๗๒๓ 

อัฏฐกถา ปฏิสัมภิทา  
ท่านพระสารีบุตรมิได้ระบุถึง ชาติ ชรา และมรณะ เพราะชาติ ชรา                  

และมรณะไม่มีความเกิดขึ้ นและความส้ินไป เหตุ เพราะพึงกําหนดถือเอา                   
ความเกิดขึ้นและความส้ินไปของธรรมทั้งหลายที่มีชาติ ชรา และมรณะเท่านั้น 
ท่านจึงทาํเปยยาลว่า ชาต  จกฺขุ  ฯเปฯ ชาโต ภโว, อ.ปฏิ.ม.ข้อ ๔๙ 
 อธิบาย ตามนัยแห่งพระบาลีนิทเทสน้ีว่า พระโยคีนั้น ย่อมเห็นเนืองๆ                        
ซ่ึงนิพพัตติลักษณะ ชาติ คืออุปปาทขณะ แห่งนามรูปที่ก ําลังเกิดนับเน่ือง                
ด้วยขณะทั้ ง ๓ ด้วยสามารถแห่งสันตติปัจจุบันก่อน และย่อมเห็นเนืองๆ                                  
ซ่ึงวิปริณามลักษณะ ขยะ คือภังคขณะ แห่งนามรูปที่ก ําลัง ดับนับ เ น่ือง                       
ดว้ยขณะทั้ง ๓ ดว้ยสามารถแห่งสันตติปัจจุบนัก่อน. 
 พระโยคีนั้นเมื่อเห็นความเกิดขึ้ นและความดับไปของขันธ์ ๕ อย่างน้ี               
ย่อมรู้ อย่างน้ีว่า “กลุ่มที่ตั้งขึ้นเป็นกอง หรือการส่ังสมขึ้นเป็นกอ้น ของนามรูป            
ที่ยงัไม่เกิดขึ้นน้ี ไม่มีอยู ่ในกาลก่อน แต่การอุบติัขึ้น,  

ช่ือว่า การมา จากกอง หรือจากกอ้น ไม่มี แมแ้ก่นามรูปที่กาํลงัเกิด, 
ช่ือว่า การไปสู่ทิศใหญ่ทิศนอ้ย ไม่มี แมแ้ก่นามรูปที่กาํลงัดบั, 
ช่ือว่า การตั้งลง โดยเป็นกอง โดยเป็นกอ้น โดยฝังตวัอยู่ ในสถานที่หน่ึง 

ไม่มี แมแ้ก่นามรูปที่ดบัส้ินไปแลว้, 
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อุปมาเหมือนว่า คร้ันเมื่อพิณถูกดีดอยู่ การส่ังสมขึ้ นเป็นก้อน ไม่มีอยู่               
ในกาลก่อน จากการอุบติัขึ้น ของเสียงที่กาํลงัเกิด, 

เสียงที่กาํลงัเกิด ก็ไม่ไดม้า จากการส่ังสมขึ้นเป็นกอ้น, 
การไปสู่ทิศใหญ่ทิศนอ้ย ไม่มี แก่เสียงที่กาํลงัดบั, 
เสียงที่ดบัส้ินไปแลว้ ก็ไม่ตั้งอยู ่ในสถานที่ไหนสักเล็กนอ้ย 
โดยที่จริง เพราะอาศยั ซ่ึงพิณ  เคร่ืองดีดพิณ และความพยายามที่เกิดขึ้น ใน

เคร่ืองดีดพิณนั้นของบุรุษ เสียงไม่มี ก็ยอ่มมีขึ้น, มีแลว้ ก็ยอ่มดบัไป ฉันใด, ธรรม
ทั้งหลาย ที่เป็นรูปและอรูปแมท้ั้งปวง ไม่มี ก็ย่อมมีขึ้น, มีแลว้ ก็ย่อมดบัไป ฉัน
นั้น” ดงัน้ี . 

ตรุณอุทยัพพยญาณ ๕๐ โดยพิศดาร 
พระโยคีค ร้ันกระทํา  ซ่ึงวิธีมนสิการในอุทยะและวยะ โดยสังเขป                 

อย่าง น้ีแล้ว  บัด น้ี  ย่อมกระทํา  ซ่ึงมนสิการ โดยวิตถาระ  คือโดยปัจจัย                      
และโดยขณะ. 

ลกัษณะ ๕๐ เหล่าใดที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวไว ้โดยกระทาํขนัธ์ละๆ ๑๐ 
ในการเห็นความเกิดขึ้ นและความดับไป ของขันธ์แต่ละขันธ์ ในวิภังค์                      
แห่งอุทยพัพยญาณนั้นนัน่เองอีก ในปฏิสัมภิทามรรค นิทเทส อยา่งน้ีว่า : - 

 

“อวิชฺชาสมุทยา รูปสมุทโยติ ปจฺจยสมุทยฏฺเฐน รูปกฺขนฺธสฺส อุทย ํปสฺสติ. 
ตณฺหาสมุทยา  กมฺมสมุทยา  อาหารสมุทยา รูปสมุทโยติ ปจฺจยสมุทยฏฺเฐน 
รูปกฺขนฺธสฺส อุทย ํปสฺสติ. นิพฺพตฺติลกฺขณํ ปสฺสนฺโตปิ รูปกฺขนฺธสฺส อุทย ํปสฺสติ. 
รูปกฺขนฺธสฺส อุทย ํปสฺสนฺโต อิมานิ ปญฺจ ลกฺขณานิ ปสฺสติ. 

“อวิชฺชานิโรธา รูปนิโรโธติ ปจฺจยนิโรธฏฺเฐน รูปกฺขนฺธสฺส วย ํปสฺสติ.           
ตณฺหานิโรธา  กมฺมนิโรธา  อาหารนิโรธา รูปนิโรโธติ ปจฺจยนิโรธฏฺเฐน 
รูปกฺขนฺธสฺส วย ํปสฺสติ. วิปริณามลกฺขณํ ปสฺสนฺโตปิ รูปกฺขนฺธสฺส วย ํปสฺสติ. 
รูปกฺขนฺธสฺส วย ํปสฺสนฺโตปิ อิมานิ ปญฺจ ลกฺขณานิ ปสฺสติ” . 

ตถา “อวิชฺชาสมุทยา เวทนาสมุทโยติ ปจฺจยสมุทยฏฺเฐน เวทนากฺขนฺธสฺส 
อุทยํ ปสฺสติ .  ตณฺหาสมุทยา  กมฺมสมุทยา  ผสฺสสมุทยา  เวทนาสมุทโยติ  
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ปจฺจยสมุทยฏฺเฐน เวทนากฺขนฺธสฺส อุทย ํปสฺสติ. นิพฺพตฺติลกฺขณํ ปสฺสนฺโตปิ 
เวทนากฺขนฺธสฺส อุทย ํปสฺสติ. เวทนากฺขนฺธสฺส อุทย ํปสฺสนฺโต อิมานิ ปญฺจ 
ลกฺขณานิ ปสฺสติ .  อวิชฺชานิโรธา  ตณฺหานิโรธา  กมฺมนิโรธา  ผสฺสนิโรธา                  
เวทนานิโรโธติ ปจฺจยนิโรธฏฺเฐน เวทนากฺขนฺธสฺส วย ํปสฺสติ. วิปริณามลกฺขณํ 
ปสฺสนฺโตปิ เวทนากฺขนฺธสฺส วย ํปสฺสติ. เวทนากฺขนฺธสฺส วย ํปสฺสนฺโต อิมานิ 
ปญฺจ ลกฺขณานิ ปสฺสติ”".      

                                                                               (ขุ.ปฏิ. ๓๑/๕๐/๕๖,๗ นิทฺเทส)                                                                             
 

ความเกิดขึน้ของรูปขันธ์ 
เพราะความมอียู่แห่งปัจจัยทั้งหลาย 

พระโยคีย่อมเห็น ซ่ึงความเกิดขึ้ น(อุทย ) ของรูปขันธ์ ด้วยสภาวะว่า               
ความเกิดขึ้ นได้แก่ความมีอยู่ แห่งปัจจัยในภพก่อน อย่างน้ีคือ ความเกิดขึ้น                  
ของรูปในภพน้ี ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้ นแห่งอวิชชาที่สําเร็จในภพก่อน.               
เพราะความเกิดขึ้นแห่งตัณหาที่สาํเร็จในภพก่อน. เพราะความเกิดขึ้น                แห่ง
กรรมที่สําเร็จในภพก่อน. (และแมเ้พราะความเกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลาย         มี
อุปาทาน และสังขาร อันเป็นเหตุกระทําร่วมกันกับอวิชชาเป็นต้นเหล่านั้ น               
ที่สาํเร็จในภพก่อน). 

พระโยคีย่อมเห็น ซ่ึงความเกิดขึ้น ของรูปขนัธ์ ดว้ยสภาวะว่าความเกิดขึ้น          
ไดแ้ก่ความมีอยู ่แห่งปัจจยัในภพน้ี อยา่งน้ีคือ ความเกิดขึ้นของรูปในภพน้ี ยอ่มมี             
เพราะความเกิดขึ้นแห่งกพฬีการาหารที่เป็นปัจจยัในปวตัติกาล.                        (คร้ัน
เมื่อกพฬีการาหารถูกถือเอาแลว้ แมอุ้ตุและจิต ก็ยอ่มเป็นอนัถือเอา                    โดย
ความเป็นปัจจยัในปวตัติกาลเสมอกนั เพราะเหตุนั้น พึงทราบว่า                         การ
เห็นความเกิดขึ้น โดยปัจจยั ของรูปอนัมีสมุฏฐาน ๔ เป็นอนัแจ่มแจง้ทีเดียว) 

 

อธิบายสรุปว่า 
เพราะความมีอยู่แห่งปัจจัยคืออวิชชา ตณัหา อุปาทาน อนัเป็นอดีตปัจจัย        

ในภพก่อน เป็นอุปนิสสยปัจจยั แก่ความเกิดขึ้นของปฏิสนธิและปวตัติกมัมชรูป                          
ในภพน้ีอนัเป็นปัจจุบนัอทัธา.                                 
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เพราะความมีอยู่แห่งปัจจัยคือกรรม และสังขาร อันเป็นอดีตปัจจัย                
ในภพก่อน เป็นกัมมปัจจัย และอุปนิสสยปัจจัย แก่ความเกิดขึ้นของปฏิสนธิ        
และปวตัติกมัมชรูป ในภพน้ีอนัเป็นปัจจุบนัอทัธา. 

เพราะความมีอยู่แห่งปัจจยัคือกพฬีการาหารในภพน้ี เป็นรูปอาหารปัจจัย 
แก่ความเกิดขึ้นและตั้งอยู่ของอาหารชรูป โดยชนกปัจจัยและอุปัตถัมภกปัจจยั
ตามสมควร และเป็นนิสสยะ อาหาระ อัตถิ อวิคตปัจจัย แก่ความตั้งอยู่ของรูป                  
ที่มีสมุฏฐาน ๓ ที่เหลือ ในภพน้ีอนัเป็นปัจจุบนัอทัธา โดยอุปัตถมัภกปัจจยั. 

เพราะความมีอยูแ่ห่งปัจจยัคืออุตุในภพน้ี เป็นนิสสยะ อตัถิและอวิคตปัจจยั 
แก่ความเกิดขึ้ นและตั้ งอยู่ของอุตุชรูป โดยชนกปัจจัยและอุปัตถัมภกปัจจัย                
ตามสมควร และเป็นนิสสยะ อตัถิ อวิคตปัจจยั แก่ความตั้งอยูข่องรูปที่มีสมุฏฐาน 
๓ ที่เหลือ โดยอุปัตถมัภกปัจจยั. 

เพราะความมีอยู่แห่งปัจจัยคือ จิตในภพน้ี เป็นสหชาตปัจจัยเป็นต้น                   
แก่ความเกิดขึ้นของจิตตชรูป โดยชนกปัจจยั. 

 

โดยนิพพัตติลักขณะคืออุปปาทักขณะ 
แ ม้ เมื่ อ พ ระ โยคี เ ห็น อ ยู่  ซ่ึ งนิพพัต ติลั กขณะ ( คื อ สั ง ข ต ลักขณะ ,                             

อุ ป ป า ทัก ข ณ ะ )  ช่ือ ว่ า  ย่อ ม เ ห็ น  ซ่ึ ง ค ว า ม เ กิ ด ขึ้ น ( อุ ท ยํ)  ข อ ง รูป ขัน ธ์                              
(อนัมีกรรม อาหาร อุตุและจิตเป็นสมุฏฐาน ที่เป็นปัจจุบนั). 

( “นิพฺพ ตฺ ติลกฺขณนฺ ”ติ อา ทิน า  ก า ล ว เส น  อุ ท ยท สฺ ส น ม า ห.  ต ตฺถ                        
อทฺธานวเสน ปเคว อุทยํ ปสฺสิตฺวา ฐิโต อิธ สนฺตติวเสน ทิสฺวา อนุกฺกเมน                  
ขณวเสน ปสฺสติ. มหาฏีกา ขอ้ ๗๒๔ หนา้ ๔๖๕ 

ด้วยคํามีอาทิว่า นิพพัตติลักขณะ ท่านกล่าวถึงการเห็นความเกิดขึ้ น              
ด้วยอํานาจอุปปาทกาล. ในการเห็นความเกิดขึ้ นด้วยอํานาจอุปปาทกาลนั้น            
พระโยคีตั้ งอยู่เห็นแล้วซ่ึงอุทยะของรูปขันธ์ ด้วยอํานาจ(ปัจจุบัน)อัทธานะ              
ก่อนที เ ดียว  เ ห็นแล้วด้วยอํานาจสันตติ  ย่อม เห็น ซ่ึงอุทยะ ของรูปขันธ์                           
(ที่เป็นปัจจุบนั)ดว้ยอาํนาจขณะตามลาํดบั ในนิพพตัติลกัษณะน้ี                  
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นิพฺพตฺติลกฺขณนฺติ อทฺธาสนฺตติขณวเสน รูปสฺส อุปฺปาท.ํ 
                                                            (อ.ปฏิ.ม.ขอ้ ๕๐) 

บทว่า นิพพัตติลักษณะ ได้แก่ ความเกิดขึ้ นของรูป ด้วยอํานาจอัทธา 
สันตติ และขณะ). 

 

พระโยคีเมื่อเห็นอยู ่ ซ่ึงความเกิดขึ้น ของรูปขนัธ์ ช่ือว่ายอ่มเห็นลกัขณะ ๕ 
เหล่าน้ี ได้แก่ลักขณะกล่าวคือความมีอยู่แห่งปัจจัยทั้งหลายเหล่าน้ีคือ อวิชชา 
ตณัหา กรรม อาหาร(ปจฺจยลกฺขณ) และนิพพตัติลกัขณะ(สงฺขตลกฺขณ)ของรูป. 

 
อวิชชาเป็นต้น ช่ือว่า ลักขณะ 

 อวิชฺชาทโยปิ หิ รูปสฺส อุทโย ลกฺขิยติ เอเตหีติ ลกฺขณานิ. นิพฺพตฺติ ปน 
สงฺขตลกฺขณเมว, ต ปิ สงฺขตนฺติ ลกฺขิยติ เอเตนาติ ลกฺขณ .  (อ.ปฏิ.ม.ขอ้ ๕๐)                                                                                                               

 ความเกิดขึ้น ของรูป อนัโยคีย่อมกาํหนดรู้ ดว้ยธรรมที่เป็นเหตุมีอวิชชา
เป็นต้น เพราะเหตุนั้น ธรรมที่เป็นเหตุมีอวิชชาเป็นต้น ช่ือว่า ลักขณะ(อวิชชา              
เป็นตน้เป็นเคร่ืองกาํหนดรู้ซ่ึงความเกิดขึ้นของรูป). 
 นิพพตัติ เป็นสังขตลักขณะนั่นเอง,แม้นิพพัตติที่เป็นสังขตลักขณะนั้น               
ช่ือว่า ลักขณะ เพราะเป็นเคร่ืองกาํหนดรู้ว่า น้ีเป็นธรรมอนัปัจจยัปรุงแต่ง. 

 

ความดับไปของรูปขันธ์ 
เพราะความไม่มอียู่แห่งปัจจัยทั้งหลาย 

พระโยคีย่อมเห็น ซ่ึงความส้ินไป(วย )  ของรูปขันธ์ ด้วยสภาวะว่า                 
ความดับไปได้แก่ความไม่มีอยู่แห่งปัจจัย ของรูปที่จักเกิดขึ้ น ในอนาคตภพ          
อยา่งน้ีคือ  ความดบัไปคือความไม่เกิดขึ้น(อนุปปาทนิโรธ,อจัจนัตนิโรธ) ของรูป
ที่เป็นอนาคตภพ ย่อมมี เพราะความดับไปคือความไม่เกิดขึ้น(อนุปปาทนิโรธ)                 
แห่งอวิชชาในภพน้ีที่ เ ป็นปัจจัยแก่อนาคตภพ ด้วยอรหัตตมรรคญาณ.                     
เ พ ร า ะ ค ว า ม ดับ ไ ป คื อ ค ว า ม ไ ม่ เ กิ ด ขึ้ น ( อ นุ ป ป า ท นิ โ ร ธ )  แ ห่ ง ตัณหา                            
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ดว้ยอรหัตตมรรคญาณ.  เพราะความดบัไปคือความไม่เกิดขึ้น(อนุปปาทนิโรธ) 
แห่งกรรม ดว้ยอรหัตตมรรคญาณ.   

นิโรโธ เจตฺถ อนาคตปฏิสนฺธิปจฺจยาน  อิธ อวิชฺชาตณฺหากมฺมาน เยว                   
นิโรโธ.   (อ.ปฏิ.ม.ขอ้ ๕๐) 

ก็  ในความดับปัจจัยน้ี  นิโรธได้แก่  ความดับไปของอวิชชา ตัณหา                     
และกรรมนัน่เอง ในภพน้ี ที่เป็นปัจจยัแก่ปฏิสนธิในอนาคต. 

 

พระโยคีย่อมเห็น ซ่ึงความส้ินไป ของรูปขนัธ์ ดว้ยสภาวะว่าความดบัไป   
ได้แก่ความไม่มีอยู่แห่งปัจจัยของ รูปที่จักเกิดขึ้ น ในอนาคตภพ อย่างน้ีคือ             
ความดบัไปคือความไม่เกิดขึ้น (อนุปปาทนิโรธ,อจัจนัตนิโรธ)ไดแ้ก่ความไม่มีอยู่ 
ของรูปที่ มีสมุฏฐานนั้ น  ย่อมมี  เพราะความดับไปคือ ค วามไม่ เ กิ ด ขึ้ น                               
(อนุปปาทนิโรธ) ได้แก่ความไม่มีอยู่  แห่งกพฬีการาหารอันเป็นปัจจัย                     
ในปวตัติกาล. 

 

โดยวิปริณามลักขณะคือภังคขณะ 
แมเ้มื่อพระโยคีเห็นอยู่ ซ่ึงวิปริณามลักขณะ(คือสังขตลกัขณะ,ภงัคขณะ) 

ช่ือว่า ย่อมเห็น ซ่ึงความส้ินไป(วย)ํ ของรูปขันธ์(อนัมีกรรม อาหาร อุตุและจิต 
เป็นสมุฏฐาน ที่เป็นปัจจุบนั).  

( วิ ป ริณามลกฺขณนฺติ  ภ งฺ ค ก า ล ว เ ส น  เ ต สํ  ว ย ท สฺ ส นํ .  ต สฺ ม า  ตํ                          
อทฺธาวเสน ปเคว ปสฺสิตฺวา ฐิโต อิธ สนฺตติวเสน ทิสฺวา อนุกฺกเมน ขณวเสน              
ปสฺสติ.  มหาฏีกา ขอ้ ๗๒๔  หนา้ ๔๖๕  

บทว่า วิปริณามลักขณะ ได้แก่การเห็นความส้ินไป ของขันธ์ทั้งหลาย
เหล่านั้น ดว้ยอาํนาจภงัคกาล. เพราะเหตุนั้น พระโยคีตั้งอยู่เห็นแลว้ ซ่ึงวยะนั้น
ของรูปขันธ์  ด้วยอํานาจอัทธาก่อนที เ ดียว   เ ห็นแล้วด้วยอํานาจสันตติ                           
ย่อมเห็น ซ่ึงวยะนั้น ของรูปขันธ์(ที่เป็นปัจจุบัน)  ด้วยอาํนาจขณะตามลําดับ                    
ในวิปริณามลกัขณะน้ี 
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วิปริณามลกฺขณนฺติ  อทฺธาสนฺตติขณวเสน รูปสฺส ภงฺคํ,  ภงฺโคเยว 
สงฺขตลกฺขณตฺตา ลกฺขณนฺติ วุตฺโต.อ.ปฏิ.ม.ขอ้ ๕๐ 

บทว่า วิปริณามลักขณะ ได้แก่ ความแตกดับ แห่งรูป ด้วยอาํนาจอทัธา 
สันตติและขณะ,  ความแตกดับนั่น เองท่ านเ รียก ว่าลักขณะ เพราะ เป็น                     
สังขตลกัขณะ). 

 

พระโยคีแมเ้มื่อเห็นอยู ่ ซ่ึงความส้ินไป ของรูปขนัธ์ ช่ือว่ายอ่มเห็นลกัขณะ 
๕ เหล่าน้ี ได้แก่ความดับไปคือความไม่เกิดขึ้น(อนุปปาทนิโรธ) แห่งปัจจัย ๔ 
อยา่งมีอวิชชาเป็นตน้(ปจฺจยลกฺขณ) และความดบัไปโดยขณะ                               (ขณ
นิโรธ,สงฺขตลกฺขณ) ของรูป. 

 

ความเกิดขึน้ของเวทนาขันธ์ 
เพราะความมอียู่แห่งปัจจัยทั้งหลาย 

อย่างนั้ น เหมือนกันคือ  พระโยคีย่อม เห็น ซ่ึงความเกิดขึ้ น (อุทย )                       
ของเวทนาขนัธ์ ดว้ยสภาวะว่า ความเกิดขึ้นไดแ้ก่ความมีอยู ่แห่งปัจจยัในภพก่อน 
อย่างน้ีคือ ความเกิดขึ้นคือความมี ได้แก่ภาวะที่ได้ของเวทนาในภพน้ี ย่อมมี 
เพราะความเกิดขึ้นแห่งอวิชชา ที่สาํเร็จในภพก่อน. เพราะความเกิดขึ้นแห่งตัณหา
ที่สํา เ ร็จในภ พก่อน. เพราะความเกิดขึ้ นแห่งกรรมที่สํา เ ร็จในภพก่อ น.                      
(และแมเ้พราะความเกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายมีอุปาทาน และสังขารอนัเป็นเหตุ
กระทาํร่วมกนักบัอวิชชาเป็นตน้เหล่านั้นที่สาํเร็จในภพก่อน). 

พระโยคีย่อมเห็น ซ่ึงความเกิดขึ้ น ของเวทนาขันธ์ ด้วยสภาวะว่า                 
ความเกิดขึ้ นได้แก่ความมีอยู่  แห่งปัจจัยในภพน้ี อย่างน้ีคือ ความเกิดขึ้ น                   
คือความมี ได้แก่ภาวะที่ได้ของเวทนาในภพน้ี ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้ น                   
แห่งผัสสะที่เป็นปัจจยัในปวตัติกาล.                         
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อธิบายสรุปว่า 
เพราะความมีอยู่แห่งปัจจัยคืออวิช ชา ตัณหา อุปาทาน ในภพก่อน                  

เป็นอุปนิสสยปัจจยั แก่ความเกิดขึ้นคือความมี ไดแ้ก่ภาวะที่ได ้ของปฏิสนธิและป
วตัติวิบากเวทนาขนัธ์ในภพน้ีอนัเป็นปัจจุบนัอทัธา.                                 

เพราะความมีอยู่แห่งปัจจยัคือกรรม และสังขารในภพก่อน เป็นกมัมปัจจยั                    
และอุปนิสสยปัจจัย แก่ความเกิดขึ้ นคือความมี ได้แก่ภาวะที่ได้ของปฏิสนธิ             
และปวตัติวิบากเวทนาขนัธ์ในภพน้ีอนัเป็นปัจจุบนัอทัธา. 

เพราะความมีอยู่แห่งปัจจยัคือสัมผสัสะ ๖ มีจกัขุสัมผสัสะเป็นตน้ในภพน้ี 
เ ป็นสหชาตปัจจัย  อุปนิสสยปัจจัย เ ป็นต้น  แก่ความ เ กิดขึ้ นคือความ มี                        
ไดแ้ก่ภาวะที่ได ้ของเวทนาขนัธ์ อนัมีประเภทแห่งจกัขุสัมผสัสชาเวทนาเป็นตน้ 
หรือประเภทแห่งเวทนา ๓ มีสุขเวทนาเป็นตน้ ในภพน้ีอนัเป็นปัจจุบนัอทัธา.  

 

โดยนิพพัตติลักขณะคืออุปปาทักขณะ 
แ ม้ เมื่ อ พ ระ โยคี เ ห็น อ ยู่  ซ่ึ งนิพพัต ติลั กขณะ ( คื อ สั ง ข ต ลักขณะ ,                        

อุปปาทักขณะ) ช่ือว่า  ย่อมเห็น ซ่ึงความเกิดขึ้ น(อุทยํ)  ของเวทนาขันธ์                          
(ที่ เ ป็นปัจจุบัน) .(ด้วยคํามีอาทิว่า นิพพัตติลักขณะ ท่านกล่าวถึงการเห็น                   
ความเกิดขึ้ นด้วยอํานาจอุปปาทกาล. ในการเห็นความเกิดขึ้ นด้วยอํานาจ                       
อุปปาทกาลนั้ น พระโยคี เห็นแล้วซ่ึงอุทยะ  ของเวทนาขันธ์ ด้วยอํานาจ                         
(ปัจจุบัน)อัทธานะก่อนทีเดียว  เห็นแล้วด้วยอาํนาจสันตติ ย่อมเห็นซ่ึงอุทยะ                
ของเวทนาขนัธ์(ที่เป็นปัจจุบนั)ดว้ยอาํนาจขณะตามลาํดบั ในนิพพตัติลกัขณะน้ี). 

พระโยคีเมื่อเห็นอยู่ ซ่ึงความเกิดขึ้ น ของเวทนาขันธ์ ช่ือว่าย่อมเห็น 
ลักขณะ ๕ เหล่าน้ี(ได้แก่ลกัขณะกล่าวคือความมีอยู่แห่งปัจจัยทั้งหลายเหล่าน้ี           
คือ อวิชชา ตณัหา กรรม ผสัสะ และนิพพตัติลกัขณะของเวทนา). 
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เอส นโย เวทนากฺขนฺธาทีสุ. อย  ปน วิเสโส, อรูปกฺขนฺธาน  อุทยพฺพยทสฺสน  
อทฺธาสนฺตติวเสน, น ขณวเสน .    

                                                                                                      (อ.ปฏิ.ม.ขอ้ ๕๐)                                                                                                
ในเวทนาขันธ์เป็นต้น ก็มีนัยน้ี .  ส่วน ความแตกต่างกันมีดัง น้ี  คือ               

การเห็นความเกิดขึ้นและดบัไป ของอรูปขนัธ์ทั้งหลาย ย่อมมี ดว้ยอาํนาจอทัธา
และสันตติ, มิใช่ด้วยอ านาจขณะ. 

อรูปาน ํอติลหุปริวตฺติตฺตา ขณวเสน ทสฺสน ํปฏิเสเธติ                                  "น 
ขณวเสนา"ติ. (คณฺฐิ ขอ้ ๕๐ หนา้ ๑๘๙) 

ท่านอาจารย์ปฏิ เสธการเห็น ด้วยอํานาจขณะ เพราะอรูปทั้ งหลาย
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วย่ิงนกั จึงกล่าวว่า "มิใช่ด้วยอ านาจขณะ"ดงัน้ี. 

 

ความดับไปของเวทนาขันธ์ 
เพราะความไม่มอียู่แห่งปัจจัยทั้งหลาย 

พระโยคีย่อมเห็น ซ่ึงความส้ินไป(วย ) ของเวทนาขันธ์ ด้วยสภาวะว่า                 
ความดบัไปไดแ้ก่ความไม่มีอยู่แห่งปัจจัย ของเวทนาที่จกัเกิดขึ้น ในอนาคตภพ          
อย่างน้ีคือ  ความดบัไปคือความไม่เกิดขึ้น(อนุปปาทนิโรธ,อจัจนัตนิโรธ) ไดแ้ก่
ภ า ว ะ ที่ ไ ม่ ได้  ข อ ง เว ท น า ที่ เ ป็ นอน าค ต ภพ  ย่อ ม มี  เพ รา ะ ค ว า มดับไป                             
คือความไม่เกิดขึ้ น(อนุปปาทนิโรธ) แห่งอวิชชา  ด้วยอรหัตตมรรคญาณ .                  
เ พ ร า ะ ค ว า ม ดับ ไ ป คื อ ค ว า ม ไ ม่ เ กิ ด ขึ้ น ( อ นุ ป ป า ท นิ โ ร ธ )  แ ห่ ง ตัณหา                            
ดว้ยอรหัตตมรรคญาณ.  เพราะความดบัไปคือความไม่เกิดขึ้น(อนุปปาทนิโรธ) 
แห่งกรรม ดว้ยอรหัตตมรรคญาณ.   

พระโยคีย่อมเห็น ซ่ึงความส้ินไป ของเวทนาขันธ์ ด้วยสภาวะว่ า                   
ความดบัไป ไดแ้ก่ความไม่มีอยู่แห่งปัจจยั ของเวทนาที่จกัเกิดขึ้น ในอนาคตภพ          
อย่างน้ีคือ ความดับไป คือความไม่เกิดขึ้ น(อนุปปาทนิโรธ,อัจจันตนิโรธ)                
ได้แก่ภาวะที่ไม่ได้ ของเวทนาที่มีสมุฏฐานนั้ น ย่อมมี เพราะความดับไป                   
คือความไม่เกิดขึ้น(อนุปปาทนิโรธ) ได้แก่ความไม่มีอยู่แห่งผัสสะที่เป็นปัจจยั
ในปวตัติกาล. 
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โดยวิปริณามลักขณะคือภังคขณะ 
แมเ้มื่อพระโยคีเห็นอยู่ ซ่ึงวิปริณามลักขณะ(คือสังขตลกัขณะ,ภงัคขณะ) 

ช่ือ ว่า  ย่อม เห็น ซ่ึงความ ส้ินไป(วยํ)  ของ เวทนาขันธ์ (ที่ เ ป็นปัจจุบัน ) .                           
(บทว่า วิปริณามลกัขณะ ไดแ้ก่การเห็นความส้ินไป ของขนัธ์ทั้งหลายเหล่านั้น  
ดว้ยอาํนาจภงัคกาล. เพราะเหตุนั้น พระโยคีเห็นแลว้ ซ่ึงวยะนั้น ของเวทนาขนัธ์ 
ด้วยอํานาจอัทธาก่อนทีเดียว  เห็นแล้วด้วยอํานาจสันตติ  ย่อมเห็นซ่ึงวยะ                 
ของเวทนาขนัธ์(ที่เป็นปัจจุบนั)ดว้ยอาํนาจขณะตามลาํดบั ในวิปริณามลกัขณะน้ี). 

พระโยคีแม้เมื่อเห็นอยู่ ซ่ึงความส้ินไป ของเวทนาขันธ์ ช่ือว่าย่อมเห็น
ลักขณะ ๕ เหล่าน้ี(ได้แก่ความดับไปคือความไม่เกิดขึ้ น(อนุปปาทนิโรธ)                  
แห่งปัจจัย ๔ อย่างมีอวิชชาเป็นต้น และความดับไปโดยขณะ(ขณนิโรธ)                 
ของเวทนา). 

สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ 
สําหรับสัญญาขันธ์ สังขารขัน ธ์และวิญญาณขันธ์  ก็ เหมือนอย่าง                     

กบัเวทนาขนัธ.์ ส่วน ความแตกต่างกนั ของวิญญาณขนัธ์ ยอ่มมี                               ใน
ฐานะแห่งผสัสะคือ  

“นามรูปสมุทยา วิญญาณสมุทโยติ ปจฺจยสมุทยฏฺเฐน วิญฺญาณกฺขนฺธสฺส 
อุ ท ยํ  ป สฺ ส ติ .  น าม รู ปนิ โ ร ธ า  วิ ญฺ ญ า ณ นิ โ ร โ ธ ติ  ป จฺ จ ย นิ โ ร ธ ฏฺ เ ฐ น                                  
วิญฺญาณกฺขนฺธสฺส วย ํปสฺสติ. 

 

พระโยคีย่อมเห็น ซ่ึงความเกิดขึ้ น ของวิญญาณขันธ์ ด้วยสภาวะว่า                 
ความเกิดขึ้ นได้แก่ความมีอยู่  แห่งปัจจัยในภพน้ี อย่างน้ีคือ ความเกิดขึ้ น                   
คือความมี ได้แก่ภาวะที่ไดข้องวิญญาณในภพน้ี(อันเป็นปัจจุบันอัทธา) ย่อมมี 
เพราะความเกิดขึ้น แห่งนามรูปที่เป็นปัจจยัในปวตัติกาล.                         

พระโยคีย่อมเห็น ซ่ึงความส้ินไป ของวิญญาณขันธ์ ด้วยสภาวะว่า                   
ความดับไป ได้แก่ความไม่มีอยู่แห่งปัจจัย ของวิญญาณขันธ์ ที่จักเกิดขึ้ น                   
ในอนาคตภพ(อนัเป็นอนาคตอทัธ)อยา่งน้ีคือ ความดบัไป                                   คือ
ค ว า ม ไ ม่ เ กิ ด ขึ้ น ( อนุ ป ป า ท นิโ ร ธ , อัจจัน ต นิ โ ร ธ)  ไ ด้แ ก่ ภ า ว ะ ที่ ไม่ได้                          
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ของวิญญาณที่มีสมุฏฐานนั้น ย่อมมี เพราะความดับไปคือความไม่เกิดขึ้ น                      
(อนุปปาทนิโรธ) ไดแ้ก่ความไม่มีอยูแ่ห่งนามรูปที่เป็นปัจจยัในปวตัติกาล” ดงัน้ี. 

 

พระโยคียอ่มกระทาํ ซ่ึงมนสิการ โดยพิศดาร คือโดยปัจจยัว่า  
ความเกิดขึ้นของขนัธ์ ๕ ย่อมมีแมเ้พราะความเกิดขึ้นแห่งอวิชชาเป็นต้น

ตามนัยที่กล่าวมาแล้วอย่างน้ี, ความส้ินไปคือความไม่เกิดขึ้ นของขันธ์ ๕                        
แมเ้พราะความดบัไปแห่งอวิชชาเป็นตน้ตามนยัที่กล่าวมาแลว้อยา่งน้ี. 

 

และพระโยคีแมเ้มื่อเห็น ซ่ึงนิพพตัติลกัขณะ ตามนัยที่กล่าวมาแลว้อย่างน้ี
ช่ือว่าย่อมกระทาํ ซ่ึงมนสิการ โดยพิศดาร คือโดยขณะว่า ขันธ์ ๕ ย่อมเกิดขึ้น, 
พระโยคีแม้เมื่อ เห็น ซ่ึงวิปริณามลักขณะ ตามนัยที่กล่าวมาแล้วอย่าง น้ี                             
ช่ือว่ายอ่มกระทาํ ซ่ึงมนสิการ โดยพิศดาร คือโดยขณะว่า ขนัธ์ ๕ ยอ่มส้ินไป. 

 

อธิบายผัสสะ และนามรูป เป็นปัจจัย 
อย ํปน วิเสโส :- “ผุฏฺโฐ ภิกฺขเว เวเทติ, ผุฏฺโฐ สญฺชานาติ, ผุฏฺโฐ เจเตตี”ติ                  

(สํ.สฬา.๑๘/๙๓/๖๕),  “กตมา ผสฺสปจฺจยา  เวทนา ? จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา ,                  
จกฺขุสมฺผสฺสชา สญฺญา, จกฺขุสมฺผสฺสชา เจตนา”ติ(วิ.๓๕/๑๕,๒๑,๒๓๑/๕,๘,๑๖๒)  
จ วจนโต ผสฺโส เวทนาสญฺญาสงฺขารกฺขนฺธาน  ปวตฺติปจฺจโย , ตนิํโรธา จ เตสํ              
นิโรโธ,  

มหาปทาน(ที.มหา.๑๐/๕๘/๒๘) มหานิทานสุตฺเตสุ(ที.มหา.๑๐/๙๖/๕๐)  อภิธมฺ
เ ม ( ก ถ า .  ๓ ๗ / ๗ ๑ ๙ / ๔ ๒ ๔ ) จ  อ ญฺ ญ ม ญฺ ญ ป จฺ จ ย ว า เ ร  “นาม รูปป จฺจย า                       
วิญฺญาณ ,  วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ, นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ, สฬายตนปจฺจยา               
ผสฺโส , ผสฺสปจฺจยา  เวทนา , เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา , ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานํ, 
อุปาทานปจฺจยา ภโว, ภวปจฺจยา ชาติ, ชาติปจฺจยา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺข-               
โทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ. เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตี”ติ 
วจนโต นามรูป  วิญฺญาณสฺส ปวตฺติปจฺจโย , ตํนิโรธา ตสฺส นิโรโธติ วุตฺตํ                   
“ผสฺสสมุทยา เวทนาสมุทโย”ติอาทิ.    

                                                                                               (มหาฏีกา ขอ้ ๗๒๔)                                                                                  
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ส่ ว น  น้ี เ ป็ น ค ว า มแ ต กต่ าง กัน  :- ผัส ส ะ  เ ป็ น ปั จจัยใน ป วัตติกาล                         
แก่เวทนาขนัธ์ สัญญาขนัธ์และสังขารขนัธ์ โดยพระวจนะในส.ํสฬา.ว่า 

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เวทนา ยอ่มเสวย ซ่ึงอารมณ์ที่ถูกกระทบดว้ยผสัสะ,”
สัญญา ย่อมหมายรู้จํา ซ่ึงอารมณ์ที่ถูกกระทบด้วยผัสสะ, เจตนา ย่อมสืบต่อ                
ซ่ึงอารมณ์ที่ถูกกระทบดว้ยผสัสะ”ดงัน้ี.    

พระอรรถกถาจารยอ์ธิบายว่า ผุฏฺโฐติ อุปโยคตฺเถ ปจฺจตฺต,ํ ผสฺเสน ผุฏฺฐเมว 
โคจรํ เวทนา เวเทติ, เจตนา เจเตติ, สญฺญา สญฺชานาตีติ อตฺโถ. 

พระบาลีบทว่า ผุฏโฐ เป็นปฐมาวิภตัิ ลงในอรรถทุติยาวิภตัิ, ความว่า เวทนา 
ยอ่มเสวย ซ่ึงอารมณ์ที่ถูกกระทบดว้ยผสัสะ,สัญญา ยอ่มหมายรู้จาํ                         ซ่ึง
อารมณ์ที่ถูกกระทบด้วยผัสสะ, เจตนา ย่อมสืบต่อ ซ่ึงอารมณ์ที่ถูกกระทบ             
ดว้ยผสัสะ. 

ดว้ยประการฉะน้ี ในสูตรน้ี ขนัธ์ ๓๐ ถว้น เป็นอนัพระผูม้ีพระภาคตรัสไว,้ 
คืออย่างไร ? เฉลยว่า ในจักขุทวารก่อน จักขุวตัถุ และรูปารมณ์ เป็นรูปขันธ์,         
ขันธ์ใด ย่อมเสวย ซ่ึงอารมณ์ที่ถูกกระทบด้วยผัสสะ เพราะเหตุนั้น ขันธ์นั้น              
เป็น เวทนาขันธ์  ,ขันธ์ใด ย่อมหมายรู้จํา ซ่ึงอารมณ์ที่ถูกกระทบด้วยผัสสะ               
เพราะเหตุนั้ น ขันธ์นั้ น เป็น สัญญาขันธ์ ,  ขันธ์ใด ย่อมสืบต่อ ซ่ึงอารมณ์                        
ที่ ถู ก ก ร ะ ท บ ด้ ว ย ผัส ส ะ  เ พ ร า ะ เ ห ตุ นั้ น  ขั น ธ์ นั้ น  เ ป็ น สั ง ข า รขั น ธ์ ,                                 
ขันธ์ใด ย่อมรู้พิเศษ ซ่ึงอารมณ์ที่ถูกกระทบด้วยผัสสะ เพราะเหตุนั้น ขันธ์นั้น          
เป็นวิญญาณขันธ์. แมใ้นทวาร ๔ ที่เหลือ ก็มีนยัน้ีนัน่แหละ. 

แมใ้นมโนทวาร หทยวตัถุรูป เป็นรูปขันธ์ โดยส่วนเดียว, คร้ันเมื่ออารมณ์
โดยรูปธรรมมีอยู่ แม้รูปอารมณ์ ก็เป็นรูปขันธ์. ฉะนั้น ขันธ์ ๕ ในทวาร ๖                  
เป็นขนัธ์ ๓๐ ถว้น. แต่ เมื่อว่าโดยสังเขป ขนัธ์ ๓๐ เหล่านั้น เป็นขนัธ์ ๕ เท่านั้น                          
แมใ้นทวาร ๖ . 

และโดยพระวจนะในอภิธรรมวิภังค์ ว่า “เวทนา ย่อมมี เพราะผัสสะ            
เป็นปัจจัย เป็นไฉน ? คือ  เวทนา ที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสสะ, สัญญา ที่เกิด              
เพราะจักขุสัมผสัสะ, เจตนา ที่เกิดเพราะจักขุสัมผสัสะ”ดังน้ี, และความดบัไป 
ของเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์เหล่านั้ น เพราะความดับไป                  
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แห่งผสัสะที่ปัจจยัในปวตัติกาลนั้น. 
ในมหาปทานสูตร มหานิทานสูตร และในอภิธรรมกถาวตัถุ ที่เป็นวาระ     

แห่งอญัญมญัญปัจจยั นามรูป เป็นปัจจยัในปวตัติกาล แก่วิญญาณ โดยพระวจนะ
ว่า “วิญญาณ ย่อมมี เพราะนามรูปเป็นปัจจัย ,นามรูป ย่อมมี เพราะวิญญาณ                  
เ ป็นปัจจัย ,  สฬายตนะ ย่อมมี  เพราะนามรูปเป็นปัจจัย  ,ผัสสะ ย่อมมี                
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจยั, เวทนา ย่อมมี เพราะผสัสะเป็นปัจจยั, ตณัหา ย่อมมี 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย, อุปาทาน ย่อมมี เพราะตัณหาเป็นปัจจัย, ภพ ย่อมมี           
เพราะอุปาทานเป็นปัจจยั, ชาติ ยอ่มมี เพราะภพเป็นปัจจยั, ชรามรณะโสกะ... ยอ่ม
มี เพราะชาติเป็นปัจจยั. ฯเปฯ” ดงัน้ี, ความดบัไป ของวิญญาณนั้น                    เพราะ
ความดบัไปแห่งนามรูปนั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวคาํมีอาทิว่า               “ความ
เกิดขึน้ของเวทนา เพราะความเกิดขึน้แห่งผัสสะ”ดงัน้ี. 

 

อธิบายการเห็นความเกิดขึน้(อุทยะ) และความส้ินไป(วยะ)ของขันธ์ ๕ 
เอตฺถ จ เกจิ ตาว อาหุ “อรูปกฺขนฺธาน ํอุทยพฺพยทสฺสน ํอทฺธาสนฺตติวเสเนว, 

น ขณวเสนา”ติ. เตส ํมเตน ขณโต อุทยพฺพยทสฺสนเมว น สิยา. 
อปเร ปนาหุ “ปจฺจยโต  อุทยพฺพยทสฺสเน  อตีตาทิวิภาคํ อนามสิตฺวา                

สพฺพสาธารณโต อวิชฺชาทิปจฺจยา เวทนาสมฺภว  ลพฺภมานต  ปสฺสติ, น อุปฺปาท.ํ 
อวิชฺชาทิอภาเว จ ตสฺสา อสมฺภว  อลพฺภมานต  ปสฺสติ, น ภงฺค.ํ  

ขณโต อุทยพฺพยทสฺสเน ปจฺจุปฺปนฺนาน  อุปฺปาทํ, ภงฺคญฺจ ปสฺสตี”ติ,                      
ต ํยตฺุต.ํ  

สนฺตติวเสน หิ รูปารูปธมฺเม อุทยโต วยโต จ มนสิกโรนฺตสฺส อนุกฺกเมน 
ภาวนาย พลปฺปตฺตกาเล ญาณสฺส ติกฺขวิสทภาวปฺปตฺติยา ขณโต อุ ทยพฺพยา 
อุปฏฺฐหนฺตีติ.  

อยญฺหิ ปฐม ํปจฺจยโต อุทยพฺพย ํมนสิกโรนฺโต อวิชฺชาทิเก ปจฺจยธมฺเม                      
วิสฺสชฺเชตฺวา อุทยพฺพยวนฺเต ขนฺเธ คเหตฺวา เตสํ ปจฺจยโต อุทยพฺพยทสฺสนมุเขน 
ขณโตปิ อุทยพฺพย ํมนสิกโรติ.  
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ตสฺส ยทา ญาณํ ติกฺข ํวิสท ํหุตฺวา ปวตฺตติ,  ตทา รูปารูปธมฺมา ขเณ ขเณ 
อุปฺปชฺชนฺตา ภิชฺชนฺตา จ หุตฺวา อุปฏฺฐหนฺติ. 

                                                                     (มหาฏีกา ขอ้ ๗๒๔ หนา้ ๔๖๖) 
ก็ ในอุทยพัพยญาณน้ี  เกจิอาจายบ์างพวก(คืออฏัฐกถาปฏิสัมภิทามรรค)

กล่าวไวก้่อนว่า“การเห็นความเกิดขึ้นและความดับไป ของอรูปขันธ์ทั้งหลาย                   
ย่อมมี ดว้ยอาํนาจแห่งอทัธาและสันตติเท่านั้น, มิใช่ ดว้ยอาํนาจแห่งขณะ”ดงัน้ี.                             
ด้วยมติ ของเกจิอาจารย์เหล่านั้ น การเห็นความเกิดขึ้ นและความดับไป                      
ของอ รูปขัน ธ์ทั้ งหลาย ไม่ พึงมีแน่นอน  โดยขณะ  ( เ ป็นอันทราบได้ว่า                        
ส่ ว น  รูป ขัน ธ์  เ ห็น ไ ด้โด ยข ณ ะ ดัง ที่ ท่ า น อัฏ ฐ กถ า ปฏิ สั ม ภิ ทา ก ล่ าวว่า                               
"นิพฺพตฺติลกฺขณนฺติ อทฺธาสนฺตติขณวเสน รูปสฺส อุปฺปาท"ํ,อ.ปฏิ.ม.ขอ้ ๕๐) 

ส่วน อปเรจารย์อีกพวกหน่ึงท่านกล่าวว่า “ ท่านพระสารีบุตรมิได้ระบุ             
ถึงขนัธ์ที่จาํแนกเป็นอดีตเป็นตน้(คือโดยโอกาส ๑๑ ,กล่าวแต่ว่า ปจฺจุปฺปนฺนาน  
ธมฺมาน  วิปริณามานุปสฺสเน ปญฺญา อุทยพฺพยานุปสฺสเน ญาณ ) ในการเห็น                  
ความเกิดขึ้น และความส้ินไป โดยปัจจัย พระโยคีย่อมเห็น ซ่ึงความมีของเวทนา 
คือภาวะที่ไดเ้วทนา(เวทนาสมฺภว  ลพฺภมานต ) เพราะอวิชชาเป็นต้นเป็นปัจจยั 

โดยสาธารณะ แก่ขันธ์ทั้งปวง,ย่อมไม่เห็น ซ่ึงอุปปาทขณะของเวทนาฯ อน่ึง                   

พระโยคีย่อมเห็น ซ่ึงความไม่มีคือภาวะที่ไม่ได้ ของเวทนานั้น(ตสฺสา อสมฺภว  

อลพฺภมานต ) ในเพราะความไม่มีอวิชชาเป็นต้น,  ย่อมไม่เห็นซ่ึงภังคขณะ                   

ของเวทนาฯ 
พระโยคีย่อมเห็น ซ่ึงอุปปาทขณะและภังคขณะ ของขันธ์ทั้ งหลาย                   

ท่ีเป็นปัจจุบัน  ในการเห็นความเกิดขึ้นและความส้ินไป โดยขณะ”ดังนี้ ,                     
ค าของอปเรจารย์อีกพวกหนึง่นั้น สมควรแล้ว.(ขณโตของอัฏฐกถา อุทยพฺพยทสฺส
เน ปจฺจุปฺปนฺนาน ของพระสารีบุตร อุปฺปาท,ํ ภงฺคญฺจ ปสฺสตี”ติ,               ต ํยตฺุต)ํ.  

 
 
เ ป็ น ค ว า ม จ ริง ว่า  เมื่ อ พ ระ โยคีกํา ลัง มนสิ กา ร  โ ด ยค ว า ม เกิดขึ้ น                        
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และโดยความส้ินไป ในรูปธรรมและอรูปธรรม ด้วยอาํนาจ(ปัจจุบัน)สันตติ,  
ความเกิดขึ้นและความส้ินไป(ในขนัธ์ ๕ ที่เป็นปัจจุบัน) โดยขณะ ย่อมปรากฏ 
เพราะการถึงภาวะที่กลา้แกร่ง และผ่องใส ของญาณ ในกาลถึงกาํลงั แห่งภาวนา 
ตามลาํดบั. 

เพราะว่า พระโยคีน้ี กําลังมนสิการ ซ่ึงความเกิดขึ้ นและความส้ินไป                
โดยปัจจัย เป็นปฐมก่อน จึงปล่อยแลว้ซ่ึงปัจจัยธรรมทั้งหลาย มีอวิชชาเป็นตน้                 
แล้วยึดถือเอาขันธ์ทั้ งหลาย ที่มีความเกิดขึ้ นและความส้ินไป ย่อมมนสิการ                         
ถึงความเกิดขึ้นและความส้ินไป แม้โดยขณะ ด้วยเหตุคือการเห็นความเกิดขึ้น          
และความส้ินไป โดยปัจจยั ของขนัธ์ทั้งหลายเหล่านั้น. 

ในกาลใด ญาณของพระโยคีนั้น เป็นสภาวะที่กลา้แกร่ง ผ่องใส              ยอ่ม
เป็นไป, ในกาลนั้น รูปธรรมและอรูปธรรมทั้งหลาย ย่อมปรากฏ เป็นสภาวะที่
เกิดขึ้น(อุปปาทขณะ) และเป็นสภาวะที่แตกไป(ภงัคขณะ) ในทุก ๆขณะ. 

 

เอส นโย เวทนากฺขนฺธาทีสุ. อย  ปน วิเสโส, อรูปกฺขนฺธาน  อุทยพฺพยทสฺสน  
อทฺธาสนฺตติวเสน, น ขณวเสน . 

                                                                                                     (อ.ปฏิ.ม.ขอ้ ๕๐) 
ในเวทนาขันธ์เป็นต้น ก็มีนัยน้ี .  ส่วน ความแตกต่างกันมีดัง น้ี  คือ               

การเห็นความเกิดขึ้นและดบัไป ของอรูปขันธ์ทั้งหลาย ย่อมมี ดว้ยอาํนาจอทัธา
และสันตติ, มิใช่ด้วยอ านาจขณะ. 

 
อรูปาน ํอติลหุปริวตฺติตฺตา ขณวเสน ทสฺสน ํปฏิเสเธติ                                  "น 

ขณวเสนา"ติ. (คณฺฐิ ขอ้ ๕๐ หนา้ ๑๘๙) 
ท่านอาจารย์ปฏิ เสธการเห็น ด้วยอํานาจขณะ เพราะอรูปทั้ งหลาย

เปลี่ยนแปลงรวดเร็วย่ิงนกั จึงกล่าวว่า "มิใช่ด้วยอ านาจขณะ"ดงัน้ี. 
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ประเภทแห่งสัจจะเป็นต้นปรากฏ 
เมื่อพระโยคีนั้น มนสิการอยู ่อยา่งน้ี อุทยพัพยญาณ ยอ่มเป็นสภาวะผ่องใส

อย่างย่ิงว่า “ดงัไดรู้้มาว่า ธรรมทั้งหลายเหล่าน้ี ไม่มี ย่อมมีขึ้น, มีแลว้ ย่อมดบัไป                        
ด้วยประการแห่งปัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นเหล่าน้ี”ดังน้ี. เมื่อพระโยคีนั้น เห็นอยู่              
ซ่ึงความเกิดขึ้นและความส้ินไป โดย ๒ ประการ คือโดยปัจจัย และโดยขณะ
นั่นเองอย่างน้ี    ประเภทแห่งสัจจะ๔ มีสมุทัยสัจจ์  ทุกขสัจจ์  นิโรธสัจจ์                      
แ ล ะ ม ร ร ค สั จ จ์ ,    ป ร ะ เ ภ ท แ ห่ ง อ นุ โ ล ม แ ล ะ ป ฏิ โ ล ม ป ฏิ จ จส มุ ป บ า ท                            
รวมทั้ งปฏิจจสมุปปันนะ,  ประ เภทแห่ง นัย  ๔ มี เอกัตตนัย  นานัตตนัย                     
อพัยาปารนัย และเอวงัธัมมตานัย,  และประเภทแห่งลกัขณะ ๕ มีอนัตตลกัขณะ 
อนิจจลกัขณะ ทุกขลกัขณะ สภาวลกัขณะ และสังขตลกัขณะ ยอ่มเป็นอนัปรากฏ. 

เป็นความจริงว่า พระโยคีนั้น ย่อมเห็นความเกิดขึ้ น ของขันธ์ทั้งหลาย 
เพราะความเกิดขึ้นแห่งอวิชชาเป็นต้น และเห็นความดับไปของขันธ์ทั้งหลาย 
เพราะความดบัไปแห่งอวิชชาเป็นตน้ ดว้ยญาณใด, น้ี เป็นการเห็นความเกิดขึ้น
และความส้ินไปของขนัธ์ทั้งหลาย โดยปัจจยั แห่งพระโยคีนั้น.  

ส่ ว น  พระโย คี เ ม่ื อ เห็น  นิพพัต ติลั กขณะ  และวิป ริณามลักขณะ                                
ช่ือว่าย่อมเห็นความเกิดขึ้นและความส้ินไปของขันธ์ทั้ งหลาย  ด้วยญาณใด,                   
น้ี  เป็นการเห็นความเกิดขึ้ นและความส้ินไปของขันธ์ทั้ งหลาย โดยขณะ                     
แห่งพระโยคีนั้ น . เพราะ ว่า  นิพพัตติลักขณะ มี ใน อุปปัตติขณะ นั่น เอง                          
(คือในอุปปาทขณะของนามรูป) .  และวิปริณามลักขณะมีใน ภังคขณะ                      
(คือขณะที่แตกดบัของนามรูปอนัเดียวกนักบัอุปปาทขณะ, มิใช่เห็นอุปปาทขณะ
ของนามรูปหน่ึง และเห็นภงัคขณะของนามรูปอื่น). 
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นิพพัตติลักขณะและวิปริณามลกัขณะมีในนามรูปเดียวกัน 
เอ ตฺ ถ  จ  ยถ า  อ วิ ชฺชา ทิ ส มุ ท ยนิ โรธโต  ข นฺ ธา นํ  ส มุ ท ยนิ โรธสฺ ส                           

อ ญฺ ญ ตฺ ต า  “อ วิ ชฺชา ส มุ ท ยา  รูป ส มุ ท โย ”ติ อ า ทิ ว จน เภ โท  ก โต , น  เอ วํ                          
นิพฺพตฺติวิปริณามลกฺขเณหิ ขนฺธาน ํอุทยพฺพยสฺส เภโท อตฺถิ อภินฺนาธิกรณตฺตาติ 
“นิพฺพตฺติลกฺขณวิปริณามลกฺขณานิ ปสฺสนฺโต ขนฺธานํ อุทยพฺพยํ ปสฺสตี ”ติ                  
วจนเภท ํอกตฺวา วุตฺต.ํ  

                                                                                    (มหาฏีกา ขอ้ ๗๒๖) 
 

ก็ ในที่ น้ี  ท่านพระสารีบุตรได้กระทําความต่างกันแห่งคํามีอาทิ ว่า              
“ค ว า ม เ กิ ด ขึ้ น ข อ ง รู ป  ย่ อ ม มี  เ พ ร า ะ ค ว า ม เ กิ ด ขึ้ น แ ห่ ง อ วิ ช ช า ”ดั ง น้ี                               
เ พ ร า ะ ค ว า ม เ กิ ด ขึ้ น แ ล ะ ค ว า ม ดับ ไ ป ข อ ง ขัน ธ์ ทั้ ง ห ล า ย เ ป็ น อ ย่ า ง อื่ น                               
จากความเกิดขึ้ นและความดับไปแห่งอวิชชาเป็นต้น ฉันใด, ความต่างกัน                    
แห่งความเกิดขึ้ นและความดับไปของขันธ์ทั้ งหลาย โดยนิพพัตติลักขณะ                      
และวิปริณามลกัขณะ ไม่มี เพราะอธิกรณะไม่แตกต่างกนั(คือเป็นความเกิดดับ            
ในนามรูปเดียวกนั) เหมือนฉันนั้น  เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารยจึ์งกล่าวไว ้
โดยไม่กระทําความต่างกันแห่งคํา ว่า “พระโยคีเม่ือเห็นนิพพัตติลักขณะ                  
และวิป ริณามลั กขณะ  ช่ือ ว่ า  ย่ อม เห็นความ เกิดขึ้น  และความ ส้ินไป                               
ของขันธ์ทั้งหลาย”ดงัน้ี. 

 

อุทยวยมตฺตคฺคหณญฺเจตฺถ อุทยพฺพยทสฺสนวเสเนว อิมสฺส ญาณสฺส               
ปวตฺตนโต, น ฐิติกฺขณสฺส อภาวา.   

                                                                               (มหาฏีกา ขอ้ ๗๓๐ หนา้ ๔๗๐ ) 
 

อน่ึง ในอุทยัพพยญาณน้ี การถือเอาเพียงศัพท์ว่าความเกิดขึ้ น(อุทย)                
และความดับไป(วย) เพราะความเป็นไป ของญาณน้ี ย่อมมีด้วยอํานาจแห่ง               
การเห็นความเกิดขึ้นและความดบัไปเท่านั้น, มิใช่เพราะความไม่มี แห่งฐีติขณะ. 

(ก็ประเภทแห่งสัจจะเป็นตน้ปรากฏอยา่งไร พึงดูคาํอธิบายในวิสุทธิมรรค) 
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ประเภทแห่งลักขณะ ๕ ประการปรากฏ 
ปจฺจยโต จสฺส อุทยทสฺสเนน อนตฺตลกฺขณ  ปากฏํ โหติ  ธมฺมานํ                       

นิรีหกตฺตปจฺจยปฏิพทฺธวุตฺติตาวโพธโต. ขณโต อุทยพฺพยทสฺสเนน อนิจฺจลกฺขณ  
ปากฏํ โหติ  หุ ตฺวา  อภาวาวโพธโต , ปุ พฺพนฺตาปรนฺตวิ เวกาวโพธโต จ. 
ทุกฺขลกฺขณมฺปิ ปากฏ ํโหติ อุทยพฺพเยหิ ปฏิปีฬนาวโพธโต. สภาวลกฺขณมฺปิ ปากฏ ํ
โหติ อุทยพฺพยปริจฺฉินฺนาวโพธโต. สภาวลกฺขเณ สงฺขตลกฺขณสฺส                ตาว
กาลิกตฺตมฺปิ ปากฏ ํโหติ อุทยกฺขเณ วยสฺส, วยกฺขเณ จ อุทยสฺส                             อภา
วาวโพธโต.   

                                                                                      (วิ.ม. ขอ้ ๗๓๐ หนา้ ๓๐๔) 
 

อน่ึง ด้วยการเห็นความเกิดขึ้ น(แห่งขันธ์ ๕ ในปัจจุบัน) โดยปัจจัย                  
ของพระโยคีน้ี  อนัตตลักขณะ  ย่อมเป็นอันปรากฎ เพราะหยั่งรู้ถึงภาวะที่                
สังขตธรรมทั้ งหลายไม่คลาดเคลื่อนว่า “คร้ันเมื่อปัจจัยมีอยู่  สภาวะมีอยู่                      
ความบงัเกิดแห่งผลย่อมมีแน่นอน”ดังน้ี และเพราะหยัง่รู้ถึงภาวะที่สังขตธรรม
ทั้งหลายมีความเป็นไปเน่ืองดว้ยปัจจยัว่า “คร้ันเมื่อปัจจยัไม่มีอยู่ สภาวะไม่มีอยู่                     
ความไม่มีแห่งผลยอ่มมี”ดงัน้ี พระโยคี ช่ือว่ายอ่มยงัอตัตสุญญตาให้แจ่มแจง้.  

ด้วยการเห็นความเกิ ดขึ้ นและความดับไป(แห่งขันธ์ ๕)โดยขณะ                  
อนิจจลักขณะ ยอ่มเป็นอนัปรากฏ เพราะหยัง่รู้ภาวะที่มีแลว้ ก็ไม่มี คือเกิดขึ้นแลว้
ก็ดบัไปของสังขารทั้งหลาย และเพราะหยัง่รู้ถึงความสูญเปล่าแห่งสังขารทั้งหลาย 
ที่มีในส่วนอดีต และส่วนอนาคต เหตุว่าสังขารทั้ งหลายไม่มีอยู่ในกาลก่อน         
และในกาลภายหลงัจากปัจจุบนัขณะทั้ง ๓ . 

ด้วยการเห็นความ เกิดขึ้ นและความดับไป(แห่งขันธ์ ๕)โดยขณะ                  
แม้ทุกขลักขณะ  ย่อมเป็นอันปรากฏ เพราะหยั่ง รู้ถึงความบีบคั้ น เนืองๆ                      
โดยความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งสังขารทั้งหลาย.ความว่า สังขารทั้งหลาย
เ กิดขึ้ นแล้ว  ก็แตกไป เบื้ องบนแต่ความเกิดขึ้ น ย่อมถูกบีบคั้ นแน่นอน                       
โดยไม่มีระหว่างคัน่ เพราะถึงระหว่างความตั้งลงแห่งชราและมรณะ 
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ด้วยการเห็นความเกิดขึ้ นและความดับไป(แห่งขันธ์ ๕)โดยขณะ                  
อนิจจลักขณะและทุกขลักขณะเท่านั้นย่อมเป็นอันปรากฏก็หาไม่, โดยที่แท้                 
แม้ลักขณะคือสภาวะ(สภาวลกฺขณํ) ที่หมายรู้กันว่าเป็นภาวะที่แข็งและภาวะที่
กระทบเป็นต้น ของปฐวีและผสัสะเป็นต้น ก็ย่อมเป็นอันปรากฏ เพราะหยัง่รู้         
ถึงธรรมที่กาํหนดไวโ้ดยความเกิดขึ้นและความดบัไป. 

แม้ภาวะที่สังขตลักขณะมีอุปปาทะเป็นต้น อันประกอบด้วยกาลเพียง
เล็กน้อยเท่านั้นมีอุปปาทักขณะเป็นต้น ย่อมเป็นอันปรากฏ ในสภาวลักขณะ 
เพราะหยั่ง รู้ถึงความไม่มี  แห่งความดับ ในขณะเกิดขึ้ น และความไม่มี                        
แห่งความเกิดขึ้น ในขณะดบั. 

เมื่อพระโยคีนั้น เป็นผูม้ีประเภทแห่งสัจจะ ประเภทแห่งปฏิจจสมุปบาท 
ประเภทแห่งนัย และประเภทแห่งลักขณะปรากฏอย่างน้ี สังขารทั้ งหลาย                 
ยอ่มปรากฏ เป็นธรรมใหม่เป็นนิตยท์ีเทียวว่า “ดงัไดรู้้มาว่า ธรรมทั้งหลายเหล่าน้ี 
ช่ือว่า ไม่เคยเกิด ยอ่มเกิดขึ้น, เกิดขึ้นแลว้ ยอ่มดบัไป”ดงัน้ี.  

 

อน่ึง สังขารทั้งหลาย ย่อมมิใช่ปรากฏเป็นธรรมใหม่เป็นนิตยอ์ย่างเดียว,          
โดยที่แท ้ยอ่มปรากฏแมว่้า เป็นธรรมตั้งอยู่ชั่วกาลเล็กนอ้ยเป็นปกติ เหมือนอย่าง
หยดนํ้ าคา้ง ในเวลาพระอาทิตยข์ึ้นเป็นตน้, ทั้งไม่ปรากฏเป็นธรรมตั้งอยู่ชั่วกาล
เล็กน้อยเป็นปกติเพียงเท่าน้ี  โดยที่แท้ ย่อมปรากฏว่า เป็นธรรม ไม่มีสาระ                  
(อสฺสารา) เพราะความไม่มีสภาวะอย่างนั้น(อตสํภาวตาย) เหมือนอย่างมายา                
คือการแสดงโดยความเป็นทองคาํเป็นตน้ในส่ิงที่มิใช่ทองคาํเป็นตน้ ดว้ยกาํลัง
มนต์และโอสธ เป็นตน้ และเป็นธรรมปราศจากแก่นสาร(นิสฺสารา) เหมือนอยา่ง 
ฟองนํ้า ตน้กลว้ยเป็นตน้. 

ด้วยภาวนาวิธีที่เร่ิมไว้ตามแนวแห่งนัยพระบาลีมีอาทิว่า “ยงฺกิญจิ รูป                   
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ” ในกลาปสัมมสนะ จนถึงการแทงตลอดความเกิดขึ้น 
และความส้ินไป ๕๐ ถ้วน เพียงประมาณเท่าน้ี เป็นอันพระโยคีน้ี บรรลุญาณ             
ช่ือว่า อุทยพัพยานุปัสสนา ที่เป็นตรุณวิปัสสนาญาณเป็นปฐม เป็นญาณตั้งอยู่                   
แทงตลอดลักขณะ ๕๐ ถ้วน โดยอาการคือการทาํความเกิดขึ้นให้ประจักษ์ว่า 
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“ธรรมที่มีความแตกไปเป็นสภาวะนัน่เอง ยอ่มเกิดขึ้น”, และโดยอาการคือการทาํ
ความส้ินไปให้ประจักษ์ว่า“ธรรมน้ีเกิดขึ้ นแล้ว ย่อมเข้าถึง ซ่ึงความแตกไป            
โดยธรรมดาของตน(เพราะไม่มีเหตุ แห่งความแตกพินาศ)”ดงัน้ี ตามที่กล่าวแลว้น้ี
(วย  อุเปติ อตฺตโน ธมฺมตาย. ยญฺหิ อุปกฺกเมน วินสฺสตีติ วุจฺจติ,ตมฺปิ อตตโน ธมฺมตาย เอว 

วินสฺสติ อเหตุกตฺตา วินาสสฺส,มหาฏีกา ขอ้ ๗๓๑, หน้า ๔๗๑), เพราะการบรรลุตรุณ
วิปัสสนาญาณ แห่งพระโยคีใด พระโยคีนั้น ยอ่มถึงการนบัว่า เป็นอารัทธวิปัสสก
บุคคล(บุคคลผูม้ีวิปัสสนาอนัตนเร่ิมปรารภแลว้) 

 

อารัทธวิปัสสกบคุคล 
กลาปสมฺมสนาทิวเสน ปวตฺต ํสมฺมสน ํน นิปฺปริยาเยน วิปสฺสนาสมญฺญ ํ

ลภติ ,  อุทยพฺพยานุปสฺสนาทิว เสน ปวตฺตเมว ลภตีติ  อาห “ยสฺสาธิคมา                      
อารทฺธวิปสฺสโกติ สงฺข  คจฺฉตี”ติ.  

                                                                                                  (มหาฏีกา ขอ้ ๗๓๑) 
สั ม ม ส น ญ า ณ  ที่ เ ป็ น ไ ป  ด้ ว ย อํ า น า จ ก ล า ป สั ม ม ส น ะ เ ป็ น ต้ น                                  

ยอ่มไม่ไดส้มญัญาว่าวิปัสสนา โดยตรง(แต่ไดโ้ดยปริยาย), การพิจารณาที่เป็นไป 
ด้วยอํานาจอุทยพัพยานุปัสสนา เป็นต้น เท่านั้น ย่อมได้สมัญญาว่าวิปัสสนา 
โดยตรง เพราะเหตุนั้ น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า “เพราะการบรรลุ                   
ต รุ ณ วิ ปั ส ส น า ญ า ณ  แ ห่ ง พ ร ะ โ ยคี ใด  พ ร ะ โ ยคี นั้ น  ย่อ ม ถึ ง ก า ร นับ ว่ า                            
เป็นอารัทธวิปัสสกบุคคล”ดงัน้ี. 

 

ตถา  หิ  สมฺ มสนญาณลาภี  อ า รทฺ ธวิ ป สฺส โก ติ  ส งฺ ขฺ ย  น  ค จฺฉ ติ , 
อุทยพฺพยญาณาทิลาภีเยว ปน คจฺฉติ.  (มณิสารมญฺชูสาฏีกา.หนา้ ๔๖๓)                                                                                                        

จริงโดยประการอย่างนั้ น ผู ้ได้สัมมสนญาณ ย่อมไม่ถึงการนับว่า                       
เป็นอารัทธวิปัสสกบุคคล, ส่วน ผู้ได้อุทยพัพยญาณ เป็นต้นเท่านั้น ย่อมถึง                     
การนบัว่าเป็นอารัทธวิปัสสกบุคคล. 
 วิ. อารทฺธา วิปสฺสนา เยนาติ อารทฺธวิปสฺสโก.(มณิสาร.ฏีกา ป.๗ ขอ้ ๓๕) 

    วิปัสสนา อันตนเร่ิมปรารภแล้ว ของบุคคลใด มีอยู่ เพราะเหตุนั้ น        
บุคคลนั้น ช่ือว่า อารัทธวิปัสสกบุคคล.(ผูม้ีวิปัสสนาอนัตนเร่ิมปรารภแลว้) 
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ตรุณอุทยัพพยญาณ ๕๐ โดยพิศดาร  
เป็นของสมุทยธัมมานุปัสสีบุคคลเป็นต้น 

สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ, วยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ, 
สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ.  

                               (ที.มหา./๑๐ มชฺ.มูล./๑๒ สติปฏฺฐานสุตฺต) 
 

ภิก ษุ เ ป็นผู้ มี ปกติพิ จารณา เห็น เ นืองๆ ซ่ึงธรรมคือความ เกิดขึ้น                   
(สมุทยธมฺมานุปสฺสี) ในรูปกาย ย่อมอยู่บ้าง, เป็นผูม้ีปกติพิจารณาเห็นเนืองๆ          
ซ่ึงธรรมคือความเส่ือม ในรูปกาย ยอ่มอยูบ่า้ง,  เป็นผูม้ีปกติพิจารณาเห็นเนืองๆซ่ึง
ธรรมคือความเกิดขึ้นและความเส่ือม ในรูปกาย  ยอ่มอยู ่บา้ง.  

อรรถกถา 
สมุทยธมฺมานุปสฺสี วาติอาทีสุ ปน “อวิชฺชาสมุทยา รูปสมุทโย”ติ อาทินา 

(ปฏิ. ม. ๓๑ อุทยพฺพยญาณนิทฺเทส) นเยน ปญฺจหากาเรหิ รูปกฺขนฺธสฺส สมุทโย จ วโย 
จ นีหริตพฺโพ. ตญฺหิ สนฺธาย อิธ “สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา”ติอาทิ วุตฺต.ํ  

ส่วน ในพระบาลีบทว่า  สมุทยธมฺมานุปสฺสี  วา - ภิกษุเป็นผูม้ีปกติพิจารณา
เห็นเนืองๆซ่ึงธรรมคือความเกิดขึ้น เป็นตน้, อธิบายว่า ความเกิดขึ้น และความ
เส่ือมไป ของรูปขนัธ์ โดยอาการ  ๕  อยา่ง ดว้ยนยั เป็นต้นว่า                 "อวิชฺชาส
มุทยา รูปสมุทโย - เพราะความเกิดขึ้นแห่งอวิชชา  ความเกิดขึ้น             ของรูป
ขนัธ์ ยอ่มมี"(ปฏิ.ม.๓๑ อุทยพฺพยญาณนิทฺเทส) อนับณัฑิต ควรนาํออกไป.     
 จริงทีเดียว คาํเป็นต้นว่า "สมุทยธมฺมานุปสฺสี  วา - เป็นผูม้ีปกติพิจารณา
เห็นเนืองๆซ่ึงธรรมคือความเกิดขึ้น ในกาย ย่อมอยู่บ้าง" ในอิริยาบถบรรพน้ี      
พระองคต์รัสหมายเอา ซ่ึงอาการอยา่งนั้น.   

 ฏีกา 
อาทินาติ  เอ ตฺ ถ  อาทิส ทฺ เท น  ยถ า  “ต ณฺ หา ส มุ ท ยา  ก มฺ ม ส มุ ท ยา                               

อาหารสมุทยา”ติ นิพฺพตฺติลกฺขณ ํปสฺสนฺโตปิ รูปกฺขนฺธสฺส อุทย ํปสฺสตีติ                อิ
เม จตฺตาโร อาการา สงฺคยฺหนฺติ, เอวํ “อวิชฺชานิโรธา รูปนิโรธา”ติอาทโยปิ                   
ปญฺจ อาการา สงฺคหิตาติ ทฏฺฐพฺโพ. เสส ํวุตฺตนยเมว. 
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ดว้ย อาทิศพัท ์ในบทว่า อาทินา น้ี ท่านอาจารยส์งเคราะห์ อาการ ๔ เหล่าน้ี
คือ ภิกษุย่อมเห็น ซ่ึงความเกิดขึ้น ของรูปขนัธ์ว่า“เพราะความเกิดขึ้นแห่งตณัหา
(๑) เพราะความเกิดขึ้นแห่งกรรม(๑) และเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหาร(๑)"ดงัน้ี 
รวมทั้ ง เห็นอยู่  ซ่ึงนิพพัตติลักขณะ(๑) ฉันใด, พึงทราบว่า ท่านอาจารย์                        
ก็สงเคราะห์ แม้อาการ ๕ มีอาทิว่า “เพราะความดับไปแห่งอวิชชา ความดับ                 
ของรูป ยอ่มมี" ฉันนั้น(ในวยธมัมานุปัสสี). 

บทที่เหลือ มีนยัดงัที่ขา้พเจา้กล่าวมาแลว้นัน่แหละ.(ในอานาปานบรรพ) 
 

อรรถกถาอธิบายพระบาลีบทว่า สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี  
 เป็นผูม้ีปกติพิจารณาเห็นเนืองๆ ซ่ึงธรรมคือความเกิดขึ้นและความเส่ือม ว่า:- 

สมุทยวยธมฺมานุปสฺสีติ กาเลน สมุทย , กาเลน วย  อนุปสฺสนฺโต. 
           (อ.ที.มหา/มชฺ.มู.อานาปานปพฺพ)          

พระบาลีบทว่า  สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี – เป็นผูม้ีปกติพิจารณาเห็นเนืองๆ
ซ่ึงธรรมคือ ความเกิดขึ้นและความเส่ือม ในรูปกาย, ความว่า  เป็นผูพ้ิจารณาเห็น
เนืองๆ ซ่ึงความเกิด ตามกาล, ความดบัไป ตามกาล.  

ฏีกา 
 อชฺฌตฺตพหิทฺธานุปสฺสนา วิย ภิ นฺนวตฺถุ วิสยตาย  สมุทยวยธมฺมา -
นุปสฺสนาปิ เอกกาเล น ลพฺภตีติ อาห "กาเลน สมุทย  กาเลน วย  อนุปสฺสนฺโต"ติ. 

อธิบายว่า แมส้มุทยวยธมัมานุปัสสนา ก็ยอ่มไม่ได ้ในเอกกาล            เพราะ
ความที่มีวตัถุอารมณ์แตกต่างกนั เหมือนอย่าง อชัฌตัตพหิทธานุปัสสนา เพราะ
เหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวแลว้ว่า "เป็นผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ       ซ่ึง
ความเกิด ตามกาล, ความดับไป ตามกาล". 
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ว่าด้วยวิปัสสนูปกิเลส ๑๐ 
ลาํดบัต่อจากนั้น วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ ย่อมเกิดขึ้น แก่อารัทธวิปัสสกบุคคล

นั้นเท่านั้น ด้วยอํานาจตรุณวิปัสสนาคืออุทยวยานุปัสสนาน้ี, (ความว่า มิใช่                     
ด้วยอาํนาจตรุณวิปัสสนาคือภังคานุปัสสนาเป็นต้น ของอารัทธวิปัสสกบุคคล                
ทั้งมิใช่ดว้ยอาํนาจพลววิปัสสนาคือนิพพิทานุปัสสนาเป็นตน้.                               เหตุ
เพราะวิปัสสนูปกิเลสทั้งหลาย ยอ่มไม่เกิดขึ้น ในกาลนั้น.มหาฏีกา)  

นิพฺพิทานุปสฺสนโต ปฏฺฐาย พลววิปสฺสนา. ตโต โอรํ ทุพฺพลวิปสฺสนา(มหาฏี

กา ขอ้ ๒๒๑ อานาปานสติกถา) 

เพราะว่า วิปัสสนูปกิเลสทั้งหลาย ย่อมไม่เกิดขึ้น แม้แก่บุคคลผู้บรรลุ             
พลววิปัสสนา และพระอริยสาวกผูบ้รรลุปฏิเวธธรรมแลว้  

ย่อมไม่เกิดขึ้น แก่พระโยคีผูป้ฏิบติัผิด ดว้ยอาํนาจศีลวิบตัิ และความเป็น           
ผูยิ้นดีในการพูดคุยเป็นตน้  

ย่อมไม่เกิดขึ้น แก่ผูส้ละทิ้งกรรมฐาน คือผูเ้ร่ิมวิปัสสนาแลว้ ถึงความหยดุ
ลงเสียในระหว่าง 

และย่อมไม่เกิดขึ้น แก่บุคคลผูเ้กียจคร้าน ความว่า ไม่เกิดขึ้นแก่บุคคล                
ผูถ้ึงพร้อมด้วยศีลนั่นแหละ แต่ไม่ประกอบเนืองๆซ่ึงภาวนา เพราะโกสัชชะ                  
คือความเกียจคร้าน.  

แต่ ย่อมเกิดขึน้ แก่กุลบุตรผู้ปฏิบัติชอบคือวิปัสสนาปฏิบัติเท่านั้น ประกอบ
เนืองๆซ่ึงภาวนาด้วยโยคะคือญาณ  กล่าวคืออารัทธวิปัสสกบุคคลเท่านั้น. 

วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ บงัเกิดแลว้ แก่อารัทธวิปัสสกบุคคล                    (บุคคล
ผูม้ีวิปัสสนาอนัตนปรารภแลว้) ผูต้ามพิจารณาเห็นอยู ่ซ่ึงความเกิดขึ้น            และ
ค ว า ม ดั บ ไ ป  ใ น สั ง ข า ร ทั้ ง ห ล า ย เ ห ล่ า นั้ น  ด้ ว ย ต รุ ณ อุ ท ยัพ พ ย ญ า ณ                              
โดยอาการ ๕๐ ถว้น ดว้ยประการอยา่งน้ี. 
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ความหมายของค าว่า วิปัสสนูปกิเลส 
ทิฏฺฐิคาหาทิวตฺถุภาเวน วิปสฺสน ํอุปกฺกิเลสนฺตีติ วิปสฺสนุปกฺกิเลสา. 
                                                                                  (มหาฏีกา ขอ้ ๗๓๒) 
 

ธรรมทั้ งหลายเหล่าใดย่อมยังวิปัสสนาให้เศร้าหมองและเร่า ร้อน                      
โดยภาวะเป็นที่ตั้ งแห่งความยึดถือด้วยทิฏฐิ มานะและตัณหา เพราะเหตุนั้น      
ธรรมทั้งหลายเหล่านั้น ช่ือว่า วิปัสสสูปกิเลส.ได้แก่ ธรรม ๑๐ อย่าง มีโอภาส           
เป็นตน้ที่ยงัวิปัสสนาให้เศร้าหมองและเร่าร้อน .                      

 

ประเภทแห่งวิปัสสนูปกิเลส ๑๐ 
๑.โอภาส 

ได้แก่  วิ ปัสสโนภาส คืออาโลกะ แสงสว่างที่ ซ่ านออกจากสรีระ                            
มี วิ ปัสสนาจิตเป็นสมุฏฐาน  และ แสงสว่างที่ตกลงไปในสันตติของตน                                           
มีอุตุเป็นสมุฏฐานอนัมีจิตเป็นปัจจยั ของพระโยคีผูเ้ป็นอารัทธวิปัสสกะ.  
          

อย  ปน วิปสฺสนุปกฺกิเลโส เยภุยฺเยน สมถวิปสฺสนาลาภิโน อุปฺปชฺชติ. 
                                                                          (วิ.ม.ขอ้ ๗๓๓ หนา้ ๓๐๖) 
 ก็ วิปัสสนุปักกิเลสคือโอภาสน้ี ย่อมเกิดขึ้ น แก่พระโยคีผู ้ได้สมถะ                 
และวิปัสสนา โดยส่วนมาก. 
 

อย ํหิ โอภาโส จตุรงฺคสมนฺนาคเตปิ อนฺธกาเร ตํ ตํ ฐานํ โอภาเสนฺโต 
อุปฺปชฺชติ. (อ.ปฏิ.ม.ทุติยภาค. หนา้ ๒๒๒) 

ก็  โอภาสน้ี ย่อมเกิดขึ้ นทําสถานที่นั้ น  ๆให้สว่าง แม้ในความมืด                        
ที่ประกอบดว้ยองค ์๔ . 

 

อนฺธกาเรติ กาฬปกฺขจาตุทฺทสีอฑฺฒรตฺตฆนวนสณฺฑเมฆปฏเลหิ จตุรงฺเค 
ตมสิ.   (อ.ขุ.สุ.ปฐมภาค. หนา้ ๑๕๗) 

บทว่า ในความมืด  ได้แก่ในความมืดมีองค์ ๔ โดยแรม ๑๔ คํ่าแห่ง                 
กาฬปักษ,์ เที่ยงคืน, ไพรสณฑห์นาทึบ, เมฆแผ่ปกคลุม. 
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ทิพฺพจกฺขุลาภิโน วิย ต ํมโนวิญฺญาณวิญฺเญยฺยเมวาติ วุตฺต ํวิย ทิสฺสติ. 
วิสทญาณสฺส โอภาเสน ผริตฏฺฐาเน รูปคตญฺจ ทิพฺพจกฺขุโน วิย ปญฺญายนฺติ. 

                                                                                           (มหาฏีกา ขอ้ ๗๓๓ หนา้ ๔๗๔)                                                      
รูปารมณ์มีปลาและเต่าเป็นตน้นั้นย่อมปรากฏเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวไว้

ว่าพึงรู้ด้วยมโนวิญญาณเท่านั้น เหมือนอย่างรูปารมณ์ที่ปรากฏแก่พระโยคี                     
ผูไ้ดท้ิพพจกัขุ. 

และปรากฏรูปารมณ์ในสถานที่อันโอภาสของญาณที่ ผ่องใสแผ่ไป    
เหมือนอยา่งปรากฏแก่ผูม้ีทิพพจกัขุ. 

 

วิปสฺสโนภาโสติ  “วิปสฺสนาจิตฺตสมุ ฏฺ ฐิตํ จิ ตฺตปจฺจยอุ ตุสมุ ฏฺ ฐิตญฺจ                
รูปนฺ”ติ วทนฺติ. ตถา จ สติ ต ํอตฺตโน ปเรสญฺจ จกฺขุวิญฺญาณวีถิวิสโย อาวชฺชติ. 

                                                                                                    (จูฬฏีกา ขอ้ ๗๓๓) 

บทว่า วิปัสสโนภาส อาจารยท์ั้งหลายยอ่มกล่าวว่า “ไดแ้ก่ วณัณรูปที่ตั้งขึ้น                    
เพราะวิปัสสนาจิต และที่ตั้งขึ้นเพราะอุตุอนัมีจิตเป็นปัจจัย. ก็ เมื่อเป็นอย่างนั้น 
พระโยคีย่อมนึกถึงวัณณรูปโอภาสนั้ นอันเป็นอารมณ์แห่งจักขุวิญญาณวิถี               
ของตน และของชนเหล่าอื่น. 

 

เอตฺถ จ โอภาสาทโย นิกนฺติวชฺชิตตฺตา นว ธมฺมา เอกโตว อุปฺปชฺชนฺติ. 
                                                                                          (จูฬฏีกา ขอ้ ๗๓๓) 
ก็  ในอุปกิ เลสทั้ งหลายเหล่านั้ น ธรรม ๙ ประการมีโอภาสเป็นต้น             

เพราะเวน้นิกนัติ ยอ่มเกิดขึ้น โดยพร้อมกนัทีเดียว.(ในเมื่ออุทยพัพยญาณประกอบ
กบัญาณและโสมนสั) 

 

๒.ปีต ิ
ได้แก่ วิปัสสนาปีติ คือความอิ่มใจ ๕ อย่างมีขุททิกาปีติ  ขณิกาปีติ                       

โอกกนัติกาปีติ อุพเพคาปีติ และผรณาปีติที่เกิดพร้อมกบัวิปัสสนาจิต ตามลาํดบั, 
ส่วน ผรณาปีติเท่านั้น ยอ่มเกิดขึ้นพร้อมกบัอุทยพัพยญาณที่ถึงยอด. 

ขุททิกาปีติ ไดแ้ก่ ปีติที่สามารถทาํเพียงโลมชาติลุกชันขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น 
แลว้แตกสลายไป ในสรีระ ยอ่มไม่เกิดขึ้นอีก. 
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ขณิกาปีติ  ได้แก่  ปี ติที่ เ ป็นเหมือนฟ้าแลบที่ เ กิดขึ้ นในแต่ละขณะๆ                      
ยอ่มเกิดขึ้นหลายๆขณะ.                       

โอกกันติกาปีติ ไดแ้ก่ ปีติที่กา้วลงสู่กาย เมื่อกา้วลงแลว้ ยอ่มแตกไป เหมือน
อยา่งคลื่นซดัที่ฝ่ังทะเล.  

อุพเพคาปีติ ไดแ้ก่ ปีติที่มีกาํลงัทาํกายให้ลอยขึ้น ถึงขนาดให้โลดแล่นไป            
ในอากาศ 

ผรณาปีติ   ได้แก่ ปีติที่ เมื่อเกิดขึ้ นแล้ว สรีระทั้ งส้ิน ย่อมเป็นอันถูกปีติ
กระทบแผ่ซ่านไปโดยรอบสืบต่อกนั เหมือนหุบเขาที่ห้วงนํ้าใหญ่ไหลตามเขา้ไป.  

 

ผรณาปีติเป็นไปในสมาธิ ๓ 
 ยสฺมา อุทยพฺพยานุปสฺสนาย วีถิปฏิปนฺนาย อนุกฺกเมน  ปญฺจ ปีติโย 
อุปฺปชฺชนฺติ, ตสฺมา วุตฺต ํ“อย  ปญฺจ ฯเปฯ อุปฺปชฺชตี”ติ. 

มตฺถกปฺปตฺ เตน ปน อุทยพฺพยญาเณน สทฺ ธึ  ผรณาปีติ เยว โหติ .                      
อุปจารปฺปนากฺขณโต อญฺญทาปิ หิ ผรณาปีติ โหติเยว.   

                                                                                                (มหาฏีกา ขอ้ ๗๓๔) 
 

เพราะเหตุคือ ปีติ ๕  ย่อมเกิดขึ้น ตามล าดับ ในเมื่ออุทยพัพยานุปัสสนา
เป็นไปสู่วิถี, เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า “ ปีติ ๕ นี้  ฯเปฯ               
ย่อมเกิดขึน้”ดงัน้ี.   

ส่วน ผรณาปีติเท่านั้น ย่อมเกิดขึ้ น พร้อมกับอุทยพัพยญาณที่ถึงยอด.             
จริงที เ ดียว ผรณาปีติ ย่อมเกิดขึ้ นแน่เทียว แม้ในกาลอื่น(คือขณิกสมาธิ)                       
จากอุปจารขณะและอปัปนาขณะ.                                                               

 

สมาธิสมฺปโยค  คตาติ ปุพฺเพ อุปจารสมาธินา สมฺปยุตฺตา หุตฺวา อนุกฺกเมน 
วฑฺฒิตฺวา อปฺปนาสมาธินา สมฺปโยค ํคตา. (มหาฏีกา ขอ้ ๗๒) 

บทว่า  ผรณาปีติ ถึงการประกอบกับสมาธิ  อธิบายว่า ในเบื้ องต้น                     
เป็นผรณาปีติ ที่ประกอบกบัอุปจารสมาธิ เมื่อผรณาปีติเจริญขึ้นแลว้ ตามลาํดบั                                  
ก็ถึงการประกอบกบัอปัปนาสมาธิมีปฐมฌานเป็นตน้.  
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วิปัสสนาท่ีเกิดร่วมกับอุพเพงคาปีติเป็นเหตุให้ลอยไปในอากาส 
 เอตฺถ หิ สพฺเพส  ปกฺขีน  ฌาน  วา วิปสฺสน  วา วินาเยว อากาเสน คมน . 
           (วิ.ม.ขอ้ ๓๗๖ กมฺมวิปากชาอิทฺธิ) 

 อธิบายว่า ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่าน้ี(มีนก เทวดาเป็นต้น) การไป               
ทางอากาศ ของพวกนกทั้งปวง เว้นฌาน หรือวิปัสสนาทีเดียว. 
 ฌานนฺติ  อภิ ญฺญาปฺปตฺตํ ฌานํ สนฺธายาห.  วิปสฺสนาปิ  อุ กฺกํสคตา                            
อุพเพงฺคาปีติสหิตา อากาเส ลงฺฆาปนมตฺตาปิ โหตีติ วุตฺต ํ"วิปสฺสน  วา"ติ. 
                    (มหาฏีกา ขอ้ ๓๗๖) 

 บทว่า ฌาน ท่านกล่าวแล้วหมายเอา ฌานที่ถึงอภิญญา. แม้วิปัสสนา                  
ที่ถึงอุกกฤษฎ์ ที่ร่วมกบัอุพเพงคาปีติ ย่อมเป็นแมเ้พียงเหตุให้ลอยไป ในอากาศ 
เพราะเหตุนั้น ท่านวิสุทธิมคัคาจารยจึ์งกล่าวว่า "หรือวิปัสสนา"ดงัน้ี. 
 สพฺเพส  ปกฺขีนนฺติ สพฺเพสํ ปกฺขิชาตานํ ฌานาภิญฺญา วินาเยว อากาเสน 
คมน.ํ  (อ.ปฏิ.ม. ทุติยภาค อิทฺธิกถา กมฺมวิปากชิทฺธินิทฺเทส ขอ้ ๑๘ หนา้ ๓๔๐) 
 บทว่า ของพวกนกทั้งปวง ได้แก่ การไปทางอากาศ ของพวกนกทั้งปวง 
เวน้ฌานอภิญญาทีเดียว. 

๓.ปัสสัทธ ิ
ไดแ้ก่ วิปัสสนาปัสสัทธิ คือความสงบ ๒ อยา่ง ดว้ยอาํนาจกายปัสสัทธิและ

จิตตปัสสัทธิที่สัมปยตุกบัวิปัสสนาจิต. วิปัสสนาปัสสัทธิ ยอ่มทาํกาย                   คือ
นามขนัธ์ ๓ และรูปกาย พร้อมทั้งจิต ในกาลนั้นให้สงบ. 

 

๔.อธิโมกข์ 
ได้แก่ วิปัสสนาธิโมกข์ คือความตัดสินใจเช่ือ อันเป็นพลวสัทธินทรีย์                

ที่สัมปยุตกบัวิปัสสนาจิต. ก็ ในวิปัสสนาธิโมกข์น้ี ศรัทธานั้นเป็นไป ดว้ยอาํนาจ
ความเช่ือกรรมและผลของกรรม หรือดว้ยอาํนาจความเช่ือพระรัตนตรัย ก็หามิได,้ 
โดยที่แท ้เป็นศรัทธาที่เป็นเหตุแห่งภาวะที่ผ่องใสเกินจะเปรียบ                              ของ
สัมปยตุตธรรมทั้งหลาย โดยความปราศไปจากความขุ่นมวัคือกิเลส. 
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๕.ปัคคหะ 
ได้แก่  วิปัสสนาวีริยะ คือการประคองสัมปยุตตธรรมทั้ งหลายไว้                        

จากโกสัชชะ เป็นวิริยสัมโพชฌงค์ ที่ให้สําเร็จกิจสัมมัปปธานอันสัมปยุต                 
กับวิปัสสนาจิต.  เป็นวิริยะที่พระโยคีปรารภไม่หย่อน ไม่ตึง  คือ เป็นไป                    
โดยสมํ่าเสมอ ประคองไวดี้แลว้.  

 

๖.สุข 
ได้แก่  วิปัสสนาสุข คือ เจตสิกสุขอันประณีตอย่าง ย่ิงที่สัมปยุตกับ                  

วิปัสสนาจิต. ก็ สรีรกายทั้งส้ิน ย่อมเป็นอันถูกกลุ่มรูปที่ประณีตย่ิง อันตั้งขึ้น            
ดว้ยวิปัสสนาสุขนั้น กระทบอยู ่เพ่ิมพูนอยูโ่ดยรอบ. 

 

๗.ญาณ 
ไดแ้ก่ วิปัสสนาญาณที่คม กลา้แกร่ง ปรากฏชดัเกินจะเปรียบ ในลกัขณะ ๓ 

มีอนิจจลกัขณะเป็นตน้ เหมือนอาวุธที่พระอินทร์ปล่อยออก.  
 

๘.อุปัฏฐานะ 
ไดแ้ก่ วิปัสสนาสติ คือความเขา้ไปตั้งไว ้อนัเป็นสติปัฏฐาน ที่สัมปยุตกบั

วิ ปั ส ส น า จิต .   เ ป็ น ส ติ ที่ เ ข้า ไ ป ตั้ ง ไ ว้ดี แ ล้ว ใน อา รมณ์   ที่ ตั้ ง มั่น ดี แล้ว                        
เพราะปราศจากปฏิปักขธรรมทั้งหลาย  ที่ไม่หวัน่ไหวเป็นเช่นกบัเจา้แห่งภูเขา.  

 

๙.อุเบกขา (ความเพ่งอยา่งเหมาะสม) 
ได้แก่  อุ เบกขา ๒ อย่าง  คือ  วิ ปัสสนุ เบกขา  ว่าโดยสภาวะได้แก่                       

ตัตรมัชฌัตตุเบกขา เป็นอุ เบกขาสัมโพชฌงค์  ที่ เ กิดพร้อมกับวิปัส สนา                           
อันเป็นไปสมํ่าเสมอ โดยภาวะที่เป็นกลาง ในการเห็นเนืองๆซ่ึงความเกิดขึ้ น             
และความดบัไปนั้น  

และอาวัชชนุเบกขา คือเจตนาหรือเวทนา ที่สัมปยุตกับอาวัชชนจิต                         
ในมโนทวาร เป็นภาวะที่แข็งกล้า เที่ยวไปเบื้องหน้าแห่งวิปัสสนาญาณนั้น 
เหมือนอยา่งอาวชัชนะที่เที่ยวไปเบื้องหนา้แห่งสัพพพัญุตญาณ. 
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( มโนทฺวาราวชฺชนจิตฺตสมฺปยุตฺตา เจตนา อาวชฺชเน อชฺฌุเปกฺขนวเสน            
ปวตฺติยา “อาวชฺชนุเปกฺขา”ติ วุตฺตา. (มหาฏีกา ทุติยภาค หนา้ ๔๗๗) 

เ จต น า  ที่ สั ม ป ยุต กับ ม โน ท ว า รา วัชชน จิต  ท่ า น อ า จา รย์ เ รี ยก ว่ า                          
“อาวชัชนุเบกขา” เพราะเป็นไป ดว้ยอาํนาจการเพ่งอยา่งกลา้แกร่งในอาวชัชนะ. 

 

มโนทฺวาเร อาวชฺชนุเปกฺขาติ  มโนทฺวาเร อาวชฺชนจิตฺตสมฺปยตฺุตา เวทนา. 
                                                        (มณิสารมญฺชูสาฏีกา ป.๙ หนา้  ๔๗๘) 

บทว่า อาวัชชนุเบกขา ในมโนทวาร ไดแ้ก่ เวทนา ที่สัมปยตุกบัอาวชัชนจิต                         
ในมโนทวาร.) 

 

๑๐.นิกันติ 
ได้แก่ วิปัสสนานิกันติ(ความเพ่งใคร่อยู่ในวิปัสสนา) คือสุขุมตัณหา                    

ที่ทาํความอาลัยในวิปัสสนา อันประดับด้วยวิปัสสนูปกิเลสทั้งหลายมีโอภาส         
เป็นต้นเหล่านั้ น.  เป็นนิกันติที่พระโยคี ย่อมไม่อาจ แม้เพื่อจะกําหนดว่า                     
เป็นกิเลส. 

 

ว่าด้วยกรรมฐานหยุดชะงัก 
แม้คร้ันเมื่อวิปัสสนูปกิเลส ๑๐ มีโอภาสเป็นต้นตามที่กล่าวแล้วเหล่าน้ี           

ถูกยึดถือผิดอย่างใดอย่างหน่ึงเกิดขึ้น พระโยคาวจร ย่อมถือเอาโอภาสเป็นตน้             
ที่มิใช่มรรคแน่นอนว่า “เป็นมรรค” โอภาสเป็นตน้ที่มิใช่ผลแน่นอนว่า “เป็นผล” 
โดยนัยว่า “โอภาสเป็นต้น ที่มีสภาพอย่างน้ี  ในกาลก่อนแต่น้ี ไม่เคยเกิดขึ้น                
แก่เราหนอ, เป็นที่แน่นอนแล้ว เราเป็นผูบ้รรลุมรรค เราเป็นผูบ้รรลุผล”ดังน้ี                    
เมื่อเป็นอย่างน้ี วิปัสสนาวิถี  ช่ือว่า เป็นอันหยุดชะงักลง ด้วยอธิมานะว่า                        
“เราเป็นผู้บรรลุมรรคเป็นต้น” . พระโยคีนั้ นก็ปล่อยแล้ว ซ่ึงมูลกรรมฐาน            
คือวิปัสสนาของตน เป็นผูน้ัง่ยินดีอยูแ่ต่โอภาสเป็นตน้เท่านั้นดว้ยตณัหาและทิฏฐิ. 
  
 
 พระโยคาวจรผู้ไม่ฉลาดในกรรมฐาน ไม่มีปัญญาในอาคมคือปริยตัติ์              
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ย่อมฟุ้งซ่านไป ในอุปกิเลสมีโอภาสเป็นตน้ ดว้ยอาํนาจแห่งความยึดถือ ๓ อย่าง
คือตัณหาคาหะ มานคาหะ และทิฏฐิคาหะ. อธิบายว่า พระโยคาวจรย่อมเห็น             
ในอุปกิเลสมีโอภาสเป็นต้น แต่ละอย่าง ๆ ว่า “นั่นเป็น ของเรา(เอต  มม)                    
ดว้ยตณัหาคาหะ, เราเป็นนั่น(เอโสหมสฺมิ) ดว้ยมานคาหะ, นั่น เป็นอตัตา ของเรา 
(เอโส เม อตฺตา) ดว้ยทิฏฐิคาหะ”ดงัน้ี. 

 

ความบังเกิดขึน้แห่งมัคคามัคคญาณ 
ส่วน พระโยคาวจรผูฉ้ลาดในกรรมฐาน, เป็นบณัฑิตโดยความเป็นผูม้ีญาณ

สุกงอม,  มีปัญญาในอาคมคือปริยตัิ์ ,   ถึงพร้อมด้วยความรู้โทษในอุปกิเลส               
และความรู้อานิสงส์ในการชําระอุปกิ เลสนั้ น ,  ค ร้ันเมื่อ วิปัสสนูปกิ เลส                              
มีโอภาสเป็นต้นเกิดขึ้ น ย่อมกําหนด คือย่อมใคร่ครวญโอภาสเป็นต้นนั้น                
( เพ่ือความไม่เกิดขึ้ นแห่งคาหะ ๓ มีตัณหาเป็นต้น) ด้วยวิปัสสนาปัญญา                     
โดยยกขึ้นสู่ลักขณะ ๓ อย่างน้ีว่า“โอภาสเกิดขึ้น แก่เราแล, แต่โอภาสน้ีนั้นแล           
ไม่เที่ยง เป็นทุกข ์เป็นอนตัตา”ดงัน้ีบา้ง.  

อีกอย่างหน่ึง เพื่อการเพิกทิฏฐิที่ เกิดแล้ว การถอนมานะที่ เกิดแล้ว                             
และการทําตัณหาที่เกิดแล้วให้ส้ินไป เมื่อพระโยควจรนั้นเห็นอยู่ อย่างน้ีว่า                    
“ถ้าว่า โอภาส พึงเป็นอัตตา, ก็พึงควรเพื่อถือเอาว่า เป็นอัตตา. แต่โอภาสน้ี                   
เป็นอนัตตาเท่านั้น ก็ถือเอาว่า เป็นอัตตา. เพราะเหตุนั้ น โอภาสนั้ น ช่ือว่า                
เป็นอนัตตา เพราะอรรถว่า ไม่ เป็นไปในอํานาจ ( น้ีช่ือว่าเพิกอัตตทิฏฐิ),                           
ช่ือว่า ไม่เที่ยง เพราะอรรถว่า มีแลว้ ก็ไม่มี(น้ีช่ือว่าถอนมานะ), ช่ือว่า เป็นทุกข์ 
เพราะอรรถว่า มีความบีบคั้นโดยความเกิดขึ้นและความดบัไป(น้ีช่ือว่าทาํตณัหา
ให้ส้ินไป)”ดังน้ี. แม้ในอุปกิเลสที่เหลือมีญาณเป็นต้น บัณฑิตก็ควรให้พิสดาร 
เหมือนอยา่งในโอภาส. 

 
 
 
พระโยคาวจรนั้น เพราะใคร่ครวญอย่างน้ี ก็ย่อมเห็นโดยชอบซ่ึงโอภาส         
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ว่ า “นั่นไม่ ใ ช่ของเรา ( เนต  มม ,ย่อมทํา จิตให้หมดจดจากตัณหาคาหะ ) ,                            
เราไม่เป็นนัน่(เนโสหมสฺมิ, ยอ่มทาํจิตให้หมดจดจากมานะคาหะ), นัน่ไม่ใช่อตัตา
ของเรา(น เมโส อตฺตา, ยอ่มทาํจิตให้หมดจดจากทิฏฐิคาหะ)”ดงัน้ี. 

ย่อมเห็นโดยชอบซ่ึงญาณ ฯเปฯ นิกันติว่า“นั่นไม่ใช่ของเรา(เนต  มม,            
ย่อมทาํจิตให้หมดจดจากตัณหาคาหะ), เราไม่เป็นนั่น(เนโสหมสฺมิ, ย่อมทาํจิต             
ให้หมดจดจากมานะคาหะ), นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา(น เมโส อตฺตา, ย่อมทาํจิต            
ให้หมดจดจากทิฏฐิคาหะ)”ดงัน้ี. 

เมื่ อ เ ห็น โดยชอบอยู่อย่าง น้ี  จิตย่อมไม่หวั่นไหว ไม่ ส่ันสะเทือน                      
ในเพราะอุปกิเลสทั้ งหลายมีโอภาสเป็นต้น. พระโยคาวจรนั้ น เมื่อไม่ไป                       
สู่ความฟุ้งซ่านอยา่งน้ี ก็สางส่ิงรกชฏัคือวิปัสสนูปกิเลสทั้งหลายเหล่านั้น.  

มัค ค า มัค ค ญ า ณ  ย่ อ ม เ กิ ด ขึ้ น กํา ห น ด แ ย ก ลัก ข ณ ะ ที่ เ ป็ น ม ร ร ค                            
และมิใช่มรรค ตามความเป็นจริง อยา่งน้ีว่า  

“ก็ วิปัสสนาปัญญา ที่ก าลังเป็นไปสู่วิถีแห่งวิปัสสนา(วิปสฺสนาวีถิปฏิปนฺน)ํ 
ด้วยอ านาจอุทยัพพยานุปัสสนา อันพ้นจากอุปักกิเลส เป็นปุพพภาคมรรค              
ของอริยมรรค และด้วยอ านาจการก าหนดถือเอาธรรม  อัน เ ป็นข้าศึก                        
คือวิปัสสนูปกิเลส ๑๐ ประการ มีโอภาสเป็นต้น มิใช่มรรค” ดงัน้ี. 

พึ ง ท ร า บ เ ถิ ด ว่ า  ญ า ณ ข อ ง พ ร ะ โ ย คี นั้ น ที่ ตั้ ง อ ยู่  รู้ แ ย ก ม ร ร ค                                
และมิใช่มรรค อยา่งน้ีว่า “ธรรมน้ีเป็นมรรค,ธรรมน้ีมิใช่มรรค”                              ช่ือ
ว่า มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ. 

 
 
 
 
 
 

ความหมายค าว่า มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 
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มคฺคามคฺคสฺส ชานนโต ทสฺสนโต อมคฺเค มคฺคสญฺญาย วิโสธนโต จ              
มคฺคามคฺคญาณทสฺสนวิสุทฺธิ นาม. (วิภาวินีฏีกา ป.๙ ขอ้ ๕๓ หนา้ ๓๓๗) 

 

ช่ือว่า มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ เพราะรู้ คือเพราะเห็นธรรมที่เป็นมรรค                       
และมิใช่มรรค และเพราะช าระสัญญาในธรรมที่มิใช่มรรคว่าเป็นมรรค. 

 

มคฺคามคฺคสฺส ญาณทสฺสนนฺติ มคฺคามคฺคญาณทสฺสน .(มณิสาร.) 
ช่ือว่า มัคคามัคคญาณทัสสนะ  เพราะอรรถว่า เป็นญาณอันเห็นธรรม                       

ที่เป็นมรรคและมิใช่มรรค. 
 

องค์ธรรมของปัญญาวิสุทธ ิ๕ 
ปญฺจ วิสุทฺธิโยติ นามรูปปริจฺเฉโท ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ, สปฺปจฺจยนามรูปทสฺสนํ            

กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ, วิปสฺสนุปกฺกิเลเส ปหาย อุปฺปนฺน  วิปสฺสนาญาณ                          มคฺ
คามคฺคญาณทสฺสนวิสุทฺธิ, อุทยพฺพยญาณาทิ นววิธญาณํ ปฏิปทาญาณทสฺสน- วิ
สุทฺธิ, อริยมคฺคญาณ ํญาณทสฺสนวิสุทฺธีติ อิมา ปญฺจ วิสุทฺธิโย. 
                                                                                 (รถวินีตสุตฺตฏีกา ขอ้ ๒๕๙ หนา้ ๑๔๙) 
  

บทว่า  วิ สุทธิ  ๕  ได้แก่  วิ สุทธิ  ๕ เหล่ า น้ี  คือ  การกําหนดนามรูป                  
เป็นทิฏฐิวิสุทธิ,  การเห็นนามรูป พร้อมทั้ งปัจจัย เป็นกังขาวิตรณวิสุทธิ,              
วิปัสสนาญาณ ที่เกิดขึ้น ละวิปัสสนูปกิเลสทั้งหลาย เป็นมัคคามัคคญาณทัสสน-        
วิสุทธิ,  ญาณ ๙ ประการ มีอุทยพัพยญาณเป็นตน้ เป็นปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิ, 
อริยมรรคญาณ เป็นญาณทสัสนวิสุทธิ. 

 
 
 
 
 

๖.ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ 
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(๕๔). ตถา ปริปนฺถวิมุตฺตสฺส ปน ตสฺส อุทยพฺพยญาณโต ปฏฺฐาย                      
ยาวานุโลมา ติลกฺขณ  วิปสฺสนาปรมฺปราย ปฏิปชฺชนฺตสฺส นว วิปสฺสนาญาณานิ 
ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธิ นาม. 

 

ส่วน เมื่อพระโยคีนั้นกําหนดรู้แล้วโดยประการนั้น จึงเป็นผู้พ้นแล้ว              
จากข้าศึกคือวิปัสสนูปกิเลส ๑๐,  วิปัสสนาญาณ ๙ ของผู้ย ังอุบายบรรลุ                   
มรรคให้ เต็ม  ด้วยการสืบต่อกันแห่งวิ ปัสสนา โดยยกสังขารทั้ ง ห ล า ย                        
ขึ้ น สู่ลักขณะ ๓ นับตั้ งแต่อุทยัพพยญาณอันพ้นจากอุ ปักกิ เลสที่ เ รียก ว่า                               
วิถีปฏิปันนวิปัสสนา(วิปัสสนาที่ก ําลังเป็นไปสู่วิถี)  จนถึงสัจจานุโลมญาณ                
(ญาณที่อนุกูลต่อการแทงตลอดอริยมรรคสัจจะ)   ช่ือว่า ปฏิปทาญาณทัสสน-               
วิสุทธิ. 

 

ความหมายของวิปัสสนาญาณ ๙ ประการ 
อุปฺปาทภงฺคานุปสฺสนาวสปฺปวตฺตญาณํ อุทยพฺพยญาณ . อุทย ํมุจฺจิตฺวา             

(ในมหาฏีกาขอ้ ๗๔๑ เป็น มุญฺจิตฺวา) วเย ปวตฺต ํญาณ ํภงฺคญาณ . สงฺขาราน ํภยโต 
อนุปสฺสนาวเสน ปวตฺต ํญาณ ํภยญาณ  .ทิฏฺฐภยาน ํอาทีนวโต เปกฺขณวเสน ปวตฺต ํ
ญาณํ อาทีนวญาณ . ทิฏฺฐาทีนเวสุ นิพฺพินฺทนวสปฺปวตฺต ํ ญาณํ นิพฺพิทาญาณ . 
นิพฺพินฺทิตฺวา สงฺขาเรหิ มุจฺจิตุกมฺยตาวเสน ปวตฺตํ ญาณํ มุจฺจิตุกมฺยตาญาณ .              
มุจฺจนสฺส(ในวิ.ม.ขอ้ ๗๕๘ เป็นมุญฺจนสฺส) อุปายสมฺปฏิปาทนตฺถ ํปุน สงฺขาราน ํ
ปริคฺคหวสปฺปวตฺต ํญาณ ํ ปฏิสงฺขาญาณ . ปฏิสงฺขาตธมฺเมสุ ภยนนฺทีวิวชฺชนวเสน 
อชฺฌุเปกฺขิตฺวา ปวตฺต ํญาณํ สงฺขารุเปกฺขาญาณ . ปุริมาน ํนวนฺน  กิจฺจนิปฺผตฺติยา 
อุปริ จ สตฺตตึสาย โพธิปกฺขิยธมฺมาน ํอนุกูล ํญาณ ํอนุโลมญาณ .   

                                                                                        (วิภาวินีฏีกา ป.๙ ขอ้ ๔๖) 
๑.ญาณ ที่เป็นไปดว้ยอาํนาจการเห็นเนือง ๆ  ซ่ึงความเกิดขึ้นและความดบั 

(ของขนัธ์ ๕ โดยความไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข ์ โดยความเป็นอนตัตา) ช่ือว่า 
อุทยัพพยญาณ. 

๒.ญาณ ที่ปล่อยแล้ว ซ่ึงความเกิดขึ้ น เป็นไปอยู่  ในความส้ินไป                       
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(ของธรรม ๒๕ ส่วน มีขนัธ์เป็นตน้ มีปฏิจจสมุปบาทเป็นที่สุด โดยความไม่เที่ยง 
โดยความเป็นทุกข ์ โดยความเป็นอนตัตา) ช่ือว่า  ภังคญาณ. 

 

๓.ญาณ ที่ เป็นไป ด้วยอํานาจการเห็น เนืองๆ โดยเป็นแดนน่ากลัว                      
ของสังขารทั้งหลาย ช่ือว่า ภยญาณ. 

 

๔.ญาณ ที่ เ ป็นไป ด้วยอํานาจการเห็นสังขารทั้ งหลายอันตน เ ห็น                      
เป็นภยัแลว้ โดยความเป็นสังขารที่มีโทษ ช่ือว่า อาทีนวญาณ. 

 

๕.ญาณ ที่เป็นไปดว้ยอาํนาจความเบื่อหน่าย ในสังขารทั้งหลายอนัตนเห็น
เป็นโทษแลว้ ช่ือว่า นิพพิทาญาณ. 

 

๖.ญาณ ที่เป็นไป ดว้ยอาํนาจความเป็นวิปัสสนาจิตที่ปรารถนาเพื่อจะพน้ 
จากสังขารทั้งหลาย เพราะเบื่อหน่ายแลว้ ช่ือว่า มุจจิตุกัมยตาญาณ. 

 

๗.ญาณ ที่เป็นไปดว้ยอาํนาจการกาํหนดถือเอา โดยการยกสังขารทั้งหลาย          
ขึ้นสู่ลกัขณะ ๓ ซํ้าอีก เพื่อทาํอุบายเหตุแห่งการปล่อยสังขารทั้งหลายให้สาํเร็จ ช่ือ
ว่า ปฏิสังขาญาณ. 

 

๘.ญาณที่เพ่งอย่างเหมาะสม(คืออุเบกขา)เป็นไปอยู่ ดว้ยอาํนาจการละเวน้
ความกลัวและนันทิ ในธรรมทั้ งหลายที่มีในภูมิ  ๓ อันตนเคยกําหนดแล้ว                  
ดว้ยอาํนาจอนิจจะเป็นตน้ ช่ือว่า สังขารุเปกขาญาณ. 

 

๙.ญาณ ที่อนุกูลคลอ้ยตาม ต่อญาณ ๙ อย่างขา้งตน้ มีสัมมสนญาณเป็นตน้                        
สังขารุเปกขาญาณเป็นที่สุด โดยความสําเร็จแห่งกิจ ๒ คือการพิจารณาลกัขณะ 
ทั้ง ๓ และการละปฏิปักขธรรมทั้งหลาย และอนุกูลเก้ือกูล แก่โพธิปักขิยธรรม 
๓๗ ประการในเบื้องบนคืออริยมรรค ช่ือว่า อนุโลมญาณ.(อนุโลมญาณมีกิจ ๒ 
คือลกัขณัตฺตยสัมมสนกิจ และสัมโมสาทิปฏิปักขวิธมนกิจ, ในวิภาวินีฏีกา ขอ้ที่ 
๕๔ ขา้งหนา้ ท่านกล่าวเป็นอนุโลมต่อญาณ ๘ อยา่งขา้งตน้) 

อนุโลมมีกิจ ๒ ประการ 
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ตญฺหิ ปุริมาน  อฏฺฐนฺน  วิปสฺสนาญาณาน  ตถกิจฺจตาย จ อนุโลเมติ อุปริ จ 
สตฺตตึสาย โพธิปกฺขิยธมฺมาน .  

                                                                                                         (วิ.ม. ขอ้ ๘๐๔) 
 

เป็นความจริงว่า อนุโลมญาณนั้น ยอ่มอนุโลมคลอ้ยตาม ต่อวิปัสสนาญาณ 
๘ มีอุทยพัพยญาณเป็นต้น สังขารุเปกขาญาณเป็นที่สุด โดยความมีกิจเหมือน
อย่างญาณ ๘ นั้น คือการพิจารณาลักขณะทั้ง ๓ และการกาํจัดปฏิปักขธรรม                
มีโมหะเป็นต้น และย่อมอนุโลมเก้ือกูล แก่โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ                    
ในเบื้องบนคืออริยมรรค.                                         

ใ น ม ณิ ส า ร มั ญ ชู ส า ก ล่ า ว ว่ า  พ ร ะ อ ร ร ถ ก ถ า จ า ร ย์ ไ ม่ ถื อ เ อ า                                 
สัมมสนญาณนั้น เพราะสัมมสนญาณมีกิจตามที่กล่าวแล้วไม่ปรากฏชัดนัก                
เหตุ เพราะ ภา วะที่ ไม่ ผ่อ ง ใสนัก ,  ท่ านถือ เอาญาณ ๘ เหล่ านั้ น เท่ า นั้ น                         
เพราะญาณ ๘ มี กิจตาม ที่กล่าวแล้วปรากฏชัดอย่าง ย่ิง เหตุเพราะภาวะ                            
ที่ ผ่ อ ง ใส นัก .   จ ริ ง อ ย่ า ง นั้ น  ผู ้ไ ด้สั ม ม ส น ญ า ณ  ย่อ ม ไ ม่ ถึ ง ก า รนับ ว่ า                             
เ ป็ น อ า รัท ธ วิ ปั ส ส ก บุ ค ค ล ,   ส่ วน  ผู้ ไ ด้ อุทยัพพยญาณเ ป็น ต้น เ ท่านั้ น                             
ย่อมถึงการนับว่า เป็นอารัทธวิปัสสกบุคคล. 

 

วิปัสสนาญาณ ๙ ประการ อีกอย่างหน่ึง 
ขนฺธานํ อุทยญฺจ วยญฺจ ชานนกํ อุทยพฺพยญาณ .  อุทยํ มุญฺ จิ ตฺวา                        

ภ งฺ ค ม ตฺ ต า นุ เ ป กฺ ข กํ  ภงฺ คญาณ .  ภ งฺ ค ว เ ส น  อุ ป ฏฺ ฐิ ต า นํ  สี ห า ที นํ  วิ ย                                 
ภา ยิตพฺพาการานุ เปกฺขกํ  ภยญาณ .  ตถานุ เปกฺขิตานํ อาทิ ตฺตฆรสฺส วิย                                 
อาทีนวาการานุเปกฺขกํ อาทีนวญาณ . ทิฏฺฐาทีนเวสุ นิพฺพินฺทนวเสน ปวตฺตํ                      
นิพฺพิทาญาณ . ชาลาทิโต มจฺฉาทิกา วิย เตหิ เตภูมกธมฺเมหิ มุจฺจิตุกามตาวเสน 
ปวตฺต ํมุจฺจิตุกมฺยตาญาณ . มุจฺจนุปายสมฺปาทนตฺถ ํ ทิฏฺฐาทีนเวสุปิ สมุทฺทสกุณี
(ควรเป็น ม จฺฉสญฺญาย สปฺปคฺคาโห)  วิย  ปุนปฺปุนํ  สมฺมสนวสปฺปตฺ ตํ                      
ปฏิสงฺขานุปสฺสนาญาณ . จตฺตภริโย ปุริโส วิย ทิฏฺฐาทีนเวสุ เตสุ สงฺขาเรสุ 
อุ เปกฺขนาการปฺปวตฺตํ สงฺขารุ เปกฺขาญาณ .  อนิจฺจาทิลกฺขณวิปสฺสนตาย                         
เหฏฺฐา ปวตฺตานํ อฏฺฐนฺน  วิปสฺสนาญาณาน , อุทฺธํ มคฺคกฺขเณ อธิคนฺตพฺพานํ                         
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สตฺตตึสโพธิปกฺขิ ยธมฺมา นญฺ จ อนุโลมโต มคฺควีถิย ํ โคตฺรภุโต ปุ พฺ เพ                      
ปวตฺต ํสจฺจานุโลมิกญาณสงฺขาต ํนวม ํอนุโลมญาณ . 

                                                                                          (วิภาวินีฏีกา ป.๙ ขอ้ ๕๔) 
๑.การรู้ถึงความเกิดขึ้นและความส้ินไป ของขันธ์ทั้งหลาย (โดยความ            

ไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข ์ โดยความเป็นอนตัตา)  ช่ือว่า  อุทยัพพยญาณ. 
 

๒.การปล่อยแล้วซ่ึงความเกิดขึ้ นเพ่งดูอยู่บ่อยๆเพียงความแตกดับ                   
(ของธรรม ๒๕ ส่วน มีขนัธ์เป็นตน้ มีปฏิจจสมุปบาทเป็นที่สุด โดยความไม่เที่ยง 
โดยความเป็นทุกข ์ โดยความเป็นอนตัตา) ช่ือว่า ภังคญาณ. 

 

๓.การเพ่งดูอยู่บ่อยๆโดยอาการที่พึงกลวั ของขนัธ์ทั้งหลายที่ปรากฏแลว้           
ด้วยสามารถแห่งความแตกดับ เหมือนอย่างการเพ่งดูโดยอาการที่พึงกลัว                         
ของสัตวร้์ายทั้งหลายมีราชสีห์เป็นตน้ ช่ือว่า ภยญาณ. 

 

๔.การเพ่งดูอยู่บ่อยๆโดยอาการที่เป็นโทษ ของขันธ์ทั้งหลายที่เห็นแลว้              
ดว้ยภยญาณบ่อยๆโดยอาการที่พึงกลวัอย่างนั้น เหมือนอย่างการเพ่งดูโดยอาการ    
ที่เป็นโทษ ของเรือนที่ถูกไฟไหม ้ช่ือว่า อาทีนวญาณ. 

 

๕.ญาณที่เป็นไป ดว้ยอาํนาจความเบื่อหน่าย ในสังขารทั้งหลายที่ตนเคย
เห็นโทษแลว้ ช่ือว่า นิพพิทาญาณ. 

 

๖.ญาณที่เป็นไป ดว้ยอาํนาจความปรารถนาเพื่อจะพน้ จากธรรมทั้งหลาย              
ที่มีในภูมิ ๓ เหล่านั้น  เหมือนอย่างหมู่สัตวม์ีปลาเป็นตน้ตวัปรารถนาเพื่อจะพน้
จากข่ายเป็นตน้ ช่ือว่า  มุจจิตุกัมยตาญาณ. 

 

๗.ญาณ ที่เป็นไปด้วยอาํนาจการพิจารณาซํ้ าๆบ่อยๆ ในสังขารทั้งหลาย                
แม้ที่ตนเคยเห็นโทษแล้ว เพื่อการทําอุบายคือการกําหนดถือเอาอย่างดี                      
ด้วยอาํนาจอนิจจะเป็นต้นอันเป็นเหตุแห่งการปล่อยสังขารทั้ งหลายให้สําเร็จ 
เหมือนการจบังู โดยสาํคญัว่าเป็นปลา ช่ือว่า  ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ. 

๘.ญาณที่เป็นไปโดยอาการที่เพ่งดูอยา่งเหมาะสม(คืออุเบกขา)                ใน
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สังขารทั้งหลายเหล่านั้น ที่ตนเคยเห็นโทษแลว้มีอนิจจะเป็นตน้ เหมือนอยา่งบุรุษ
ผูส้ละทิ้งภรรยาไดแ้ลว้ ช่ือว่า สังขารุเปกขาญาณ. 

 

๙.ญาณที่ ๙ กล่าวคือสัจจานุโลมิกญาณ(ญาณที่อนุโลมต่อการแทงตลอด
มรรคสัจจะ) ที่เป็นไป ในมคัควิถี ณ เบื้องหนา้ จากโคตรภู โดยอนุโลมคลอ้ยตาม 
ต่อวิปัสสนาญาณ ๘ อนัเป็นไป ในขา้งตน้  โดยความเป็นวิปัสสนา                           ที่
มีอนิจจลกัขณะเป็นตน้เป็นอารมณ์ และโดยอนุโลมเก้ือกูล                                 แก่
โพ ธิ ปั ก ขิ ยธรรม  ๓ ๗  ที่ พึ ง บ รรลุ  ใน ข้า ง บ น  คื อ ใน มัคคักข ณะ ช่ือ ว่า                        
อนุโลมญาณ.(สจฺจานุโลมํ, ตเทว สจฺจานุโลมิก  - สัจจานุโลมนั้นนั่นแหละ                   
เป็นสัจจานุโลมิกะ) 

 

ญาณ ๙ ในวิสุทธิมัคค์ 
อฏฺฐนฺน   ปน  ญาณานํ  ว เสน  สิขาปฺปตฺตา   วิปสฺสนา , นวมญฺจ                              

สจฺจานุโลมิกญาณนฺติ  อยํ ปฏิปทาญาณทสฺสนวิ สุทฺธิ  นาม. อฏฺฐนฺนนฺติ                       
เจตฺถ   อุปกฺกิเลสวิมุตฺต ํวีถิปฏิปนฺนวิปสฺสนาสงฺขาต ํ  อุทยพฺพยานุปสฺสนาญาณ,ํ                      
ภ งฺ ค า นุ ป สฺ ส น า ญ า ณํ , ภ ย ตุ ป ฏฺ ฐ า น ญ า ณํ , อ า ที น ว า นุ ป สฺ ส น า ญ า ณํ ,                             
นิ พฺพิทานุปสฺสนาญาณํ , มุญฺ จิ ตุกมฺยตาญาณํ , ปฏิสงฺขานุปสฺสนา ญ า ณํ ,                         
สงฺขารุเปกฺขาญาณนฺติ อิมานิ อฏฺฐ ญาณานิ เวทิตพฺพานิ. นวม                                      สจฺ
จานุโลมิกญาณนฺติ อนุโลมสฺเสต ํอธิวจน.ํ ตสฺมา ต ํสมฺปาเทตุกาเมน                    อุปกฺ
กิเลสวิมุตฺต ํอุทยพฺพยญาณ ํอาทึ กตฺวา เอเตสุ ญาเณสุ โยโค กรณีโย. 
                                                                                                   (วิ.ม.ขอ้ ๗๓๗ หนา้ ๓๑๒) 

 

ก็  วิสุทธิน้ี  คือสังขารุเปกขาวิปัสสนา ที่ถึงยอดแห่งวิปัสสนาจาระ                  
อันเกิดขึ้ น ด้วยอํานาจแห่งญาณ ๘ มีอุทยัพพยญาณเป็นต้น และญาณที่  ๙               
คื อ สั จ จ า นุ โ ล มิ ก ญ า ณ ( ญ า ณ ที่ อ นุ กู ล ต่ อ ก า ร แ ท ง ต ล อ ด ม ร ร ค สั จ จ ะ                               
โดยความปราศจากไป แห่งความมืดคือโมหะอย่างหยาบๆที่ปิดบังสัจจะ)                    
ช่ือว่า ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ.  

ก็ ในบทว่า แห่งญาณ ๘ น้ี พึงทราบ ญาณ ๘ เหล่าน้ี คือ  
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(พลว)อุทยพัพยานุปัสสนาญาณ อนัพน้จากอุปักกิเลส ที่เรียกว่าวิปัสสนา            
ที่กาํลงัเป็นไปสู่วิถี, ภงัคานุปัสสนาญาณ, ภยตุปัฏฐานญาณ, อาทีนวานุปัสสนา
ญาณ, นิพพิทานุปัสสนาญาณ, มุญจิตุกัมยตาญาณ, ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ,                         
สังขารุเปกขาญาณ.  

บทว่า ญาณที่ ๙ คือ สัจจานุโลมิกญาณนั้น เป็นช่ือ ของอนุโลมญาณ. เพราะ
เหตุนั้น อนัพระโยคีผูป้รารถนาเพื่อทาํปฏิปทาญาณทสัสนวิสุธินั้นให้สาํเร็จ พึงทาํ
ความเพียรในญาณทั้งหลายเหล่านั้น โดยทาํอุทยพัพยญาณอนัพน้                     จาก
อุปักกิเลสให้เป็นเบื้องแรก. 

 

พลวอุทยัพพยญาณ 
วีถิปฏิปนฺนวิปสฺสนา 

ปุน  อุทยพฺพยญาเณ โยโค กิม ตฺถิโยติ  เจ .  ล กฺขณสลฺลกฺขณตฺโถ. 
อุทยพฺพยญาณํ หิ  เหฏฺฐา  ทสหิ  อุปกิเลเสหิ  อุปกิลิฏฺฐํ หุตฺวา ยาถาวสรสโต  
ติ ล กฺ ข ณํ  ส ลฺ ล กฺ เ ข ตุ ํ  น า ส กฺ ขิ .   อุ ป กิ เ ล ส วิ มุ ตฺ ตํ  ป น  ส กฺ โ ก ติ .  ต สฺ ม า  
ลกฺขณสลฺลกฺขณตฺถเมตฺถ  ปุน  โยโค กรณีโย . 

                                                                                                 (วิ.ม. ขอ้ ๗๓๘) 

หาก ถามว่า "ทาํวิริยะ ในอุทยพัพยญาณ ซํ้าอีก  มีประโยชน์อะไรกนัเล่า ?"               
(คือไม่มีประโยชน์ ,  อธิบายว่า เปรียบเหมือน การหุง ซ่ึงวัตถุที่ สุกแล้ว                      
ไม่มีประโยชน์  เพราะเป็นวตัถุที่บงัเกิดแลว้ ก่อนนัน่เอง, มหาฏีกา).  

ตอบว่า  มีการกําหนดลักขณะเป็นประโยชน์.(ความว่า มีประโยชน์                 
คือ การพิจารณาอย่างย่ิง โดยสัมมาเท่านั้น ซ่ึงลักขณะมีอนิจจลักขณะเป็นต้น
,มหาฏีกา). 

เพราะว่า (ตรุณ)อุทยพัพยญาณ ในเบื้องหลัง(จากมคัคามคัคญาณทสัสน            
วิสุทธิ) เป็นญาณที่เศร้าหมองด้วยอุปกิเลส ๑๐  ไม่สามารถ เพื่อจะกําหนด                   
ซ่ึงลกัขณะ ๓ จากสภาวะของตนตามความเป็นจริง(เพราะ ตรุณอุทยพัพยญาณนั้น  
แมเ้ป็นญาณที่กลา้แข็ง ผ่องใส เป็นไปแลว้  เพราะความเป็นเหตุอุบตัิแห่งอุปกิเลส
มีโอภาสเป็นต้น  ก็ เ ป็นญาณที่ทื่ อ  ไม่ ผ่องใสที เ ดียว เพราะ เศร้าหม อ ง                                
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ด้วยคาหะมีทิฏฐิคาหะเป็นต้น) .   ส่วน อุทยัพพยญาณที่พ้นจากอุปกิ เลส                      
ย่อมสามารถ. เพราะเหตุนั้น  วิริยะอันพระโยคีควรกระทาํในอุทยพัพยญาณน้ี                
ซํ้าอีก เพ่ือกาํหนดลกัขณะ. 

 

การเห็นความเกิด และดับเป็นเหตุในการก าหนดลักขณะ ๓ 
นนุ จ อุทยพฺพยญาณ ํนาม สงฺขาราน ํอุทยพฺพยเมว ปสฺสติ,                                 น 

อนิจฺจาทิลกฺขณตฺตย,ํ เตน กถ ํอนิจฺจตาทิลกฺขณตฺตยสลฺลกฺขณ ํโหตีติ ?                      น 
โข ปเนต ํเอว ํทฏฺฐพฺพ ํ“อุทยพฺพยญาณํ ลกฺขณตฺตยวิสย ํโหตี”ติ. อุทยพฺพเย ปน 
ปฏิวิทฺเธ อนิจฺจลกฺขณํ ปากฏ ํหุตฺวา อุปฏฺฐาติ. ตโต “ยทนิจฺจ , ต  ทุกฺข . ย  ทุกฺข , 
ตทนตฺตา”ติ (สํ.ข.๑๗/๑๕,๔๕,๗๖,๗๗/๑๙,๓๗,๖๗,๖๙, สํ.สฬา.๑๘/๑,๔/๑ -๒,                  

ขุ.ปฏิ. ๓๑/๑๐/๓๑๙) อิตรลกฺขณมฺปิ. อถ วา อุทยพฺพยคฺคหเณน หุตฺวา อภาวากาโร, 
อภิณฺหสมฺปฏิปีฬนากาโร, อวสวตฺตนากาโร จ วิภูตตโร โหตีติ การณภาเวน 
อุทยพฺพยญาเณ โยคสฺส ลกฺขณตฺตยสลฺลกฺขณตฺถตา เวทิตพฺพา, น สมฺมุเขเนว. 
                       (มหาฏีกา ขอ้ ๗๓๘ หนา้ ๔๘๑ อุปกฺกิเลสวิมุตฺตอุทยพฺพยญาณกถาวณฺณนา) 

 

ถามว่า ก็ ช่ือว่า อุทยพัพยญาณ ย่อมเห็น ซ่ึงความเกิดขึ้นและความส้ินไป
เท่านั้ น ของสังขารทั้ งหลาย, ย่อมไม่เห็น ซ่ึงลักขณะ ๓ มีอนิจจะเป็นต้น                   
มิใช่หรือ, เพราะเหตุนั้ น การกําหนดลักขณะ ๓ มีความไม่ เที่ยงเป็นต้น                       
ยอ่มมี อยา่งไร ? 

ตอบว่า  ก็ เร่ืองนั่นแล ไม่พึงทราบอย่างน้ีว่า “อุทยพัพยญาณ มีลกัขณะ ๓ 
เป็นอารมณ์” . แต่ว่า คร้ันเมื่อความเกิดขึ้นและความส้ินไปถูกแทงตลอดแล้ว 
อนิจจลกัขณะ ย่อมเป็นอนัปรากฏ. ต่อจากอนิจจลกัขณะนั้น แมล้กัขณะนอกน้ี    
ก็ย่อมเป็นอันปรากฏ(ตามลําดับ) โดยมีพระวจนะว่า “ส่ิงใดไม่เที่ยง,ส่ิงนั้ น              
เป็นทุกข,์ ส่ิงใด เป็นทุกข,์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา”ดงัน้ี. 

อีกอย่างหน่ึง อาการที่มีแลว้ก็ไม่มี(อนิจจตา), อาการที่บีบคั้นบ่อยๆเนืองๆ
(ทุกขตา), และอาการที่ไม่เป็นไปในอาํนาจ(อนตัตตา) ย่อมเป็นอนัปรากฏชัดย่ิง 
ด้วยการถือเอาความเกิ ดขึ้ นและความส้ินไป เพราะเหตุนั้ น พึงทราบว่า                      
ภาวะที่เพียรอยู่ ในอุทยัพพยญาณ โดยความเป็นเหตุ เพื่อการก าหนดลักขณะ ๓ , 
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มิใช่พึงทราบ โดยความพร้อมหน้ากัน(ของอุทยพัพยญาณ และการกําหนด
ลกัขณะ ๓ ). 

 

ลักขณะท้ัง ๓ ไม่ปรากฏ เพราะธรรม ๓ อย่างปิดบังไว้ 
ลกฺขณานิ ปน กิสฺส อมนสิการา เกน ปฏิจฺฉนฺนตฺตา น  อุปฏฺฐหนฺติ ?.               

อนิจฺจลกฺขณ  ตาว อุทยพฺพยาน  ํอมนสิการา สนฺตติยา ปฏิจฺฉนฺนตฺตา น อุปฏฺฐาติ.  
ทุกฺขลกฺขณ  อภิณฺหสมฺปติปีฬนสฺส  อมนสิการา อิริยาปเถหิ ปฏิจฺฉนฺนตฺตา                   
น  อุปฏฺฐา ติ .  อนตฺตลกฺขณ  นานาธาตุ วิ นิ พฺโภคสฺส อมนสิการา  ฆเนน                        
ปฏิจฺฉนฺนตฺตา น  อุปฏฺฐาติ.      

อุทยพฺพยํ ปน  ปริ คฺค เหตฺวา  สนฺตติยา   วิโกปิตาย  อ นิ จฺจลกฺขณํ                           
ยาถาวสรสโต  อุปฏฺฐาติ.  อภิณฺหสมฺปติปีฬน ํ มนสิกริตฺวา  อิริยาปเถ  อุคฺฆาฏิเต   
ทุกฺขลกฺขณํ ยาถาวสรสโต  อุปฏฺฐาติ.  นานาธาตุโย  วินิพฺภุชิตฺวา  ฆนวินิพฺโภเค 
กเต อนตฺตลกฺขณ ํยาถาวสรสโต อุปฏฺฐาติ.   

                                                                                                (วิ.ม.ขอ้ ๗๓๙) 
ถามว่า ก็  ลักขณทั้ งหลาย ย่อมไม่ปรากฏ เพราะถูกอะไรปิดบังไว้                      

เหตุเพราะไม่มนสิการถึงอะไร ?   
ตอบว่า อันดับแรก  อนิจจลักขณะ ย่อมไม่ปรากฏ  เพราะถูกสันตติ                    

ปิดบงัไว ้ เหตุเพราะไม่มนสิการถึงความเกิดขึ้นและความดบัไปทั้งหลาย. 
ทุกขลักขณะ  ย่อมไม่ปรากฏ เพราะถูกอิ ริยาบถทั้ งหลายปิดบังไว้                      

เหตุเพราะไม่มนสิการถึงความบีบคั้นในปัจจุบนัเนือง ๆ.   
อนัตตลักขณะ  ย่อมไม่ปรากฏ เพราะถูกฆนะ(กลุ่มก้อน)ปิดบังไว้                          

เหตุเพราะไม่มนสิการถึงความแยกกนัแห่งธาตุต่างๆ.   
 

อนิจจลักขณะปรากฏ 
 แ ต่  เมื่ อ สั น ต ติ ถูก เ พิ กไป เพ ร า ะ กํา ห นดถื อ เอา  ซ่ึ ง ค ว า มเกิดขึ้ น                         
และความดับไป(ของธรรมทั้งหลายที่กาํลังเป็นไป โดยเกิดก่อนและเกิดหลัง               
เป็นธรรมอื่นๆกันและกัน)  อนิจจลักขณะ ย่อมปรากฏ จากสภาวะของตน                    
ตามความเป็นจริง.(จริงทีเดียว เมื่อโยคีบุคคลกําลังกําหนด ซ่ึงความเกิดขึ้ น                
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แ ล ะ ค ว า ม ดับ ไ ป  โ ด ย สั ม ม า ที เ ดี ย ว   ธ ร ร ม ทั้ ง ห ล า ย  ย่ อ ม ไ ม่ ป ร า ก ฏ                                
โดยความสัมพันธ์กัน,  โดยที่ แท้ ย่อมปรากฏ โดยความไม่ สัมพันธ์กัน                     
เหมือนอย่าง ซีกเหล็กแต่ละซีก เพราะเหตุนั้น อนิจจลกัขณะ ย่อมเป็นอนัปรากฏ    
ดีลํ้าย่ิง). 

มหาฏีกา 
เมื่อเห็นอยู่ ซ่ึงความเกิดขึ้นและความดับไป  การกําหนดความเกิดขึ้น             

ย่อมไม่ถึง ซ่ึงการกาํหนดความดบัไป,  หรือการกาํหนดความดับไป ย่อมไม่ถึง             
ซ่ึงการกาํหนดความเกิดขึ้น.   

อุทยขณะ เป็นอย่างหน่ึงแน่นอน, วยขณะ เป็นอย่างหน่ึงแน่นอน                   
เ พ ร า ะ เ ห ตุ นั้ น  ธ ร ร ม แ ม้อัน เ ดี ย ว กัน  ย่ อ ม ป ร า ก ฏ  โ ด ย ค ว า ม ต่ า ง กัน                               
ด้วยอํานาจขณะ , ธรรมที่เป็นอดีตเป็นต้น  จะป่วยกล่าวไปไย เพราะเหตุนั้ น                       
ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า  "แต่  เมื่อสันตติถูก เพิกไป เพราะกําหนดถือเอา                        
ซ่ึงความเกิดขึ้นและความดบัไป(ของธรรมทั้งหลายที่กาํลงัเป็นไป โดยเกิดก่อน
และเกิดหลงั เป็นธรรมอื่นๆกนัและกนั)  อนิจจลกัขณะ ย่อมปรากฏ จากสภาวะ
ของตนตามความเป็นจริง"ดงัน้ี. 

 

ทุกขลักขณะปรากฏ 
 เมื่ออิริยาบถถูกเพิกไป เพราะมนสิการถึงความบีบคั้นในปัจจุบนัเนือง ๆ  
ทุกขลกัขณะ ยอ่มปรากฏ จากสภาวะของตนตามความเป็นจริง.   

มหาฏีกา 
 อภิณฺหสมฺปติปีฬน  มนสิกริตฺวาติ ยถาปริคฺคหิตอุทยพฺพยวเสน  สงฺขาราน ํ
นิรนฺตรํ ปติปีฬิยมานต ํวิพาธิยมานต ํมนสิ กริตฺวา.อิริยาปเถ อุคฺฆาฏิเตติ อิริยาปเถ                
ลพฺภมานทุกฺขปฏิจฺฉาทกภาเว  อุคฺฆาฏิเต. 
 บทว่า เพราะมนสิการ ถึงความบีบค้ันในปัจจุบันเนือง ๆ   อธิบายว่า                         
เพราะมนสิการ ถึงความที่สังขารทั้ งหลาย กําลังถูกบีบคั้นเฉพาะ คือกําลัง                      
ถู ก เบี ยด เบี ยน  ต ล อ ด เว ล า  ด้ วยอ านาจความ เกิ ดขึ้นและความดับไป                                
ตามการก าหนดถือเอา. 
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 บทว่า เม่ืออิริยาบถ ถูกเพิกไป อธิบายว่า เมื่ออิริยาบถ(ใหม่) คือเมื่อภาวะที่
ปกปิดทุกข(ทุกข์)ที่กาํลงัไดอ้ยู่(เหตุเพราะไม่มนสิการ ถึงความบีบคั้นในปัจจุบนั
เนืองๆ) ถูกเพิกไป(คือไม่ปกปิดอีก  เพราะมนสิการ ถึงความบีบคั้นในปัจจุบัน
เนือง ๆ  ทุกขลักขณะ ยอ่มปรากฏ จากสภาวะของตนตามความเป็นจริง). 

 

เอกสฺมึ หิ อิริยาปเถ อุปฺปนฺนสฺส ทุกฺขสฺส วิโนทก  อิริยาปถนฺตร  ตสฺส                 
ปฏิจฺฉาทก  วิย โหติ.  เอว  เสสาปีติ อิริยาปถาน  ต ต ทุกฺขปฏิจฺฉาทกภาเว ยาถาวโต 
ญาเต เตส  ทุกฺขปฏิจฺฉาทกภาโว  อุคฺฆาฏิโต นาม โหติ สงฺขาราน  นิรนฺตร                         
ทุกฺขาภิตุนฺนตาย ปากฏภาวโต. 

จริงทีเดียว อิริยาบถอื่น(ใหม่) อนักาํจดั ทุกข(์เวทนา) ที่เกิดขึ้น ในอิริยาบถ
หน่ึง(เก่า) ยอ่มเป็นเหมือน ปกปิด ซ่ึงทุกขน์ั้น. 
 แม้อิ ริยาบถทั้ งหลายที่ เหลือ  ก็อย่างน้ี  เพราะเหตุนั้ น เมื่อ รู้ภาวะที่                      
อิริยาบถทั้งหลายปกปิดซ่ึงทุกขน์ั้น ๆ ตามความเป็นจริง ภาวะที่อิริยาบถทั้งหลาย
เหล่านั้นปกปิดทุกข์ ช่ือว่า เป็นการเพิกไป เพราะภาวะที่สังขารทั้งหลายปรากฏ 
โดยความที่ถูกทุกข(ทุกข)์ทิ่มแทงอยู ่ตลอดเวลาไม่มีระหว่าง.         
  

 เอว  สุขปฏิกฺเขปโต ทุกฺขนฺติ สุขาการปฏิกฺเขปโต อภิณฺหปติปีฬนาการ-   สงฺ
ขาโต ทุกฺขากาโร ทุกฺขลกฺขณ . 
 ขันธปัญจกะ ช่ือว่า  ทุกข์  เพราะปฏิเสธต่อสุข(สาระ) เพราะเหตุนั้น                 
อาการที่เป็นทุกข ์กล่าวคืออาการที่บีบคั้นอยูเ่นือง ๆ เพราะปฏิเสธต่ออาการที่เป็น
สุข(กล่าวคืออาการที่ไม่บีบคั้นอยู่เนืองๆ ดว้ยอาํนาจความเกิดขึ้นและความดับ)  
ช่ือว่า ทุกขลักษณะ.                            

 

 
 
 

อนัตตลักขณะปรากฏ 
 ค ร้ัน เมื่ อการแยกฆนะ  ถูกกระทํา แล้ว  เพราะแยก ซ่ึงธาตุต่ าง  ๆ                     
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อนตัตลกัขณะ ยอ่มปรากฏ จากสภาวะของตนตามความเป็นจริง.   
 

มหาฏีกา 
นานาธาตุโยติ นานาวิธา ปถวีอาทิธาตุโย นานาวิเธ สภาวธมฺเม.                  วิ

นิพฺภุชิตฺวาติ “อญฺญา ปถวีธาตุ, อญฺญา อาโปธาตู”ติอาทินา, “อญฺโญ ผสฺโส, 
อญฺญา เวทนา”ติอาทินา จ วิสุํ วิสุํ กตฺวา. ฆนวินิพฺโภเค กเตติ สมูหฆเน ,                    
กิจฺจารมฺมณฆเน จ ปเภทิเต. ยา เหสา อญฺญมญฺญูปตฺถทฺเธสุ สมุทิเตสุ                    รู
ปารูปธมฺเมสุ เอกตฺตาภินิเวสวเสน อปริมทฺทิตสงฺขาเรหิ คยฺหมานา                  สมู
หฆนตา, ตถา เตสํ เตสํ ธมฺมาน ํกิจฺจเภทสฺส สติปิ ปฏินิยตภาเว เอกโต           คยฺ
หมานา กิจฺจฆนตา, ตถา สารมฺมณธมฺมานํ สติปิ อารมฺมณกรณเภเท เอกโต               
คยฺหมานา อารมฺมณฆนตา จ, ตา ธาตูสุ ญาเณน วินิพฺภุชิตฺวา ทิสฺสมานา หตฺเถน             
ปริมชฺชิยมาโน เผณปิณฺโฑ วิย วิลย ํคจฺฉนฺติ , “ยถาปจฺจย ํปวตฺตมานา สุญฺญา            
เอเต ธมฺมา ธมฺมมตฺตา”ติ อนตฺตลกฺขณํ ปากฏตรํ โหติ. เตน วุตฺต ํ“นานาธาตุโย    
ฯเปฯ อุปฏฺฐาตี”ติ.    (มหาฏีกา ขอ้ ๗๓๙) 

 

บทว่า นานาธาตุโย  - ซ่ึงธาตุต่าง ๆ, ได้แก่ ซ่ึงธาตุทั้ งหลายมีปฐวีธาตุ        
เป็นตน้ มีอยา่งต่าง ๆ คือซ่ึงสภาวธรรมทั้งหลาย มีอยา่งต่าง ๆ. 

บทว่า วินิพฺภุชิตฺวา  - เพราะแยก, ความว่า เพราะกระทํา เป็นแผนก ๆ      
โดยนยัเป็นตน้ว่า “ปฐวีธาตุ เป็นอยา่งอื่น(จากธาตุ ๓ ที่เหลือ), อาโปธาตุ         เป็น
อยา่งอื่น, และโดยนยัเป็นตน้ว่า “ผสัสะ เป็นอยา่งอื่น(จากสัมปยตุตธรรม            ที่
เหลือ), เวทนา เป็นอยา่งอื่น”.  

บทว่า ฆนวินิพฺโภเค กเต - คร้ันเมื่อการแยกฆนะ ถูกกระทาํ,  ความว่า             
คร้ันเมื่อสมูหฆนะ และกิจจฆนะ อารัมมณฆนะ แยกออกแลว้ . 

อธิบายว่า ความเป็นฆนะน้ีใด คือ ความเป็นสมูหฆนะ (ความเป็นก้อน            
ด้วยอาํนาจความรวมกันคือไม่แยกกันเกิดและดับ) อันบุคคลผูท้ี่มิได้พิจารณา
สังขารทั้งหลาย ยึดถืออยู่ ดว้ยอาํนาจความยึดมัน่ว่าเป็นอนัเดียวกนั ในรูปธรรม
และอรูปธรรมทั้งหลาย ที่อุปถมัภซ่ึ์งกนัและกนั รวมกนัอยู ่(ว่า “เป็นอัตตา”). 
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(ขยายความว่า ในรูปธรรมนั้ น ธาตุทั้ ง  ๔ ที่อุปถัมภ์ ซ่ึงกันและกัน             
รวมกันอยู่ เกิดขึ้นและดบัไปพร้อมกัน คือไม่แยกกนัเกิดและดบั ช่ือว่า สมูหะ,        
ในอรูปธรรมนั้น นามขนัธ์ทั้ง ๔ ที่อุปถมัภซ่ึ์งกนัและกนั รวมกนัอยู่ เกิดขึ้น และ
ดบัไปพร้อมกนัคือไม่แยกกนัเกิดและดบั ช่ือว่า สมูหะ.  ความเป็นกอ้น กล่าวคือ
ความเป็นอนัเดียวกนั ช่ือว่า ฆนตา. ความยึดมัน่ว่าเป็นกอ้น กล่าวคือความยึดมัน่
ว่าธาตุทั้ง ๔ หรือนามขันธ์ทั้ง ๔ เป็นอันเดียวกันว่า “เป็นอัตตา” ด้วยอาํนาจ      
ความรวมกนั ช่ือว่า สมูหฆนสัญญา) 

อน่ึง แม้เมื่อภาวะที่แตกต่างกันแห่งกิจจรส ของรูปธรรมและนามธรรม
ทั้งหลายเหล่านั้นๆ เป็นสภาพแน่นอนโดยเฉพาะ มีอยู่ ความเป็นกิจจฆนะ                 
(ความเป็นก้อนด้วยอาํนาจกิจจรส อันบุคคลผูท้ี่มิได้พิจารณาสังขารทั้งหลาย)             
ยึดถืออยู่(ซ่ึงนามและรูปที่กระทํากิจแตกต่างกัน) โดยความเป็นอันเดียวกัน            
(ว่า “เป็นอัตตา”). 

(ขยายความว่า คาํว่า ภาวะที่แตกต่างกันแห่งกิจจรส  ของธรรมทั้งหลาย
เหล่านั้น ๆ ได้แก่ กิจจรสของนามแต่ละนาม มีผัสสะที่ทํา ส ฆฏฺฏนรโส คือ                   
มีการทําจิตและอารมณ์ให้ประสานเข้ากันทางทวาร ๖ เป็นกิจจรส เป็นต้น,      
และรูปแต่ละรูป มีปถวีที่ทาํ ปติฏฺฐานรสา  คือ มีความเป็นที่ตั้งมัน่ของสหชาต
ธรรมทั้งเหลาย เป็นกิจจรส เป็นตน้. 

อธิบายว่า  ในจิตตุปปาทขณะหน่ึง  จิตและเจตสิกทั้ งหลายทํา กิจ              
เฉพาะของตนๆ ไม่ปะปนกนั แยกเป็นส่วนๆกนั, ก็ บุคคลผูท้ี่มิไดพ้ิจารณาสังขาร
ทั้งหลายเหล่านั้น ยึดถืออยู(่ซ่ึงนามแต่ละนามที่ทาํกิจแตกต่างกนั)                      โดย
ความเป็นอนัเดียวกัน. แมใ้นรูปธรรม ก็มีนัยน้ีนั่นแหละ.ความยึดมัน่ว่า     เป็น
ก้อน กล่าวคือความยึดมั่นว่าเป็นนามอันเดียวกันและเป็นรูปอันเดียวกัน ด้วย
อาํนาจกิจที่แตกต่างกนัว่า “เป็นอัตตา” ช่ือว่า กิจจฆนสัญญา. 

อีกอยา่งหน่ึง ความแตกกนัแห่งกิจ มีการเคี้ยวกิน การด่ืม การพูด             การ
ผลดัเปลี่ยนซ่ึงอิริยาบถเป็นตน้ ของนามและรูปทั้งหลาย ที่ร่วมกนักระทาํ     ซ่ึงกิจ
ทั้ งหลายเหล่านั้น, อธิบายว่า ในนามและรูปน้ี นาม เส่ือมจากเดชคือเวน้จาก
อานุภาพ ยอ่มไม่อาจ เพ่ือจะเป็นไป ดว้ยเดช ของตน, คือ ยอ่มเคี้ยวกิน ไม่ได,้ ยอ่ม
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ด่ืม ไม่ได,้ ยอ่มพูด ไม่ได,้ ยอ่มกระทาํ ซ่ึงอิริยาบถ ไม่ได.้ แมรู้ป ก็เส่ือม             จาก
เดช ยอ่มไม่อาจ เพ่ือจะเป็นไป ดว้ยเดช ของตน. เพราะว่า ความที่รูปนั้นปรารถนา
เพ่ือจะเคี้ยวกิน หามิได,้ทั้งไม่มีความปรารถนา เพ่ือจะด่ืม, ไม่มีความปรารถนา
เพื่อจะพูด, ไม่มีความความปรารถนา เพื่อจะกระทาํซ่ึงอิริยาบถ,               โดยที่แท้ 
รูป อาศยั ซ่ึงนาม ยอ่มเป็นไป, นาม ก็อาศยั ซ่ึงรูป ยอ่มเป็นไป.                      ก็ เมื่อ
ความปรารถนา เพ่ือจะเคี้ยวกิน เมื่อความปรารถนาเพื่อจะด่ืม                              เมื่อ
ความปรารถนาเพื่อจะพูด เมื่อความปรารถนา เพื่อจะ กระทํา ซ่ึงอิรยาบถ            
ของนาม มีอยู่ รูป จึงกิน, จึงด่ืม,จึงพูด, จึงกระทาํ ซ่ึงอิรยาบถ. ก็ นามและรูป             
ย่อมกระทาํ ซ่ึงกิจ ร่วมกนัอย่างน้ี . ความเป็นกอ้น กล่าวคือความเป็นอนัเดียวกนั 
ช่ือว่า ฆนตา . ความยึดมั่นว่าเป็นก้อน กล่าวคือความยึดมั่นว่านามและรูป                     
เป็นอนัเดียวกนัว่า “เป็นอัตตา” ดว้ยอาํนาจกิจร่วมกนั ช่ือว่า กิจจฆนสัญญา) 

และอน่ึง แม้เมื่อความแตกต่างกันแห่งการกระทําให้เป็น อารมณ์                       
ของสารัมมณธรรมทั้ งหลาย มีอยู่ ความเป็นอารัมมณฆนะ(ความเป็นก้อน           
ด้วยอํานาจอารมณ์ อันบุคคลผู้ที่มิได้พิจารณาสังขารทั้ งหลาย) ยึดถืออยู่                       
( ซ่ึงจิตตุปปาทขณะ ที่ เป็นไป แตกต่างกันแห่งการกระทําให้เป็นอารมณ์                       
โดยความเป็นอาวชัชนะ ทัสสนะ เป็นต้น ในอารมณ์เดียวกัน) โดยความเป็น          
จิตอันเดียวกันว่า  “เป็นอัตตา”. (หรือยึดถือว่าจิตและเจตสิกเป็นอันเดียวกัน               
ไม่แยกกนั เพราะภาวะที่จิตและเจตสิกรับอารมณ์เดียวกนั) 

ความเป็นฆนะทั้ งหลายเหล่านั้ น  อันญาณ แยกแล้ว  ที่ปรากฏอยู่                     
ในธาตุทั้งหลาย (ความเป็นฆนะเหล่านั้น)ย่อมถึง ซ่ึงความพินาศ(คือหายไป)           
เหมือนกอ้นฟองนํ้า อนัมือ ขยาํขย้ีอยู่ (ย่อมถึง ซ่ึงความพินาศคือหายไป) ฉะนั้น. 
อนัตตลกัขณะ ย่อมเป็นอนัปรากฏชัดย่ิงว่า “ธรรมทั้งหลายเหล่านั่น ที่เป็นไปอยู่ 
ตามปัจจยั เป็นสภาพว่างเปล่า เป็นเพียงสภาวะธรรม” ดว้ยเหตุนั้น ท่านอาจารย์             
จึงกล่าวว่า “เม่ือการแยกฆนะถูกกระท า  เพราะแยก ซ่ึงธาตุต่าง ๆ  อนัตตลักขณะ                
ย่อมปรากฏ จากสภาวะของตนตามความเป็นจริง"ดงัน้ี.   

ความหมายของลักขณะ ๓ 
เอตฺถ จ อนิจฺจ,ํ อนิจฺจลกฺขณํ, ทุกฺข,ํ ทุกฺขลกฺขณํ, อนตฺตา, อนตฺตลกฺขณนฺติ 
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อย ํวิภาโค เวทิตพฺโพ. ตตฺถ อนิจฺจนฺติ ขนฺธปญฺจก.ํกสฺมา? อุปฺปาทวยญฺญถตฺตภาวา
, หุตฺวา อภาวโต วา. อุปฺปาทวยญฺญถตฺตํ อนิจฺจลกฺขณ  หุตฺวา อภาวสงฺขาโต               
วา อาการวิกาโร. 

 “ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺขนฺ”ติ วจนโต ปน ตเทว ขนฺธปญฺจกํ ทุกฺข . กสฺมา ? 
อภิณฺหปฏิปีฬนา, อภิณฺหปฏิปีฬนากาโร ทุกฺขลกฺขณ . 

 “ย ํทุกฺขํ ตทนตฺตา”ติ ปน วจนโต ตเทว ขนฺธปญฺจกํ อนตฺตา. กสฺมา ? 
อวสวตฺตนโต, อวสวตฺตนากาโร อนตฺตลกฺขณ . 

                                            (วิ.ม. ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทส ๗๔๐/๓๑๓) 

อน่ึง ในไตรลักษณ์น้ี การจําแนกน้ี อันบัณฑิตพึงทราบ ว่า อนิจจัง,         
อนิจจลกัขณะ,  ทุกขงั, ทุกขลกัขณะ, อนตัตา, อนตัตลกัขณะ . 

ในการจาํแนกนั้น บทว่า อนิจจัง ไดแ้ก่ ขนัธ์ ๕ (ส่ิงที่ไม่เที่ยง             เพราะ
ปฏิเสธต่อธุวภาวะ) . เพราะเหตุไร ? (จึงเป็นส่ิงที่ไม่เที่ยง)                            เพราะ
เบญจขนัธ์มีภาวะที่เกิดขึ้น(คือไม่มี ก็มีขึ้น ไดแ้ก่ นิพพตัติลกัขณะ กล่าวคือชาติ)  
มีภาวะที่เส่ือมไป(คือพินาศไป ได้แก่ วิปริณามลกัขณะกล่าวคือมรณะ)  และมี
ภาวะที่เป็นไปโดยประการอื่น (แห่งขนัธ์ ไดแ้ก่ ชรา เพราะมีอุปปาทะ   และวยะ
เหล่านั้น) ๑, หรือ เพราะเบญจขนัธ์มีแลว้ ก็ไม่มี(คือเพราะเกิดขึ้นแลว้            ก็
พินาศไป, ๑ , ด้วยบทที่ ๒ น้ี ท่านย่อมแสดงว่า เป็นอนิจจัง เพราะขันธ์ ๕                  
มีความสุกงอม แลว้แตกไป และมีความพงัทลาย).  

(ขันธ์ ๕ เรียกว่า เป็นอนิจจัง โดยภาวะ แห่งธรรมใด,เพื่อจะแสดง                 
ซ่ึงธรรมนั้น ว่าเป็นอนิจจลักขณะ ท่านจึงกล่าวว่า) ภาวะที่เกิดขึ้ น(คือไม่มี                       
ก็มีขึ้ น) ภาวะที่เส่ือมไป(คือพินาศไป)  และภาวะที่เป็นไปโดยประการอื่น                   
(แห่งขันธ์) หรืออาการที่เปลี่ยนแปลงไป(ได้แก่ อภาวาการะ) กล่าวคือ มีแล้ว                     
ก็ไม่มี ช่ือว่า อนิจจลักขณะ. 

 

แต่ เพราะพระวจนะว่า “ส่ิงใด เป็นอนิจจัง ส่ิงนั้น เป็นทุกขัง” ได้แก่               
ขัน ธ์  ๕ นั้ นนั่นแหละ ช่ือ ว่า  ทุกขัง .  เพราะ เหตุไร ?  เพราะ เบญจขันธ์                               
มีความบีบคั้นเนือง ๆ. อาการที่บีบคั้นเนือง ๆ ช่ือว่า ทุกขลักขณะ. 
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แต่ เพราะพระวจนะว่า “ส่ิงใด เป็นทุกขงั ส่ิงนั้น เป็นอนตัตา”                ไดแ้ก่ 
ขนัธ์ ๕  นั้นนัน่แหละ ช่ือว่า อนัตตา . เพราะเหตุไร ? เพราะเบญจขนัธ์            ไม่
เป็นไปในอาํนาจ,  อาการที่ไม่เป็นไปในอาํนาจ ช่ือว่า อนัตตลักขณะ. 

 

ความหมายของภงัคานุปัสสนาเป็นต้น 
สพฺพสงฺขารานํ ภงฺคสฺเสว อนุปสฺสนา ภงฺคานุปสฺสนา , ตเทว ญาณํ                   

ภงฺคานุปสฺสนาญาณ .  ยถาภูตทสฺสาวี ภายติ  เอตสฺมาติ  ภยํ, เตภูมกธมฺมา ,                       
เตสุ ภยโต อุปฏฺฐิเตสุ  ภายิตพฺพาการคาหิญาณํ ภยตุปฏฺฐานญาณ .  มุ จฺจิตุ ํ                     
อิจฺฉตีติ มุจฺจิตุกมฺย ,ํ จิตฺตํ, ปุคฺคโล วา, ตสฺส ภาโว มุจฺจิตุกมฺยตา,  ตเทว ญาณํ             
มุจฺจิตุกมฺยตาญาณ . ปุน ปฏิสงฺขานากาเรน ปวตฺต ํญาณํ ปฏิสงฺขานุปสฺสนาญาณ . 
นิรเปกฺขตาย สงฺขาราน ํอุเปกฺขนวเสน ปวตฺตญาณ ํสงฺขารุเปกฺขาญาณ . 

                                                                 (มหาฏีกา ขอ้ ๗๓๗ หนา้ ๔๘๐ - ๑) 
 

ภังคานุปัสสนาญาณ 
ก า ร เ ห็น เ นื อง ๆซ่ึ ง คว ามดับ เท่ านั้ น  ข อ ง สั ง ข า รทั้ ง ห ลายทั้ งปวง                         

ช่ือ ว่า   ภังคานุปัสสนา ,  ภังคานุปัสสนานั้ นนั่นแหละ เป็นญาณ จึงช่ือว่า                  
ภังคานุปัสสนาญาณ. 

ภยตุปัฏฐานญาณ 
บุคคลผูม้ีปกติเห็นตามความเป็นจริง ย่อมกลวั จากธรรมน้ี เพราะเหตุนั้น 

ธรรมน้ี ช่ือว่า ภัย(ธรรมเป็นแดนน่ากลวั),ไดแ้ก่ ธรรมที่มีในภูมิ ๓, ญาณที่ถือเอา 
โดยอาการที่พึงกลัว ในธรรมที่มีในภูมิ ๓ เหล่านั้นอันปรากฏ โดยเป็นแดน             
น่ากลวั ช่ือว่า ภยตุปัฏฐานญาณ. 

 

 
มุจจิตุกัมฺยตาญาณ 

ธรรมชาติใดย่อมปรารถนา เพื่อจะพน้ไป  เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น     
ช่ือว่า มุจจิตุกัมฺยะ,(ธรรมชาติที่ปรารถนาเพื่อจะพน้ไป) ได้แก่ จิต หรือบุคคล, 
ภาวะ แห่งจิตหรือบุคคลที่ปรารถนาเพื่อจะพ้นไปนั้น ช่ือว่า มุจจิตุกัมฺยตา ,          
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มุจจิตุกัมฺยตานั้ นนั่นแหละ เป็นญาณ จึงช่ือว่า มุจจิตุกัมฺยตาญาณ(ญาณคือ                 
มุจจิตุกมฺัยตา). 

(มุจฺจิตุ มาจาก มุจฺจิตุ ํ เป็น มุจ ธาตุ ในทิวาทิคณะ ในอรรถว่าโมกขะ   
แปลว่า พ้น เป็นอกัมมธาตุ,ซ้อน จฺ, ตามฉัฏฐสังคายนา. ส่วน ฉบับไทย เป็น             
มุญฺจิตุ มาจาก มุญฺจิตุ ํ เป็น มุจ ธาตุ ในรุธาทิคณะ ในอรรถว่า จาคะ แปลว่า              
สละปล่อย เป็นสกมัมธาตุ,ลงนิคคหิตอาคมในเบื้องหลงัสระของธาตุคือ อุ เป็นมุ,ํ 
เอานิคคหิตเป็น ญฺ วคัคนัตะ. อรรถของธาตุมาในธาตฺวตัถสังคหะ,                           ใน
ที่นี้ ควรเป็น มุจฺจิตุ ตามฉัฏฐะ). 

 

ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ 
ญ า ณ  ที่ เ ป็ น ไ ป  โด ยอ า ก า ร ที่ พิ จ า รณ า ลัก ข ณ ะ  ๓  ซํ้ า อี ก  ช่ือ ว่ า                       

ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ. 
 

สังขารุเปกขาญาณ 
ญ า ณ ที่ เ ป็ น ไ ป  ด้ ว ย อํ า น า จ ก า ร ดู อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม คื อ ว า ง เ ฉ ย                                 

สังขารทั้งหลาย เพราะไม่มีการเพ่งจอ้ง ช่ือว่า สังขารุเปกขาญาณ. 
 

อาทีนวานุปัสสนาญาณ 
อาทีนวานุปสฺสนาติ ภยตุปฏฺฐานวเสน อุปฺปนฺน ํสพฺพภวาทีสุ        อาทีนวทสฺ

สนญาณ.ํ “ยา จ ภยตุปฏฺฐาเน ปญฺญา ยญฺจ อาทีนเว ญาณ ํยา จ          นิพฺพิทา, อิเม 
ธมฺมา เอกตฺถา, พฺยญฺชนเมว นานนฺ”ติ (ปฏิ. ม. ๓๑/๒๒๗/๒๘๑)            วจนโต ภย
ตุปฏฺฐานาทีนวานุปสฺสนาสุ วุตฺตาสุ นิพฺพิทานุปสฺสนา อิธาปิ             วุตฺตาว โหติ.      

                                                                     (ปฏิ.ม.อ.สุตมยญาณนิทฺเทส ๑๘/๑๑๔)                                                                   

บทว่า อาทีนวานุปสฺสนา - การเห็นบ่อย ๆ  ซ่ึงโทษ, ไดแ้ก่              อาทีนวทสั
สนญาณ (ญาณที่เห็นซ่ึงโทษ) ในภพทั้งหลายทั้งปวงเป็นตน้                      อนั
เกิดขึ้น ดว้ยอาํนาจแห่งภยตุปัฏฐานญาณ(ญาณในสังขารทั้งหลายที่ปรากฏ โดย
เป็นแดนน่ากลวั) . 
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 คร้ันเมื่อภยตุปัฏฐานญาณและอาทีนวานุปัสสนา กล่าวแลว้              นิพพิทา
นุปัสสนา(การเห็นเนือง ๆ โดยความเบื่อหน่าย ในสังขารที่มี                        ความ
แ ต ก ดับ )   ก็ ย่อ ม เ ป็ น  อัน ก ล่ า ว แ ล้ว ที เ ดียว แ ม้ใน อา ที นว า นุ ปั สสนา น้ี                      
เพราะมีวจนะว่า “ปัญญา ในภยตุปัฏฐานะอนัใดก็ดี,  ญาณ ในอาทีนวะอนัใดก็ดี,                             
และนิพพิทาญาณอนัใดก็ดี,  ธรรมทั้งหลายเหล่าน้ี มีอรรถอยา่งเดียวกนั, พยญัชนะ
เท่านั้น ต่างกนั.(ขุ.ป.๓๑/๒๒๗/๒๘๑.)  

 

ภยตุปฏฺฐานวเสน อุปฺปนฺน ํสพฺพภวาทีสุ อาทีนวทสฺสนญาณ ํ                        อา
ทีนวานุปสฺสนา.  

                                                       (วิ.ม.อรูปสตฺตกสมฺมสนกถา.ฏีกา. ๗๒๒/๔๖๑)                                                 
 

อาทีนวทัสสนญาณ(ญาณที่เห็นซ่ึงโทษ) ในภพทั้งหลายทั้งปวงเป็นต้น           
อนัเกิดขึ้น ดว้ยอาํนาจแห่งภยตุปัฏฐานญาณ  ช่ือว่า อาทีนวานุปัสสนา,               

 

นิพพิทานุปัสสนาญาณ 
นิพฺพิทานุปสฺสนายาติ สงฺขาเรสุ นิพฺพินฺทนากาเรน ปวตฺตาย อนุปสฺสนาย.   
                                                                       (วิ.ม.สีลนิทฺเทส.ฏีกา ๒๐/๙๓ - ๙๔)                                                                      
บทว่า ด้วยนิพพิทานุปัสสนา คือด้วยอนุปัสสนา ที่เป็นไป โดยอาการ           

ที่เบื่อหน่าย ในสังขารทั้งหลาย.  

 

 
 
 
 

ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ 
ปฏิสงฺขานุปสฺสนาติ มุจฺจิตุกมฺยตาญาณวเสน อุปฺปนฺน ํมุจฺจนสฺส               อุ

ปายกรณํ  ปฏิสงฺขานุปสฺสนาสญฺญิตํ  อนิ จฺจทุ กฺขานตฺตานุปสฺสนาญาณํ.                   
“ยา จ มุจฺจิตุกมฺยตา ยา จ ปฏิสงฺขานุปสฺสนา ยา จ สงฺขารุเปกฺขา,                                   อิ
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เม  ธมฺมา  เอกตฺถา,พฺยญฺชนเมว  นานนฺ”ติ (ปฏิ . ม . ๓๑/๒๒๗/๒๘๑ ) วจนโต                          
ปฏิสงฺขานุปสฺสนาย วุตฺตาย มุจฺจิตุกมฺยตาสงฺขารุเปกฺขาญาณานิ วุตฺตาเนว โหนฺติ .                                                                  

                                                                    (ปฏิ.ม.อ.สุตมยญาณนิทฺเทส ๑๘/๑๑๔) 
   

บทว่า  ปฏิสงฺขานุปสฺสนา  -  การเห็นบ่อย ๆ(ย่อมเกิดขึ้ น)  เพราะ                       
การพิจารณา(ซ่ึงไตรลกัษณ์),  ไดแ้ก่ อนิจจานุปัสสนาญาณ ทุกขานุปัสสนาญาณ                 
อนตัตานุปัสสนาญาณ ที่เกิดขึ้น ดว้ยอาํนาจแห่งมุจจิตุกมฺัยตาญาณ                   (ญาณ
คือความปรารถนาเพ่ือจะพน้ไป จากสังขารทั้งหลายทั้งปวง) ที่กระทาํ                  ซ่ึง
อุบายแห่งการปล่อยไป ที่หมายรู้กนัว่าเป็นปฏิสังขานุปัสสนา.   
          เมื่อปฏิสังขานุปัสสนา กล่าวแลว้ มุจจิตุกมฺัยตาญาณ และสังขารุเปกขาญาณ 
(เป็นญาณที่ เพ่งอย่างเหมาะสมคือเป็นกลางในสังขารทั้ งหลาย) ก็ย่อมเป็น                
อัน ก ล่ า ว แ ล้ว ที เ ดี ยว  เพ รา ะ มี ว จน ะ ว่ า  “มุ จ จิตุ กั มฺ ยต า ญ า ณ อัน ใ ด ก็ ดี                            
ปฏิสังขานุปัสสนาญาณอนัใดก็ดี  และสังขารุเบกขาญาณอนัใดก็ดี,                  ธรรม
ทั้งหลายเหล่าน้ี มีอรรถอยา่งเดียวกนั พยญัชนะเท่านั้น ต่างกนั.                                

 

“เอว ํฐิตา เต สงฺขารา ปฏินิสฺสชฺชียนฺตี”ตี ปวตฺต ํญาณ ํปฏิสงฺขานุปสฺสนา.  
                                                                          (วิ.ม.สีลนิทฺเทส.มหาฏีกา ๒๐/ ๙๔)                  

ญาณ ที่เป็นไปว่า “สังขารทั้งหลายเหล่านั้น ที่ตั้งอยู่ อย่างน้ี ย่อมถูกสละ” 
ช่ือว่า ปฏิสังขานุปัสสนา.  

 

สงฺขาราน ํมุจฺจนสฺส อุปายภูต ํปฏิสงฺขาญาณ ํปฏิสงฺขานุปสฺสนา.  
                              (วิ.ม.อรูปสตฺตกสมฺมสนกถา.มหาฏีกา. ๗๒๒/๔๖๑) 
ญาณที่พิจารณา อันเป็นอุบาย แห่งการปล่อยไป จากสังขารทั้ งหลาย              

ช่ือว่า ปฏิสังขานุปัสสนา,  
 

โส เอว ํสพฺพภวโยนิคติฏฺฐิตินิวาสคเตหิ สเภทเกหิ สงฺขาเรหิ มุจฺจิตุกาโม 
สพฺพสฺมา สงฺขารคตา มุญฺจิตุ ํ ปุน เต เอว ํสงฺขาเร ปฏิสงฺขานุปสฺสนาญาเณน 
ติลกฺขณ ํอาโรเปตฺวา ปริคฺคณฺหาติ. 
                                                                                                   (วิ.ม.ขอ้ ๗๕๗ หนา้ ๓๒๗) 
  



 166 

พระโยคาวจรนั้ น เป็นผู้ปรารถนาเพ่ือจะพ้น จากสังขารทั้ งหลาย                      
ที่มีความแตก อนัเป็นไปในภพ โยนิ คติ ฐิติ และนิวาสทั้งหลายทั้งปวง อยา่งน้ี เธอ
ยอ่มกาํหนด ซ่ึงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นคือสังขารอนัเป็นไปในภพเป็นตน้อย่างน้ี
อีก โดยยกขึ้นสู่ลักขณะทั้ง ๓  ด้วยปฏิสังขานุปัสสนาญาณ เพื่อจะปล่อย จาก
สังขารทั้งปวง. 

 

เอวญฺหิ ปสฺสตาเนน ติลกฺขณ ํอาโรเปตฺวา สงฺขารา ปริคฺคหิตา นาม โหนฺติ. 
กสฺมา ปนายเมเต เอว ํปริคฺคณฺหาตีติ ? มุญฺจนสฺส อุปายสมฺปาทนตฺถ.ํ 
                                                                                                   (วิ.ม.ขอ้ ๗๕๘ หนา้ ๓๒๘) 
  

สังขารทั้ งหลาย ช่ือว่า  ย่อมเป็นอันพระโยคาวจรผู้เห็นอยู่อ ย่าง น้ี                     
กาํหนดแลว้ โดยยกขึ้นสู่ลกัขณะทั้ง ๓ . ถามว่า ก็ เพราะเหตุไร พระโยคาวจรน้ี 
ยอ่มกาํหนด ซ่ึงสังขารทั้งหลายเหล่านั้น อยา่งน้ี. ตอบว่า เพื่อทาํ                          การ
กําหนดถือเอาด้วยดี ด้วยอํานาจอนิจจะเป็นต้น  อันเป็นอุบายแห่งการปล่อย           
ที่พน้ดีแลว้(อุบายคือปฏิสังขานุปัสสนาญาณ) เพื่อมิให้ตามผูกพนัอีกให้สาํเร็จ. 

 
ตรุณสังขารุเปกขาญาณ 

เอว ํสุญฺญโต ทิสฺวา ติลกฺขณํ อาโรเปตฺวา สงฺขาเร ปริคฺคณฺหนฺโต ภยญฺจ 
นนฺทิญฺจ วิปฺปหาย สงฺขาเรสุ อุทาสีโน โหติ มชฺฌตฺโต, อหนฺติ วา มมนฺติ วา น  คณฺ
หาติ วิสฺสฏฺฐภริโย วิย ปุริโส. ฯเปฯ . เอวเมวาย ํสพฺพสงฺขาเรหิ มุญฺจิตุกาโม หุตฺวา 
ปฏิสงฺขานุปสฺสนาย สงฺขาเร ปริคฺคณฺหนฺโต อหํ มมาติ คเหตพฺพ ํอทิสฺวา ภยญฺจ 
นนฺทิญฺจ วิปฺปหาย สพฺพสงฺขาเรสุ อุทาสีโน โหติ มชฺฌตฺโต. 

                                                                                 (วิ.ม.ขอ้ ๗๖๖ หนา้ ๓๓๒ - ๓) 
 

พระโยคาวจรคร้ันเห็น โดยความเป็นธรรมสูญ ด้วยอาการ ๔๒ อย่าง            
ในขนัธ์ทั้งหลายแต่ละขนัธ์ อยา่งน้ีแลว้  กาํหนดถือเอาสังขารทั้งหลาย โดยยกขึ้น 
สู่ลักขณะทั้ง ๓ ด้วยอาํนาจอนุปัสสนา ๓ ก็ละความกลัวที่เกิดขึ้น เพราะอาศัย
ความวิบัติ  แห่งสังขารทั้ งหลาย และละนันทิคือสัปปีติกตัณหาที่ เ กิดขึ้ น                 
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เพราะอาศัยสมบัติ แห่งสังขารทั้ งหลาย ย่อมเป็นผู้วางเฉย คือมีตนเป็นกลาง                  
ในสังขารทั้งหลาย, ย่อมไม่ถือผิดว่า เป็นเรา หรือว่า ของเรา ก็ความเกิดขึ้น                   
แห่ง(ตรุณ)สังขารุเปกขาญาณย่อมมี , ความที่พระโยคาวจรนั้นเป็นผู้วางเฉย                              
อุปมาเหมือนอยา่งบุรุษ ผูส้ละปล่อยภริยาแลว้ ฉะนั้น. 

เหมือนอย่าง ภริยา ที่น่าปรารถนา น่าชอบใจ น่าเจริญใจ พึงมี แก่บุรุษ, 
บุรุษนั้น ว่างเว้น จากภริยานั้น แม้เพียงชั่วครู่ ไม่พึงอาจ เพื่อจะยอมรับได้,                  
พึงยึดภริยานั้นว่าของเรา เกินจะเปรียบได ้เพราะความไม่รู้แห่งการเป็นผูโ้ออ้วด 
เป็นคนขี้ โกงและเป็นผูค้ดงอ ของหญิงนั้น, เขาเห็นแล้ว ซ่ึงหญิงนั้น ยืนอยู่ก็ดี          
นั่งอยู่ก็ดี พูดอยู่ก็ดี หัวเราะอยู่ก็ดี กับด้วยบุรุษผูอ้ื่น ก็โกรธ ไม่ปลาบปลื้มใจ,           
พึงเสวยโทมนัส มีประมาณย่ิงนัก. ในสมัยอื่นต่อมา เขาเห็นโทษ ของหญิงนั้น     
ก็เป็นผูป้รารถนาเพื่อจะพน้ไป พึงสละปล่อยหญิงนั้น ดว้ยอาํนาจแห่งความเป็น      
ผูไ้ม่ยินดี, ไม่พึงยึดถือหญิงนั้นว่าของเรา. ตั้งแต่ไม่ยึดถือหญิงนั้นว่าของเรานั้นไป 
เขาแม้เห็นหญิงนั้น กําลังทาํกิจอย่างใดอย่างหน่ึง กับด้วยบุรุษคนใดคนหน่ึง             
ก็ไม่พึงโกรธแน่นอน, ไม่พึงถึงความโทมนัส, พึงเป็นผูว้างเฉย คือเป็นผูม้ีตน           
เป็นกลางแน่นอน โดยส่วนเดียว ฉันใด. 

พระโยคาวจรน้ี เป็นผูป้รารถนาเพื่อจะพน้ จากสังขารทั้งหลายทั้งปวงแลว้
(ด้วยมุจจิตุกมัยตา), เป็นผู้ก าหนดสังขารทั้งหลาย ด้วยปฏิสังขานุปัสสนาแล้ว,             
ก็ไม่เห็นความเป็นธรรมที่พึงถือ เอาว่า เป็นเรา ว่าของเรา ก็ละความกลัว                   
และละนันทิ  เป็นผู้วางเฉยคือมีตนเป็นกลาง ในสังขารทั้ งหลายทั้ งปวง                     
(ดว้ยสังขารุเปกขาญาณ). 

 
 
 

มหาฏีกา 
มุญฺจิตุกามตาย อุทฺธํ ยาว สงฺขารุเปกฺขาญาณํ น อุปฺปชฺชติ, ตาว ปวตฺตา 

วิปสฺสนา ปฏิสงฺขานุปสฺสนา เอวาติ  อาห  “ปฏิสงฺขานุปสฺสนาย สงฺขาเร 
ปริคฺคณฺหนฺโต”ติ.  
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                                                                                (มหาฏีกา หนา้ ๕๐๗)  
 

เบื้องบนแต่มุญจิตุกามตาญาณ  สังขารุเปกขาญาณยงัไม่เกิดขึ้นตลอดเวลา
เพียงใด, วิปัสสนาที่เป็นไปตลอดเวลาเพียงนั้น เป็นปฏิสังขานุปัสสนาเท่านั้น 
เพราะ เหตุนั้ น  ท่ านอาจารย์จึงกล่ าว ว่า  “เ ป็นผู้ ก าหนดสังขารทั้ งหลาย                         
ด้วยปฏิสังขานุปัสสนาแล้ว” ดงัน้ี. 

 

พลวสังขารุเปกขาญาณ 
ตทิทํ สุปฺปคฺเค ปิฏฺฐํ วฏฺฏยมานํ วิย. นิพฺพฏฺฏิตกปฺปาสํ วิหนมานํ วิย              

นานปฺปการโต สงฺขาเร ปริคฺคเหตฺวา ภยญฺจ นนฺทิญฺจ ปหาย สงฺขารวิจินเน 
มชฺฌตฺต  หุตฺวา ติวิธานุปสฺสนาวเสน ติฏฺฐติ. เอว ํติฏฺฐมานํ ติวิธวิโมกฺขมุขภาว ํ
อาปชฺชิตฺวา สตฺตอริยปุคฺคลวิภาคาย ปจฺจโย โหติ. 

                                                                                       (วิ.ม.ขอ้ ๗๖๗ หนา้ ๓๓๔) 
 

(พลว)สังขารุเปกขาญาณน้ีนั้น เป็นเหมือนผงแป้งที่ละเอียด ๆในกระด้ง          
ที่ถูกบดขย้ีอยู่ ด้วยอาํนาจร่อนออกจากแป้งที่หยาบ ๆ ๑ , เหมือนฝ้ายที่ถูกแกะ            
เมล็ดออกแล้วฉีกอยู่  ๑ (ด้วยอุปมาทั้ ง  ๒ แสดงการถึงความสุขุม ย่ิงนัก                      
แห่งวิปัสสนาญาณ ดว้ยการพิจารณาบ่อย ๆ)  กาํหนดสังขารทั้งหลาย               โดย
ประการต่าง ๆ  ก็ละความกลวั และละนันทิ  มีตนเป็นกลาง ในการวิจัยสังขาร 
ย่อมตั้ งอยู่  ด้วยอํานาจอนุปัสสนา ๓. เมื่อตั้ งอยู่  ก็ถึงความเป็นวิโมกขมุข                        
๓  ประการ ย่อม เป็นปัจจัย  แก่การจําแนกพระอริยบุคคล ๗ ประ เภ ท                                        
ดว้ยประการอยา่งน้ี. 

 

 
 

พลวสังขารุเปกขาญาณเป็นไปหลายวาระ 
 ติ กฺข วิสทสูรภา เวน สงฺขา เรสุ  อ ชฺฌุ เปกฺข เน สิ ชฺฌมา เน ตํ ป เนตํ                           
สงฺขารุเปกฺขาญาณํ อเนกวารํ ปวตฺตมานํ ปริป ากคมเนน อนุโลมญาณสฺส                 
ปจฺจยภาว ํคจฺฉนฺต ํนิพฺพาน ํสนฺตโต ปสฺสติ นาม.     
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                                                                                           (มหาฏีกา ขอ้ ๗๖๗ หนา้ ๕๐๗) 
  

ก็ คร้ันเมื่อความวางเฉย ในสังขารทั้งหลาย กาํลงัสําเร็จอยู่ โดยความเป็น
สภาวะที่ แข็ งกล้า  ผ่องใส และกล้าหาญ  ติกขสังขา รุ เปกขาญาณน้ีนั้ น                           
ที่ก ําลังเป็นไป หลายวาระ เป็นอันถึง ซ่ึงความเป็นปัจจัย แก่อนุโลมญาณ                 
โดยการถึงความสุกงอม ติกขสังขารุเปกขาญาณน้ีช่ือว่า ย่อมเห็นนิพพาน                  
โดยความเป็นธรรมมีอยู.่ 

 
 

ว่าด้วยวิปัสสนุเปกขา และสังขารุเปกขา 
ยา “ยทตฺถิ ย ํภูต,ํ ต ํปชหติ, อุเปกฺข ํปฏิลภตี”ติ (ม.อุ.อาเนญฺชสปฺปายสุตฺต.

๑๔/๗๑-๒/๕๒,องฺ.สตฺตก. ๒๓/๕๕/๕๘) เอวมาคตา วิจินเน มชฺฌตฺตภูตา อุเปกฺขา, 
อย ํวิปสฺสนุเปกฺขา นาม.   

ยถา เจตาสมตฺถโต เอกีภาโว, เอว ํสงฺขารุเปกฺขา วิปสฺสนุเปกฺขานมฺปิ. 
ปญฺญา เอว หิ สา กิจฺจวเสน ทฺวิธา ภินฺนา. ยถา หิ ปุริสสฺส สาย ํเคหํ ปวิฏฺฐ ํสปฺปํ 
อชปททณฺฑ ํคเหตฺวา ปริเยสมานสฺส ต ํถุสโกฏฺฐเก นิปนฺน ํทิสฺวา “สปฺโป นุ โข, 
โน”ติ อวโลเกนฺตสฺส โสวตฺติกตฺตย ํทิสฺวา นิพฺเพมติกสฺส “สปฺโป, น สปฺโป”ติ 
วิจินเน มชฺฌตฺตตา โหติ, เอวเมว ยา อารทฺธวิปสฺสกสฺส วิปสฺสนาญาเณน ลกฺขณตฺต
เย ทิฏฺเฐ สงฺขาราน  อนิจฺจภาวาทิวิจินเน มชฺฌตฺตตา อุปฺปชฺชติ,                       อย  
วิปสฺสนุเปกฺขา นาม.  

ยถา ปน ตสฺส ปุริสสฺส อชปททณฺเฑน คาฬฺหํ สปฺปํ คเหตฺวา “กึ ตาหํ อิม ํ
สปฺปํ อวิเหเฐนฺโต อตฺตานญฺจ อิมินา อฑสําเปนฺโต มุญฺเจยฺยนฺ”ติ มุญฺจนาการเมว 
ปริเยสโต คหเณ มชฺฌตฺตตา โหติ. เอวเมว ยา ลกฺขณตฺตยสฺส ทิฏฺฐตฺตา อาทิตฺเต วิย 
ตโย ภเว ปสฺสโต สงฺขารคฺคหเณ มชฺฌตฺตตา, อย  สงฺขารุเปกฺขา นาม.                     อิ
ติ วิปสฺสนุเปกฺขาย สิทฺธาย สงฺขารุเปกฺขาปิ สิทฺธาว โหติ. อิมินา ปเนสา วิจินนคฺคห
เณสุ มชฺฌตฺตสงฺขาเตน กิจฺเจน ทฺวิธา ภินฺนา.  

                                                                     (วิ.ม. ขอ้ ๘๔ หนา้ ๑๗๕ - ๖) 
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อุเบกขาใด(คือวิปัสสนาปัญญา) ที่มีตนตั้ งอยู่ในท่ามกลาง ในการวิจัย         
(ด้วยอ านาจแห่งอนิจจะเป็นต้น)  อันมาแล้ว อย่างน้ีว่า “ลักษณะ ๓ มีอนิจจะ             
เป็นต้นอันใด มีอยู่ ขันธปัญจกะอันใด ปรากฏอยู่(ในปัจจุบัน เพราะปัจจัย),               
ย่อมละ ซ่ึงขนัธปัญจกะนั้น(คือโดยการละฉันทราคะที่เน่ืองกบัขนัธปัญจกะนั้น                 
ดว้ยมุจจิตุกมัยตาญาณ), ภิกษุยอ่มได ้ซ่ึงวิปัสสนุเปกขา(ในการวิจยั                     ซ่ึง
อนิจจภาวะเป็นตน้นั้น)”ดงัน้ี, น้ี ช่ือว่า วิปัสสนุเปกขา. 

(อย  วิปสฺสนุเปกฺขา. ย ํสนฺธาย วุตฺต ํปาฬิย  “ยทตฺถิ ย ํภูต,ํ ต ํปชหติ, อุเปกฺข ํ
ปฏิลภต”ีติ. ตตฺถ ยทตฺถิ ย  ภูตนฺติ ขนฺธปญฺจก,ํ ต ํมุจฺจิตุกมฺยตาญาเณน ปชหติ. ทิฏฺฐ
โสวตฺติกตฺตยสฺส สปฺปลกฺขณวิจินเน วิย ทิฏฺฐลกฺขณตฺตยสฺส ภูตสฺส                         สงฺ
ขารลกฺขณวิจินเน อุเปกฺข ํ ปฏิลภติ.   

                                                                                                                 มหาฏีกา. 
วิปัสสนุเปกขานี้. ทรงหมายเอาซ่ึงอุเบกขาใด ที่ตรัสไว ้ในพระบาลีว่า           

“ส่ิงใด มีอยู,่ ส่ิงใด ปรากฏอยู”่, ยอ่มละ ซ่ึงส่ิงนั้น, ภิกษุยอ่มได ้ซ่ึงอุเบกขา”ดงัน้ี. 
ในพระบาลีนั้น บทว่า ส่ิงใด มีอยู่ , ส่ิงใด ปรากฏอยู่  ได้แก่ ขันธปัญจกะ,                   

ย่อมละ ซ่ึงขันธปัญจกะนั้น ด้วยมุจจิตุกัมยตาญาณ. ภิกษุย่อมได้ ซ่ึงอุเบกขา              
ในการพิจารณาซ่ึงลักษณะของสังขาร แห่งขันธปัญจกะที่ปรากฏอยู่ ที่ เห็น
ลกัษณะ ๓ เหมือนอยา่ง ยอ่มได ้ซ่ึงอุเบกขา ในการพิจารณาซ่ึงลกัษณะของงู  แห่ง
งูที่ปรากฏอยู ่ที่เห็นโสวตัติกะ ๓). 

อน่ึง ความเป็นอนัเดียวกนั โดยสภาวะ แห่งฉฬงัคุเปกขาเป็นตน้เหล่าน้ี 
ฉันใด, ความเป็นอนัเดียวกนั โดยสภาวะ แม้แห่งสังขารุเปกขา วิปัสสนุเปกขา             
ก็ฉันนั้น. เพราะ ปัญญานั่นเอง เป็นอุเปกขานั้น ที่แยกออก โดยประการ ๒              
ดว้ยอาํนาจกิจ 

เหมือนอย่างว่า เมื่อบุรุษ ถือแล้ว ซ่ึงไม้ดุจเท้าแพะ แสวงหาอยู่ ซ่ึงงู                    
ตวัเขา้ไป สู่บา้น ในเวลาเยน็ เห็นแลว้ ซ่ึงงูนั้น นอนขดอยู ่ที่กองแกลบ มองดูอยูว่่า 
“งู หรือไม่ใช่งู หนอ” คร้ันเห็น ซ่ึงโสวตัติกะ ๓ แฉก(ดอกจนัทน์)                      ก็
ไม่มีความสงสัย ย่อมมี ภาวะที่ตนต้ังอยู่ ในท่ามกลาง  ในการวิจัยว่า “งู,ไม่ใช่งู”
(ดุจมุจจิตุกัมฺยตาญาณ)ดังน้ี ฉันใด, เมื่อพระโยคาวจรผู้มี วิปัสสนาอันตน                  
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ปรารภแลว้(อารัทธวิปัสสกบุคคล)เห็นซ่ึงลกัษณะทั้ง ๓ ดว้ยพลววิปัสสนาญาณ   
ภาวะที่ตนต้ังอยู่  ในท่ามกลางอันใด(คือละความขวนขวาย)  ในการวิจัย                                
ซ่ึงอนิจจภาวะเป็นต้น ของสังขารทั้งหลาย(คือมุจจิตุกมฺัยตาญาณ) ย่อมเกิดขึ้น           
ฉันนั้นเหมือนกนั, น้ี ช่ือว่า วิปัสสนุเปกขา. 

( ต่อจากวิปัสสนุเปกขานั้ น)  ส่วน เมื่อบุ รุษนั้ น จับงูไว้ให้มั่นแล้ว                       
ด้วยไม้ดุ จ เท้าแพะ จึงคิด ว่า  “เรา พึงปล่อยงู น้ี  ไม่ทําให้มันลําบากด้วย                                   
ไม่ให้งูน้ีกัดตนด้วย อย่างไรหนอ”ดังน้ี แสวงหาอยู่ ซ่ึงอาการ(คืออุบาย)                   
เพื่อการปล่อยไปเท่านั้น(ดุจปฏิสังขาญาณ) มีความที่ตนเป็นกลาง ในอนัจบังูไว้
(ดุจตรุณสังขารุเปกขาญาณ) ฉันใด, เมื่อพระโยคาวจรเห็นภพ ๓ ราวกะว่า                    
ถูกไฟไหมอ้ยู่ เพราะเห็นลกัขณะทั้ง ๓ ความมีตนเป็นกลางอันใด ในการถือเอา
สังขาร ก็ฉันนั้นเหมือนกนั, น้ี ช่ือว่า สังขารุเปกขา.  

ด้วยเหตุนี้  คร้ันเม่ือวิปัสสนุเปกขาส าเร็จแล้ว แม้สังขารุเปกขา ก็ย่อมเป็น                
อันส าเร็จแน่นอน. 

ก็ อุเปกขาน้ี แตกออก เป็น ๒ ประการ โดยกิจ กล่าวคือ ความเป็นกลาง             
ในการวิจัยลักขณะทั้ง ๓ ของสังขารทั้งหลาย และในการถือเอาสังขารทั้งหลาย 

มหาฏีกา 
สงฺขารานํ อนิจฺจาทิลกฺขณสฺส สุทิฏฺฐตฺตา เตสํ(สงฺขารลกฺขณานํ) วิจินเน 

มชฺฌตฺตภูตาย วิปสฺสนุเปกฺขาย สิทฺธาย ตถา ทิฏฺฐาทีนวาน ํเตส(ํสงฺขาราน)ํ คหเณปิ 
อชฺฌุเปกฺขนา สิทฺธาว โหติ, สพฺพโส วิสงฺขารนินฺนตฺตา อชฺฌาสยสฺส. 

                                                                        (มหาฏีกา ขอ้ ๘๔ หนา้ ๒๒๐) 

คร้ันเมื่อวิปัสสนุเปกขา อนัเป็นภาวะที่ตนตั้งอยู่ในท่ามกลาง ในการวิจัย
ลักขณะทั้ง ๓  ของสังขารทั้ งหลายเหล่านั้นสําเร็จแล้ว เพราะเห็นแล้วด้วยดี                         
ซ่ึงอนิจจลักขณะเป็นต้น ของสังขารทั้งหลาย, ความเพ่งเฉย แม้ในการถือเอา
สังขารทั้งหลายเหล่านั้น  ที่มีโทษคือลักขณะทั้ง ๓ อันตนเห็นแล้ว อย่างนั้น                   
ก็ย่อมเป็นอันสํา เร็จแน่นอน เพราะความที่อัชฌาสัยน้อมไปในวิสังขาร                       
โดยประการทั้งปวง. 

อัฏฐกถา ปฏิสัมภิทา 
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ตตฺถ สงฺขาเร อชฺฌุเปกฺขตีติ ตสฺส อารทฺธวิปสฺสกสฺส วิปสฺสนาญาเณน 
ลกฺขณตฺตยสฺส ทิฏฺฐตฺตา ลกฺขณวิจินเน ปหีนพฺยาปารสฺส, อาทิตฺเต วิย ตโย ภเว 
ปสฺสโต สงฺขารคฺคหเณ มชฺฌตฺตสฺส, ตํ วิปสฺสนาญาณํ เต สงฺขาเร วิเสเสน จ                     
อิกฺขติ, คหเณน วชฺชิตญฺจ หุตฺวา อิกฺขติ โอโลเกตีติ  สงฺขารุเปกฺขา นามาติ              
อตฺโถ. ยถา โลเก วิเสเสน ชยนฺโต อธิชยตีติ อนฺเนน วชฺชิโต วสนฺโต อุปวสตีติ              
วุจฺจติ. 

                                                         (อ.ปฏิ.ม.ปฐมภาค ขอ้ ๕๔ หนา้ ๒๘๓) 

ในบททั้ งหลายเหล่านั้ น วจนัตถะว่า ย่อมเห็นอันเว้นและโดยพิเศษ                   
ซ่ึ ง สังขารทั้ งหลาย(สงฺขา เร  อ ชฺฌุ เปกฺขติ ,  อธิ+อุป  +อิ กฺขติ )  ความว่ า                                   
เมื่อพระโยคาวจรผู้มี วิ ปัสสนาอันตนปรารภแล้ว(อารัทธวิปัสสกบุคคล)                  
เพราะเห็นซ่ึงลกัษณะทั้ง ๓ ดว้ยวิปัสสนาญาณ  ก็ละความขวนขวาย ในการวิจัย 
ซ่ึงลักขณะมีอนิจจะเป็นต้น (น้ี ช่ือว่า วิปัสสนุเปกขา),  เมื่อพระโยคาวจร                     
ผูม้ีวิปัสสนาอันตนปรารภแล้ว เห็นภพ ๓ ราวกะว่าถูกไฟไหม้อยู่( เพราะเห็น
ลักขณะทั้ง ๓) ก็มีตนเป็นกลาง ในการถือเอาสังขาร(น้ีช่ือว่า สังขารุเปกขา), 
วิปัสสนาญาณนั้น ย่อมเห็นสังขารทั้งหลายเหล่านั้น โดยพิเศษ(อธิ มีอรรถวิเสส
,คือเห็นโดยเป็นอุบายเพื่อปล่อยสังขาร), และเป็นญาณที่เว้นจากการยึดถือเอา
สังขารทั้งหลายเหล่านั้น(เพราะวางเฉย) (อุป มีอรรถ อนสเน - ในการเวน้) เห็นอยู่ 
คือมองดูอยู ่เพราะเหตุนั้น ช่ือว่า สังขารุเปกขา. 

เหมือนอย่าง ในทางโลก บุคคลผู้ชนะ โดยพิเศษ  เ รียกว่า อธิชยติ ,                         
บุคคลผูอ้ยูเ่ว้นจากข้าว เรียกว่า อุปวสติ(ผูอ้ยูเ่วน้)          

 
สังขารุเปกขาญาณให้ช่ือแก่มัคคปฏิปทา ๔ 

 

อิทานิ กิญฺจาปิ โลกิยชฺฌานมฺปิ น วินา ปฏิปทาย อิชฺฌติ, เอว ํสนฺเตปิ อิธ 
สุทฺธิกนย ํปหาย โลกุตฺตรชฺฌานํ ปฏิปทาย สทฺธึเยว ครุ๊ กตฺวา เทเสตุกามตาย 
“ทุกฺขปฏิปท  ทนฺธาภิญฺญนฺ”ติอาทิมาห. 

ตตฺถ โย อาทิโตว กิเลเส วิกฺขมฺเภนฺโต ทุกฺเขน สสงฺขาเรน สปฺปโยเคน         
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กิลมนฺโต วิกฺขมฺเภติ,  ตสฺส ทุกฺขา ปฏิปทา โหติ. โย ปน วิกฺขมฺภิตกิเลโส      
วิปสฺสนาปริวาสํ วสนฺโต จิเรน มคฺคปาตุภาว ํปาปุณาติ,  ตสฺส ทนฺธาภิญฺญา โหติ. 
อิติ โย โกจิ วาโร ทุกฺขปฏิปททนฺธาภิญฺโญ นาม กโต. 

กตม ํปน วารํ โรเจสุนฺติ ? ยตฺถ สกึ วิกฺขมฺภิตา กิเลสา สมุทาจริตฺวา ทุติยมฺปิ 
วิกฺขมฺภิตา ปุน สมุทาจรนฺติ,  ตติย ํวิกฺขมฺภิเต ปน ตถาวิกฺขมฺภิเตว กตฺวา มคฺเคน 
สมุคฺฆาต ํปาเปติ,  อิม ํวารํ โรเจสุํ. อิมสฺส วารสฺส ทุกฺขาปฏิปทา ทนฺธาภิญฺญาติ 
นาม ํกต.ํ เอตฺตเกน ปน น ปากฏ ํโหติ. ตสฺมา เอวเมตฺถ อาทิโต ปฏฺฐาย วิภาวนา 
เวทิตพฺพา : — โย หิ จตฺตาริ มหาภูตานิ ปริคฺคเหตฺวา อุปาทารูปํ ปริคฺคณฺหาติ,  
อรูปํ ปริคฺคณฺหาติ,. รูปารูปํ  ปน ปริคฺคณฺหนฺโต ทุกฺเขน กสิเรน กิลมนฺโต         
ปริคฺคเหตุ ํสกฺโกติ,  ตสฺส ทุกฺขา ปฏิปทา นาม โหติ. ปริคฺคหิตรูปารูปสฺส ปน 
วิปสฺสนาปริวาเส มคฺคปาตุภาวทนฺธตาย ทนฺธาภิญฺญา นาม โหติ. 

โยปิ รูปารูปํ ปริคฺคเหตฺวา นามรูปํ ววตฺถเปนฺโต ทุกฺเขน กสิเรน กิลมนฺโต 
ววตฺถเปติ,  ววตฺถาปิเต จ นามรูเป วิปสฺสนาปริวาส ํวสนฺโต จิเรน มคฺค ํ              อุปฺ
ปาเทตุ ํสกฺโกติ,  ตสฺสาปิ ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิญฺญา นาม โหติ. 

อปโร นามรูปมฺปิ ววตฺถเปตฺวา ปจฺจเย ปริคฺคณฺหนฺโต ทุกฺเขน กสิเรน          กิ
ลมนฺโต ปริคฺคณฺหาติ,  ปจฺจเย จ ปริคฺคเหตฺวา วิปสฺสนาปริวาส ํวสนฺโต จิเรน มคฺค ํ
อุปฺปาเทติ,  เอวมฺปิ ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิญฺญา นาม โหติ. 

อปโร ปจฺจเยปิ ปริคฺคเหตฺวา ลกฺขณานิ ปฏิวิชฺฌนฺโต ทุกฺเขน กสิเรน            กิ
ลมนฺโต ปฏิวิชฺฌติ,  ปฏิวิทฺธลกฺขโณ จ วิปสฺสนาปริวาส ํวสนฺโต จิเรน มคฺค ํ      อุปฺ
ปาเทติ,  เอวมฺปิ ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิญฺญา นาม โหติ. 

 
อปโร ลกฺขณานิปิ ปฏิวิชฺฌิตฺวา วิปสฺสนาญาเณ ติกฺเข สูเร ปสนฺเน วหนฺเต 

อุปฺปนฺน  วิปสฺสนานิกนฺตึ ปริยาทิยมาโน ทุกฺเขน กสิเรน กิลมนฺโต ปริยาทิยติ,      
นิกนฺติญฺจ ปริยาทิยิตฺวา วิปสฺสนาปริวาส  วสนฺโต จิเรน มคฺค  อุปฺปาเทติ,  เอวมฺปิ 
ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิญฺญา นาม โหติ. อิม  วาร  โรเจสุ . อิมสฺส วารสฺส เอต  นาม  
กต . อิมินาว อุปาเยน ปรโต ติสฺโส ปฏิปทา เวทิตพฺพา. 
                                                               (อฏฺฐสาลินี ขอ้ ๒๗๗ หนา้ ๒๗๑ – ๒๗๓) 
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แม้โลกิยฌาน เวน้จากปฏิปทา ย่อมไม่สําเร็จ (แก่ปุถุชนและพระอริยะ                    
ผูท้ี่มิได้กระทาํซ่ึงอธิการไว ้ ในภพก่อน) แม้โดยแท้, แม้คร้ันเมื่อเป็น อย่างน้ี                        
บดัน้ี  ทรงละสุทธิกนัย(เหมือนที่แสดงไวใ้นโลกิยฌาน) เพราะความเป็นผู้ทรง
ประสงค์แสดง กระทาํ ซ่ึงโลกุตตรฌานให้หนักแน่น พร้อมกบัปฏิปทานัน่แหละ 
ในโลกุตตรฌานน้ี  จึงตรัสคาํเป็นตน้ว่า  “ทุกฺขปฏิปท   ทนฺธาภิญฺญ ”  ดงัน้ี. 

 

อธิบายในค าเป็นต้นว่า  ทุกขปฏปิทา  นั้น 
 พระโยคาวจรใด  เมื่อข่ม ซ่ึงกิเลสทั้งหลาย แต่เร่ิมตน้นัน่แหละ              ยอ่ม
ข่มไวไ้ด ้โดยลาํบาก(ทุกฺเขน) ลาํบากอยู่ โดยมีสังขาร(สสงฺขาเรน)                คือ
โดยมีอุสสาหะ(สมฺปโยเคน), ปฏิปทาของท่านนั้น เป็นทุกขปฏิปทา.           ส่วน 
พระโยคาวจรใด มีกิเลสข่มไวไ้ดแ้ลว้(เหมือนอย่างนั้น)                             เมื่อ
อบรม ซ่ึงวิปัสสนาอนัเป็นที่อยู่(แห่งความปรากฏของมรรค) ย่อมถึง             ซ่ึง
ความปรากฏแห่งมรรค โดยกาลชา้,  อภิญญาของท่านนั้น เป็นทนัธาภิญญา.  วาระ
ทั้งส้ิน(ในวาระแห่งการข่มทั้งหลาย  มีอาทิอย่างน้ีว่า วาระเดียว ส้ิน ๒ วาระ ส้ิน 
๓ วาระ ส้ิน ๔ วาระ วาระเป็นอเนก) ช่ือว่า  ทุกขปฏิปททนัธาภิญญา       อธิบาย
ไวแ้ลว้ อยา่งน้ี. 
  

(สปฺปโยเคนาติ จิตฺตปฺปโยคสงฺขาเตน สอุสฺสาหเนน. สสงฺขาเรนาติ ตสฺเสว 
เววจน.ํ อุภเยนาปิ วิกฺขมฺภนสฺส กิจฺจสิทฺธิเมว วทติ. วิ.ม.ฏีกา ข้อ ๘๐๑ 

บทว่า สปฺปโยเคน – โดยมีปโยคะ, ไดแ้ก่ โดยมีอุสสาหะ กล่าวคือ      จิตตป
โยคะ.  

บทว่า สสงฺขาเรน – คือโดยมีสังขาร ไดแ้ก่ เป็นไวพจน์ ของสัปปโยคะนั้น
นัน่แหละ. 

แม้ด้วยบททั้ง ๒ ท่านอาจาย์ย่อมกล่าว ถึงความสําเร็จแห่งกิจนั่นเอง           
ของวิกขมัภนะ.) 

 

(ตตฺถ สสงฺขาเรน สปฺปโยเคนาติ สงฺขารปฺปโยคสหิเตน กามาทีนว-
ทสฺสนาทินา ปจฺจยคเณนาติ อตฺโถ. เอเตน สพฺเพสํ ทุกฺข ปฺปฏิปทชฺฌานานํ          



 175 

สสงฺขาริกภาโว วุตฺโต โหติ. อสงฺขาเรน อปฺปโยเคนาติ สงฺขารปฺปโยครหิเตน       
เตเนว ปจฺจยคเณน. เอเตน สพฺเพสํ สุขปฺปฏิปทชฺฌานาน ํ อสงฺขาริกภาโว วุตฺโต     
โหตีติ. ปรมตฺถทีปนีสงฺคหมหาฏีกา ป. ๑ ข้อ ๒๑ หน้า ๕๔ 

ในวากยะนั้น บทว่า สสงฺขาเรน สปฺปโยเคนา – โดยมีสังขาร คือโดยมี
อุสสาหะ, ความว่า ดว้ยหมู่แห่งปัจจยั มีการเห็นซ่ึงโทษของกามเป็นตน้              อนั
ประกอบดว้ยสังขารคืออุสสาหะ. ดว้ยบทนั้น เป็นอนัพระอรรถกถาจารย ์   ท่าน
กล่าวภาวะที่ทุกขปฏิปทฌานทั้งหลายทั้งปวงเป็นสสังขาริก.  

บทว่า อสงฺขาเรน อปฺปโยเคน – โดยไม่มีสังขาร คือโดยไม่มีอุสสาหะ, 
ความว่า ด้วยหมู่แห่งปัจจัยนั้ นนั่นแหละ อันเว้นจากสังขารคืออุสสาหะ.             
ด้วยบทนั้ น เป็นอันพระอรรถกถาจารย์ท่านกล่าว ภาวะที่ สุขปฏิปทฌาน       
ทั้งหลายทั้งปวงเป็นอสังขาริก.) 

 

ถามว่า   ก็ ท่านอาจารยท์ั้งหลายชอบใจแลว้ ซ่ึงวาระไหน ? 
 ตอบว่า  ในวาระใด  กิเลสทั้งหลาย ที่พระโยคาวจรข่มไว ้วาระเดียว           ก็
ยงัฟุ้งขึ้น  ข่มแลว้ แมค้ร้ังที่ ๒ ยอ่มฟุ้งขึ้น อีก,  แต่ คร้ันเมื่อข่ม คร้ังที่ ๓             จึง
กระทาํ ซ่ึงการข่มไวไ้ดเ้หมือนอยา่งนั้นทีเดียว ยอ่มให้ถึง ซ่ึงการถอนขึ้น       ดว้ย
มรรค, ก็ ท่านอาจารย์ทั้ งหลายชอบใจแล้ว ซ่ึงวาระน้ี(อิม  ปน วาร  โรเจสุ ).          
ท่านตั้งช่ือว่า ทุกขปฏิปทา ทนัธาภิญญา แก่วาระน้ี. 
 (วาระแห่งการข่มได ้วาระเดียว และ ส้ิน ๒ วาระ เป็นสุขาปฏิปทาทีเดียว, 
ย่ิงขึ้นไป กว่านั้น ไม่เป็นสุขาปฏิปทา เพราะเหตุนั้น อัฏฐกถาจริยาท่านชอบใจ    
ซ่ึงวาระแห่งการข่มได ้ส้ิน ๓ วาระ ว่าเป็นทุกขา ปฏิปทา. คร้ันเมื่อชอบใจ      อยา่ง
นั้น คาํอนับณัฑิตพึงกล่าว ในวาระแห่งการข่มทั้งหลาย ส้ิน ๔ วาระอื่น จากนั้น 
ไม่มี.)  

ก็ ดว้ยคาํมีประมาณเพียงน้ี  วาระ ยอ่มไม่เป็นอนัปรากฏชดั.  เพราะเหตุนั้น  
ในอธิการน้ี ความแจ่มแจง้ อนับณัฑิตพึงทราบ จาํเดิม แต่เร่ิมตน้ อยา่งน้ีว่า   

ก็ พระโยคาวจรใด กาํหนดแลว้(ปริคฺคเหตฺวา) ซ่ึงมหาภูตรูป  ๔              ยอ่ม
กาํหนด(ปริคฺคณฺหาติ) ซ่ึงอุปาทารูป,  ย่อมกาํหนด(ปริคฺคณฺหาติ) ซ่ึงอรูป    (ดว้ย
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อาํนาจแห่งลกัษณะและรสเป็นตน้ ของรูปและอรูปทั้งหลาย).                       ก็ เมื่อ
กาํหนด(ปริคฺคณฺหนฺโต) ซ่ึงรูปและอรูป ลาํบากอยู ่ดว้ยความทุกข ์              คือดว้ย
ความลาํบาก  ย่อมสามารถ เพ่ือกาํหนดได(้ดว้ยรูปารูปปริคคหญาณ,           ว่าน้ี
เป็นเพียงนามและรูป, ไม่ใช่สัตวเ์ป็นตน้อะไร ๆ อื่น), ปฏิปทาของท่านนั้น       มี
ช่ือ ว่า   ทุกขปฏิปทา.  ส่วน อภิญญา ของพระโยคาวจรผู้มี รูปและอ รูป                
กาํหนดไดแ้ลว้(โดยลาํบากอย่างนั้น) ในวิปัสสนาอนัเป็นที่อยู่(แห่งความปรากฏ           
ของมรรค) มีช่ือว่า ทันธาภิญญา เพราะความชักช้าแห่งความปรากฏของมรรค
(เพราะความที่อินทรียท์ั้งหลายอ่อน)  

แมพ้ระโยคาวจรใด กาํหนดแลว้(ปริคฺคเหตฺวา) ซ่ึงรูปและอรูป                 (แม้
โดยไม่ลาํบาก, แมว้าระที่เหลือก็อยา่งน้ี) เมื่อกาํหนดแยกกนั(คือกระทาํ           ซ่ึง
ความไม่เจือปนกนัของนามและรูป)  (แยก)ซ่ึงนาม(ว่านามน้ีแมท้ั้งปวง         เป็น
นาม เพราะอรรถว่า มีสภาวะน้อมไป(นมนฏฺเฐน) โดยน้อมไปมุ่งหน้า             สู่
อารมณ์ เพราะเวน้ จากอารมณ์ ก็ไม่เป็นไป) และ(แยก)ซ่ึงรูป (ว่ารูปน้ีแมท้ั้งปวง 
เป็นรูป เพราะมีสภาวะที่ย่อยยบั (รุปฺปนโต)  ในเพราะวิโรธิปัจจัยมีความเย็น       
เป็นต้น ประชุมกัน, คร้ันเมื่อกาํหนดนามและรูป แยกจากกันได้แล้ว อย่างน้ี. 
ต่อจากนั้น ย่อมกาํหนด ซ่ึงนามและรูป โดยสังเขปคือโดยพร้อมกนั(เอกชฺฌ)ํ ว่า 
ธรรมที่มีความน้อมไปเป็นลกัษณะ เป็นนาม, ธรรมที่มีความย่อยยบัเป็นลกัษณะ 
เป็นรูป) ลาํบากอยู่ ด้วยความทุกข์  คือด้วยความลาํบาก  ย่อมกาํหนดแยกกัน     
และพร้อมกนัได,้  และคร้ันเมื่อนามและรูป ถูกกาํหนดแยกกนั                          และ
พร้อมกนัไดแ้ลว้(โดยลาํบากอย่างนั้น)  เมื่ออบรม ซ่ึงวิปัสสนาอนัเป็นที่อยู่(แห่ง
ความปรากฏของมรรค) ยอ่มสามารถ เพื่อยงัมรรคให้เกิดขึ้น โดยกาลชา้, ปฏิปทา
ของท่านแมน้ั้น  มีช่ือว่า ทุกขปฏิปทา ทนัธาภิญญา. 

 

อีกรูปหน่ึง  กาํหนดแยกกนัและพร้อมกนัไดแ้ลว้ ซ่ึงนามและรูป              (แม้
โดยไม่ลําบาก)  เมื่อกําหนด(ปริคฺคณฺหนฺโต) ซ่ึงปัจจัยทั้ งหลาย ลําบากอยู่                  
ดว้ยความทุกข ์ คือดว้ยความลาํบาก  ยอ่มกาํหนดได,้  และคร้ันเมื่อปัจจยั           ถูก
กาํหนดแลว้(โดยลาํบากอยา่งนั้น ดว้ยปัจจยปริคคหญาณ)  เมื่ออบรม                   ซ่ึง
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วิปัสสนาอนัเป็นที่อยู่(แห่งความปรากฏของมรรค) ย่อมยงัมรรค ให้เกิดขึ้น โดย
กาลชา้, แมอ้ยา่งน้ี ก็มีช่ือว่า ทุกขปฏิปทา ทนัธาภิญญา. 

 

รูปอื่นอีก กาํหนดแลว้ แมซ่ึ้งปัจจยัทั้งหลาย(แมโ้ดยไม่ลาํบาก)                เมื่อ
แทงตลอด(ปฏิวิชฺฌนฺโต) ซ่ึงลกัษณะทั้งหลาย ลาํบากอยู่ ดว้ยความทุกข์        คือ
ดว้ยความลาํบาก ย่อมแทงตลอดได(้ปฏิวิชฺฌติ),  และลกัษณะอนัท่าน          แทง
ตลอดแลว้(โดยลาํบากอย่างนั้น) เมื่ออบรม ซ่ึงวิปัสสนาอนัเป็นที่อยู่          (แห่ง
ความปรากฏของมรรค) ยอ่มยงัมรรคให้เกิดขึ้น โดยกาลชา้, แมอ้ยา่งน้ี         ก็มีช่ือ
ว่า ทุกขปฏิปทา ทนัธาภิญญา. 
  

รูปอื่นอีก แทงตลอดแล้ว แม้ซ่ึงลักษณะทั้งหลาย(แม้โดยไม่ลําบาก)                 
คร้ันเม่ือวิปัสสนาญาณ เข้มแข็ง แกร่งกล้า ผ่องใส เป็นไปอยู่   พระโยคาวจร          
เม่ือจะครอบง า ซ่ึงนิกันติในวิปัสสนา ที่เกิดขึ้น ล าบากอยู่   ด้วยความทุกข์                 
คือด้วยความล าบาก ย่อมครอบง าได้ ,  และคร้ันเมื่อครอบงําแล้ว ซ่ึงนิกันติ        
(โดยลาํบากอย่างนั้น ด้วยอุทยพัพยญาณ) เมื่ออบรม ซ่ึงวิปัสสนาอันเป็นที่อยู่     
(แห่งความปรากฏของมรรค)  ย่อมยงัมรรคให้เกิดขึ้น โดยกาลช้า, แม้อย่างน้ี            
ก็มีช่ือว่า ทุกขปฏิปทา ทันธาภิญญา. ก็ อาจารย์ทั้งหลายพอใจแล้ว ซ่ึงวาระนี้,                 
และท่านตั้งช่ือน้ี(ว่าทุกขปฏิปทา ทนัธาภิญญา) แก่วาระน้ี. ปฏิปทา ๓  อนับณัฑิต
พึงทราบ ขา้งหนา้(คือที่เหลือ) โดยอุบายน้ีนัน่แหละ. 

 

 
 

วิสุทธิมัคค์ 
ส เจ  ป น า ยํ อาทิ โต  กิ เล เส  วิ กฺ ข มฺ ภ ยม า น า  ทุ กฺ เข น  ส ปฺ ป โย เค น                           

สสงฺขาเรน วิกฺขมฺเภตุ ํอสกฺขิ, ทุกฺขาปฏิปทา นาม โหติ. วิปริยาเยน สุขาปฏิปทา. 
กิเลเส ปน วิกฺขมฺเภตฺวา วิปสฺสนาปริวาส ํมคฺคปาตุภาว ํสณิก ํกุรุมานา             ทนฺธา
ภิญฺญา นาม โหติ. วิปริยาเยน ขิปฺปาภิญฺญา. อิติ อย ํสงฺขารุเปกฺขา                อา
คมนียฏฺฐาเน ฐตฺวา อตฺตโน อตฺตโน มคฺคสฺส นาม ํเทติ. เตน มคฺโค จตฺตาริ      นา
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มานิ ลภติ. 
สา ปนาย ํปฏิปทา กสฺสจิ ภิกฺขุโน นานา โหติ, กสฺสจิ จตูสุปิ มคฺเคสุ         เอ

กาว. พุทฺธาน ํปน จตฺตาโรปิ มคฺคา สุขาปฏิปทา ขิปฺปาภิญฺญาว อเหสุ ํตถา     ธมฺม
เสนาปติสฺส. มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส ปน ปฐมมคฺโค สุขาปฏิปโท             ขิปฺ
ปาภิญฺโญ อโหสิ. อุปริ ตโย ทุกฺขาปฏิปทา ทนฺธาภิญฺญา. ยถา จ ปฏิปทา,    เอว ํ
อธิปตโยปิ กสฺสจิ ภิกฺขุโน จตูสุ มคฺเคสุ นานา โหนฺติ. กสฺสจิ จตูสุปิ เอกาว. เอว ํสงฺ
ขารุเปกฺขา ปฏิปทาวิเสส ํนิยเมติ.  

                                                                                     (วิ.ม.ทุติย. ๘๐๑/๓๔๗ - ๘) 
 

(บดัน้ี เมื่อจะแสดง ความที่วิปัสสนาเป็นธรรมกาํหนดปฏิปทา               ท่าน
อรรถกถาจารยจึ์งกล่าวคาํต่อไปน้ีว่า :-)  

ก็ ถา้ว่า สังขารุเปกขาน้ี เมื่อข่ม ซ่ึงกิเลสทั้งหลาย แต่เร่ิมต้น(คือโดยความ
เป็นมุจจิตุกัมฺยตาญาณเป็นต้น ในปุพพภาค )   สามารถเพื่อข่ม โดยลําบาก                    
คือโดยมีอุสสาหะ(กล่าวคือจิตตปโยคะ) โดยมี สังขาร(คํา น้ี เป็นไวพจน์                    
ของสัปปโยคะนั้นนั้นแหละ, แม้ด้วยคาํทั้ง ๒ น้ี ท่านย่อมกล่าวถึงความสําเร็จ 
แห่งกิจนั่นเอง ของวิกขัมภนะ), (สังขารุเปกขา)ช่ือว่า เป็นทุกขาปฏิปทา.                 
โดยตรงกันข้าม(ได้แก่เพ่ือข่ม โดยไม่ลาํบาก(อทุกฺเขน), คือโดยไม่มีอุสสาหะ 
(อปฺปโยเคน กล่าวคือไม่มีจิตตปโยคะ), โดยไม่มีสังขาร(อสงฺขาเรน)  ช่ือว่า             
เป็นสุขาปฏิปทา.  

 

 
 

มหาฏีกา 
สาปิ หิ กาม ํ“อิม ํวารํ โรเจสุนฺ”ติ เอตฺถ กลาปสมฺมสนาวสาเน        อุทยพฺพยา

นุปสฺสนาย ปวตฺตมานาย อุปฺปนฺนสฺส วิปสฺสนูปกฺกิเลสสฺส              ติกฺขตฺตุ ํ 
วิกฺขมฺภเนน กิจฺฉตาวารํ ทุกฺขาปฏิปทาติ โรเจสุนฺติ วทนฺติ , อฏฺฐกถาย ํ      ปน 
“วิปสฺสนาญาเณ ติกฺเข สูเร ปสนฺเน วหนฺเต อุปฺปนฺน ํวิปสฺสนานิกนฺตึ            ทุกฺ
เขน  กสิเรน กิลมนฺโต ปริยาทิยตี”ติ วุตฺตตฺตา ปุพฺพภาเค                                 มุจฺจิ
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ตุกมฺยตาทิภาเวน  ปวตฺตมานา สงฺขารุเปกฺขา อตฺตโน ปฏิปกฺเข กิจฺเฉน         กสิเรน 
วิกฺขมฺเภนฺตี  ทุกฺขาปฏิปทาปกฺเขเยว ติฏฺฐตีติ. เตนาห “อาทิโต กิเลเส      วิกฺขมฺภย
มานา”ติอาทิ.  

                                                                                           (วิ.ม.มหาฏีกา ขอ้ ๘๐๑) 
 

เป็นความจริงว่า แม้สังขารุเปกขานั้น ก็เป็นทุกขาปฏิปทา ตลอดวาระ     
ของความเป็นปฏิปทาที่ลาํบาก เพราะการข่ม ส้ิน ๓ วาระ ซ่ึงวิปัสสนูปักกิเลส          
ที่เกิดขึ้น ในเมื่ออุทยพัพยานุปัสสนา เป็นไปอยู่ ในอวสานแห่งกลาปสัมมสน-
ญาณ ในอฏัฐสาลินีน้ีว่า “อาจารยท์ั้งหลายชอบใจแลว้ ซ่ึงวาระน้ี” เพราะเหตุนั้น                   
พระอรรถกถาจารยท์ั้งหลายยอ่มกล่าวว่า “ชอบใจแลว้” ดงัน้ี โดยแทก้็จริง,  

ถึงอยา่งนั้น ในอรรถกถาอฏัฐสาลินี เพราะท่านกล่าวไวว่้า                    “คร้ัน
เมื่อ(อุทยพัพย)วิปัสสนาญาณ เขม้แข็ง แกร่งกลา้ ผ่องใส เป็นไปอยู ่              พระ
โยคาวจร ยอ่มครอบงาํ ซ่ึงนิกนัติในวิปัสสนา ที่เกิดขึ้น ลาํบากอยู ่                     ดว้ย
ความทุกข ์ คือดว้ยความลาํบาก” ดงัน้ี  สังขารุเปกขา ที่เป็นไป โดยความเป็นมุจจิ
ตุกัมฺยตาญาณเป็นต้น ในปุพพภาค  เมื่อข่ม ซ่ึงธรรมทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ แก่
ตน โดยความยาก  คือโดยความลําบาก  ( สังขา รุ เปกขานั้ น )ย่อมตั้ งอยู่                          
ในฝ่ายทุกขาปฏิปทาที เดียว. ด้วยเหตุนั้ น ท่านอาจาย์จึงกล่าวคํามีอาทิ ว่า            
“เม่ือข่ม ซ่ึงกิเลสทั้งหลาย แต่เร่ิมต้น” ดงัน้ี. 

 

อาทิโตติ ปุพฺพภาเค, มุจฺจิตุกมฺยตาทิภาเวน ปวตฺตนกาเลติ อตฺโถ.(จูฬฏีกา) 
บทว่า แต่เ ร่ิมต้น ได้แก่  ในปุพพภาค, อธิบายว่า ในกาลที่ เ ป็นไป                      

โดยความเป็นมุจจิตุกมัยตาเป็นตน้. 
ส่วนว่า ข่มไดแ้ลว้ ซ่ึงกิเลสทั้งหลาย สังขารุเปกขาน้ีกระทาํอยู ่                   ซ่ึง

ความปรากฏของมรรคอันมีวิปัสสนาเป็นทีอ่ยู่ โดยชา้ๆคือไม่เร็ว                        (สัง
ขารุเปกขา)ช่ือว่า เป็นทันธาภิญญา.  

 

(วิปสฺสนา ปริวาโส เอตฺสส อตฺถีติ วิปสฺสนาปริวาโส, มคฺคปาตุภาโว,           
ต ํปน สีฆ ํกุรุมานา ขิปฺปาภิญฺญา นาม โหตีติ วุตฺต ํ“สณิกนฺ”ติ. กุรุมานา อย ํ         สงฺ
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ขารุเปกฺขาติ โยชนา.  
                                                                                            (วิ.ม.มหาฏีกา ขอ้ ๘๐๑) 
วิปัสสนา เป็นที่อยู ่ของธรรมน้ี มีอยู ่เพราะเหตุนั้น ธรรมน้ี ช่ือว่า วิปัสสนา

ปริวาส, ได้แก่ ความปรากฏแห่งมรรค(ความปรากฏแห่งมรรค              อันมี
วิปัสสนาเป็นที่อยู)่ , 

ก็ สังขารุเปกขาน้ีกระทําอยู่ ซ่ึงความปรากฏแห่งมรรคนั้น โดยเร็วๆ                    
สังขารุเปกขาจึงช่ือว่า เป็นขิปปาภิญญา เพราะเหตุนั้น ท่านอาจารย์ จึงกล่าวว่า 
“โดยช้า ๆ”ดงัน้ี. ประกอบความว่า สังขารุเปกขาน้ี กระทาํอยู)่ 

 

โดยตรงกันข้าม สังขารุเปกขา ช่ือว่า  เป็นขิปปาภิญญา(ความว่า                      
สังขารุเปกขาข่มไดแ้ลว้ ซ่ึงกิเลสทั้งหลาย  สังขารุเปกขากระทาํอยูซ่ึ่งความปรากฏ
ของมรรคอนัมีวิปัสสนาเป็นที่อยู ่โดยเร็วๆ สังขารุเปกขาช่ือว่า เป็นขิปปาภิญญา).  

สังขารุเปกขาน้ี ตั้งไว ้ในเหตุเป็นแดนมา(คือตั้งไว ้ในเหตุเป็นแดนเกิด 
ของมรรค) ยอ่มให้ ซ่ึงช่ือ แก่มรรค ของตน ของตน อยา่งน้ี.  

 

(ยโต มคฺโค อาคจฺฉติ, ต ํอาคมนียฏฺฐาน,ํ ตสฺมึ อาคมนียฏฺฐาเน. มคฺคสฺส 
ปภวฏฺฐาเน ฐตฺวา นาม ํเทตีติ สมฺพนฺโธ. ทุกฺขาปฏิปทาทนฺธาภิญฺญาทิวิปสฺสนา-  
นโย อญฺโญ, อญฺโญ เอว มคฺโคติ อาห “อตฺตโน อตฺตโน มคฺคสฺสา”ติ.  

                                                                                            (วิ.ม.มหาฏีกา ขอ้ ๘๐๑) 
มรรค ย่อมมา จากเหตุใด, เหตุนั้น ช่ือว่า อาคมนียฏัฐานะ, แปลว่า ในเหตุ

เป็นแดนมานั้น ของมรรค. สัมพันธ์ว่า ตั้ งไว้ ในเหตุเป็นแดนเกิด ของมรรค      
ยอ่มให้ ซ่ึงช่ือ. 

วิ ปัสสนานัยมีทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาเป็นต้น เ ป็นอย่างหน่ึง,           
มรรคนัน่เอง ก็เป็นอยา่งหน่ึง เพราะเหตุนั้น ท่านอาจารยจึ์งกล่าวว่า                   “แก่
มรรค ของตน ของตน” ดงัน้ี).  

 

มรรค ยอ่มได ้ซ่ึงช่ือ ๔ อยา่ง โดยอาคมนียฏัฐานะนั้น.  
(เตน อาคมนโต ลทฺธนาเมน “ทุกฺขาปฏิปทา ทนฺธาภิญฺญา”ติอาทีนิ จตฺตาริ 

นามานิ ลภติ. น หิ มคฺคสฺส สรสโต เอทิส ํนาม ํอตฺถิ. วิ.ม.มหาฏีกา ข้อ ๘๐๑ 
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มรรค ย่อมได้ ซ่ึงช่ือ ๔ อย่าง มีอาทิว่า  “ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา”      
โดยเป็นช่ือที่ได ้ เพราะแดนมา โดยอาคมนียฏัฐานะนั้น. จริงทีเดียว ช่ือ ๔ อย่าง
เช่นน้ี  ไม่มีโดยสภาวะ ของมรรค.) 

 

ก็ ปฏิปทาน้ีนั้น ยอ่มมีต่าง ๆกนั(คือมีเป็น แผนก ๆ ในมรรค ๔)               แก่
ภิกษุ บางรูป, ปฏิปทาหน่ึงเดียวเท่านั้น ย่อมมี ในมรรคทั้ง ๔ แก่ภิกษุ บางรูป
(เพราะเหตุนั้น ความแน่นอน จึงไม่มี โดยความหวัน่ไหวคือเปลี่ยนแปลงได้,       
จลนโต).  ส่วน มรรคทั้ง ๔ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ งหลาย(แม้ทั้งปวง)             
เป็นสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญาเท่านั้น.ของท่านพระธรรมเสนาบดีเหมือนอยา่งนั้น.                   
ส่วน ของพระมหาโมคคลัลานเถระ ปฐมมรรค ไดเ้ป็นสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา.  
มรรค ๓ เบื้องบน ได้เป็นทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา(อุปริ ตโย ทุกฺขาปฏิปทา 
ทนฺธาภิญฺญา, แต่ในอฏัฐสาลินี หนา้ ๒๙๔ ท่านกล่าวว่า มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส 
ฯเปฯ , อุปริ ตโย มคฺคา ทุกฺขาปฏิปทา ขิปฺปาภิญฺญา. กสฺมา ? นิทฺทาภิภูตตฺตา).  

 

ว่าด้วยอธิปติ ๔ ในมรรค ด้วยอ านาจปุพพาภิสังขาร 
(เพื่อแสดง แม้ซ่ึงอธิปติ โดยความเก่ียวข้องกับปฏิปทา ท่านอาจารย์          

จึงกล่าวว่า : -)  ก็ ปฏิปทา เป็นฉันใด, แม้อธิบดีทั้งหลาย(มีฉันทาธิปติเป็นตน้)                   
ก็เป็นฉันนั้น ยอ่มมีต่าง ๆกนั (คือมีเป็น แผนก ๆ) ในมรรค ๔ แก่ภิกษุ บางรูป.  

(เป็นความจริงว่า มรรค มีฉันทะเป็นอธิบดีก็มี ในบรรดาธรรมทั้งหลาย       
มีวีริยะเป็นตน้ อย่างใดอย่างหน่ึงเป็นอธิบดีก็มี เฉพาะแต่ละคน อนัตามสมควร        
แก่ปุพพาภิสังขาร, ความแน่นอน ไม่มีอยู่ แก่ใคร ๆ. ดว้ยเหตุนั้น  ท่านอาจารย์      
จึงกล่าวคาํมีอาทิว่า “แก่ภิกษุ บางรูป” ดงัน้ี. มหาฏีกา). 

อธิบดีหน่ึงเดียวเท่านั้น ยอ่มมี ในมรรคทั้ง ๔  แก่ภิกษุ บางรูป.                  สัง
ขารุเบกขา ยอ่มกาํหนด ซ่ึงความแตกต่างกนัแห่งปฏิปทา อยา่งน้ี. 

 

ความหมายค าว่า ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ 
ญาณทสฺสนวิสุทฺธิยา ปฏิปทาภาวโต ติลกฺขณชานนฏฺเฐน ปจฺจกฺขโต              

ทสฺสนฏฺเฐน ปฏิปกฺขโต วิสุทฺธตฺตา จ ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธิ นาม. 
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                                                                                          (วิภาวินีฏีกา ป.๙ ขอ้ ๕๔) 
 

ช่ือว่า ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความว่า ช่ือว่าปฏิปทา เพราะความเป็น
เคร่ืองเป็นไปของญาณทัสสนวิสุทธิคืออริยมรรค, ช่ือว่าญาณ เพราะอรรถว่า              
รู้ลักขณะ ๓, ช่ือว่าทัสสนะ เพราะอรรถว่า เห็นโดยประจักษ์, และช่ือว่าวิสุทธิ                      
เพราะบริสุทธ์ิจากธรรมอนัเป็นปฏิปักษ.์ 

 

กิญฺจาปิ หิ อุทยพฺพยญาณํ ตีรณปริญฺญนฺโตคธเมว, อุทยพฺพยาทีนํ ปน 
ชานนฏฺเฐน, ปจฺจกฺขโต ทสฺสนฏฺเฐน จ ญาณทสฺสนานิ, อุทยพฺพยญาณาทีนิ.            
ตานิเยว ปฏิปกฺขโต วิสุทฺธตฺตา ญาณทสฺสนวิสุทฺธิ, สา เอว อริยมคฺโค ปฏิปชฺชติ  
เอตายาติ ปฏิปทา จาติ ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธีติ วุตฺต.ํ           

                                                                                                 (มหาฏีกา ขอ้ ๗๓๗) 
เป็นความจริงว่า อุทยพัพยญาณที่ไม่คล่องแคล่ว เป็นญาณที่หยัง่ลงภายในตี

รณปริญญานั่นเอง แม้ก็จริง,  ถึงอย่างนั้ น ญาณทั้ งหลายมีอุทยัพพยญาณ                    
ที่คล่องแคล่วเป็นตน้ ช่ือว่า ญาณ เพราะอรรถว่า รู้ถึงความเกิดขึ้นและความส้ินไป
เป็นตน้, และช่ือว่า ทัสสนะ เพราะอรรถว่า เห็นโดยประจักษ์. 

อุทยัพพยญาณเป็นต้นเหล่านั้ นนั่นแหละ ช่ือว่า  ญาณทัสสนวิสุทธิ                       
เพราะบริสุทธ์ิจากธรรมอนัเป็นปฏิปักษ,์ 

และญาณทัสสนวิสุทธินั้ นนั้ นแหละ เ ป็นปฏิปทา  เพราะอรรถว่า                 
โลกียญาณทัสสนวิสุทธิ  ๙ เป็นเคร่ืองเป็นไปของอริยมรรค เพราะเหตุนั้ น                   
จึงเรียกว่า ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ. 

ภังคานุปัสสนาในฐานะอนุปัสสนา ๗ 
กลาปสัมมสนญาณ เป็นอนุมานญาณ 

พลวอุทยัพพยญาณ  และภงัคญาณในฐานะอนุปัสสนา ๓  
มีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้น เป็นปัจจักขญาณ 

 

ตตฺถ ยสฺมา ภงฺโค นาม อนิจฺจตาย ปรมา โกฏิ, ตสฺมา โส ภงฺคานุปสฺสโก           
โยคาวจโร สพฺพ ํสงฺขารคตํ อนิจฺจโต อนุปสฺสติ, โน นิจฺจโต. ตโต อนิจฺจสฺส             
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ทุกฺขตฺตา, ทุกฺขสฺส จ อนตฺตตฺตา ตเทว ทุกฺขโต อนุปสฺสติ, โน สุขโต. อนตฺตโต 
อนุปสฺสติ โน อตฺตโต. 
                                          (วิ.ม. ทุติยภาค. ขอ้ ๗๔๒  หนา้ ๓๑๕ ภงัคานุปัสสนาญาณกถา) 

ในอาการทั้ งหลายเหล่านั้ นมีอนิจจะเป็นต้น เพราะเหตุคือ  ช่ือว่า                      
ความดับ เป็นเงื่อนปลายสุด แห่งภาวะที่ไม่เที่ยง(ส่วน ชาติ เป็นอาทิโกฏิ,                 
ชรา เป็นมชัฌิมโกฏิ แห่งภาวะที่ไม่เที่ยง) เพราะเหตุนั้น พระโยคาวจร                    ผู ้
เห็นเนืองๆ ซ่ึงความดบันั้น ย่อมเห็นเนือง ๆ  ซ่ึงสังขารทั้งปวง โดยความไม่เที่ยง
เท่านั้น(ดว้ยอาํนาจภงัคทสัสนะเท่านั้น), มิใช่เห็นโดยความเป็นนิจจะ. 

ต่อจากอนิจจานุปัสสนานั้น ย่อมเห็นเนืองๆ ซ่ึงสังขารทั้งปวงที่เห็นแล้ว
โดยความไม่เที่ยงนั้น โดยความเป็นทุกขเ์ท่านั้น, มิใช่เห็นโดยความเป็นสุข. 

ต่อจากทุกขานุปัสสนานั้น ย่อมเห็นเนืองๆ ซ่ึงสังขารทั้งปวงที่เห็นแล้ว           
โดยความเป็นทุกขน์ั้น โดยความเป็นอนตัตาเท่านั้น, มิใช่เห็นโดยความเป็นอตัตา. 

เพราะส่ิงที่ไม่ เที่ยง เป็นทุกข์ และเพราะส่ิงที่ เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา                     
โดยแน่นอน. 

มหาฏีกา 
อนิจฺจโต อนุปสฺสตีติ น กลาปโต สมฺมสนฺโต วิย “อนิจฺจํ ขยฏฺเฐนา”ติ              

(ปฏิ.ม. ๓๑/๔๘/๕๕)  อนุมานวเสน , นาปิ อารทฺธวิปสฺสโก วิย อุทยคฺคหณ-                 
ปุพฺพกวยทสฺสนวเสน, อถ โข อุทยพฺพยญาณานุภาเวน ปจฺจกฺขโต อุปฏฺฐิเตสุ         
อุทยวเยสุ วุตฺตนเยน อุทย ํมุญฺจิตฺวา ภงฺคทสฺสนวเสเนว อนิจฺจโต อนุปสฺสติ. 

                  (มหาฏีกา ขอ้ ๗๔๒ หนา้ ๔๘๖ - ๗ ภงฺคานุปสฺสนาญาณกถาวณฺณนา) 

บ ท ว่ า  พระโยคาวจรผู้ เห็น เ นืองๆ  ซ่ึ งความดับนั้ น (ภั งคญาณ)                        
ย่อมเห็น เ นือง  ๆ  ซ่ึ ง สังขารทั้ งปวง โดยความไม่ เที่ ยง เ ท่านั้ น ,มิใ ช่ เห็น                         
โดยความเป็นนิจจะ อธิบายว่า ภังคญาณมิใช่เห็นด้วยอาํนาจอนุมานญาณว่า             
“ช่ือว่า อนิจจัง เพราะอรรถว่าส้ินไป”ดังน้ี เหมือนอย่างพิจารณาโดยกลาป             
(กลาปสัมมสนญาณ, เพราะเหตุนั้น ภงัคญาณยอ่มเห็นโดยปัจจกัขญาณ),  

ทั้ งภังคญาณมิใช่เห็น ด้วยอํานาจการเห็นความเส่ือมที่มีการถือ เอา             
ความเกิดขึ้นเป็นเบื้องตน้ เหมือนอยา่งอารัทธวิปัสสกบุคคล(ตรุณอุทยพัพยญาณ),                                         
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โดยที่แท้ (ภังคญาณ)ปล่อยแล้ว ซ่ึงความเกิดขึ้ น ตามนัยที่กล่าวแล้ว             
ในความเกิดขึ้นและความดับไปที่ปรากฏแล้ว โดยปัจจักขญาณ ด้วยอานุภาพ          
แห่งพลวอุทยพัพยญาณ  ย่อมเห็นเนืองๆ โดยความไม่เที่ยง ดว้ยอาํนาจการเห็น               
ความดบัเท่านั้น.  
  

ภังคานุปัสสนาในฐานะนิพพิทานุปัสสนาและวิราคานุปัสสนา 
 ยสฺมา ปน ย ํอนิจฺจ ํทุกฺขมนตฺตา, น ต ํอภินนฺทิตพฺพ.ํ ยญฺจ น อภินนฺทิตพฺพ,ํ 
น ตตฺถ รชฺชิตพฺพ.ํ ตสฺมา เอตสฺมึ ภงฺคานุปสฺสนานุสาเรน "อนิจฺจ ํทุกฺขมนตฺตา"ติ 
ทิฏฺเฐ สงฺขารคเต นิพฺพินฺทติ, โน นนฺทติ. วิรชฺชติ, โน รชฺชติ.  
                        (วิ.ม. ทุติยภาค. ขอ้ ๗๔๒  หนา้ ๓๑๕ ภงัคานุปัสสนาญาณกถา) 
 ก็ เพราะเหตุคือ ธรรม ๒๕ ส่วนอันใด เป็นอนิจจะ ทุกขะและอนัตตา, 
ธรรม ๒๕ ส่วนอันนั้นไม่ควรอภินันทิ. และธรรม ๒๕ ส่วนอันใด ไม่ควร                    
อภินันทิ, อันบุคคลไม่ควรกําหนัดในธรรม ๒๕ ส่วนอันนั้น. เพราะเหตุนั้น                 
พระโยคาวจรย่อมเบื่อหน่าย,ไม่ใช่นันทิ .  ย่อมคลายกําหนัด,ไม่ใช่ราคะ                            
ในสังขารคตะที่ถูก เห็นนั่นว่า "อนิจจัง ทุกขังและอนัตตา" ตามแนวทาง                          
แห่งภงัคานุปัสสนา 

 
 
 
 

ภังคานุปัสสนาในฐานะนิโรธานุปัสสนา 
เป็นปัจจักขญาณ และอนุมานญาณ 

 

โส เอว ํอรชฺชนฺโต โลกิเกเนว ตาว ญาเณน ราคํ นิโรเธติ , โน สมุเทติ. 
สมุทยํ น  กโรตีติ  อ ตฺโถ .  อถ  วา  โส เอวํ วิร ตฺโต ยถา  ทิ ฏฺฐํ  ส งฺขารคตํ,                            
ตถา อทิฏฺฐมฺปิ อนฺวยญาณวเสน นิโรเธติ,  โน สมุเทติ. นิโรธโตว มนสิกโรติ. 
นิโรธเมวสฺส ปสฺสติ, โน สมุทยนฺติ อตฺโถ.   
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                                                                            (วิ.ม. ขอ้ ๗๔๒ หนา้ ๓๑๕ - ๑๖)                                                                                    
พระโยคาวจรนั้น เมื่อไม่กาํหนัดอยู่ ด้วยอาํนาจวิราคานุปัสสนาอย่างน้ี 

ย่อมทําราคะให้ดับไป ด้วยโลกียญาณนั่นเทียวกล่าวคือนิโรธานุปัสสนา               
โดยวิกขมัภนนิโรธ ก่อน, ไม่ใช่ย่อมทาํราคะให้เกิดขึ้น. อธิบายว่า ย่อมไม่ทาํให้
เป็นสมุทยั. 

อีกอย่างหนึ่ง มีความหมายว่า พระโยคาวจรนั้น เป็นผูค้ลายกาํหนัดแลว้
ด้ ว ย อํ า น า จ วิ ร า ค า นุ ปั ส ส น า  ต า ม แ น ว แ ห่ ง ภั ง ค า นุ ปั ส ส น า อ ย่ า ง น้ี                                  
เธอย่อมยงัสังขารที่ได้เห็นอยู่ คือที่ปรากฏอยู่ ในปัจจุบันให้ดับไป ด้วยอาํนาจ
แห่งปัจจักขญาณ ไดแ้ก่ มนสิการถึงปัจจุบนัขณิกนิโรธ  ฉันใด, ก็ย่อมยงัสังขาร
แมท้ี่ไม่ไดเ้ห็น คือที่เป็นอดีตและอนาคตให้ดบัไป ดว้ยอาํนาจแห่งอนุมานญาณ 
ฉันนั้ น, ไม่ใช่ย่อมทําให้เกิดขึ้ น.คือย่อมมนสิการ โดยความดับไปเท่านั้น.                  
ยอ่มเห็นความดบัไปของสังขารนั้นเท่านั้น ,ไม่ใช่ยอ่มเห็นความเกิดขึ้น. 

 

ภังคานุปัสสนาในฐานะปฏินิสสัคคานุปัสสนา 
โส เอวํ ปฏิปนฺโน ปฏินิสฺสชฺชติ , โน อาทิยติ. กึ  วุตฺตํ โหติ  ? อยมฺปิ           

อนิจฺจาทิอนุปสฺสนา ตทงฺควเสน สทฺธึ ขนฺธาภิสงฺขาเรหิ กิเลสานํ ปริจฺจชนโต, 
สงฺขตโทสทสฺสเนน จ ตพฺพิป รี เต  นิ พฺพา เน ตนฺนิ นฺนตาย ปกฺขนฺทนโต                  
ปริจฺจาคปฏินิสฺสคฺโค เจว ปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคฺโค จาติ วุจฺจติ. ตสฺมา ตาย                
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ยถาวุตฺเตน นเยน กิเลเส ปริจฺจชติ, นิพฺพาเน จ ปกฺขนฺทติ.  นาปิ 
นิพฺพตฺตนวเสน กิเลเส อาทิยติ, น อโทสทสฺสิตาวเสน สงฺขตารมฺมณํ. เตน วุจฺจติ 
“ปฏินิสฺสชฺชติ โน อาทิยตี”ติ.        (วิ.ม.ขอ้ ๗๔๒ หนา้ ๓๑๖)                                                                                  

พระโยคาวจรนั้นผูก้าํลงัเป็นไป ดว้ยอาํนาจแห่งอนุปัสสนา ๖                          มี
อนิจจานุปัสสนาเป็นตน้ ตามแนวแห่งภงัคานุปัสสนา อยา่งน้ี ยอ่มสละทิ้ง ,ไม่ใช่
ย่อมยึดถือ. คาํอธิบายเป็น อย่างไร ? อธิบายว่า  อนุปัสสนา ๖                       มี
อนิจจานุปัสสนาเป็นต้นแม้น้ี  ตามแนวแห่งภังคานุปัสสนา ท่านเรียกว่า                        
เป็นปริจจาคปฏินิสสัคคะ เพราะบริจาคกิเลสทั้งหลาย พร้อมทั้งขันธ์ทั้งหลาย          
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ที่บัง เกิดแต่กรรม และอภิสังขารทั้ งหลายคือกรรมที่มี กิ เลสนั้ นเป็นเหตุ                 
ดว้ยอาํนาจตทงัคปหาร, 

และเรียกว่าเป็นปักขันทนปฏินิสสัคคะ  เพราะแล่นไป ในนิพพาน                     
ที่มีสภาวะนิจจะและสุขเป็นตน้ อนัวิปริตจากสังขตธรรมนั้น โดยความแล่นไป            
คือความน้อมไปในนิพพานนั้น ดว้ยการเห็นโทษมีอนิจจตาและทุกขตาเป็นต้น
ในสังขตธรรมทั้งหลาย. 

เพราะเหตุนั้น ภิกษุผู้ประกอบ ด้วยอนุปัสสนา ๖ มีอนิจจานุปัสสนา          
เป็นตน้นั้น ยอ่มบริจาคกิเลสทั้งหลาย และยอ่มแล่นไปในนิพพาน                 โดยนยั
ตามที่กล่าวแลว้. 

ทั้งย่อมไม่ยึดถือกิเลสทั้งหลาย ด้วยอํานาจการทํากิเลสให้บังกิดขึ้ น,                 
ก็บุคคลย่อม ยึดเอาสังขารทั้ งหลาย ด้วยอํานาจความเป็นผู้ไม่ เ ห็นโทษ                     
เพราะเหตุนั้ น บุคคลย่อมไม่ยึดถือสังขตารมณ์ โดยความเป็นผู้เห็นโทษ.          
เพราะเหตุนั้น ท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่า “ยอ่มสละทิ้ง, ไม่ใช่ยอ่มยึดถือ. 

 
 

ความเป็นไปของภงัคานุปัสสนาในฐานะอนุปัสสนา ๗ 
เกจิ ปเนตฺถ “อนิจฺจโต อนุปสฺสติ, โน นิจฺจโตติอาทินา วิสุ ํทสฺสนกิจฺจ ํนตฺถิ, 

ภงฺคทสฺสเนเนว สพฺพ ํทิฏฺฐํ โหตี”ติ วทนฺติ, ต ํภงฺคานุปสฺสนาย มตฺถกปฺปตฺติย ํ      
ยุตฺต,ํ ตโต ปน ปุพฺพภาเค อเนกาการโวการา อนุปสฺสนา อิจฺฉิตพฺพาว. อญฺญถา 
“อนิจฺจโต อนุปสฺสตี”ติอาทิกา(ปฏิ.ม.๓๑/๕๑/๕๙) ปาฬิ, “อเนเกหิ อากาเรหิ              
ปุนปฺปุน ํปสฺสตี”ติ(ปฏิส.ํอฏฺ.๑/๒๗๗) อาคตา ตสฺสา อฏฺฐกถา จ วิโรธิตา สิยา. 

                                                                                                                                          (มหาฏีกา ขอ้ ๗๔๒ หนา้ ๔๘๗) 
 
ก็ ในเร่ืองน้ี เกจิอาจารย ์ยอ่มกล่าวว่า ดว้ยคาํมีอาทิว่า “ภงัคานุปัสสกบุคคล

ย่ อ ม เ ห็ น สั ง ข า ร ทั้ ง ป ว ง  โ ด ย ค ว า ม ไ ม่ เ ที่ ย ง ( คื อ อ นิ จ จ า นุ ปั ส ส น า ) ,                               
ไ ม่ ใ ช่โด ยค ว า มเที่ ย ง ”ดัง น้ี  กิ จ คื อ ก า ร เ ห็น  เ ป็ น ญ า ณ แ ผ นก หน่ึ ง  ไม่มี                           
(คืออนุปัสสนา ๗ เป็นญาณเดียวกัน มิใช่แต่ละญาณ), ด้วยการเห็นความดับ
นั่นเอง ช่ือว่าย่อมเป็นอันเห็น ๗ อาการทั้ งปวง”ดังน้ี, คําของเกจิอาจารย์นั้น                
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เป็นอันสมควร ในเมื่อ ถึงยอดแห่งภังคานุปัสสนา, แต่  ในส่วนเบื้ องต้น                    
จากภงัคานุปัสสนาที่ถึงยอดนั้น  อนุปัสสนาทั้งหลาย ที่เกลื่อนกล่นดว้ยอาการเป็น
อเนก อันพระโยคีพึงปรารถนาทีเดียว. เมื่อว่าโดยประการอย่างอื่น ปฏิสัมภิทา
มคัคพระบาลี มีอาทิว่า “ย่อมเห็นเนือง ๆ โดยความไม่เที่ยง,                      และ
อรรถกถาของพระบาลีนั้น ที่มาแลว้ว่า “ย่อมเห็นบ่อย ๆ โดยอาการทั้งหลายเป็น
อเนก(มีการเห็นเนือง ๆ  โดยความไม่เที่ยงเป็นตน้ ดว้ยอนิจจานุปัสสนา            เป็น
ตน้)”ดงัน้ี ก็พึงผิด. 

 

ภยตุปัฏฐานญาณ เป็นปัจจักขญาณ และอนุมานญาณ 
ตสฺส “อตีตา สงฺขารา นิ รุทฺธา , ปจฺจุปฺปนฺนา  นิ รุชฺฌนฺติ , อนาคเต                    

นิ พฺพตฺตนกสงฺขาราปิ  เอวเมว นิ รุ ชฺ ฌิ สฺสนฺตี ”ติ  ปสฺสโต เอตสฺมึ  ฐา เน                            
ภยตุปฏฺฐานญาณ  นาม อุปฺปชฺชติ.      (วิ.ม.ทุติยภาค.ขอ้ ๗๕๐ หนา้ ๓๑๙)                                                                              

เมื่อพระโยคาวจรนั้ นเห็นอยู่ ว่า  “ อดีตสังขารทั้ งหลายดับไปแล้ว,                    
ปัจจุบันสังขารทั้งหลายยอ่มดบั, แมสั้งขารทั้งหลายที่จกับงัเกิด ในอนาคต ก็จกัดบั
เหมือนกนัอยา่งน้ี” ดงัน้ี ช่ือว่า ภยตุปัฏฐานญาณ ยอ่มเกิดขึ้น ในฐานะน้ี. 

 

มหาฏีกา 
          ปจฺจุปฺปนฺนาติ อทฺธาปจฺจุปฺปนฺนา โอฬาริกา ทีฆตรปพนฺธา,ขณปจฺจุปฺปนฺนา 
สุขุมตรา อิตฺตรกาลา, สนฺตติปจฺจุปฺปนฺนา มชฺฌิมา อิธ อาทิโต ปริคฺคเหตพฺพา.           
ภยโต ภายิตพฺพโต อุปติฏฺฐนเกสุ ญาณ ํภยตุปฏฺฐานญาณ . 
                                                                           (มหาฏีกา ขอ้ ๗๕๐ หนา้ ๔๙๒) 

บทว่า ปัจจุบันสังขารทั้ งหลาย  ได้แก่  อัทธาปัจจุบัน เป็นโอฬาริกะ                  
นับเน่ืองด้วยกาลยาวนาน, ขณปัจจุบัน อันสุขุม ย่ิงนัก มีกาลนิดหน่อย,                     
สันตติปัจจุบัน มีในท่ามกลางแห่งอทัธาและขณะ  (ก็ปัจจุบันสังขารทั้งหลาย)         
อนับณัฑิตพึงกาํหนดถือเอา แต่เร่ิมตน้ ในภยญาณน้ี. 
 ญาณ ในสังขารทั้ งหลายที่ปรากฏ โดยเป็นแดนน่ากลัว โดยเป็นส่ิงที่              
พึงกลวั ช่ือว่า ภยตุปัฏฐานญาณ. 
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ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ มีสุญญตานุปัสสนาเป็นประธาน 
 โส เอว ํปฏิสงฺขานุปสฺสนาญาเณน “สพฺเพ สงฺขารา สุญฺญา”ติ ปริคฺคเหตฺวา 
                                                                                                   (วิ.ม. ขอ้ ๗๖๐ หนา้ ๓๒๖) 

พระโยคาวจรนั้น คร้ันกําหนดถือเอาแล้วว่า “สังขารทั้ งหลายทั้ งปวง             
เป็นสภาพสูญ”ดงัน้ี ดว้ยปฏิสังขานุปัสสนาญาณ อยา่งน้ี 

ส งฺ ข า ร า นํ  อ นิ จฺ จ ทุ กฺ ข า ก า ร า ทิ ป ริ คฺ ค ณฺ ห น ว เ ส น  ป ว ตฺ ต มฺ ปิ                              
ปฏิสงฺขานุปสฺสนาญาณํ วิ เสสโต อนตฺตาการปริคฺคณฺหนปธานนฺติ  วุ ตฺตํ                    
“สพฺเพ สงฺขารา สุญฺญาติ ปริคฺคเหตฺวา”ติอาทิ. ตสฺมิญฺหิ สติ สจฺจสมฺปฏิเวโธ                 
อิชฺฌติ, น อสติ. ตทภาวโต หิ อนิจฺจทุกฺขลกฺขณปญฺญาปกมฺปิ สรภงฺคสตฺถาราทีน ํ
สาสนํ อนิยฺยานิกเมว ชาตํ. อถ วา เตสํ นิจฺจสาราทีหิ ริตฺตกํ สนฺธาย “สพฺเพ                  
สงฺขารา สุญฺญาติ ปริคฺคเหตฺวา”ติ วุตฺต.ํ ยญฺหิ ยโต ริตฺตก,ํ ต ํเตน สุญฺญ.ํ 
                                                                                                     (มหาฏีกา หนา้ ๕๐๒ - ๓) 

ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ แม้กาํลังเป็นไป ด้วยอาํนาจการกาํหนดถือเอา 
อนิจจาการะและทุกขาการะเป็นต้น ของสังขารทั้ งหลาย แต่ว่าโดยพิเศษ                      
มีการก าหนดถือเอาอนัตตาการะเป็นประธาน  เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวคํา           
เป็นตน้ว่า “คร้ันก าหนดถือเอาแล้วว่า สังขารทั้งปลายทั้งปวง เป็นสภาพสูญ”ดงัน้ี.  
เพราะว่า ค ร้ันเมื่อการกําหนดถือเอาอนัตตาการะเป็นประธานนั้ น มีอยู่                             
การแทงตลอดสัจจะ ย่อมสําเร็จ, คร้ันเมื่อการกําหนดถือเอาอนัตตาการะ                   
เป็นประธาน ไม่มี การแทงตลอดสัจจะ ย่อมไม่สําเร็จ. จริงทีเดียว คําสอน                                  
ของศาสดาทั้ งหลาย มีสรภังคศาสดา เ ป็นต้น  แม้บัญญัติอ นิจจลักขณะ                       
แ ล ะ ทุ ก ข ลัก ข ณ ะ  ก็ ไ ม่ เ ป็ น นิ ยยา นิ ก ธรรม แ น่ น อ น  เพ รา ะ ค ว า ม ไ ม่ มี                               
แห่งอนตัตลกัขณะนั้น . 

อีกอย่างหน่ึง  ท่ านอาจารย์ กล่ าวว่า  “คร้ันก าหนดถือ เอาแล้ว ว่ า                       
สังขารทั้ งหลายทั้ งปวง เป็นสภาพสูญ”ดังน้ี  ท่านหมายถึงความว่างเปล่า                     
จากนิจจสาระ สุขสาระ อตัตสาระและสุภสาระ ของสังขารทั้งหลาย. จริงทีเดียว 
สังขารใดว่างเปล่า จากนิจจสาระเป็นต้นใด, สังขารนั้น ก็สูญจากนิจจสาระ             
เป็นตน้นั้น.                  
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ภยตุปัฏฐานญาณ   อาทีนวานุปัสสาญาณ    
นิพพิทานุปัสสนาญาณ เป็นญาณเดียวกัน                        

ยา จ ภยตุปฏฺฐาเน ปญฺญา ยญฺจ อาทีนเว ญาณํ ยา จ นิพฺพิทา, อิเม ธมฺมา 
นานตฺถา เจว นานาพฺยญฺชนา จ,  อุทาหุ เอกตฺถา,  พฺยญฺชนเมว นานนฺติ ? ยา จ            
ภยตุปฏฺฐาเน ปญฺญา ยญฺจ อาทีนเว ญาณํ ยา จ นิพฺพิทา,  อิเม ธมฺมา เอกตฺถา,             
พฺยญฺชนเมว นานํ. ยา จ อนตฺตานุปสฺสนา ยา จ สุญฺญตานุปสฺสนา,  อิเม ธมฺมา 
นานตฺถา เจว นานาพฺยญฺชนา จ,  อุทาหุ เอกตฺถา,  พฺยญฺชนเมว นานนฺติ ? ยา จ อนตฺ
ตานุปสฺสนา ยา จ สุญฺญตานุปสฺสนา,  อิเม ธมฺมา เอกตฺถา,  พฺยญฺชนเมว นาน.ํ 

                                 (ปฏิสมฺภิทามคฺค. เล่ม ๓๑ ขอ้ ๒๒๗ หนา้ ๒๘๑ วิโมกขกถา) 
 

ภยตุปัฏฐานปัญญา อาทีนวญาณ และนิพพิทาอันใด, ธรรมทั้งหลายคือ
ญาณเหล่าน้ี มีอรรถคือสภาวะต่างกนั และมีพยญัชนะต่างกนั,หรือว่า มีอรรถคือ
สภาวะอย่างเดียวกัน  พยญัชนะเท่านั้น ต่างกัน ? ตอบว่า ภยตุปัฏฐานปัญญา 
อาทีนวญาณ และนิพพิทาอนัใด, ธรรมทั้งหลายคือญาณเหล่าน้ี  มีอรรถคือสภาวะ
อยา่งเดียวกนั พยญัชนะเท่านั้น ต่างกนั.                 

อนัตตานุปัสสนา และสุญญตานุปัสสนาอันใด, ธรรมทั้งหลายเหล่าน้ี                   
มี อ รรถ ต่ าง กัน  แ ล ะ มี พ ยัญชนะต่ าง กัน , ห รือ ว่ า  มี อ รรถ อย่ าง เ ดียวกัน                            
พยญัชนะเท่านั้น ต่างกนั ? ตอบว่า อนตัตานุปัสสนาและสุญญตานุปัสสนาอนัใด, 
ธรรมทั้งหลายเหล่าน้ี  มีอรรถอยา่งเดียวกนั พยญัชนะเท่านั้น ต่างกนั.                 

อรรถกถา 
ยา จ ภยตุปฏฺฐาเน ปญฺญาติอาทินา “อุทยพฺพยานุปสฺสนาญาณ ํ                     ภงฺ

คานุปสฺสนาญาณ ํภยตุปฏฺฐานญาณ ํอาทีนวานุปสฺสนาญาณ ํ                                   นิพฺพิ
ทานุปสฺสนาญาณ ํ มุจฺจิตุกมฺยตาญาณ ํปฏิสงฺขานุปสฺสนาญาณ ํ                             สงฺ
ขารุเปกฺขาญาณํ อนุโลมญาณนฺ”ติ วุตฺเตสุ ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธิสงฺขาเตสุ 
นวสุ วิปสฺสนาญาเณสุ ภยตุปฏฺฐานสมฺพนฺเธน อวตฺถาเภเทน ภินฺนานิ เอกฏฺฐานิ 
ตีณิ ญาณานิ วุตฺตานิ, น เสสานิ. 
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ปุน ตีสุ อนุปสฺสนาสุ อนฺเต ฐิตาย อนนฺตราย อนตฺตานุปสฺสนาย สมฺพนฺเธน 
ตาย สห สุญฺญตานุปสฺสนาย  เอกฏฺฐตํ ทสฺเสตุ ํ ยา  จ อนตฺตานุปสฺสนา  ยา  จ                 
สุญฺญตา นุปสฺสนาติ อาทิ มา ห . อิ ม า นิ  หิ  ทฺ เว  ญ า ณ า นิ  อ ตฺ ถ โต  เอ ก เมว,                        
อ ว ตฺ ถ า เภ เท น  ป น  ภิ นฺ น า นิ . ยถ า  จ  อิ ม า นิ ,  ต ถ า  อ นิ จฺจา นุ ป สฺ ส น า  จ                                 
อ นิ มิ ตฺ ต า นุ ป สฺ ส น า  จ  อ ตฺ ถ โ ต  เ อ ก เ ม ว  ญ าณ ,  ทุ กฺ ข า นุ ป สฺ ส น า  จ                               
อปฺปณิหิตานุปสฺสนา จ อตฺถโต เอกเมว ญาณ , เกวล ํอวตฺถาเภเทเนว ภินฺนานิ. อนตฺ
ตานุปสฺสนาสุญฺญตานุปสฺสนานญฺจ เอกฏฺฐตาย วุตฺตาย เตสํ ทฺวินฺนํ ทฺวินฺนมฺปิ 
ญาณาน ํเอกลกฺขณตฺตา เอกฏฺฐตา วุตฺตาว โหติ.  

                                          (อ.ปฏิ.ส.ํทุติยภาค. หนา้ ๑๙๓,๔ วิโมกฺขนิทฺเทสกถา) 

ดว้ยบทมีอาทิว่า  ยา  จ  ภยตุปฏฐาเน  ปญญา (ปัญญาในสังขารที่ปรากฏ
โดยความเป็นแดนน่ากลัว อันใด)  ท่ านพระสารีบุตรกล่าวถึงญาณ  ๓                                    
มีสภาวะเป็นญาณเดียวกัน อันแตกต่างกันโดยประเภทของการกําหนด                     
ที่สัมพนัธ์กันกับภยตุปัฏฐานญาณ ในวิปัสสนาญาณ ๙ กล่าวคือปฏิปทาญาณ-             
ทสัสนวิสุทธิ ที่กล่าวไวว่้า อุทยพัพยานุปัสสนาญาณ ๑  ภงัคานุปัสสนาญาณ ๑  
ภยตุปัฏฐานญาณ ๑  อาทีนวานุปัสสาญาณ ๑  นิพพิทานุปัสสนาญาณ ๑                      
มุจจิตุกัมยตาญาณ  ๑  ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ  ๑ สังขารุเบกขาญาณ ๑                   
อนุโลมญาณ ๑, ท่านไม่กล่าวถึงญาณ ๖ ที่เหลือ. 
 เพ่ือแสดงความที่ สุญญตานุปัสสนา พร้อมกับอนัตตานุปัสสนานั้ น                  
มีสภาวะเป็นญาณเดียวกัน โดยสัมพนัธ์กันกับอนัตตานุปัสสนาอันเป็นลําดับ    
ที่ ตั้ ง อ ยู่  ใน ท้า ย สุ ด  ใน อ นุ ปั ส ส น า ๓  ( มี อ นิ จจานุ ปั สส น าเ ป็นต้น) อีก                                 
ท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวบทมีอาทิ ว่า   ยา  จ  อนตฺตานุปสสนา ยา  จ                    
สุญฺญตานุปสฺสนา (ธรรมทั้งหลายเหล่าน้ีคือ อนตัตานุปัสสนา                            และ
สุญญตานุปัสสนาอนัใด).  เพราะญาณ ๒ เหล่าน้ี โดยสภาวะเป็นญาณเดียวกัน
นั่นเอง,  แต่ แตกต่างกันโดยประเภท ของการก าหนด.  ก็ ญาณทั้ง ๒ เหล่าน้ี ฉัน
ใด, อนิจจานุปัสสนา และอนิมิตตานุปัสสนา  โดยสภาวะ                         เป็นญาณ
อันเดียวกันนั่นเอง, ทุกขานุปัสสนา และอัปปณิหิตานุปัสสนา                 โดย
สภาวะ เป็นญาณอันเดียวกัน, แตกต่างกัน โดยประเภทของการกาํหนดล้วนๆ
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เท่านั้ น.  เมื่อความเป็นญาณ มีสภาวะอันเดียวกัน ของอนัตตานุปัสสนา                          
และสุญญตานุปัสสนา ท่านกล่าวแล้ว  ความเป็นญาณมีสภาวะอันเดียวกัน                
แ ม้ แ ห่ ง ญ า ณ ทั้ ง  ๒  ๆ  ( คื อ อ นิ จ จ า นุ ปั ส ส น า กั บ อ นิ มิ ต ต า นุ ปั ส ส น า                                 
และทุกขานุปัสสนากบัอปัปณิหตานุปัสสนา)เหล่านั้น ก็ย่อมเป็นอนักล่าวแลว้
ทีเดียว เพราะมีลกัษณะอยา่งเดียวกนั. 

ภยตุปฏฺฐาเน ปญฺญา อาทีนเว ญาณ .(ขุ.ปฏิ.ม.๓๑/๘/๑ มหาวคฺค มาติกา) 
ปัญญา ในความปรากฏโดยเป็นแดนน่ากลวั  ช่ือว่า ญาณในโทษ. 

อัฏฐกถา ปฏิสัมภิทา 
อาทีนเว ญาณนฺติ ภุมฺมวจนเมว. “ยา จ ภยตุปฏฺฐาเน ปญฺญา, ยญฺจ อาทีนเว 

ญาณํ, ยา จ นิพฺพิทา, อิเม ธมฺมา เอกฏฺฐา, พฺยญฺชนเมว นานนฺ"ติ(ปฏิ.ม.) วุตฺตตฺตา 
เอกมิว  วุจฺจมานมฺปิ  อวตฺถาเภเทน มุจฺจิตุกมฺยตาทิ  วิย  ติวิธเมว  โหติ. ตสฺมา                               
ภยตุปฏฺฐานาทีนวานุปสฺสนาสุ สิทฺธาสุ นิพฺพิทานุปสฺสนา สิทฺธา โหตีติ กตฺวา 
อวุตฺตาปิ วุตฺตาว โหตีติ เวทิตพฺพา.  (อ.ปฏิ.ม.)  
 พระบาลีบทว่า อาทีนเว �ญาณ   เป็นภุมมวจนะคือสัตตมีวิภตัติ. 
เพราะพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรไดก้ล่าวไวว่้า 
 "ภยตุ ปัฏฐานปัญญาใด,อาทีนวญาณใด,  และนิพพิทาปัญญาใด,                     
ธรรมทั้งหลายเหล่าน้ี มีอรรถเดียวกนั, พยญัชนะเท่านั้นต่างกนั"ดงัน้ี แมญ้าณนั้น               
ท่านกล่าวอยู่ เหมือนเป็นญาณหนึ่งเดียว ก็ย่อมเป็น ๓ ญาณทีเดียว เหมือนอย่าง     
มุจจิตุกัมยตาญาณเป็นต้น เพราะความแตกต่างกันแห่งการกําหนด(โดยกิจ,                
กิจฺจโต,คณฺฐิ). 
 เพราะเหตุนั้น คร้ันเมื่อภยตุปัฏฐานะและอาทีนวานุปัสสนา สําเร็จแล้ว 
นิพพิทานุปัสสนา  ก็ย่อมเป็นอันสําเร็จ เพราะอธิบายด้วยประการอย่างน้ี                     
นิพพิทานุปัสสนาญาณนั้ น แม้ท่านพระสารีบุตรมิได้กล่าวไว้ พึงทราบว่า                               
เป็นอนักล่าวแลว้ทีเดียว. 

 

มุจจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ 
สังขารุเปกขาญาณ เป็นญาณเดียวกัน 
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ยา จ มุจฺจิตุกมฺยตา ยา จ ปฏิสงฺขานุปสฺสนา ยา จ สงฺขารุเปกฺขา,  อิเม ธมฺมา 
นานตฺถา เจว นานาพฺยญฺชนา จ,  อุทาหุ เอกตฺถา,  พฺยญฺชนเมว นานนฺติ ? ยา จ             
มุจฺจิตุกมฺยตา ยา จ ปฏิสงฺขานุปสฺสนา ยา จ สงฺขารุเปกฺขา,  อิเม ธมฺมา เอกตฺถา,  
พฺยญฺชนเมว นาน.ํ (ปฏิสมฺภิทามคฺค. เล่ม ๓๑ ขอ้ ๒๒๗ หนา้ ๒๘๑ วิโมกขกถา)                                 

มุจจิตุกมัยตา ปฏิสังขานุปัสสนา และสังขารุเปกขาอนัใด, ธรรมทั้งหลาย
เหล่าน้ี มีอรรถต่างกัน และมีพยญัชนะต่างกัน,หรือว่า มีอรรถอย่างเดียวกัน                            
พ ยัญ ชน ะ เท่ า นั้ น  ต่ า ง กัน  ?  ตอบว่ า  มุ จ จิตุ กัม ยต า  ป ฏิ สั ง ข า นุ ปัสสนา                      
และสังขา รุ เปกขา อันใด,  ธรรมทั้ งหลายเหล่ า น้ี  มีอรรถอย่าง เ ดียว กัน                  
พยญัชนะเท่านั้น ต่างกนั.                 

มุจฺจิตุกมฺยตาทีน  ติณฺณ  ญาณาน  เอกฏฺฐตา เหฏฺฐา วุตฺตนยา เอว. 
                                                                       (อ.ปฏิ.ม. ทุติยภาค. หนา้ ๑๙๔) 
 ความเป็นญาณเดียวกนัแห่งญาณ ๓ มีมุจจิตุกมัยตาเป็นตน้ มีนยัอยา่ง        ที่
กล่าวแลว้ในหนหลงันัน่แหละ. 

 

มหาฏีกา ข้อ ๗๕๕ หน้า ๔๙๙ 
 ยสฺมา ภยโต ทิสฺสมานา เอว สงฺขารา มหาทีนวา  นิพฺพินฺทิตพฺพา จ หุตฺวา 
อุปฏฺฐหนฺติ, ตสฺมา เอกมฺปิ ต ํญาณํ ตถาภาวนาพลปฺปตฺติยา อวตฺถาวิเสสยุตฺตํ               
ติวิธกิจฺจสามตฺถิยวนฺต ํ โหตีติ วุตฺต ํ“อตฺถโต เอกนฺ”ติ.ตยิท ํตาสํ อนุปสฺสนานํ               
มตฺถกปฺปตฺติวเสน วุตฺต,ํ อาทิมฺหิ ปน ภินฺนสภาวา เอว ปวตฺตนฺติ.                                                                       

เพราะเหตุคือ สังขารทั้งหลาย ที่กาํลังปรากฏ โดยความเป็นแดนน่ากลวั 
นั่นเอง ย่อมปรากฏเป็นสังขารมีโทษมาก และควรเบื่อหน่าย, เพราะเหตุนั้น           
ญาณนั้นแมห้น่ึงเดียว ก็ประกอบดว้ยความต่างกนัแห่งการกาํหนด เพราะการถึง
กาํลงัแห่งภาวนาอย่างนั้น ย่อมเป็นญาณหน่ึงเดียวมีความสามารถในกิจ ๓ อย่าง 
เพราะเหตุนั้น ท่านอาจารยวิ์สุทธิมคัค์จึงกล่าวว่า “โดยอรรถคือสภาวะ เป็นญาณ
เดียวกัน”ดังน้ี .นิพพิทาญาณน้ีนั้ น ท่านกล่าวด้วยอํานาจแห่งการถึงยอด                   
ของอนุปัสสนาทั้ งหลายเหล่านั้น, ก็ อนุปัสสนาทั้ งหลายที่มีสภาวะต่างกัน                   
ยอ่มเป็นไป ในเบื้องแรกเท่านั้น.  
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มหาฏีกา ข้อ ๗๗๘ 
ต  ปเนต  สงฺขารุเปกฺขาณาณํ,  ปุริเมน ญาณทฺวเยนาติ มุจฺจิกตุมฺยตา-                

ปฏิสงฺขานุปสฺสนาญาณทฺวเยน อตฺถโต เอกํ, ปวตฺติอาการเภทโต นานนฺติ                     
อธิปฺปาโย. มุจฺจิตุกมฺยตามุญฺจนุปายกรณญาณานิปิ สงฺขาเรสุ อุทาสีนภาเวเนว 
ปวตฺตนโต สงฺขารุเปกฺขาสมญฺญาเนว โหนฺตีติ วุตฺตํ "อิทํ สงฺขารุเปกฺขาณาณํ                    
เอกเมว ตีณิ นามานิ ลภตี"ติ. เตน สงฺขารุเปกฺขาโวหาโร มุจฺจิตุกมฺยตาทิญาณ-
สมุทายวิสโยติ ทสฺเสติ.       

บทว่า สังขารุเปกขาญาณนี้นั้น เป็นญาณหนึ่งเดียว กับญาณ ๒ เบ้ืองต้น 
อธิบายว่า เป็นญาณหน่ึงเดียว กับญาณทั้ง ๒ คือ มุจจิตุกัมฺยตาและปฏิสังขา-
นุปัสสนา โดยสภาวะ, แตกต่างกนั โดยประเภทแห่งอาการที่เป็นไป. 

แมมุ้จจิตุกมฺัยตาและญาณที่กระทาํซ่ึงอุบายเพื่อปล่อย ก็ย่อมเป็นสมญัญา
แห่งสังขารุเปกขานั่นเอง เพราะญาณทั้ง ๒ เป็นไปอยู่ โดยภาวะที่วางเฉยนั่นเอง                             
ในสังขารทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ท่านโบราณาจารย์จึงกล่าวว่า "สังขารุเปกขา
ญาณนี้ เป็นญาณหนึ่งเดียวนั่นเทียว ย่อมได้ ซ่ึงนาม ๓ อย่าง".  ด้วยเหตุคือ                  
สังขารุเปกขาญาณเป็นญาณหน่ึงเดียวนั้น ย่อมแสดงว่า สังขารุเปกขาโวหาร                    
เป็นวิสัยแห่งการประชุมกนัของญาณมีมุจจิตุกมฺัยตาเป็นตน้. 

อัฏฐกถา ปฏิสัมภิทา 
 มุญฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏฺฐนา ปญฺญา สงฺขารุเปกฺขาสุ ญาณนฺติ มุญฺจิตุ ํ
 จชิตุ ํกาเมติ อิจฺฉตีติ มุญฺจิตุกาโม, มุญฺจิตุกามสฺส ภาโว มุญฺจิตุกมฺยตา ฯ  
 ปฏิสงฺขาติ อุปปริกฺขตีติ ปฏิสงฺขา,  ปฏิสงฺขาน ํวา ปฏิสงฺขา ฯ  
 สนฺติฏฺฐติ อชฺฌุเปกฺขตีติ สนฺติฏฺฐนา,  สนฺติฏฺฐน ํวา สนฺติฏฺฐนาฯ  

 มุญฺจิตุกมฺยตา จ สา ปฏิสงฺขา จ สนฺติฏฺฐนา จาติ มุญฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขา- 
สนฺติฏฺฐนาฯ(มุญฺจิตุกมฺยตา จ สาติ สาการโยเคเนวสฺส กมฺมธารยสมาสตฺต ํสิทฺธ,ํคณฺฐิ) 

 อิติ ปุพฺพภาเค นิพฺพิทาญาเณน นิพฺพินฺนสฺส อุปฺปาทาทีนิ ปริจฺจชิตุกามตา 
มุญฺจิตุกมฺยตาฯ  
 มุญฺจนสฺส อุปายกรณตฺถ ํมชฺเฌ ปฏิสงฺขาน ํปฏิสงฺขาฯ  
 มุญฺจิตฺวา อวสาเน อชฺฌุเปกฺขน ํสนฺติฏฺฐนาฯ  
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 เอว  ํอวตฺถาเภเทน ติปฺปการา ปญฺญา สงฺขารานํ อชฺฌุเปกฺขนาสุ ญาณํ                 
มุญฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏฺฐนาสงฺขาตาน ํอวตฺถาเภเทน ภินฺนาน ํติสฺสนฺนมฺปิ 
ปญฺญาน ํสงฺขารุเปกฺขต ํอิจฺฉนฺเตน ปน “ปญฺญา”ติ จ “สงฺขารุเปกฺขาสู”ติ จ พหุวจน ํ
กต,ํ  อวตฺถาเภเทน ภินฺนสฺสาปิ เอกตฺตา “ญาณนฺ"ติ เอกวจนํ กตนฺติ เวทิตพฺพฯํ 
วุตฺตญฺจ— “ยา จ มุญฺจิตุกมฺยตา ยา จ ปฏิสงฺขานุปสฺสนา  ยา จ สงฺขารุเปกฺขา,               
อิเม ธมฺมา เอกฏฺฐา พฺยญฺชนเมว นานนฺ"ติ . (อ.ปฏิ.ม.ขอ้ ๙ หนา้ ๒๕ - ๖) 
                   

 พระบาลีบทว่า มุญฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏฺฐนา ปญญา สงฺขารุเปกฺขาสุ  
�ญาณ  (ปัญญาทั้งหลาย ที่วางเฉยสมํ่าเสมอ อนัเป็นความพิจารณาอย่างแรง อนั
เป็นภาวะแห่งพระโยคีผูป้รารถนาเพื่อจะสละปล่อย ช่ือว่า ญาณ ในความวางเฉย                   
ซ่ึงสังขารทั้งหลาย) มีอรรถแห่งถอ้ยคาํว่า  
 พระโยคีใด ย่อมปรารถนา เพื่อจะสละปล่อย  เพราะเหตุนั้น พระโยคีนั้น 
ช่ือว่า มุญจิตุกาม(พระโยคีผูป้รารถนาเพื่อจะสละปล่อย), ภาวะ แห่งพระโยคี                 
ผูป้รารถนาเพื่อจะสละปล่อย ช่ือว่า มุญจิตุกัมฺยตา, 
 ปัญญาใด ยอ่มพิจารณาอยา่งแรง เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้น ช่ือว่า ปฏิสงฺขา,  
อีกอยา่งหน่ึง  ความพิจารณา ช่ือว่า ปฏิสังขา(น้ีเป็นเพียงสภาวธรรม), 
 ปัญญาใด ย่อมวางเฉยสมํ่ า เสมอ เพราะเหตุนั้ น ปัญญานั้ น ช่ือว่า                            
สันติฏฐนา, อีกอยา่งหน่ึง  ความวางเฉย ช่ือว่า  สันติฏฐนา, 
  มุญจิตุกามตาดว้ย มุญจิตุกามตานั้น  เป็นปฏิสงัขาดว้ย  เป็นสันติฏฐนาดว้ย  
เพราะเหตุนั้น ช่ือว่า มุญจิตุกัมฺยตาปฏิสังขาสันติฏฐนา(ปัญญาทั้งหลายที่วางเฉย
สมํ่าเสมอ อนัเป็นความพิจารณาอย่างแรง อนัเป็นภาวะแห่งพระโยคีผูป้รารถนา
เพื่อจะสละปล่อย). 
 ด้วยประการน้ี  ภาวะแห่งพระโยคี ผู ้ปรารถนา เ พ่ือจะสละป ล่ อ ย                        
ซ่ึงธรรม ๑๕ อย่างมีอุปปาทะ(๑)เป็นตน้(๑๕ อุปายาส) ของพระโยคีผูเ้บื่อหน่าย
ดว้ยนิพพิทาญาณ ในส่วนเบื้องตน้ ช่ือว่า มุญจิตุกัมยตา, 
 ความพิจารณา ในท่ามกลาง เพื่อกระทาํซ่ึงอุบายแห่งการสละปล่อย ช่ือว่า
ปฏิสังขา, 
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 เพราะสละปล่อยแลว้ ความวางเฉย ในที่สุด  ช่ือว่า สันติฏฐนา. 
 ปัญญามี ๓ ประการ โดยความต่างกนัแห่งการกาํหนดอย่างน้ี ช่ือว่า ญาณ
ในการวางเฉยทั้งหลาย ซ่ึงสังขารทั้งหลาย.   
 พึงทราบว่า ก็อันท่านพระ ธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระปรา รถนา                 
ซ่ึงสังขารุเปกขาภาวะ แม้ของปัญญาทั้ง ๓ ที่แตกต่างกัน โดยประเภทแห่ง                    
การกาํหนด กล่าวคือมุญจิตุกมัยตา ปฏิสังขา สันติฏฐนา ท่านจึงทาํเป็นพหุวจนะ
ว่า"ปญฺญา  และว่า สงฺขารุเปกฺขาสุ" ดังน้ี, ท่านทําเป็นเอกวจนะว่า "ญาณํ"                  
เพราะเป็นญาณหน่ึงเดียวกนั แมแ้ตกต่างกนั โดยประเภทแห่งการกาํหนด. 
 ดังคําที่พระธรรมเสนาบดีสา รีบุตรกล่ าวไว้ว่ า  "มุจ จิตุกัมยตา ใด                         
ปฏิสังขานุปัสสนาใด และสังขารุเปกขาอันใด, ธรรมทั้งหลายเหล่าน้ี มีอรรถ          
อยา่งเดียวกนั พยญัชนะเท่านั้น ต่างกนั"ดงัน้ี. 
  

 เอวญฺหิ วุจฺจมาเน “มุจฺจิตุกามสฺส มุจฺจิตุกมฺยตา”ติ ปาโฐ ยุชฺชติ. เอวญฺจ สติ 
“อุปฺปาท  มุญฺจิตุกมฺยตา”ติอาทีสุ  “อุปฺปาทา  มุจฺจิตุกมฺยตา”ติอาทิ  วตฺตพฺพ               
โหติ ตสฺมา ปุริโม เอว อตฺโถ สุนฺทรตโร. 
 ก็ คร้ันเมื่อกล่าวอยู่ว่าอุปมาดุจปลาอยู่ภายในแหเป็นต้นอย่างน้ี ปาฐะว่า  
มุจฺจิตุกามสฺส ภาโว มุจฺจิตุกมฺยตา(ภาวะ แห่งพระโยคีผู ้ปรารถนาเพื่อจะพน้               
ช่ือว่า มุจจิตุกมฺัยตา) ย่อมสมควร. และเมื่อเป็นอย่างน้ี มีอยู่ ในบททั้งหลายมีอาทิ
ว่า อุปฺปาทํ  มุญฺจิตุกมฺยตา(ภาวะแห่งพระโยคีผู ้ปรารถนาเพื่อจะสละปล่อย                   
ซ่ึงอุปปาทะ) ก็เป็นอนัควรถูกกล่าวว่า "อุปฺปาทา มุจฺจิตุกมฺยตา(ภาวะแห่งพระโยคี
ผู ้ปรารถนาเพื่อจะพ้น จากอุปปาทะ) เป็นต้น ,เพราะเหตุนั้น อรรถแรกก่อน               
นัน่แหละดีกว่า. 

ล าดับการเกิดขึน้ของอนุโลมญาณ 
 

๕๕. ตสฺเสว  ปฏิปชฺชนฺตสฺส ปน วิปสฺสนาปริปากมาคมฺม “อิทานิ อปฺปนา 
อุปฺปชฺชิสฺสตี”ติ ภวงฺค  โวจฺฉิชฺชิตฺวา อุปฺปนฺนมโนทฺวาราวชฺชนานนฺตร  ทฺเว ตีณิ 

วิปสฺสนาจิตฺตานิ ย  กิญฺจิ อนิจฺจาทิลกฺขณมารพฺภ ปริกมฺโมปจารานุโลมนาเมน 
ปวตฺตนฺติ. 
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ก็ เมื่อพระโยคีนั้นเป็นผูป้ฏิบตัิอยูอ่ยา่งน้ี วิปัสสนาจิต ๒ ขณะ                    ของ
ติกขปัญญบุคคล หรือ ๓ ขณะของมนัทปัญญบุคคล ยอ่มเป็นไป                   ปรารภ
ลกัขณะมีอนิจจลกัขณะเป็นตน้อย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาลกัขณะ ๓             ที่
ถูกถือเอา ดว้ยสังขารุเปกขาอนัเกิดขึ้น ในปุพพภาค จากมคัควิถี                                ใน
ลําดับแห่งมโนทวาราวัชชนะที่ เกิดขึ้ น ตัดขาดภวังค์ ในขณะที่พึงกล่าวว่า                
“ในกาลบัดน้ี  โลกุตตรอัปปนา จะเกิดขึ้ น”  (อนุโลมญาณ) เป็นไปอาศัย                          
ซ่ึงความสุกงอมโดยภาวะที่ เป็นไปหลายวาระแห่งสังขารุเปกขาวิปัสสนา                
(อนัเป็นปกตูปนิสสยปัจจยั) โดยช่ือว่าปริกรรม อุปจาระและอนุโลม. 

 

บทว่า ย  กิญฺจิ มีอรรถ อนิยม(ไม่แน่นอน) และสกล(ท้ังส้ิน) 
ย  กิญฺจีติ ตีสุ ลกฺขเณสุ อญฺญตรํ ย ํกิญฺจิ. (ปรมตฺถทีปนีฏีกา) 
บ ท ว่ า  ย  กิญฺ จิ  ไ ด้แ ก่  ป ร า ร ภ ลัก ข ณ ะ มี อ นิ จ จ ลัก ข ณ ะ เ ป็ น ต้ น                           

อย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาลกัขณะ ๓ (น้ีเป็นอนิยม แปลว่าอยา่งใดอยา่งหน่ึง). 
 

ตโต กามาวจรสตฺตานํ เอกาทสสุ ตทารมฺมณจิตฺเตสุ ชวนารมฺมณานุรูปํ              
ย  กิญฺจิ ตทารมฺมณ.ํ (วิ.ม.ทุติยภาค.ขอ้ ๗๐๕) 
 ต่อจากชวนะนั้น ในบรรดาตทารัมมณจิต ๑๑ ประเภท ของกามาวจร               
สัตวท์ั้งหลาย ตทารัมมณะประเภทใดประเภทหนึ่ง ที่สมควรแก่ชวนะและอารมณ์      
ยอ่มเกิดขึ้น(น้ีเป็นอนิยม). 

 
 
ย  กิญฺจีติ อนวเสสปริยาทาน.ํ (วิ.ม.ทุติยภาค ขอ้ ๔๙๓) 

 พระบาลีบทว่า ย  กิญฺจิ ในบทว่า ย  กิญฺจิ รูปํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ํฯเปฯ                
เป็นคาํที่กาํหนดถือเอาโดยไม่มีส่วนเหลือ(น้ีเป็นอรรถสกล แปลว่า ทั้งส้ิน). 
 อุภเยนาปิ อตีต ํวา ฯเปฯ สนฺติเก วา อปฺปํ วา พหุ๊ วา ยาทิส ํวา ตาทิส ํวา  นปุํ
สกนิทฺเทสารห ํสพฺพ ํพฺยาเปตฺวา คณฺหาตีติ อาห “อนวเสสปริยาทานนฺ”ติ.              
                                                                                                                     (มหาฏีกา) 
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 แม้ด้วยอนิยมบททั้ง ๒ คือ ย ํและ กิญฺจิ พระผูม้ีพระภาคย่อมทรงถือเอา
แผ่ซ่านไปสู่ รูปทั้ งปวง  อันควรแก่  นปุงสกนิทเทส ที่ เ ป็นอดีต อนาคต                       
หรือปัจจุบัน,ฯเปฯ ในที่ไกลหรือในที่ใกล้, น้อยหรือมาก, เ ช่นใดหรือเช่นนั้น 
เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า “เป็นค าที่ก าหนดถือเอาไม่มี                  
ส่วนเหลือ”. 

 

จีวรนฺติ อนฺตรวาสกาทีสุ ย ํกิญฺจิ.  (วิ.ม.ขอ้ ๑๘ หนา้ ๓๒) 
 พระบาลีบทว่า ปัจจเวกขณะแล้ว โดยอุบาย  ย่อมใช้สอย ซ่ึงจีวร ได้แก่            
ผ้าผืนใดผืนหนึ่ง ในบรรดาผา้ทั้งหลายมีผา้นุ่งเป็นต้น(อนิยม), หรือผา้ทั้งส้ิน                            
ในผา้ทั้งหลายมีผา้นุ่งเป็นตน้(สกล). 

 

“จีวรนฺ”ติ เอกวจนํ เอกตฺตมตฺต ํวาจกนฺติ อธิปฺปาเยน “อนฺตรวาสกาทีสุ              
ย  กิญฺจี”ติ วุตฺตํ, ชาติสทฺทตาย ปน ตสฺส ปาฬิย ํเอกวจนนฺติ ยตฺตกานิ จีวรานิ             
โยคินา ปริหริตพฺพานิ, เตสํ สพฺเพสํ เอกชฺฌ ํคหณนฺติ สกฺกา วิญฺญาตุ,ํ ย  กิญฺจีติ วา 
อนวเสสปริยาทานเมต,ํ น อนิยมวจน.ํ (มหาฏีกา ขอ้ ๑๘ หนา้ ๖๖) 

พระอรรถกถาจารย์ท่านกล่าวว่า “อนฺตรวาสกาทีสุ  ย  กิญฺจิ - ผ้าผืนใด              
ผืนหน่ึง ในบรรดาผา้ทั้งหลายมีผา้นุ่งเป็นตน้”  โดยประสงค์ว่า พระบาลีบทว่า 
จีวรํ เป็นเอกวจนะ เป็นคาํกล่าวถึงเพียงอย่างเดียว, ก็ ในพระบาลี เป็นเอกวจนะ 
เพราะความที่บทว่า จีวรํ นั้น เป็นชาติศพัท ์เพราะเหตุนั้น จึงสามารถเพื่อจะรู้ไดว่้า 
จีวรทั้งหลายมีประมาณเพียงใดที่พระโยคีพึงรักษา, ก็ทรงถือเอาจีวรทั้งหลาย                
มีประมาณเพียงนั้นเหล่านั้นทั้งปวง ในอนัเดียวกนั,  อีกอยา่งหน่ึง บทว่า ย  กิญฺจิ น้ี
เป็นคาํที่กาํหนดถืออาโดยไม่มีส่วนเหลือ, มิใช่เป็นคาํอนิยมะ. 

วุฏฐานคามินิวิปัสสนา 
 

๕๖. ยา สิขาปฺปตฺตา สา สานุโลมา สงฺขารุเปกฺขา วุฏฺฐานคามินิวิปสฺสนาติ จ 
ปวุจฺจติ. 

สังขารุเปกขาญาณ พร้อมทั้งอนุโลมญาณ ที่ถึงยอดแห่งโลกียวิปัสสนา ๗ 
มี อุ ท ยัพ ยพ ญ า ณ เ ป็ น ต้น  คื อ ที่ ตั้ ง อ ยู่ เบื้ อ ง บ น แ ห่ ง โ ล กี ยญ า ณทั้ ง หลาย                       
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ดว้ยอาํนาจกิจ แมด้ว้ยอาํนาจฐานะที่เป็นไปใด มีอยู่ , ญาณทั้ง ๒ นั้น เรียกช่ือว่า 
วุฏฐานคามินิวิปัสสนา. 

 

ยถานุรูปํ อปายาทิโต สงฺขารนิมิตฺตโต จ วุฏฺฐหนโต วุฏฺฐานสงฺขาต ํมคฺค ํ
คจฺฉตีติ วุฏฺฐานคามินี.(วุฏฺฐาน = วิ + อุ + ฐา ธาตุ + ยุ ปัจจยั,  วิภาวินีฏีกา ป.๙ ขอ้ ๕๖) 

ช่ือว่า วุฏฐานคามินี เพราะอรรถว่า ย่อมไป สู่มรรคที่เรียกว่า วุฏฐานะ
(มรรคที่ออก) เพราะออกจากอบายเป็นต้นตามสมควร ความว่า ปฐมมรรค                       
ย่อมออกจากอบายภพ,  ทุติ ยมรรคย่อมออกจากสุคติกามภพส่วนหน่ึง,                          
ตติยมรรคย่อมออกจากสุคติกามภพทั้งส้ิน, จตุตถมรรคย่อมออกจากรูปภพ                         
และอรูปภพ หรือจากภพทั้ งปวง และเพราะออกจากอารมณ์คือสังขา ร                  
เหตุว่ามรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์โดยส่วนเดียว. 

 

เอตฺถ จ วุฏฺฐานนฺติ มคฺโค วุจฺจติ. โส หิ  วิปสฺสนาญาณสฺส อารมฺมณภูต-               
สงฺขารนิมิตฺตโต วา สยํ สํโยชนวตฺถุภาวโต วา วุฏฺฐาติ. ตํสมงฺคิปุคฺคลํ วา          
ปุถุชฺชนภาวโต  สมุทยปหานวเสน วฏฺฏปวตฺตโต จ วุฏฺฐาเปติ. ตสฺมา วุฏฺฐานนฺติ    
วุจฺจติ. อวสฺสํ วุฏฺฐานํ คจฺฉนฺติ เอตายาติ วุฏฺฐานคามินีติ  เอว ํทฺวินฺนํ ญาณานํ               
วุฏฺฐานคามินิภาโว เวทิตพฺโพ.  

                                                               (ปรมตฺถทีปนีสงฺคหมหาฏีกา ป.๙ ขอ้ ๕๖)   
 

อน่ึง ในวิปัสสนาที่ถึงความแก่กล้า น้ี  มรรคท่านเรียกว่าวุฏฐานะ                 
(มรรคที่ออก). เพราะว่า มรรคนั้นย่อมออกจากสังขารนิมิตอันเป็นอารมณ์                            
ของวิปัสสนาญาณ(๑) หรือตนเองคือมรรคย่อมอ อกจากความเป็นที่ตั้ ง                     
ของสังโยชน์(๑). 

หรืออีกนัยหน่ึง มรรคย่อมทําบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยมรรคนั้นให้ออก                      
จากความเป็นปุถุชน และให้ออกจากความเป็นไปในวฏัฏะ ด้วยอาํนาจการละ
สมุทยั(๑, วุฏฺฐาน = วิ + อุ + ฐา ธาตุ + เณ การิตปัจจยั + ยุ ปัจจยั).    

เพราะเหตุนั้น มรรคท่านเรียกว่าวุฏฐานะ(มรรคที่ออก, มรรคที่ทาํให้ออก).  
บุคคลทั้งหลายย่อมไป สู่วุฏฐานะคือมรรค โดยแน่แท้ ด้วยวิปัสสนา              
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ที่ถึงยอดน้ี  เพราะเหตุนั้น วิปัสสนาที่ถึงยอดน้ี ช่ือว่า วุฏฐานคามินี(วิปัสสนา                
ที่ถึงยอดเป็นเคร่ืองไปสู่มรรค. โดยประการดังน้ี พึงทราบ ความที่ญาณทั้ง ๒                        
เป็นวุฏฐานคามินี อยา่งน้ี. 

วิสุทธิมัคค์ 
เ อ วํ  อ ธิ ค ต ส งฺ ข า รุ เ ป กฺ ข สฺ ส  ป น  อิ ม สฺ ส  กุ ล ปุ ตฺ ต สฺ ส  วิ ป สฺ ส น า                     

สิขาปฺปตฺตา วุฏฺฐานคามินี โหติ. สิขาปฺปตฺตา วิปสฺสนาติ วา วุฏฺฐานคามินีติ วา                   
สงฺขารุเปกฺขาทิญาณตฺตยสฺเสว เอตํ นามํ.  สา หิ สิขํ อุ ตฺตมภาวํ ปตฺตตฺตา                   
สิขาปฺปตฺตา.วุฏฺฐาน ํคจฺฉตีติ วุฏฺฐานคามินี. วุฏฺฐาน ํวุจฺจติ พหิทฺธานิมิตฺตภูตโต                  
อภินิ วิฏฺฐวตฺถุโต เจว อชฺฌตฺตปวตฺตโต จ วุฏฺฐหนโต มคฺโค , ตํ คจฺฉตีติ                        
วุฏฺฐานคามินี, มคฺเคน สทฺธึ ฆฏิยตีติ อตฺโถ. (วิ.ม.ขอ้ ๗๘๒) 

 

ก็  วิ ปั ส ส น า  ข อ ง กุ ล บุ ต ร  ผู ้บ รรลุ สั ง ข า รุ เป ก ข า ญ า ณ น้ี  อ ย่ า ง น้ี                           
เป็นสิขาปัตตา เป็นวุฏฐานคามินี .บทว่า สิกขาปัตตาวิปัสสนาก็ ดี บทว่า                         
วุฏฐานคามินีวิปัสสนาก็ดี บทนั้นเป็นช่ือ ของญาณทั้ง ๓ มีสังขารุเปกขาญาณ           
อนุโลมญาณและโคตรภุญาณนัน่เอง.  

จริงทีเดียว วิปัสสนานั้น ช่ือว่า สิขาปัตตา เพราะถึงยอดคือถึงความสูงสุด
เหตุเพราะตั้งอยู่เบื้องบน แห่งโลกียญาณทั้งหลาย ดว้ยอาํนาจกิจ แมด้ว้ยอาํนาจ
ฐานะที่เป็นไป.  

ช่ื อ ว่ า  วุ ฏ ฐ า น ค า มิ นี  เ พ ร า ะ อ ร ร ถ ว่ า  ย่ อ ม ไ ป  สู่ วุ ฏ ฐ า น ะ .                                     
มรรคท่านเรียกว่า วุฏฐานะ เพราะออกจากวตัถุที่ถูกยึดไว ้คือจากขันธปัญจกะ                      
ที่ถูกยึดไวด้ว้ยวิปัสสนา อนัเป็นนิมิตในภายนอก คืออนัเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา           
และเพราะออกจากปวตัตะอนัเป็นในภายใน คือจากความเป็นไปของกองกิเลส
ทั้งหลาย ในสันดานของตน,  

วิปัสสนา ช่ือว่า วุฏฐานคามินี เพราะอรรถว่า ยอ่มไป สู่มรรคนั้น, ความว่า 
ยอ่มสืบต่อกนักบั ดว้ยมรรค เพราะความอุบติัของมรรค มีในลาํดบัของตนเท่านั้น. 

 

ต ํปเนต ํสสนฺตติปริยาปนฺนมฺปิ ปรโต ทิฏฺฐิตาย “พหิทฺธา”ติ วุตฺต.ํ ตเทว หิ 
“พหิทฺธา สพฺพนิมิตฺตานี”ติ ตตฺถ ตตฺถ วุจฺจติ. 
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อ ชฺฌ ตฺ ตป ว ตฺ ต โ ต ติ  ส ส นฺ ต า เ น  มิ จฺ ฉ า ทิ ฏฺ ฐิ ป ว ตฺ ต น อ า ทิ โ ต ,                                 
ตทนุวตฺตกกิเลสกฺขนฺเธหิ จ. ตญฺหิ สสนฺตติย ํกิเลสปฺปวตฺตภาวโต, ตนฺนิมิตฺต ํอสติ 
มคฺคภาวนาย อุปฺปชฺชนกอุปาทินฺนกฺขนฺธปวตฺตภาวโต จ ตถา วุตฺต.ํ  

                                                                               (มหาฏีกา ขอ้ ๗๘๒ หนา้ ๕๑๘) 
 

อน่ึง  ขันธปัญจกะ น้ีนั้ น  แม้นับ เ น่ืองในสันตติขอ งตน ก็ เ รียก ว่ า                       
“พหิทฺธา - ในภายนอก” เพราะเป็นความเห็น โดยเป็นฝ่ายอื่น. จริงทีเดียว                
ขันธปัญจกะนั้นนั่นแหละ ท่านกล่าวไว้ ในที่นั้น ๆว่า “นิมิตทั้ งปวง อันเป็น               
ในภายนอก”ดงัน้ี. 

บทว่า จากปวัตตะอันเป็นในภายใน  ไดแ้ก่ จากความเป็นไปของมิจฉาทิฏฐิ
เป็นตน้ ในสันดานของตน, และจากกองกิเลสทั้งหลายที่เป็นไปตามความเป็นไป
ของมิจฉาทิฏฐิเป็นตน้นั้น. 

เป็นความจริงว่า  ปวัตตะอันเป็นในภายในนั้ น ท่านกล่าวอย่างนั้ น                
เ พ ร า ะ ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง กิ เ ล ส  ใ น ค ว า ม สื บ ต่ อ ข อ ง ต น ( กิ เ ล ส วัฏ ฏ์ ) ,                               
และเพราะความเป็นไปแห่งขันธ์ที่ถูกกรรมยึดครองอันเกิดขึ้ น(วิปากวัฏฏ์,          
อุปปัตติภพ) ในเมื่อไม่มีมรรคภาวนา เพราะมีความเป็นไปของกิเลสนั้นเป็นเหตุ. 

 

วิสุทธิมัคค์ 
อิทญฺจ ปน อนุโลมญาณํ สงฺขารารมฺมณาย วุฏฺฐานคามินิยา วิปสฺสนาย            

ปริโยสานํ โหติ. สพฺเพน สพฺพ ํปน โคตฺรภุญาณํ วุฏฺฐานคามินิยา วิปสฺสนาย                
ปริโยสาน.ํ   

                                                                                                         (วิ.ม.ขอ้ ๘๐๕) 
 

ก็ อนุโลมญาณน้ี เป็นปริโยสาน แห่งวุฏฐานคามินีวิปัสสนา                        ที่
มีสังขารเป็นอารมณ์. (ส่วน พลวสังขารุเปกขาญาณ เป็นเบื้องต้น แห่งวุฏฐาน-         
คามินีวิปัสสนา ที่มีสังขารเป็นอารมณ์. อน่ึง โคตรภุญาณ มิใช่เป็นปริโยสาน                            
แห่ง วุฏฐานคามิ นี วิ ปัสสนา ที่มีสั งขารเป็นอารมณ์ )   แต่  โคตรภุญาณ                           
เ ป็นปริโยสาน แห่ง วุฏฐานคามินี วิ ปัสสนา โดยประการทั้ ง ส้ินทั้ งปวง                                      
ที่มีอสังขตธาตุเป็นอารมณ์.ก็โคตรภุญาณนั้น ว่าโดยพิเศษ ย่อมได้ ซ่ึงภาวะที่                
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พึงกล่าวว่า วุฏฐานคามินี เพราะอรรถว่า ย่อมไปคือย่อมเข้าไปใกล้ ซ่ึงวุฏฐานะ            
คืออริยมรรค.   

อนุโลมิกขันติญาณมี ๓ อย่าง 
โส วต  ภิกฺขเว ภิกฺขุ  กญฺจิ สงฺขารํ นิจฺจโต  สมนุปสฺสนฺโต  อนุโลมิกาย              

ขนฺติยา สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ เนต ํฐาน ํวิชฺชติ,อนุโลมิกาย ขนฺติยา อสมนฺนาคโต 
สมฺมตฺตนิยาม ํโอกฺกมิสฺสตีติ เนต ํฐาน ํวิชฺชติ. ฯเปฯ .   

(อ.ํฉกฺกนิปาต ๒๒/๙๘/๔๑๙ อนิจฺจสุตฺต / ขุ.ปฏิ.ม.วิปสฺสนากถา หนา้ ๔๔๔) 
 

ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย ภิกษุทั้ งปวงนั้ น(คฤหัสถ์หรือบรรพชิต) ผู้เห็น                    
ซ่ึงสังขารแม้มีประมาณน้อย โดยนิจจะ จักเป็นผูป้ระกอบ ด้วยอนุโลมิกขันติ 
ฐานะคือเหตุนั่น(ตามที่กล่าวแล้ว) ย่อมไม่มี  โดยแน่นอน,  ผู ้ไม่ประกอบ                         
ดว้ยอนุโลมิกขนัติ จกัหยัง่ลง สู่สัมมตัตนิยาม ฐานะคือเหตุนัน่ยอ่มไม่มี.ฯเปฯ . 

 

อัฏฐกถา ปฏิสัมภิทา 
อนุโลมิกาย ขนฺติยาติ เอตฺถ วิปสฺสนาญาณเมว โลกุตฺตรมคฺค ํอนุโลเมตีติ 

อนุโลมิก,ํ ตเทว ขนฺติมเปกฺขิตฺวา อนุโลมิกา. สพฺพสงฺขารา ตสฺส(ตสฺสา) อนิจฺจโต 
ทุกฺขโต  อนตฺตโต  ขมนฺติ  รุจฺจนฺตีติ  ขนฺติ . สา  มุทุกา  มชฺฌิมา  ติกฺขาติ  ติวิธา .                      
กลาปสมฺมสนาทิกา อุทยพฺพยญาณปริโยสานา มุทุกานุโลมิกา ขนฺติ.                        ภงฺ
คานุปสฺสนาทิกา สงฺขารุเปกฺขาญาณปริโยสานา มชฺฌิมานุโลมิกา ขนฺติ. อนุโลม
ญาณํ ติกฺขานุโลมิกา ขนฺติ.  อถ วา อฏฺฐารสสุ มหาวิปสฺสนาสุ โคตฺรภุ วิวฏฺฏนา
นุปสฺสนา โหตีติ อนุโลมิกขนฺติยา เอว สงฺคหิตา โหติ. เอเตหิ                          อนุ
โลมิกขนฺติสมฺมตฺตนิยามจตุอริยผลวเสน จ ฉธมฺมาติ ฉกฺกนิปาเต จตฺตาโร สุตฺตนฺ
ตา วุตฺตา. 

                                                                         (อ.ปฏิ.ม . วิปสฺสนากถา หนา้ ๓๖๗) 
ในพระบาลีบทว่า อนุโลมิกาย  ขนติยา  อธิบายว่า วิปัสสนาญาณนั่นเอง         

ช่ือว่า อนุโลมิกะ เพราะอรรถว่า ย่อมอนุโลมต่อโลกุตตรมรรค, อนุโลมิกะนั้น             
นั่นแหละ เป็นอนุโลมิกา เพราะเพ่งถึงขันติ(อิตถีลิงค์). สังขารทั้งหลายทั้งปวง              
ย่อมพอใจ คือย่อมถูกญาณนั้นชอบใจ โดยอนิจจะ โดยทุกขะ โดยอนัตตะ              
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เพราะเหตุนั้น ญาณนั้น ช่ือว่า ขันติ.  อนุโลมิกขนัตินั้นมี ๓ อยา่งคือ อยา่งอ่อน  ๑  
อย่างกลาง  ๑  อย่างกลา้แข็ง  ๑. ขนัติมีกลาปสัมมสนเป็นเบื้องตน้ มีอุทยพัพย-
ญาณเป็นที่สุด ช่ือว่าอนุโลมิกขนัติอย่างอ่อน.  ขนัติมีภงัคานุปัสสนาเป็นเบื้องตน้  
มีสังขารุ เปกขาญาณเป็นที่ สุด  ช่ือว่าอนุโลมิกขันติอย่างกลาง . ขันติ เป็น                   
อนุโลมญาณ ช่ือว่าอนุโลมิกขนัติอยา่งกลา้แข็ง. 

อีกอย่างหน่ึง ในบรรดามหาวิปัสสนา ๑๘ โคตรภุ เป็นวิวฏัฏนานุปัสสนา
เพราะเหตุนั้น เป็นอนัสงเคราะห์เขา้ ในอนุโลมิกขนัตินัน่แหละ. 

สูตร ๔ พระองคต์รัสไว ้ในฉักกนิบาต(เล่ม ๒๒ ขอ้ ๙๘ - ๑๐๑ หนา้ ๔๑๙ – ๔๒๐) 
ด้วยอนิจจสูตร ทุกขสูตร อนัตตสูตร และนิ พพานสูตรเหล่าน้ี และตรัสว่า               
เป็นธรรม ๖ อย่าง ด้วยอํานาจอนุโลมิกขันติ  สัมมัตตนิยาม และอริยผล ๔.             
(ทั้ง ๔ สูตรน้ี ในฉักกนิบาต ไม่มีคาํอธิบายของอฏัฐกถาและฏีกา) 

 

อนุโลมิกนฺติ อริยมคฺคาธิคมสฺส อนุกูลํ.ขนฺตินฺติ ญาณขนฺตึ. ญาณํ หิ                                                
วิสยสภาว ํโอคาเหตฺวา ววตฺถาเน ขมติ สหตีติ ขนฺตีติ วุจฺจติ.  

                                                                                          (มหาฏีกา ขอ้ ๖๙๗) 

บ ท ว่ า  อ นุ โ ล มิ ก ะ  ไ ด้ แ ก่  อ นุ กู ล ต่ อ ก า ร บ ร ร ลุ อ ริ ย ม ร ร ค .                                                                      
บทว่า ขนฺตึ – ซ่ึงขนัติคือญาณ,ไดแ้ก่ ขนัติคือญาณ. จริงทีเดียว ญาณ เรียกว่า ขนัติ 
เพราะอรรถว่า ย่อมอดทน คือ  ย่อมอดกลั้ น ในการกําหนด หยั่งลงแล้ว                            
สู่สภาวะแห่งอารมณ์) 

 
โคตรภุญาณ 

 

๕๗. ตโต ปร  โคตฺรภุจิตฺต  นิพฺพานมาลมฺพิตฺวา ปุถุชฺชนโคตฺตมภิภวนฺต  
อริยโคตฺตมภิสมฺโภนฺตญฺจ ปวตฺตติ. 

ต่อจากอนุโลมญาณ ๒ หรือ ๓ ขณะนั้น โคตรภูจิตย่อมเป็นไปหน่วงเอา                 
พระนิพพานเป็นอารมณ์ โดยความเป็นจิตที่เที่ยวไปข้างหน้าของมรรคนั้ น                 
ตั้ งอยู่ในฐานะอาวัชชนะของมรรค  ครอบงําปุถุชชนโคตต์ และ บรรลุ                        
ถึงอริยโคตต.์ 
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ปุถุ ชฺชนโคตฺตมภิภวนฺตนฺติ  เอ เตน โคตฺตํ ภวติ  อภิภวตีติ  โคตฺรภุ .                 
โคตฺตนฺติ เจตฺถ ปริปุณฺณกิเลสสมาโยเคน อนริยภาวสงฺขาตา ปุถุชฺชนชาติ วุจฺจตีติ 
อิมมตฺถ ํทสฺเสติ. อริยโคตฺตมภิสมฺโภนฺตญฺจาติ เอเตน โคตฺต ํภวติ ปาปุณาตีติ โคตฺร
ภุ. โคตฺตนฺติ จ ตตํกิํเลสวิสุทฺธภาวสงฺขาตา อริยชาติ วุจฺจตีติ อิมมตฺถ ํทสฺเสติ. 

                                                              (ปรมตฺถทีปนีสงฺคหมหาฏีกา ป. ๙ ขอ้ ๕๗) 
 

ด้วยบทว่า ครอบง าปุถุชชนโคตต์ น้ี ย่อมแสดงอรรถน้ีว่า ช่ือว่า โคตรภุ 
เพราะอรรถว่า เป็นจิตที่ครอบงาํโคตตค์ือปุถุชชนชาติ. 

และในบทว่า โคตต์ น้ี ไดแ้ก่ปุถุชชนชาติ กล่าวคือ ความไม่เป็นพระอริยะ 
เพราะประกอบพร้อมดว้ยกิเลสอนัเต็มเป่ียม. 

ด้วยบทว่า และบรรลุถึงอริยโคตต์ น้ี ย่อมแสดงอรรถน้ีว่า ช่ือว่า โคตรภุ 
เพราะอรรถว่า เป็นจิตที่บรรลุถึงโคตตค์ืออริยชาติ. 

และบทว่า โคตต์ ได้แก่ อริยชาติ กล่าวคือ ความเป็นผูบ้ริสุทธ์ิจากกิเลส          
นั้น ๆ. 

 

โคตรภุญาณนับเข้าในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ(มหาฏีกา) 
อิ โ ต  ป รํ  โ ค ตฺ ร ภุ ญ า ณํ  โ ห ติ ,ตํ  ม คฺ ค สฺ ส  อ า ว ชฺ ช น ฏฺ ฐ า นิ ย ตฺ ต า                            

เ น ว   ป ฏิ ป ท า ญ า ณ ท สฺ ส น วิ สุ ทฺ ธึ  น  ญ า ณ ท สฺ ส น วิ สุ ทฺ ธึ  ภ ช ติ ,อ นฺ ต รา                              
อพฺโพหาริกเมว  โหติ. วิปสฺสนาโสเต ปติตตฺตา ปน วิปสฺสนาติ สงฺข ํคจฺฉติ.                                                                                              

                                                                                       (วิ.ม.ทุติยภาค.๘๐๖/๓๕๓) 
ญาณ เบื้องบน จากอนุโลมญาณน้ี  เป็นโคตรภุญาณ. โคตรภุญาณนั้น           

ยอ่มไม่คบกบัปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิทีเดียว(เพราะไม่ถือเอา                         สังขาร
ทั้งหลาย ดว้ยอาํนาจแห่งอาการมีอนิจจะเป็นตน้),  ยอ่มไม่คบกบั                 ญาณทสั
สนวิสุทธิ(เพราะแมเ้มื่อภาวะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ มีอยู่                            ก็ไม่
ทาํกิเลสทั้งหลายให้ส้ินไป), เหตุเพราะความที่เป็นญาณตั้งอยูใ่นฐานะ              เป็น
อาวัชชนะของมรรค(เหมือนอย่าง กิริยามโนธาตุ  อันทําทัสสนกิจคือแสดง                
ซ่ึงอารมณ์  แก่ วิญญาณธาตุทั้ งหลาย),   ย่อมเป็นอัพโพหาริกญาณนั่นเอง             
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เพราะความไม่มีแห่งความเป็นลักษณะของวิสุทธิทั้ ง ๒  อยู่ในท่ามกลาง                     
แห่งวิสุทธิที่ ๖ และ ๗ . แมเ้ป็นอพัโพหาริกญาณนั้น  แต่ เพราะตกไป ในกระแส
แห่งวิปัสสนา ย่อมถึง ซ่ึงความนับว่า เป็นวิปัสสนา (เพราะความเป็นปริโยสาน          
แห่งวุฏฐานคามินี).  

มหาฏีกา 
เอเตนสฺส ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธิภชน  ทสฺเสติ.  
                                                       (มหาฏีกา ขอ้ ๘๐๖)  

ด้วยประโยคนั้นว่า แต่ เพราะตกไป  ในกระแสแห่งวิปัสสนา ย่อมถึง               
ซ่ึงความนับว่า เป็นวิปัสสนา ย่อมแสดง ถึงการคบกบัปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิ 
แห่งโคตรภุญาณนั้น.   

 

โคตรภุญาณ ในวิสุทธิมัคค์ 
อ ถ สฺ ส  ส พฺ พ สฺ มึ  นิ มิ ตฺ ต ป ว ตฺ ต า ร มฺ ม เ ณ  ป ลิ โ พ ธ โ ต  อุ ป ฏฺ ฐิ เ ต                         

อนุโลมญาณสฺส อาเสวนนฺเต อนิมิตฺต ํอปฺปวตฺต ํวิสงฺขารํ นิโรธ ํนิพฺพาน ํอารมฺมณ ํ
กุรุมาน ํปุถุชฺชนโคตฺต ํปุถุชฺชนสงฺข ํปุถุชฺชนภูมึ อติกฺกมมาน ํอริยโคตฺต ํอริยสงฺข ํ
อริยภูมึ โอกฺกมมาน ํนิพฺพานารมฺมเณ ปฐมาวฏฺฏนปฐมาโภคปฐมสมนฺนาหารภูต ํ
มคฺคสฺส อนนฺตรสมนนฺตราเสวนอุปนิสฺสยนตฺถิวิคตวเสน ฉหิ อากาเรหิ ปจฺจยภาว ํ
สาธยมาน ํสิขาปฺปตฺต ํวิปสฺสนาย มุทฺธภูต ํอปุนราวฏฺฏก ํอุปฺปชฺชติ โคตฺรภุญาณ.ํ 

                                                                                    (วิ.ม.ทุติยภาค.๘๐๖/๓๕๓)                                                                                                                                               
คร้ันเมื่ออารมณ์คือสังขารนิมิตและปวัตตะแห่งภพทั้งปวง ปรากฏอยู่               

โด ย เ ป็ น ป ลิ โพ ธ คื อ เ ป็ นอัน ตรา ย  ลํา ดับ นั้ น  โ ค ต ร ภุ ญ า ณ  ย่อ ม เ กิดขึ้ น                           
แก่พระโยคาวจรนั้น ในที่สุดแห่งอาเสวนปัจจยั  ของอนุโลมญาณ (เพราะโคตรภุ
ญาณ ไม่เกิด ในลาํดับ ของอนุโลมญาณขณะที่ ๑ อันไม่ได้  ซ่ึงอาเสวนปัจจัย              
จากอาวชัชนะ ย่อมเกิดขึ้น ในลาํดบั ของอนุโลมญาณขณะที่ ๒ หรือ ๓ เท่านั้น 
อันได้ ซ่ึงอา เสวนปัจจัย  จากอนุโลมญาณขณะที่  ๑  หรือ  ๒ ตามลําดับ                         
เพราะเหตุนั้น อนุโลมญาณขณะที่ ๒ และ ๓ จึงเป็นที่สุด แห่งอาเสวนปัจจัย           
ของอนุโลมญาณ และอนุโลมญาณขณะที่  ๒ หรือ ๓ ก็เป็นอาเสวนปัจจัย                  
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แก่โคตรภู และโวทาน สมดงัในปัฏฐาน ว่า อนุโลม  โคตฺรภุสฺส, อนุโลม  โวทานสฺส  
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย – อนุโลม เป็นปัจจยั แก่โคตรภู ดว้ยอาํนาจอาเสวนปัจจยั
,  อนุโลม เป็นปัจจยั แก่โวทาน ดว้ยอาํนาจอาเสวนปัจจยั).  กระทาํอยู ่                 ซ่ึง
พระนิพพาน อนัไม่มีนิมิต  ไม่มีปวตัตะ เพราะเวน้และห่างไกลจากนิมิต         เป็น
ตน้นั้น ปราศจากสังขารและเป็นนิโรธให้เป็นอารมณ์  ก้าวล่วงอยู่                           ซ่ึง
ปุถุชชนโคตต์ คือช่ือว่าปุถุชนอนัไม่ปะปนกนักบัพระอริยะทั้งหลาย,            (คาํว่า 
โคตต์ ไดแ้ก่ สมญัญา ที่เสมอกนั ของชนทั้งหลายผูเ้กิดในวงศ์เดียวกนั),  กา้วล่วง
อยู ่ซ่ึงการนบัว่าเป็นปุถุชน(เป็นไวพจน์ของปุถุชชนโคตตน์ั้นนัน่แหละ)  กา้วล่วง
อยูซ่ึ่งปุถุชชนภูมิอนัเป็นที่ตั้งของปุถุชน  ก าลังก้าวลง สู่อริยโคตต์                   คือ
ช่ือว่าอริยะ   สู่การนบัว่าเป็นอริยะ  สู่อริยภูมิ,    

เป็นการนึกหน่วงคร้ังแรก(ปฐมาวฏฺฏน)  เป็นการผูกอารมณ์ไวค้ร้ังแรก                 
(ปฐมาโภค) เป็นการประมวลอารมณ์คร้ังแรก(ปฐมสมนฺนาหาร)ในอารมณ์คือ                   
พระนิพพาน  ให้สําเร็จอยู่ซ่ึงความเป็นปัจจยั แก่มรรค โดยอาการ ๖  ดว้ยอาํนาจ
แห่งอนันตรปัจจัย  สมนันตรปัจจยั อาเสวนปัจจัย  อุปนิสสยปัจจยั  นัตถิปัจจัย  
แ ล ะ วิ ค ต ปั จจัย   เ ป็ น ญ า ณ ที่ ถึ ง ยอ ด คื อ เ ป็ น เบื้ อ ง ป ล า ย  ข อ ง วิ ปั ส ส น า                            
เป็นญาณที่ไม่หมุนเวียน กลับมาเกิดขึ้ นอีก เพราะความเป็นไปคร้ังเดียว                  
เพราะเกิดขึ้นขณวาระเดียวเท่านั้น  และเพราะไม่ยงัมรรคให้เกิดขึ้นโดยภาวะที่
เป็นอนนัตรปัจจยั แก่มรรค(ในอรรถว่ากา้วล่วงและกา้วลง). 

 

ปุถุ ชฺชนโคตฺตนฺติ  อริเยหิ อสมฺมิ สฺสํ  ปุถุ ชฺชนสมญฺญํ.  โคตฺตนฺติ  หิ                        
เอกวสํชาน ํสมานา สมญฺญา, เอว ํอิธาปิ.  

                                                                                                 (มหาฏีกา ขอ้ ๘๐๖) 
  บทว่า ปุถุชชนโคตต์ ได้แก่ ช่ือว่าปุถุชน อันไม่ปะปนกนักบัพระอริยะ

ทั้งหลาย.  
บทว่า โคตต์ ไดแ้ก่ ช่ือ ที่เสมอกนั ของชนทั้งหลายผูเ้กิดในวงศ์เดียวกัน, 

แมใ้นที่น้ี ก็อยา่งน้ี.                                               
 

แสดง อรรถของ โคตฺรภู(นปุํ ) 



 206 

อุปฺปาท  ฯเปฯ พหิทฺธา สงฺขารนิมิตฺต (ปุถุชฺชนโคตฺต ) ภวติ อภิภุยฺยตีติ โคตฺร
ภุ.     (ขุ.ปฏิ. ๓๑/๕๙/๖๘) 

ญาณ ช่ือว่า โคตรภู   เพราะอรรถว่า ย่อมครอบงําคือย่อมก้าวล่วง                     
ซ่ึงอุปปาทะ ฯเปฯ  ซ่ึงนิมิตแห่งสังขารหรือสังขารอันเป็นนิมิต ภายนอก                
(ไดแ้ก่ ซ่ึงปุถุชชนโคตต)์.   

อุปฺปาทา ฯเปฯ พหิทฺธา สงฺขารนิมิตฺตา(ปุถุชฺชนโคตฺตา) ภวติ วุฏฺฐาตีติ 
โคตฺรภุ.       

ญาณ ช่ือว่า โคตรภู  เพราะอรรถว่า ย่อมออก จากอุปปาทะ ฯเปฯ                     
จากสังขารนิมิตภายนอก(ไดแ้ก่จากปุถุชชนโคตต)์.    

อุปฺปาทา ฯเปฯ พหิทฺธา สงฺขารนิมิตฺตา(ปุถุชฺชนโคตฺตา) ภวติ วิวฏฺฏตีติ 
โคตฺรภุ. 

ญาณ ช่ือว่า โคตรภู เพราะอรรถว่า ย่อมหมุนกลับ จากอุปปาทะ ฯเปฯ              
จากสังขารนิมิตภายนอก(ไดแ้ก่จากปุถุชชนโคตต)์.    . 

อนุปฺปาท   ฯเปฯ นิโรธ  นิพพาน (อริยโคตฺต ) ภวติ ปกฺขนฺทตีติ โคตฺรภุ. 
ญาณ ช่ือว่า โคตรภู  เพราะอรรถว่า ย่อมแล่นไปคือย่อมตามเข้าไป                  

สู่อนุปปาทะ ฯเปฯ สู่นิโรธ คือ นิพพาน(ไดแ้ก่ สู่อริยโคตต)์ 
  

 
(ปุํ ) โคตฺรภู สมโณ – สมณะผูเ้สวยเพียงช่ือ 

 (อิตฺ) โคตฺรภุนี อิตฺถี – หญิงผูค้รอบงาํตระกูล. 
 (นปุํ ) โคตฺรภุ ญาณ  – ญาณที่ครอบงาํปถุชนโคตรและแล่นไปสู่อริยโคตร. 

โคตฺรภุโนติ โคตฺตมตฺตกเมว อนุภวมานา, นามมตฺตสมณาติ อตฺโถ.
(อ.ทกฺขิณาวิภงฺคสุตต) 

พระบาลีบทว่า พวกโคตรภู ได้แก่ พวกเสวยอยู่เพียงช่ือเท่านั้น, ความว่า 
เป็นสมณะเพียงช่ือ. 

โคตฺตมตฺต ํอนุภวนฺติ ธาเรนฺตีติ โคตฺรภุโน.( ฏีกา.ทกฺขิณาวิภงฺคสุตต) 
ช่ือว่า พวกโคตฺรภู เพราะอรรถว่า ยอ่มเสวย คือยอ่มทรงไว ้เพียงช่ือ. 
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อธิบายค าว่า โคตฺต  และ โคตฺร  
ปุถุชฺชนโคตฺต  ปุถุชฺชนสงฺข ํปุถุชฺชนภูมึ อติกฺกมมานํ อริยโคตฺต  อริยสงฺข ํ

อริยภูมึ โอกฺกมมาน ํ(วิ.ม.ขอ้ ๘๐๖ หนา้ ๓๕๓) 
ก้าวล่วงอยู่  ซ่ึงปุถุชชนโคตต์ ก้าวล่วงอยู่  ซ่ึงการนับว่าเป็นปุถุชน                            

ก้าวล่วงอยู่ ซ่ึงปุถุชชนภูมิ  กําลังก้าวลง สู่อริยโคตต์  สู่การนับว่าเป็นอริยะ                         
สู่อริยภูมิ.  
  

ปุถุ ชฺชนโคตฺตนฺติ  อริเยหิ อสมฺมิ สฺสํ  ปุถุ ชฺชนสมญฺญํ.  โคตฺตนฺติ  หิ                    
เอกวสํชาน ํสมานา สมญฺญา, เอว ํอิธาปีติ. ปุถุชฺชนสงฺขนฺติ ตสฺเสว เววจน,ํ ปุถุชฺชน
ภูมินฺติ ปุถชฺชนวตฺถุ ํ(มหาฏีกา ขอ้ ๘๐๖ หนา้ ๕๓๕ )  

บทว่า ปุถุชชนโคตต์ ไดแ้ก่ ซ่ึงช่ือว่าปุถุชน อนัไม่ปะปนกนั กบัพระอริยะ
ทั้งหลาย,                    

บทว่า โคตต์ ได้แก่ สมัญญา ที่เสมอกัน ของชนทั้งหลายผู้เกิดในวงศ์
เดียวกนั, แมใ้นที่น้ี ก็เหมือนอยา่งน้ี . 

บทว่า ปุถุชชนสังขา(ซ่ึงการนับว่าเป็นปุถุชน) เป็นไวพจน์ ของปุถุชชน
โคตตน์ั้นนัน่แหละ).   

บทว่า ปุถุชชนภูมิ ไดแ้ก่ ซ่ึงที่ตั้งของปุถุชน. 
 

โคตฺต  นาเม จ ว เสถ( อภิธาน คาถาท่ี ๑๐๖๐) 
 โคตตศพัท ์เป็นไปในช่ือ และในวงศต์ระกูล 
  

โคปียเตติ โคตฺต .(คุป สวํรเณ ในการป้องกนัรักษา + ต ปัจจยัในอรรถกมัมะ) 
 ช่ือหรือวงศ์ อันบุคคลย่อมรักษา เพราะเหตุนั้น ช่ือหรือวงศ์นั้น ช่ือว่า 
โคตต์. 
 (คุป + ต ปัจจัยในอรรถกัมมะ ด้วยสูตรว่าฉทาทีหิ ตตฺรณฺ, วุทธิ อุ เป็นโอ,                       
ลบท่ีสุดธาตุและซ้อน ตฺ ดว้ยสูตรว่า คุปาทีนญฺจ) 
 

โคปียเตติ โคตฺร .(คุป สวํรเณ ในการป้องกนัรักษา + ตฺรณฺ ปัจจยัในอรรถกมัมะ) 
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 ช่ือหรือวงศ์ อันบุคคลย่อมรักษา เพราะเหตุนั้น ช่ือหรือวงศ์นั้น ช่ือว่า 
โคตร. 

(คุป + ตฺรณฺ ปัจจัยในอรรถกัมมะ ด้วยสูตรว่าฉทาทีหิ ตตฺรณฺ, ลบ ณฺ อนุพนัธ์,                  
วุทธิ อุ เป็นโอ, ลบท่ีสุดธาตุและซ้อน ตฺ ด้วยสูตรว่า คุปาทีนญฺจ, ลบ ตฺ พยญัชนะสังโยค             
ตวัหนา้) 

 

โคปียเตติ คตฺต .(คุป สวํรเณ ในการป้องกนัรักษา + ต ปัจจยัในอรรถกมัมะ) 
 ช่ือหรือวงศ์ อันบุคคลย่อมรักษา เพราะเหตุนั้น ช่ือหรือวงศ์นั้น ช่ือว่า              
คัตตะ. 
 (คุป + ต ปัจจัยในอรรถกัมมะ ด้วยสูตรว่าฉทาทีหิ ตตฺรณฺ, อาเทศ อุ เป็นอ,                   
ลบท่ีสุดธาตุและซ้อน ตฺ ดว้ยสูตรว่า คุปาทีนญฺจ) 
  

โค วุจฺจติ อภิธาน  พุทฺธิ จ, เต ตายตีติ โคตฺต . คว  สทฺท  ตายตีติ วา โคตฺต  .
โคตฺต  นาม เทฺว โคตฺตานิ หีนญฺจ โคตฺต  อุกฺกฏฺฐญฺจ โคตฺต . 
 ช่ือ และความรู้ เรียกว่า โค,  ช่ือว่า โคตต์ เพราะอรรถว่า ย่อมรักษา ซ่ึงช่ือ
และความรู้เหล่านั้น,ได้แก่ ตระกูล. (โคสทฺทูปปท + ตา ปาลเน + อ ปัจจัยในกตัตุ,                   
ซ้อน ตฺ) 
 หรือ ช่ือว่า โคตต์ เพราะอรรถว่า ยอ่มรักษา ซ่ึงช่ือเสียง,ไดแ้ก่ ตระกูล. 
 ช่ือว่า โคตต์ มี ๒ โคตต ์คือโคตตช์ั้นตํ่า และโคตตช์ั้นสูง. 

ญาณทัสสนวิสุทธิคืออริยมรรคญาณ 
 

๕๘. ตสฺสานนฺตรเมว มคฺโค ทุกฺขสจฺจ  ปริชานนฺโต สมุทยสจฺจ  ปชหนฺโต 
นิโรธสจฺจ  สจฺฉิกโรนฺโต มคฺคสจฺจ  ภาวนาวเสน อปฺปนาวีถิโมตรติ. 

ในลาํดบัแห่งโคตรภุจิตนั้นนั่นเอง มรรคญาณกาํลงักาํหนดรู้ทุกขสัจจ์ว่า                     
“ทุกข์มีประมาณเท่าน้ี ไดแ้ก่นามรูปที่มีในภูมิ ๓ เวน้ตณัหา, ไม่หย่อนไม่ย่ิงไป
กว่าน้ี”ดงัน้ี,   

กาํลงัละสมุทยัสัจจ ์คือตณัหาที่เป็นไป โดยความเป็นอนุสัย                          ใน
จิตตสันดานของตน ส่วนหน่ึงหรือไม่มีส่วนเหลือ กระทาํไม่ให้เวียนกลบัมา ใน
ภายหลงั, 
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กําลังกระทาํให้ประจักษ์แจ้งนิโรธสัจจ์คือนิพพาน ด้วยอํานาจกระทาํ                   
ให้เป็นอารมณ์  

มรรคญาณย่อมก้าวลง สู่อัปปนาวิถี ด้วยอาํนาจทาํมรรคสัจจ์ให้เกิดขึ้ น  
โ ด ย เ ป็ น ส ห ช า ต ปั จ จัย เ ป็ น ต้น แ ก่ สั จ จ ะ ที่  ๔  ก ล่ า ว คื อ อ ง ค์ ม ร ร ค  ๗                                   
มีสัมมาสังกปัปะเป็นตน้ที่ประกอบกบัสัมมาทิฏฐิมรรค. 

 

มรรคญาณท ากิจ ๔ อย่างมีปริญญากิจเป็นต้น โดยพร้อมกัน 
อน่ึง  การให้สํา เ ร็ จกิ จ  ๔ อย่าง  มีการกําหนดรู้ทุกขสัจจ์ เ ป็ น ต้น                      

ในขณะพร้อมกนั ของมรรคญาณเดียวเท่านั้น บณัฑิตพึงยอมรับ  
โดยการแสดงกิจ ๔ มีการไหม้ไส้เป็นต้น แห่งวัตถุทั้ งหลายมีประทีป             

เป็นตน้ ที่มาแลว้ในอฏัฐกถาทั้งหลายมีวิสุทธิมคัค ์ขอ้ ๘๓๙ ว่า 
 

ตตฺถ ยถา ปทีโป วฏฺฏึ ฌาเปติ, เอว  มคฺคญาณ  ทุกฺข  ปริชานาติ. ยถา                  
อนฺธการ  วิธมติ, เอว  สมุทย  ปชหติ. ยถา อาโลก  ปริวิท เสติ, เอว  สหชาตาทิ -           
ปจฺจยตาย สมฺมาสงฺกปฺปาทิธมฺมสงฺขาต  มคฺค  ภาเวติ. ยถา สิเนห  ปริยาทิยติ,                
เอว  กิเลสปริยาทาน  นิโรธ  สจฺฉิกโรตีติ เอว  อุปมาส สนฺทน  เวทิตพฺพ . 

 

ในมัคคญาณนั้ น การเทียบเคียงด้วยอุปมาอันบัณฑิตพึงรู้อย่างน้ี ว่า                  
ประทีป ย่อมเผาไหมไ้ส้ ฉันใด,มคัคญาณ ย่อมกาํหนดรู้ทุกข ์ฉันนั้น(เพราะความ
ที่ตนคือทุกข์เป็นเหตุคือความเป็นนิสสยะ). ประทีป ย่อมทาํลายความมืด ฉันใด, 
มคัคญาณ ยอ่มละสมุทยั ฉันนั้น(เพราะเป็นการทาํลายปฏิปักษ)์.                     ประทีป 
ยอ่มยงัแสงสว่างให้ปรากฏเกิดขึ้น ฉันใด, มคัคญาณ ยอ่มยงัมรรคกล่าวคือธรรมมี
สัมมาสังกปัปะเป็นตน้ให้ปรากฏเกิดขึ้น โดยความเป็นสหชาตปัจจยัเป็นตน้ ฉัน
นั้น(เพราะเป็นการเพ่ิมพูนธรรมที่สัมปยุตกบัญาณนั้น                     โดยมีฐานะ
เป็นอาโลกะของญาณ). ประทีป ยอ่มยงัสิเนหะคือนํ้ามนัให้ส้ินไป               ฉันใด, 
มัคคญาณ ย่อมกระทําให้ประจักษ์แจ้ง ซ่ึงนิโรธอันเป็นที่ยงักิเลสให้ส้ินไป               
ฉันนั้ น (ความว่า  มัคคญาณ ย่อมบรรลุ  ถึ ง เหตุคือ นิโรธ อัน เป็นเหตุแห่ง                        
ความวินาสไปของเสนฺหะคือกิเลส). 
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เอวเมว มคฺคญาณ  อปุพฺพ  อจริม  เอกกฺขเณ จตฺตาริ สจฺจานิ อภิสเมติ,                    
ทุกฺข  ปริญฺญาภิสมเยน อภิสเมติ , สมุทย  ปหานาภิสมเยน อภิสเมติ, มคฺค                    
ภาวนาภิสมเยน อภิสเมติ, นิโรธ  สจฺฉิกิริยาภิสมเยน อภิสเมติ. กึ วุตฺต  โหติ, นิโรธ  
อารมฺมณ  กริตฺวา จตฺตาริปิ สจฺจานิ ปาปุณาติ ปสฺสติ ปฏิวิชฺฌตีติ. 

 

มัคคญาณ ย่อมรู้ ซ่ึงสัจจะ ๔ ในขณะพร้อมกัน ไม่ก่อน ไม่หลัง คือ                 
มัคคญาณย่อมรู้คือย่อมแทงตลอด ซ่ึงทุกข์ โดยไม่มีส่วนเหลือ ด้วยอ านาจ                  
อ สั ม โมหะ  โ ด ย ป ริ ญ ญ า ภิ ส มัย ,  ย่ อม รู้คื อ ย่ อ ม แ ท ง ต ล อ ด  ซ่ึ ง ส มุ ทัย                          
โดยปหานาภิสมัย โดยอสัมโมหะ, ย่อมรู้คือย่อมแทงตลอด ซ่ึงมรรคที่เหลือ                  
มีสัมมาสังกัปปะเป็นต้น โดยภาวนาภิสมัย ด้วยอาํนาจความเป็นสหชาตปัจจยั       
เป็นต้น, อน่ึง มัคคญาณย่อมแทงตลอด ซ่ึงอัฏฐังคิกมรรค  โดยอสัมโมหะ,               
เพราะ มัคคญาณ เมื่อกําลังทําลาย ซ่ึงสัมโมหะ ในสัมปยุตตธรรมทั้ งหลาย                  
ก็ย่อมทําลายแน่นอน ซ่ึงสัมโมหะ แม้ในตนเอง.  ย่อมรู้คือย่อมแทงตลอด                     
ซ่ึงนิโรธนิพพาน โดยสัจฉิกิริยาภิสมยั โดยอารมณ์และโดยอสัมโมหะ                   ฉัน
นั้นเหมือนกัน. คําอธิบายมีอย่างไร, มีคําอธิบายว่า มัคคญาณ เพราะกระทาํ               
ซ่ึงนิโรธให้เป็นอารมณ์ ย่อมบรรลุ ย่อมเห็น คือย่อมแทงตลอด ซ่ึงสัจจะทั้ง ๔, 
ขยายความว่า มัคคญาณ ย่อมแทงตลอด ซ่ึงนิโรธสัจจะข้อเดียว โดยอารัมมณ
ปฏิเวธ ย่อมแทงตลอด ซ่ึงสัจจะทั้ง ๔ ข้อ โดยอสัมโมหปฏิเวธ(นิโรธสจฺจเมก  
อารมฺมณปฏิเวเธน จตฺตาริปิ สจฺจานิ อสมฺโมหปฏิ เวเธน มคฺคญาณ  ปฏิวิชฺฌติ.        
(มหาฏีกา ขอ้ ๘๓๙) . 

และมาแล้วโดยพระบาลีในพระสูตรมีอาทิว่า โย  ภิกฺขเว  ทุกฺข   ปสฺสติ,  
ทุกฺขสมุทยมฺปิ  โส ปสฺสติ, ทุกฺขนิโรธมฺปิ  ปสฺสติ,  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทมฺปิ           
ปสฺสติ . ( ส.ํม. ๑๙/ ๑๑๐๐/๓๘๑)  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  อริยบุคคลใดเห็นอยู่ซ่ึงทุกข,์  อริยบุคคลนั้นยอ่มเห็น 
แม้ซ่ึงทุกขสมุทัย,  ย่อมเห็นแม้ซ่ึงทุกขนิโรธ, ย่อมเห็นแม้ซ่ึงทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา.  
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มรรค ย่อมละและย่อมออกไป จากกิเลสและอุปาทินนขันธ์ท้ังหลาย 
น  เกวลญฺจ  มคฺโค  กิ เลเสเยว  ปชหติ ,  กิ เลสานํ ปน  อปฺปหีนตฺตา  เย               

อุปฺปชฺเชยฺยุ๊ อุปาทินฺนกฺขนฺธา,  เตปิ ปชหติเยว. วุตฺตมฺปิ เจต  ํ“โสตาปตฺติมคฺค-             
ญาเณน อภิสงฺขารวิญฺญาณสฺส นิโรเธน สตฺต ภเว ฐเปตฺวา อนมตคฺเค สํสาเร              
เย อุปฺปชฺเชยฺยุ ๊นามญฺจ รูปญฺจ,  เอตฺเถเต นิรุชฺฌนฺตี”ติ (ขุ.จูฬ.๓๐ อชิตมาณวปุจฺฉานิทฺ

เทส ) วิตฺถาโร. อิติ มคฺโค อุปาทินฺนโต อนุปาทินฺนโต จ วุฏฺฐาติ. ภววเสน ปน โส
ตาปตฺติมคฺโค อปายภวโต วุฏฺฐาติ,  สกทาคามิมคฺโค สุคติภเวกเทสโต, อนาคามิมคฺ
โค สุคติกามภวโต วุฏฺฐาติ. อรหตฺตมคฺโค รูปารูปภวโต วุฏฺฐาติ. สพฺพภเวหิ วุฏฺฐา
ติเยวาติปิ วทนฺติ. 

                                                                  (อ.สมฺมปฺปธานวิภงฺค. หนา้ ๓๒๒) 
 

อน่ึง มรรค ยอ่มไม่ละ ซ่ึงกิเลสทั้งหลายเท่านั้น อยา่งเดียว,ก็ อุปาทินนขนัธ์
ทั้งหลายเหล่าใด พึงเกิดขึ้น เพราะความที่กิเลสทั้งหลายยงัละไม่ได,้                มรรค 
ยอ่มละ แมซ่ึ้งอุปาทินนขนัธ์ทั้งหลายเหล่านั้นนัน่แหละ. 
 ข้อน้ีสมดังที่ท่านกล่าวไว้ในขุททกนิกาย จูฬนิทเทส ข้อ ๖ หน้า ๓๕      
อชิตมาณวปัญหานิทเทสว่า “วิญฺญาณสฺส นิโรเธน เอตฺเถต  อุปรุชฺฌตีติ                                 
โสตาปตฺติมคฺคญาเณน อภิสงฺขารวิญฺญาณสฺส นิโรเธน สตฺต ภเว ฐเปตฺวา      
อนมตคฺเค สํสาเร เย อุปฺปชฺเชยฺยุ ํนามญฺจ รูปญฺจ, เอตฺเถเต นิรุชฺฌนฺติ วูปสมฺมนฺติ 
อตฺถ ํคจฺฉนฺติ ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ. 

บาทพระคาถาวิสัชชนาว่า นามและรูปนั่น ย่อมดับไป ในโสดาปัตติมัคค-
ญาณนั้น เพราะการดับไป แห่งวิญญาณ,  มีอธิบายว่า อุปาทินนขันธ์ทั้งหลาย               
เหล่าใด(คือโลกียวิบากขันธ์ที่กรรมยึดไว้โดยความเป็นผล) ได้แก่วิบากนาม 
และกัมมชรูป พึงเกิดขึ้ น ในสังสาระ ที่มีเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้            
โดยเวน้ภพทั้ง ๗ เสีย(เพราะโสดาปัตติมัคคญาณยงัละไม่ได้), อุปาทินนขันธ์
ทั้ งหลายเหล่านั้น ย่อมดับไป คือ ย่อมเข้าไปสงบ ย่อมถึงความตั้ งอยู่ไม่ได้              
ยอ่มระงบัไป ในโสดาปัตติมคัคญาณนั้น เพราะการดบัไป แห่งอภิสังขารวิญญาณ
(คือกัมมวิญญาณ,ความว่า เพราะวิญญาณที่ประกอบกับกุศลและอกุศลดับ,             
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นามและรูปจึงดบั) ดว้ยโสดาปัตติมคัคญาณ”ดงัน้ี. ความพิสดาร(ในมรรคที่เหลือ)
อนับณัฑิตพึงทราบ ในจูฬนิทเทสนั้น และในอฏัฐสาลินี หนา้ ๒๙๓. 

*(สมดังที่มาแล้วในคาํว่า ปฏินิสสัคคะ ในปกรณ์วิสุทธิมรรคและฏีกา  
ตอนภงัคานุปัสสนาญาณกถาว่า : -   

ก็ ปริจจาคปฏินิสสัคคะไดแ้ก่ความสละออก ซ่ึงกิเลสทั้งหลาย           พร้อม
ทั้งขันธ์ และอภิสังขาร ด้วยอํานาจแห่งตทังคปหาน อธิบายว่า เมื่อละกิเลส
ทั้งหลาย  ก็ช่ือว่า ย่อมละอภิสังขารคือกรรมอันมีกิเลสนั้นเป็นเหตุ และช่ือว่า    
ย่อมละขนัธ์ทั้งหลายอนับงัเกิดแต่กรรมนั้น ฉะนั้น เท่ากบัว่า วฏัฏะ ๓ คือกิเลส 
กรรมและวิบากขนัธ์ ก็เป็นอนัถูกญาณละไป). 

ด้วยประการอย่างน้ี  มรรค  ย่อมออกไป(วุฏฐาติ)  จากอุปาทินนขันธ์             
(ได้แก่วิบากและกัมมชรูป) และอนุปาทินนขันธ์(ได้แก่  อกุศลจิตตุปบาท                
และจิตตชรูปที่เกิดจากอกุศลจิตตุปบาทนั้น). 
 แต่ ด้วยอํานาจแห่งภพ โสดาปัตติมรรค ย่อมออกไป จากอบายภูมิ,  
สกทาคามิมรรค  ย่อมออกไป จากสุคติกามภพบางส่วน(คือเกิดอีกเพียง ๒ ชาติ).
อนาคามิมรรค ย่อมออกไปจากสุคติกามภพ. อรหัตตมรรค  ย่อมออกไป                  
จากรูปภพและอรูปภพ.  อาจารย์ทั้ งหลายย่อมกล่าวแม้ว่า  อรหัตตมรรค                 
ยอ่มออกไป จากภพทั้งหลายทั้งปวง.   

 
 

โลกุตตรมรรค นับเข้าในกรรม ๓ 
ตตฺถ โลกุตฺตรมคฺโค ภชาปิยมาโน กายกมฺมาทีนิ ตีณิ กมฺมานิ ภชติ. ยญฺหิ 

กาเยน ทุสฺสีลฺย ํอชฺฌาจรติ, ตมฺหา สํวโร กายิโกติ เวทิตพฺโพ. ย ํวาจาย ทุสฺสีลฺย ํ
อชฺฌาจรติ,  ตมฺหา สํวโร วาจสิโกติ เวทิตพฺโพ. อิติ สมฺมากมฺมนฺโต กายกมฺมํ,          
สมฺมาวาจา วจีกมฺม.ํ เอตสฺมึ ทฺวเย คหิเต สมฺมาอาชีโว ตปฺปกฺขิกตฺตา คหิโตว โหติ. 
ย ํ ปน มเนน ทุ สฺสีลฺย ํ อชฺฌาจรติ ,   ตมฺหา สํวโร มานสิโกติ  เวทิตพฺโพ.                        
โส ทิฏฺฐิสงฺกปฺปวายามสติสมาธิวเสน ปญฺจวิโธ โหติ. อย ํปญฺจวิโธปิ มโนกมฺม ํ
นาม. เอว ํโลกุตฺตรมคฺโค ภชาปิยมาโน ตีณิ กมฺมานิ ภชติ. 



 213 

                                                                   (อฏฺฐสาลินี กมฺมกถา หนา้ ๑๓๗)                          
ในโพชฌงค์และมัคคังคะเหล่านั้ น โลกุตตรมรรค เมื่อรวมกันอยู่                          

ย่อมสมคบเข้า ในกรรม  ๓  อย่าง มีกายกรรมเป็นต้น.  อธิบายโดยพิศดารว่า            
ความสังวร จากการประพฤติก้าวล่วงความเป็นผูทุ้ศีลนั้นใด(มิจฉากัมมันตะ)           
ทางกาย พึงทราบว่า เป็นสังวรที่เกิดทางกายทวาร(กายิกสังวร).  

ความสังวร จากการประพฤติกา้วล่วงความเป็นผูทุ้ศีลนั้นใด(มิจฉาวาจา) 
ทางวาจา พึงทราบว่า เป็นสังวรที่เกิดทางวจีทวาร(วาจสิกสังวร).  

โดยประการอย่าง น้ี  สัมมากัมมันตะ  เ ป็นกายกรรม,  สัมมาวาจา                         
เป็นวจีกรรม.  คร้ันเมื่อกรรมทั้ง ๒ น้ี ถูกถือเอาแล้ว สัมมาอาชีวะ ก็ย่อมเป็น             
อนัถือเอาแลว้ทีเดียว เพราะเป็นฝ่ายแห่งกรรมทั้ง ๒ นั้น(คือ เป็นกายกรรม และ
วจีกรรม เพราะเป็นความสังวร จากการประพฤติก้าวล่วงความเป็นผู้ทุศีล                      
ที่เก่ียวกบัอาชีพนั้นใดคือจากมิจฉาอาชีวะ ทางกาย และทางวาจา).   

ส่วน ความสังวร จากการประพฤติกา้วล่วงความเป็นผูทุ้ศีลนั้นใด ทางใจ           
( คื อ จา ก อ กุ ศ ล ทั้ ง ป ว ง , ที่ เ ป็ น โท ษ อัน ก้า ว ล่ ว ง ที่ มี ใน ก า ยแ ล ะ ใน ว า จา                             
หรือจากมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ และมิจฉาสมาธิ)           
พึงทราบว่า เป็นสังวรที่ เ กิดทางมโนทวาร (มานสิกสังวร) .   สังวรที่ เ กิด                         
ทางมโนทวารนั้น มี ๕ อย่าง ดว้ยสามารถแห่ง ทิฏฐิ  สังกปัปะ วายามะ สติ และ
สมาธิ. มานสิกสังวรทั้ง ๕  อยา่งน้ี ช่ือว่า เป็นมโนกรรม.   
         โลกุตตรมรรค เมื่อรวมกนัอยู ่ยอ่มสมคบเขา้ ในกรรม ๓ อยา่ง อยา่งน้ี. 

มูลฏีกา หน้า ๙๕ 
โลกุตฺตรมคฺโค  อิธ โลกิยกมฺมกถายํ อนธิปฺเปโตปิ  ภชาปิยมาโน  ตีณิ                   

กมฺมานิ ภชติ.มเนน ทุสฺสีลฺยนฺติ กายิกวาจสิกวีติกฺกมวชฺช ํสพฺพ ํอกุสล ํสงฺคณฺหาติ, 
มิจฺฉาทิฏฺฐิสงฺกปฺปวายามสติสมาธึ วา. ตมฺปิ เจต ํ“มนสา สวํโร สาธู”ติ(ส.ํสคา. ๑๕/

๑๑๖/๘๘ อตฺตรกฺขิตสุตฺต, ขุ .ธ. ๒๕/๓๖๑/๘๐ ปญฺจภิกฺขุวตฺถุ) วุตฺตสฺส  สํวรสฺส                       
ปฏิปกฺขวเสน วุตฺต,ํ น สีลวิปตฺติวเสน. น หิ สา มานสิกา อตฺถีติ มคฺคสฺเสว ภชาปน ํ
มหาวิสยตฺตา. โพชฺฌงฺคา หิ มโนกมฺมเมว ภเชยฺยุ,ํ น จ น สกฺกา มคฺคภชาปเนเนว 
เตส ํภชาปน ํวิญฺญาตุ.ํ 



 214 

 โลกุตตรมรรค แม้ไม่ประสงค์เอา ในโลกิยกัมมกถาน้ี เมื่อรวมกันอยู่               
ยอ่มสมคบเขา้ ในกรรม ๓ อยา่ง.  
 บทว่า มเนน ทุสฺสีลฺย (ความเป็นผู้ทุศีล ทางใจ) คือ ย่อมสงเคราะห์เอา                 
อกุศลทั้งปวง ที่เป็นโทษอนักา้วล่วงที่มีในกายและในวาจา.หรือ ย่อมสงเคราะห์
เอามิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ  และมิจฉาสมาธิ.                          
ก็แมค้าํว่า มเนน ทุสฺสีลฺย  นั้นนั่น ท่านอฏัฐกถากล่าวแลว้ ดว้ยอาํนาจเป็นปฏิปักษ์
ต่อสังวร ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า "มนสา ส วโร สาธุ -   สังวร ด้วยใจ                     
เป็นความดีงาม"(อตฺตรกฺขิตสุตฺต, ขุ.ธ. ๒๕/๓๖๑/๘๐ ปญฺจภิกฺขุวตฺถุ) ,มิใช่กล่าว                    
ด้วยอํานาจศีลวิบัติ .  เพราะว่า ศีลวิบัตินั้ น ที่มีในจิต ไม่มี  เพราะเหตุนั้ น                     
การสบคบเข้า แห่งมรรคนั่นเอง ย่อมมี  เพราะความที่โลกุตตรมรรคนั้ น                      
มีวิสัยใหญ่. จริงทีเดียว โพชฌงค์ทั้งหลาย พึงเป็นมโนกรรมเท่านั้น, และใครๆ               
ไม่สามารถ ก็หาไม่  เพ่ือจะรู้ถึงการสมคบเข้า แห่งโพชฌงค์ทั้งหลายเหล่านั้น    
เพราะการสมคบเขา้กนัแห่งมรรคนัน่เอง. 

อนุฏีกา 
 สภาวโต อุปการกโต มคฺเค สติ สพฺภาวโต จ โพชฺฌงฺคา มคฺเค อนฺโตคธาติ 
อาห"น จ น สกฺกา"ติอาทิ. 
 คร้ันเมื่อมรรค มีอยู่ โดยสภาวะ โดยอุปการะ และโพชฌงค์ทั้ งหลาย                  
ก็เป็นธรรมหยัง่ลงภายใน ในมรรค โดยสภาวะ เพราะเหตุนั้น คาํมีอาทิว่า" น จ น 
สกฺกา - และใครๆ ไม่สามารถ ก็หาไม่" ท่านมูลฏีกาจึงกล่าวแลว้. 

อัฏฐกถา ขุททกปาฐ สิกขาปท 
จตสฺโสปิ(เวรมณิโย) เจตฺถ กายกมฺม,ํมุสาวาทา เวรมณี วจีกมฺม,ํ มคฺคกฺขเณ 

จ จิตฺตโตว สมุฏฺฐหนฺติ, สพฺพาปิ มโนกมฺม .  (อ.ขุทฺทกปาฐ สิกฺขาปท หนา้ ๒๔) 
 อน่ึง ในปุริมสิกขาบท ๕ เหล่านั้น เวรมณี(คือวิรตีเจตสิก ๓ และเจตนา          
ในมหากุศล จิต ๘ )  ทั้ ง  ๔(มีปาณาติปาตา เวรมณี  อทินนาทานาเวรมณี                         
อพฺรหฺมจริยาเวรมณี และสุราเมรยมชัชปมาทฏัฐานาเวรมณีเจตนา) เป็นกายกรรม, 
มุสาวาทาเวรมณี เป็นวจีกรรม, ส่วน ในมัคคักขณะ เวรมณีทั้ง ๕ ย่อมต้ังขึ้น              
จากจิตเท่านั้น, แม้มรรคเวรมณีทั้งปวง เป็นมโนกรรม.  
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ผลจิต 
 

๕๙. ตโต ปร  ทฺเว ตีณิ ผลจิตฺตานิ ปวตฺติตฺวา ภวงฺคปาโตว โหติ ปุน ภวงฺค  
โวจฺฉินฺทิตฺวา ปจฺจเวกฺขณญาณานิ ปวตฺตนฺติ. 

ต่อจากมรรคญาณนั้น ผลจิต ๒ หรือ ๓ ขณะ ยอ่มเป็นไป                             ตาม
ความเหมาะสม ต่อความอุบติัขึ้นของมรรคเป็นขณะที่ ๕ หรือที่ ๔,                 เพราะ
ความเป็นไปของผลจิตทั้งหลายเหล่านั้นเป็นธรรมที่เขา้ไประงบั                           ซ่ึง
ความเร่าร้อนในสันดานที่แมกิ้เลสถูกตดัขาดแลว้ ผลจิตจึงเปรียบเหมือนนํ้า       ที่
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ใช้พวกหม้อตัก ราดรดอยู่บนสถานที่ ที่นําเปลวไฟออกไปแลว้ เพื่อประโยชน์              
ต่อการดบัความร้อนที่ยงัมีอยู,่  

ต่อจากผลจิต ๒ หรือ ๓ ขณะนั้น การตกไปสู่ภวงัคเ์ท่านั้น ยอ่มมี,  
มโนทวาราวัชชนะตัดขาดภวังค์อีก ปัจจเวกขณญาณทั้งหลาย ได้แก่                      

กามาวจรญาณทั้ งหลายที่มีมรรคและผลเป็นต้นเป็นอารมณ์ ย่อมเป็นไป,                     
เป็นญาณที่พระผูม้ีพระภาคเจา้ทรงหมายเอาตรัสไวว่้า  

“วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ ญาณ  โหติ”. (วินย.มหา. ๔/๒๓/๑๙) 
“คร้ันเมื่ออรหัตตผลจิตหลุดพน้แลว้จากอาสวะทั้งหลาย ปัจจเวกขณญาณ

ยอ่มเกิดขึ้นอยา่งน้ีว่า อรหัตตผลจิตน้ีหลุดพน้แลว้จากอาสวะทั้งหลาย”ดงัน้ี. 
 

วิภาวินีฏกีา 
อปนีตคฺคิมฺหิ ฐาเน อุณฺหตฺตนิพฺพาปนตฺถาย ฆเฏหิ อภิสิญฺจมานมุทก  วิย 

สมุจฺฉินฺนกิเลเสปิ สนฺตาเน ทรถปฏิปฺปสฺสมฺภกานิ หุตฺวา ปวตฺติตฺวา. 
                                                            (วิภาวินีฏีกา ป.๙ ขอ้ ๕๙ หนา้ ๓๓๘) 
 

เพราะความเป็นไปของผลจิตทั้งหลายเหล่านั้น เป็นผลธรรมที่เขา้ไประงบั                           
ซ่ึงความเร่า ร้อน(คือกิ เลส)ในสันดานที่แม้กิ เลสถูกตัดขาดแล้ว ผลจิตจึง                   
เปรียบเหมือนนํ้าที่ใชพ้วกหมอ้ตกั ราดรดอยู่ ณ สถานที่ ที่นาํเปลวไฟออกไปแลว้ 
เพื่อประโยชน์ต่อการดบัความเร่าร้อนที่ยงัมีอยู(่แมป้ราศจากเปลวไฟ). 

 
ปัจจเวกขณญาณ 

 

๖๐.  มคฺค  ผลญฺจ นิพฺพาน   ปจฺจเวกฺขติ ปณฺฑิโต 
  หีเน กิเลเส เสเส จ   ปจฺจเวกฺขติ วา น วา. 
   

ผ ล บัณ ฑิ ต ผู้ถึ งพ ร้อมด้ว ยอ ริย ปั ญญา  ย่อ ม พิ จา รณา ถึงม รรค  ผ ล                      
และนิพพาน, พระเสกขบุคคลบางท่านย่อมพิจารณาถึงกิเลสทั้งหลายที่ละแลว้ 
และกิ เลสทั้ งหลายที่ เหลือคือยังไม่ได้ละ หรือ พระเสกขบุคคลบางท่าน                        
และชีวิตสมสีสีบุคคลย่อมไม่พิจารณาถึงกิเลสทั้ง ๒ ฝ่าย.(ส่วน การพิจารณา             
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ถึ ง กิ เล ส ทั้ ง ห ล า ยที่ เห ลื อ คื อ ยัง ไ ม่ ไ ด้ล ะ ไ ม่ มี แ ก่ พ ร ะ อ ร หั น ต์แ น่ น อ น                          
เพราะกิเลสทั้งปวงท่านละหมดแลว้) 
  

อิมานิ ปน เทฺว ปหีนาวสิฏฺฐกิเลสปจฺจเวกฺขณานิ เกสญฺจิ ชีวิตสมสีสิ-                                
ปุคฺคลาน ํกิเลสวิภาเคสุ อโกวิทานญฺจ น ลพฺภนฺตีติ วุตฺต ํ“ปจฺจเวกฺขติ วา น วา”ติ 
                                                                               (ปรมตฺถทีปนีสงฺคหมหาฏีกา หนา้ ๔๑๙) 
  

ก็ การพิจารณากิเลสที่ละแล้วและกิเลสที่เหลือทั้ ง ๒ ประการเหล่าน้ี                
ย่อมไม่ได้ สําหรับพระอริยบุคคลทั้ งหลายบางท่าน คือชีวิตสมสีสีบุคคล                            
และท่านผูไ้ม่ฉลาดในการจาํแนกกิเลสทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น พระอนุรุทธาจารย์
จึงกล่าวบาทคาถาว่า “ย่อมพิจารณาหรือไม่พิจารณา” ดงัน้ี. 

 

ล าดับแห่งการพิจารณา 
อ น่ึ ง  ลํา ดับ แ ห่ ง ก า ร พิ จา ร ณ า ใน ค า ถ า น้ี มี อ า ทิ ว่ า  “ม คฺค  ผลญฺ จ                          

นิพฺพาน  ปจฺจเวกฺขติ ปณฺฑิโต” สมกับคํากล่าวไว้ในอัฏฐกถาที่ไขเน้ือความ                
อธิมานะว่า 

โส  หิ  ม คฺคผลนิพฺพ านปหีนกิ เ ลส า ว สิ ฏฺ ฐกิ เ ลสป จฺจ เ วกฺ ข เณน                              
สญฺชาตโสมนสฺโส อริยคุณปฏิเวเธ นิกฺกงฺโข.  

                                                                   (วิ.มหา. อ. ๑/๕๒๘, อภิ.วิ.อ. ๒/๕๒๘) 

 
เป็นความจริงว่า พระอริยบุคคลนั้น เป็นผูเ้กิดโสมนัส ด้วยการพิจารณา           

ถึงมรรค ผล นิพพาน กิ เลสทั้ งหลายที่ละแล้ว และกิ เลสทั้ งหลายที่ เหลือ                       
เป็นผูห้มดความสงสัย ในการแทงตลอดอริยคุณ. 

 

ว่าโดยความบริบรูณ์แห่งปัจจเวกขณญาณมี ๑๙ คือ 
 ปัจจเวกขณญาณ ๕ ยอ่มมี แก่พระโสดาบนับุคคล. 
 ปัจจเวกขณญาณ ๕ ยอ่มมี แก่พระสกทาคามีบุคคล. 

ปัจจเวกขณญาณ ๕ ยอ่มมี แก่พระอนาคามีบุคคล. 
ปัจจเวกขณญาณ ๔ เว้นการพิจารณาถึงกิเลสทั้งหลายที่ เหลือ ย่อมมี                    
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แก่พระอรหันตบุคคล. 
 

ว่าโดยความไม่บริบูรณ์แห่งปัจจเวกขณญาณ 
 ก็  ปัจจเวกขณญาณที่ ไม่บ ริบูรณ์มีอยู่ ,  จ ริงอย่างนั้ น  ในอัฏฐกถา                           
จูฬทุกขขนัธสูตร ท่านกล่าวไวว่้า 

กึ ตสฺส ปจฺจเวกฺขณา นตฺถีติ. อตฺถิ. สา ปน น สพฺเพส  ปริปุณฺณา โหติ.                        
เอโก หิ ปหีนกิเลสเมว ปจฺจเวกฺขติ. เอโก อวสิฏฺฐกิเลสเมว, เอโก มคฺคเมว,                        
เอโก ผลเมว, เอโก  นิพฺพานเมว. อิมาสุ ปน ปญฺจสุ ปจฺจเวกฺขณาสุ เอก  วา เทฺว วา 
โน ลทฺธุ๊ น วฏฺฏนฺติ .  

                                                                                      (ม.มู.อ. ๑/๓๘๕) 

ถามว่า  ปัจจเวกขณา ไม่มี  แก่อ ริยสาวกนั้ น หรือ.  ตอบว่า  มีอยู่  .                     
แต่ ปัจจเวกขณานั้น ย่อมไม่เป็นธรรมบริบูรณ์ แก่อริยสาวกทั้งหลายทั้งหมด.                   
เพราะว่า ท่านหน่ึง ย่อมปัจจเวกข์ ถึงกิเลสที่ละได้แล้วเท่านั้น.  ท่านหน่ึง                     
ย่อมปัจจเวกข์ ถึงกิเลสที่เหลือเท่านั้น.  ท่านหน่ึง ย่อมปัจจเวกข์ ถึงมรรคเท่านั้น. 
ท่านหน่ึง ยอ่มปัจจเวกข ์ถึงผลเท่านั้น. ท่านหน่ึง ยอ่มปัจจเวกข ์ถึงนิพพานเท่านั้น. 
(ยอ่มไม่มี โดยประการทั้งปวง ก็หาไม่ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า)               ก็ 
ในปัจจเวกขณา ๕  เหล่าน้ี ปัจจเวกขณาประการหน่ึง หรือ สองประการ                   
ยอ่มไม่ควร เพื่อจะได ้หามีไม่.   

 
วิธีพิจารณาของปัจจเวกขณญาณ(วิสุทธิมรรค) 
(ปจฺจเวกฺขณากาโร,ปฏิสมฺภิทาคณฺฐิ ขอ้ ๑๔ หนา้ ๕๖) 

พระโสดาบันบุคคลนั้ น ย่อมปัจจเวกข์ ถึงมรรค(ด้วยสังกัปปะ)ว่า                      
“เรา มาแล้ว ด้วยมรรคน้ี หนอ”(อิมินา วตาห  มคฺเคน อาคโต) ,  ต่อจากนั้น                
ย่อมปัจจเวกข์ ถึงผลว่า “อานิสงส์น้ี อันเรา ได้แล้ว” (อย  เม อานิส โส ลทฺโธ).  
ต่อจากนั้น ย่อมปัจจเวกข์ ถึงกิเลสทั้งหลายที่ละไดแ้ลว้ว่า “ช่ือว่า กิเลสทั้งหลาย
เหล่าน้ี อนัเรา ละไดแ้ลว้”(อิเม นาม เม กิเลสา ปหีนา),  ต่อจากนั้น ยอ่มปัจจเวกข์                    
ถึงกิเลสทั้งหลาย ที่มรรค ๓ เบื้องบนพึงฆ่าว่า “ช่ือว่า กิเลสทั้งหลายเหล่าน้ี              
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ของเรา ยงัเหลืออยู่” (อิเม นาม เม กิเลสา อวสิฏฺฐา).  และในที่สุด ย่อมปัจจเวกข์ 
ถึงอมตนิพพานว่า “ธรรมน้ี อันเรา แทงตลอดแล้ว โดยอารมณ์”(อย  เม ธมฺโม 
อารมฺมณโต ปฏิวิทฺโธ).  

ปัจจเวกขณะ ๕ ประการ ย่อมมี แก่พระอริยสาวก ผูเ้ป็นโสดาบนับุคคล  
ดว้ยประการอยา่งน้ี. ยอ่มมี แก่พระโสดาบนั ฉันใด, ปัจจเวกขณะ ๕ ประการ ยอ่ม
มี แมแ้ก่พระสกทาคามีและพระอนาคามี ฉันนั้น.    

ส่วน ช่ือว่า ปัจจเวกขณะถึงกิเลสที่ยงัเหลือ ย่อมไม่มี แก่พระอรหันต์ .                     
ช่ือว่า ปัจจเวกขณะแมท้ั้งหมด มี ๑๙ ดว้ยประการอยา่งน้ี. 

 

ฉพฺพิสุทฺธิกเมเนว   ภาเวตพฺโพ จตุพฺพิโธ  
  ญาณทสฺสนวิสุทฺธิ  นาม มคฺโค ปวุจฺจติ. 
พระผูม้ีพระภาคเจา้ตรัสเรียกมรรคญาณทั้ง ๔ อยา่งอนัอริยชนพึงให้เกิดขึ้น

ตามลําดับแห่งวิ สุทธิ  ๖ มีศีล วิ สุทธิ เ ป็นต้นโดยประกา ร อย่า ง น้ี  ช่ือ ว่า                     
ญาณทัสสนวิสุทธิ. 

 

จตุนฺนํ สจฺจานํ ชานนโต ปจฺจกฺขกรณโต กิ เลสมเลหิ วิสุทฺธตฺตา จ                 
ญาณทสฺสนวิสุทฺธิ นาม.    

                                                                      (วิภาวินีฏีกา ป. ๙ หนา้ ๓๓๙) 
ช่ือว่า ญาณ เพราะรู้สัจจะ ๔ ช่ือว่า ทัสสนะ เพราะกระทาํโดยประจกัษ ์และ

ช่ือว่า วิสุทธิ เพราะบริสุทธ์ิ จากมลทินคือกิเลสทั้งหลาย. 

วิโมกฺขเภท 
(ประเภทแห่งวิโมกข์) 

 

วิโมกขมุขมี ๓ 
๑.สุญญตานุปัสสนา 

๖๑. ตตฺถ อนตฺตานุปสฺสนา อตฺตาภินิเวส  มุญฺจนฺตี สุญฺญตานุปสฺสนา นาม 
วิโมกฺขมุข  โหติ. 

ในประเภทแห่งวิโมกขเ์หล่านั้น อนตัตานุปัสสนา อนัปล่อย                          ซ่ึง
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ความยึดมัน่ว่าเป็นอตัตา เป็นวิโมกขมุข  ช่ือว่า สุญญตานุปัสสนา. 
 

อธิบาย 
สงฺขาเรสุ “โย อตฺตาภินิเวโส กมฺมสฺส การโก, ผลสฺส จ เวทโก, เอโส เม  อตฺ

ตา”ติ เอว ํอภินิเวโส ทฬฺหคฺคาโห, ต ํมุญฺจนฺตี “อนตฺตา”ติ ปวตฺตา อนุปสฺสนาว 
อตฺตสุญฺญตาการานุปสฺสนโต สุญฺญตานุปสฺสนา นาม วิโมกฺขมุข  ปฏิปกฺขโต            
วิมุตฺติวเสน วิโมกฺขสงฺขาตสฺส โลกุตฺตรํ มคฺคผลสฺส ทฺวารํ โหติ.               

                                                                                          (วิภาวินีฏีกา/๖๑/๓๓๙) 
 

ความยึดมั่น คือความยึดถืออย่างมั่นคง ในสังขารทั้ งหลาย อย่างน้ีว่า  
“ความยึดมัน่ว่าเป็นอตัตาใด คือผูท้าํ กรรม, และผูเ้สวย ผล, นัน่ เป็นอตัตา       ของ
เรา” ดงัน้ี, อนุปัสสนานั่นเทียว อนัปล่อย ซ่ึงความยึดมัน่ว่าเป็นอตัตานั้น         ที่
เป็นไปว่า“เป็นอนตัตา”(คืออนัตตานุปัสสนา) เป็นวิโมกขมุข ช่ือว่า            สุญญ
ตานุปัสสนา เพระามีการเห็นบ่อย ๆโดยอาการแห่งภาวะที่สูญจากอัตตา       (วิ
โมกขมุข)เป็นทวาร แห่งโลกุตตรมรรคและผล ที่เรียกว่า วิโมกข ์ดว้ยอาํนาจแห่ง
ความหลุดพน้โดยพิเศษ จากปฏิปักขธรรม. 

 
 
 
 

๒.อนิมิตตานุปัสสนา 
๖๒. อนิจฺจานุปสฺสนา วิปลฺลาสนิมิตฺต  มุญฺจนฺตี อนิมิตฺตานุปสฺสนา นาม. 
อนิจจานุปัสสนา  อันปล่อย ซ่ึงนิมิตคือวิปัลลาส เป็นวิโมกขมุข ช่ือว่า      

อนิมิตตานุปัสสนา. 
 

อธิบาย 
สงฺขาเรสุ “อนิจฺจนฺ”ติ ปวตฺตา อนุปสฺสนา อนิจฺเจ “นิจฺจนฺ”ติ (อง.จตุกฺก. ๒๑/

๔๙/๕๘,ขุ .ปฏิ .  ๓๑/๒๓๖/๒๙๕)  ปวตฺตํ สญฺญาจิตฺตทิ ฏฺ ฐิ วิปลฺลาสส งฺขา ตํ                 
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วิปลฺลาสนิมิตฺต  มุญฺจนฺตี ปชหนฺตี วิปลฺลาสนิมิตฺตรหิตาการานุปสฺสนโต           อนิ
มิตฺตานุปสฺสนา นาม วิโมกฺขมุข ํโหตีติ สมฺพนฺโธ.          

                                                                                            (วิภาวินีฏีกา/๖๒/๓๓๙) 
 

สัมพันธ์ว่า  อนุปัสสนา ที่ เ ป็นไปว่า “ไม่ เที่ยง” ในสังขารทั้ งหลาย                   
(คืออนิจจานุปัสสนา) อันปล่อยคืออันละ ซ่ึงนิมิตคือวิปัลลาส กล่าวคือ                
สั ญ ญ า วิ ปั ล ล าส  จิต ต วิ ปั ล ล า ส  แ ล ะ ทิ ฏ ฐิ ปั ล ลา ส ที่ เ ป็ น ไ ป ว่ า  “เที่ ย ง ”                            
ในธรรมที่ไม่เที่ยง เป็นวิโมกขมุข ช่ือว่า  อนิมิตตานุปัสสนา เพราะมีการเห็น  
บ่อย ๆ โดยอาการที่เวน้จากนิมิตคือวิปัลลาส. 

 
๓.อัปปณิหติานุปัสสนา 

๖๓. ทุกฺขานุปสฺสนา ตณฺหาปณิธึ มุญฺจนฺตี อปฺปณิหิตานุปสฺสนา นาม. 
ทุกขานุปัสสนา อนัปล่อย ซ่ึงปณิธิ(ความปรารถนา)คือตณัหา                เป็น

วิโมกขมุข ช่ือว่า อัปปณิหิตานุปัสสนา. 
 

อธิบาย 
“ทุกฺขนฺ”ติ ปวตฺตานุปสฺสนา สงฺขาเรสุ “เอตํ มม, เอตํ สุขนฺ”ตฺยาทินา              

น เยน ปวตฺตํ กามภวตณฺหาสงฺขาตํ ตณฺหาปณิธึ  ตณฺหาปตฺถนํ มุญฺจนฺตี                                   
ทุกฺขาการทสฺสเนน ปริจฺจชนฺตี ปณิธิรหิตาการานุปสฺสนโต                          อปฺปณิ
หิตานุปสฺสนา นาม .  (วิภาวินีฏีกา/๖๓/๓๔๐)                             

อนุปัสสนาที่เป็นไปว่า “เป็นทุกข”์(คือทุกขานุปัสสนา) อนัปล่อย            ซ่ึง
ปณิธิคือตณัหา ไดแ้ก่ ความปรารถนาคือตณัหา กล่าวคือกามตณัหา                    และ
ภวตณัหา ที่เป็นไป ในสังขารทั้งหลาย โดยนยัมีอาทิว่า “ ส่ิงนัน่ ของเรา,            นัน่
เป็นสุข ของเรา” ดงัน้ี ไดแ้ก่อนัสละออก เพราะการเห็นโดยอาการที่เป็นทุกข ์เป็น
วิโมกขมุข ช่ือว่า อัปปณิหิตานุปัสสนา เพราะมีการเห็นบ่อย ๆ โดยอาการ            ที่
เวน้จากปณิธิคือตณัหา. 

วิโมกข์มี ๓ 
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๑.สุญญตวิโมกข์ 
๖๔. ตสฺมา ยทิ วุฏฺฐานคามินิวิปสฺสนา อนตฺตโต วิปสฺสติ, สุญฺญโต วิโมกฺโข 

นาม โหติ มคฺโค. 
เพราะเหตุคือ อนุปัสสนา ๓ เหล่านั้ นมี ๓ ช่ือ เพราะเหตุนั้ น ถ้าว่า                     

วุฏฐานคามินิวิปัสสนา เห็นอยู ่โดยความเป็นอนัตตา, มรรคมีช่ือว่า สุญญตวิโมกข์ 
เพราะได้ช่ือว่าสุญญตวิโมกข์ ด้วยอํานาจวิปัสสนาคมนะ(เหตุมากล่าวคือ
วิปัสสนา, ทั้งโดยสุตตนัตะและอภิธรรมสังคณี). 

๒.อนิมิตตวิโมกข์ 
๖๕. ยทิ อนิจฺจโต วิปสฺสติ, อนิมิตฺโต วิโมกฺโข นาม. 
ถา้ว่า วุฏฐานคามินิวิปัสสนา เห็นอยู่ โดยความเป็นอนิจจะ, มรรคมีช่ือว่า 

อนิมิตตวิโมกข์  เพราะได้ช่ือว่าอนิมิตตวิโมกข์ ด้วยอํานาจวิปัสสนาคมนะ                 
(เหตุมากล่าวคือวิปัสสนา, โดยสุตตนัตะเท่านั้น). 

 

๓.อัปปณิหติวิโมกข์ 
๖๖.  ยทิ  ทุกฺขโต วิป สฺสติ ,  อปฺปณิหิ โต วิ โมกฺ โข  นามาติ  จ มคฺโค                  

วิปสฺสนาคมนวเสน ตีณิ นามานิ ลภติ.  
และถา้ว่า วุฏฐานคามินิวิปัสสนา เห็นอยู ่โดยความเป็นทุกข์, มรรคมีช่ือว่า 

อัปปณิหิตวิโมกข์ เพราะได้ช่ือว่าอปัปณิหิตวิโมกข์ ด้วยอาํนาจวิปัสสนาคมนะ
(เหตุมากล่าวคือวิปัสสนา,ทั้งโดยสุตตันตะและอภิธรรมสังคณี) เพราะเหตุนั้น 
มรรคยอ่มไดช่ื้อ ๓ อยา่ง ดว้ยอาํนาจวิปัสสนาคมนะ. 

ผลในมรรควิถีได้ช่ือ ๓ อย่างตามมรรค 
ตถา ผลญฺจ มคฺคาคมนวเสน มคฺควีถิย . 
อน่ึง ผลในมรรควิถี ย่อมไดช่ื้อ ๓ อย่างเหมือนอย่างนั้นมีสุญญตวิโมกข์

เป็นตน้ ดว้ยอาํนาจมรรคาคมนะ(เหตุมาคือมรรค) 
 

อรรถของค าว่า อาคมนะ(เหตุมาคือเหตุเป็นไป) 
อาคจฺฉติ(ปวตฺตติ) เอเตน มคฺโค ผลญฺจาติ วิปสฺสนามคฺโค อิธ อาคมน  นาม. 
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                                                                                (วิภาวินีฏีกา หนา้ ๓๔๐) 
มรรค และผล ย่อมมาคือย่อมเป็นไป ด้วยวิปัสสนาและมรรคนั้ น

(ตามลําดับ) เพราะเหตุนั้น วิปัสสนา และมรรคนั้น ช่ือว่า อาคมนะ(เหตุมา)                
ในที่น้ี(วิปัสสนาคมนะ,มรรคาคมนะ). 

 

ผลในผลสมาบัติวิถีได้ช่ือ ๓ อย่างมีสุญญตวโิมกข์เป็นต้นตามวิปัสสนา 
 

๖๗.  ผลสมาปตฺติวีถิย  ปน ยถาวุ ตฺตนเยน วิป สฺสนฺตาน  ยถาสก -                        
ผลมุปฺปชฺชมานมฺปิ วิปสฺสนาคมนวเสเนว สุญฺญตาทิวิโมกฺโขติ จ ปวุจฺจติ.  

ส่วน ในผลสมาบตัิวิถี แมโ้สดาปัตติผลเป็นตน้ ของตน ๆคือ                 ของ
โสดาบนับุคคลเป็นตน้ เป็นผลของมรรคตามที่ตนได ้ที่กาํลงัเกิด                         แก่
ผลบุคคล ๔  ผู ้เห็นแจ้ง ตามนัยที่กล่าวแล้วคือด้วยอํานาจอนัตตานุปัสสนา           
เป็นต้น ย่อมเรียกว่า สุญญตวิโมกข์เป็นต้น ด้วยอาํนาจวิปัสสนาคมนะเท่านั้น, 
ย่อมไม่ได้ช่ือ ด้วยอํานาจมรรคาคมนะ เพราะไม่มีความเป็นไปแห่งมรรค                            
ในผลสมาปัตติกาลนั้น. 

 

มรรคและผลได้ช่ือ ๓ อย่าง โดยเหตุอ่ืนอีก ๒ ประการ 
อารมฺมณวเสน ปน สรสวเสน จ นามตฺตย  สพฺพตฺถ สพฺเพสมฺปิ สมเมว จ. 
 

ก็  ช่ือทั้ ง  ๓ มี สุญญตะเป็นต้น ที่ เสมอเหมือนกันนั่นเทียว ย่อมได้                     
แ ม้แ ก่ ม ร ร ค แ ล ะ ผ ล ทั้ ง ป ว ง  ใน ม รรค วิ ถี แ ล ะ ใน ผ ล ส ม า บั ติ วิ ถี ทั้ ง ปวง                           
ด้วยอํานาจอารมณ์ เพราะเป็นไปปรารภอารมณ์คือนิพพาน ที่ ช่ือว่าสุญญตะ 
เพราะสูญจากสังขารทั้ งปวง, ช่ือว่าอนิมิตตะเพราะเว้นจากสังขารนิมิต ,                       
และช่ือว่าอปัปณิหิตะเพราะเวน้จากตณัหาปณิธิ  

และดว้ยอาํนาจสภาวะของตน เพราะมรรคและผลมีสภาวะสูญจากราคะ
เป็นต้น จึงช่ือว่า สุญญตะ, มีสภาวะเวน้จากอารมณ์มีรูปนิมิตเป็นต้น จึงช่ือว่า 
อนิมิตตะ, มีสภาวะเวน้จากกิเลสปณิธิ จึงช่ือว่า อปัปณิหิตะ. 

 
น้ีเป็นการพรรณนาประเภทแห่งวิโมกขใ์นที่น้ีจบแลว้. 
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อกุศลธรรมที่พึงละด้วยอริยมรรคทั้ง ๔ 
 

ทสฺสนติกมาติกา 
๘. ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา. ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา. 

 (ธมฺมสงฺคณิปาลิ ติกมาติกา ทสฺสนติก ๓๔/๘ /๒) 
 

๘.สภาวธรรมทั้งหลาย ที่พึงประหาณ ดว้ยโสดาปัตติมรรค. 
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    สภาวธรรมทั้งหลาย ที่พึงประหาณ ดว้ยมรรคเบื้องบน ๓ .  
 

ทสฺสนติก อตฺถุทฺธารกณฺฑ 
๑๔๐๕. กตเม ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ? จตฺตาโร ทิฏฺฐิคตสมฺปยุตฺต-  

จิตฺตุปฺปาทา, วิจิกิจฺฉาสหคโต จิตฺตุปฺปาโท,  อิเม ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพา. 
๑๔๐๖. กตเม ธมฺมา ภาวนาย ปหาตพฺพา ? อุทฺธจฺจสหคโต จิตฺตุปฺปาโท,            

อิ เม  ธมฺมา  ภาวนาย  ปหาตพฺพา . จตฺตาโร  ทิฏฺ ฐิคตวิปฺปยุตฺตา  โลภสหคต-                      
จิ ตฺตุปฺปาทา,  ทฺ เว  โทมนสฺสสหคตจิตฺตุปฺปาทา,  อิ เม  ธมฺมา  สิยา  ทสฺสเนน              
ปหาตพฺพา, สิยา ภาวนาย ปหาตพฺพา. 
                             (ธมฺมสงฺคณิปาลิ ติกอตฺถุทฺธารกณฺฑ ทสฺสนติก ๓๔/๑๔๐๕ -๖ /๓๑๑-๒) 

 

๑๔๐๕.สภาวธรรมทั้งหลาย ที่พึงประหาณ ดว้ยโสดาปัตติมรรคเป็นไฉน ? 
จิตตุปบาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิ ๔ ดวง, จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา, 

สภาวธรรมทั้งหลายเหล่าน้ี ช่ือว่า พึงประหาณ ดว้ยโสดาปัตติมรรค. 
          ๑๔๐๖.สภาวธรรมทั้งหลาย ที่พึงประหาณ ดว้ยมรรคเบื้องบน ๓ เป็นไฉน ? 

จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ , สภาวธรรมทั้งหลายเหล่าน้ี ช่ือว่า        
พึงประหาณ ดว้ยมรรคเบื้องบน ๓ .  

จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโลภวิปปยุตจากทิฏฐิ  ๔ , จิตตุปบาทที่สหรคต 
ดว้ยโทมนัส ๒ , สภาวธรรมทั้งหลายเหล่าน้ี ช่ือว่า พึงประหาณ ดว้ยโสดาปัตติ
มรรค พึงมี, พึงประหาณ ดว้ยมรรคเบื้องบน ๓ พึงมี. 

 
ทุกมาติกา ปิฏฺฐิทุก  

๘๓. ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา.  น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา. 
๘๔. ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา. น ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา. 

                                       (ธมฺมสงฺคณิปาลิ ทุกมาติกา ปิฏฺฐิทุก ๓๔/ ๘๓-๔/๑๕) 

ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 
๘๓.  สภาวธรรมทั้งหลาย ที่พึงประหาณ ดว้ยโสดาปัตติมรรค.  
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สภาวธรรมทั้งหลาย ที่ไม่พึงประหาณ ดว้ยโสดาปัตติมรรค.  
ภาวนายปหาตัพพทกุะ 

๘๔. สภาวธรรมทั้งหลาย ที่พึงประหาณ ดว้ยมรรคเบื้องบน ๓.  
สภาวธรรมทั้งหลาย ที่ไม่พึงประหาณ ดว้ยมรรคเบื้องบน ๓.  

 

ทุกอตฺถุทฺธารกณฺฑ ปิฏฺฐิทุก  
๑๕๘๑. กตเม ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ? จตฺตาโร ทิฏฺฐิคตสมฺปยุตฺต-        

จิตฺตุปฺปาทา, วิจิกิจฺฉาสหคโต จิตฺตุปฺปาโท, อิเม ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพา.      จตฺ
ตาโร ทิฏฺฐิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตจิตฺตุปฺปาทา, ทฺเว โทมนสฺสสหคต-               จิตฺ
ตุปฺปาทา, อิเม ธมฺมา สิยา ทสฺสเนน ปหาตพฺพา, สิยา น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา. 

๑๕๘๒ . กตเม  ธมฺมา  น  ทสฺส เนน  ปหาตพฺพา  ? อุทฺ ธ จฺจสหคโต                      
จิตฺตุปฺปาโท,  จตูสุ  ภูมี สุ  กุสล ,  จตูสุ  ภูมี สุ  วิปาโก,  ตีสุ  ภูมี สุ  กิ ริยาพฺยากต ,             
รูปญฺจ นิพฺพานญฺจ, อิเม ธมฺมา น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา. 

๑๕๘๓. กตเม ธมฺมา ภาวนาย ปหาตพฺพา ? อุทฺธจฺจสหคโต จิตฺตุปฺปาโท,    
อิเม ธมฺมา ภาวนาย ปหาตพฺพา.จตฺตาโร ทิฏฺฐิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตจิตฺตุปฺปาทา, 
ทฺเว โทมนสฺสสหคตจิตฺตุปฺปาทา, อิเม ธมฺมา สิยา ภาวนาย ปหาตพฺพา, สิยา น 
ภาวนาย ปหาตพฺพา. 

๑๕๘๔. กตเม ธมฺมา น ภาวนาย ปหาตพฺพา ? จตฺตาโร ทิฏฺฐิคตสมฺปยุตฺต-
จิตฺตุปฺปาทา, วิจิกิจฺฉาสหคโต จิตฺตุปฺปาโท, จตูสุ ภูมีสุ กุสล , จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก,           
ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต , รูปญฺจ นิพฺพานญฺจ, อิเม ธมฺมา น ภาวนาย ปหาตพฺพา. 
                                   (ธมฺมสงฺคณิปาลิ ทุกอตฺถุทฺธารกณฺฑ ปิฏฺฐิทุก ๓๔/๑๕๘๑ -๔ /๓๓๙) 

ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 
๑๕๘๑.สภาวธรรมทั้งหลาย ที่พึงประหาณ ดว้ยโสดาปัตติมรรคเป็นไฉน ? 
จิตตุปบาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิ  ๔, จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา,            

สภาวธรรมทั้งหลายเหล่าน้ี ช่ือว่า พึงประหาณ ดว้ยโสดาปัตติมรรค.  
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จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโลภวิปปยุตจากทิฏฐิ  ๔ , จิตตุปบาทที่สหรคต      
ด้วยโทมนัส ๒ , สภาวธรรมทั้งหลายเหล่าน้ี ช่ือว่า พึงประหาณด้วยโสดาปัตติ
มรรค พึงมี, ไม่พึงประหาณ ดว้ยโสดาปัตติมรรค พึงมี. 

๑๕๘๒.สภาวธรรมทั้ งหลาย ที่ไม่พึงประหาณ ด้วยโสดาปัตติมรรค                
เป็นไฉน ? 

จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ,  กุศลในภูมิ  ๔,  วิบากในภูมิ  ๔  ,                    
กิริยาพยากตะในภูมิ  ๓, รูป, และนิพพาน, สภาวธรรมทั้งหลายเหล่าน้ี ช่ือว่า               
ไม่พึงประหาณ ดว้ยโสดาปัตติมรรค. 

 

ภาวนายปหาตัพพทกุะ 
๑๕๘๓.  สภาวธรรมทั้ งหลาย ที่ พึงประหาณ ด้วยมรรคเบื้ องบน  ๓                  

เป็นไฉน ? 
จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ,  สภาวธรรมทั้งหลายเหล่านี้ ช่ือว่า               

พึงประหาณ ด้วยมรรคเบ้ืองบน  ๓. จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโลภวิปปยุต                    
จากทิฏฐิ ๔ , จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโทมนัส ๒, สภาวธรรมทั้งหลายเหล่าน้ี          
ช่ือว่า พึงประหาณ ดว้ยมรรคเบื้องบน ๓ พึงมี,ไม่พึงประหาณ ดว้ยมรรคเบื้องบน 
๓ พึงมี. 

๑๕๘๔. สภาวธรรมทั้งหลาย ที่ไม่พึงประหาณ ด้วยมรรคเบื้องบน ๓             
เป็นไฉน ? 

จิตตุปบาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิ  ๔  , จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา,              
กุศลในภูมิ  ๔,  วิบากในภูมิ  ๔,  กิ ริยาพยากตะในภูมิ  ๓,  รูป,  และนิพพาน, 
สภาวธรรมทั้งหลายเหล่าน้ี ช่ือว่า ไม่พึงประหาณ ดว้ยมรรคเบื้องบน ๓ .  

(ทั้งหมดน้ี ไมม่ีคาํอธิบายของอรรถกถา) 

ว่าด้วย อริยมรรคมีองค์ ๘ ละมิจฉามรรค 
 

ตตฺถ ปฐมมคฺเค สมฺมาทิฏฺฐิ มิจฺฉาทิฏฺฐึ ปชหตีติ สมฺมาทิฏฺฐิ.                            สมฺ
มาสงฺกปฺปาทโยปิ มิจฺฉาสงฺกปฺปาทีนํ ปชหนฏฺเฐเนว เวทิตพฺพา. เอว ํสนฺเต 
‘ปฐมมคฺเคเนว ทฺวาสฏฺฐิยา ทิฏฺฐิคตาน ํปหีนตฺตา อุปริมคฺคตฺตเยน ปหาตพฺพา ทิฏฺฐิ 
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นาม นตฺถิ. ตตฺถ สมฺมาทิฏฺฐีติ นาม ํกถ ํโหตี’ติ ? ยถา วิสํ อตฺถิ วา โหตุ มา วา, อค
โท อคโท ตฺเวว วุจฺจติ,  เอว ํมิจฺฉาทิฏฺฐิ อตฺถิ วา โหตุ มา วา,  อย ํสมฺมาทิฏฺฐิ เอว 
นาม. 

ยทิ เอว ํนามมตฺตเมเวต ํโหติ,  อุปริมคฺคตฺตเย ปน สมฺมาทิฏฺฐิยา กิจฺจาภาโว 
อาปชฺชติ,  มคฺคงฺคานิ น ปริปูเรนฺติ. ตสฺมา สมฺมาทิฏฺฐิ สกิจฺจกา กาตพฺพา,             
มคฺคงฺคานิ ปูเรตพฺพานีติ. สกิจฺจกา เจตฺถ สมฺมาทิฏฺฐิ ยถาลาภนิยเมน ทีเปตพฺพา. 
อุปริมคฺคตฺตยวชฺโฌ หิ เอโก มาโน อตฺถิ,  โส ทิฏฺฐิฏฺฐาเน ติฏฺฐติ. สา ตํ มานํ                  
ปชหตีติ สมฺมาทิฏฺฐิ. โสตาปตฺติมคฺคสฺมิญฺหิ สมฺมาทิฏฺฐิ มิจฺฉาทิฏฺฐึ ปชหติ.                
โสตาปนฺนสฺส ปน สกทาคามิมคฺควชฺโฌ มาโน อตฺถิ. โส ทิฏฺฐิฏฺฐาเน ติฏฺฐติ,            
สา ต ํมาน ํปชหตีติ สมฺมาทิฏฺฐิ. ตสฺเสว สตฺตอกุสลจิตฺตสหชาโต สงฺกปฺโป อตฺถิ. 
เตเหว จิตฺเตหิ วาจงฺคโจปนํ อตฺถิ,  กายงฺคโจปนํ อตฺถิ,  ปจฺจยปริโภโค อตฺถิ,  
สหชาตวายาโม อตฺถิ,  อสติภาโว อตฺถิ,  สหชาตจิตฺเตกคฺคตา อตฺถิ. เอเต                     
มิจฺฉาสงฺกปฺปาทโย นาม. สกทาคามิมคฺเค สมฺมาสงฺกปฺปาทโย. เตสํ ปหา เนน              
สมฺมาสงฺกปฺปาทโยติ เวทิตพฺพา. เอว ํสกทาคามิมคฺเค อฏฺฐงฺคานิ สกิจฺจกานิ กตฺวา 
อาคตานิ. สกทาคามิสฺส อนาคามิมคฺควชฺโฌ มาโน อตฺถิ. โส ทิฏฺฐิฏฺฐาเน ติฏฺฐติ. 
ตสฺเสว สตฺตหิ จิตฺเตหิ สหชาตา สงฺกปฺปาทโย. เตสํ ปหาเนน อนาคามิมคฺเค 
อฏฺฐนฺน ํองฺคาน ํสกิจฺจกตา เวทิตพฺพา. อนาคามิสฺส อรหตฺตมคฺควชฺโฌ มาโน อตฺถิ. 
โส ทิฏฺฐิฏฺฐาเน ติฏฺฐติ. ยานิ ปนสฺส ปญฺจ อกุสลจิตฺตานิ,  เตหิ สหชาตา สงฺกปฺปาท
โย. เตส ํปหาเนน อรหตฺตมคฺเค อฏฺฐนฺน ํองฺคาน ํสกิจฺจกตา เวทิตพฺพา. 

 

(อฏฺฐสาลินี โลกุตฺตรกุสลวณฺณนา ขอ้ ๓๖๒ หนา้ ๒๙๗-๘, อ.ปฏิสมฺภิทา ปฐมภาค.            
มคฺคญาณนิทฺเทส ขอ้ ๖๑ หนา้ ๒๙๗-๘) 

 

ในองคม์รรคทั้งหลายเหล่านั้น สัมมาทิฏฐิ ในปฐมมรรค ช่ือว่า  สัมมาทิฏฐิ  
เพราะอรรถว่า ย่อมละมิจฉาทิฏฐิ. แมอ้งค์มรรคทั้งหลายมีสัมมาสังกปัปะเป็นตน้
พึงทราบ เพราะอรรถว่าการละมิจฉาสังกปัปะเป็นตน้นัน่แหละ. 
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 ถามว่า คร้ันเมื่อเป็น อย่างน้ี  ช่ือว่า ทิฏฐิ อันมรรคเบื้องบน  ๓  พึงละ                   
ก็ไม่มี เพราะความที่ทิฏฐิ ๖๒ อันปฐมมรรคเท่านั้นละแล้ว, ช่ือว่า สัมมาทิฏฐิ              
ในมรรคเบื้องบน  ๓ นั้น ยอ่มมี ไดอ้ยา่งไร ?. 
 ตอบว่า พิษ มีอยู่ หรือ ไม่มีอยู่, ยากาํจัดพิษ ก็เรียกว่า “อคทะ”นั่นแหละ  
ฉันใด,  มิจฉาทิฏฐิ มีอยู่ หรือ ไม่มีอยู่, สัมมาทิฏฐิน้ี ก็ช่ือว่า สัมมาทิฏฐินั่นแหละ
ฉันนั้น. 
 ถามว่า  หากว่า คาํว่ามิจฉาทิฏฐินั่นก็เป็นเพียงโวหารช่ือเท่านั้นอย่างน้ี                           
(ในเมื่อไม่มีสภาวะนั้น), แต่ ความไม่มีกิจ แห่งสัมมาทิฏฐิ มีอยู ่ในมรรคเบื้องบน 
๓, องคม์รรค ยอ่มไม่บริบูรณ์(เพราะสัมมาทิฏฐิไม่มีกิจ). เพราะเหตุนั้น สัมมาทิฏฐิ  
จึงมีกิจของตน ที่ควรกระทาํ, องคม์รรค จึงควรบริบูรณ์  มิใช่หรือ. 
 ตอบว่า   ก็  สัมมาทิฏฐิ มีกิจของตน ในมรรคเบื้ องบน ๓ น้ี พึงแสดง               
โดยกําหนดธรรมตามที่ได้.  ได้แก่ มานะอย่างหน่ึง มีอยู่ ที่มรรคเบื้องบน ๓              
พึงฆ่า,  มานะนั้น ย่อมตั้งอยู่ ในฐานะแห่งทิฏฐิ(ดว้ยอาํนาจกิจของมานะนั่นเอง          
ที่มีกิจถือเอาว่า “อหมสฺมิ -  เราเป็น” ดังน้ี),  สัมมาทิฏฐินั้น ช่ือว่า สัมมาทิฏฐิ  
เพราะอรรถว่ายอ่มละมานะนั้น. 
 อธิบายโดยพิสดารว่า สัมมาทิฏฐิ ในโสดาปัตติมรรค ย่อมละมิจฉาทิฏฐิ.  
แต่ มานะ ที่สกทาคามิมรรคพึงฆ่า มีอยู่ แก่พระโสดาบัน.มานะนั้น ย่อมต้ังอยู่              
ในฐานะแห่งทิฏฐิ , สัมมาทิฏฐินั้น ช่ือว่า สัมมาทิฏฐิ เพราะอรรถว่าย่อมละ               
มานะนั้น.    

(เตน อาทิมคฺคปหีนาวเสสสฺส อยาถาธิคตมานสฺเสว โอฬาริกสุขุมตา            

ทุติยตติยมคฺควชฺฌา, ยาถาธิคตมาโน อรหตฺตมคฺควชฺโฌ เอวาติ วุตฺต  โหติ.  
                                                                                              ปฏิ.ม.คณฺฐิ. หนา้ ๑๙๗ 
ด้วยคําว่ามานะนั้น ย่อมตั้ งอยู่ ในฐานะแห่งทิฏฐินั้น ย่อมเป็นอันท่าน

อธิบายว่า ความหยาบและละเอียด ของมานะตามที่ไม่เป็นจริงนั่นเองอนัเหลือ           
จากการละดว้ยโสดาปัตติมรรค พึงฆ่าดว้ยทุติยมรรคและตติยมรรค (ตามลาํดับ), 
มานะตามที่เป็นจริง พึงฆ่าดว้ยอรหัตตมรรคเท่านั้น.(ส่วน มานะท่ีเป็นอปายคมนียะ 

พึงฆ่าดว้ยโสดาปัตติมรรคเท่านั้น)) 
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สังกปัปะที่เกิดขึ้นพร้อมกบัอกุศลจิต ๗ ดวง(คือโลภมูลจิตที่เป็นวิปปยุต  
๔  ดวง โทสมูลจิต  ๒  ดวง  โมหมูลจิตสัมปยุตด้วยอุทธัจจะ ๑  ดวง)  มีอยู่                 
แก่พระโสดาบนันั้นนัน่แหละ. 

เจตนาที่เป็นเหตุแห่งวาจาโจปนะคือวจีวิญญติั ที่เกิดขึ้นพร้อมกบัอกุศลจิต 
๗ ดวงเหล่านั้นนัน่แหละ ก็มีอยู ่แก่พระโสดาบนันั้นนัน่แหละ,  

เจตนาที่เป็นเหตุแห่งกายโจปนะคือกายวิญญติั ที่เกิดขึ้นพร้อมกบัอกุศลจิต 
๗ ดวงเหล่านั้นนัน่แหละ ก็มีอยู ่แก่พระโสดาบนันั้นนัน่แหละ,  

เจตนาเป็นเคร่ืองบริโภคปัจจยั(มีจีวรเป็นตน้)  ก็มีอยู,่   

(วาจาสุ เจตฺถ มุสาวาทสฺส, ปาณาติปาตาทีนญฺจ ติณฺณ  นิรวเสสโต                 

ปหีนตฺตา อนปายคมนียปิสุณาทิวเสน,สุทฺธทุจฺจริตวเสน จ โสตาปนฺนสกทาคามนี  
โจปน  โหติ.     ปฏิ.ม.คณฺฐิ.หนา้ ๑๙๗ 

เจตนาแห่งวิญญตัิ ของพระโสดาบนัและพระสกทาคามี ยอ่มมี ดว้ยอาํนาจ 
ปิสุณวาจา ผรุสวาจาและสัมผปัปลาปะที่เป็นอนปายคมนียะ  และด้วยอาํนาจ              
ทุจจริตล้วนๆ เพราะในบรรดาวาจาทั้ งหลาย มุสาวาท และกายทุจจริต ๓                    

มีปาณาติบาตเป็นตน้ถูกละแลว้ โดยไม่มีส่วนเหลือ(ดว้ยโสดาปัตติมรรค) ). 
 

วายามะที่เกิดขึ้นพร้อมกบัอกุศลจิต ๗ ดวง ก็มีอยู,่ 
ภาวะ แห่งจิตที่ไม่ประกอบดว้ยสติ ก็มีอยู,่ 
เอกคัคตาแห่งจิตที่เกิดขึ้นพร้อมกบัอกุศลจิต ๗ ดวง ก็มีอยู.่ 
มิจฉาสังกปัปะเป็นตน้ทั้งหมดเหล่าน้ี  ช่ือว่า  มิจฉาสังกปัปะเป็นตน้.   
สัมมาสังกปัปะเป็นตน้ ในสกทาคามิมรรค พึงทราบว่า เป็นสัมมาสังกปัปะ 

เป็นตน้ เพราะละมิจฉาสังกปัปะเป็นตน้เหล่านั้น. องคม์รรค ๘ ในสกทาคามิมรรค
มาปรากฏกระทาํซ่ึงกิจของตน  ดว้ยประการอยา่งน้ี. 
  

มานะ ที่อนาคามิมรรคพึงฆ่า มีอยู่ แก่สกทาคามี, มานะนั้น ย่อมตั้งอยู่             
ในฐานะแห่งทิฏฐิ,  สังกปัปะเป็นตน้ที่เกิดขึ้นพร้อม กบัอกุศลจิต  ๗  ดวง มีอยู่           
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แก่พระสกทาคามีนั้นนัน่แหละ,  พึงทราบความที่องคม์รรค  ๘  ในอนาคามิมรรค
กระทาํกิจของตน ดว้ยการละมิจฉาสังกปัปะเป็นตน้เหล่านั้น. 

มานะ ที่อรหัตตมรรคพึงฆ่า มีอยู่ แก่พระอนาคามี, มานะนั้น ย่อมตั้งอยู่          
ในฐานะแห่งทิฏฐิ.  อน่ึง อกุศลจิต  ๕  ดวง(คือโลภมูลจิตที่เป็นทิฏฐิวิปปยุต                  
๔  ดวง อุทธัจจจิต ๑ ดวง) เหล่าใด มีอยู่ แก่พระอนาคามีนั้น,  มิจฉาสังกัปปะ                   
เป็นตน้ที่เกิดขึ้นพร้อมกบัอกุศลจิต ๕ เหล่านั้น มีอยู่, พึงทราบความที่องค์มรรค  
๘  ในอรหัตตมรรค  กระทาํกิจของตน ดว้ยการละมิจฉาสังกปัปะเป็นตน้เหล่านั้น. 

(ในมูลฏีกา และอนุฏีกา ไม่มีคาํอธิบาย) 
 

มหาฏีกา 
อุปริมคฺคตฺตเย สมฺมาทิ ฏฺ ฐิ  ต ต มคฺควชฺฌา มานโต วุ ฏฺฐาติ.  โส หิ                              

“อหมสฺมี”ติ ปวตฺติยา ทิฏฺฐิฏฺฐานิโย. 
                                                              (วิ.ม.มหาฏีกา ขอ้ ๘๒๗ หนา้ ๕๔๗) 
 

สัมมาทิฏฐิ ในมรรคเบื้ องบน ๓ ย่อมออก จากมานะ เพราะพึงฆ่า                    
ดว้ยมรรคนั้นๆ. เพราะว่า มานะนั้น ตั้งอยู่ในทิฏฐิ โดยความเป็นไปว่า  “เราเป็น”
ดงัน้ี. 

 
อน่ึง ในคาํของพระอรรถกถาจารยน้ี์ แสดงให้รู้ว่า มิจฉาธรรมในอุทธจัจจิต            

พึงฆ่ าด้วยมรรคเบื้ องบนทั้ ง  ๓  เว้นโสดาปัตติมรรค เพราะอุทธัจจจิต                       
เป็นอนปายคมนียะ(ไม่นาํไปสู่อบาย). 
 

 
 
 

ว่าด้วยพระอริยผลบุคคล ๙๖ ประเภท 
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พระอริยผลบุคคลมี  ๙๖ ประเภทคือ พระโสดาบัน ๒๔ ประเภท                 
พระสกทาคามี ๑๒ ประเภท  พระอนาคามี ๔๘ ประเภท และพระอรหันต์ ๑๒  
ประเภท ดงัที่ในอรรถกถาทั้งหลายมีมโนรถปูรณีอรรถกถา,มหาฏีกาขอ้ ๘๘๘-๙
เป็นตน้ ท่านกล่าวว่า 
  

อิมสฺมึ  ปน  ฐาเน  ฐตฺวา  จตุ วีสติ  โสตาปนฺนา  ทฺวาทส  สกทาคามิโน                
อฏฺฐจตฺตาลีส อนาคามิโน ทฺวาทส จ อรหนฺโต กเถตพฺพา.  

อิมสฺมึ หิ สาสเน สทฺธาธุรํ ปญฺญาธุรนฺติ ทฺเว ธุรานิ, ทุกฺขปฏิปทาทนฺธา-
ภิญฺญาทโย จตสฺโส ปฏิปทา. ตตฺเถโก สทฺธาธุเรน อภินิวิสิตฺวา โสตาปตฺติผลํ                 
ปตฺวา เอกเมว ภว ํนิพฺพตฺติตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต ํกโรติ, อยเมโก เอกพีชี.                            โส 
ปฏิปทาวเสน จตุพฺพิโธ โหติ. ยถา เจส, เอว ํปญฺญาธุเรน อภินิวิฏฺโฐปีติ อฏฺฐ เอกพี
ชิโน. ตถา โกลโํกลา สตฺตกฺขตฺตุปรมา จาติ อิเม จตุวีสติ โสตาปนฺนา นาม.  

ตีสุปิ วิโมกฺเขสุ สุญฺญตวิโมกฺเขน สกทาคามิภูมึ ปตฺตา จตุนฺนํ ปฏิปทานํ 
วเสน  จตฺตาโร  สกทาคามิโน,  ตถา  อนิมิ ตฺต วิโมกฺ เขน  ปตฺตา  จตฺตาโร ,                
อปฺปณิหิตวิโมกฺเขน ปตฺตา จตฺตาโรติ อิเม ทฺวาทส สกทาคามิโน.  

อวิ เหสุ  ปน  ตโย  อนฺตราปรินิพฺพายิโน,  เอโก  อุปหจฺจปรินิ พฺพายี,                     
เอโก อุทฺธโํสโต อกนิฏฺฐคามีติ ปญฺจ อนาคามิโน, เต อสงฺขารปรินิพฺพายิโน ปญฺจ, 
สสงฺขารปรินิพฺพายิโน  ปญฺจาติ ทส โหนฺติ, ตถา อตปฺปาทีสุ. อกนิฏฺเฐสุ ปน                 
อุ ทฺ ธํโส โต  น ตฺ ถิ ,  ต สฺ ม า  ต ตฺ ถ  จตฺ ต า โร  ส ส งฺ ข า รป ริ นิ พฺ พา ยี ,  จตฺ ต า โร                                     
อสงฺขารปรินิพฺพายีติ อฏฺฐ, อิเม อฏฺฐจตฺตาลีส อนาคามิโน.  

ยถา ปน สกทาคามิโน, ตเถว อรหนฺโตปิ ทฺวาทส เวทิตพฺพา. 
(อ.องฺ.ติก.ทุติยภาค.ทุติยสิกฺขาสุตต.ขอ้ ๘๘ หนา้ ๒๔๓-๔, มหาฏีกา ขอ้ ๘๘๘- ๙) 

 

อน่ึง ตั้งอยู ่ในฐานะน้ี  พึงกล่าว พระโสดาบนั  ๒๔ ประเภท                     พระ
สกทาคามี  ๑๒  ประเภท  พระอนาคามี  ๔๘ ประเภท และพระอรหันต์  ๑๒  
ประเภท.   

พระโสดาบัน  ๒๔ ประเภท 
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อธิบายโดยพิศดารว่า ในพระศาสนาน้ี  มี ธุระ ๒ คือ  สัทธาธุระ ๑                 
ปัญญาธุระ ๑,  ปฏิปทามี  ๔  มีทุกขปฏิปทาทนัธาภิญญาเป็นตน้. 
 ช่ือว่า พระโสดาบันบุคคล(คือบุคคลผู้ประกอบพร้อมด้วยอริยมรรค                 
ที่ ช่ือว่าโสตะ, แต่ ในที่น้ี โสดาบันบุคคล ทรงประสงค์เอา ในขณะแห่งผล                 
เพราะช่ือของผล อนัมรรคให้แลว้) พระโสดาบนัผลบุคคลเหล่าน้ีมี ๒๔ ประเภท
คือ ในสัทธาธุระ และปัญญาธุระเหล่านั้ น พระโสดาบันบุคคลองค์หน่ึง                        
ยึดมั่นด้วยสัทธาธุระ  บรรลุโสดาปัตติผล บังเกิดในภพเดียวเท่านั้น ย่อมทาํ             
ที่สุดแห่งทุกข์, พระโสดาบนับุคคลองค์หน่ึงน้ี เป็นเอกพีชี. พระโสดาบนับุคคล
เอกพีชีนั้น มี ๔ ประเภท ด้วยอํานาจปฏิปทา.  พระโสดาบันบุคคลเอกพีชี                       
ผู ้ยึดมั่นด้วยสัทธาธุระน้ี ฉันใด, แม้ท่านผู้ยึดมั่นด้วยปัญญาธุระ ก็ฉันนั้ น                  
(โดยการคิดอย่างน้ีว่า  “ถ้าว่า ใครๆสามารถเพื่อยงัโลกุตตรธรรมให้บังเกิ ด                
ดว้ยปัญญา, เราก็จกัยงัโลกุตตรธรรมให้บงัเกิด ดว้ยปัญญา” ดงัน้ี) เพราะเหตุนั้น 
พระโสดาบันบุคคลเอกพีชีมี  ๘ ประเภท. พระโสดาบันบุคคลโกลังโกละ                
และพระโสดาบันบุคคลสัตตักขัตตุปรมะ ก็เหมือนอย่างนั้น.(เพราะเหตุนั้น              
พึงทราบว่า พระโสดาบันบุคคล ๒๔ ประเภทเหล่าน้ี ตรัสไว้แล้วในฐานะน้ี                
ดว้ยอาํนาจแห่งอริยบุคคลผูด้าํรงอยูใ่นโลกน้ีและผูไ้ม่มีฌานเท่านั้น). 
 สรุป คือ พระโสดาบันผู้ยึดมั่นด้วยธุระทั้ง ๒ คูณบุคคล ๓ คูณปฏิปทา ๔  
= ๒๔ 

พระสกทาคามี  ๑๒  ประเภท   
พระสกทาคามีบุคคลเหล่าน้ีมี  ๑๒ ประเภทคือ ก็  ในวิโมกข์ทั้ ง  ๓                     

พระสกทาคามีบุคคลผู้บรรลุภูมิของพระสกทาคามี ด้วยสุญญตวิโมกข์ มี  ๔                
ด้วยอาํนาจ แห่งปฏิปทา ๔,  อย่างนั้นเหมือนกัน พระสกทาคามีบุคคลผูบ้รรลุ                
ภูมิของพระสกทาคามี ด้วยอนิมิตตวิโมกข์มี  ๔ ด้วยอํานาจ แห่งปฏิปทา ๔,               
ผู ้บรรลุภูมิของพระสกทาคามี   ด้วยอัปปณิหิตวิโมกข์มี  ๔ ด้วยอํานาจ                   
แห่งปฏิปทา ๔.   
 สรุป คือ พระสกทาคามีผู้บรรลุด้วยวิโมกข์ ๓ คูณปฏิปทา ๔ = ๑๒  

พระอนาคามี  ๔๘ ประเภท 
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ว่าดว้ยพระอนาคามี ๕ ประเภทมีอุทธงัโสโต อกนิฏฐคามีเป็นตน้ 
อตฺถิ อุทฺธ โสโต อกนิฏฺฐคามี, อตฺถิ อุทฺธ โสโต น อกนิฏฺฐคามี, อตฺถิ น                 

อุทฺธ โสโต อกนิฏฺฐคามี, อตฺถิ น อุทฺธ โสโต น อกนิฏฺฐคามี. ตตฺถ โย อิธ อนาคามิผล ํ
ปตฺวา อวิหาทีสุ นิพฺพตฺโต ตตฺถ ยาวตายุก  ํฐตฺวา อุปรูปริ นิพฺพตฺติตฺวา อกนิฏฺฐํ                   
ปาปุณาติ, อย ํอุทฺธ โสโต อกนิฏฺฐคามี นาม.  

โย ปน อวิหาทีสุ นิพฺพตฺโต ตตฺเถว อปรินิพฺพายิตฺวา อกนิฏฺฐมฺปิ อปฺปตฺวา 
อุปริมพฺรหฺมโลเก ปรินิพฺพายติ, อย ํอุทฺธ โสโต น อกนิฏฺฐคามี นาม.  

โย อิโต จวิตฺวา อกนิฏฺเฐเยว นิพฺพตฺตติ, อย ํน อุทฺธ โสโต อกนิฏฺฐคามี นาม.  
โย ปน อวิหาทีสุ จตูสุ อญฺญตรสฺมึ นิพฺพตฺติตฺวา ตตฺเถว ปรินิพฺพายติ,            

อย ํน อุทฺธ โสโต น อกนิฏฺฐคามี นาม. 
                                                  (อ.องฺ.ติก.ทุติยสิกฺขาสุตฺต ขอ้ ๘๘ หนา้ ๒๔๓) 
 

ในพระอนาคามี ๔ จาํพวกแห่งอุทธโํสโตอกนิฏฐคามีเหล่านั้น คือ 
  (๑) กระแสคือตัณหา หรือกระแสคือวัฏฏะ ของพระอนาคามีนั้น มีอยู่                
ในภพเบื้องบน โดยภาวะที่มีการนาํไปในเบื้องบน เพราะเหตุนั้นช่ือว่า  อุทฺธ โสโต 
(พระอนาคามีผูม้ีกระแสคือตณัหา หรือกระแสคือวฏัฏะในภพเบื้องบน).                         
 อีกอย่างหน่ึง กระแสคือมรรค ของพระอนาคามีนั้น มีอยู่ในเบื้องบน                                   
เพราะอันท่านไปแล้ว ในภพเบื้องบน พึงได้  เพราะเหตุนั้น ช่ือว่า อุทฺธ โสโต                               
(พระอนาคามีผูม้ีกระแสคือมรรค ในภพเบื้องบน).   
 บุคคลใด ย่อมไป สู่อกนิฏฐภพ ด้วยอํานาจปฏิสนธิ เพราะเหตุนั้ น                      
บุคคลนั้น ช่ือว่า อกนิฏฐคามี. (พระอนาคามีผูไ้ปสู่อกนิฏฐภพ). มี ๑ ประเภท 
อธิบายว่า พระอนาคามีใด บรรลุแลว้ซ่ึงอนาคามิผล ในโลกน้ี บงัเกิดในสุทธาวาส               
มีอวิหาเป็นต้น ดํารงแล้ว ในอวิหาเป็นต้นนั้น จนตราบส้ินอายุ ก็บังเกิดแล้ว                
ในสุทธาวาสสูง ๆขึ้นไป(ไม่อาจเพื่อจะบรรลุอรหัตตมรรค) ยอ่มไปถึงอกนิฏฐภพ              
( เมื่ออยู่ในอกนิฏฐภพนั้ น ย่อมยังอริยมรรคให้เกิดขึ้ น) ,  พระอนาคามีน้ี                            
ช่ือว่า อุทธังโสโต อกนิฏฐคามี.(พระอนาคามี ผู้ ไปสู่อกนิฏฐภพ ผู้ มีตัณหาโสตะ                     

วัฏฏโสตะ หรือ มัคคโสตะ ในภพเบื้องบน ๑, เหมือนอฏัฐกถาปุคคลบญัญตัิ หนา้ ๕๘)                    
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พระอนาคามี อุทธังโสโต น อกนิฏฐคามี คือพระอนาคามี ผูไ้ม่ไปสู่อกนิฏฐ                         
ภพ ผูม้ีตัณหาโสตะ วฏัฏโสตะ หรือ มัคคโสตะ  ในภพเบื้องบน มี ๑ ประเภท                         
 อธิบายว่า ส่วน พระอนาคามีใด บังเกิด ในสุทธาวาสมีอวิหา เป็นต้น                            
ไม่ปรินิพพานแลว้ ในสุทธาวาสนั้นนั่นเอง ย่อมปรินิพพาน ในพรหมโลกสูงขึ้น
ไป โดยไม่ถึงแมอ้กนิฏฐภพ,พระอนาคามีน้ี ช่ือว่า  อุทธังโสโต น อกนิฏฐคามี.(๒) 
 (อัฏฐกถาปุคคลบัญญัติ:- ส่วน พระอนาคามีใด ย ัง เทวโลกทั้ ง  ๓ เบ้ืองตํ่า                           
ให้หมดจดแล้ว ดํารงแล้ว ในสุทัสสีเทวโลก  ย่อมปรินิพพาน, พระอนาคามีน้ี ช่ือว่า                         
อุทธ โสโต น อกนิฏฐคามี.(พระอนาคามี ผูไ้ม่ไปสู่อกนิฏฐภพ ผูมี้ตณัหาโสตะ วฏัฏโสตะ 
หรือ มคัคโสตะในภพเบ้ืองบน) 

พระอนาคามี น อุทธังโสโต อกนิฏฐคามี คือ พระอนาคามี ผูไ้ปสู่อกนิฏฐ                         
ภพ ผูไ้ม่มีตณัหาโสตะ วฏัฏโสตะ หรือ มคัคโสตะ  ในภพเบื้องบน มี ๑ ประเภท  
อธิบายว่า พระอนาคามีใด จุติแลว้ จากมนุสสโลกน้ี ย่อมบงัเกิด ในอกนิฏฐภพ
นัน่เอง,พระอนาคามีน้ีช่ือว่า น อุทธังโสโต อกนิฏฐคามี.(๓,เหมือน อ.ปุคคลบญัญตัิ) 
 พระอนาคามี น อุทธังโสโต น อกนิฏฐคามี   คือพระอนาคามี ผู ้ไม่ไป                      
สู่อกนิฏฐภพ ผู้ไม่มีตัณหาโสตะ วัฏฏโสตะ หรือ มัคคโสตะในภพเบื้องบน                     
มี ๑ ประเภท อธิบายว่า ส่วน พระอนาคามีใด บังเกิดแล้ว ในสุทธาวาสภพใด                  
ภพหน่ึง ในบรรดาสุทธาวาส ๔ มีอวิหาเป็นต้น ยอ่มปรินิพพาน ในสุทธาวาสนั้น
นัน่แหละ, พระอนาคามีน้ี ช่ือว่า น อุทธังโสโต  น อกนิฏฐคามี.(๔,เหมือน อฏัฐกถา

ปุคคลบญัญตัิ) น้ีถูกเรียกว่า พระอนาคามี ๔ จาํพวก แห่งอุทธโํสโตอกนิฏฐคามี.
  

(๒) ยตฺถ กตฺถจิ อุปฺปนฺโน ปน สสงฺขาเรน สปฺปโยเคน อรหตฺตํ ปตฺโต               
สสงฺขารปรินิพฺพายี นาม. (อ.องฺ.ติก.ทุติยสิกฺขาสุตฺต ขอ้ ๘๘ หนา้ ๒๔๓) 

ส่วน พระอนาคามีผู ้อุบัติ ในสุทธาวาสภพใดภพหน่ึงมีอวิหา เป็นต้น   
บรรลุอรหัตต์ ดว้ยหมู่ปัจจยั(มีการอาศยัสัปบุรุษเป็นตน้)ที่เป็นไปร่วมกบัสังขาร 
คือที่เป็นไปร่วมกบัวิปัสสนาปโยคะ(วิริยะเพ่ือวิปัสสนา),  พระอนาคามีน้ี ช่ือว่า  
สสังขารปรินิพพายี. 
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 พระอนาคามีรูปใด กระทาํปโยคะมีประมาณย่ิง ด้วยหมู่ปัจจัยที่เป็นไป
ร่วมกับสังขาร มีความลาํบาก คือมีความยาก ปรินิพพานด้วยกิเลสปรินิพพาน                   
เพราะเหตุนั้น ช่ือว่า สสังขารปรินิพพายี(ผูม้ีกิเลสปรินิพพานโดยเป็นไปร่วม           
กบัสังขาร,อ.ปุคคลบญัญตัิ) 

 

(๓)อสงฺขาเรน อปฺปโยเคน ปตฺโต อสงฺขารปรินิพฺพายี นาม.  
พระอนาคามี ผู ้บรรลุอรหัตต์ ด้วยหมู่ปัจจัยที่เว้นจากสังขาร คือที่เวน้                  

จากวิปัสสนาปโยคะ พระอนาคามีน้ี ช่ือว่า อสังขารปรินิพพายี. 
 พระอนาคามี รูปใด ไม่กระทําปโยคะมีประมาณย่ิง ด้วยหมู่ ปัจจัย                   
ที่ เ ว้น จา ก สั ง ข า ร  ไ ม่ มี ค ว า มลําบ า ก ป ริ นิ พ พ า น ด้ว ย กิ เล ส ป ริ นิพพาน                    
เพราะเหตุนั้น ช่ือว่า  อสังขารปรินิพพายี(ผู ้มีกิเลสปรินิพพานด้วยหมู่ปัจจัย                  
ที่เวน้จากสังขาร, อ.ปุคคลบญัญตัิ) 

 

(๔)โย ปน  กปฺปสหสฺสายุเกสุ  อวิเหสุ  นิพฺพตฺติตฺวา  ปญฺจมํ กปฺปสตํ               
อติ กฺกมิ ตฺวา  อรหตฺตํ ปตฺโต,  อยํ อุปหจฺจปรินิพฺพายี  นาม . อตปฺปาที สุปิ                          
เอเสว นโย.(อ.องฺ.ติก.ทุติยสิกฺขาสุตฺต ขอ้ ๘๘ หนา้ ๒๔๓) 

ส่วน พระอนาคามีใด บงัเกิดในอวิหาทั้งหลาย มีอาย ุ๑,๐๐๐ กปั              กา้ว
พน้ไป ๕๐๐ กปั(คือกา้วพน้ท่ามกลางของอายบุา้ง,เขา้ไปในที่ใกลแ้ห่งการส้ินอายุ
บ้าง) ได้แก่ผู ้ตั้ งอยู่ในกัปที่  ๖๐๐ หรือในกัปอย่างใดอย่างหน่ึงแห่งที่  ๗๐๐                
ที่  ๘๐๐ ที่   ๙๐๐  หรือในกัปที่  ๑ ,๐๐๐ นั่นแหละ จึงบรรลุอรหัตตมรรค                     
เป็นผูป้รินิพพานดว้ยกิเลสปรินิพพาน, พระอนาคามีน้ี ช่ือว่า อุปหัจจปรินิพพายี
(ผูม้ีกิเลสปรินิพพานโดยเขา้ไปใกลก้าลกิริยา). 
 แมใ้นสุทธาวาสที่เหลือมีอตปัปาเป็นตน้ ก็มีนยัน้ีนัน่แหละ. 

 

 
๕)อนฺตราปรินิพฺพายี ติ  โย  อายุเวมชฺฌํ อนติ กฺกมิตฺวา  ปรินิพฺพายติ,                  

โ ส  ติ วิ โธ  โหติ . ก ปฺ ป ส หสฺ ส า ยุ เก สุ  ต า ว  อ วิ เหสุ  นิ พฺ พ ตฺ ติ ตฺ ว า  เอ โก                         
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นิพฺพตฺตทิวเสเยว อรหตฺต ํปาปุณาติ. โน เจ นิพฺพตฺตทิวเส ปาปุณาติ, ปฐมสฺส ปน 
กปฺปสตสฺส มตฺถเก ปาปุณาติ, อย ํปฐโม อนฺตราปรินิพฺพายี.  

อปโร เอว ํอสกฺโกนฺโต ทฺวินฺน ํกปฺปสตาน ํมตฺถเก ปาปุณาติ, อย ํทุติโย.  
อปโร  เอวมฺ ปิ  อสกฺโกนฺโต  จตุ นฺนํ  กปฺปสตานํ  มตฺถ เก  ปาปุณาติ ,                       

อย ํตติโย อนฺตราปรินิพฺพายี. เสส ํวุตฺตนยเมว. 
                                                         (อ.องฺ.ติก.ทุติยสิกฺขาสุตฺต ขอ้ ๘๘ หนา้ ๒๔๓) 
 

บทว่า อันตราปรินิพพายี อธิบายว่า พระอนาคามีใด ไม่กา้วพน้ท่ามกลาง
ของอายุ ย่อมปรินิพพาน,พระอนาคามีเช่นนั้นมี ๓ ประเภท โดยความเป็นติกขะ 
มชัฌะและมุทุแห่งญาณ. คือ  อนัดบัแรก พระอนาคามีองค์หน่ึง บงัเกิดในอวิหา         
มีอาย ุ ๑,๐๐๐ กปั ยอ่มบรรลุอรหัตตมรรค ในวนัที่บงัเกิดนัน่เอง.หากว่า ไม่บรรลุ
ในวันที่บังเกิด, แต่ว่า ย่อมบรรลุ ในที่สุด ของ ๑๐๐ กัปแรก,พระอนาคามีน้ี                   
ช่ือว่า อันตราปรินิพพายี ประเภทที่ ๑(ผูม้ีกิเลสปรินิพพานในระหว่างท่ามกลาง
แห่งอาย)ุ. 
 พระอนาคามีอีกองคห์น่ึง ไม่สามารถบรรลุอยา่งน้ี ยอ่มบรรลุ ในที่สุด  ของ 
๒๐๐ กปั, พระอนาคามีน้ี ช่ือว่า อันตราปรินิพพายี ประเภทที่  ๒. 
 พระอนาคามีอีกองค์หน่ึง ไม่สามารถ แม้ในที่ สุด ๒๐๐ กัป อย่างน้ี                  
ย่อมบรรลุ ในที่สุด ของ ๔๐๐ กัป, พระอนาคามีน้ี ช่ือว่า  อันตราปรินิพพายี  
ประเภทที่  ๓.  

 

ตตฺถ อวิเหสุ อุปฺปชฺชิตฺวา กปฺปสตโต อุ ทฺธํ ปรินิพฺพายิโก, ทฺ วินฺนํ                 
กปฺปสตานํ มตฺถเก ปรินิพฺพายิโก, ปญฺจกปฺปสเต อสมฺปตฺเต ปรินิพฺพายิโกติ              
ตโย อนฺตราปรินิพฺพายิโน. 

                                                                 (อ.ขุ.อิติวุตฺตก.มานสุตฺต. ขอ้ ๖ หนา้ ๕๘)                                                               
 

ในพระอนาคามีทั้งหลายเหล่านั้น อันตราปรินิพพายี มี ๓ ประเภท คือ                 
บังเกิดแล้ว ในอวิหาทั้งหลาย  เป็นผูป้รินิพพาน ในเบื้องบน แต่ ๑๐๐  กัป(๑),             
เป็นผูป้รินิพพาน ในที่สุด ของ ๒๐๐ กปั(๑),  เป็นผูป้รินิพพาน ในเมื่อยงัไม่ถึง  
๕๐๐  กปั(๑).   
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จ าแนกพระอนาคามีเหล่าน้ัน มี ๔๘ ประเภท 
ส่วน ในอวิหาทั้งหลาย พระอนาคามี มี ๕ ประเภทคือ พระอนาคามี อนัตรา

ปรินิพพายี ๓ ประเภท พระอนาคามีอุปหัจจปรินิพพายี ๑ ประเภท         พระ
อนาคามีอุทธงัโสโตอกนิฏฐคามี ๑ ประเภท,  พระอนาคามีทั้ง ๕ ประเภทเหล่านั้น 
เป็น ๑๐ คือ พระอนาคามีอสังขารปรินิพพายี ๕, พระอนาคามี                  สสังขาร
ปรินิพพายี  ๕.   

ในสุทธาวาสทั้งหลายมีอตปัปาเป็นตน้ ก็เหมือนอยา่งนั้น.   
แต่ ในอกนิฏฐาทั้งหลาย พระอนาคามีอุทธังโสโต ไม่มี,  เพราะเหตุนั้น              

ในอกนิฏฐะนั้น พระอนาคามี มี ๘  คือ พระอนาคามีสสังขารปรินิพพายี ๔  
ประเภท,  พระอนาคามีอสังขารปรินิพพายี ๔ ประเภท,  พระอนาคามีเหล่าน้ี              
มี ๔๘ ประเภท.  

สรุป คือ พระอนาคามีในอวิหา ๕ ประเภท คูณ ๒ ประเภทคือ สสังขาระ
และอสังขาระ = ๑๐,  แม้ในอตัปปา สุทัสสา และสุทัสสี ก็เหมือนกัน.                     แต่ 
ในอกนิฏฐานั้น อุทธังโสโต ไม่มี ฉะนั้น จึงเป็น ๔ ประเภท คูณ ๒ ประเภทคือ 
สสังขาระและอสังขาระ = ๘ รวมเป็น ๔๘. 

 

(ความพิสดารแห่งอุปมาของพระอนาคามีเหล่าน้ีพึงดูในอรรถกถาปุคคลบญัญติั 
 

พระอรหันต์  ๑๒  ประเภท 
ก็ พระสกทาคามี มีอยู่ โดยประการใด,แม้พระอรหันต์ทั้งหลายก็มีอยู่            

โดยประการเหมือนอยา่งนั้น พึงทราบว่าพระอรหันตม์ี ๑๒ ประเภท. 
สรุป คือ พระอรหันต์ผู้บรรลุด้วยวิโมกข์ ๓ คูณปฏิปทา ๔ = ๑๒   

 

 
มหาฏีกา ข้อ ๘๘๙ พระอริยบุคคล ๑๔๖ ประเภท 

 ตถา อรหนฺโต. เต ปน ทฺวาทส ปญฺญาวิมตฺตา, ทฺวาทส อุภโตภาควิมุตฺตา,                  
ทฺวาทส เตวิชฺชา, ทฺวาทส ฉฬภิญฺญา, ทฺวาทส ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตาติ สมสฏฺฐี โหนฺติ. 
เอวเมเต สทฺธึ ปจฺเจกสมฺพุทฺธสมฺมาสมฺพุทฺเธหิ ฉจตฺตาฬีสาธิกสต ํอริยา. 
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 พระอรหันต์ทั้งหลาย ก็มี ๑๒ โดยประการอย่างพระสกทาคามีนั้น. คือ                        
พระอรหันต์ทั้ งหลายเหล่านั้น ปัญญาวิมุตต์ มี ๑๒, อุภโตภาควิมุตต์ มี ๑๒,                   
เตวิชชา มี  ๑๒, ฉฬภิญญา มี ๑๒, ปฏิสัมภิทัปปัตตา มี  ๑๒ เพราะเหตุนั้น                     
เป็น ๖๐ ถว้น. พระอรหันตท์ั้งหลาย ๖๐ เหล่านัน่ พร้อมกบัพระปัจเจกสัมพุทธะ ๑
และพระสัมมาสัมพุทธะ ๑ เป็นพระอริยทั้งหลาย ๑๔๖ ประเภท อยา่งน้ี. 
 อธิบายว่า พระอรหันต์ทั้งหลาย มีปัญญาวิมุตตบุคคลผู้บรรลุด้วยวิโมกข์ ๓ 
คูณปฏิปทา ๔ = ๑๒. แม้พระอรหันต์ที่ เหลือ มีอุภโตภาควิมุตต์เป็นต้น                           
ก็มีนัยนี้นั่นแหละ. สรุป คือ โสดาบัน ๒๔, สกทาคามี ๑๒ ,อนาคามี ๔๘,อรหันต์มี
ปัญญาวิมุตตะเป็นต้น ๖๐, พระปัจจเจกสัมพุทธะ ๑, พระสัมมาสัมพุทธะ ๑                
เป็น ๑๔๖ . 

 

เสกขบุคคล ๘๔ ปฏิสนธิภายในแห่งพุทธศาสนาเท่าน้ัน 
อิ ติ  อิ เม  ทฺ ว า ท ส  อ รหนฺ โต  วิ ย  ทฺ ว า ท เส ว  ส ก ท า ค า มิโน,  จตุ วี สติ                        

โสตาปนฺนา,  อฏฺฐจตฺตาลีสํ อนาคามิโนติ เอตฺตกา ปุคฺคลา อิโต มุจฺจิตฺวา พหิทฺธา 
นุปฺปชฺชนฺติ,  อิมสฺมิญฺเญว สพฺพญฺญุพุทฺธสาสเน อุปฺปชฺชนฺติ. 

                                                          (อ.ปุคฺคลปญฺญตฺติ เอกกนิทฺเทส.หนา้ ๖๒ - ๓) 

บุคคลทั้ งหลายมีประมาณเพียงน้ี คือพระสกทาคามี ๑๒ นั่นแหละ                 
อนัเหมือนอย่างพระอรหันต์ ๑๒, พระโสดาบนั ๒๔, พระอนาคามี ๔๘ เหล่าน้ี 
เมื่อพน้แลว้ จากมนุสสโลกน้ี ยอ่มไม่เกิดขึ้น ในภายนอกพระศาสนา, ยอ่มเกิดขึ้น                
ในพระศาสนาแห่งพระสัพพญัญูพุทธเจา้น้ีเท่านั้น.                                                                            

 

 
 

พระอริยบุคคล ๑๐๘ ประเภท 
เอว  ํมคฺคธมฺมคุเณนาปิ สจฺจํ วตฺวา อิทานิ สงฺฆคุเณนาปิ วตฺตุมารทฺโธ             

“เย ปุคฺคลา”ติ. ตตฺถ เยติ อนิยเมตฺวา อุทฺเทโส. ปุคฺคลาติ สตฺตา. อฏฺฐาติ เตสํ                
คณนปริจฺเฉโท. เต หิ จตฺตาโร จ ปฏิปนฺนา จตฺตาโร จ ผเล ฐิตาติ อฏฺฐ โหนฺติ.             
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สต  ปสตฺถาติ สปฺปุริเสหิ พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวเกหิ อญฺเญหิ จ เทวมนุสฺเสหิ 
ปสตฺถา . กสฺมา  ? สหชาตสีลาทิคุณโยคา . เตสญฺหิ  จมฺปกวกุลกุ สุมาทีนํ  
ส หชา ต ว ณฺ ณ ค นฺ ธา ท โย  วิ ย  ส หชา ต า  สี ล ส ม า ธิอ า ท โย  คุ ณ า ,  เต น  เต 
วณฺณคนฺธาทิสมฺปนฺนานิ วิย ปุปฺผานิ เทวมนุสฺสาน ํสต ํปิยา มนาปา ปสํสนียา จ 
โหนฺติ. เตน วุตฺต ํ“เย ปุคฺคลา อฏฺฐ สต  ปสตฺถา”ติ. 

อถ  วา  เย ติ  อนิยเมตฺวา  อุทฺ เทโส . ปุคฺคลา ติ  สตฺตา . อฏฺฐสตนฺ ติ  เตสํ                  
คณนปริจฺเฉโท. เต หิ เอกพีชี โกลโํกโล สตฺตกฺขตฺตุปรโมติ ตโย โสตาปนฺนา.     
กามรูปารูปภเวสุ อธิคตผลา ตโย สกทาคามิโน. เต สพฺเพปิ จตุนฺนํ ปฏิปทานํ            
วเสน  จตุวีสติ . อนฺตราปรินิพฺพายี  อุปหจฺจปรินิพฺพายี  สสงฺขารปรินิพฺพา ยี                       
อ ส งฺ ข า ร ป ริ นิ พฺ พ า ยี  อุ ทฺ ธํ โ ส โ ต  อ ก นิ ฏฺ ฐ ค า มี ติ  อ วิ เ ห สุ  ป ญฺ จ . ต ถ า                                
อตปฺปสุทสฺสสุทสฺสีสุ  อกนิฏฺเฐสุ  ปน  อุทฺธํโสตวชฺชา  จตฺตาโรติ  จตุ วีสติ                   
อนาคามิโน. สุกฺขวิปสฺสโก สมถยานิโกติ ทฺเว อรหนฺโต. จตฺตาโร มคฺคฏฺฐาติ 
จตุปญฺญาส. เต สพฺเพปิ สทฺธาธุรปญฺญาธุราน ํวเสน ทิคุณา หุตฺวา อฏฺฐสต ํโหนฺติ.  

(อ.ขุ.ขุทฺทกปาฐ.รตนสุตฺต.หนา้ ๑๕๙-๖๐ , อ.ขุ.สุตฺตนิปาต. รตนสุตฺต.หนา้ ๒๔-๕) 
  

พระผูม้ีพระภาค คร้ันตรัสสัจจวจนะ แมด้ว้ยคุณแห่งมรรคธรรม อย่างน้ี 
บดัน้ี จึงทรงเร่ิม เพ่ือตรัส แมด้ว้ยสังฆคุณว่า “เย  ปุคฺคลา” . 

ในคํานั้ น บทว่า  เย   เป็นอุทเทสไม่แน่นอน.  บทว่า  ปุคฺคลา   ได้แก่                    
สัตว์ทั้ งหลาย.  บทว่า อฏฺฐ เป็นการกําหนดจํานวน แห่งสัตว์บุคคลทั้งหลาย
เหล่านั้ น. จริงทีเดียว สัตว์บุคคลทั้งหลายเหล่านั้ น มี  ๘  คือ ผู ้ก ําลังปฏิบัติ                 
(คือมรรคบุคคล) ๔ และผูต้ั้งอยู ่ในผล ๔.   

บทว่า  สต  ปสตฺถา   ความว่า  อันสัปบุรุษทั้ งหลาย คือพระพุทธเจ้า              
พระปัจเจกพุทธเจา้ พระสาวก  และเทวดา มนุษยท์ั้งหลายเหล่าอื่น สรรเสริญแลว้.  
เพราะเหตุไร ?  เพราะประกอบดว้ยคุณมีศีลที่เกิดร่วมกนัเป็นตน้. เป็นความจริง            
คุณทั้ งหลาย ของสัปบุรุษทั้ งหลายเหล่านั้น มีศีล สมาธิเป็นต้น ที่เกิดร่วมกัน  
เหมือนสีและกลิ่นเป็นต้นที่เกิดร่วมกัน ของดอกจําปาและดอกพิกุลเป็นต้น,          
ดว้ยเหตุนั้น บุคคลทั้งหลายเหล่านั้น จึงเป็นที่รัก  ที่เจริญใจ  และที่น่าสรรเสริญ  
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ของสันตบุคคลทั้งหลาย  เหมือนดอกไม้ทั้ งหลาย ที่ถึงพร้อมด้วยสีและกลิ่น                  
เป็นตน้ เป็นที่รัก ที่เจริญใจ และที่น่าสรรเสริญ ของเทวดาและมนุษยท์ั้งหลาย.  
ดว้ยเหตุนั้น พระผูม้ีพระภาค จึงตรัสว่า “เย ปุคฺคลา  อฏฺฐ  สต   ปสตฺถา”. 
 อีกนัยหน่ึง บทว่า เย  เป็นอุทเทสไม่แน่นอน. บทว่า ปุคฺคลา ได้แก่                
สัตวท์ั้งหลาย. บทว่า อฏฺฐสต   เป็นการกาํหนดจาํนวน แห่งสัตวบ์ุคคลทั้งหลาย
เหล่านั้น. อธิบายว่า สัตวบ์ุคคลทั้งหลายเหล่านั้น ไดแ้ก่ พระโสดาบนัผลบุคคล ๓  
ประเภท  คือ เอกพีชี  โกลงัโกละ และสัตตกัขตัตุปรมะ .  

พระสกทาคามีผลบุคคล ๓ ประเภท คือผูบ้รรลุผล ในกามภพ(๑) รูปภพ(๑)            
และอรูปภพ(๑).   

พระโสดาบันและพระสกทาคามีเหล่านั้ นทั้ งหมดมี  ๒๔ ประเภท              
ดว้ยอาํนาจ แห่งปฏิปทา ๔.   

พระอนาคามีผลบุคคล ในอวิหามี ๕ ประเภท คือ อันตราปรินิพพายี                        
อุปหัจจปรินิพพายี  สสังขารปรินิพพายี  อสังขารปรินิ พพายี  อุทธังโสโต               
อกนิฏฐคามี.  พระอนาคามีในอตปัปา  สุทัสสา  สุทัสสี  ก็มีชั้นละ ๕ ประเภท
เหมือนอยา่งนั้น. แต่ ในอกนิฏฐา มี ๔ ประเภท เวน้อุทธงัโสโต เพราะเหตุนั้นพระ
อนาคามีเป็น ๒๔  ประเภท. 

พระอรหันตผลบุคคลมี ๒ ประเภท คือ สุกขวิปัสสก และสมถยานิก.   
พระอริยบุคคลผู้ตั้ งอยู่ในมรรคมี  ๔  ประเภท เพราะเหตุนั้น รวมเป็น         

พระอริยบุคคล  ๕๔  ประเภท.   
แม้พระอริยบุคคล ๕๔ เหล่านั้นทั้ งหมด คูณ ๒ ประเภท ด้วยสามารถ           

แห่งสัทธาธุระและปัญญาธุระ รวมเป็น  ๑๐๘  ประเภท. 
  
 สรุป คือ พระโสดาบัน ๓ ประเภทมีเอกพีชีเป็นต้น คูณปฏิปทา ๔ = ๑๒.                   
พระสกทาคามี ๓ ประเภทมีผู้บรรลุผลในกามภพเป็นต้น คูณปฏิปทา ๔ = ๑๒.
พระอนาคามี ๕ ประเภทมีอันตราปรินิพพายีเป็นต้น คูณสุทธาวาสช้ันต ่า ๔ = 
๒๐,และพระอนาคามี ๔ ประเภท เ ว้นอุทธังโสโต ใน อกนิฏฐภพ = ๒๔.                   
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พระอรหันตบุคคล ๒ ประเภทมีสุกขวิปัสสกเป็นต้น. มัคคบุคคล ๔ ประเภท  รวม
เป็น ๕๔ ประเภท. ๕๔ คูณธุระ ๒ มีสัทธาเป็นต้น รวมเป็น ๑๐๘ ประเภท 

 

อัฏฐกถา ปุคคลปัญญัตติ 
ตตฺถ เอเกโก ทุกฺขาปฏิปทาทิวเสน จตุพฺพิธภาว ํอาปชฺชติ. สทฺธาธุเรเนว  จตฺ

ตาโร สตฺตกฺขตฺตุปรมา,  จตฺตาโร โกลโํกลา,  จตฺตาโร เอกพีชิโนติ  ทฺวาทส   โหนฺ
ติ. สเจ ปญฺญาย  สกฺกา นิพฺพตฺเตตุ ํ‘อห ํโลกุตฺตรํ ธมฺม ํนิพฺพตฺเตสฺสามี’ติ เอว ํปญฺญ ํ
ธุรํ กตฺวา สตฺตกฺขตฺตุปรมาทิภาว ํปตฺตาปิ ปฏิปทาวเสน ทฺวาทเสวาติ              อิเม 
จตุวีสติ โสตาปนฺนา  อิหฏฺฐกนิชฺฌานิกวเสเนว อิมสฺมึ ฐาเน กถิตาติ             เวทิตพฺ
พา.   (อฏฺฐกถาปุคฺคลปญฺญตฺติ)                                                                                             
 ในพระโสดาบนัเหล่านั้น องค์หน่ึง ๆ ย่อมถึงภาวะ ๔ อย่าง ดว้ยสามารถ
แห่งทุกขาปฏิปทาเป็นต้น. พระโสดาบันมี  ๑๒ จําพวก ด้วยสัทธาธุระ คือ                
สัตตักขัตตุปรมะ  ๔  จําพวก ,โกลังโกละ ๔ จําพวก, เอกพีชี  ๔ จําพวก.                       
ถ้าว่า ใคร ๆ อาจเพื่อจะยงัโลกุตตรธรรม ให้บังเกิด ด้วยปัญญา, กระทาํปัญญา           
ให้เป็นธุระอย่างน้ีว่า “เราจักยงัโลกุตตรธรรมให้บังเกิด”  แม้บรรลุความเป็น            
สัตตักขัตตุปรมะเป็นต้น ด้วยอํานาจปฏิปทา ๔ อย่าง  ก็ เป็นพระโสดาบัน                     
๑๒ จาํพวก เหมือนกนันัน่แหละ เพราะเหตุนั้น พระโสดาบัน  ๒๔  จ าพวกเหล่านี้               
บัณฑิตพึงทราบว่า พระผู้ มีพระภาคตรัสไว้แล้ว ในฐานะนี้  ด้วยอ านาจ                   
แห่งอริยบุคคลผู้ด ารงอยู่ในโลกนี้และผู้ไม่มีฌานเท่านั้น. 
 (คือ สุกขวิปัสสกบุคคลหรือผูมี้ฌานอันเส่ือมแล้ว.อธิบายว่า แม้เม่ือการตัดขาด
สังโยชน์ภายในยงัไม่กระทาํ เป็นผูมี้ฌานอนัไม่เส่ือม เป็นผูก้ระทาํกาละแลว้ มีสภาวะไม่
กลับมาในกามโลกน้ี จึงเป็นผูเ้ข้าไปสู่พรหมโลก เป็นผูมี้ส่วนแห่งอนาคามี ถูกเรียกว่า              
ฌานานาคามี บังเกิดแล้วในเบ้ืองบนๆ ย่อมนิพพาน, ย่อมไม่ถึงการนับเข้า ในท่ีน้ี,                       
อน่ึง เป็นผู้มีฌานเส่ือมแล้ว ก็ไปสู่กามภพ ท่องเท่ียวไป ในเบ้ืองล่างและเบ้ืองบน                  
เป็นผูเ้ขา้ถึงการนบัเขา้ ในท่ีน้ี.มูลฏีกา,อนุฏีกา) 

 

อัฏฐกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวัคค์ 
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กาเลน เทเว กาเลน มนุสฺเส ส สริตฺวา ปน อรหตฺต  ปาปุณนฺโตว อิธ คหิโต.                      
ตสฺมา สตฺตกฺขตฺตุปรโมติ อิท  อิธฏฺฐกโวกิณฺณสุกฺขวิปสฺสกสฺส นาม  กถิตนฺติ 
เวทิตพฺพ .  (อ.ส.ํมหาวารวคฺค. เอกพีชีสุตฺต. ตติยภาค หนา้ ๓๑๕)                                        

แต่ ในที่น้ี ทรงถือเอา ผูท้่องเที่ยวไป ในเทวดาตามกาล ในมนุษยต์ามกาล                       
บรรลุอรหัตต์เท่านั้น.  เพราะเหตุนั้น คําว่า สัตตักขัตตุปรมะ น้ี พึงทราบว่า                   
ในที่น้ี  พระองค์ตรัสช่ือ ของสุกขวิปัสสกโสดาบนัที่เกลื่อนกล่นในอริยบุคคล           
มีปริมาณ ๘ . 

 

อัฏฐกถา ปฏิสัมภิทา 
อิเม ตโยปิ โสตาปนฺนา  กามภววเสน วุตฺตา, รูปารูปภเว ปน พหุกาปิ 

ปฏิสนฺธิโย คณฺหนฺติ.  ( อ.ปฏิส.ํภววิภวทิฏฺฐินิทฺเทส. ทุติยภาค. ขอ้ ๑๕๑ หนา้ ๗๘)                             
แมพ้ระโสดาบนั ๓  ประเภทเหล่าน้ี กล่าวไวแ้ลว้ ดว้ยสามารถแห่งกามภพ,                      

แต่ ในรูปภพและอรูปภพ พระโสดาบนัทั้งหลายย่อมถือเอา ซ่ึงปฏิสนธิทั้งหลาย
แมม้าก. 
 ตสฺมา นาธิมตฺตตฺถาย ปฏิปนฺนสฺส กิเลสสมุทาจารตนุตฺตา, ทุกฺขตนุตฺตา จ 
"พหุกาปิ ปฏิสนฺธิโย คณฺหนฺตี"ติ วุตฺต.ํ  
                                                                            (ปฏิสมฺภิทามคฺคฏฺฐิกถาคณฺฐิ หนา้ ๒๗๔) 
 เพราะเหตุนั้น ท่านอัฏฐกถาจารย์จึงกล่าวแลว้ว่า"ในรูปภพและอรูปภพ 
พระโสดาบันทั้งหลายย่อมถือเอา ซ่ึงปฏิสนธิทั้งหลายแม้มาก" แก่ผูไ้ม่ปฏิบัติ              
เพ่ือประโยชน์มีประมาณย่ิง เพราะความฟุ้งขึ้นของกิเลสเบาบาง และเพราะความ
ทุกขเ์บาบาง. 

 
 
 

รถวินีตสุตฺต 
สตฺตรถวินีตานิ วิย สตฺต วิสุทฺธิโย 

สูตรว่าดว้ยวิสุทธิ ๗ เหมือนรถ ๗ ผลดัที่เทียมดว้ยมา้อาชาไนยตวัฝึกแลว้ 
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“เอวเมว โข อาวุโส สีลวิสุทฺธิ ยาวเทว จิตฺตวิสุทฺธตฺถา, จิตฺตวิสุทฺธิ ยาวเทว 
ทิฏฺฐิวิสุทฺธตฺถา, ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ ยาวเทว กงฺขาวิตรณวิสุทฺธตฺถา, กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ ยาว
เทว มคฺคามคฺคญาณทสฺสนวิสุทฺธตฺถา, มคฺคามคฺคญาณทสฺสนวิสุทฺธิ                      ยาว
เทว  ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธตฺถา ,  ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธิ  ยาวเทว                           
ญาณทสฺสนวิสุทฺธตฺถา,  ญาณทสฺสนวิสุทฺธิ ยาวเทว อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถา.             
อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถ ํโข อาวุโส ภควต ิพฺรหฺมจริย ํวุสฺสตี”ติ. 

                                                     (ม.มู.๑๒/๒๕๙/๒๒๐-๒๒๑,รถวินีตสุตฺต) 
 

ท่านพระปุณณมันตานี กล่าวกะท่านพระสารีบุตรว่า  ท่านผู้มีอายุ                      
เร่ืองน้ีก็ฉันนั้นแล สีลวิสุทธิ มีเพียงเพื่อจิตตวิสุทธิเท่านั้น, จิตตวิสุทธิ                       มี
เพียงเพื่อทิฏฐิวิสุทธิเท่านั้น, ทิฏฐิวิสุทธิ มีเพียงเพื่อกังขาวิตรณวิสุทธิเท่านั้น, 
กงัขาวิตรณวิสุทธิ มีเพียงเพื่อมคัคามคัคญาณทสัสนวิสุทธิเท่านั้น,                           มคั
คามคัคญาณทสัสนวิสุทธิ มีเพียงเพื่อปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิเท่านั้น, ปฏิปทา
ญาณทสัสนวิสุทธิ มีเพียงเพื่อญาณทสัสนวิสุทธิเท่านั้น,                         ญาณทสั
สนวิสุทธิ มีเพียงเพื่ออนุปาทาปรินิพพานเท่านั้น. ท่านผูม้ีอาย ุ              กระผมแล 
อยูป่ระพฤติพรหมจรรย ์ในพระผูม้ีพระภาค เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน. 

 

อัฏฐกถา 
ยาว เทว  จิ ตฺตวิ สุทฺ ธ ตฺถา ติ  อ า วุ โส  อ ยํ สี ล วิ สุ ทฺ ธิ  น า ม  ยา ว เ ท ว                           

จิตฺตวิสุทฺธตฺถา. อย ํปเนตฺถ อตฺโถ, ยาวเทว จิตฺตวิสุทฺธิสงฺขาโต อตฺโถ, ตาว อย ํ
สีลวิสุทฺธิ นาม อิจฺฉิตพฺพา. ยา ปน อย  ํ จิตฺตวิสุทฺธิ, เอสา สีลวิสุทฺธิยา อตฺโถ,               
อย ํโกฏิ, อิท ํปริโยสาน,ํ จิตฺตวิสุทฺธิย ํฐิตสฺส หิ สีลวิสุทฺธิกิจฺจ ํกต ํนาม โหตีต.ิ  เอส 
นโย สพฺพปเทสุ. 

                                                   (อ.รถวินีตสุตฺต.ทุติยภาค.ขอ้ ๒๕๙ หนา้ ๖๔) 

พระบาลีบทว่า ยาวเทว จิตฺตวิสุทฺธตฺถา   ความว่า ท่านผู้มีอายุ ช่ือว่า               
สีลวิสุทธิน้ี  ย่อมมี  เพียงเพื่อ จิตตวิสุทธิ เท่านั้ น .  ก็ในเ ร่ืองน้ี  มี เ น้ือความ                    
ดังต่อไปน้ี, ประโยชน์ กล่าวคือจิตตวิสุทธิ มีอยู่เพียงใด, ช่ือว่า สีลวิสุทธิน้ี                    
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อัน บัณ ฑิ ต พึ ง ป ร า ร ถ น า เ พี ยง นั้ น .   ก็  จิต ต วิ สุ ท ธิ น้ี ใด , จิ ต ต วิ สุ ท ธิ นั้ น                            
เป็นประโยชน์  ของสีลวิสุทธิ, ประโยชน์คือจิตตวิสุทธิ น้ี เป็นเบื้ องปลาย,                
น้ีเป็นที่ส้ินสุด, เพราะว่า ช่ือว่า กิจแห่งสีลวิสุทธิ ย่อมเป็นอันกระทาํเสร็จแลว้                   
แก่ผูต้ั้งอยู ่ในจิตตวิสุทธิ เพราะเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ. 

ในบทพระบาลีทั้งปวงก็มีนัยน้ี ความว่า ในบทพระบาลีทั้งปวงเป็นต้นว่า                   
“จิตตวิสุทธิ มีเพียงเพื่อทิฏฐิวิสุทธิเท่านั้น”, พึงประกอบคาํอธิบายเป็นต้นว่า                  
“ช่ือว่า กิจแห่งจิตตวิสุทธิ ย่อมเป็นอนักระทาํเสร็จแลว้ แก่ผูต้ั้งอยู่ ในทิฏฐิวิสุทธิ 
เพราะเป็นไปพร้อมเพ่ือทิฏฐิวิสุทธินั้น. 

 

วิสุทธิ ๗ เป็นล าดับของการปฏิบัต ิ
อุปฺปตฺติกฺกโม  ปหานกฺกโม  ปฏิปตฺติกฺกโม  ภูมิกฺกโม  เทสนากฺกโมติ                     

พหุวิโธ กโม. ตตฺถ “ปฐม ํกลล ํโหติ, กลลา โหติ อพฺพุทนฺ”ติ (ส.ํส.๑๕/๒๓๕/๒๔๘) 

เอวมาทิ  อุปฺปตฺติกฺกโม. “ทสฺสเนน  ปหาตพฺพา  ธมฺมา,  ภาวนาย  ปหาตพฺพา           
ธมฺมา”ติ (ธ.สํ. ๓๔/๘๓-๔/๑๕) เอวมาทิ ปหานกฺกโม. “สีลวิสุทฺธิ จิตฺตวิสุทฺธี”ติ              
(ม.มู.๑๒/๒๕๙/๒๒๐, ขุ.ปฏิ.๓๑) เอวมาทิ ปฏิปตฺติกฺกโม. “กามาวจรา รูปาวจรา”ติ 
เอ ว ม า ทิ  ภู มิ กฺ ก โม . “จ ตฺ ต า โร  ส ติ ป ฏฺ ฐ า น า  จตฺ ต า โร  ส มฺ ม ปฺ ป ธานา ”ติ                                
(ที.ปา. ๑๑/๑๔๕/๘๗) วา “ทานกถ  ํสีลกถนฺ”ติ (ที.สี.๙/๒๙๘/๑๐๘,ม.ม.๑๓/๖๙/๔๖)           
วา เอวมาทิ เทสนากฺกโม. 
                                                                   (สมฺโมหวิโนทนี อภิธมฺมฏฺฐกถา หนา้ ๓๒ - ๓) 

ล าดับ มีหลายอย่าง คือ 
  ๑.อุปฺปตฺติกฺกโม   ลาํดบัของความเกิด 
  ๒.ปหานกฺกโม   ลาํดบัของการละ 
  ๓.ปฏิปตฺติกฺกโม   ลาํดบัของการปฏิบตัิ 
  ๔.ภูมิกฺกโม    ลาํดบัของภูมิ 
  ๕.เทสนากฺกโม   ลาํดบัของเทศนา. 
  

ในลาํดบัทั้ง ๕ เหล่านั้น   
๑.ลาํดบัของความเกิดขึ้น มีอาทิอยา่งน้ีว่า                     
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“ปฐม ํกลล ํโหติ,  กลลา  โหติ  อพฺพุท ํ 
รูปคร้ังแรก เป็นกลละคือหยาดนํ้ าใสเหมือนนํ้ ามันงา,   จากกลละ                   

เป็นอพัพุทะคือเป็นฟองสีเหมือนนํ้าลา้งเน้ือ”ดงัน้ี.   
 

๒.ลาํดบัของการละ มีอาทิอยา่งน้ีว่า   
“ทสฺสเนน  ปหาตพฺพา  ธมฺมา, ภาวนาย  ปหาตพฺพา ธมฺมา 
  สภาวธรรมทั้งหลาย ที่พึงละ ด้วยโสดาปัตติมรรค มีอยู่,  สภาวธรรม

ทั้งหลาย ที่พึงละ ดว้ยภาวนามรรค คืออริยมรรคเบื้องบน ๓  มีอยู”่ ดงัน้ี. 
 

๓.ล าดับของการปฏิบัติ มีอาทิอย่างนี้ว่า “สีลวิสุทธิ  จิตตวิสุทธิ” ดงัน้ี.   
 

๔.ลาํดบัของภูมิ มีอาทิอยา่งน้ีว่า “กามาวจรา  รูปาวจรา” ดงัน้ี.   
 

๕.ลาํดบัของเทศนา มีอาทิอยา่งน้ีว่า “สติปัฏฐาน ๔  สัมมปัปธาน  ๔” ดงัน้ี 
หรือว่า “ทานกถา  สีลกถา” ดงัน้ี. 

 

วิสุทธิ ๗ และกถาวัตถุ ๑๐ เป็นธรรมประเภทเดียวกัน 
ยญฺหิ วิสุทฺธีสุ สขํิตฺต,ํ ต ํกถาวตฺถูสุ วิตฺถิณฺณ.ํ ย ํกถาวตฺถูสุ สขํิตฺต,ํ                 ต ํ

วิสุทฺธีสุ วิตฺถิณฺณ.ํ ตทมินา นเยน เวทิตพฺพ.ํ 
วิสุทฺธีสุ หิ เอกา สีลวิสุทฺธิ จตฺตาริ กถาวตฺถูนิ หุตฺวา อาคตา อปฺปิจฺฉกถา สนฺ

ตุฏฺฐิกถา อสํสคฺคกถา สีลกถาติ. เอกา จิตฺตวิสุทฺธิ ตีณิ กถาวตฺถูนิ หุตฺวา อาคตา 
ปวิเวกกถา วีริยารมฺภกถา สมาธิกถาติ, เอว ํตาว ย ํวิสุทฺธีสุ สํขิตฺต,ํ ต ํกถาวตฺถูสุ 
วิ ตฺถิ ณฺณํ . กถาวตฺถู สุ  ปน  เอกา  ปญฺญากถา  ปญฺจ  วิ สุทฺธิ โย  หุ ตฺวา  อาคตา                    
ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ มคฺคามคฺคญาณทสฺสนวิสุทฺธิ ปฏิปทาญาณทสฺสน- 
วิสุทฺธิ ญาณทสฺสนวิสุทฺธีติ เอว ํย ํกถาวตฺถูสุ สขํิตฺต ํต ํวิสุทฺธีสุ วิตฺถิณฺณ.ํ 

                                              (อ.รถวินีตสุตฺต.ทุติยภาค.ขอ้ ๒๕๙ หนา้ ๖๕,๖๖) 
 

ก็ ธรรมชาตใดย่อไว้ในวิสุทธิทั้ งหลาย,ธรรมชาตนั้นให้พิสดารแล้ว                    
ในกถาวัตถุทั้ งหลาย. ธรรมชาตใดย่อไว้ในกถาวัตถุทั้ งหลาย, ธรรมชาตนั้น               
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ให้พิสดารแล้วในวิสุทธิทั้ งหลาย.  ความย่อและความพิสดารนั้ น พึงทราบ             
โดยนยัที่จะกล่าวน้ีในบดัน้ี.   

อธิบายว่า ที่ยอ่ไวใ้นวิสุทธิทั้งหลาย  สีลวิสุทธิอยา่งเดียว ให้พิศดารมาเป็น
กถาวตัถุ  ๔  คือ  อปัปิจฉกถา สันตุฏฐิกถา  อสังสัคคกถา  สีลกถา(โดยอุปการะ 
หรือโดยสภาวะ) .  จิตตวิสุทธิอย่างเดียว ให้พิสดารมาเป็นกถาวัตถุ  ๓ คือ                      
ป วิ เวกกถา   วิ ริยา รัมภกถา สมาธิกถา(โดยอุปการะ หรือโดยสภาวะ) .                       
ธรรมชาตใดยอ่ไว ้ในวิสุทธิทั้งหลาย.ธรรมชาตนั้นให้พิสดารแลว้                            ใน
กถาวตัถุทั้งหลาย โดยประการอยา่งน้ี ก่อน. 

(ทิฏฐิวิสุทธิอย่างเดียวเป็นตน้ ให้พิสดารมาเป็นกถาวตัถุหลายอย่างไม่ได ้
เป็นไดเ้ฉพาะปัญญากถาเท่านั้น เพราะเหตุนั้น จึงไม่แสดงไว)้   

 

ส่วน ที่ย่อไวใ้นกถาวตัถุทั้งหลาย  ปัญญากถาอย่างเดียว ให้พิสดารมาเป็น               
วิสุทธิ ๕ คือ ทิฏฐิวิสุทธิ กงัขาวิตรณวิสุทธิ  มคัคามคัคญาณทสัสนวิสุทธิ  ปฏิปทา
ญาณทสัสนวิสุทธิ  ญาณทสัสนวิสุทธิ.ธรรมชาตใดยอ่ไว ้                                  ใน
กถาวตัถุทั้งหลาย, ธรรมชาตนั้น ให้พิสดารแลว้ในวิสุทธิทั้งหลาย                         โดย
ประการอยา่งน้ี. 

(อปัปิจฉกถาอย่างเดียวเป็นตน้ ให้พิสดารมาเป็นวิสุทธิหลายอย่างไม่ได้ 
เป็นไดเ้ฉพาะสีลวิสุทธิเท่านั้น เพราะเหตุนั้น จึงไม่แสดงไว.้  

ส่วน กถา ๒ อย่างที่ เหลือ คือวิมุตติกถา และวิมุตติญาณทัสสนกถา            
ท่ า น ไ ม่ ไ ด้ใ ห้พิ ส ด า ร ว่ า เ ป็ น วิ สุ ท ธิใด  เพ รา ะ วิ มุ ต ติ ก ถ า  เ ป็ น อ ริยผ ล ,                            
วิมุตติญาณทสัสนกถา เป็นปัจจเวกขณญาณ ๑๙) 

 
 
 

องค์ธรรมของปัญญาวิสุทธ ิ๕ 
ปญฺจ วิสุทฺธิโยติ นามรูปปริจฺเฉโท ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ, สปฺปจฺจยนามรูปทสฺสนํ            

ก งฺขา วิตรณวิสุทฺ ธิ ,  วิปสฺสนุปกฺ กิ เล เส ปหาย อุปฺปนฺนํ วิปสฺสนาญา ณํ                          
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มคฺคามคฺคญาณทสฺสนวิสุทฺธิ, อุทยพฺพยญาณาทิ นววิธญาณ ํปฏิปทาญาณทสฺสน- 
วิสุทฺธิ, อริยมคฺคญาณ ํญาณทสฺสนวิสุทฺธีติ อิมา ปญฺจ วิสุทฺธิโย. 
                                                                                 (รถวินีตสุตฺตฏีกา ขอ้ ๒๕๙ หนา้ ๑๔๙) 
  

บทว่า  วิ สุทธิ  ๕  ได้แก่  วิ สุทธิ  ๕ เหล่ า น้ี  คือ  การกําหนดนามรูป                  
เป็นทิฏฐิวิสุทธิ,  การเห็นนามรูป พร้อมทั้ งปัจจัย เป็นกังขาวิตรณวิสุทธิ,                
วิปัสสนาญาณ ที่เกิดขึ้น ละวิปัสสนูปกิเลสทั้งหลาย เป็นมคัคามคัคญาณทสัสน-         
วิสุทธิ,  ญาณ ๙ ประการ มีอุทยพัพยญาณเป็นตน้ เป็นปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิ, 
อริยมรรคญาณ เป็นญาณทสัสนวิสุทธิ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว่าด้วยอนุปาทาปรินิพพาน 
อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถ  โข อาวุโสติ  เอตฺถ  อนุปาทาปรินิพฺพาน  นาม 

อปฺปจฺจยปรินิพฺพาน.ํ  
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ทฺเวธา อุปาทานานิ คหณูปาทานญฺจ ปจฺจยูปาทานญฺจ. คหณูปาทาน  นาม 
กามุปาทานาทิก ํจตุพฺพิธ ํปจฺจยูปาทาน  นาม อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ เอว ํวุตฺตปจฺจ
ยา.  

ตตฺถ  คหณูปาทานวาทิโน  อาจริยา  อนุปาทาปรินิ พฺพานนฺติ  จตู สุ                               
อุ ป า ท า เน สุ  อ ญฺ ญ ต เรน า ปิ  ก ญฺ จิ  ธมฺ มํ  อ คฺ ค เหตฺ ว า  ป ว ตฺ ตํ  อ รหตฺ ต ผลํ                               
อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ กเถนฺติ. ตญฺหิ น จ อุปาทานสมฺปยุตฺต ํหุตฺวา กญฺจิ ธมฺม  ํ               
อุปาทิยติ, กิเลสานญฺจ ปรินิพฺพุตนฺเต ชาตตฺตา ปรินิพฺพานนฺติ วุจฺจต.ิ  

ปจฺจยูปาทานวาทิโน ปน อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ อปฺปจฺจยปรินิพฺพานํ. 
ปจฺจยวเสน อนุปฺปนฺนํ อสงฺขตํ อมตธาตุเมว อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ กเถนฺติ.             
อย ํอนฺโต, อย ํโกฏิ, อย ํนิฏฺฐา. อปฺปจฺจยปรินิพฺพาน  ํปตฺตสฺส หิ พฺรหฺมจริยวาโส 
มตฺถก ํปตฺโต นาม โหติ, ตสฺมา เถโร “อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถนฺ”ติ อาห. 

                                    (อ.ม.มู.รถวินีตสุตฺต.ทุติยภาค.ขอ้ ๒๕๗ หนา้ ๖๓,๖๔) 
 

ในพระบาลีบทว่า ท่านผู้มีอายุ กระผมแล อยู่ประพฤติพรหมจรรย์                 
ในพระผู้มีพระภาค เพ่ืออนุปาทาปรินิพพานน้ี(อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถ  โข                 
อาวุโส)  ช่ือว่า  อนุปาทาปรินิพพาน ไดแ้ก่ ปรินิพพานที่ไม่มีปัจจยั. บดัน้ี เพ่ือจะ
แสดงอนุปาทาปรินิพพาน แมโ้ดยประการอื่น ท่านจึงกล่าวต่อไปว่า)อุปาทานมี ๒ 
ประการ คือ คหณูปาทาน(อุปาทานที่เป็นสภาพยึดมั่น) ๑ และปัจจยูปาทาน
(อุปาทานที่เป็นปัจจยัทั้งส้ิน เพราะยึดมัน่ผลของตน) ๑ . 

อุปาทาน ๔ อยา่ง มีกามุปาทานเป็นตน้ ช่ือว่า คหณูปาทาน. 
ปัจจัยทั้ งหลายที่กล่าวแล้วอย่างน้ี ว่า   สังขารทั้ งหลายย่อมเกิดขึ้ น                  

เพราะอวิชชาเป็นปัจจยั ช่ือว่า ปัจจยูปาทาน.   
ในอุปาทาน ๒ เหล่านั้ น อาจารย์ทั้ งหลายผู้มีวาทะว่าคหณูปาทาน                  

ยอ่มกล่าวว่า อรหัตตผล ที่เป็นไป ไม่ยึดถือ ซ่ึงธรรมอะไร ๆ แมโ้ดยอุปาทานอยา่ง
ใดอย่างหน่ึง ในบรรดาอุปาทาน ๔ ว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพาน ในบทว่า                  
อนุปาทาปรินิพฺพานํ(เพราะมีพระวจนะว่า  อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต  วิมุจฺจติ             
(วิ.มหา. ๔/๓๐-๑/๒๖-๗) อรหัตตผลจิต ย่อมพน้อย่างวิเศษ จากอาสวะทั้งหลาย 
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เพราะไม่ยึดมัน่).จริงทีเดียว อรหัตตผลนั้น เป็นธรรมไม่สัมปยุตกบัอุปาทาน ๔
(คือไม่เป็นไปร่วมกบัอุปาทาน ๔)  ย่อมไม่ยึดมัน่ ซ่ึงธรรมอะไร ๆ ด้วยอาํนาจ           
ทําให้เป็นอารมณ์ (ฉะนั้น อรหัตตผล จึงเรียกว่า อนุปาทา เพราะไม่ยึดมั่น                  
ซ่ึงธรรมอะไร ๆ),  และอรหัตตผลท่านเรียกว่า ปรินิพพาน เพราะอรหัตตผล            
เกิดในที่สุดคือในปริโยสานแห่งกิเลสปรินิพพานอันอรหัตตมรรคพึงกระทํา. 
(อรหัตตผล ช่ือว่า  อนุปาทาปรินิพพาน เพราะไม่ยึดมั่นซ่ึงธรรมอะไรๆ                            
และเกิดในที่สุดแห่งกิเลสปรินิพพาน) 

ส่ ว น  อ า จ า ร ย์ทั้ ง ห ล า ย ผู้มี ว า ท ะ ว่ า ปั จ จ ยู ป า ท า น  ย่ อ ม ก ล่ า ว ว่ า                   
ปรินิพพานที่ไม่มี ปัจจัย อันไม่ เ กิดขึ้ น ด้วยอํานาจปัจจัย  ที่ เ ป็นอสังขตะ                          
ที่เป็นอมตธาตุเท่านั้น เป็นอนุปาทาปรินิพพาน ในบทว่า อนุปาทาปรินิพฺพานํ
(ปรินิพพานที่ไม่มีอุปาทานอันเป็นปัจจัย).   อัปปัจจยปรินิพพานน้ีเป็นที่สุด,                     
น้ี เป็นเบื้ องปลาย,  น้ี เป็นที่จบลง. เพราะว่า การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์                      
ของผู้บรรลุอัปปัจจยปรินิพพาน ย่อมมีช่ือว่า ผู ้บรรลุที่ สุด,  เพราะเหตุนั้น                  
พระเถระจึงกล่าวว่า  “เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน” ดงัน้ี. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กถาวัตถุ ๑๐ 
เมฆิยสุตฺต 
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ปุน จปรํ เมฆิย ภิกฺขุ ยาย ํ กถา อภิสลฺเลขิกา เจโตวิวรณสปฺปายา                 
เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย 
สวํตฺตติ, เสยฺยถิท ํอปฺปิจฺฉกถา สนฺตุฏฺฐิกถา ปวิเวกกถา อสสํคฺคกถา วีริยารมฺภกถา 
สีลกถา สมาธิกถา ปญฺญากถา วิมุตฺติกถา วิมุตฺติญาณทสฺสนกถา, เอวรูปาย กถาย นิ
กามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี. อปริปากาย เมฆิย เจโตวิมุตฺติยา อย ํตติโย ธมฺ
โม ปริปากาย สวํตฺตติ. 
                                                                            (ขุ.อุทาน. ๒๕/๓๑/๑๔๒ เมฆิยสุตฺต) 

 

ดูก่อนเมฆิยะ ธรรมชาตอย่างอื่นอีกคือ ภิกษุเป็นผูไ้ดก้ถามีสภาพขดัเกลา
กิเลสเกินจะเปรียบน้ีใด  อันเป็นสัปปายะแก่สมถะและวิปัสสนาที่เรียกว่า                 
ก า ร เ ปิ ด จิต (โดยทํา นิว รณ์ที่ ห้ ามกา ร อุบัติ ขึ้ นข อง กุศล จิต ให้ห่างไกล)                           
อภิสัลเลขิกกถาย่อมเป็นไป เพื่อความเบื่อหน่ายจากวฏัฏทุกข์โดยส่วนเดียว(๑)  
เพื่อคลายกาํหนัดวฏัฏทุกข์(๑)  เพื่อความดับวฏัฏทุกข์(๑) เพื่อความเข้าไปสงบ
กิเลสทั้งปวง(๑) เพ่ือความรู้ย่ิงอภิญเญยยธรรมทั้งปวง(๑)  เพื่อนิพพานที่ถูกรู้          
ดว้ยมรรค ๔ หรือเพื่อการตรัสรู้ดว้ยมรรค(๑)  เพื่ออนุปาทิเสสนิพพาน(๑) ไดแ้ก่
กถาเหล่าน้ีคือ อปัปิจฉกถา  สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา 
สีลกถา สมาธิกถา ปัญญากถา วิมุตติกถา วิมุตติญาณทสัสนกถา,  ภิกษุเป็นผูไ้ด้
ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไม่ทุกขย์าก ไดโ้ดยไม่ลาํบากคือไพบูลย ์ ตามที่กล่าว
มาแลว้เหมือนเช่นน้ี. ดูก่อนเมฆิยะ น้ีเป็นธรรมอนัไม่มีโทษขอ้ที่ ๓ ย่อมเป็นไป 
เพื่อความสุกงอม แห่งเจโตวิมุติ (ความหลุดพ้นของจิตจากกิเลสทั้ งหลาย)                       
ที่ยงัไม่สุกงอม. 
  

 
 

 
เอเตสุ หิ อาทิโต ตีหิ ปเทหิ วิปสฺสนา วุตฺตา, ทฺวีหิ มคฺโ ค(ตีหิ มคฺโค,              

ธมฺมทายทสุตฺตฏีกา ), ทฺวีหิ นิพฺพานํ(อิตเร นิพฺพานํ,ธมฺมทายทสุตฺตฏีกา )  วุตฺตํ. 
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สมถวิปสฺสนา อาทึ กตฺวา นิพฺพานปริโยสาโน อย ํสพฺโพ อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม ทสก
ถาวตฺถุลาภิโน สิชฺฌตีติ ทสฺเสติ.   

                                (อ.เมฆิยสุตฺต หนา้ ๒๔๑, ธมฺมทายาทสุตฺตฏีกา หนา้ ๒๓๕ ) 
  

ก็ ใน ๗ บทเหล่าน้ี ตรัสวิปัสสนาดว้ย ๓ บทแต่แรกคือ เอกนัตนิพพิทาย           
วิราคาย และนิโรธาย, ตรัสมรรคดว้ย ๒ บทคือ อุปสมาย อภิญญาย, ตรัสนิพพาน 
ดว้ย ๒ บทคือ สัมโพธาย นิพพานาย. 
 ทรงแสดงว่า อุตตริมนุสสธรรมทั้ งปวงน้ี  กระทํา เ ร่ิมต้นแต่สมถะ                   
และวิปัสสนา มีนิพพานเป็นที่สุด ยอ่มสาํเร็จ แก่ผูไ้ดก้ถาวตัถุ ๑๐ . 

 

อธิบายกถาวัตถุ ๑๐ 
(อรรถกถาเมฆิยสูตร หนา้ ๒๔๑ – ๒๔๘, อรรถกถารถวินีตสูตร หนา้ ๔๕ - ๕๔) 

 

อรรถของกถาวัตถุ 
กถาวตฺถูนีติ  อปฺ ปิ จฺฉตาทิปฏิสํยุ ตฺตานํ กถานํ วตฺถู นีติ  กถาวตฺถู นิ ,               

อปฺปิจฺฉตาทโย เอว. 
                                                       (ธมฺมทายาทสุตฺตฏีกา หนา้ ๒๓๕) 
 

บทว่า กถาวัตถุ  คือ เป็นวัตถุ(ที่ตั้ ง) แห่งถ้อยคําทั้ งหลาย ที่ประกอบ                
ด้วยอัปปิจฉตาเป็นต้น เพราะเหตุนั้น จึงช่ือว่า กถาวัตถุ, ได้แก่ กถาวัตถุ ๑๐ 
มีอปัปิจฉตาเป็นตน้ นัน่เอง. 

  

 
 
 
 

๑.อัปปิจฉกถา 
เมฆิยสุตฺตฏฺฐกถา 
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ความหมายค าว่า อัปปิจฉกถา 
อปฺปิจฺโฉติ น อิจฺโฉ, ตสฺส กถา อปฺปิจฺฉกถา, อปฺปิจฺฉภาวปฺปฏิสยํุตฺตา กถา 

วา อปฺปิจฺฉกถา. เอตฺถ จ อตฺริจฺโฉ ปาปิจฺโฉ มหิจฺโฉ อปฺปิจฺโฉติ อิจฺฉาวเสน                 
จตฺตาโร ปุคฺคลา. เตสุ อตฺตนา ยถาลทฺเธน ลาเภน อติตฺโต อุปรูปริ ลาภ ํอิจฺฉนฺโต 
อตฺริจฺโฉ นาม.   

บทว่า อปฺปิจฺโฉ  แปลว่า  ผูไ้ม่มีความปรารถนาคือตณัหา,                              กถา 
แห่งอัปปิจฉบุคคลนั้น ช่ือว่า  อัปปิจฉกถา,  หรือ กถา ที่ประกอบด้วยความ
เป็นอปัปิจฉบุคคล ช่ือว่า  อัปปิจฉกถา. 

ก็  ในเ ร่ือง น้ี   บุคคลมี  ๔ จําพวก ด้วยอํานาจตัณหา  คือ  อตฺริ จฺโฉ                         
(ผูม้ีความปรารถนาในลาภน้ีของผูอ้ื่น) ๑,  ปาปิจฺโฉ(ผูม้ีความปรารถนาลามก) ๑,   
มหิจฺโฉ(ผูม้ีความมกัมาก) ๑,  อปฺปิจฺโฉ(ผูไ้ม่มีความปรารถนาคือตณัหา) ๑.   
  
 

รถวินีตสุตฺตฏฺฐกถา 
อปฺปิจฺโฉติ อิจฺฉาวิรหิโต นิอิจฺโฉ นิตฺตโณฺห. เอตฺถ หิ พฺยญฺชน ํสาวเสส ํวิย, 

อตฺโถ ปน นิรวเสโส. น หิ ตสฺส อนฺโต อณุมตฺตาปิ ปาปิกา อิจฺฉา นาม อตฺถิ.             
ขีณาสโว เหส สพฺพโส ปหีนตโณฺห. อปิเจตฺถ อตฺริจฺฉตา ปาปิจฺฉตา มหิจฺฉตา 
อปฺปิจฺฉตาติ อย ํเภโท เวทิตพฺโพ.  

พระบาลีบทว่า อปฺปิจฺโฉ ไดแ้ก่ ผูเ้วน้จากความปรารถนา                              ผู ้
ไม่มีความปรารถนา  คือผู้ไม่มีตัณหา.  ก็  พยัญชนะ ในบทว่าอัปปิจโฉน้ี                   
เป็นเหมือนว่า ยงัมีตัณหาเหลืออยู่,   แต่ ว่าโดยสภาวะ ไม่มีเหลือ. อธิบายว่า                 
ช่ือว่า ตัณหา ที่ เป็นบาปแม้เพียงอณูไม่มีอยู่  แก่ท่านปุณณมันตานีบุตรนั้น.           
เพราะ ท่านเป็นพระขีณาสพ เป็นผูม้ีตณัหาถูกละแลว้ โดยประการทั้งปวง. 

 
อีกอยา่งหน่ึง ในบทว่า อิจฺฉา(ความปรารถนา)น้ี พึงทราบความแตกต่างกนั

ดงัน้ีว่า อัตริจฉตา(ความเป็นผูม้ีความปรารถนาในลาภน้ีของผูอ้ื่น) ๑, ปาปิจฉตา
(ความเป็นผูม้ีความปรารถนาลามก) ๑,  มหิจฉตา(ความเป็นผูม้ีความมกัมาก) ๑, 
อัปปิจฉตา(ความเป็นผูไ้ม่มีความปรารถนาคือตณัหา) ๑. 
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อปฺป-สทฺทสฺส ปริตฺตปริยายต ํมนสิ กตฺวา อาห “พฺยญฺชน  สาวเสส  วิยา”ติ. 
เตนาห “น หิ ตสฺสา”ติอาทิ. อปฺป-สทฺโท ปเนตฺถ อภาวตฺโถติ สกฺกา วิญฺญาตุ ํ               
“อปฺปาพาธตญฺจ สญฺชานามี”ติอาทีสุ วิย.  
                                                                                    (รถวินีตสุตฺตฏีกา หนา้ ๑๓๖) 
  

เพราะกระทําไว้ในใจซ่ึงความเป็นปริยายว่า เล็กน้อย แห่งอัปป-ศัพท์               
พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า “พยัญชนะ ในบทว่าอัปปิจโฉนี้ เป็นเหมือนว่า         
ยังมีตัณหาเหลืออยู่ ”ดังน้ี. ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวคาํมีอาทิว่า “ช่ือว่า ตัณหา               
ที่เป็นบาปแมเ้พียงอณูไม่มีอยู ่แก่ท่านปุณณมนัตานีบุตรนั้น”. 
 ก็ อัปป-ศัพท์ ในบทน้ี อาจเพื่อจะรู้ได้ว่า มีอรรถว่า ไม่มี เหมือนอย่าง             
ในพระบาลีมีอาทิว่า “อปฺปาพาธตญฺจ สญฺชานามิ - ขา้พเจา้รู้ซ่ึงความเป็นผู้ไม่มี
อาพาธ”ดงัน้ี. 

ขยายความบุคคล ๔ จ าพวก 
๑.อัตริจฉบุคคล 

เตสุ  อ ตฺตนา  ยถาลทฺ เธน ลา เภน อติ ตฺโต อุป รูปริ  ลาภํ อิ จฺฉนฺโต                          
อตฺริจฺโฉ นาม.  (อ.เมฆิยสุตฺต) 

ในบุคคล ๔  จําพวกเหล่านั้ น  บุคคลผู้ไม่อิ่ม ในลาภตามที่ตนได้มา                 
เป็นผู้ปรารถนาลาภย่ิงๆ ขึ้ นไป ช่ือว่า  อัตริจฉบุคคล .(ผู ้มีความปรารถนา                 
ในลาภน้ีของผูอ้ื่น) 

 

สกลาเภ อติตฺตสฺส ปรลาเภ ปตฺถนา อตฺริจฺฉตา นาม.(อ.รถวินีตสุตฺต) 

ความปรารถนาในลาภของผูอ้ื่น แห่งบุคคลผูไ้ม่อิ่มในลาภของตน ช่ือว่า 
อัตริจฉตา.(ความเป็นผูม้ีความปรารถนาในลาภน้ีของผูอ้ื่น)  
 อตฺริจฺฉตา นาม อตฺร อตฺร อิจฺฉาติ กตฺวา. (รถวินีตสุตฺตฏีกา) 
 ช่ือว่า อัตริจฉตา เพราะอธิบายว่า ความปรารถนาในอารมณ์นั้นๆ . 

 

๒.ปาปิจฉบุคคล 
ลาภสกฺการสิโลกนิกามตาย อสนฺตคุณสมฺภาวนาธิปฺปาโย ปาปิจฺโฉ. 
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                                                                                              (อ.เมฆิยสุตฺต) 
บุคคลผู้ประสงค์ในการยกย่องคุณที่ไม่มีอยู่ ในตน เพราะความเป็น                      

ผู ้ต้อ ง ก า ร  ใน ล า ภ สั ก การะ แล ะเ สี ยง ส รร เส ริญ  ช่ือ ว่ า  ปา ปิจฉบุคคล .                             
(ผูม้ีความปรารถนาลามก)   
    

อสนฺตคุณสมฺภาวนตา ปน ปฏิคฺคหเณ จ อมตฺตญฺญุตา ปาปิจฺฉตา นาม. 
(อ.รถวินีตสุตฺต)       

   ความเป็นผู้ยกย่องคุณทั้ งหลายที่ไม่มีอยู่ ในตน แก่บุคคลเหล่าอื่น                      
และความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการรับ ช่ือว่า ปาปิจฉตา.(ความเป็นผู้มี                 
ความปรารถนาลามก)   
  

 ปาปิจฺฉสฺสาติ อสนฺตคุณทีปนกามสฺส.( วิสุทฺธิมคฺค ขอ้ ๑๗) 
 บาลีบทว่า (กุหนาเป็นต้น)  ของภิกษุผู้ มีความปรารถนาลามกได้แก่                   
ของภิกษุผูป้รารถนาแสดงคุณที่ไม่มีอยู่ 
 อสนฺตคุณทีปนกามสฺสาติ  อสนฺเต อตฺตนิ อวิชฺชมาน สทฺธาทิคุ เณ                     
สมฺภาเวตุกามสฺส. อสนฺตคุณสมฺภาวนตาลกฺขณา, ปฏิคฺคหเณ จ อมตฺตญฺญุ -
ตาลกฺขณา หิ ปาปิจฺฉตา. (มหาฏีกา) 
 บทว่า ของภิกษุผู้ปรารถนาแสดงคุณที่ไม่มีอยู่  อธิบายว่า ของภิกษุ                       
ผู ้ปรารถนาเพ่ือให้ผู้อื่นยกย่อง ซ่ึงคุณทั้ งหลายมี สัทธาเป็นต้น ที่ไม่มีอยู่                            
คือที่ไม่ปรากฏอยู ่ในตน. 

๓.มหิจฉบุคคล 
สนฺตคุณสมฺภาวนาธิปฺปาโย ปฏิคฺคหเณ (จ) อมตฺตญฺญู มหิจฺโฉ.(อ.เมฆิย) 

บุคคลผู้ประสงค์ในการยกย่องคุณที่มีอยู่ ในตน  และบุคคลผู้ไม่รู้จัก
ประมาณในการรับ  ช่ือว่า มหิจฉบุคคล. (ผูม้ีความมกัมาก)   

 

สนฺตคุณสมฺภาวนา ปน ปฏิคฺคหเณ จ อมตฺตญฺญุตา มหิจฺฉตา.(อ.รถวินีต) 
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การยกย่องคุณทั้งหลายมีศีลและธุตธรรมเป็นต้นที่มีอยู่ในตน ตั้งไวแ้ลว้          
ในอิจฉาจาร และความเป็นผู้ไม่ รู้จักประมาณในการรับ   ช่ือว่า มหิจฉตา.               
(ความเป็นผูม้ีความมกัมาก)   

๔.อัปปิจฉบุคคล 
          เอเต ปน อตฺริจฺฉตาทโย โทเส อารกา ปริวชฺเชตฺวา สนฺตคุณนิคูหนาธิปฺปาโย 
ปฏิคฺคหเณ จ มตฺตญฺญู อปฺปิจฺโฉ.  (อ.เมฆิย) 

อน่ึง บุคคลเวน้แล้ว ซ่ึงโทษทั้งหลาย มีความเป็นผูป้รารถนาย่ิงๆขึ้นไป          
(อตฺริจฺฉตา)เป็นตน้เหล่าน้ีให้ห่างไกล มีความประสงค์ซ่อนเร้นคุณที่มีอยู่ในตน                       
และบุคคลผูรู้้จกัประมาณในการรับ ช่ือว่า อัปปิจฉบุคคล(ผูไ้ม่มีความปรารถนา
คือตณัหา). 
  

สนฺตคุณนิคูหนตา ปน ปฏิคฺคหเณ จ มตฺตญฺญุตา อปฺปิจฺฉตา นาม. (อ.รถวินีต) 

 อน่ึง ความเป็นผูป้ระสงค์ซ่อนเร้นคุณที่มีอยู่ในตน และความเป็นผูรู้้จัก
ประมาณในการรับ ช่ือว่า อัปปิจฉตา. (ความเป็นผูไ้ม่มีความปรารถนาคือตณัหา) 

อัปปิจฉบุคคลแม้นัยอ่ืนอีก 
( อ ป โรปิ )  สฺ ว า ยํ ป จฺจยปฺ ปิ จฺ โฉ  ธุต งฺ ค ปฺ ปิ จฺ โฉ  ป ริย ตฺ ติ อ ปฺ ปิ จฺโฉ                     

อธิคมปฺปิจฺโฉติ  จตุพฺพิโธ. ตตฺถ จตูสุ ปจฺจเยสุ อปฺปิจฺโฉ ปจฺจยทายก  ํเทยฺยธมฺม  ํ
อตฺตโน  ถามญฺจ โอโลเกตฺวา  สเจปิ  หิ เทยฺยธมฺโม  พหุ โหติ,  ทายโก  อปฺปํ                      
ทาตุกาโม. ทายกสฺส วเสน อปฺปเมว คณฺหาติ. เทยฺยธมฺโม เจ อปฺโป,ทายโก พหุ๊         
ทาตุกาโม,  เทยฺยธมฺมสฺส วเสน อปฺปเมว คณฺหาติ. เทยฺยธมฺโมปิ เจ พหุ,  ทายโกปิ 
พหุ๊ ทาตุกาโม, อตฺตโน ถามํ ญตฺวา ปมาณยุตฺตเมว คณฺหาติ. เอวรูโป หิ ภิกฺขุ 
อนุปฺปนฺน ํลาภ ํอุปฺปาเทติ,  อุปฺปนฺน ํลาภ ํถาวรํ กโรติ,  ทายกาน ํจิตฺต ํอาราเธติ.
(ยถา ยถา หิ โส อตฺตโน อปฺปิจฺฉตาย อปฺปํ คณฺหาติ, ตถา ตถา ตสฺส วตฺเต ปสนฺนา มนุสฺสา 

พหู เทนฺติ. อ.รถวินีตสุตฺต) ธุตงฺคสมาทานสฺส ปน อตฺตนิ อตฺถิภาว ํน  ชานาเปตุกาโม 
ธุตงฺคปฺปิจฺโฉ.  โย อตฺตโน พหุสฺสุตภาว ํชานาเปตุ ํน อิจฺฉติ, อย ํปริยตฺติอปฺปิจฺโฉ. 
โย ปน โสตาปนฺนาทีสุ อญฺญตโร หุตฺวา สพฺรหฺมจารีนมฺปิ อตฺตโน โสตาปนฺนาทิ-
ภาว ํชานาเปตุ ํน อิจฺฉติ,  อย ํอธิคมปฺปิจฺโฉ.          (อ.เมฆิยสุตฺต)                                                                                                
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อปัปิจฉบุคคลน้ีนั้น มี ๔ บุคคลคือ บุคคลผูไ้ม่มีความปรารถนาในปัจจัย
(ปัจจยปัปิจฉบุคคล) ๑,  บุคคลผูไ้ม่มีความปรารถนาให้รู้ถึงธุดงค์(ธุตังคัปปิจฉ
บุคคล) ๑,  บุคคลผูไ้ม่มีความปรารถนาให้รู้ถึงปริยตัิ(ปริยตัติอัปปิจฉบุคคล) ๑,              
บุคคลผูไ้ม่มีความปรารถนาให้รู้ถึงอธิคม(อธิคมปัปิจฉบุคคล) ๑ .   

 

ปัจจยัปปิจฉบุคคล 
ยุตฺตปฏิคฺคหณ  - การรับที่สมควร 

ในอัปปิจฉบุคคล ๔ เหล่านั้น  บุคคลผู้ไม่มีความปรารถนาในปัจจัย  ๔  
พิจารณาดู ถึงผูใ้ห้ปัจจยั(๑)  เทยยธรรม(๑)  และกาํลงัของตนเอง(๑)  ก็แมถ้า้ว่า  
เทยยธรรมมีมาก,  แต่ทายกปรารถนาจะถวายน้อย,  เธอย่อมรับแต่น้อยเท่านั้น   
ดว้ยอาํนาจจิตของทายก.  ถา้ว่า เทยยธรรมมีน้อย,  ทายกปรารถนาจะถวายมาก,              
เธอยอ่มรับแต่นอ้ยเท่านั้น ดว้ยอาํนาจความมีนอ้ยของเทยยธรรม.                           ถา้
ว่า แมเ้ทยยธรรมมีมาก, แมท้ายกก็ปรารถนาจะถวายมาก,  เธอรู้ถึงกาํลงัที่พอให้
ชีวิตเป็นไปไดข้องตนแลว้ ยอ่มรับแต่พอประมาณเท่านั้น.   

ก็  อัปปิจฉภิกษุผู้มีสภาพอย่าง น้ี ย่อมยังลาภที่ย ังไม่ เ กิดให้เกิดขึ้ น,                    
ย่อมทําลาภที่ เกิดขึ้ นแล้วให้ถาวร,  ย่อมยังจิตของทายกทั้ งหลายให้ยินดี.                 
เป็นความจริงว่า อัปปิจฉภิกษุนั้น ย่อมรับแต่น้อย เพราะความที่ตนเป็นผูไ้ม่มี
ความปรารถนา โดยประการเพียงใด, มนุษย์ทั้ งหลาย ผู้มีศรัทธา ในวัตร                   
ของภิกษุนั้น ยอ่มถวายมาก โดยประการเพียงนั้น.  

มหาฏีกา 
 ทายกเทยฺยธมฺมาน,ํ อตฺตโน จ ปมาณ ํอชานิตฺวา ปฏิคฺคหณ,ํสทฺธาเทยฺยวินิปาตนตฺถ ํ
วา ปฏิคฺคหณ ํอยุตฺตปฏิคฺคหณ , เยน วา อาปตฺตึ อาปชฺชติ. (มหาฏีกา ขอ้ ๑๘ หนา้ ๗๒) 

 การรับเอา โดยไม่รู้ประมาณ แห่งเทยยธรรมทั้งหลายของทายก,และแห่ง(กาํลัง)
ของตน, หรือการรับเอา เพ่ือยงัเทยยธรรมดว้ยสัทธาให้ตกไป, หรือว่า การรับเอาท่ีเป็นเหตุ
ตอ้งอาบตัิ ช่ือว่า การรับเอาท่ีไม่สมควร.  

ธุตังคัปปิจฉบุคคล 
ก็ บุคคลผูไ้ม่ปรารถนาเพื่อจะยงัผูอ้ื่นให้รู้ ถึงความมีอยู่แห่งการสมาทาน

ธุดงค ์ในตน ช่ือว่า ธุตังคัปปิจฉบุคคล.   
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ปริยัตติอัปปิจฉบุคคล 
บุคคลใด ย่อมไม่ปรารถนาเพื่อจะยงัผูอ้ื่นให้รู้ ถึงความที่ตนเป็นพหูสูต,  

บุคคลน้ี ช่ือว่า ปริยัตติอัปปิจฉบุคคล. 
 

อธิคมัปปิจฉบุคคล 
ส่วน บุคคลใด เป็นพระอริยบุคคลรูปใดรูปหน่ึง ในพระโสดาบนับุคคล

เป็นต้น ย่อมไม่ปรารถนาแมเ้พื่อจะยงัเหล่าสพรหมจารีให้รู้ ถึงความที่ตนเป็น 
พระโสดาบนัเป็นตน้,  บุคคลน้ี  ช่ือว่า อธิคมัปปิจฉบุคคล.   

 

ความเป็นไปของอัปปิจฉกถา 
เอวเมเตสํ อปฺปิจฺฉานํ ยา อปฺปิจฺฉตา, ตสฺสา สทฺธึ สนฺทสฺสนาทิวิธินา                  

อเนกาการโวการอานิสํสวิภาวนวเสน , ตปฺปฏิปกฺขสฺส  อตฺริจฺฉาทิเภทสฺส                
อิจฺฉาจารสฺส อาทีนววิภาวนวเสน จ ปวตฺตา กถา อปฺปิจฺฉกถา. (อ.เมฆิยสุตฺต)                                                                                                 

กถาถ้อยคาํ ที่เป็นไป ด้วยสามารถประกาศอานิสงส์โดยพิศดารมีอาการ           
เป็นอเนก  พร้อมกบัวิธีมีการแสดงเป็นตน้ แห่งความเป็นผูไ้ม่มีความปรารถนา         
คือตัณหา ของอัปปิจฉบุคคล ๔ เหล่านั้ น  และด้วยสามารถประกาศโทษ                  
ของอิจฉาจาร ๓ ประเภท มีประเภทอัตริจฉบุคคลเป็นต้น ที่ เป็นปฏิปักษ์
ต่ออปัปิจฉบุคคลนั้น  อยา่งน้ี  ช่ือว่า อัปปิจฉกถา. 

 

อปโรปิ  จตุพฺพิโธ  อปฺปิจฺโฉ  ปจฺจยอปฺปิจฺโฉ  ธุตงฺคอปฺปิจฺโฉ  ปริยตฺติ-              
อปฺปิจฺโฉ อธิคมอปฺปิจฺโฉ.       (อ.รถวินีตสุตฺต)                                                                                          

อัปปิจฉบุคคล มี  ๔ บุคคล แม้นัยอื่นอีก  คือ  ปัจจยอัปปิจฉ บุคคล                         
ธุตงัคอปัปิจฉบุคคล ปริยตัติอปัปิจฉบุคคล อธิคมอปัปิจฉบุคคล. 

 
๒. สันตฏุฐิกถา 

สนฺตุฏฺฐิกถาติ เอตฺถ สนฺตุฏฺฐีติ สเกน อตฺตนา ลทฺเธน ตุฏฺฐิ สนฺตุฏฺฐิ. อถ วา 
วิสม  ํปจฺจยิจฺฉํ ปหาย สม  ตุฏฺฐิ สนฺตุฏฺฐิ. สนฺเตน วา วิชฺชมาเนน ตุฏฺฐิ สนฺตุฏฺฐิ. 
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วุตฺตญฺเจต ํ
“อตีต ํนานุโสจนฺโต    นปฺปชปฺปมนาคต ํ
ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปนฺโต   สนฺตุฏฺโฐติ ปวุจฺจต”ีติ. 

สมฺมา วา ญาเยน ภควตา อนุญฺญาตวิธินา ปจฺจเยหิ ตุฏฺฐิ สนฺตุฏฺฐิ. อตฺถโต          
อิตรีตรปจฺจยสนฺโตโส, โส ทฺวาทสวิโธ  โหติ . กถํ จีวเร ยถาลาภสนฺโตโส                  
ยถาพลสนฺโตโส ยถาสารุปฺปสนฺโตโสติ ติวิโธ, เอว ํปิณฺฑปาตาทีสุ. 

โส เอวปํเภโท สพฺโพปิ สนฺโตโส สนฺตุฏฺฐีติ ปวุจฺจติ. เตน วุตฺต  ํ“อตฺถโต          
อิตรีตรปจฺจยสนฺโตโส”ติ.  
                                                                                                            (อ.เมฆิยสุตฺต) 
 

บทว่า สนฺตุฏฺฐิ  ในพระบาลีบทน้ีว่า สนฺตุฏฺฐิกถา ได้แก่ ความยินดี             
ดว้ยของตน คือดว้ยของอนัตนไดม้าแลว้ ช่ือว่า สันตุฏฐิ(๑).   

อีกอย่างหน่ึง ความยินดีที่เสมอกนั เพราะละตณัหาที่ไม่เสมอกนัในปัจจยั 
ช่ือว่า สันตุฏฐิ(๑).             

หรือ ความยินดี ด้วยปัจจัยที่มีอยู่  คือที่ก ําลังมีอยู่  ช่ือว่า สันตุฏฐิ(๑).                 
สันตุฏฐิขอ้น้ีจริงดงัคาํที่ท่านกล่าวไวว่้า 

บุคคลผูไ้ม่ตามเศร้าโศกถึงปัจจยัที่เป็นอดีต  ไม่ปรารถนาถึงปัจจัย         
ที่ เป็นอนาคต  เป็นผู้ย ังอัตตภาพให้เป็นไปด้วยปัจจัยที่ เป็นปัจจุบัน                    
บณัฑิตยอ่มเรียกว่า  สันตุฏฐบุคคล(บุคคลผูยิ้นดีดว้ยปัจจยัที่กาํลงัมีอยู)่. 

  

หรือว่า  ความยินดีโดยชอบคือโดยสมควร ด้วยปัจจัยทั้ งหลาย โดยวิธี                
ที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตแล้ว ช่ือว่า  สันตุฏฐิ .(๑).โดยอรรถ ได้แก่                 
ความยินดีโดยชอบด้วยปัจจัยตามที่มีตามที่ได้. ความยินดีโดยชอบด้วยปัจจัย
ตามที่มีตามที่ได(้สนฺโตส)นั้นมี ๑๒ อย่าง.  ถามว่า มีอะไรบา้ง ? ตอบว่า ในจีวร         
มี ๓ อย่าง  คือ  ยถาลาภสันโดษ(ความยินดีโดยชอบด้วยปัจจัยตามที่ได้)  ๑               
ยถาพลสันโดษ(ความยินดีโดยชอบดว้ยปัจจัยตามกาํลงั) ๑  ยถาสารุปปสันโดษ
(ความยินดีโดยชอบดว้ยปัจจยัตามสมควรแก่ตน) ๑.  สันโดษในบิณฑบาตเป็นตน้
ก็มี ๓ อยา่งเหมือนกนักบัจีวร. 
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 สันโดษแมท้ั้งปวงอนัมีประเภท ๑๒ อยา่งน้ีนั้น เรียกว่า สันตุฏฐิ(ความยินดี          
โดยชอบ). ด้วยเหตุนั้ น จึงกล่าวว่า “โดยอรรถ ได้แก่  ความยินดีโดยชอบ                
ดว้ยปัจจยัตามที่มีตามที่ได”้ดงัน้ี. 

(ก็  ความพิสดารสันโดษ ๑๒ อย่าง  พึ งดู ในอรรถกถา เมฆิยสูตร                          
และอรรถกถารถวินีตสูตร) 

 

ความเป็นไปของสันตุฏฐิกถา 
อิตรีตรสนฺตุฏฺฐิยา  สทฺธึ  สนฺทสฺสนาทิ วิ ธินา  อานิสํสวิภาวนวเสน , 

ตปฺปฏิปกฺขสฺส อตฺริจฺฉตาทิเภทสฺส อิจฺฉาปกตตฺตสฺส อาทีนววิภาวนวเสน  จ               
ปวตฺตา กถา สนฺตุฏฺฐิกถา. อิโต ปราสุปิ กถาสุ เอเสว นโย, วิเสสมตฺตเมว วกฺขาม. 
                                                                                                            (อ.เมฆิยสุตฺต) 

 

กถาถ้อยคํา ที่ เป็นไป ด้วยสามารถประกาศอานิสงส์ พร้อมกับวิธีมี              
การแสดง เป็นต้น  ของความยินดีโดยชอบ ตาม ที่มีตาม ที่ ได้ (ส นฺ ตุ ฏฺ ฐิ )                            
และด้วยสามารถประกาศโทษ ของบุคคลผู้มี ตัณหาเป็นปกติ ๓ ประเภท                        
มีประเภทความเป็นอัตริจฉบุคคลเ ป็นต้น ที่ เ ป็นปฏิ ปัก ษ์ต่อ ความเป็น                         
สันตุฏฐิบุคคลนั้น(ขอ้ความในอกัษรตวัหนาน้ี มีเน้ือความเหมือนกบัอปัปิจฉกถา)                      
ช่ือว่า สันตุฏฐิกถา.                    

แม้ในกถาทั้ งหลายอย่างอื่นจากสันตุฏฐิกถาน้ี ก็มีนัยเหมือนกันกับ                   
สันตุฏฐิกถาน้ี, ขา้พเจา้จกักล่าว เพียงความแตกต่างกนัเท่านั้น. 

 

ยถาสารุปปสันโดษ เป็นเลิศ 
อิเมสํ ปน ปจฺเจก ํปจฺจเยสุ ติณฺณํ ติณฺณํ สนฺโตสาน ํยถาสารุปฺปสนฺโตโสว 

อคฺโค.    (อ.รถวินีตสุตฺต) 
ก็ ยถาสารุปปสันโดษนั่นเทียว เป็นเลิศ แห่งสันโดษอย่างละ ๆ ๓ เหล่าน้ี                  

ในปัจจัย เฉพ าะ แ ต่ละปั จจัยมี จี วร เ ป็นต้น  ( เพราะ เป็นค วามอุก ก ฤ ษ ฎ์                             
ของอโลภชัฌาสยะ) 

วิสุทธิมัคคมหาฏกีา 
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อปฺปา อิจฺฉา เอตสฺสาติ อปฺปิจฺโฉ, ปจฺจยเคธรหิโต. ตสฺส ภาโว อปฺปิจฺฉตา, 
อโลภชฺฌาสยตาติ อตฺโถ.  
           ตณัหาของบุคคลนั้นไม่มีอยู ่เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น ช่ือว่า อัปปิจฉบุคคล, 
ได้แก่ บุคคลผูเ้วน้จากความกาํหนัดในปัจจัย. ภาวะแห่งบุคคลผูไ้ม่มีตณัหานั้น  
ช่ือว่า อัปปิจฉตา, ความว่า ความเป็นผูม้ีอชัฌาสัยในอโลภะ. 

 

สมํ ตุฏฺฐิ, สนฺเตน, สเกน วา ตุฏฺฐิ สนฺตุฏฺฐิ, สนฺตุฏฺฐิ เอว สนฺตุฏฺฐิตา,                  
อญฺญ ํอปฏฺเฐตฺวา ยถาลทฺเธหิ อิตรีตเรหิ ปจฺจเยหิ ปริตุสฺสนา. (มหาฏีกา)          

ความยินดีที่เสมอกนั, หรือความยินดี ดว้ยปัจจยัที่มีอยู่, หรือว่า ความยินดี
ด้วยของตน ช่ือว่า สันตุฏฐิ, สันตุฏฐินั่นเอง เป็นสันตุฏฐิตา, ได้แก่ ความยินดี          
ดว้ยปัจจยัทั้งหลาย ตามที่ตนไดม้าแลว้ คือตามที่มีตามที่ได ้ไม่มีความปรารถนา
ปัจจยัอยา่งอื่นอีก(อปฏฺเฐตฺวา คือ อโลภะ). 

 

อปฺปิจฺฉตาปฏิปกฺขา ตณฺหา วิสยาภิมุขภาวโต, สนฺตุฏฺฐิปฏิปกฺโข อุปาทาน  
ตณฺหาทฬฺหตฺต ํหุตฺวา อตฺริจฺฉตาภาวโต.  (มหาฏีกา ขอ้ ๖๔๕ หนา้ ๓๖๒ )          

ตัณหา เป็นปฏิปักษ์ต่ออัปปิจฉตา เพราะ(ตัณหา)เป็นความมุ่งบ่ายหน้า                       
สู่อารมณ์, 

อุปาทาน เป็นปฏิปักษ์ต่อสันตุฏฐิ อุปาทานเป็นความมั่นคงแห่งตัณหา                
เพราะ(อุปาทาน)เป็นอตัริจฉตา(ความเป็นผูม้ีความปรารถนาในลาภน้ีของผูอ้ื่น) . 

 

 
 
 
 

๓.ปวิเวกกถา 
ปวิเวกกถา ติ เอตฺถ  กายวิเวโก  จิตฺตวิเวโก  อุปธิวิเวโกติ  ตโย วิเวกา .                   

เตสุ เอโก คจฺฉติ, เอโก ติฏฺฐติ, เอโก นิสีทติ, เอโก เสยฺย,ํ กปฺเปติ, เอโก คามํ               
ปิณฺฑาย ปวิสติ, เอโก ปฏิกฺกมติ, เอโก อภิกฺกมติ, เอโก จงฺกม ํอธิฏฺฐาติ, เอโก จรติ, 
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เอโก วิหรตีติ เอว  ํสพฺพิริยาปเถสุ สพฺพกิจฺเจสุ คณสงฺคณิกํ ปหาย วิวิตฺตวาโส              
กายวิเวโก นาม. อฏฺฐ สมาปตฺติโย ปน จิตฺตวิเวโก นาม. นิพฺพาน ํอุปธิวิเวโก นาม. 
วุตฺตญฺเหต ํ

“ก า ย วิ เว โก  จ  วิ เ ว ก ฏฺ ฐ ก า ยา นํ  เน กฺ ข มฺ ม าภิ รต านํ ,  จิ ตฺ ต วิ เว โก  จ                           
ปริสุทฺธจิตฺตานํ ปรมโวทานปฺปตฺตานํ ,  อุปธิวิ เวโก  จ  นิ รุปธีนํ ปุคฺคลานํ                               
วิสงฺขารคตานนฺ”ติ (ขุ.มหา. ๒๙). 

วิเวโกเยว ปวิเวโก ปวิเวกปฺปฏิสยํตฺุตา กถา ปวิเวกกถา. 
                                                                                                             (อ.เมฆิยสุตฺต) 

 

วิเวก ในพระบาลีบทน้ีว่า ปวิเวกกถา มี ๓ อยา่ง คือ กายวิเวก ๑ จิตตวิเวก ๑                   
อุปธิวิเวก ๑ . ใน  ๓  อย่างเหล่านั้น  การอยู่อย่างสงัดเพราะละความคลุกคลี             
จากหมู่คณะ ในอิริยาบถทั้งปวง ในกิจทั้งปวงอย่างน้ี คือ ภิกษุเดินอยู่รูปเดียว,         
ยืนอยู่รูปเดียว, นั่งอยู่รูปเดียว, จัดแจงนอนอยู่รูปเดียว,   ย่อมเข้าไปสู่หมู่บ้าน           
เพื่อบิณฑบาตรูปเดียว, ย่อมก้าวกลับรูปเดียว,  ย่อมก้าวไปข้างหน้ารูปเดียว,            
ย่อมอธิฏฐานจงกรม รูปเดียว,  ย่อม เที่ ยวไปภายนอกแต่ วิหาร รูปเ ดียว,                        
ยอ่มอยูใ่นเวลากลางวนัเป็นตน้รูปเดียว ช่ือว่า กายวิเวก(ความสงดัจากกายคือหมู่).   

อน่ึง  สมาบตัิ ๘  ช่ือว่า  จิตตวิเวก. (ความสงดัของจิต)  
นิพพาน  ช่ือว่า อุปธิวิเวก. (ความสงดัจากอุปธิทั้งหลาย)  
ข้อน้ีจริงดังคาํที่ท่านกล่าวไว้ว่า “ก็ กายวิเวก ย่อมมี แก่บุคคลทั้งหลาย            

ผู ้มีกายสงัด(ด้วยอํานาจการประกอบเนืองๆซ่ึงภาวนา)  ผู ้ยินดีย่ิงคือน้อมไป                
ในเนกขัมมะ, จิตตวิเวก ย่อมมี แก่บุคคลทั้งหลาย ผูม้ีจิตบริสุทธ์ิ(จากสังกิเลส        
มีนิวรณ์เป็นตน้) ผูถ้ึงความผ่องแผว้ที่ยอดเย่ียม(เพราะความปราศไปแห่งธรรม            
ที่เป็นปฏิปักษข์องฌานนั้นๆมีวิตกเป็นตน้), และอุปธิวิเวก ยอ่มมี                             แก่
บุคคลทั้งหลาย ผูไ้ม่มีอุปธิ(เพราะความปราศไปแห่งอุปธิทั้งหลายมีกิเลสอุปธิเป็น
ตน้) ผูถ้ึงนิพพานอนัเป็นวิสังขาร”ดงัน้ี .   

วิเวกนัน่เอง เป็นปวิเวก.  กถา ที่ประกอบกบัความสงดั  ช่ือว่า ปวิเวกกถา. 
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๔.อสังสัคคกถา 
อส สคฺคกถา ติ  เอตฺถ  สวนสํสคฺโค  ทสฺสนสํสคฺโค  สมุ ลฺลปนสํสคฺโค                  

สมฺโภคสสํคฺโค กายสสํคฺโคติ ปญฺจ สสํคฺคา. โยปิ เจส :- 
“คิหีหิ สํสฏฺโฐ วิหรติ อนนุโลมิเกน สํสคฺเคน สหโสกี สหนนฺที สุขิเตสุ             

สุขิโต ทุกฺขิเตสุ ทุกฺขิโต, อุปฺปนฺเนสุ กิจฺจกรณีเยสุ อตฺตนา อุยฺโยค  ํอาปชฺชตี”ติ           
(ส.ํข. ๑๗, ขุ.มหา. ๒๙) 
      เอว ํวุตฺโต อนนุโลมิโก คิหิสสํคฺโค, โย จ สพฺรหฺมจารีหิปิ กิเลสุปฺปตฺติเหตุภูโต 
สํสคฺโค, ต ํสพฺพ ํปหาย ยฺวาย ํสํสาเร ถิรตรํ สํเวค,ํ สงฺขาเรสุ ติพฺพ ํภยสญฺญ,ํ สรีเร 
ปฏิกูลสญฺญํ,สพฺพากุสเลสุ  ชิคุ จฺฉาปุ พฺพงฺคมํ หิโรตฺตปฺ ปํ ,  สพฺพกิ ริยา สุ  
สติสมฺปชญฺญนฺติ  สพฺพํ ปจฺจุปฏฺฐเปตฺวา  กมลทเล  ชลพิ นฺทุ  วิย  สพฺพตฺถ                   
อลคฺคภาโว,  อยํ สพฺพสํสคฺคปฺปฏิปกฺขตาย  อสํสคฺโค . ตปฺปฏิสํยุ ตฺตา  กถา                
อส สคฺคกถา.                                                                                                                                                                                    

                                                                                                            (อ.เมฆิยสุตฺต) 
 

สังสัคคะ ในพระบาลีบทน้ีว่า อส สคฺคกถา มี ๕ อย่าง คือ  สวนสังสัคคะ ๑             
ทสัสนสังสัคคะ ๑  สมุลลปนสังสัคคะ ๑  สัมโภคสังสัคคะ ๑  กายสังสัคคะ ๑  . 

ก็ ความคลุกคลีกบัคฤหัสถ์อนัไม่สมควรแมน้ั้นใด, และความคลุกคลีใด         
อนัเป็นเหตุความอุบติัขึ้นของกิเลส แมก้บัเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย,                    ที่
ท่านกล่าวไว้อย่างน้ี ว่า  “ภิกษุคลุกคลีอยู่กับพวกคฤหัสถ์ มีความคลุกคลี                   
อนัไม่สมควร  มีความเศร้าโศกร่วมกนั  มีนันทิร่วมกนั เมื่อพวกเขามีสุขก็มีสุข  
เมื่อพวกเขามีทุกข์ก็มีทุกข์,  ย่อมถึงความขวนขวาย ด้วยตนเองในกรณียกิจ
ทั้งหลายที่เกิดขึ้น”ดงัน้ี ภิกษุน้ีใดละแลว้ซ่ึงสังสังคะนั้นทั้งปวง ยงัธรรมทั้งปวง 
ให้ปรากฏ คือยงัความสังเวชอันมัน่คงนักในสังสารให้ปรากฏ, ยงัความสําคญั        
ว่าเป็นภัยอย่างย่ิงในสังขารทั้ งหลายให้ปรากฏ,  ยงัความสําคัญว่าเป็นปฏิกูล                
ในร่างกายให้ปรากฏ, ยงัหิริและโอตตัปปะที่มีความรังเกลียดเป็นประธาน                 
ในอกุศลทั้ งปวงให้ปรากฏ,  ย ังสติและสัมปชัญญะในการกระทําทั้ งปวง                   
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ให้ปรากฏ  ความเป็นผูไ้ม่ติดขอ้งในธรรมทั้งปวงเหมือนหยาดนํ้าไม่ติดบนใบบวั
ฉันนั้น,   

ความเป็นผูไ้ม่ติดข้องเช่นน้ี ช่ือว่า อสังสัคคะ เพราะความเป็นปฏิปักษ์
ต่อสังสัคคะทั้งปวง.  กถา ที่ประกอบกบัอสังสัคคะนั้น ช่ือว่า อสังสัคคกถา. 

 

ความหมายของสังสัคคะทั้ง ๕ 
(อ.รถวินีตสุตฺต) 

อส สฏฺโฐติ ปญฺจวิเธน สํสคฺเคน วิรหิโต. ปเรหิ วา กถิยมาน ํรูปาทิสมฺปตฺตึ 
อตฺตนา วา หสิตลปิตคีตสทฺท ํ สุณนฺตสฺส โสตวิญฺญาณวีถิวเสน อุปฺปนฺโน ราโค 
สวนส ส คฺโค  นาม. วิสภาครูปํ  โอโลเกนฺตสฺส  ปน  จกฺขุ วิ ญฺญาณวีถิว เสน                       
อุปฺปนฺนราโค ทสฺสนส สคฺโค นาม.อญฺญมญฺญ ํอาลาปสลฺลาปวเสน อุปฺปนฺนราโค 
ปน สมุลฺลปนส สคฺโค นาม.ภิกฺขุโน ภิกฺขุนิยา สนฺตก,ํ ภิกฺขุนิยา วา ภิกฺขุสฺส สนฺตก ํ
คเหตฺวา ปริโภคกรณวเสน อุปฺปนฺนราโค สมฺโภคส สคฺโค นาม. หตฺถคาหาทิวเสน 
ปน อุปฺปนฺนราโค กายส สคฺโค นาม. 

                                                                                                        (อ.รถวินีตสุตฺต)  
 

บทว่า ผู้ ไม่คลุกคลี คือ ผู ้เว้นจากการคลุกคลี ๕ อย่าง. เมื่อเธอได้ยิน                
ถึ ง รูปสมบัติ เ ป็นต้น  ที่ ชนเหล่ าอื่นกําลังกล่าว  หรือได้ยิน เสียงหัวเราะ                       
เ สี ยง ส น ท น าแ ละเ สี ยง ขับ ร้ องด้ว ยตนเอง  ร า ค ะ ที่ เ กิด ขึ้ น  ด้ว ยอํานาจ                        
โสตวิญญาณวิถี(ที่เป็นเหตุ) ช่ือว่า สวนสังสัคคะ(ราคะเป็นเคร่ืองคลุกคลีที่เป็นไป                       
ดว้ยอาํนาจการฟัง). 

เมื่อ เธอมองดู รูปอันเป็นวิสภาคารมณ์  ราคะที่ เ กิดขึ้ น ด้วยอํานาจ                    
จักขุวิญญาณวิถี(ที่เป็นเหตุ) ช่ือว่า ทัสสนสังสัคคะ(ราคะเป็นเคร่ืองคลุกคลี             
ที่เป็นไปดว้ยอาํนาจการมองดู).                         

ราคะที่เกิดขึ้น ด้วยอาํนาจการพูดทกัทายและการสนทนา ซ่ึงกันและกนั            
ช่ือว่า สมุลลปนสังสัคคะ(ราคะเป็นเคร่ืองคลุกคลีที่เป็นไปดว้ยการพูดคุยกนั). 
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ราคะที่เกิดขึ้น ดว้ยอาํนาจกระทาํการบริโภค โดยภิกษุรับส่ิงของ             ของ
ภิกษุณี หรือโดยภิกษุณีรับส่ิงของ ของภิกษุ ช่ือว่า สัมโภคสังสัคคะ                (ราคะ
เป็นเคร่ืองคลุกคลีที่เป็นไปดว้ยอาํนาจการบริโภค). 

ราคะที่ เ กิดขึ้ น ด้วยอํานาจการจับมือ เ ป็นต้น ช่ือว่า  กายสังสัคคะ                    
(ราคะเป็นเคร่ืองคลุกคลีที่เป็นไปดว้ยอาํนาจกาย). 

 

รถวินีตสุตฺตฏีกา 
สสีํทติ เอเตนาติ สสํคฺโค,ราโค. สวนเหตุโก, สวนวเสน วา ปวตฺโต สสํคฺโค 

สวนส สคฺโค. เอส นโย เสเสสุปิ.  
                                                                                   (รถวินีตสุตฺตฏีกา หนา้ ๑๓๘) 
บุคคลใดย่อมคลุกคลี ดว้ยธรรมน้ี เพราะเหตุนั้น ธรรมน้ี ช่ือว่า สังสัคคะ, 

ไดแ้ก่ ราคะ(ราคะเป็นเคร่ืองคลุกคลีของบุคคล). 
ราคะที่เป็นเหตุฟัง หรือที่เป็นไปดว้ยอาํนาจการฟัง ช่ือว่า สวนสังสัคคะ. 

แมใ้นสังสังคะที่เหลือทั้งหลาย ก็มีนยัน้ี. 
 

ความหมายของสังสัคคะทั้ง ๕ 
(อ.เมฆิยสุตฺต) 

วิสภาคารมฺมณสวเนน อุปฺปนฺนกิเลสสนฺถโว สวนส สคฺโค นาม.                  วิ
สภาคารมฺมณทสฺสเนน  อุปฺปนฺนกิเลสสนฺถโว ทสฺสนส สคฺโค นาม. ทิสฺวา ปน 
อญฺญมญฺญ ํอาลาปสลฺลาปวเสน อุปฺปนฺโน กิเลสสนฺถโว สมุลฺลปนส สคฺโค นาม. 
สห ชคฺฆนาทีนิปิ เอเตเนว สงฺคณฺหาติ. อตฺตโน ปน สนฺตก  ํยกิํญฺจิ มาตุคามสฺส             
ทตฺวา วา อทตฺวา วา เตน ทินฺนสฺส อคฺฆิยาทีน ํปริโภควเสน                                อุปฺ
ปนฺนกิเลสสนฺถโว  สมฺโภคส สคฺโค  นาม . มาตุคามสฺส  หตฺถคฺคาหาทิวเสน                     
อุปฺปนฺนกิเลสสนฺถโว กายส สคฺโค นาม. 

 

ความสนิทสนมกันด้วยกิเลสที่เกิดขึ้ น โดยการฟังวิสภาคารมณ์ ช่ือว่า                  
สวนสังสัคคะ. 
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ความสนิทสนมกันด้วยกิเลสที่เกิดขึ้น โดยการเห็นวิสภาคารมณ์ ช่ือว่า              
ทัสสนสังสัคคะ.   

ก็เพราะได้เห็นแล้ว  ความสนิทสนมกันด้วยกิเลสที่เกิดขึ้น ด้วยอาํนาจ            
การพูดทักทายและการสนทนา ซ่ึงกันและกัน  ช่ือว่า  สมุลลปนสังสัคคะ ,                    
แมก้ารพูดร่าเริงกระซิกกระซ้ีเป็นตน้ ย่อมสงเคราะห์ร่วมกบัสมุลลปนสังสัคคะ
นั้นนัน่แหละ.   

ก็ เธอให้หรือไม่ได้ให้ส่ิงของอย่างใดอย่างหน่ึงของตน แก่มาตุคาม                 
ความสนิทสนมกันด้วยกิเลสที่เกิดขึ้ น  ด้วยอํานาจการบริโภคพวกของมีค่า              
เป็นตน้ ที่มาตุคามนั้นให้  ช่ือว่า สัมโภคสังสัคคะ.  

ความสนิทสนมกันด้วยกิเลสที่ เกิดขึ้ น  ด้วยอํานาจการจับมือเป็นต้น             
ของมาตุคาม ช่ือว่า  กายสังสัคคะ.   

 

(ความพิศดารสังสัคคะทั้ง ๕ พึงดูในอรรถกถาเมฆิยสูตร และรถวินีตสูตร) 

 
๕.วิริยารัมภกถา 

วีริยารมฺภกถาติ เอตฺถ วีรสฺส ภาโว, กมฺมนฺติ วา วีริย,ํ วิธินา อีรยิตพฺพํ               
ปวตฺเตตพฺพนฺติ วา วีริย,ํ วีริยญฺจ ต  ํอกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานาย กุสลานํ ธมฺมานํ 
อุปสมฺปทาย อารมฺภน ํวีริยารมฺโภ. สฺวาย ํกายิโก เจตสิโก จาติ ทุวิโธ, อารมฺภธาตุ 
นิกฺกมธาตุ ปรกฺกมธาตุ จาติ ติวิโธ, สมฺมปฺปธานวเสน จตุพฺพิโธ. โส สพฺโพปิ              
โย ภิกฺขุ  คมเน  อุปฺปนฺนํ กิเลสํ ฐานํ ปาปุณิตุ ํ น  เทติ, ฐาเน  อุปฺปนฺนํ นิสชฺชํ,             
นิสชฺชาย อุปฺปนฺน ํสยน ํปาปุณิตุ ํน เทต,ิ ตตฺถ ตตฺเถว อชปเทน ทณฺเฑน กณฺหสปฺปํ 
อุปฺปีเฬตฺวา คณฺหนฺโต วิย, ติขิเณน อสินา อมิตฺต ํคีวาย ปหรนฺโต วิย จ สีส ํอุกฺขิปตุ ํ
อทตฺวา วีริยพเลน นิคฺคณฺหาติ, ตสฺเสว ํอารทฺธวีริยสฺส วเสน              เวทิตพฺโพ. 
ตปฺปฏิสยํตฺุตา กถา วีริยารมฺภกถา. 
                                                                                                             (อ.เมฆิยสุตฺต) 

 

ใ น พ ร ะ บ า ลี บ ท น้ี ว่ า   วี ริ ย า รมฺ ภ กถ า  มี คํา วิ นิ จ ฉั ย  ดั ง ต่ อ ไ ป น้ี .                           
ภาวะ แห่งบุคคลผูก้ลา้, หรือกรรม แห่งบุคคลผูก้ลา้  เพราะเหตุนั้น  ช่ือว่า วีริยะ,
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อีกอย่างหน่ึง  ช่ือว่า  วีริยะ เพราะอรรถว่า ธรรมอันบุคคลพึงให้ดําเนินไป                 
คือ พึงให้เป็นไป ดว้ยวิธี,   

ก็ วีริยะนั้น คือการปรารภ เพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลาย และทาํกุศลธรรม
ทั้งหลายให้ถึงพร้อม ช่ือว่า  วีริยารัมภะ(การปรารภคือวิริยะ).   

วีริยารัมภะน้ีนั้น มี ๒ อยา่ง คือ  วีริยะที่เป็นไปทางกายมีการจงกรมเป็นตน้
(กายิกวีริยะ)  ๑ และวีริยะที่ เ ป็นไปทางจิต(เจตสิกวีริยะ)  ๑ ,  มี  ๓ อย่าง                        
คือ อารัมภธาตุ(ธาตุคือการเร่ิมต้นปรารภความเพียร) ๑  นิกกมธาตุ(ธาตุคือ                        
การก้าวออกไปจากโกสัชชะ) ๑ และปรักกมธาตุ(ธาตุคือการก้าวไปสู่ฐานะ               
เบื้องบน ๆ) ๑ , มี ๔ อยา่ง ดว้ยอาํนาจสัมมปัปธาน ๔.   

วีริยารัมภะแมท้ั้งปวงนั้น  ภิกษุใด ยอ่มไม่ให้กิเลสที่เกิดขึ้น ในอิริยาบถเดิน 
เพื่อถึงอิ ริยาบถยืน, ที่ เ กิดขึ้ น ในอิ ริยาบถยืน ไม่ให้ เพื่อถึงอิ ริยาบถ นั่ ง ,                             
ที่เกิดขึ้น ในอิริยาบถนั่ง ไม่ให้เพื่อถึงอิริยาบถนอน,  ภิกษุย่อมข่มไว ้ดว้ยกาํลัง
แห่ง วี ริยะ  ไม่ย่อมให้ เพื่ อการ เงยขึ้ น  ซ่ึงศีรษะ  ในอิ ริยาบถนั้ นๆที เดียว                        
เหมือนคนใช้ไม้ดังเท้าแพะ กดจับงูเห่าไว้  และเหมือนคนใช้ดาบที่คมกริบ                 
ฟันที่คอศัตรู ฉะนั้น. วีริยารัมภะแมท้ั้งปวงนั้น พึงทราบ ด้วยอาํนาจ แห่งวีริยะ            
ที่ปรารภแลว้อยา่งน้ี ของภิกษุนั้น.   

กถา ที่ประกอบกบัวีริยารัมภะนั้น  ช่ือว่า  วีริยารัมภกถา 
  

ความหมายของ ธาต ุ๓ 
ตตฺถ อารมฺภธาตูติ ปฐมวีริย ํ วุจฺจติ. นิกฺกมธาตูติ โกสชฺชโต นิกฺขนฺตตฺตา 

ตโต พลวตรํ. ปรกฺกมธาตูติ ปรํ ปรํ ฐาน ํอกฺกมนโต ตโตปิ พลวตรํ. 
                                                                                                     (วิ.ม. ขอ้ ๖๔ หนา้ ๑๔๓) 

 ในธาตุ ๓ เหล่านั้น วีริยะคร้ังแรก ทรงเรียกว่า อารัมภธาตุ. วีริยะที่มี                 
กําลัง ย่ิง กว่าอารัมภธาตุนั้ น ทรงเรียกว่า นิกกมธาตุ  เพราะก้าวออกไป                          
จากโกสัชชะ.   วีริยะที่มีกาํลงัย่ิง แมก้ว่านิกกมธาตุนั้น ทรงเรียกว่า ปรักกมธาตุ 
เพราะกา้วไป สู่ฐานะเบื้องบน ๆ. 
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กุสลกิริยาย อาทิอารมฺภวเสน ปวตฺตวีริย ํธิติสภาวตาย “ธาตู”ติ วุตฺตนฺติ อาห 
“อารมฺภธาตูติ ปฐมวีริย  วุจฺจตี”ติ. ลทฺธาเสวน ํวีริย ํพลปฺปตฺต ํหุตฺวา ปฏิปกฺข ํวิธม
ตีติ  อาห “โกสชฺชโต นิกฺขนฺตตฺตา ตโต พลวตรนฺ”ติ. อธิมตฺตาธิมตฺตตรานํ 
ปฏิปกฺขธมฺมาน ํวิธมนสมตฺถ ํปฏุปฏุตราทิภาวปฺปตฺต ํโหตีติ วุตฺต ํ“ปร  ปร  ฐาน           
อกฺกมนโต ตโตปิ พลวตรนฺ”ติ. 

                                                                                   (มหาฏีกา ขอ้ ๖๔ หนา้ ๑๘๒) 
 

วีริยะที่เป็นไป ดว้ยอาํนาจความเพียรเร่ิมแรก ในการทาํกุศล เรียกว่า “ธาตุ” 
เพราะความที่มีการทรงไว้เป็นสภาวะ เพราะเหตุนั้น ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า            
“วีริยะคร้ังแรก ทรงเรียกว่า อารัมภธาตุ” ดงัน้ี. 

วีริยะ ที่ได้การเสพคุ้น เป็นธรรมที่ถึงกําลัง ย่อมกําจัดปฏิปักขธรรม               
เพราะเหตุนั้น ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า “วีริยะที่มีก าลังยิ่ง กว่าอารัมภธาตุนั้น                
ทรงเรียกว่า นิกกมธาตุ เพราะก้าวออกไป จากโกสัชชชะ” ดงัน้ี. 

วีริยะที่สามารถกาํจดัปฏิปักขธรรมทั้งหลาย ที่มีประมาณย่ิงและมีประมาณ
ย่ิงกว่า ยอ่มเป็นวีริยะที่ถึงความคมกลา้และความคมกลา้ย่ิงกว่า เพราะเหตุนั้น ท่าน
อาจารย์จึงกล่าวว่า “วีริยะที่มีก าลังยิ่ง แม้กว่านิกกมธาตุนั้น ทรงเรียกว่า              
ปรักกมธาตุ เพราะก้าวไป สู่ฐานะเบ้ืองบน ๆ” ดงัน้ี. 

 

อารมฺโภ สภาวธารณาทิอตฺเถน ธาตูติ อาห “ปฐมวีริย  วุจฺจตี”ติ. ปร  ปร  
ฐานนฺ ติ   โกสชฺชทู รีกรเณน อุปรูปริวิสิฏฺฐวิสิฏฺฐภาวํ.  อกฺกมนโตติ  ตโต                    
ปาปุณนโต. 

                                                                                         (จูฬฏีกา ขอ้ ๖๔) 
วีริยะ ช่ือว่า ธาตุ เพราะอรรถว่า ทรงไวซ่ึ้งสภาวะเป็นต้น เพราะเหตุนั้น 

ท่านอาจารยจึ์งกล่าวว่า “วีริยะคร้ังแรก ทรงเรียกว่า อารัมภธาตุ” ดงัน้ี. 
บทว่า ฐานะ อื่น ๆ ไดแ้ก่ ภาวะที่พิเศษ ๆ เบื้องบน ๆ โดยการทาํให้ห่างไกล

จากโกสัชชะ. 
บทว่า เพราะก้าวไป คือ เพราะบรรลุถึง แต่ฐานะนั้น. 
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๖.สีลกถา 
สีลกถาทีสุ ทุวิธํ สีลํ โลกิย  ํโลกุตฺตรญฺจ. ตตฺถ โลกิย  ํปาติโมกฺขสํวราทิ               

จตุปาริสุทฺธิสีล ํโลกุตฺตรํ มคฺคสีล ํผลสีลญฺจ.  
                                                                                                             (อ.เมฆิยสุตฺต) 
 

ในพระบาลีบทว่า  ศีลกถาเป็นต้น  ศีลมี ๒ อย่าง คือ  โลกิยศีล และ       
โลกุตตรศีล.  ในศีล ๒ อยา่งนั้น โลกิยศีล ไดแ้ก่ ปาริสุทธศีล ๔                            มี
ปาติโมกขสังวรศีลเป็นตน้.  โลกุตตรศีล  ไดแ้ก่ มรรคศีล  และผลศีล.   

 
๗.สมาธิกถา 

ตถา วิปสฺสนาย ปาทกภูตา สห อุปจาเรน อฏฺฐ สมาปตฺติโย โลกิโย สมาธิ, 
มคฺคสมฺปยตฺุโต ปเนตฺถ โลกุตฺตโร สมาธิ นาม.                                                                                                             
                                                                                                                       (อ.เมฆิยสุตฺต) 

 

สมาธิมี ๒ อย่าง โดยประการอย่างนั้น คือ สมาบตัิ ๘  พร้อมดว้ยอุปจาระ                     
อนัเป็นบาทแห่งวิปัสสนา  ช่ือว่า โลกิยสมาธิ, ก็ ในที่น้ี  สมาธิที่สัมปยตุดว้ยมรรค  
ช่ือว่า โลกุตตรสมาธิ.   

 

๘.ปัญญากถา 
ตถา ปญฺญาปิ โลกิยา สุตมยา จินฺตามยา ฌานสมฺปยตฺุตา วิปสฺสนาญาณญฺจ. 

วิเสสโต ปเนตฺถ วิปสฺสนาปญฺญา คเหตพฺพา, โลกุตฺตรา มคฺคปญฺญา ผลปญฺญา จ. 
                                                                                                             (อ.เมฆิยสุตฺต) 

 

ปัญญาก็มี ๒ อย่าง โดยประการอย่างนั้น คือ แมปั้ญญา ที่สําเร็จดว้ยเสียง
พระสัทธรรม(สุตมยปัญญา) ที่สาํเร็จดว้ยจิต(จินตามยปัญญา)  ที่สัมปยตุดว้ยฌาน                  
และวิปัสสนาญาณ(ภาวนามยปัญญา) เป็นโลกิยปัญญา. แต่ ในที่น้ี ว่าโดยพิเศษ 
วิปัสสนาปัญญา พึงถือเอา.  มรรคปัญญา และผลปัญญา  เป็นโลกุตตรปัญญา.   
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เร่ืองปัญญา ๓ อย่าง 
  

ปรโต อสฺสุตฺวา ปฏิลทฺธปญฺญา อตฺตโน จินฺตาวเสน นิปฺผนฺนตฺตา                  
จินฺตามยา. ปรโต สุตฺวา ปฏิลทฺธปญฺญา สุตวเสน นิปฺผนฺนตฺตา สุตมยา. ยถา ตถา 
วา ภาวนาวเสน นิปฺผนฺนา อปฺปนาปฺปตฺตา ปญฺญา ภาวนามยา. 
                                                                                                          (วิ.ม.อ.,ฏีกา ขอ้ ๔๒๗) 
  

๑. ปัญญาที่ได้ โดยไม่ได้ฟัง จากบุคคลอื่น เพราะสําเร็จ ด้วยอาํนาจจิต                  
ที่ เป็นเหตุเท่านั้น(ด้วยอํานาจสัมปยุตตปัจจัย) ของตน (ในการยงัประโยชน์                   
ที่ไม่มีโทษนั้น ๆให้สําเร็จ)ช่ือว่า จินตามยปัญญา. ได้แก่ปัญญา ๕ อย่าง คือ                          
กัมมายตนปัญญา(ปัญญาที่ให้สําเร็จการงานมีการงานของช่างไม้เป็นต้น),               
สิ ปป ายตน ปัญญา ( ปั ญ ญ า ที่ ใ ห้ สํ า เ ร็ จ ศิ ล ป ะ มี ก า ร คํา น ว ณ เ ป็ น ต้ น ) ,                          
วิชชาฐานปัญญา(ปัญญาที่ให้สาํเร็จวิชชามีมนตท์ี่เป่าแผ่ไปในสนามชา้งเป็นต้น), 
กั มมั สสกตา ปัญญา ( ปั ญ ญ า ที่ รู้ ว่ า ค ว า ม ที่ สั ต ว์มี ก ร ร ม เ ป็ น ข อ ง ต น ) ,                                
และ สัจจานุโลมิก ปัญญา ( ปัญญาที่อ นุโลม เ ก้ือกูลต่อมัคคสัจจะ  ได้แก่                     
วิปัสสนาญาณ), ปัญญาทั้ง ๕ เหล่าน้ี เป็นกามาวจรปัญญา. 
  

๒.ปัญญาที่ได ้โดยฟัง จากบุคคลอื่น เพราะสําเร็จ ดว้ยอาํนาจเสียงที่ถูกฟัง                        
(ในการยงัประโยชน์ที่ไม่มีโทษนั้น ๆให้สําเร็จ)ช่ือว่า สุตมยปัญญา. ได้แก่           
ปัญญา ๕ อยา่งนัน่แหละ. 
  

 
 
๓.ปัญญา ที่ถึงอัปปนา อันสําเร็จ ด้วยอํานาจแห่งภาวนา โดยฟังแล้ว             

หรือไม่ไดฟั้ง  ซ่ึงคาํสอน จากบุคคลอื่น ช่ือว่า ภาวนามยปัญญา. ไดแ้ก่ ปัญญา  
ในศีลภาวนา, ปัญญา ในภาวนา ๓ มีบริกรรมภาวนา อุปจารภาวนา และอปัปนา
ภาวนา, และปัญญา ในวิปัสสนาภาวนา มรรคภาวนา ผลภาวนา. 

อปฺปนาปฺปตฺตาติ  อิทํ สิ กฺขาปฺปตฺตภาวนามยํ ทสฺเส ตุ ํ วุ ตฺตํ,  น ปน                  
“อปฺปนาปฺปตฺตาว ภาวนามยา”ติ. (มหาฏีกา หนา้ ๘๖)                                                                                                    
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 บทน้ีว่า ที่ถึงอัปปนา พระอรรถกถาจารยก์ล่าว เพื่อจะแสดง ซ่ึงภาวนามยั       
ที่ถึงยอดสุด, แต่ไม่ไดก้ล่าวว่า “ปัญญาที่ถึงอปัปนาเท่านั้น เป็นภาวนามยั”ดงัน้ี. 

 อธิบาย จินตามยปัญญา 
อย  วุจฺจตีติ อย ํจินฺตามยา ปญฺญา นาม วุจฺจติ. สา ปเนสา อภิญฺญาตานํ 

โพธิสตฺตานเมว อุปปชฺชติ. ตตฺถาปิ สจฺจานุโลมิกญาณ ํทฺวินฺนเํยว โพธิสตฺตาน ํ อนฺ
ติมภวิกาน,ํ เสสปญฺญา สพฺเพสมฺปิ ปูริตปารมีน ํมหาปญฺญาน ํอุปฺปชฺชติ.  
                                                                                                (มหาฏีกา หนา้ ๘๗-๘) 

พระบาลีว่า นี้ ถูกเรียกว่า ความว่า ปัญญาน้ี ถูกเรียกช่ือว่า จินตามยปัญญา 
(ปัญญาที่สาํเร็จดว้ยจิต). ก็ จินตามยปัญญาน้ีนัน่ ยอ่มเกิดขึ้น แก่โพธิสัตวท์ั้งหลาย
เท่านั้น ผูรู้้ย่ิง(๓ จาํพวก). 

แม้ในโพธิสัตว์ทั้ งหลาย ๓ จําพวกเหล่านั้น สัจจานุโลมิกญาณ(ที่เป็น              
จินตามยปัญญา) ยอ่มเกิดขึ้น แก่โพธิสัตวท์ั้งหลาย ผูม้ีภพสุดทา้ย ๒ จาํพวกเท่านั้น
(คือมหาโพธิสัตว ์และปัจเจกโพธิสัตว)์. 

(จินตามย)ปัญญาที่เหลือ ๔ (มีกัมมายตนปัญญาเป็นต้น) ย่อมเกิดขึ้น                  
แม้แก่โพธิสัตว์ทั้ งปวง(๓ จําพวก คือ มหาโพธิสัตว์ ปัจเจกโพธิสัตว์และ               
สาวกโพธิสัตว)์ ที่เป็นผูบ้าํเพญ็บารมี ผูม้ีปัญญามาก. 
 สรุป ปัญญา ๔ ข้างต้น เป็นจินตามยา และสุตมยา,ส่วน สัจจานุโลมิกปัญญา                
เป็นปัญญาทั้ง ๓. ก็ จินตามยาท่ีเป็นสัจจานุโลมิกา มีในมหาโพธิสัตว ์และปัจเจกโพธิสัตว,์ 
ส่วน ปัญญา ๔ ท่ีเหลือ มีในโพธิสัตว์ทั้ง ๓ จําพวก. อน่ึง สุตมยาท่ีเป็นสัจจานุโลมิกา                 
มีในสาวกโพธิสัตวเ์ท่านั้น. ก็ ภาวนามยา มีในโพธิสัตวท์ั้ง ๓ จาํพวก. 
 อน่ึง ความพิสดารแห่งปัญญาทั้ง ๓ พึงดูในอภิธัมมวิภงัค์ ญาณวิภงัค์ ติกนิทเทส เล่ม ๓๕                      
ขอ้ ๗๖๘ หนา้ ๓๙๔ 

๙.วิมุตติกถา 
วิมุตฺตีปิ อริยผลวิมุตฺติ นิพฺพานญฺจ. อปเร ปน ตทงฺควิกฺขมฺภนสมุจฺเฉท-       

วิมุตฺตีนมฺปิ วเสเนตฺถ อตฺถ ํวณฺเณนฺติ. 
                                                                                                             (อ.เมฆิยสุตฺต) 
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แม้วิมุตติ  ได้แก่  อริยผลวิมุตติ และนิพพาน.  ส่วน อาจารย์พวกอื่น 
พรรณนาเน้ือความ ในบทน้ี ดว้ยอาํนาจ แมแ้ห่งตทงัควิมุตติ  วิกขมัภนวิมุตติ  และ
สมุจเฉทวิมุตติ.   

 
๑๐.วิมุตติญาณทัสสนกถา 

วิมุตฺติญาณทสฺสนมฺปิ เอกูนวีสติวิธ ํปจฺจเวกฺขณญาณ.ํ                                                                                                               
                                                                                 (อ.เมฆิยสุตฺต) 

แมว้ิมุตติญาณทัสสนะ  ไดแ้ก่ ปัจจเวกขณญาณ ๑๙ อยา่ง.   

 
ความเป็นไปของสีลกถาเป็นต้น 

อิติ อิเมสํ สีลาทีน ํสทฺธึ สนฺทสฺสนาทิวิธินา อเนกาการโวการอานิสํสวิภา
วนวเสน เจว ตปฺปฏิปกฺขานํ ทุสฺสีลฺยาทีนํ อาทีนววิภาวนวเสน จ ปวตฺตา กถา 
ตปฺปฏิสยํตฺุตา กถา วา สีลาทิกถา นาม. 
                                                                                                             (อ.เมฆิยสุตฺต) 

 

ดว้ยประการอย่างน้ี กถาถอ้ยคาํ ที่เป็นไป ดว้ยสามารถประกาศอานิสงส์
โดยพิศดารมีอาการเป็นอเนก พร้อมกับวิธีมีการแสดงเป็นต้น ของศีลเป็นต้น
เหล่าน้ี และดว้ยสามารถประกาศโทษ ของความเป็นผูทุ้ศีลเป็นตน้                       อนั
เป็นปฏิปักษ์ต่อศีลเป็นต้นนั้ น,  หรือ กถาถ้อยคํา ที่ประกอบด้วยอานิสงส์            
และโทษของศีลเป็นตน้นั้น  ช่ือว่า ศีลกถาเป็นต้น. 

 
 

กถาวัตถุ ๑๐ ท าสิกขา ๓ ให้บริบูรณ์. 
ทส กถาวตฺถูนิ ปริปูรานิ ติสฺโส สิกฺขา ปริปูเรสฺสนฺติ. กถ ํ ? เอเตสุ หิ              

อปฺปิจฺฉกถา สนฺโตสกถา อสสํคฺคกถา สีลกถาติ อิมา จตสฺโส กถา                                
อธิสีลสิกฺขาสงฺคหิตาเยว. ปวิเวกกถา วีริยารมฺภกถา สมาธิกถาติ อิมา ติสฺโส                  
อธิจิตฺตสิกฺขสงฺคหิตา. ปญฺญากถา วิมุตฺติกถา วิมุตฺติญาณทสฺสนกถาติ อมิา ติสฺโส 



 273 

อธิปญฺญาสิกฺขาสงฺคหิตาติ. เอว ํ ทส กถาวตฺถูนิ ปริปูรานิ ติสฺโส สิกฺขา                           
ปริปูเรสฺสนฺติ. 
                                  (มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถา.ธมฺมทายทสุตฺต ปฐมภาค ขอ้ ๓๐ หนา้ ๑๐๖) 

 

กถาวตัถุ ๑๐ ที่บริบูรณ์ จักทาํสิกขา ๓ ให้บริบูรณ์(คือจักทาํให้เป็นไป            
โดยสภาวะนั้น และโดยการอุปการะ). คืออยา่งไร ?   
 อธิบายโดยพิศดารว่า ในกถาวตัถุทั้ง ๑๐ เหล่านั้น  กถา ๔ เหล่าน้ีคือ    อปัปิ
จฉกถา สันโตสกถา อสังสัคคกถา  สีลกถา สงเคราะห์เขา้ในอธิสีลสิกขาเท่านั้น. 
กถา ๓ เหล่าน้ี คือ ปวิเวกกถา วิริยารัมภกถา  สมาธิกถา  สงเคราะห์เขา้                ใน
อธิจิตตสิกขา. กถา ๓ เหล่าน้ีคือ ปัญญากถา วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสสนกถา    
สงเคราะห์เข้าในอธิปัญญาสิกขา . กถาวัตถุ ๑๐ ที่บริบูรณ์  จักทําสิกขา ๓                   
ให้บริบูรณ์ อยา่งน้ี. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เร่ืองปัจจักขญาณ และอันวยญาณ อนุมานญาณ 

 

อรรถของ ปัจจักขะ(ประจักษ์) 
อกฺข(ํอินฺทฺริย)ํ ปติคต ํนิสฺสิตนฺติ ปจฺจกฺข  ทสฺสน,ํ ปจฺจกฺโข อตฺตภาโว, ปจฺจกฺ

ขา พุทฺธิ.  (รูปสิทฺธิ อมาทิปรตปฺปุริสสมาส) 
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 อาศัยแล้ว ซ่ึงอินทรีย์ ๖ เพราะเหตุนั้น ช่ือว่า ปัจจักขะ, ได้แก่ การเห็น             
ที่อาศัยอินทรีย์, อตัตภาพ ที่อาศัยอินทรีย์, ปัญญา ที่อาศัยอินทรีย์. 
 

อรรถของอันวยญาณและอนุมานญาณ 
 

วิ.อนุเอตีติ อนฺวโย.(ปุํ ,ที.สมฺปสาทนียสุตฺตฏีกา หนา้ ๗๕ ) 
ธรรมชาตใด ย่อมไปตาม เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ช่ือว่า อันวย, ไดแ้ก่ 

ญาณที่ไปตาม(ปัจจกัขญาณ) 
วิ.อนฺวยติ เอเนนาติ อนฺวโย. (ปุํ ,อภิธาน คาถาท่ี ๓๓๒)  
บุคคลใดย่อมไปเนือง ๆ ด้วยตระกูลน้ี เพราะเหตุนั้น ตระกูลน้ี ช่ือว่า                 

อันวยะ, ไดแ้ก่ ตระกูลเป็นเคร่ืองไปเนือง ๆของบุคคล. 
(อนุ อนุคเต, อนุปจฺฉินฺเน + อิ คติย ํ+ อ, อาเทศ อุ เป็น ว,วุทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ 

เป็น อย) 
 

วิ.อนุเมยฺย ํอนุมิโนตีติ อนุมาน (นปุํ ,ที. สมฺปสาทนียสุตฺตฏีกา หนา้ ๗๑)  
ธรรมชาตใด ย่อมรู้ตาม ซ่ึงธรรมที่ควรรู้ตาม เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น 

ช่ือว่า อนุมาน, ไดแ้ก่ ญาณที่รู้ตาม(ปัจจกัขญาณ) 
(อนุ อนุคเต+ มาน วีม สปูชาสุ , วิจาเร-ภู, ปูชาย-ํภู จุ, เปมเน-จุ  + อ ปัจจยั) 

 
 
 
 
 

วินัยสารัตถทีปนีฏกีา 
 อตฺถิเกหิ อุปญฺญาตนฺติ (อตฺถิเกหิ อเมฺหหิ)“มรเณ สติ อมเตนปิ ภวิตพฺพนฺ”ติ 
เอว ํอนุมานญาเณน “(เกวล)ํ อตฺถี”ติ อุปคต(ํอุปญฺญาต)ํ นิพฺพาน ํนาม, ต ํมคฺคนฺโต 
ปริเยสนฺโต ยนฺนูนาห ํอิม ํภิกฺขุ๊ ปิฏฺฐิโต ปิฏฺฐิโต อนุพนฺเธยฺยนฺติ สมฺพนฺโธ. 

(วิ.สารตฺถทีปนีฏีกา ตติยภาค.สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานปพฺพชฺชากถาวณฺณนา หนา้ ๒๗๔-๕) 
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บทว่า อตฺถิเกหิ อุปญฺญาต (อันพวกเราผูม้ีความปรารถนาเข้าไปรู้แล้ว)        
สัมพันธ์ ว่า  ท่ านพระสารีบุตรคิดแล้วว่า  ช่ือ ว่า  นิพพาน อันพวกเราผู้มี                      
ความปรารถนา เขา้ไปรู้แลว้คือที่เขา้ถึงไดว่้า “มีอยู่ แน่นอน” ด้วยอนุมานญาณ 
อย่างน้ีว่า “คร้ันเมื่อมรณธรรม มีอยู่(โดยปัจจักขะ) แม้อันอมตธรรม ก็พึงมี                
(โดยอนุมานคือรู้ตามปัจจักขะ)” ถ้ากระนั้น เราเมื่อแสวงหา คือเมื่อค้นหาอยู่                  
ซ่ึงนิพพานนั้น พึงติดตามภิกษุรูปน้ี(พระอสัสชิ) แต่ขา้งหลงั ๆ.  
 

อรรถกถาสัมปสาทนียสูตร 
สหสฺสพฺยามโยตฺเตน สหสฺสพฺยามฏฺฐาเน ญาตอุทก ํวิย มหาโมคฺคลฺลานตฺ-

เถเรน ทิฏฺฐพุทฺธคุณา. 
จตุราสีติพฺยามสหสฺสโยตฺเตน จตุราสีติพฺยามสหสฺสฏฺฐาเน ญาตอุทก ํวิย 

ธมฺมเสนาปตินา สาริปุตฺตตฺเถเรน ทิฏฺฐพุทฺธคุณา. 
ตตฺถ ยถา โส ปุ ริโส มหาสมุทฺ เท อุทกํ นาม น เอตฺตกํเยว, (อถโข)                  

อนนฺตมปริมาณนฺติ คณฺหาติ, เอวเมว อายสฺมา สาริปุตฺโต ธมฺมนฺวเยน อนฺวยพุทฺธิ
ยา อนุมาเนน นยคฺคาเหน สาวกปารมีญาเณ ฐตฺวา ทสพลสฺส คุเณ อนุสฺสรนฺโต 
“พุทฺธคุณา อนนฺตา อปริมาณา”ติ สทฺทหติ. 

เถเรน หิ ทิฏฺฐพุทฺธคุเณหิ ธมฺมนฺวเยน คเหตพฺพพุทฺธคุณาเยว พหุตรา.             
ยถา วาปน ปุริโส มหาปฐวิโต องฺคุลิยา ปํสุํ คณฺเหยฺย, องฺคุลิยา คหิตปํสุโต             
อวเสสปํสุเยว พหุ โหติ. เอว ํเถเรน ทิฏฺฐพุทฺธคุเณหิ อทิฏฺฐา พุทฺธคุณาว พหุตราติ  
เวทิตพฺพา.  วุตฺตมฺปิ เจต ํ

 
 พุทฺโธปิ พุทฺธสฺส ภเณยฺย วณฺณ ํ กปฺปมฺปิ เจ อญฺญมภาสมาโน 
 ขีเยถ กปฺโป จิรทีฆมนฺตเร  วณฺโณ น ขีเยถ ตถาคตสฺสา"ติ. 
เอว ํเถรสฺส อตฺตโน จ สตฺถุ จ คุเณ อนุสฺสรโต ยมกมหานีท มโหโฆ วิย 

อพฺภนฺตเร ปีติโสมนสฺสํ อวตฺถรมาน ํวาโต วิย ภตํ, อุพฺภิชฺชิตฺวา อุคฺคตอุทก ํวิย 
มหารหท ํสกลสรีรํ ปูเรสิ.                                                     

                                                           (ที.อ.ปาฏิกวคฺค.สมฺปสาทนียสุตฺต  หนา้ ๖๓) 
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 พระพุทธคุณทั้งหลาย ที่พระมหาโมคคลัลานะเถระเห็น(ดว้ยอนุมานญาณ)               
พึงทราบ เหมือน นํ้า ที่บุรุษรู้ ในที่ลึก ๑,๐๐๐ วา  ดว้ยเชือกยาว ๑,๐๐๐ วา 
 พระพุทธคุณทั้งหลาย ที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเห็น(ดว้ยอนุมานญาณ) 
พึงทราบ เหมือน น ้า ที่บุรุษรู้ ในที่ลึก ๘๔,๐๐๐ วา ดว้ยเชือกยาว ๘๔,๐๐๐ วา. 

ในบรรดามหาชนทั้ งหลายเหล่านั้ น  บุ รุษนั้ น( ผู ้รู้นํ้ าในมหาสมุทร                      
ที่ลึกประมาณ ๘๔ ,๐๐๐ วา ด้วยเชือกประมาณ ๘๔,๐๐๐ วา) ย่อมถือเอาว่า              
ช่ือว่า นํ้ า ในมหาสมุทร มิใช่มีประมาณเพียงน้ีเท่านั้น, โดยที่แท ้ช่ือว่าไม่มีที่สุด
และไม่มีประมาณ(จตุราสีติโยชนสหสฺสคมฺภีโร หิ มหาสมุทฺโท,อ.) ฉันใด,                 
ท่านพระสารีบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกนั ดาํรงแลว้ ในสาวกบารมีญาณ  กาํลงัระลึก
เนืองๆ ถึงคุณทั้ งหลายของพระทศพล ด้วยญาณที่ไปตามธรรม(ธรรมคือ                       
ปัจจักขญาณที่สําเร็จแล้วในคุณของตน,ธมฺมนฺวเยน), ด้วยญาณที่ รู้ไปตาม                   
(อนฺวยพุทฺธิยา),  คือด้วยอนุมานญาณ(อนุมาเนน) ไดแ้ก่ดว้ยการถือเอาโดยนัย               
(ที่เห็นแลว้, ทิฏฺฐนเยน) ย่อมเช่ือ(ดว้ยสัทธา มิใช่อนุมานญาณ)ว่า “พระพุทธคุณ
ทั้งหลายไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ” ดงัน้ี. 
 อธิบายโดยพิศดารว่า พระพุทธคุณทั้งหลายที่พระเถระพึงถือเอานั่นเทียว                     
ด้วยธัมมันวยญาณ มีมากกว่าพระพุทธคุณทั้ งหลายที่พระเถระเห็นแล้ว                      
ด้วยธัมมันวยญาณ.  ก็หรือ เหมือนอย่างว่า  บุ รุษพึงจับเอา ฝุ่น ด้วยน้ิวมือ                      
จากแผ่นดินใหญ่, ฝุ่นที่เหลือนั่นเทียว มีมากกว่าฝุ่นที่บุรุษจับเอา ด้วยน้ิวมือ.            
พระพุทธคุณทั้ งหลายนั่นเทียวที่พระเถระยังไม่เห็น พึงทราบว่ามีมากกว่า                     
พระพุทธคุณทั้งหลายที่พระเถระเห็นแลว้(ดว้ยธมัมนัวยญาณ) อยา่งน้ี.  แมเ้ร่ืองน้ี          
ดงัคาํที่ท่านกล่าวไวว่้า 
 "ถ้า  แม้พระพุทธเจ้าไม่ตรัสอยู่  ซ่ึงคําอื่น พึงพรรณาพระพุทธคุณ                         
แมต้ลอดกปั,  กปัพึงส้ินไป ในระหว่างเวลายืดยาวนาน พระคุณของพระตถาคต
หาส้ินไปไม่". 
 เมื่ อพระ เถระระลึก เ นืองๆถึงคุณทั้ งหลายของตน(โดยประจักษ์)                              
และของพระศาสดา(โดยอนุมาน) อย่างน้ี  ปีติและโสมนัสท่วมทบัอยู่ ในภายใน 
ยงัสรีระทุกส่วนให้เต็มเป่ียม  เหมือนห้วงนํ้าใหญ่ไหลท่วมทบัแม่นํ้าใหญ่สองสาย  
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เหมือนลมทําถุงลมให้เต็มเป่ียม  เหมือนสายนํ้ าที่ไหลพุ่งขึ้ นไป แยกออก                      
ยงัห้วงนํ้าใหญ่ให้เต็ม. 

 

ฏีกาสัมปสาทนียสูตร 
ธมฺมนฺวเยนาติ อนุมานญาเณน.ตญฺหิ สิทฺธํ ธมฺม ํอนุคนฺตฺวา ปวตฺตนโต 

“ธมฺมนฺวโย”ติ วุจฺจติ, ตถา อนฺวยวเสน อตฺถสฺส พุชฺฌนโต อนฺวยพุทฺธิ, อนุเมยฺย ํ
อนุมิโนตีติ อนุมาน , นิทสฺสเน ทิฏฺฐนเยน อนุเมยฺย ํคณฺหาตีติ “นยคฺคาโห”ติ จ               
วุจฺจติ. เตนาห “ธมฺมนฺวเยนา”ติอาทิ. สฺวาย ํธมฺมนฺวโย น ยสฺส กสฺสจิ โหติ, อถ โข 
ตถารูปสฺส อคฺคสาวกสฺเสวาติ อาห “สาวกปารมิญาเณ ฐตฺวา”ติ. ยทิ เถโร                
พุทฺธคุเณ เอกเทสโต ปจฺจกฺเข กตฺวา ตทญฺเญ นยคฺคาเหน คณฺหิ, นนุ เอว ํสนฺเต 
พุทฺธคุณา ปริมิตปริจฺฉินฺนา อาปนฺนาติ ? นยิทเมวนฺติ ทสฺเสนฺโต “อนนฺตา                 
อปริมาณา”ติ. 

                                                                               (สมฺปสาทนียสุตฺตฏีกา หนา้ ๗๑) 

บาลีบทว่า  ธมฺมนฺว เยน (ธมฺม +  อนฺวย ด้วยญาณที่ ไปตามธรรม)                         
ไ ด้แ ก่   ด้ว ยอ นุ ม า นญา ณ.  เ ป็ น ค ว า มจ ริ ง ว่ า  อ นุ ม า นญ าณนั้ น  เ รี ยก ว่า                              
“ธมัมนัวยญาณ” เพราะเป็นไป โดยไปตามธรรม(ธรรมคือปัจจกัขะ)ที่สาํเร็จแลว้  

เหมือนอย่างนั้ น ช่ือว่า  อันวยพุทธิญาณ  เพราะรู้อรรถ ด้วยอํานาจ                 
อนัวยญาณ,  

ช่ือว่า อนุมานญาณ เพราะอรรถว่า ยอ่มรู้ตาม ซ่ึงธรรมที่ควรรู้ตาม,  
และเรียกว่า นยคาหญาณ เพราะอรรถว่า ย่อมถือเอา ซ่ึงธรรมที่ควรรู้ตาม 

โ ด ย นั ย ที่ เ ห็ น  ใ น นิ ทัส ส น ะ .  ด้ว ย เ ห ตุ นั้ น  ท่ า น จึ ง ก ล่ า ว คํา มี อ า ทิ ว่ า                        
“ธมฺมนฺวเยน” ดงัน้ี. 

ธัมมันวยญาณเช่นน้ีนั้น ไม่มีแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง, โดยที่แท้ ย่อมมี             
แก่อัครสาวกผู้มีสภาวะอย่างนั้นเท่านั้น เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์                
จึงกล่าวว่า “ด ารงแล้ว ในสาวกบารมีญาณ”. ถ้าว่า พระเถระกระทําแล้ว                    
ซ่ึงพุทธคุณทั้งหลายให้ประจกัษ์โดยส่วนหน่ึง ถือเอาแลว้ซ่ึงพุทธคุณทั้งหลายอื่น
จากปัจจักขญาณนั้น ด้วยญาณที่ถือเอาโดยนัย(นยคาหญาณ), เมื่อเป็นอย่างน้ี 
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พุทธคุณทั้ งหลาย  ก็ เป็นอันถึงการกําหนดแน่นอน มิใช่หรือ(คือมีที่ สุด                   
ด้วยนยคาหญาณ) ? เมื่อจะแสดงว่า น้ีเป็นนัยอย่างน้ีจึงกล่าวว่า “พระพุทธคุณ
ทั้งหลาย ไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ”ดงัน้ี. 
 

สัมปสาทนยีสูตร 
น โข เม ภนฺเต อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ อรหนฺเตสุ  สมฺมาสมฺพุทฺเธสุ               

เจโตปริยญาณ  อตฺถิ. อปิจ เม ธมฺมนฺวโย วิทิโต. 
                                                              (ที.ปา.๑๑/๑๔๓/๘๖ สมฺปสาทนียสุตฺต) 
ท่ า น พ ระ ส า รีบุ ต รทู ล ว่ า  ข้า แ ต่ พ ระ อ ง ค์ ผู ้ เ จ ริญ  เจโต ป ริยญ า ณ                              

ในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้ ในอดีต อนาคต และปัจจุบนั ของขา้พระองค ์ไม่
มีอยูแ่ทจ้ริง. แต่ว่า ธมัมนัวยญาณ ของขา้พระองค ์รู้แลว้.  

 

อรรถกถาสัมปสาทนียสูตร 
ธมฺมนฺวโยติ ธมฺมสฺส ปจฺจกฺขโต ญาณสฺส อนุโยคํ อนุคนฺตฺวา อุปฺปนฺนํ 

อนุมานญาณํ นยคฺคาโห วิทิโต. สาวกปารมีญาเณ  ฐตฺวาว อิมินาว อากาเรน                   
ชา น า มิ  ภ ค ว า ติ  ว ท ติ . เถ ร สฺ ส  หิ  น ยคฺ ค า โห  อ ปฺ ป ม า โณ  อ ป ริยนฺ โ ต .                              
ยถา สพฺพญฺญุตญฺญาณสฺส ปมาณ ํวา ปริยนฺโต วา นตฺถิ, เอว ํธมฺมเสนาปติโน  นยคฺ
คาหสฺส. เตน โส “อิมินา เอววิํโธ, อิมินา อนุตฺตโร สตฺถา”ติ ชานาติ. เถรสฺส หิ 
นยคฺคาโห สพฺพญฺญุตญฺญาณคติโก เอว.    (อ.สมฺปสาทนียสุตฺต หนา้ ๖๖-๗)                                                                                                                                                                                           

 

พระบาลีบทว่า  ธมฺมนฺวโย(ธมฺม + อนฺวย, ญาณที่ไปตามธรรม) ได้แก่  
อนุมานญาณ คือการถือเอาโดยนัย(นยคาหญาณ) ที่ เ กิดขึ้ น โดยไปตาม                       
ความเพียรเนืองๆ ของธรรมคือปัจจกัขญาณ (อนุมานญาณ)ของขา้พระองครู้์แลว้.  
เพราะดาํรงแลว้ ในสาวกบารมีญาณเท่านั้น พระเถระจึงกราบทูลว่า ขา้แต่พระผูม้ี
พระภาคเจ้า ข้าพระองค์รู้อยู่โดยอาการน้ีเท่านั้น.  เป็นความจริงว่า การถือเอา
โดยนัย(นยคาหญาณ) ของพระเถระ ไม่มีประมาณ(เพราะความมีวิสัยใหญ่)                  
ไม่มีที่สุดรอบ.  ประมาณ หรือที่สุดรอบ ไม่มีแก่พระสัพพญัญูตญาณ ฉันใด, 
ประมาณ หรือที่สุดรอบ ก็ไม่มีแก่การถือเอาโดยนัย(นยคาหญาณ) ของพระธรรม
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เสนาบดี ฉันนั้น. เพราะนยคาหญาณอนัไม่มีที่สุดรอบนั้น พระเถระนั้นย่อมรู้ว่า 
“ทรงเป็นอย่างน้ีด้วยเหตุน้ี ,  เป็นศาสดาผู้ยอดเย่ียมด้วยวิธีน้ี .  จริงทีเดียว                          
การถือเอาโดยนยัของพระเถระ มีคติเหมือนสัพพญัญุตญาณนัน่เอง. 

 

ฏีกาสัมปสาทนียสูตร 
อนุมานญาณ ํวิย สสํยปิฏฺฐิก ํอหุตฺวา “อิทมิทนฺ”ติ ยถาสภาวโต เญยฺย ํธาเรติ 

นิจฺฉิโนตีติ  ธมฺโม,  ปจฺจกฺขญาณนฺติ  อาห “ธมฺมสฺส ปจฺจกฺขโต  ญาณสฺสา”ติ.                   
อนุเอตีติ อนฺวโยติ อาห “อนุโยค  อนุคนฺตฺวา”ติ. ปจฺจกฺขสิทฺธญฺหิ อตฺถ ํอนุคนฺตฺวา 
อนุมานญาณสฺส ปวตฺติ ทิฏฺเฐน อทิฏฺฐสฺส อนุมานนฺติ เวทิตพฺโพ. 

                                                                              (สมฺปสาทนียสุตฺตฏีกา หนา้ ๗๕)                                                                                                                   
 ช่ือว่า ธรรม เพราะอรรถว่า ย่อมทรงไว ้คือย่อมวินิจฉัยซ่ึงอรรถที่ควรรู้    
ตามสภาวะว่า “เป็นส่ิงน้ี ๆ” ไม่เป็นเหมือนอย่างอนุมานญาณที่สงสัยภายหลงั, 
ได้แก่ ปัจจักขญาณ เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า “ของธรรม
คือปัจจักขญาณ”ดงัน้ี. 
 ช่ือว่า อันวยะ  เพราะอรรถว่า ย่อมไปตาม เพราะเหตุนั้ น พระอรรถ                  
กถาจารยจึ์งกล่าวว่า “โดยไปตามความเพียรเนืองๆ”ดงัน้ี. จริงทีเทียว ความเป็นไป                 
ของอนุมานญาณไปตามอรรถที่สําเ ร็จแล้วโดยปัจจักขญาณ พึงทราบว่า                     
เป็นการอนุมานถึงอรรถ(คือคุณของพระพุทธเจ้า)ที่ไม่เห็น ด้วยอรรถ(คือคุณ            
ของตน)ที่เห็นแลว้. 

สังคีติสูตร 
 จตฺตาริ ญาณานิ : ธมฺเม ญาณ,ํ อนฺวเย ญาณ,ํ ปริเย ญาณ,ํ สมฺมติยา ญาณ.ํ 
                                                                            (ที.ปา.๑๑/๓๑๐/๒๐๒ สงฺคีติสุตฺต) 
ญาณ ๔ อยา่ง คือ 
 ๑.  ธมัมญาณ   ญาณ ในสัจจธรรม ๔ 
 ๒.  อนัวยญาณ   ญาณ ที่ไปตามธมัมญาณนั้น 
 ๓.  เจโตปริยญาณ ญาณ ที่กาํหนดรู้จิตของชนเหล่าอื่น 
 ๔.  สัมมติญาณ   ญาณ ในสมมุติโวหาร ว่าเป็นญาณ 
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อรรถกถา 

ธมฺเม  ญาณนฺติ  เอกปฏิเวธวเสน  จตุสจฺจธมฺเม  ญาณํ จตุสจฺจพฺภนฺตเร 
นิโรธสจฺเจ ธมฺเม ญาณญฺจ. ยถาห “ตตฺถ กตม  ํธมฺเม ญาณํ ? จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ                    
ผเลสุ ญาณนฺ”ติ(อภิ.วิ.๓๕/๗๙๖/๔๐๐). อนฺวเย ญาณนฺติ จตฺตาริ สจฺจานิ ปจฺจกฺขโต 
ทิสฺวา ยถา อิทานิ, เอว ํอตีเตปิ อนาคเตปิ อิเมว ปญฺจกฺขนฺธา ทุกฺขสจฺจ,ํ อยเมว             
ตณฺหา สมุทยสจฺจ,ํ อยเมว นิโรโธ , อยเมว มคฺโค มคฺคสจฺจนฺติ เอว ํตสฺส ญาณสฺส 
อนุคติย ํ ญาณํ . เตนาห  “โส  อิมินา  ธมฺเมน  ญาเตน  ทิฏฺ เฐน  ปตฺเตน  วิทิ เตน                      
ปริโยคาฬฺเหน อตีตานาคเตน นย ํเนตี”ติ(อภิ.วิ.๓๕/๗๙๖/๔๐๐-๐๑). ปริเย ญาณนฺติ 
ปเรสํ จิตฺตปริจฺเฉเท ญาณํ. ยถาห “ตตฺถ กตม  ํปริเย ญาณํ ? อิธ ภิกฺขุ ปรสตฺตานํ          
ปรปุคฺคลาน ํเจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานาตี”ติ(อภิ.วิ.๓๕/๗๙๖/๔๐๑).วิตฺถาเรตพฺพ .ํ 
ฐเปตฺวา ปน อิมานิ ตีณิ ญาณานิ อวเสสํ สมฺมุติญาณ  นาม. ยถาห “ตตฺถ กตมํ             
สมฺมุติญาณํ ?, ฐเปตฺวา ธมฺเม ญาณํ ฐเปตฺวา อนฺวเย ญาณํ ฐเปตฺวา ปริจฺเฉเท ญาณํ 
อวเสส ํสมฺมุติญาณนฺ”ติ(อภิ.วิ.๓๕/๗๙๖/๔๐๒). 

 

พระบาลีบทว่า  ธมฺ เม  ญาณ (ญาณในธรรม)  ได้แก่  (มัคค)ญาณ                       
ในอริยสัจจธรรม ๔ ด้วยอํานาจการแทงตลอดขณะเดียว  และ(ผล)ญาณ                       
ในนิโรธสัจจธรรม ที่มีภายในสัจจะ ๔. เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่า  “ถามว่า                            
ในญาณเหล่านั้น ญาณ ในธรรม เป็นไฉน ? ตอบว่า  ไดแ้ก่ ญาณในมรรค  ๔  ญาณ
ในผล  ๔.   

ทุวิธาปิ หิ ปญฺญา อปรปฺปจฺจยตาย อตฺตปจฺจกฺขโต อริยสจฺจธมฺเม กิจฺจโต จ 
อารมฺมณโต จ ปวตฺตตฺตา “ธมฺเม ญาณนฺ”ติ เวทิตพฺพา. (ฏีกา หนา้ ๒๙๔) 

จริงทีเดียว ปัญญา แม้โดยประการทั้ง ๒ พึงทราบว่า “ช่ือว่า ธัมมญาณ” 
เพราะเป็นไปในอริยสัจจธรรม โดยประจักษ์ด้วยตนเอง เพราะความไม่มีผูอ้ื่น       
เป็นปัจจยั(คือเป็นสันทิฏฐิกะ) โดยกิจ(๔ มีปริญญากิจเป็นตน้) และโดยอารมณ์. 

 

พระบาลีว่า อนฺวเย  ญาณ  (ญาณ ที่ไปตาม) ไดแ้ก่ ญาณ ที่ไปตาม              (อนุ
คติญาณ,อนุคมนญาณ) ธมัมญาณนั้น อยา่งน้ีว่า “เพราะเห็นคือแทงตลอดสัจจะ ๔ 
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(ดว้ยมคัคญาณ)โดยปัจจกัขะ (ว่าปัญจุปาทานักขนัธ์)ในปัจจุบนัน้ี              (เป็น
ทุกขสัจจ์) ฉันใด, แมใ้นอดีต แมใ้นอนาคต ก็ฉันนั้น ปัญจุปาทานักขนัธ์เหล่าน้ี
เท่านั้น เป็นทุกขสัจจะ,ตณัหาน้ีเท่านั้น เป็นสมุทยัสัจจะ, มรรคน้ีเท่านั้น เป็นมรรค
สัจจะ(สัจจะทั้ง ๓ น้ี มีสภาวะเสมอกนั เพราะความเป็นอนิจจะ),                 นิโรธ
น้ีเท่านั้น เป็นนิโรธสัจจะ(ไม่มีสภาวะที่เสมอกนักบัสัจจะ ๓ นอกน้ี               เพราะ
ความที่นิโรธสัจจะนั้นเป็นนิจจะ).  เพราะเหตุนั้น จึงตรัสไวว่้า  “ภิกษุนั้น  (ผู ้
บรรลุธัมมญาณแล้ว) ย่อมนําไป  ซ่ึงนัย  ในอดีตและอนาคต ด้วยการ รู้                        
ดว้ยการเห็น  ดว้ยการบรรลุ  ดว้ยการรู้ชดั  ดว้ยการหยัง่รู้ ตามธรรม(คือมคัคญาณ,
หรือเพราะการรู้ เป็นตน้ซ่ึงสัจจธรรม ๔ ดว้ยมคัคญาณ)น้ี.   

 

เอว  ตสฺส ญาณสฺส อนุคติย  ญาณนฺติ ตสฺส ธมฺเมญาณสฺส “เอว ํอตีเตปี”ติ-
อาทินา อนุคติย ํอนุคมเน อนฺวเย ญาณ.ํ อิท ํอนฺวเย ญาณนฺติ โยชนา 

โสติ ธมฺมญาณ ํปตฺวา ฐิโต ภิกฺขุ. 
อตีตานาคเต นย  เนตีติ อตีเต, อนาคเต จ นย ํเนติ หรติ เปเสติ.อิท ํปน น 

มคฺคญาณสฺส กิจฺจ,ํ ปจฺจเวกฺขณญาณกิจฺจ.ํ 
                                                                                                (ฏีกา หนา้ ๒๙๔ - ๕) 

ในบทว่า ญาณ ที่ไปตามญาณนั้น อย่างนี้ ไดแ้ก่ อนุคติญาณ                      คือ
อนุคมนญาณ ช่ือว่า ญาณ ที่ไปตามธัมมญาณนั้น ดว้ยคาํมีอาทิว่า                   “แม้
ในอดีต ก็ฉันนั้น”ดงัน้ี. ประกอบความว่า น้ีเป็นอนัวยญาณ. 

ในบทว่า นั้น ไดแ้ก่ ภิกขุผูบ้รรลุแลว้ซ่ึงธมัมญาณตั้งอยู.่ 
ในบทว่า ย่อมน าไป ซ่ึงนัย ในอดีตและอนาคต ไดแ้ก่ ภิกษุนั้นย่อมนาํไป 

คือย่อมส่งไป ซ่ึงนัย ในอดีตและในอนาคต. ก็  การนําไปน้ี  มิใช่เป็นกิจ                     
ของมคัคญาณ, เป็นกิจของปัจจเวกขณญาณ. 

 

พระบาลีบทว่า ปริเย ญาณ (ญาณ ที่กาํหนดรู้) ไดแ้ก่ ญาณ ที่กาํหนดรู้จิต 
ของชนพวกอื่น.  เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่า“ในญาณเหล่านั้ น ปริจเฉทญาณ                  
เป็นไฉน ?  ภิกขุในพระศาสนาน้ี  ย่อมกําหนดรู้ซ่ึงจิต ของเหล่าสัตว์อื่น                      
ของบุคคลพวกอื่น ดว้ยจิต”ดงัน้ี. บณัฑิตพึงให้พิสดารไป. 
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ส่วนว่า ยกเวน้ญาณ ๓ เหล่าน้ี  ญาณที่เหลือ ช่ือว่า สัมมุติญาณ(ญาณ ในสัม
มุติโวหาร ว่าเป็นญาณ). เหมือนอย่างที่ตรัสไวว่้า “ในญาณเหล่านั้น สัมมติญาณ 
เป็นไฉน ?   ยกเว้นธัมมญาณ  ยกเว้นอันวยญาณ  ยกเว้นปริจเฉทญาณ                        
ญาณที่เหลือ ช่ือว่า สัมมติญาณ” ดงัน้ี.   

ทสุตตรสูตร 
กตเม จตฺตาโร ธมฺมา อุปฺปาเทตพฺพา  ? จตฺตาริ ญาณานิ : ธมฺเม ญาณํ,             

อนฺวเย ญาณ,ํ ปริเย ญาณ,ํ สมฺมติยา ญาณ.ํ อิเม จตฺตาโร ธมฺมา อุปฺปาเทตพฺพา. 
                                                                              (ที.ปา.๑๑/๓๕๔/๒๔๖ ทสุตฺตรสุตฺต) 

ธรรม ๔ ประการที่ควรให้เกิดขึ้น เป็นไฉน ? คือ ญาณ ๔ ไดแ้ก่ ธัมมญาณ
อนัวยญาณ  เจโตปริยญาณ สัมมติญาณ. ธรรม ๔ ประการเหล่าน้ีที่ควรให้เกิดขึ้น.
  

 
 
 
 

อภิธัมมญาณวิภังค์ จตุกกนิทเทส เล่มที่ ๓๕ 
(๑) ตตฺถ กตม ํธมฺเม ญาณ ํ? จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ ผเลสุ ปญฺญา ธมฺเม ญาณ . 
(๒) โส อิมินา ธมฺเมน ญาเตน ทิฏฺเฐน ปตฺเตน วิทิเตน ปริโยคาฬฺเหน                

อตีตานาคเตน นย ํเนติ. “เย หิ เกจิ อตีตมทฺธานํ สมณา วา พฺราหฺมณา วา ทุกฺขํ 
อพฺภญฺญํสุ,  ทุกฺขสมุทย  ํอพฺภญฺญํสุ, ทุกฺขนิโรธํ อพฺภญฺญํสุ, ทุกฺขนิโรธคามินึ  
ปฏิปทํ อพฺภญฺญํสุ,  อิมญฺเญว  เต  ทุกฺขํ อพฺภญฺญํสุ,  อิมญฺเญว  เต  ทุกฺขสมุทยํ 
อพฺภญฺญสุํ, อิมญฺเญว เต ทุกฺขนิโรธํ อพฺภญฺญสุํ, อิมญฺเญว เต ทุกฺขนิโรธคามินึ  
ปฏิปทํ อพฺภญฺญํสุ . เย หิ เกจิ อนาคตมทฺธานํ สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  ทุกฺขํ                 
อภิชานิ สฺสนฺติ ,  ทุ กฺขสมุทยํ อภิชานิ สฺสนฺติ ,  ทุ กฺขนิโรธํ  อภิชานิ สฺสนฺติ ,                      
ทุกฺขนิโรธคามินึ  ปฏิปทํ อภิชานิสฺสนฺติ,  อิมญฺเญว  เต  ทุกฺขํ อภิชานิสฺสนฺติ,            
อิมญฺเญว เต ทุกฺขสมุทย ํอภิชานิสฺสนฺติ, , อิมญฺเญว เต ทุกฺขนิโรธ ํอภิชานิสฺสนฺติ, 



 283 

อิมญฺเญว เต ทุกฺขนิโรธคามินึ ปฏิปท ํอภิชานิสฺสนฺตี”ติ ยา ตตฺถ ปญฺญา ปชานนา
ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏฺฐิ. อิท ํวุจฺจติ “อนฺวเย ญาณ ”. 

(๓) ตตฺถ กตม ํปริเย ญาณํ ? อิธ ภิกฺขุ ปรสตฺตาน ํปรปุคฺคลาน  ํเจตสา เจโต 
ปริจฺจ ปชานาติ. สราค ํวา จิตฺต ํ“สราค ํจิตฺตนฺ”ติ ปชานาติ, วีตราค ํวา จิตฺต ํ“วีตราค ํ
จิตฺตนฺ”ติ ปชานาติ, สโทสํ วา จิตฺต ํ“สโทสํ จิตฺตนฺ”ติ ปชานาติ, วีตโทสํ วา จิตฺต  ํ
“วีตโทสํ จิตฺตนฺ”ติ ปชานาติ, สโมหํ วา จิตฺต ํ“สโมหํ จิตฺตนฺ”ติ ปชานาติ, วีตโมหํ 
วา จิตฺต ํ“วีตโมหํ จิตฺตนฺ”ติ ปชานาติ, สํขิตฺต ํวา จิตฺต ํ“สํขิตฺต ํจิตฺตนฺ”ติ ปชานาติ, 
วิกฺขิตฺต ํวา จิตฺต ํ“วิกฺขิตฺต ํจิตฺตนฺ”ติ ปชานาติ, มหคฺคต ํวา จิตฺต ํ“มหคฺคต ํจิตฺตนฺ”ติ 
ปชานาติ, อมหคฺคตํ วา จิตฺตํ “อมหคฺคตํ จิตฺตนฺ”ติ ปชานาติ, สอุตฺตรํ วา จิตฺตํ 
“สอุตฺตรํ  จิตฺตนฺ”ติ ปชานาติ , อนุตฺตรํ  วา  จิตฺตํ “อนุตฺตรํ  จิตฺตนฺ”ติ ปชานาติ,               
สมาหิต ํวา จิตฺต ํ“สมาหิต ํจิตฺตนฺ”ติ ปชานาติ, อสมาหิต ํวา จิตฺต ํ“อสมาหิต ํจิตฺตนฺ”
ติ ปชานาติ, วิมุตฺต ํวา จิตฺต ํ“วิมุตฺต ํจิตฺตนฺ”ติ ปชานาติ, อวิมุตฺต ํวา จิตฺต ํ“อวิมุตฺต ํ
จิตฺตนฺ”ติ ปชานาตีติ ยา ตตฺถ ปญฺญา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏฺฐิ. 
อิท ํวุจฺจต ิ“ปริเย ญาณ ”. 
 (๔ ) ฐเปตฺวา  ธมฺ เม  ญาณํ  อนฺวเย  ญาณํ  ปริเย  ญาณํ  อวเสสา  ปญฺญา                    
สมฺมติญาณ .  (อภิ.วิ.๓๕/๗๙๖/๔๐๐-๐๒ ญาณวิภงฺค. จตุกฺกนิทฺเทส) 

ธัมมญาณ 
(๑) ในญาณเหล่านั้น ธัมมญาณ เป็นไฉน ? ได้แก่ ปัญญา ในมรรค ๔                  

ในผล ๔ ช่ือว่า ธัมมญาณ(ญาณ ในสัจจธรรม ๔ หรือ ญาณในมัคคธรรม                     
และผลธรรม). 

อรรถกถา 
ธมฺเม ญาณนฺติ เอตฺถ มคฺคปญฺญา ตาว จตุนฺนํ สจฺจานํ เอกปฏิเวธวเสน              

ธมฺเม ญาณ ํนาม โหตุ, ผลปญฺญา กถ ํธมฺเม ญาณ ํนามาติ ? นิโรธสจฺจวเสน.          ทุ
วิธาปิ  เหสา  ปญฺญา  อปรปฺปจฺจเย  อตฺถปจฺจกฺ เข  อริยสจฺจธมฺ เม  กิ จฺจโต  จ            
อารมฺมณโต จ ปวตฺตตฺตา ธมฺเม ญาณนฺติ เวทิตพฺพา. 
 ในบาลีบทว่า ธมฺเม ญาณ  (ญาณ ในธรรม)น้ี,  มคัคปัญญา ช่ือว่า ธมัมญาณ  
ด้วยอาํนาจแห่งการแทงตลอดสัจจะ ๔ ขณะเดียว(เอกปฏิเวธวเสน) จงมีก่อน,  
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ถามว่า ผลปัญญา ช่ือว่า ธัมมญาณ อย่างไรเล่า ? ตอบว่า ผลปัญญา ช่ือว่า                     
ธมัมญาณ ดว้ยอาํนาจแห่งนิโรธสัจจะ(นิโรธสจฺจวเสน). 

เพราะว่า แม้ปัญญาโดยประการทั้ ง ๒ เหล่านั้ น  พึงทราบว่า ช่ือว่า                
ธัมมญาณ เพราะเป็นไป ในอริยสัจจธรรม อนัไม่มีผูอ้ื่นเป็นปัจจยั                           (ไม่
พึงบรรลุโดยผู้อื่น,  เป็นสันทิฏฐิกะ)  คืออันประจักษ์ด้วยตนเอง โดยกิจ                   
(๔ มีปริญญากิจเป็นตน้)  และโดยอารมณ์. 

 

มูลฏีกา 
ธมฺ เม  ญาณนฺติ  สจฺจวิสยํ ญาณํ .  อ ริยสจฺ เจสุ  หิ  ธมฺม -สทฺโท เตสํ                        

อวิปรีตสภาวตฺตาติ. สงฺขตปวโร วา อริยมคฺโค ตสฺส จ ผล ํธมฺโม, ตตฺถ ปญฺญา 
ตสํหคตา ธมฺเม ญาณ . 
                                                                                               (มูลฏีกา ขอ้ ๗๙๖ หนา้ ๒๒๑) 

 บทว่า ธมฺเม ญาณ  ได้แก่  ญาณที่มีสัจจะเป็นวิสัย. เป็นความจริงว่า                
ธัมมศัพท์ ย่อมได้ในอริยสัจจะ เพราะ ภาวะที่อริยสัจจ์มีสภาวะไม่วิปริต.                 
หรืออริยมรรค ที่เป็นสังขตอนัประเสริฐ และผลของอริยมรรคนั้น ช่ือว่า ธัมมะ
(เพราะทรงไวซ่ึ้งผูป้ฏิบตัิตามคาํพร่ําสอนไม่ให้ตกไปในอบาย), ปัญญาในมรรค
และผลเหล่านั้น ช่ือว่า ธัมมญาณ เพราะเป็นไปพร้อมกบัมรรคและผลนั้น. 

 

อันวยญาณ 
(๒) พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้ น(โส)  ย่อมนําไป(เนติ)  ซ่ึงนัย(นย ,                   

ได้แก่ปัจจเวกขณญาณ คืออนุมานญาณ) ในอดีตและอนาคต(อตีตานาคเต)                
ดว้ยการรู้(ญาเตน)   ดว้ยการเห็น(ทิฏฺเฐน)  ดว้ยการบรรลุ(ปตฺเตน)  ดว้ยการทราบ
(วิทิเตน)  คือดว้ยการหยัง่รู้(ปริโยคาฬฺหน)  ตาม(มรรค)ธรรมน้ี (อิมินา ธมฺเมน),                     

สมณะพราหมณ์ เหล่าใดเหล่ าหน่ึง  ได้ รู้แล้ว  ซ่ึ งทุกข์  ทุกขสมุทัย             
ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ที่เป็นอดีตอัทธานะ, สมณะพราหมณ์
ทั้งหลายเหล่านั้น ได้รู้แล้ว ซ่ึงทุกข์น้ีเท่านั้น ทุกขสมุทัยน้ีเท่านั้น ทุกขนิโรธน้ี
เท่านั้น ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาน้ีเท่านั้น.  
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สมณะพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง จักรู้ย่ิง ซ่ึงทุกข์ ทุกขสมุทยั ทุกขนิโรธ 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ที่เป็นอนาคตอัทธานะ, สมณะพราหมณ์ทั้ งหลาย
เหล่านั้น ก็จัก รู้ย่ิง ซ่ึงทุกข์น้ีเท่านั้น ทุกขสมุทัยน้ีเท่านั้น ทุกขนิโรธน้ีเท่านั้น 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาน้ีเท่านั้น.  

ปัญญา ปชานนา ฯเปฯ อโมหะ ธัมมวิจยะ สัมมาทิฏฐิอนัใด ในสัจจะ ๔ 
เหล่านั้น. น้ีเรียกว่า อันวยญาณ(ญาณ ที่ไปตามธมัมญาณนั้น) 

 

อรรถกถา 
โส อิมินา ธมฺเมนาติ เอตฺถ มคฺคญาณ ํธมฺมโคจรตฺตา โคจรโวหาเรน ธมฺโมติ 

วุตฺต,ํ อุปโยคตฺเถ วา กรณวจน,ํ อิม ํธมฺม ํญาเตนาติ อตฺโถ; จตุสจฺจธมฺม ํชานิตฺวา           
ฐิเตน มคฺคญาเณนาติ วุตฺต  ํโหติ. ทิฏฺเฐนาติ ทสฺสเนน; ธมฺม  ํปสฺสิตฺวา ฐิเตนาติ              
อตฺโถ. ปตฺเตนาติ จตฺตาริ อริยสจฺจานิ ปตฺวา ฐิตตฺตา ธมฺมํ ปตฺเตน. วิทิเตนาติ 
มคฺคญาเณน จตฺตาริ อริยสจฺจานิ วิทิตานิ ปากฏานิ กตานิ. ตสฺมา ต ํธมฺม ํวิทิต ํนาม 
โหติ. เตน วิทิตธมฺเมน. ปริโยคาฬฺเหนาติ จตุสจฺจธมฺมํ ปริโยคาเหตฺวา  ฐิเตน.                 
นย  เนตีติ อตีเต จ อนาคเต จ นย ํเนติ หรติ เปเสติ. อิท ํปน น มคฺคญาณสฺส กิจฺจ,ํ 
ปจฺจเวกฺขณญาณสฺส กิจฺจ.ํ สตฺถารา ปน มคฺคญาณ ํอตีตานาคเต นย ํนยนสทิส ํกต.ํ 
กสฺมา ? มคฺคมูลกตฺตา. ภาวิตมคฺคสฺส หิ ปจฺจเวกฺขณา นาม โหติ. ตสฺมา สตฺถา มคฺค
ญาณเมว นย ํนยนสทิสํ อกาสิ. อปิจ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ :- ยเทต  ํอิมินา 
จตุสจฺจโคจรํ  มคฺคญาณํ  อธิคตํ,  เตน  ญาเณน  การณภู เตน  อตีตานาคเต                          
ปจฺจเวกฺขณญาณสงฺขาต ํนย ํเนติ. 

อิทานิ ยถา เตน นย ํเนติ, ต ํอาการํ ทสฺเสตุ ํเย หิ เกจิ อตีตมทฺธานนฺติอาทิ-
มาห. ตตฺถ อพฺภญฺญ สูติ ชานึสุ ปฏิวิชฺฌึสุ. อิมญฺเญวาติ ย ํทุกฺข ํอตีเต อพฺภญฺญสุํ,  
ยญฺจ อนาคเต อภิชานิสฺสนฺติ,  น ตญฺเญว อิม;ํ สริกฺขฏฺเฐน ปน เอว ํวุตฺต.ํ อตีเตปิ หิ 
ฐเปตฺวา ตณฺห ํเตภูมกกฺขนฺเธเยว ทุกฺขสจฺจนฺติ ปฏิวิชฺฌึสุ,  ตณฺหเํยว สมุทยสจฺจนฺติ 
นิพฺพานเมว นิโรธสจฺจนฺติ,  อริยมคฺคเมว มคฺคสจฺจนฺติ ปฏิวิชฺฌึสุ,  อนาคเตปิ               
เอวเมว ปฏิวิชฺฌิสฺสนฺติ,  เอตรหิปิ เอวเมว ปฏิวิชฺฌนฺตีติ สริกฺขฏฺเฐน “อิมญฺเญวา”ติ 
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วุตฺตํ. อิท  วุจฺจติ อนฺวเย ญาณนฺติ อิทํ อนุคมนญาณํ นยนญาณํ การณญาณนฺติ               
วุจฺจติ. 

ในบาลีบทว่า โส อิมินา ธมฺเมน(พระผูม้ีพระภาคพระองคน์ั้น ตามธรรมน้ี) 
น้ี,  มรรคญาณ อันพระผู้มีพระภาค เรียกว่า ธรรม โดยโวหารว่าเป็นโคจร                 
เพราะความที่มคัคญาณเป็นธมัมโคจร.   

อีกอย่างหน่ึง ธมฺเมน น้ีเป็นตติยาวิภัตติ ในอรรถทุติยาวิภัตติ,  ความว่า  
ดว้ยการรู้(ญาเตน,คือด้วยมัคคญาณ) ซ่ึง(สัจจ)ธรรมน้ี(อิม  ธมฺม ),  ย่อมเป็นอัน
อธิบายว่า เพราะรู้ซ่ึงสัจจธรรม ๔(จตุสจฺจธมฺม ) ด้วยมัคคญาณ(มคฺคญาเณน)              
ที่ดาํรงอยู.่ 

บาลีบทว่า ทิฏฺเฐน(ดว้ยการเห็น) ไดแ้ก่ ดว้ยทสัสนะ,ความว่า  เพราะเห็น
ซ่ึงสัจจธรรม ๔ ดว้ยมคัคญาณ ที่ดาํรงอยู่. 
 บาลีบทว่า ปตฺเตน(ด้วยการบรรลุ)  ด้วยการบรรลุซ่ึงธรรม เพราะบรรลุ           
ซ่ึงอริยสัจจ ์๔ ดว้ยมคัคญาณ ที่ดาํรงอยู.่ 
 บาลีบทว่า วิทิเตน(ดว้ยมคัคญาณรู้) ความว่า อริยสัจจ์ ๔ อนัมคัคญาณรู้อยู่ 
คือกระทาํให้ปรากฏ.  เพราะเหตุนั้น มคัคญาณนั้น มีช่ือว่า รู้อยูซ่ึ่งธรรม, ความว่า             
ดว้ยมคัคญาณมีธรรมอนัรู้อยูน่ั้น. 
 (ทิฏฺโฐ อริยสจฺจธมฺโม เอเตนาติ ทิฏฺฐธมฺโม. เอส นโย เสสปเทสุปิ.                
สารตฺถทีปนีฏีกา ตติยภาค หนา้ ๒๒๑ 

อริยสัจจธรรม อนัมคัคญาณนัน่ เห็นอยู ่ เพราะเหตุนั้น มคัคญาณนัน่ ช่ือว่า 
ทิฏฐธรรม (มัคคญาณมีธรรมอันเห็นอยู่ ) .  แม้ในบทที่ เหลือ มีปตฺตธมฺโม               
วิทิตธมฺโม  ปริโยคาฬฺหธมฺโม ก็มีนยัน้ี) 

บาลีบทว่า ปริโยคาเฬฺหนา (ด้วยการหยั่ง รู้ )   ความว่า เพราะหยั่งรู้                      
ซ่ึงสัจจธรรม ๔ ดว้ยมคัคญาณ ที่ดาํรงอยู.่ 
 บาลีบทว่า นย  เนติ (ยอ่มนาํไป ซ่ึงนยัคืออนุมานญาณ) ไดแ้ก่  ยอ่มนอ้มนาํ  
ย่อมนําไป  คือย่อมส่งไป ซ่ึงนัย(คืออนุมานญาณ)  ในอดีตและอนาคต.                    
อน่ึง การส่งไปซ่ึงนยัน้ี มิใช่เป็นกิจ ของมคัคญาณ, เป็นกิจ ของปัจจเวกขณญาณ.   
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ก็ นัยคือมัคคญาณ อันพระศาสดา ทรงกระทําแล้วให้เป็นเหมือนกับ          
การนําไป ในอดีตและอนาคต. ถามว่า เพราะเหตุไร ? ตอบว่า  เพราะความที่           
ปัจจเวกขณะนั้นมีมรรคเป็นมูลเหตุ.  จริงทีเดียว ช่ือว่า ปัจจเวกขณะ ย่อมมี                  
แก่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีมรรคอันเจริญแล้ว.  เพราะเหตุนั้ น พระศาสดา                       
จึงทรงทาํ ซ่ึงนยัคือมคัคญาณนัน่เทียวให้เป็นเหมือนการส่งไป.   

(อวิทิต ํวิทิต ํวิย เนติ ญาเปตีติ นโย,อนุมาน,ํอนุฏีกา หนา้ ๒๑๘ 
ช่ือว่า นัย เพราะอรรถว่า ย่อมนําไปเป็นเหมือนรู้ส่ิงที่ไม่รู้ คือย่อมให้รู้ 

ไดแ้ก่ อนุมานญาณ). 
อีกนยัหน่ึง พึงทราบเน้ือความ ในบทน้ี อยา่งน้ีว่า 

 มคัคญาณน้ีใด มีสัจจะ ๔ เป็นโคจร อนัพระผูม้ีพระภาคน้ีทรงบรรลุแลว้, 
เพราะมคัคญาณนั้นเป็นเหตุ  พระองค์ย่อมนาํไป ซ่ึงนัยกล่าวคือปัจจเวกขณญาณ 
ในอดีตและอนาคต. 
 บดัน้ี พระผูม้ีพระภาค ย่อมทรงนาํไป ซ่ึงนัย ดว้ยญาณนั้น โดยอาการใด,  
เพื่อทรงแสดงซ่ึงอาการนั้ น จึงตรัสบทมีอาทิ ว่า  เย  หิ  เกจิ อตีตมทฺธาน                          
(สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง).   

ใน บ รรด า บ ท เห ล่ า นั้ น  บ า ลี บ ท ว่ า  อพฺภญฺญ สุ (ไ ด้ รู้ แ ล้ว )  ไ ด้แก่                         
สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง รู้แลว้ คือแทงตลอดแลว้.   

บาลีบทว่า อิมญฺเญว(น้ีเท่านั้น)  ความว่า สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง  
ได้รู้แล้ว  ซ่ึงทุกข์ใด ในอดีต, และ จัก รู้ ย่ิง ซ่ึงทุกข์ใด ในอนาคต, ไม่ รู้อยู่                        
ซ่ึงทุกข์น้ีนั้นนั่นแหละ(ในปัจจุบัน). อน่ึง พระผูม้ีพระภาค ทรงอธิบายอย่างน้ี             
เพราะมีอรรถเหมือนกัน.  อธิบายว่า แม้ในอดีต เวน้ตัณหาเสีย สมณพราหมณ์
ทั้ งหลาย แทงตลอดแล้ว ซ่ึงขันธ์อันมีในภูมิ  ๓ เท่านั้ น ว่าเป็นทุกขสัจจะ,                  
แทงตลอด แล้ว  ซ่ึงตัณหา เท่ านั้ น  ว่า เ ป็นสมุทยสัจจะ ,   แทงตลอด แล้ว                              
ซ่ึงนิพพานเท่านั้น ว่าเป็นนิโรธสัจจะ, แทงตลอดแล้ว ซ่ึงอริยมรรคเท่านั้ น                   
ว่าเป็นมคัคสัจจะ,  แมใ้นอนาคต ก็จกัแทงตลอด อย่างน้ีนั่นเอง,  แมใ้นปัจจุบัน    
ก็ก ําลังแทงตลอดอย่างน้ีนั่นเอง.  เพราะเหตุนั้ น จึงตรัสว่า “นี้ เ ท่านั้ น”                             
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เพราะมีอรรถเหมือนกัน(ความว่า ไม่มีส่วนเหลือ, คือย่อมพิจารณาสังขารที่มี          
ในภูมิ ๓ ทั้งปวงที่นบัเน่ืองในอทัธา ๓). 
 บาลีบทว่า อิท  วุจฺจติ อนฺวเย ญาณ  (น้ีเรียกว่า อนัวยญาณ) ไดแ้ก่ น้ี เรียกว่า 
ญาณที่ไปตาม(อนุคมนญาณ)   ญาณที่นําไป(โดยการไม่เห็น ด้วยการเห็น ,                 
นยนญาณ)  ญาณที่คลอ้ยตามธมัมญาณ(การณญาณ). 
 (อนุรูปตฺถวาจโก วา การณ-สทฺโทติ ธมฺเม ญาณสฺส อนุรูปญาณนฺติ อตฺโถ.                    
                                                                                                              มูลฏีกา.หนา้ ๒๒๒ 

 หรือ การณศัพท์ กล่าวอรรถคล้อยตาม ฉะนั้ น อธิบายว่า ญาณที่                      
คลอ้ยตามธมัมญาณ) 

 

ปริยญาณ 
(๓) ปริจจญาณ (ปริยญาณ,ปริ ปุพพ + อย คมเน + อ) เป็นไฉน ? 

 ภิกษุ ในศาสนาน้ี กาํหนดรู้อยู่ ซ่ึงจิตของสัตวเ์หล่าอื่น ของบุคคลเหล่าอื่น
ดว้ยจิต, คือ จิตมีราคะ ก็รู้อยูว่่า จิตมีราคะ, จิตปราศจากราคะ ก็รู้อยูว่่า                  จิต
ปราศจากราคะ,  จิตมีโทสะ ก็รู้อยูว่่า จิตมีโทสะ,  จิตปราศจากโทสะ ก็รู้อยูว่่า จิต
ปราศจากโทสะ,  จิตมีโมหะ ก็รู้อยูว่่า จิตมีโมหะ,  จิตปราศจากโมหะ ก็รู้อยูว่่า จิต
ปราศจากโมหะ,  จิตหดหู่ ก็รู้อยู่ว่า จิตหดหู่,  จิตฟุ้งซ่าน ก็รู้อยู่ว่า จิตฟุ้งซ่าน,  จิต
เป็นมหัคคตะ ก็ รู้อยู่ ว่า  จิตเป็นมหัคคตะ,  จิตไม่ เป็นมหัคคตะ ก็ รู้อยู่ ว่า                        
จิตไม่เป็นมหัคคตะ,  จิตเป็นสอุตตระ ก็รู้อยูว่่า จิตเป็นสอุตตระ,  จิตเป็นอนุตตระ
ก็รู้อยู่ว่า จิตเป็นอนุตตระ,  จิตตั้งมัน่ ก็รู้อยู่อยู่ว่า จิตตั้งมัน่,  จิตไม่ตั้งมัน่ ก็รู้อยู่ว่า 
จิตไม่ตั้ งมั่น ,  จิตหลุดพ้น ก็ รู้อยู่ ว่า  จิตหลุดพ้น ,  จิตไม่หลุดพ้น  ก็ รู้อยู่ ว่า                              
จิตไม่หลุดพน้,   

ปัญญา ปชานนา ฯลฯ อโมหะ  ธัมมวิจยะ สัมมาทิฏฐิ อันใด ในจิต                 
ของสัตว์เหล่ าอื่น  ของบุคคลเหล่ าอื่นนั้ น .  น้ี เ รียก ว่า  ปริจจญาณ(ญาณ                           
ที่กาํหนดรู้จิตของสัตวเ์หล่าอื่น) 

 

อรรถกถา 
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ปริเย  ญาณนฺ ติ  จิ ตฺตปริจฺเฉทญาณํ . ปรสตฺตานนฺ ติ  ฐเปตฺวา  อตฺตานํ                
เสสสตฺตาน.ํ อิตรํ ตสฺเสว เววจน.ํ เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานาตีติ อตฺตโน จิตฺเตน 
เตสํ จิตฺต ํสราคาทิวเสน ปริจฺฉินฺทิตฺวา นานปฺปการโต ชานาติ. สราค  วาติอาทีสุ            
ย ํวตฺตพฺพ,ํ ต ํเหฏฺฐา สติปฏฺฐานวิภงฺเค วุตฺตเมว. อย ํปน วิเสโส :- อิธ “อนุตฺตรํ วา 
จิ ตฺตํ,  วิมุ ตฺตํ วา  จิ ตฺตนฺ”ติ  เอ ตฺถ  โลกุ ตฺตรมฺ ปิ  ลพฺภติ . อวิปสฺสนูปคมฺ ปิ  หิ                              
ปรจิตฺตญาณสฺส วิสโย โหติเยว. 

บาลีบทว่า ปริเย ญาณ  ไดแ้ก่  ญาณที่กาํหนดจิต.   
บาลีบทว่า ปรสตฺตาน (ของสัตว์เหล่าอื่น) ได้แก่ ของเหล่าสัตว์ที่เหลือ                     

เวน้ตนเอง. คาํนอกน้ีคือของบุคคลเหล่าอื่น เป็นไวพจน์ของคาํว่า ปรสตฺตานนํั้น  .   
บาลีบทว่า เจตสา  เจโต  ปริจฺจ ปชานาติ(กําหนดรู้อยู่ ซ่ึงจิต ด้วยจิต)  

อธิบายว่า กาํหนดจิตของสัตวอ์ื่นเหล่านั้น ดว้ยจิต ของตน รู้อยู่โดยประการต่างๆ  
ดว้ยสามารถแห่งสราคจิตเป็นตน้.  บทใด ที่พึงกล่าว ในบทว่า จิตมีราคะเป็นตน้, 
บทนั้น กล่าวไวแ้ลว้ ในสติปัฏฐานวิภงัค ์ในหนหลงันัน่เทียว. 
 ส่วน น้ีเป็นความต่างกัน :- ในปริจจญาณน้ี แม้โลกุตตรจิต ย่อมได้                
ในบทน้ีว่า อนุตฺตร  วา  จิตฺต , วิมุตฺต  วา จิตฺต  (จิตเป็นอนุตตระ, หรือ จิตหลุดพน้). 
เพราะว่า แม้จิตที่ไม่เข้าไปเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา  ก็ย่อมเป็นอารมณ์                   
ของปรจิตตญาณนัน่เทียว. 

 
อัฏฐกถา ที.มหา.,ม.มู. สติปัฏฐานสูตร 

ตตฺถ  สราคนฺ ติ  อฏฺฐวิธํ โลภสหคตํ. วีตราคนฺ ติ  โลกิยกุสลาพฺยากตํ.              
อิท ํปน ยสฺมา สมฺมสน ํน ธมฺมสโมธาน,ํ ตสฺมา อิธ เอกปเทปิ โลกุตฺตรํ                 น  
ลพฺภติ. เสสานิ จตฺตาริ อกุสลจิตฺตานิ เนว ปุริมปท,ํ น ปจฺฉิมปท ํ                         ภชนฺ
ติ.สโทสนฺติ ทุวิธ ํโทสสหคต.ํ วีตโทสนฺติ โลกิยกุสลาพฺยากต.ํ เสสานิ             ทสา
กุสลจิตฺตานิ เนว ปุริม ํปท,ํ น ปจฺฉิม ํปท ํภชนฺติ. สโมหนฺติ                            วิจิกิจฺ
ฉาสหคตญฺเจว อุทฺธจฺจสหคตญฺจาติ ทุวิธ.ํ ยสฺมา ปน โมโห สพฺพากุสเลสุ อุปฺปชฺช
ติ, ตสฺมา ตานิปิ อิธ วฏฺฏนฺติเยว. อิมสฺมึเยว หิ ทุเก ทฺวาทสากุสลจิตฺตานิ  ปริ
ยาทิณฺณานีติ. วีตโมหนฺติ โลกิยกุสลาพฺยากต .ํ ส ขิตฺตนฺติ ถินมิทฺธานุปติต,ํ เอตญฺหิ 
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สกํุฏิตจิตฺต ํนาม. วิกฺขิตฺตนฺติ อุทฺธจฺจสหคต,ํ เอตญฺหิ ปสฏจิตฺต ํนาม. 
มหคฺคตนฺติ รูปารูปาวจรํ. อมหคฺคตนฺติ กามาวจรํ. สอุตฺตรนฺติ กามาวจรํ. 

อนุตฺตรนฺ ติ  รูปาวจรญฺจ  อรูปาวจรญฺจ . ตตฺราปิ  สอุ ตฺตรํ  รูปาวจรํ ,  อนุตฺตรํ                  
อ รูป า ว จร เม ว . สมาหิตนฺ ติ  ยสฺ ส  อ ปฺ ป น า ส ม าธิ  อุ ป จา รส ม า ธิ  ว า  อ ตฺถิ .                     
อสมาหิตนฺติ  อุภยสมาธิวิรหิตํ. วิมุ ตฺตนฺ ติ  ตทงฺควิกฺขมฺภนวิมุ ตฺตี หิ  วิมุ ตฺตํ.                
อวิมุตฺตนฺติ อุภยวิมุตฺติวิรหิตํ, สมุจฺเฉทปฏิปฺปสฺสทฺธินิสฺสรณวิมุตฺตีนํ ปน อิธ               
โอกาโสว นตฺถิ. 
(อฏฺ.ที. มหาสติปฏฺฐานสุตฺต.ขอ้ ๓๘๑ หนา้ ๓๙๑,อฏฺ.ม.มู.สติปฏฺฐานสุตฺต ๑๑๔/๒๙๖-๗) 

 

ในจิตโดยอาการ ๑๖ เหล่านั้น บาลีบทว่า สราค (จิตที่เป็นไปพร้อมกบัราคะ
ดว้ยอาํนาจสัมปโยคะ, สมฺปโยควเสน ปวตฺตมาเนน สห ราเคนาติ สราค )  ไดแ้ก่ 
จิตที่สหรคตดว้ยโลภะ๘ . 
 บาลีบทว่า วีตราค (จิตที่ปราศจากราคะ)  ได้แก่  โลกิยกุศลจิต(๑๗)                  
และโลกิยอัพยากตจิต(คือโลกิยวิบากจิต ๓๒ กิริยาจิต ๒๐). ก็ วีตราคจิตน้ี                  
เพราะเหตุที่ เป็นการพิจารณา(สัมมสนะ) มิใช่เป็นการประชุมแห่งธรรม,              
เพราะเหตุนั้น ในจิตตานุปัสสนาน้ี ย่อมไม่ไดโ้ลกุตตรจิต แมใ้นบทเดียว(คือยอ่ม
ถือเอาเฉพาะเตภูมกจิตเท่านั้น). อกุศลจิต ๔ ที่เหลือ(โทสจิต ๒ โมหจิต ๒)              
ไม่สมทบเขา้ในบทแรก(คือสราคจิต),ทั้งไม่สมทบเขา้ในบทหลงั(คือวีตราคจิต, 
เป็นทุกวิมุต). 
 บาลีบทว่า สโทส (จิตมีโทสะ)  ไดแ้ก่ จิตที่สหรคตดว้ยโทมนสั  ๒ . 
 บาลีบทว่า  วีตโทส ( จิตที่ปรา ศ จาก โทสะ )   ได้แก่  โล กิยกุศ ล จิต               
และโลกิยอพัยากตจิต.อกุศลจิต ๑๐ ที่เหลือ(โลภจิต ๘ โมหจิต ๒) ไม่สมทบเขา้               
ในบทแรก(สโทสจิต),ทั้งไม่สมทบเขา้ในบทหลงั(วีตโทสจิต,เป็นทุกวิมุต). 
 บาลีบทว่า สโมห (จิตมีโมหะเท่านั้น) ได้แก่ อกุศลจิต ๒ คือ อกุศลจิต
ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ๑ และอกุศลจิตที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ๑(สห โมเหเนว 
วตฺตตีติ สโมห , จิตทั้ง ๒ น้ี พึงเรียกว่า โมมูหจิต เพราะมีโมหะอยา่งย่ิง) .  
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 แต่ เพราะเหตุคือ โมหะ ย่อมเกิดขึ้น ในอกุศลจิตทั้งปวง, เพราะเหตุนั้น            
แม้อกุศลจิตทั้ งปวงเหล่านั้น ย่อมสมควรทีเดียว ในสโมหจิตน้ี.จริงทีเดียว                     
อกุศลจิต ๑๒ อนัพระองคท์รงกาํหนดถือเอาไว้ ในทุกะน้ี.(สเหว โมเหน วตฺตตีติ 
สโมห  - จิตที่เป็นไปร่วมแน่นอน กบัโมหะ ไดแ้ก่ อกุศลจิต ๑๒) 
 บาลีบทว่า วีตโมห (จิตที่ปราศจากโมหะ)  ได้แก่  โลกิยกุศลจิต และ                
โลกิยอพัยากตจิต(เวน้อกุศลจิต ๑๒). 
 บาลีบทว่า สงฺขิตฺต (จิตที่หดหู่)  ไดแ้ก่ จิตที่ตกไปตามถีนมิทธะ(ดว้ยอาํนาจ
สัมปโยคะ ได้แก่  สสังขาริกากุสลจิต ๕) , เป็นความจริงว่า จิตที่ตกไปตาม                   
ถีนมิทธะนั้น ช่ือว่า จิตหดหู่(เพราะเป็นไปดว้ยอาํนาจความหดหู่ ในอารมณ์). 
 บาลีบทว่า วิกฺขิ ตฺต ( จิตที่ฟุ้ งซ่าน)  ได้แก่  จิตที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ                  
(อันมีกาํลงั ด้วยอาํนาจความพิเศษแห่งปัจจัย มี ๑ ดวง, เมื่อว่าโดยประการอื่น             
แมอ้กุศลจิตทั้งปวงที่สหรคตดว้ยอุทธัจจะยอ่มมีได)้, ก็ จิตที่สหรคตดว้ยอุทธัจจะ 
๑ ดวงนั้น ช่ือว่า  จิตฟุ้งซ่าน(เพราะเป็นไปดว้ยอาํนาจความฟุ้งซ่านที่ดีล ํ้าย่ิง). 

บาลีบทว่า มหคฺคต (จิตที่เป็นมหัคคตะ) ไดแ้ก่ รูปาวจรจิต  และอรูปาวจร
จิต.(ช่ือว่า มหัคคตจิต เพราะเป็นจิตที่ถึงความเป็นใหญ่ เหตุเพราะความสามารถ              
ในการวิกขมัภนกิเลส เพราะความมีผลไพบูลย ์ และเพราะความสืบต่อกนันาน,
หรือเป็นจิตที่บรรลุ  ด้วยอธิบดี ๔ มี ฉันทะอันโอฬารเป็นต้นที่ ย่ิ ง ให ญ่ ,                    
มหนฺตภาว ํคตนฺติ มหคฺคต , มหนฺเตหิ วา อุฬารจฺฉนฺทาทีหิ คตํ  ปฏิปนฺนนฺติ 
มหคฺคต ) 
 บาลีบทว่า อมหคฺคต (จิตที่ไม่เป็นมหัคคตะ) ไดแ้ก่ กามาวจรจิต(ปริตตจิต). 
 บาลีบทว่า สอุ ตฺตร ( จิตที่มี จิตอันสามารถเพื่อครอบงําตน ) ได้แก่                
กามาวจรจิต. 
 บาลีบทว่า อนุตฺตร  (จิตที่ตรงข้ามกับสอุตตรจิต) ได้แก่  รูปาวจรจิต            
และอรูปาวจรจิต. ในบททั้ง ๒ คือ สอุตฺตรํ อนุตฺตรํ นั้น  สอุตตรจิต ได้แก่                 
รูปาวจรจิต, อนุตตรจิต ไดแ้ก่ อรูปาวจรจิตเท่านั้น. 
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 บาลีบทว่า สมาหิต (จิตที่ทรงไว้โดยชอบ) ได้แก่ จิตที่มีอัปปนาสมาธิ                  
หรืออุปจารสมาธิ.(จิตที่ทรงไว้โดยชอบ ด้วยสมาธิที่สามารถวิกขัมภนะ                    
ปฏิปักขธรรม, ปฏิปกฺขวิกฺขมฺภนสมตฺเถน สมาธินา สมฺมเทว อาหิต ํสมาหิต ) 
 บาลีบทว่า อสมาหิต (จิตที่ไม่ทรงไวโ้ดยชอบ)  ไดแ้ก่ จิตที่เวน้จากสมาธิ            
ทั้ง ๒. 
 บาลีบทว่า  วิมุ ตฺต ( จิตที่หลุด พ้น โด ยพิ เศ ษ)  ได้แก่  จิตที่หลุ ด พ้น                      
ดว้ยตทงัควิมุตติ(ไดแ้ก่ กามาวจรกุศล) และวิกขมัภนวิมุตติ(ไดแ้ก่ มหัคคตกุศล). 
(ตทงฺควิมุตฺติยา วิมุตฺต , กามาวจรํ กุสล.ํ วิกฺขมฺภนวิมุตฺติยา วิมุตฺต , มหคฺคตนฺติ 
ตทุภย ํสนฺธายาห “ตทงฺควิกฺขมฺภนวิมุตฺตีหิ วิมุตฺตนฺ”ติ).  

บาลีบทว่า อวิมุตฺต (จิตที่ไม่หลุดพน้โดยพิเศษ) ไดแ้ก่ จิตที่เวน้จากวิมุตติ   
ทั้ง ๒.  

ส่วน โอกาส ของสมุจเฉทวิมุตติ  ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ  และนิสสรณวิมุตติ  
ไม่มี แน่นอน ในจิตตานุปัสสนาน้ี. 

 
 
 
 
 

สัมมติญาณ 
(๔) ยกเว้นธัมมญาณ อันวยญาณ ปริจจญาณ ปัญญาที่ เหลือ เรียกว่า                    

สัมมติญาณ(ญาณ ในสัมมติ ว่าเป็นญาณ,หรือญาณที่เป็นไปดว้ยอาํนาจสัมมุติ). 
อรรถกถา 

อวเสสา ปญฺญาติ ธมฺเม ญาณาทิกา ติสฺโส ปญฺญา ฐเปตฺวา เสสา สพฺพาปิ 
ปญฺญา ญาณนฺติ สมฺมตตฺตา สมฺมติญาณ  นาม โหติ. วจนตฺโถ ปเนตฺถ สมฺมติมฺหิ 
ญาณนฺติ สมฺมติญาณ.ํ 
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บาลีบทว่า อวเสสา ปญฺญา(ปัญญาที่เหลือ) ได้แก่ เว้นปัญญา ๓ อย่าง  
มีธมัมญาณเป็นตน้  ปัญญาแมท้ั้งหมดที่เหลือ มีช่ือว่า สัมมติญาณ เพราะไดโ้วหาร 
ว่าเป็นญาณ(ความว่า เป็นญาณที่ตั้งไวภ้ายใน ในการไดโ้วหาร                        ว่า
เป็นญาณ โดยเป็นเพียงการรู้อยา่งสามญัที่ส่องสว่างอารมณ์ เพราะความไม่มี แห่ง
ปฏิเวธกิจ ที่ดีล ํ้าย่ิง เหมือนอยา่งธมัมญาณเป็นตน้,มูลฏีกา).   

อน่ึง ในสัมมติญาณน้ี มีวจนตัถะว่า  
วิ.สมฺมติมฺหิ(สมฺมุติมฺหิ) ญาณนฺติ สมฺมติญาณ .(สมฺมุติญาณ,ํมูล,อนุฏีกา ๗๙๖) 
ช่ือว่า สัมมติญาณ เพราะอรรถว่า ญาณ ในโวหาร(ว่าเป็นญาณ). 
วิ.สมฺมุติวเสน วา ปวตฺต ํสมฺมุติมฺหิ ณาณ . (มูลฏีกา ขอ้ ๗๙๖) 
 หรือ ญาณที่เป็นไป ด้วยอาํนาจสัมมุติ ช่ือว่า สัมมุติญาณ, ได้แก่ ญาณ                  

ที่เหลือ อนัเป็นวิสภาคะต่อญาณ ๓ นอกน้ี. 
( สมฺมนฺนิตพฺพาติ สมฺมติ - ศัพท์และเน้ือความอันชาวโลกพึงรู้ ร่วมกัน ช่ือว่า                   

สัมมต,ิ  ส ํปุพพบท + มน ญาเณ + ติ อิตถิลิงคปั์จจยั, ลบท่ีสุดธาตุ) 
 

อรรถกถาขันธยมก ปวัตติวาระ 
อิมสฺมึ  ปน  ปวตฺติวารสงฺขาเต  มหาวา เร  อุปฺปาทวาโร  นิโรธวาโร                         

อุ ปฺ ป า ท นิ โ ร ธ ว า โ ร ติ  ต โ ย  อ นฺ ต ร ว า ร า  โ ห นฺ ติ . เ ต สุ  ป ฐ โ ม  ธ มฺ ม า นํ                                    
อุ ปฺ ป า ท ล กฺ ข ณ สฺ ส  ที ปิ ต ตฺ ต า  อุปฺป าทวา โร ติ  วุ จฺ จติ . ทุ ติ โย  เต ส ญฺ เญ ว 
นิโรธลกฺขณสฺส  ทีปิตตฺตา  นิโรธวาโร ติ วุจฺจติ . ตติโย อุภินฺนมฺปิ  ลกฺขณานํ                            
ทีปิตตฺตา อุปฺปาทนิโรธวาโรติ วุจฺจติ. อุปฺปาทวาเรน เจตฺถ ธมฺมานํ อุปฺปชฺชนา-          
กาโรว ทีปิโต. นิโรธวาเรน ‘อุปฺปนฺนํ นาม นิจฺจํ นตฺถี’ติ เตสญฺเญว อนิจฺจตา                  
ทีปิตา. อุปฺปาทนิโรธวาเรน ตทุภย.ํ 

ตตฺถ  อุปฺปาทวา เร  ตาว  ติ ณฺณํ  อทฺธานํ  วเสน  ฉ  กาลเภทา  โหนฺติ  :-                   
ปจฺจุปฺปนฺโน  อตีโต  อนาคโต  ปจฺจุปฺปนฺเนนาตีโต  ปจฺจุปฺปนฺเนนานาคโต                         
อตีเตนานาคโตติ. เตสุ ‘ยสฺส รูปกฺขนฺโธ อุปฺปชฺชตี’ติ ปจฺจุปฺปนฺนาภิธานวเสน          
ปจฺจุปฺปนฺโน เวทิตพฺโพ. โส ปจฺจุปฺปนฺนานํ ธมฺมานํ ปจฺจกฺขโต คเหตพฺพตฺตา           
อติวิย สุวิญฺเญยฺโยติ ปฐม ํวุตฺโต. ยสฺส รูปกฺขนฺโธ อุปฺปชฺชิตฺถาติ อตีตาภิธานวเสน 
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อตีโต เวทิตพฺโพ. โส ปจฺจกฺขโต อนุภูตปุพฺพาน ํอตีตธมฺมาน ํอนุมาเนน อนาคเตหิ 
สุวิญฺเญยฺยตรตฺตา ทุติย ํวุตฺโต. ยสฺส รูปกฺขนฺโธ อุปฺปชฺชิสฺสตีติ อนาคตาภิธานวเสน 
อนาคโต เวทิตพฺโพ. โส ปจฺจกฺขโต จ อนุภูตปุพฺพวเสน จ คหิตธมฺมานุมาเนน 
‘อนาคเตปิ เอวรูปา ธมฺมา อุปฺปชฺชิสฺสนฺตี’ติ คเหตพฺพโต ตติย ํวุตฺโต. 

ย สฺส  รูปกฺข นฺ โธ  อุปฺป ชฺช ติ ,  ตสฺส  เ วทนากฺข นฺโธ  อุปฺป ชฺ ชิ ตฺถา ติ                             
ปจฺจุปฺปนฺเนน สทฺธึ อตีตาภิธานวเสน ปจฺจุปฺปนฺเนนาตีโต เวทิตพฺโพ. โส มิสฺสเกสุ 
ตี สุ  สุ วิ ญฺ เญ ยฺยต รตฺ ต า  จตุ ตฺ ถํ  วุ ตฺ โต . ย สฺส  รูปกฺข นฺ โธ  อุปฺป ชฺช ติ ,  ตสฺส                            
เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺป ชฺ ชิ สฺสตี ติ  ปจฺจุปฺปนฺ เนน  สทฺธึ  อนาคตาภิธานวเสน                        
ปจฺจุปฺปนฺเนนานาคโต เวทิตพฺโพ. โส ปจฺจกฺขโต คเหตพฺพาน ํธมฺมาน ํอตฺถิตาย 
อตฺถโต  สุวิญฺเญยฺยตโรติ  ปญฺจมํ วุตฺโต . ยสฺส  รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชิตฺถ,  ตสฺส 
เวทนากฺขนฺโธ อุปฺปชฺชิสฺสตีติ อตีเตน สทฺธึ อนาคตาภิธานวเสน อตีเตนานาคโต 
เวทิตพฺโพ. โส ปุริเมหิ ทุวิญฺเญยฺโยติ ฉฏฺฐ ํวุตฺโต.(อ.ขนฺธยมก ปวตฺติวาร น. ๓๓๗-๘)                                                                         

ก็ อันตรวาระมี ๓ คือ  อุปปาทวาระ  นิโรธวาระ  อุปปาทนิโรธวาระ           
ในมหาวาระ กล่าวคือปวตัติวาระน้ี. 
 ในวาระทั้ ง ๓ เหล่านั้น วาระที่ ๑ เรียกว่า อุปปาทวาระ  เพราะแสดง                 
อุปปาทลกัขณะ ของธรรมทั้งหลาย. 
 วาระที่ ๒ เรียกว่า นิโรธวาระ เพราะแสดงนิโรธลกัขณะ ของธรรมทั้งหลาย
เหล่านั้นนัน่แหละ. 
 วาระที่ ๓ เรียกว่า อุปปาทนิโรธวาระ เพราะแสดงแมล้กัขณะทั้ง ๒. 

อน่ึง อาการคือความเกิดขึ้น ของธรรมทั้งหลาย อันพระผูม้ีพระภาคเจ้า            
ทรงแสดงในปวัตติวาระน้ี ด้วยอุปปาทะวาระ, อนิจจตา ของธรรมทั้งหลาย
เหล่านั้นนั่นเอง ทรงแสดงดว้ยนิโรธวาระว่า “อุปฺปนฺน  นาม นิจฺจ  นตฺถิ - ช่ือว่า  
ความเกิดขึ้น เป็นนิจจะยอ่มไม่มี”,  ทรงแสดงอาการคือความเกิดขึ้นและอนิจจตา
ทั้ง ๒นั้น ดว้ยอุปปาทนิโรธวาระ. 
 ในอุปปาทวาระนั้น มีประเภทแห่งกาล ๖ อย่าง ดว้ยอาํนาจ แห่งอทัธา ๓ 
ก่อน คือ ปัจจุบัน   อ ดีต  อนาคต  อ ดีตกับปัจจุบัน   อนาคตกับปัจจุบัน                       
อนาคตกบัอดีต. 
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 ในกาล ๖ เหล่านั้น ปัจจุบนักาล พึงทราบ ดว้ยอาํนาจของช่ือที่เป็นปัจจุบนั               
ว่า ยสฺส  รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชติ(รูปขันธ์ ก าลังเกิด แก่บุคคลใด), ปัจจุบันนั้น 
พระองค์ตรัสไว้เป็นปฐม เพราะว่า “ปัจจุบันนั้น เป็นธรรมที่บุคคล พึงรู้ง่าย                
เ กิ น จะ เป รียบ  เพ รา ะ ค ว า ม ที่ ปั จ จุบัน ธ ร ร ม ทั้ ง ห ล า ยพึ ง ถู ก ถื อ เ อ า ไ ด้                      
โดยปัจจกัขญาณ” ดงัน้ี. 
 อดีตกาล พึงทราบ ด้วยอํานาจของช่ือที่เป็นอดีตว่า  ยสฺส รูปกฺขนฺโธ                   
อุปฺปชฺชิตฺถ(รูปขันธ์ เคยเกิด แก่บุคคลใด),  อดีตนั้นพระองค์ตรัสไวเ้ป็นที่ ๒
เพราะความที่อดีตธรรมทั้งหลายที่เคยเกิดแลว้ พึงถูกถือเอาได ้โดยปัจจกัขญาณ
บุคคลพึงรู้ง่ายดีกว่าอนาคตธรรมทั้งหลาย โดยอนุมานญาณ. 
 อนาคตกาล พึงทราบ ดว้ยอาํนาจของช่ือที่เป็นอนาคตว่า ยสฺส  รูปกฺขนฺโธ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ(รูปขนัธ์ จกัเกิด แก่บุคคลใด), อนาคตนั้น พระองค์ตรัสไวเ้ป็นที่ ๓ 
เพราะพึงถือเอาว่า “ธรรมทั้งหลายที่มีสภาวะอย่างน้ี จักเกิดขึ้น แม้ในอนาคต” 
ด้วยอํานาจอดีตธรรมที่เคยเกิดแล้ว โดยปัจจักขญาณ  และด้วยอนาคตธรรม                 
ที่ถือเอาโดยอนุมาน. 

ปัจจุปปันนาตีตะ พึงทราบ ด้วยอาํนาจของช่ือที่เป็นอดีตกับปัจจุบันว่า             
ยสฺส รูปกฺขนฺโธ อุปฺปชฺชติ,  ตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ อุปฺปชฺชิตฺถ(รูปขนัธ์ กาํลงัเกิด  
แก่บุคคลใด, เวทนาขนัธ์ ก็เคยเกิด แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?),  ปัจจุปปันนาตีตะนั้น
พระองคต์รัสไวเ้ป็นที่ ๔ เพราะพึงรู้ง่ายดีกว่า ในกาลทั้ง ๓ ที่เจือปนกนั(เหตุเพราะ
พึงรู้โดยปัจจกัขญาณเท่านั้น). 

ปัจจุปปันนานาคตะ  พึงทราบ ดว้ยอาํนาจของช่ือที่เป็นอนาคตกบัปัจจุบนั
ว่า  ยสฺส  รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชติ,  ตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ อุปฺปชฺชิสฺสติ(รูปขันธ์              
กําลังเกิด  แก่บุคคลใด, เวทนาขันธ์ ก็จัก เกิด แก่บุคคลนั้ น ใช่ไหม ?) ,                         
ปัจจุปปันนานาคตะนั้ น พระองค์ตรัสไว้เป็นที่  ๕  เพราะ ว่าพึง รู้ง่ายกว่า               
โดยอรรถ  เพราะความมีอยู่  แห่งปัจจุบันน ธรรมทั้ งหลายที่ พึงถูกถือเอา                     
โดยปัจจกัขญาณ. 
 อตีตานาคตะ พึงทราบ ด้วยอํานาจของช่ือที่ เ ป็นอนาคตกับอดีตว่า                
ยสฺส  รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชิตฺถ,  ตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชิสฺสติ(รูปขันธ์              
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เคยเกิด แก่บุคคลใด, เวทนาขนัธ์ ก็จกัเกิด แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?),                          อตี
ตานาคตะนั้น พระองค์ตรัสไวเ้ป็นที่ ๖  เพราะว่า พึงรู้ได้ยาก กว่ากาลทั้งหลาย
ก่อน. 

 
ภังคานุปัสสนาในฐานะแห่งวยลกัขณวิปัสสนา 

 

อารมฺมณอนฺวเยน   อุโภ เอกววตฺถนา 
นิโรเธ อธิมุตฺตตา   วยลกฺขณวิปสฺสนา. 

อารมฺมณอนฺวเยน อุโภ เอกววตฺถนาติ ปจฺจกฺขโต ทิฏฺฐสฺส อารมฺมณสฺส  อนฺ
วเยน อนุคมเนน ยถา อิท,ํ ตถา อตีเตปิ สงฺขารคต ํภิชฺชิตฺถ, อนาคเตปิ                   ภิชฺ
ชิสฺสตีติ เอว ํอุภินฺน ํเอกสภาเวเนว ววตฺถาปนนฺติ อตฺโถ. 
วุตฺตมฺปิ เจต ํโปราเณหิ -: 

“สวิํชฺชมานมฺหิ วิสุทฺธทสฺสโน  ตทนฺวย  เนติ อตีตนาคเต 
 สพฺเพปิ สงฺขารคตา ปโลกิโน  อุสฺสาวพินฺทู สูริเยว อุคฺคเต”ติ. 
 นิโรเธ อธิมุตฺตตาติ เอว ํอุภินฺน ํภงฺควเสน เอกววตฺถาน ํกตฺวา ตสฺมิญฺเญว 

ภงฺคสงฺขาเต นิโรเธ อธิมุตฺตตา ตคฺครุตา ตนฺนินฺนตา ตปฺโปณตา ตปฺปพฺภารตาติ 
อตฺโถ. วยลกฺขณวิปสฺสนาติ เอสา วยลกฺขณวิปสฺสนา นามาติ วุตฺต ํโหติ. 

                                                                              (วิ.ม. ขอ้ ๗๔๕ หนา้ ๓๑๖ - ๗) 
 

 
ก า ร กํ า ห น ด อ า ร ม ณ์ ทั้ ง  ๒  ( โ ด ย เ ป็ น อ า ร ม ณ์ ที่ เ ห็ น ป ร ะ จั ก ษ์                              

และไม่ได้เห็นประจักษ์คือเห็นไปตาม) ว่ามีสภาวะเสมอกัน(โดยภาวะแห่ง               
ภังคขณะ)(อย่างน้ีว่า ปัจจุบันสังขารน้ี กาํลังแตกดบั ฉันใด, สังขาร แม้ในอดีต              
ก็แตกดับแล้ว, สังขาร แม้ในอนาคต ก็จักแตกดับ ฉันนั้ น)โดยการไปตาม                 
(คือติดตามญาณนั้น ที่เห็นความดบั)แห่งปัจจุบนัอารมณ์(โดยประจกัษ)์  

(เพราะกระทาํ ซ่ึงการกําหนด อย่างน้ี) จึงมีความน้อมจิตไป ในนิโรธ 
(กล่าวคือความแตกดบันั้นนัน่แหละ ไดแ้ก่ มีความหนกัไป ในนิโรธนั้น                มี
ความเอนไปในนิโรธนั้น มีความโอนไปในนิโรธนั้น มีความเง้ือมไป               ใน
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นิโรธนั้น) ช่ือว่า วยลักขณวิปัสสนา. 
 

บทว่า การก าหนดอารมณ์ทั้ง ๒ ว่ามีสภาวะเสมอกัน โดยการไปตาม            
(ญาณนั้นที่เห็นความดบั)แห่งปัจจุบันอารมณ์ ความว่า การกาํหนดสังขารทั้ง ๒ 
(โดยเป็นอารมณ์ที่ เ ห็นประจักษ์และไม่ได้เห็นประจักษ์คือ เห็นไปตาม)                  
โดยมีสภาวะเสมอกนัทีเดียว(โดยภาวะแห่งภงัคขณะ) อยา่งน้ีว่า “ปัจจุบนัสังขารน้ี 
กําลังแตกดับ ฉันใด, สังขารแม้ในอดีต ก็แตกดับแล้ว, สังขารแม้ในอนาคต               
ก็จักแตกดับ ฉันนั้น” ดังน้ี โดยอันวยญาณ คือโดยการติดตาม(อนุคมนญาณ)     
ญาณที่เห็นปัจจุบนัอารมณ์โดยปัจจกัขญาณ. 

ดงัคาํที่พระโบราณาจารยท์ั้งหลายกล่าวไวว่้า :  
พระโยคาวจรผูม้ีการเห็นความดับที่บริสุทธ์ิ ในสังขารอันเป็นปัจจุบัน           

ที่ไดอ้ยู ่โดยประจกัษ,์  
ย่ อ มน า อั น ว ยญ าณไปต าม ปั จ จั ก ข ญ า ณ ที่ เ ห็ น ค ว า ม แ ต ก ดั บ                                

แห่งปัจจุบนัสังขารนั้น คือนาํไปในสังขารที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคต,                 
ว่าสังขารแมท้ั้งปวง มีความแตกทาํลายเป็นปกติ, 
เปรียบเหมือนหยาดนํ้าคา้ง ในเมื่อพระอาทิตยข์ึ้น ฉะนั้น. 
 
 
(ตทนฺวย  เนตีติ ตสฺส ปจฺจุปฺปนฺนสงฺขารภงฺคทสฺสิโน ญาณสฺส อนฺวยํ              

อนุคตภูต ํญาณ ํปวตฺเตติ, มหาฏีกา 
บทว่า  ย่อมน าไป  ซ่ึ งอันวยะนั้ น  ความว่า  ย่อมทําญาณที่ ไปตาม                       

คือที่ เ ป็นไปตามปัจจักขญาณนั้ นที่ เ ห็นความแตกดับแห่งปัจจุบันสังขาร                   
ให้เป็นไป) 

 

บทว่า มีความน้อมจิตไปในนิโรธ ความว่า เพราะกระทาํ ซ่ึงการกาํหนด
สังขารทั้ง ๒ ว่ามีสภาวะเสมอกนั ดว้ยอาํนาจความดบั อย่างน้ี จึงมีความน้อมไป
ในนิโรธ กล่าวคือความแตกดบันั้นนั่นแหละ ไดแ้ก่ มีความหนักไปในนิโรธนั้น  
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มีความเอนไปในนิโรธนั้ น มีความโอนไปในนิโรธนั้ น มีความเ ง้ือมไป                     
ในนิโรธนั้น.  

 

บทว่า วยลักขณวิปัสสนา มีคาํอธิบายกล่าวไวว่้า การกาํหนดสังขารทั้ง ๒  
โดยมีสภาวะเสมอกันนั่น เป็นวิปัสสนาในวยลักขณะ คือในวิปริณามลักขณะ          
ช่ือว่า วยลกัขณวิปัสสนา ไดแ้ก่ ภงัคานุปัสสนา. 

(เอสา วยลกฺขเณ วิปริณามลกฺขเณ วิปสฺสนา ภงฺคานุปสฺสนาติ อตฺโถ,            
มหาฏีกา).  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

กถาว่าด้วยการจ าแนกขันธ์ท่ีเป็นอดีตเป็นต้น 
 
ภควตา ปน :-  
 "ยงฺกิ ญฺจิ รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อชฺฌตฺต  วา พหิทฺธา วา 
โอฬาริก  วา สุขุม  วา หีน  วา ปณีต  วา ย  ทูเร สนฺติเก วา, ตเทกชฺฌ  
อภิสญฺญูหิตฺวา อภิสงฺขิปิตฺวา อย  วุจฺจติ รูปกฺขนฺโธ. ยา กาจิ เวทนา. ยา กาจิ ส

ญฺญา. เย เกจิ สงฺขารา.                              ยงฺกิญฺจิ วิญฺญาณ  อตีตานาคตปจฺ
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จุปฺปนฺน  อชฺฌตฺต  วา ฯเปฯ อภิสงฺขิปิตฺวา                  อย  วุจฺจติ วิญฺญ าณกฺขนฺ
โธ"ติ(อภิ.วิ. ๓๕/๒-๒๖/๑-๑๑) เอวํ  ขนฺธา วิตฺถาริตา. 
                                                         (วิ.ม.อตีตาทิวิภาคกถา ทุติยภาค.ขอ้ ๔๙๓ หนา้ ๑๑๕) 

 

ก็  ขัน ธ์ ทั้ ง ห ล า ย  อัน พ ร ะ ผู้มี พ ร ะ ภ า ค ท ร ง ใ ห้ พิ ส ด า ร อ ย่ า ง น้ี ว่ า                             
"รูปทั้งส้ินอันใด ที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน,  เป็นภายในหรือภายนอก,                   
หยาบหรือละเอียด, เลวหรือประณีต, มีในที่ไกลหรือมีในที่ใกล,้ รูปทั้งปวงนั้น             
(ที่ทรงแสดงไวเ้ป็นแผนกๆดว้ยบททั้งหลายมีอดีตเป็นต้น)ทรงรวบรวมย่อเขา้
(เป็นหมู่กอง ด้วยปัญญา ในความเป็นอย่างเดียวกัน ที่ เรียกว่า รุปปนลักขณะ)               
น้ีเรียกว่ารูปขนัธ์. เวทนาทั้งส้ิน ฯเปฯ สัญญาทั้งส้ิน ฯเปฯ สังขารทั้งส้ิน ฯเปฯ 
วิญญาณทั้งส้ินอนัใด ที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบนั,  เป็นภายในหรือภายนอก,                   
หยาบหรือละเอียด, เลวหรือประณีต, มีในที่ไกลหรือมีในที่ใกล,้ วิญญาณทั้งปวง
นั้น(ที่ทรงแสดงไวเ้ป็นแผนกๆดว้ยบททั้งหลายมีอดีตเป็นตน้)ทรงรวบรวมย่อเขา้
(เป็นหมู่กอง ดว้ยปัญญา ในความเป็นอย่างเดียวกนั ที่เรียกว่า อารัมมณวิชานน
ลกัขณะ) น้ีเรียกว่าวิญญาณขนัธ์. 

 

 
 
 
 
 

อธิบายรูปขันธ์ 
กาล ๓ 

อิท ํปน อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ํนาม สุตฺตนฺตปริยายโต อภิธมฺมนิทฺเทสโต-
ติ ทุวิธํ. ตํ สุตฺตนฺตปริยาเย ภเวน ปริจฺฉินฺนํ. ปฏิสนฺธิโต หิ ปฏฺฐาย อตีตภเวสุ  
นิพฺพตฺตํ รูปํ  อนนฺตรภเว  วา  นิพฺพตฺตํ โหตุ  กปฺปโกฏิสตสหสฺสมตฺถเก  วา,                  
สพฺพ  ํอตีตเมว นาม. จุติโต ปฏฺฐาย อนาคตภเวสุ นิพฺพตฺตนกรูปํ อนนฺตรภเว วา 
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นิ พฺ พ ตฺ ตํ  โหตุ  ก ปฺ ป โก ฏิ ส ต ส หสฺ ส มตฺถ เก  ว า ,  ส พฺ พํ อ น า ค ต เมว  น าม .                              
จุติปฏิสนฺธิอนนฺตเร ปวตฺตรูปํ ปจฺจุปฺปนฺนํ นาม. อภิธมฺมนิทฺเทเส ปน ขเณน                        
ปริจฺฉินฺน.ํ ตโย หิ รูปสฺส ขณา อุปฺปาโท ฐิติ ภงฺโคติ. อิเม ตโย ขเณ ปตฺวา นิรุทฺธํ 
รูปํ สมนนฺตรนิรุทฺธ ํวา โหตุ อตีเต กปฺปโกฏิสตสหสฺสมตฺถเก วา, สพฺพ ํอตีตเมว 
นาม. ตโย ขเณ อสมฺปตฺต  ํรูปํ เอกจิตฺตกฺขณมตฺเตน วา อสมฺปตฺต  ํโหตุ อนาคเต              
กปฺปโกฏิสตสหสฺสมตฺถเก วา, สพฺพ ํอนาคตเมว นาม. อิเม ตโย ขเณ สมฺปตฺต ํรูปํ 
ป น  ป จฺ จุปฺ ป นฺ นํ  น า ม . ต ตฺ ถ  กิ ญฺ จา ปิ  อิ ทํ  สุ ตฺ ต นฺ ต ภ า ชนียํ,  เอ วํ ส นฺ เตปิ                                             
อภิธมฺมนิทฺเทเสเนว อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนรูปํ นิทฺทิฏฺฐนฺติ เวทิตพฺพ.ํ 
 อปโร นโย— อิทญฺหิ รูปํ อทฺธาสนฺตติสมยขณวเสน จตุธา อตีต ํนาม โหติ. 
ตถา อนาคตปจฺจุปฺปนฺน.ํ ฯเปฯ. 
                                                                                                 (อ.ขนฺธวิภงฺค ขอ้ ๓ หนา้ ๘) 
  

 ก็ รูปน้ี  ช่ือว่า  เป็นอดีต  อนาคต  และปัจจุบนั  มี  ๒  อยา่ง  คือ 
 รูป โดยปริยายแห่งพระสูตร  ๑  รูป โดยนิทเทศแห่งพระอภิธรรม  ๑. 

 

รูป โดยปริยายแห่งพระสูตร ก าหนดด้วยภพ 
 ในปริยายแห่งพระสูตร  ทรงกําหนด  ซ่ึง รูปที่ เ ป็นอดีต  อนาคต                       
และปัจจุบันนั้ น ด้วยภพ.  อธิบายว่า จําเดิมแต่ปฏิสนธิ(ในปัจจุบันภพน้ี)                      
รูปที่บังเกิดแล้ว ในอดีตภพทั้ งหลาย  หรือรูปที่บังเกิดแล้ว ในอนันตรภพ                        
หรือว่า รูปที่บังเกิดแล้ว ในภพที่สุดแห่งแสนโกฏิกัป ,  รูปทั้ งหมด ช่ือว่า                        
เป็นรูปอดีตเท่านั้น.    
 จําเดิมแต่จุติ(ในปัจจุบันภพน้ี) รูปที่จักบังเกิด ในอนาคตภพทั้งหลาย              
หรือรูปที่จะบังเกิด ในอนันตรภพ  หรือว่ารูปที่จักบังเกิด ในภพที่สุดแห่ง                     
แสนโกฏิกปั,  รูปทั้งหมด ช่ือว่า  รูปอนาคตเท่านั้น.   
 รูปที่กาํลงัเป็นไป ในระหว่างจุติและปฏิสนธิ  ช่ือว่า  รูปปัจจุบัน. 

 

รูป โดยนิทเทศแห่งพระอภิธรรม ก าหนดด้วยขณะ 
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 ส่วน ในนิเทศแห่งพระอภิธรรม  ทรงกาํหนดรูป ด้วยขณะ.  อธิบายว่า      
ขณะแห่งรูปมี  ๓  อยา่ง  คือ  อุปปาทขณะ ฐิติขณะ  ภงัคขณะ. รูปที่ถึง ซ่ึงขณะทั้ง  
๓ เหล่าน้ีแล้วดับไป  หรือรูปที่ดับแล้วไม่มีระหว่าง  หรือรูปในขณะที่สุด                  
แห่งแสนโกฏิกปั ที่เป็นอดีต,  รูปทั้งหมด  ช่ือว่า  รูปอดีตเท่านั้น. 
 รูปที่ยงัไม่ถึง ซ่ึงขณะทั้ง  ๓  หรือรูปที่ยงัไม่ถึง โดยเพียงขณจิตหน่ึง                 
หรือว่า รูปที่ยงัไม่ถึง ในขณะที่สุดแห่งแสนโกฏิกปั ที่เป็นอนาคต,  รูปทั้งหมด  
ช่ือว่า  รูปอนาคตเท่านั้น.   
 ส่วน รูปที่ถึง ซ่ึงขณะทั้ง  ๓  เหล่าน้ี ช่ือว่า รูปปัจจุบัน. 
  

 ในขนัธวิภงัคน์ั้น รูปน้ี เป็นการจาํแนกตามพระสูตร  แมก้็จริง,  ถึงอยา่งนั้น 
พึงทราบว่า  รูปที่เป็นอดีต  อนาคต  และปัจจุบนั  แสดงไขแลว้  โดยนิเทศแห่ง
พระอภิธรรมเท่านั้น. 

อีกนัยหน่ึง รูปน้ี ช่ือว่าเป็นอดีต โดยประการ  ๔ ด้วยอาํนาจแห่งอัทธา  
สันตติ  สมยั  และขณะ.  รูปเป็นอนาคตและปัจจุบนั ก็อยา่งนั้น. 

 
วิ.ม.ข้อ ๔๙๔ - ๕๐๓ หน้า ๑๑๕-๑๒๐   ,   อ.ปฏิ.ม.ข้อ ๔๘ หน้า ๒๖๔-๙ 

อ.ขันธวิภงฺค ข้อ ๕-๑๓ หน้า ๘-๒๐, สารัตถทีปนฏีีกา ตติยภาค หน้า ๒๒๖-๒๓๐ 
ตตฺถ  รู ปํ  ตาว อทฺธาสนฺตติสมยขณวเสน จตุธา  อตีตํ นาม  โหติ .                        

ตถา อนาคตปจฺจุปฺปนฺน.ํ 
ในขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้น เบื้องแรก รูป ช่ือว่าเป็นอดีตโดยประการ  ๔         

ด้วยอาํนาจแห่ง  อัทธา  สันตติ  สมัย  และขณะ.  รูปเป็นอนาคตและปัจจุบัน                 
ก็อยา่งนั้น. 

(รูปอดีตอทัธา รูปอดีตสันตติ รูปอดีตสมยั และรูปอดีตขณะ, 
รูปอนาคตอทัธา รูปอนาคตสันตติ รูปอนาคตสมยั และรูปอนาคตขณะ, 
รูปปัจจุบนัอทัธา รูปปัจจุบนัสันตติ รูปปัจจุบนัสมยั และรูปปัจจุบนัขณะ) 
 

ว่าด้วยอัทธา 
ตตฺถ   อทฺธาวเสน   ตาว   เอกสฺส  เอกสฺมึ  ภเว  ปฏิสนฺธิโต ปุพฺเพ อตีตํ,              
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จุติโต อุทฺธ ํอนาคต ํอุภินฺนมนฺตเร ปจฺจุปฺปนฺน.ํ   
ใน ๔ ประการเหล่านั้น  ด้วยอ านาจอัทธาก่อน ในภพหน่ึง รูปของบุคคล            

ผู ้หน่ึง  ในกาลก่อนแต่ปฏิสนธิ  เ ป็นรูปอดีต ,   รูปในกาลเบื้ องบนแ ต่ จุติ                        
เป็นรูปอนาคต, รูปในระหว่างกาลทั้ง ๒  เป็นรูปปัจจุบัน. 

 

ว่าด้วยสันตต ิ
สนฺตติวเสน สภาคเอกอุตุสมุฏฺฐาน ํ เอกาหารสมุฏฺฐานญฺจ ปุพฺพาปริยวเสน                                 

ปวตฺตมานมฺปิ ปจฺจุปฺปนฺนํ, ตโต ปุพฺเพ วิสภาคอุตุอาหารสมุฏฺฐานํ  อตีตํ,                   
ปจฺฉา  อนาคต.ํ    

ด้วยอ านาจสันตติ  อุตุชรูป อันมีอุตุที่เป็นสภาคะกันและมีอุตุเดียวกัน                 
เป็นสมุฏฐาน แมก้าํลงัเป็นไป ดว้ยอาํนาจเป็นเบื้องตน้และเบื้องปลาย เป็นอุตุชรูป
ปัจจุบันสันตติ(ความว่า อุตุเย็นเป็นสภาคะกบัเย็น,อุตุร้อนเป็นสภาคะกบัร้อน.                      
ก็ เย็นหรือร้อนใด ที่ประชุมในสรีระ กาํลังเป็นไปด้วยอาํนาจความเกิดสืบต่อ                  
(คือปุพฺพาปรวเสน) ที่ไม่หย่อน ไม่ย่ิง(เพราะมีประมาณเสมอกันแห่งอประ              
กบัปุพพะ เพราะเหตุนั้นจึงช่ือว่า)มีอาการเดียวกนั (หรือ ปวตฺติกาลวเสน วา อนูน  
อนธิก , สมานสภาวตาย เอกาการ ,อนุฏีกา), เยน็หรือร้อนนั้น เรียกว่าอุตุเดียวกนั,                  
เพราะเหตุนั้ น ท่านทํา  เอกศัพท์ เพราะความมีหลายอย่างแห่งสภาคอุตุ ,                  
แมใ้นอาหารก็อยา่งน้ี,มูลฏีกาหนา้ ๘,มหาฏีกา หนา้ ๑๗๓,คณฺฐิ หนา้ ๑๘๑)  

และอาหารชรูป อันมีอาหาร(ที่เป็นสภาคะกัน)และมีอาหารเดียวกัน                  
เป็นสมุฏฐาน แม้กําลัง เป็นไป ด้วยอํานาจเป็นเบื้ องต้นและเบื้ องปลา ย                       
เป็นอาหารชรูปปัจจุบันสันตติ(อาหารมีในเวลาเช้าเป็นตน้อนับุคคลกาํลงับริโภค 
โดยวาระหน่ึง ช่ือว่า เอกาหาร,จูฬฏีกา), 

" เอกาหารสมุฏฺฐานนฺติ  ปน วุตฺตตฺตา เอกสฺเสว อาหารสฺส โยชนา                         
ยตฺุตรูปาติ อปเร.(อนุฏีกา หนา้ ๑๓) 

อุตชรูปและอาหารชรูปอนัมีอุตุและอาหารที่เป็นวิสภาคะกนัเป็นสมุฏฐาน
เป็นไปแล้วในกาลก่อนแต่ปัจจุบันนั้น  เป็นรูปอดีตสันตติ,  จะเป็นไปในกาล
ภายหลงัแต่ปัจจุบนันั้น  เป็นรูปอนาคตสันตติ.   
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จิตฺตชํ  เอกวีถิเอกชวนเอกสมาปตฺติสมุฏฺฐานํ   ปจฺจุปฺปนฺนํ,  ตโต  ปุพฺเพ  
อตีต,ํ ปจฺฉา   อนาคต.ํ    

รูปที่ เกิดเพราะจิต มีปัญจทวารวิถี เดียวกัน(ปญฺจทฺวารวเสนติ เอตฺถ                      
ปญฺจทฺวาราวชฺชนโต ปฏฺฐาย ยาว ตทารมฺมณํ, ยาว ชวน,ํ ยาว วา โวฏฺฐพฺพน,ํ ตาว 
ปวตฺตา  จิ ตฺตสนฺตติ  เอก วีถิ ,  อนุฏีก า  ห น้า  ๑๓ )  มโนทวารชวนเดี ยว กัน                            
และมีฌานสมาบตัิ ผลสมาบตัิเดียวกนัเป็นสมุฏฐาน  เป็นจิตตชรูปปัจจุบันสันตติ,  
รูป เ ป็ น ไ ป แ ล้ว ในก าลก่อน แ ต่ปั จ จุบัน นั้ น   เ ป็น จิตตชรูปอดีต สันตติ ,                           
รูปจะเป็นไปในกาลภายหลงัแต่ปัจจุบนันั้น เป็นจิตตชรูปอนาคตสันตติ.   

สนฺตติสมยกถา วิปสฺสกาน ํอุปการตฺถาย อฏฺฐกถาสุ กถิตา.(มูลฏีกา หน้า. ๘ 
มหาฏีกา หนา้ ๑๗๓,คณฺฐิ หนา้ ๑๘๑) 

สันตติกถาและสมัยกถา ท่านกล่าวไว้ในอัฏฐกถา เพื่อประโยชน์                            
ต่อการอุปการะแก่วิปัสสกบุคคลทั้งหลาย. 

เอตฺถ จ สมย  อนามสิตฺวาว สนฺตติวเสน, สนฺตติญฺจ อนามสิตฺวาว สมยวเสน 
อตีตาทิวิภาโค คเหตพฺโฑ.(อนุฏีกา หนา้ ๑๓) 

วิภาคมีอดีตเป็นต้น ไม่เพ่งแล้วซ่ึงสมัยนั่นเทียว พึงถือเอา ด้วยอํานาจ
สันตติ, และไม่เพ่งแลว้ซ่ึงสันตตินัน่เทียว พึงถือเอา ดว้ยอาํนาจสมยั. 

 

กมฺมสมุฏฺฐานสฺส  ปาฏิเยกฺก   สนฺตติวเสน อตีตาทิเภโท  นตฺถิ. เตสญฺเญว   
ปน  อุตุอาหารจิตฺตสมุฏฺฐานาน  อุปตฺถมฺภกวเสน ตสฺส อตีตาทิภาโว เวทิตพฺโพ .   

ประเภทมีอดีตเป็นตน้ ดว้ยอาํนาจสันตติ(มีอดีตสันตติเป็นต้น) ไม่มีแยก
เป็นแผนกหน่ึงต่างหาก แก่รูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐาน.   

แต่ ความเป็นอดีตเป็นตน้แห่งกมัมชรูปนั้น(มีกมัมชรูปอดีตสันตติเป็นตน้) 
พึงทราบ ดว้ยอาํนาจอุปัตถมัภกปัจจยั ของสมุฏฐานทั้งหลายมีอุตุ อาหารและจิต
เหล่านั้นนัน่แหละ   

มหาฏีกา 
ชนโก เหตุ, อุปตฺถมฺภโก ปจฺจโย, เตสํ อุปฺปาทนํ อุปตฺถมฺภนญฺจ กิจฺจํ.          

ยถา พีชสฺส องฺกุรุปฺปาทนํ, ปถวีอาทีนญฺจ ตทุปตฺถมฺภนํ  กมฺมสฺส กฏตฺตารูป-            
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วิปากุปฺปาทน ํอาหาราทีน ํตทุปตฺถมฺภน,ํ เอว ํเอเกกสฺส กลาปสฺส จิตฺตุปฺปาทสฺส จ 
ชนกานํ กมฺมานนฺตราทิปจฺจยภูตานํ อุปตฺถมฺภกานญฺจ สหชาตปุ เรชาต -                        
ปจฺฉาชาตานํ กิจฺจํ ยถาสมฺภว ํโยเชตพฺพ.ํ(มูลฏีกา หน้า. ๘ มหาฏีกา หน้า ๑๗๓,                   
คณฺฐิ หน้า ๑๘๑ - ๒) 

 เอว ํอุตุอาทีนํ สภาควิสภาคตาสมฺภวโต ตํสมุฏฺฐานรูปานํ สนฺตติวเสน               
อตีตาทิวิภาโค วุตฺโต, กมฺมสฺส ปน เอกภวนิพฺพตฺตกสฺส สภาควิสภาคตา นตฺถีติ 
ตสํมุฏฺฐานรูปาน ํสนฺตติวเสน อตีตาทิวิภาค ํอวตฺวา อุปตฺถมฺภกวเสเนว วุตฺโต.  

(มหาฏีกา ข้อ ๔๙๔ หน้า ๑๗๓,ไม่มีในมูลฏีกา อนุฏีกา,คณฺฐิ) 

 ช น ก เ ป็ น เ ห ตุ , อุ ปั ต ถัม ภ ก เ ป็ น ปั จ จัย ,  ก า ร ทํา ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น เ ป็ น กิ จ                          
(อุปปาทนกิจ) ของชนกเหตุ  และการอุ ปัตถัมภ์เป็นกิจ(อุ ปัตถัมภนกิ จ)                        
ของอุปัตถมัภกปัจจยัเหล่านั้น. เปรียบเหมือนว่า การทาํหน่อให้เกิดขึ้นเป็นกิจ ของ
เมล็ด และการอุปัตถมัภ์หน่อนั้นเป็นกิจของปถวีเป็นต้น, การท ากฏัตตารูปและ
วิบากให้เกิดขึ้น เ ป็นกิจของกรรม(กรรมเป็นชนกเหตุ ) ,  การอุ ปัตถัมภ์                      
กฏัตตารูปนั้น เป็นกิจของสมุฏฐานทั้งหลายมีอาหารเป็นต้น(อาหารเป็นต้น             
เป็นอุปัตถัมภกปัจจัย) ฉันใด,  อันบัณฑิตพึงประกอบกิจ ของพวกชนกเหตุ                     
ที่ เ ป็นกัมมปัจจัย เ ป็นต้น(คืออุปนิสสยปัจจัย)และอนันตรปัจจัย เป็นต้น                             
(คือสมนันตรานันตรูปนิสสยาทิ) และกิจของพวกอุปัตภัมภกปัจจัย ที่ เป็น                    
สหชาตะ ปุเรชาตะและปัจฉาชาตปัจจัย แก่(กัมมช)รูปกลาป แต่ละกลาป                      
และแก่(วิปาก)จิตตุปบาท ตามสมควร ฉันนั้น. 
  
 
 จิตฺตุปฺปาทสฺส เจตฺถ กมฺมานนฺตราทิปจฺจยวเสน,อิตรสฺส กมฺมาทิวเสเนว 
ชนกภาเว โยชนา ทฏฺฐพฺพา. ตถา จิตฺตุปฺปาทสฺส ปุเรชาตวเสน, อิตรสฺส                          
ปจฺฉาชาตวเสน, อุภเยสมฺปิ สหชาตวเสน อุปตฺถมฺภน  เวทิตพฺพ . 
                                                                                                               (อนุฏีกา หน ้๑๔) 
 ในเร่ืองน้ี พึงทราบ การประกอบในความเป็นชนกเหตุ แก่วิปากจิตตุปบาท 
ดว้ยอาํนาจกมัมานันตราทิปัจจยั, และในความเป็นชนกเหตุแก่กฏตัตารูปกลาป
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นอกน้ี ดว้ยอาํนาจกมัมาทินัน่เอง, พึงทราบการอุปัตถมัภนะ ดว้ยอาํนาจปุเรชาตะ
แก่วิปากจิตตุปบาท, ดว้ยอาํนาจปัจฉาชาตะ แก่กมัมชกลาปนอกน้ี, ดว้ยอาํนาจ
สหชาตะ แมแ้ก่วิปากจิตตุปบาทและกมัมชกลาปทั้ง ๒. 
  

 การจําแนกมีอดีตเป็นต้น อันท่านอัฏฐกถากล่าวไว้ ด้วยอํานาจสันตติ               
ของรูปทั้ งหลายที่มีอุตุเป็นต้นนั้นเป็นสมุฏฐาน เพราะอุตุเป็นต้นมีความเป็น               
สภาคะและวิสภาคะ อย่างน้ี, ส่วน ความเป็นสภาคะและวิสภาคะ ของกรรม              
ที่ท าให้บังเกิดในภพเดียวกันไม่มี เพราะเหตุนั้น ท่านจึงไม่กล่าว ซ่ึงการจ าแนก              
มีอดีตเป็นต้น ด้วยอ านาจสันตติ ของรูปทั้งหลายที่ีมีกรรมนั้นเป็นสมุฏฐาน                   
ท่านกล่าวด้วยอ านาจอุปัตถัมภกเท่านั้น.(ความว่า ความเป็นสภาคะและวิสภาคะ 
ของกรรมที่ทาํกัมมชรูปให้บังเกิดในภพเดียวกันไม่มี เพราะกัมมชรูปที่บังเกิด             
ในภพเดียวกัน ย่อมบังเกิด ด้วยกุศลกรรมเท่านั้ น หรืออกุศลกรรมเท่านั้น                     
ตลอดภพหน่ึง ๆ, มิใช่ในภพหน่ึง ๆ กัมมชรูปในสันตติหน่ึงบังเกิดด้วยกุศล,                
ในสันตติอื่นอีก บงัเกิดดว้ยอกุศล, ถา้ว่าเป็นอย่างน้ีได ้ก็พึงจาํแนกกมัมชรูปอดีต
เป็นต้น ด้วยอํานาจสันตติว่า "กัมมชรูปที่มีกรรมเป็นสภาคะกันคือบังเกิด                   
ด้วยกุศลกรรมเหมือนกันหรือบังเกิดด้วยอกุศลกรรมเหมือนกันเป็นสมุฏฐาน               
ที่กาํลงัเป็นไป ดว้ยอาํนาจเบื้องตน้และเบื้องปลาย เป็นกมัมชรูปปัจจุบนัสันตติ, 
ส่วน กมัมชรูปที่มีกรรมเป็นวิสภาคะกนั เป็นไปแลว้ในกาลก่อนแต่ปัจจุบันนั้น 
เ ป็ น อ ดี ต สั น ต ติ ,  กัม ม ช รู ป จะ เ ป็ น ไ ป ใน ก า ล ภ า ย ห ลัง แ ต่ ปั จ จุ บั น นั้ น                                 
เป็นอนาคตสันตติ"ดงัน้ี.) 

  
 ปาฏิเยกฺก  ฯเปฯ นตฺถีติ วจเนน ตสฺส สพฺพสนฺตตีสุ สมานคติกตฺต ํวุตฺตํ               
โหติ.  (ปฏิสมฺภิทามคฺคฏฺฐกถาคณฺฐิ ขอ้ ๔๘ หนา้ ๑๘๑) 

ดว้ยคาํว่า ประเภทมีอดีตเป็นต้น ด้วยอ านาจสันตติ(มีอดีตสันตติเป็นต้น) 
ไม่มีแยกเป็นแผนกหนึ่งต่างหาก แก่รูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐาน  เป็นอันท่าน                  
อัฏฐกถาจารย์อธิบายถึงความเป็นไปที่เสมอกัน ในความเกิดสืบต่อทั้ งหลาย                   
ทั้งปวง ของรูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานนันั.   
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กัมมชรูปในสันดานเดียวกันบังเกิดด้วยกุศลท่ีเป็นวิสภาคะกัน ก็มี 
(มหาฏกีา) 

 ก็ การเปลี่ยนแปลงแห่งลิงค ์ยอ่มมี ในกาลใด, ปุริสลิงค ์ยอ่มอนัตราธานไป 
ด้วยพลวอกุศล ในกาลนั้ น, อิตถีลิงค์ ย่อมปรากฏ ด้วยทุพพลกุศล(อันเป็น                        
วิสภาคะกบัพลวกุศลที่ทาํปุริสลิงคใ์ห้ปรากฏ). 
 และอิตถีลิงค์ ย่อมอนัตรธานไป ดว้ยทุพพลอกุศล, ปุริสลิงค์ ย่อมปรากฏ 
ด้วยพลวกุศล เพราะเหตุนั้น ความเป็นกรรมวิสภาคะ มีอยู่ แม้แก่รูปทั้งหลาย                               
ที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานเหมือนกนั ฉะนั้น การจาํแนกมีอดีตเป็นต้น ด้วยอาํนาจ
สันตติ ย่อมมี แมแ้ก่รูปทั้งหลายที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานเหล่านั้น, แต่ การจาํแนก               
มีอดีตเป็นตน้นั้น อนับณัฑิตไม่ถือเอา เพราะไม่เป็นไปตลอดกาลทั้งปวง. 

 

ว่าด้วยสมัย 
สมยวเสน   เอกมุหุตฺตปุพฺพณฺหสายณฺหรตฺติทิวาทีสุ   สมเยสุ สนฺตานวเสน  

ปวตฺตมาน ํ ตตํสํมย ํ ปจฺจุปฺปนฺน ํ นาม,  ตโต  ปุพฺเพ อตีต ํปจฺฉา อนาคต.ํ   
ด้วยอ านาจสมัย  รูปอนัมีในสมยันั้น ๆ   กาํลงัเป็นไป ดว้ยอาํนาจความเกิด

สืบต่อกัน ในสมัยทั้ งหลาย มีค รู่หน่ึง  เวลาเช้า   เวลาเย็น  เวลากลางคืน                      
เวลากลางวนัเป็นต้น  ช่ือว่าเป็นรูปปัจจุบันสมัย,  รูปเป็นไปแล้วในสมัยก่อน                   
แต่ปัจจุบันนั้น  เป็นรูปอดีตสมัย,  รูปจะเป็นไปในสมยัภายหลงัแต่ปัจจุบนันั้น              
เป็นรูปอนาคตสมัย. 

 
ว่าด้วยขณะ 

ขณวเสน อุปฺปาทาทิขณตฺตยปริยาปนฺนํ  ปจฺจุปฺปนฺน,ํ ตโต ปุพฺเพ อนาคต ,   
ปจฺฉา อตีต .   

ด้วยอ านาจขณะ  รูปที่นับเน่ืองอยู่ในขณะทั้ง ๓ มีอุปาทขณะเป็นต้น              
เป็นรูปปัจจุบันขณะ,  รูปในเบื้องหน้าแต่กาลนับเน่ืองอยู่ในขณะทั้ง ๓ นั้น                   
เป็นรูปอนาคตขณะ(เพราะยงัไม่เกิดขึ้น),  รูปในเบื้องหลังแต่กาลนับเน่ืองอยู่
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ในขณะทั้ง ๓ นั้น เป็นรูปอดีตขณะ(เพราะกา้วล่วงขณะทั้ง ๓ แลว้). 
อปิจ  อติกฺกนฺตเหตุปจฺจยกิจฺจมตีตํ, นิฏฺฐิตเหตุกิจฺจมนิฏฺฐิตปจฺจยกิจฺจํ               

ปจฺจุปฺปนฺน,ํ   อุภยกิจฺจมสมฺปตฺต ํอนาคต.ํ    
อีกอยา่งหน่ึง รูปที่มีเหตุกิจและปัจจยักิจกา้วล่วงไปแลว้(คือกิจทั้ง ๒ สาํเร็จ

เสร็จไปแล้ว,เหตุกิจมีในอุปปาทักขณะ,ปัจจัยกิจมีในขณะทั้ง ๓) เป็นรูปอดีต,               
รูปที่มี เหตุกิจสําเร็จเสร็จไปแล้ว  แต่ปัจจัยกิจยังไม่เสร็จ  เป็นรูปปัจจุบัน,                          
รูปที่มีกิจทั้ง ๒ ยงัไม่ถึงพร้อม เป็นรูปอนาคต.   
  

 ยสฺส เหตุกิจฺจ ํปจฺจยกิจฺจญฺจ นิฏฺฐิตตฺตา อติกฺกนฺต,ํ ต ํอตีต , อุปฺปาทกฺขเณ 
เหตุกิจฺจ,ํ อุปฺปนฺนผลตฺตา นิฏฺฐิตญฺจาติ ทฏฺฐพฺพ.ํ ตีสุปิ ขเณสุ ปจฺจยกิจฺจ(ํมหาฏีกา) 

เหตุกิจและปัจจัยกิจ ของรูปใด ก้าวล่วงแล้ว เพราะสําเร็จเสร็จไปแล้ว,             
รูปนั้นเป็นอดีต, พึงทราบว่า เหตุกิจมีในอุปปาทกัขณะ และสําเร็จเสร็จไปแลว้ 
เพราะมีผลเกิดขึ้นแลว้. ปัจจยักิจมีแมใ้นขณะทั้ง ๓. 

 

สกิจฺจกฺขเณ วา ปจฺจุปฺปนฺน,ํ ตโต  ปุพฺเพ  อนาคต,ํ  ปจฺฉา อตีต.ํ   
หรือว่า รูปในขณะทํา กิจของตน (มีสันธารณกิจคือการรองรับไว้                           

ซ่ึงสหชาตรูปทั้ งหลายเป็นต้นแห่งปฐวีเป็นต้น) เป็นรูปปัจจุบัน,  รูปในกาล             
เบื้องหน้า แต่ปัจจุบันนั้น เป็นรูปอนาคต,  รูปในกาลเบื้องหลังแต่ปัจจุบันนั้น            
เป็นรูปอดีต. 
  

  
 
 ปฐวีอาทีนํ สนฺธารณาทิก ํผสฺสาทีนํ ผุสนาทิกญฺจ อตฺตโน กิจฺจํ สกิจฺจ,ํ 
สกิจฺจสฺส กรณกฺขโณ สกิจฺจกฺขโณ.  (มหาฏีกา) 
 กิจของตนมีสันธารณกิจเป็นต้น แห่งปฐวีเป็นต้น และผุสนกิจเป็นต้น               
แห่งผสัสะเป็นตน้ ช่ือว่า สกิจจะ, ขณะที่กระทาํซ่ึงกิจของตน ช่ือว่า สกิจจักขณะ. 
 ปติฏฺฐานรสา - ปฐวีมีความเป็นที่ตั้งมัน่ของสหชาตรูปเป็นกิจจรส 

 

กถาว่าด้วยขณะเป็นต้น เป็นนิปปริยายวจนะ 
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เอตฺถ จ  ขณาทิกถาว นิปฺปริยายา. เสสา  สปฺปริยายา.  
ก็  ในการจําแนกรูปน้ี  ขณาทิกถา(กถาว่าด้วยขณะเป็นต้น) เท่านั้ น                     

เป็นนิปปริยาย,  กถาที่เหลือ เป็นไปกบัดว้ยปริยาย.    
  

 เอตฺถ  จ ขณาทิกถายํ  "ตโต  ปุพฺเพ  อนาคต ,   ปจฺฉา  อตีตนฺ"ติ  วจนํ                    
อทฺธาทีสุ วิย   เภทาภาวโต  นิปฺปริยายํ.   อทฺธาทิวเสน  หิ  อญฺเญว  ธมฺมา                   
อตีตา   อญฺเญ   อนาคตา   อญฺเญ ปจฺจุปฺปนฺนา  ลพฺภนฺติ,  ขณาทิวเสน ปน นตฺถิ   
ธมฺมโต   เภโท,   กาลโตเอว เภโท.  อุปฺปาทโต ปุพฺเพ  อนาคโต,  ขณตฺตเย                   
วตฺตมาโน,  ตโต  ปรํ อตีโตติ นิปฺปริยายา, อทฺธาปจฺจุปฺปนฺนาทิ  วิย  เกนจิ                        
ปริยาเยน อตีตมนาคตนฺติ  จ วตฺตพฺพตาภาวโต.  
                                                                                                               (มหาฏีกา ขอ้ ๔๙๔)    

ก็ในกถาว่าดว้ยขณะเป็นตน้น้ี บทว่า "รูปในกาลเบ้ืองหน้าแต่ปัจจุบันนั้น
เ ป็ น รู ป อน า คต ,  รู ป ใ น ก า ล เ บ้ื อ ง หลั ง แ ต่ ปั จ จุ บั นนั้ น เ ป็ น รู ป อดี ต"                                    
เป็นนิปปริยายวจนะ เพราะไม่มีความแตกต่างกนั เหมือนอยา่งในอทัธาเป็นตน้.  

อธิบายว่า ว่าด้วยอาํนาจอทัธาเป็นต้น ย่อมได้ธรรมที่เป็นอดีตอย่างหน่ึง
เท่านั้น, ธรรมที่เป็นอนาคตอย่างหน่ึงเท่านั้น, ธรรมที่เป็นปัจจุบันอย่างหน่ึง
เท่านั้ น(คือ อตีตธรรม อนาคตธรรม ปัจจุบันธรรม มิใช่เป็นธรรมเดียวกัน ฉะนั้ น                        

อตีตธรรม ก็เป็นอตีตธรรมเท่านั้น ไม่เป็น ๒ กาลท่ีเหลือ), แต่ ว่าด้วยอํานาจขณะ                 
เป็นต้น ความแตกต่างกันโดยธรรมไม่มี(คือเป็นธรรมเดียวกันนั่นเองท่ีประกอบ                      
ด้วยกาล ๓ ความว่า ธรรมนั้น จะเกิดเป็นอนาคตขณะ กาํลงัเกิดเป็นปัจจุบนัขณะ เกิดแลว้
เป็นอตีตขณะ),ความแตกต่างกนั โดยกาลเท่านั้นมีอยู.่ 

ในกาลเบื้องหนา้ แต่อุปปาทะเป็นรูปอนาคต,ในขณะทั้ง ๓ เป็นรูปปัจจุบนั, 
ในกาลเบื้องหลังแต่ปัจจุบันนั้นเป็นรูปอดีต เพราะเหตุนั้น  กถาว่าด้วยขณะ             
เป็นต้น เป็นนิปปริยาวจนะ, และเพราะไม่มีภาวะที่พึงกล่าวว่า เป็นอดีต                   
และอนาคต โดยปริยายสักนอ้ย เหมือนอยา่งอทัธาปัจจุบนัเป็นตน้. 
  

 ขณาทิกถาติ เอตฺถ อาทิ-สทฺเทน เหตุปจฺจยกถ ํสกิจฺจกถญฺจ สงฺคณฺหาติ.  
                                                                                                                      (จูฬฏีกา) 
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ในบทน้ีว่า กถาว่าด้วยขณะเป็นต้น  ด้วยอาทิศัพท์ ท่านสงเคราะห์เอา                
เหตุปัจจยกถา และสกิจจถา. 

 

อัชฌัตตะและพหิทธารูป 
อชฺฌตฺตพหิทฺธาเภโท  วุตฺตนโยเอว.(ตตฺถ จกฺขาทิปญฺจวิธ ํอตฺตภาว ํอธิกิจฺจ 

ปวตฺตตฺตา อชฺฌตฺติก , เสสํ ตโต พาหิรตฺตา พาหิร .วิ.ม.ข้อ ๔๔๗) อปิจ อิธ                    
นิยกชฺฌตฺตมฺปิ อชฺฌตฺต ํปรปุคฺคลิกมฺปิ จ พหิทฺธาติ  เวทิตพฺพ.ํ   

ประเภทแห่งอัชฌัตตรูปและพหิทธรูป  มีนัยดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละ.                
(ความว่า ในรูปเหล่านั้ น รูป ๕ ประการมีจักขุ เป็นต้น เป็นอัชฌัตติกรูป                    
เพราะเป็นไปเจาะจงซ่ึงอัตตภาพ, รูปที่เหลือ ๒๓ เป็นพาหิรรูป เพราะเป็นรูป
ภายนอกจากอชัฌตัติกรูปนั้น เหตุเพราะไม่มีลกัขณะแห่งอชัฌตัติกรูป,  

อาหิโต อห ํมาโน เอตฺถาติ อตฺตา(อท + มนฺปัจจยั,มเป็นต,ลบ นฺ อนุพนัธ์,ทฺ เป็น 

ตฺ), อตฺตภาโว. ต ํอตฺตาน ํอธิกิจฺจ อุทฺทิสฺส ปวตฺตา อชฺฌตฺตา, อินฺทฺริยพทฺธธมฺมา,  
เตสุ ภว  อชฺฌตฺติก , จกฺขาทิ.มหาฏีกา ๔๔๗                                                                                                                   

 ช่ือว่า อัตตา เพราะอรรถว่า เป็นที่ตั้งของมานะว่า เรา ได้แก่ อัตตภาพ. 
ธรรมทั้ งหลายที่ เ ป็นไปมุ่ งถึ งคือ เจาะจง ซ่ึงอัตตานั้ น ช่ือ ว่า  อัชฌัตตะ ,                       
ได้แก่ ธรรมทั้งหลายที่เน่ืองด้วยอินทรีย์, รูปที่มีในธรรมที่เป็นไปเจาะจงตน                    
ช่ือ ว่าอัชฌัตติกรูป , รูปที่มีภายในตน, ได้แก่  ปสาทรูป ๕ มีจักขุ เป็นต้น.                               
  
  
 

 เหฏฺฐา  วุตฺตํ อชฺฌตฺติกพาหิรเภทํ สนฺธาย วุตฺตนโยเอวาติ  วตฺวา  เตน                    
อปริตุสฺสมาเนน ยทิปิ ตตฺถ อชฺฌตฺตเมว อชฺฌตฺติกนฺติ สทฺทตฺโถ  ลพฺภติ,  ตถาปิ           
อตฺเถว  อชฺฌตฺตอชฺฌตฺติกสทฺทานํ พหิทฺธาพาหิรสทฺทานญฺจ  อญฺญมญญํ                   
อตฺถเภโท.   ตถา  หิ อชฺฌตฺติกสทฺโท  สปรสนฺตาทิเกสุ จกฺขาทีสุ  รูปาทีสุ                      
พาหิรสทฺโท วิย   ปวตฺตติ ,   อ ชฺฌตฺตสทฺโท  ปน ตสฺส  ตสฺส  สตฺตสฺ ส                          
สสนฺตานิเกเสฺวว จกฺขุรูปาทีสุ   ตโต   อญฺเญสุ   พหิทฺธาสทฺโท   วิย   ปวตฺตติ.             
ตสฺมา  ตมตฺถ ํ ทสฺเสตุ ํ อปิจาติ  อาทิ  วุตฺต.ํ  
                                                                                                            (มหาฏีกา ขอ้ ๔๙๕)   



 310 

 ท่านอาจารย์กล่าวแลว้ว่า "มีนัยที่ได้กล่าวไว้แล้วนั่นเอง" ดังน้ี หมายถึง 
ประเภทแห่งอชัฌตัติกรูปและพาหิรรูปที่ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหนหลงัขอ้ ๔๔๗  เมื่อ
ไม่ยินดีอยู ่ดว้ยนยัที่กล่าวแลว้นั้น อรรถของศพัท ์ยอ่มไดว่้า อชฌตต ํนัน่เอง เป็น 
อชฌตฺติก ํในรูปมีนยัที่กล่าวแลว้นั้น  แมโ้ดยแท,้ แมถ้ึงอยา่งนั้น                         ความ
ต่างกนัแห่งอรรถซ่ึงกนัและกนั ของอชฺฌตฺต ศพัท ์กบั อชฺฌตฺติก ศพัท ์            และ
ของพหิทธา  ศพัท ์กบั พาหิร ศพัท ์มีอยูท่ีเดียว.  

จริงอย่างนั้น อชฺฌตฺติก ศัพท์ ย่อมเป็นไป ในจักขุเป็นต้น ที่มีในสันดาน
ของตนและบุคคลอื่น เหมือนอย่าง พาหิร ศัพท์ ย่อมเป็นไป ในรูปเป็นต้น                         
ที่มีในสันดานของตนและบุคคลอื่น,   ส่วน  อชฺฌตฺต  ศัพท์  ย่อมเป็นไป                     
ในจกัขุและรูปเป็นตน้  ที่มีในสันดานของตนเท่านั้น ของสัตวน์ั้น ๆ เหมือนอย่าง  
พหิทฺธา  ศัพท์ ย่อมเป็นไป ในจักขุและรูปเป็นตน้ที่อื่นจากสันดานของตนนั้น.
เพราะเหตุนั้น  ท่านอาจารยจึ์งกล่าวคาํมีอาทิว่า อปิจ - อีกนัยหนึ่ง  เพื่อจะแสดง     
ซ่ึงอรรถนั้น.)  

อีกนัยหน่ึง(อปิจ) ในสุตตันตนัยน้ี  พึงทราบว่า แม้รูปที่ เจาะจงตน                    
ที่เกิดอาศยัสันตติของตน(นิยกชัฌตัตะ) เป็นอัชฌัตตรูป  และแมรู้ปที่มี                ใน
บุคคลอื่น  เป็นพหิทธารูป (ตโต พหิภูต ํปน อินฺทฺริยพทฺธ ํวา อนินฺทฺริยพทฺธ ํวา รูปํ 
พหิทฺธา นาม, อ.ปฏิ.ม.ข้อ ๔๘, ส่วน รูปที่มีในภายนอก จากอัชฌัตตรูปนั้น                
ที่เน่ืองดว้ยอินทรีย ์หรือไม่เน่ืองดว้ยอินทรีย ์ช่ือว่า เป็นพหิทธารูป). 

 

โอฬาริกและสุขุมรูป 
โอฬาริกสุขุมเภโท วุตฺตนโยว.(จกฺขาทีนิ นว อาโปธาตุวชฺชิตา ติสฺโส                        

ธาตุโย จาติ ทฺวาทสวิธ ํฆฏฺฏนวเสน คเหตพฺพโต โอฬาริก , เสสํ ตโต วิปรีตตฺตา 
สุขุม ,วิ.ม.ขอ้ ๔๔๗).    

ประเภทแห่งรูปหยาบ  และรูปละเอียด  ก็มีนัยที่กล่าวแล้วเหมือนกัน.
(ความว่า รูป ๑๒ ประการ คือ รูป ๙ มีจักขุเป็นต้น และธาตุ ๓ เวน้อาโปธาตุ                
เป็นโอฬาริกรูป เพราะพึงถูกถือเอา ดว้ยอาํนาจการกระทบคือเป็นวิสยี(ปสาทรูป)
และวิสยะ(วิสยรูป) ด้วยอํานาจการกระทบกัน, รูปที่เหลือ ๑๖  เป็นสุขุมรูป           
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เพราะเป็นรูปที่ วิป ริตจากโอฬาริกรูปนั้ นคือไม่พึงถูกถือ เอาด้วยอํานา จ                        
การกระทบ.) 

 

หีนและปณีตรูป 
หีนปณีตเภโท  ทุวิโธ  ปริยายโต  นิปฺปริยายโต  จ.  
ประเภทแห่งหีนรูป และปณีตรูป มี  ๒ อยา่ง คือ  โดยออ้ม และโดยตรง.   
ใน  ๒  อย่าง เหล่านั้ น  ความเป็นรูปเลวและรูปประณีต พึงทราบ                     

โดยปริยาย ก่อน คือ  รูปของเทพเหล่าสุทสัสี  เลวกว่ารูปของเทพเหล่าอกนิฏฐา   
รูปของเทพเหล่าสุทสัสีนั้นนัน่แหละ ประณีตกว่ารูปของเทพเหล่าสุทสัสา.   
ตราบจนกระทัง่ถึงรูปของพวกสัตวน์รก (เลวกว่ารูปของพวกเปรต)อยา่งน้ี.   
 

นิปฺปริยายโต  ปน  ยตฺถ อกุสลวิปาก ํอุปฺปชฺชติ,  ต ํ หีน.ํ ยตฺถ กุสลวิปาก,ํ      
ต ํ ปณีต.ํ    

ส่วน โดยนิปปริยาย  อกุศลวิบากวิญญาณ ย่อมเกิดขึ้ น ในรูปที่ เป็น                    
อารมณ์ใด,  รูปนั้นเป็นรูปเลว เพราะเป็นอนิฏฐภาวะ.    

กุศล วิบาก วิญญาณ ย่อม เ กิดขึ้ น  ในรูปที่ เ ป็นอารมณ์ ใด ,   รูปนั้ น                           
เป็นรูปประณีต เพราะเป็นอิฏฐภาวะ. 

 
 
 

มหาฏีกา ข้อ ๔๙๖ 
 ยถา หิ อกุสลวิปาโก สยํ  อนิฏฺโฐ   อนิฏฺเฐ เอว อุปฺปชฺชติ,  น  อิฏฺเฐ,                     
เอว ํ กุสลวิปาโกปิ สย  ํ อิฏฺโฐ   อิฏฺเฐ เอว  อุปฺปชฺชติ,  น  อนิฏฺเฐ.  ตถาหิ  วุตฺต  ํ                      
อฏฺฐกถาย  :-   
 "อกุสลกมฺมชวเสน  อนิฏฺฐา  ปญฺจ  กามคุณา  วิภตฺตา,  กุ ส ล ก มฺ ม ชมฺ ป น   
อนิฏฺฐํ  นาม  นตฺถิ,  สพฺพ  ํ อิฏฺฐเมว  กุสลกมฺมชวเสน อิฏฺฐา   ปญฺจ กามคุณา               
วิภตฺตา.  กุสลกมฺมชญฺหิ  อนิฏฺฐ ํ นาม  นตฺถิ,  สพฺพ ํ อิฏฺฐเมวา"ติ  จ. 
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 ตตฺถ  มนาปานิปิ กานิจิ หตฺถิรูปาทีนิ  อกุสลกมฺมนิพฺพตฺตานิ สนฺติ,            น   
ปน   ตานิ  เตสญฺเยว หตฺถิอาทีนํ  สุขสฺส  เหตุภาวํ  คจฺฉนฺติ.  ตสฺส  ตสฺเสว  หิ 
สตฺตสฺส   อตฺตนา  กเตน  กุสเลน  นิพฺพตฺต ํสุขสฺส ปจฺจโย โหติ, อกุสเลน  นิพฺพตฺต ํ 
ทุกฺขสฺส.  ตสฺมา  กมฺมชาน ํ อิฏฺฐานิฏฺฐตา กมฺมการกสตฺตสฺส วเสน โยชนารหา  สิ
ยา .  ตตฺถ  ย  ํ วุตฺต  ํ"กุสลกมฺมชํ   อนิฏฺฐํ  นาม นตฺถีติ,  น จ วุตฺตํ  "อกุสลกมฺมชํ   
อิฏฺฐํ นาม  นตฺถีติ,  เตน  อกุสลกมฺมชมฺปิ  โสภณํ   ปรสตฺตานํ   อิฏฺฐํ อตฺถีติ    
อนุญฺญาต ํ  ภวิสฺสติ,  กุสลกมฺมชมฺปน  สพฺเพสํ   อิฏฺฐเมวาติ. 
 ติรจฺฉานคตานมฺปน   เกสญฺจิ   มนุสฺสรูปํ    อมนาปํ,  ยโต  เต  ทิสฺวาว 
ปลายนฺติ,  มนุสฺสา  จ  เทวตารูปํ ปสฺสิตฺวา   ภายนฺติ,  เตสมฺปิ วิปากวิญฺญาณํ ต ํรูปํ 
อารพฺภ  กุสลวิปากเมว  อุปฺปชฺชติ,  ตาทิสสฺส ปน  ปุญฺญสฺส  อภาวา  น  เตสํ  ตตฺถ  
อภิรติ  โหติ.กุสลกมฺมชสฺส ปน อนิฏฺฐสฺส อภาโว วิย อกุสลกมฺมชสฺส  จ  อิฏฺฐสฺส 
อภาโว  วตฺตพฺโพ.หตฺถิอาทีนมฺปิ  หิ  อกุสลกมฺมชํ มนุสฺสานํ อกุสลวิปากสฺเสว  
อารมฺมณํ,   กุสลกมฺมชมฺปน  ปวตฺเต  สมุฏฺฐิต ํกุสลวิปากสฺส.  อิฏฺฐารมฺมเณน ปน                       
โวมิ สฺสกตฺตา   อปฺปกํ  อกุสลกมฺมชํ  พหุลํ อกุสลวิปากุปฺปตฺติยา   การณํ                            
น ภวิสฺสตีติ  สกฺกา  วิญฺญาตุ,ํ   วิปากมฺปน  น  สกฺกา  วญฺเจตุนฺติ  วิปากวเสน อิฏฺฐา
นิฏฺฐารมฺมณววตฺถาน ํสุฏฺฐุ ํ ยชฺุชติ. 

 

เหมือนอย่างว่า อกุศลวิบาก ตนเองเป็นอนิฏฐะ(โดยสภาวะ) ก็ย่อมเกิดขึ้น               
ในอารมณ์ที่เป็นอนิฏฐะ(โดยสภาวะ)เท่านั้น, ยอ่มไม่เกิดขึ้นในอารมณ์ที่เป็นอิฏฐะ 
(โดยสภาวะ)ฉันใด, แม้กุศลวิบาก ตนเองเป็นอิฏฐะ ก็ย่อมเกิดขึ้ นในอารมณ์               
ที่เป็นอิฏฐะเท่านั้น,  ยอ่มไม่เกิดขึ้นในอารมณ์ที่เป็นอนิฏฐะ. 

จริงอยา่งนั้นดงัท่านกล่าวไวใ้นอรรถกถาว่า 
 "กามคุณทั้ ง  ๕   ที่ เ ป็นอนิฏฐารมณ์ จําแนกไว้ ด้วยอํานาจที่ เ กิด                     
เพราะอกุศลกรรม,  ส่วน อารมณ์ที่เกิดเพราะกุศลกรรม ช่ือว่า อนิฏฐารมณ์ ไม่มี,  
อารมณ์ทั้งปวง เป็นอิฏฐารมณ์เท่านั้น.  กามคุณทั้ง ๕ ที่เป็นอิฏฐารมณ์ จาํแนกไว้
ดว้ยอาํนาจที่เกิดเพราะกุศลกรรม. เพราะว่า อารมณ์ที่เกิดเพราะกุศลกรรม ช่ือว่า
อนิฏฐารมณ์ไม่มี, อารมณ์ทั้งปวง เป็นอิฏฐารมณ์เท่านั้น. 
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ในอารมณ์เหล่านั้น แมรู้ปทั้งหลายที่น่าเจริญใจบางอย่าง มีรูปช้างเป็นตน้                        
บังเกิดด้วยอกุศลกรรมมี อยู่ ,   แต่  รูปทั้ งหลายมี รูปช้างเ ป็นต้น เหล่ านั้ น                        
ย่อมไม่ถึง ซ่ึงความเป็นเหตุ แก่ความสุขของช้างเป็นต้นเหล่านั้ นแน่นอน .  
เพราะว่า รูปที่บงัเกิด ดว้ยกุศลอนัตนทาํไวข้องสัตวน์ั้น ๆเท่านั้น ย่อมเป็นปัจจัย
แก่ความสุข, รูปที่บงัเกิด ดว้ยอกุศลอนัตนทาํไวข้องสัตวน์ั้น ๆเท่านั้น ย่อมเป็น
ปัจจยัแก่ความทุกข.์ 

เพราะเหตุนั้น ความเป็นอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ ของรูปทั้ งหลาย                     
ที่เกิดเพราะกรรม พึงเป็นการสมควรประกอบ ดว้ยอาํนาจแห่งสัตวผู์ก้ระทาํกรรม. 

ในเร่ืองนั้น คาํใดที่พระอรรถกถาจารยก์ล่าวไวว่้า "รูปที่เกิด                  เพราะ
กุศลกรรม ช่ือว่าอนิฏฐารมณ์ไม่มี" ดงัน้ี และมิไดก้ล่าวว่า "รูปที่เกิด             เพราะ
อกุศลกรรม ช่ือว่าเป็นอิฏฐารมณ์ไม่มี"  ดว้ยคาํนั้น จกัเป็นอนัอนุญาติ               ว่า"
แมโ้สภนรูป ที่เกิดเพราะอกุศลกรรม เป็นอิฏฐารมณ์(โดยปริกปัปะ)                            แก่
สัตวเ์หล่าอื่น มีอยู่,  แต่ รูปที่เกิดเพราะกุศลกรรม  เป็นอิฏฐะ(โดยสภาวะ)เท่านั้น 
ของสัตวท์ั้งหลายทั้งปวง. 

อน่ึง รูปมนุษย์(เป็นสภาวอิฏฐะ) ไม่เป็นที่น่าเจริญใจ ของสัตว์ดิรัจฉาน         
บางจาํพวก, เพราะพวกดิรัจฉานเหล่านั้นเห็นแลว้ยอ่มหนีไป,  และมนุษยท์ั้งหลาย
เห็นแล้ว ซ่ึงรูปเทวดา(เป็นสภาวอิฏฐะ)  ย่อมหวาดกลัว,  แม้วิบากวิญญาณ                        
ของสัตวดิ์รัจฉานและมนุษยเ์หล่านั้น  ปรารภซ่ึงรูปนั้น ยอ่มเกิดขึ้น                      เป็น
กุศลวิบากเท่านั้น,  แต่ เพราะความไม่มีแห่งบุญเหมือนเช่นนั้น(ของตน             คือ
เป็นมนุษย์หรือเทวดา)  ความอภิรมย์ของสัตว์ดิรัจฉานและมนุษย์เหล่านั้น              
จึงไม่มีอยู ่ในรูปมนุษยแ์ละรูปเทวดานั้น.  

แต่ ควรกล่าวความไม่มีแห่งรูปที่เป็นอิฏฐารมณ์ ที่เกิดเพราะอกุศลกรรม                   
(คือสภาวอนิฏฐะเกิดเพราะอกุศลเท่านั้น) เหมือนอย่าง ความไม่มีแห่งรูปที่เป็น
อนิฏฐารมณ์ ที่เกิดเพราะกุศลกรรม(คือสภาวอิฏฐะเกิดเพราะกุศลเท่านั้น). 

เป็นความจริงว่า  รูปที่ เ กิด เพราะอกุศลกรรม แม้ของสัตว์ดิ รัจฉาน                   
มีช้างเป็นตน้ เป็นสภาวอนิฏฐารมณ์แห่งอกุศลวิบากเท่านั้นของมนุษยท์ั้งหลาย,  
ส่วน รูปที่เกิดเพราะกุศลกรรม อันตั้ งขึ้ นในปวัตติกาล เป็นสภาวอิฏฐารมณ์                  
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แห่งกุศลวิบาก.  แต่ อาจเพื่อจะรู้ได้ว่า รูปที่เกิดเพราะอกุศลกรรมเล็กน้อย                  
จักไม่เป็นเหตุ  เพื่อการอุบัติแห่งอกุศลวิบากจํานวนมาก  เพราะเจือปนไป                    
ดว้ยอิฏฐารมณ์,  ก็ วิบาก ไม่อาจเพื่อจะหลอกลวงได ้เพราะเหตุนั้น การกาํหนด
ความเป็นอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ ดว้ยอาํนาจวิบาก ยอ่มสมควรเป็นอยา่งดี. 
  

 ยมฺปน  วุตฺตํ "อนิฏฺฐา ปญฺจ กามคุณา"ติ,  ตํ รูปาทิภาวสามญฺญโต                              
กามคุณสทิสตาย   ตํสทิ เสสุ ตพฺโพหาเรน  วุตฺตํ.อิ ฏฺฐาเนว  หิ รูปาทีนิ                              
" กามคุณา"ติ (ม.มู.๑๒/๑๖๖,๑๗๘,๒๘๗/๑๒๘,๑๓๗,๒๔๙)   ปาลิย ํ วุตฺตานิ .                        
กามคุณวิสภาคา  วา  รูปาทโย  "กามคุณา"ติ  วุตฺตา อสิเว สิโวติ  โวหาโร  วิย.                  
สพฺพานิ  วา  อิฏฺฐานิฏฺฐานิ  รูปาทีนิ ตณฺหาวตฺถุภาวโต  กามคุณา เอว.  วุตฺตญฺหิ  "รู
ปา โลเก ปิยรูปํ  สาตรูปนฺ"ติอาทิ (ที.มหา. ๑๐/๔๐๐/๒๖๓) .   อติสเยน  ปน                           
กมนียตฺตา  สุตฺเตสุ  กามคุณาติ อิฏฺฐานิ  รูปาทีนิ  วุตฺตานิ.    

ส่วน คาํใดที่พระอรรถกถาจารยก์ล่าวไวว่้า "กามคุณ ๕ ที่เป็นอนิฏฐารมณ์"  
คาํนั้นท่านกล่าวไว ้โดยโวหารบญัญตัิถึงอนิฏฐารมณ์นั้น ในอารมณ์ที่เป็นเช่นกบั
กามคุณ ๕ นั้น  เพราะความเป็นธรรมเหมือนกนักบักามคุณ โดยความเป็นอารมณ์
มีรูปเป็นตน้เสมอเท่ากนั. 

 เพราะว่า อารมณ์มีรูปเป็นตน้ที่เป็นอิฏฐารมณ์เท่านั้น ตรัสไวใ้นพระบาลี              
ว่า  "กามคุณ".(ม.มู. ๑๒/๑๖๖,๑๗๘,๒๘๗/๑๒๘,๑๓๗,๒๔๙) 

อีกอย่างหน่ึง   อ นิฏฐารมณ์ทั้ งหลายมี รูป เป็นต้น  ที่ เ ป็น วิสภาค ะ                               
ต่อกามคุณ(แท)้ ก็ตรัสว่า "กามคุณ" เหมือนอยา่งโวหารบญัญติัว่า ในส่ิงที่มิใช่เป็น
สิวะคือธรรมที่ปลอดโปร่ง ว่าเป็นสิวธรรม ฉันนั้น.  

อีกอยา่งหน่ึง  อารมณ์มีรูปเป็นตน้ที่เป็นอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ทั้งปวง  
ก็เป็นกามคุณนัน่เอง  เพราะความเป็นวตัถุแห่งตณัหา.  

 ข้อน้ีสมดังพระบาลีที่ตรัสไวม้ีอาทิว่า "รูปทั้งหลาย ที่เป็นปิยรูป สาตรูป
(ไดแ้ก่ โลกิยธรรมทั้งปวง เพราะเป็นอารมณ์ของตณัหา)  ในโลก"ดงัน้ี.  
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 แต่ ในพระสูตรทั้งหลาย(ม.มู. ๑๒/๑๖๖,๑๗๘,๒๘๗/๑๒๘,๑๓๗,๒๔๙)  ตรัส
อารมณ์มีรูปเป็นต้นที่เป็นอิฏฐารมณ์ว่า เป็นกามคุณ เพราะความเป็นอารมณ์        
น่าใคร่โดยพิเศษย่ิง. 

ทูเรและสันติเกรูป 
ทูเร สนฺติเกติ อิทมฺปิ วุตฺตนยเมว.(ย ํสุขุม,ํ ตเทว ทุปฺปฏิวิชฺฌสภาวตฺตา ทูเร, 

อิตรํ สุปฏิ วิ ชฺฌสภาวตฺตา สนฺติเก, วิ .ม.ข้อ ๔๔๗ ) .  อปิจ โอกาสโตเปตฺถ                                
อุปาทายปุาทาย ทูรสนฺติกตา เวทิตพฺพา.     

แม้บทน้ีว่า รูปมีในที่ไกล รูปมีในที่ใกล ้ก็มีนัยที่กล่าวมาแลว้เหมือนกนั
(ความว่า รูปใด เป็นสุขุมรูป ๑๖, รูปนั้ นนั่นเอง ช่ือว่า  ทู เรรูป  เพราะมี                         
สภาวลักขณะแทงตลอดไดย้าก คือมีสภาวลักขณะที่พึงรู้ได้ยาก โดยเป็นภาวะ             
ที่สุขุม, โอฬาริกรูป ๑๒ นอกน้ี ช่ือว่า สันติเกรูป เพราะมีสภาวลกัขณะแทงตลอด
ได้ง่าย,  ญาณสฺส อาสนฺเน น โหตีติ ทูเร - ช่ือว่า ทูเร เพราะไม่มีอยู่ในที่ใกล้               
แห่งญาณ).  

อี ก นั ย ห น่ึ ง  ใ น ที่ น้ี  พึ ง ท ร า บ ค ว า ม เ ป็ น รู ป มี ใ น ที่ ไ ก ล แ ล ะ ใก ล้                               
โดยอาศยัเทียบเคียงกนั โดยโอกาส. 

 

มหาฏีกา ข้อ ๔๙๖ 
 ตตฺถ  กิตฺตกโต  ปฏฺฐาย รูปํ โอกาสวเสน สนฺติเก นาม,  กิตฺตกโต ปน                  
ปฏฺฐาย  ทูเร นาม ?  ปกติกถาย กเถนฺตานํ  ทฺวาทส  หตฺถา  สวนุปจาโร  นาม,  
ตสฺส  โอรโต  สนฺติเก ปรโต  ทูเร. ตตฺถ  สุขุมรูปํ   ทูเร  โหนฺตํ  ลกฺขณโตปิ              
โอกาสโตปิ ทู เร โหติ ,   สนฺติ เก โหนฺตมฺปน โอกา สโตว  สนฺติ เก โหติ ,                           
น ลกฺขณโต. โอฬาริกรูปํ   สนฺติเก โหนฺต ํลกฺขณโตปิ โอกาสโตปิ สนฺติเก  โหติ, 
ทูเร  โหนฺต ํ โอกาสโตว   โหติ,  น  ลกฺขณโต. "อุปาทายปุาทายา"ติ  ปน วุตฺตตฺตา 
อตฺตโน รูปํ สนฺติเก  นาม,   อนฺโตกุจฺฉิคตสฺสาปิ ปรสฺส  ทูเร, อนฺโตกุจฺฉิคตสฺส สนฺ
ติเก  พหิ ฐิตสฺส ทูเรติ เอว  ํ อนฺโตคพฺภปมุขปริเวณสงฺฆารามสีมาคามคาม-เขตฺต
ชนปทรชฺชสมุทฺทจกฺกวาเฬสุ  ตทนฺโตคธพหิคตาน ํวเสน ทูรสนฺติกตา เวทิตพฺพา.  
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ในรูปมีในที่ไกลและใกลน้ั้น รูปนับตั้งแต่มีระยะเพียงไร  ช่ือว่าสันติเกรูป
ดว้ยอาํนาจโอกาส,  ส่วน รูปนบัตั้งแต่มีระยะเพียงไร  ช่ือว่าทูเรรูป  ? 

ตอบว่า ๑๒ ศอก  ของบุคคลทั้งหลายผู้กล่าวอยู่ ด้วยกถาปกติ  ช่ือว่า                                     
เป็นอุปจาระแห่งการฟัง, ในภายใน ของอุปจาระแห่งการฟังนั้น  ช่ือว่า สันติเกรูป,   
ในภายนอก  ช่ือว่า ทูเรรูป.  

ในรูปเหล่านั้ น สุขุมรูป เมื่ออยู่ในที่ไกล(เกิน ๑๒ ศอก) เป็นทูเรรูป                     
แม้โดยลักขณะ แม้โดยโอกาส,  แต่  เมื่ออยู่ในที่ ใกล้(ภายใน ๑๒ ศอก)                             
เป็นสันติเกรูป โดยโอกาสเท่านั้น,  ไม่ใช่โดยลกัขณะ.    

โอฬาริก รูป เมื่ อ มีอยู่ ในที่ ใกล้(ภายใน ๑๒ ศอก)  เ ป็นสันติ เก รูป                                
แม้โดยลักขณะ  แม้โดยโอกาส, เมื่อมีอยู่ในที่ไกล(เกิน ๑๒ ศอก)  เป็นทูเรรูป              
โดยโอกาสเท่านั้น,ไม่ใช่โดยลกัขณะ. 

ก็ เพราะท่านกล่าวไวว่้า "โดยอาศยัเทียบเคียงกนั" ดงัน้ี  รูปของตน ช่ือว่า
สันติเกรูป, รูปของคนอื่น แมอ้ยูภ่ายในทอ้ง เป็นทูเรรูป.  รูปของคนอื่นผูอ้ยูภ่ายใน
ท้อง  เ ป็นสันติ เก รูป,   รูปของคน ผู้ตั้ งอ ยู่ ในภ า ยนอก ท้อง เ ป็นทู เ ร รูป                       
เพราะเหตุนั้น พึงทราบความเป็นทูเรรูปและสันติเกรูป ดว้ยอาํนาจแห่งรูปที่อยู่
ภายในท้องนั้ นและรูปที่อยู่ในภายนอกท้อง ในบรรดารูปที่อยู่ภายในห้อง                         
(กับนอกห้อง)  อยู่ที่หน้ามุข(กับนอกหน้ามุข)  อยู่ในบริเวณ(กับนอกบริเวณ)                               
อยู่ในสังฆาราม(กับนอกสังฆาราม)  อยู่ในสีมา(กับนอกสีมา)  อยู่ในบ้าน                      
(กบันอกบา้น)  อยู่ในนา(กบันอกนา) อยู่ในชนบท(กบันอกชนบท)  อยู่ในเมือง
หลวง(กับนอกเมืองหลวง)  อยู่ในทะเล(กับนอกทะเล)  และอยู่ในจักรวาฬ                  
(กบันอกจกัรวาฬ)  ดว้ยประการอยา่งน้ี. 

 

อธิบายเวทนาขันธ์ 
กาล ๓ 

อ ตี ต า ทิ วิ ภ า เค   ป เน ตฺ ถ   ส นฺ ต ติ ว เส น   ข ณ าทิว เส น   จ  เว ท น า ย                               
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนภาโว  เวทิตพฺโพ.  
  ส่วนว่า ในการจาํแนกโดยกาลมีอดีตเป็นต้น ในเวทนาขันธ์น้ี ความเป็น
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อดีต อนาคตและปัจจุบนั แห่งเวทนา พึงทราบ ดว้ยอาํนาจสันตติ และดว้ยอาํนาจ
ขณะเป็นต้น" 

 

 อาทิ-สทฺเทน สมเยกเทสสภาคเวทนาย ปวตฺติกาล ํสงฺคณฺหาติ,(จูฬฏีกา) 
 ด้วยอาทิศัพท์  สงเคราะห์ เอา ซ่ึงกาลที่ เ ป็นไป แห่งสภาคเว ท น า                       
โดยส่วนหน่ึงของสมยั. 

ว่าด้วยสันตต ิ
ตตฺถ  สนฺตติวเสน  เอกวีถิเอกชวนเอกสมาปตฺติปริยาปนฺนา เอกวิธวิสย-

สมาโยคปฺปวตฺตา จ ปจฺจุปฺปนฺนา,  ตโต  ปุพฺเพ อตีตา, ปจฺฉา อนาคตา.    
ในสันตติและขณะเป็นต้นนั้น ด้วยอาํนาจสันตติ  เวทนาที่นับเน่ืองอยู่               

ในปัญจทวารวิถีจิตหน่ึง  มโนทวารชวนจิตหน่ึง  และสมาบตัิหน่ึง  และเวทนาที่
เ ป็นไปโดยประกอบกับอารมณ์อย่างเดียว กัน(ได้แก่ เวทนาอันประกอบ              
ด้วยศรัทธาเป็นต้นที่เป็นไป แก่บุคคลผู้ก ําลังดูพระพุทธรูป  ผู ้ก ําลังฟังธรรม              
แมต้ลอดวนั  กาํลงัเป็นไปโดยประกอบกบัอารมณ์อย่างเดียวกนั (มหาฏีกา,จูฬฏีกา), 
(คือว่า แมใ้นเมื่อมีความแตกต่างกนัแห่งเวทนา ดว้ยอาํนาจภวงัค์และอาวชัชนะ
เป็นต้นของจิตนั้ น ที่ก ําลังเป็นไปในชวนวิถี เวทนาที่แตกต่างกันเหล่านั้น              
ก็จัดเป็นสภาคะกัน เพราะไม่มีความขัดแยง้ซ่ึงกันและกัน,จูฬฏีกา) เป็นเวทนา
ปัจจุบันสันตติ.  เวทนาในกาลก่อนแต่ปัจจุนันนั้น  เป็นเวทนาอดีตสันตติ,                    
เวทนาในกาลภายหลงัแต่ปัจจุบนันั้น  เป็นเวทนาอนาคตสันตติ. 

ว่าด้วยขณะเป็นต้น 
ขณาทิว เสน   ขณตฺตยปริยาปนฺนา   ปุ พฺพนฺตาปรนฺตมชฺฌตฺต คตา                          

สกิจฺจญฺจ  กุรุมานา  เวทนา  ปจฺจุปฺปนฺนา,  ตโต  ปุพฺเพ  อตีตา,  ปจฺฉา อนาคตา.    
ด้วยอาํนาจขณะเป็นต้น  เวทนาที่นับเน่ืองอยู่ในขณะทั้ง  ๓  และเวทนา             

ที่กาํลงัทาํ ซ่ึงเหตุกิจและปัจจยักิจของตน ที่กาํลงัเป็นไปในเบื้องตน้  เบื้องปลาย  
และท่ามกลาง  เป็นเวทนาปัจจุบันขณะ , เวทนาในขณะก่อนปัจจุบันนั้ น                  
เป็นเวทนาอดีตขณะ,  เวทนาในขณะภายหลงัปัจจุบนันั้น เป็นเวทนาอนาคตขณะ. 
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มหาฏีกา ข้อ ๔๙๘ 
 สนฺตติวเสน  ขณาทิวเสน  จาติ  เอตฺถ อทฺธาสมยวเสน อตีตาทิวิภาคสฺส   
อวจนํ สุขาทิวเสน  ภินฺนาย  อตีตาทิภาววจนโต. น หิ สุขา เอว อทฺธาวเสน                         
สมยวเสน  จ   อตีตาทิกา   โหติ ,   ตถา  ทุ กฺขา  เอว  อทุ กฺขมสุขา เอว  จ                                   
กายิกเจตสิกาทิภาเวน  ภิ นฺน า.  เตน เวทนาสมุทาโย   อทฺธาสมยวเสน                                       
อ ตี ต า ทิ ภ า เว น ว ตฺ ต พฺ พ ตํ  อ รหติ  ส มุ ท า ยสฺ ส  เต หิ  ป ริ จฺ ฉิ นฺ ทิ ต พฺ พ ตฺตา .                             
เวทเนกเทสา  ปน  คยฺหมานา  สนฺตติขเณหิ ปริจฺเฉท  ํอรหนฺติ ตถา ปริจฺฉินฺทิตฺวา 
ค เหต พฺ พ โต .  เอ ก ส นฺ ต ติ ย มฺ  ป น   สุ ข า ที สุ  อ เน ก เภ ท ภิ นฺ เน สุ  โย  เภ โท                                  
ปริจฺฉินฺทิตพฺพภาเวน คหิโต,  ตสฺส เอกปฺปการสฺส  ปากฏสฺส ปริจฺเฉทิกา                          
ตสํหิตทฺวาราลมฺพณปฺปวตฺตา อวิจฺเฉเทน  ตทุปฺปาทเกกวิธวิสยสมาโยคปฺปวตฺตา จ 
สนฺตติ  ภวิตุ ํ  อรหตีติ ตสฺสา เภทนฺตรํ อนามสิตฺวา ปริจฺเฉทกภาเวน คหณํ กต,ํ            
ลหุปริวตฺติโน วา  อรูปธมฺมา ปริวตฺตเนเนว ปริจฺเฉเทน ปริจฺฉินฺทน ํอรหนฺตีติ สนฺต
ติขณวเสเนว ปริจฺเฉโท วุตฺโต.  เอกวิธวิสยสมาโยคปฺปวตฺตา  ทิวสมฺปิ                  
พุทฺธรูปํ ปสฺสนฺตสฺส  ธมฺมํ สุณนฺตสฺส ปวตฺตสทฺธาทิสหิตเวทนา ปจฺจุปฺปนฺนา. 
"ปุพฺพนฺตาปรนฺตมชฺฌตฺตคตา"ติ เอเตน เหตุปจฺจยกิจฺจวเสน วุตฺตนย ํทสฺเสติ.  

 

 ในบทน้ีว่า "ด้วยอ านาจสันตติ และด้วยอ านาจขณะเป็นต้น"  ท่านอาจรย์
ไม่ได้กล่าว ซ่ึงการจําแนกกาลมีอดีตเป็นต้น  ด้วยอํานาจอัทธาและสมัย                  
เพราะกล่าวความเป็นอดีตเป็นตน้ ของเวทนาที่แตกต่างกนั ดว้ยอาํนาจสุขเวทนา
เป็นตน้.อธิบายว่า  สุขเวทนาเท่านั้น ย่อมไม่เป็นอดีตเป็นตน้  ดว้ยอาํนาจอัทธา                                        
และด้วยอํานาจสมัย ,   ทุกขเวทนาเท่านั้ น และอทุกขมสุขเวทนา เท่านั้ น                               
ก็อย่างนั้น เป็นอนัแตกต่างกนั โดยความเป็นเวทนามีในกายและมีในใจเป็นตน้.                         
(คือ  เวทนาทั้ง ๓ ที่แตกต่างกันโดยสภาวะ ย่อมมี ในอัทธาและสมัยหน่ึง ๆ,                
มิใช่มีเพียงเวทนาเดียว) 

 ด้วยเหตุนั้ น  ความเกิดขึ้ นแห่งเวทนา ย่อมควร ซ่ึงภาวะที่ควรกล่าว                     
โดยความเป็นอดีตเป็นต้น  ด้วยอํานาจอัทธาและสมัย เพราะความเกิดขึ้ น                 
แห่งเวทนาพึงกาํหนด ดว้ยอทัธาและสมยัเหล่านั้น. 
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 ส่วน เอกเทศแห่งเวทนา(มีสุขเป็นตน้) ที่ถูกถือเอา ยอ่มควร ซ่ึงการกาํหนด
ดว้ยสันตติและขณะ  เพราะพึงกาํหนดถือเอาไดอ้ยา่งนั้น. 

 แต่ ในบรรดาเวทนาทั้ งหลายมีสุขเป็นต้น ที่แตกต่างกันโดยประเภท                
เป็นอเนก ในสันตติเดียวกัน  ประเภทใด ที่ถูกถือเอา โดยภาวะที่พึงกาํหนด,              
เวทนาที่ เป็นไปในทวารและอารมณ์ที่ประกอบด้วยธรรมมีสุขเป็นต้นนั้น                  
เป็นเวทนาที่ก ําหนดประเภทนั้นปรากฏมีประการเดียว และเวทนาที่เป็นไป                 
โดยประกอบกับอารมณ์อย่างเดียวที่ยงัอรูปธรรมมีสุขเป็นต้นนั้นให้เกิดขึ้ น                
โดยไม่ขาดสาย ย่อมควรเพื่อ เป็นสันตติ  เพราะเหตุนั้ น ท่านไม่แตะต้อง                  
ซ่ึงประเภทอยา่งอื่นของเวทนานั้น ทาํการถือเอาโดยภาวะที่กาํหนด. 

อีกอย่างหน่ึง อรูปธรรมทั้ งหลาย ที่ เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ย่อมควร                   
ซ่ึงการกําหนด โดยการกําหนด ด้วยการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง เพราะเหตุนั้น                
ท่านจึงกล่าวการกาํหนด ดว้ยอาํนาจสันตติและขณะเท่านั้น. 

 เวทนาอันประกอบด้วยศรัทธาเป็นต้นที่ เ ป็นไป แก่บุคคลผู้ก ําลังดู
พระพุทธรูป  ผูก้าํลงัฟังธรรม แมต้ลอดวนั  กาํลงัเป็นไปโดยประกอบกบัอารมณ์
อยา่งเดียวกนั เป็นเวทนาปัจจุบันสันตติ.(มีหลายเวทนา แต่อารมณ์เดียวกนั)  

ท่านอาจารย์ย่อมแสดง ซ่ึงนัยที่ได้กล่าวไว้แล้ว  ด้วยอํานาจเหตุ กิจ                 
และปัจจยักิจ  ดว้ยคาํว่า "เวทนาที่เป็นเบ้ืองต้น  เบ้ืองปลาย  และท่ามกลาง" น้ี. 

 

 
 

อัชฌัตตะและพหิทธาเวทนา 
อชฺฌตฺตพหิทฺธาเภโท  นิยกชฺฌตฺตวเสน  เวทิตพฺโพ.  
ประเภทแห่งเวทนาภายในและภายนอก พึงทราบ ด้วยอํานาจเวทนา                  

ที่เจาะจงตนที่เกิดอาศยัสันตติของตน(นิยกชัฌตัตะ). 
 

โอฬาริกและสุขุมเวทนา 
โอฬาริกสุขุมเภโท "อกุสลา เวทนา โอฬาริกา, กุสลาพฺยากตา เวทนา                   
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สุขุมา"ติอาทินา  นเยน วิภงฺเค(อภิ.วิ. ๓๕/ ๑๑/๔) วุตฺเตน  ชาติสภาวปุคฺคลโลกิย-            
โลกุตฺตรวเสน  เวทิตพฺโพ.   

ประเภทแห่งเวทนาโอฬาริกะและสุขุมะ พึงทราบ ด้วยอาํนาจแห่งชาติ  
สภาวะ  บุคคล  โลกิยะและโลกุตตระ ที่ตรัรไว้ ในคัมภีร์วิภังค์ โดยนัยว่า           
"อกุศลเวทนา เป็นโอฬาริกะ,กุศลและอพัยากตะเป็นสุขุมเวทนา"  ดงัน้ีเป็นตน้. 

 

โดยชาติท่ีแตกต่างกัน 
ก่อนอื่น  ดว้ยอาํนาจชาติ  เวทนาที่เป็นอกุศล หยาบกว่าเวทนาที่เป็นกุศล  

(ที่มีสภาวะสงบ)  เหตุว่ามีความเป็นไปไม่สงบ  เพราะเป็นเหตุแห่งการทาํกรรม              
ที่มีโทษอันวิญญูชนติเตียนมีปาณาติบาตเป็นต้น  และเพราะมีความเร่าร้อน                
ด้วยกิเลส.  หยาบกว่า เวทนาที่ เป็นวิบากอัพยากตะ เพราะมีความพยายาม                   
คือมีความขวนขวายในการยงัวิบากให้เกิดขึ้น หรือมีความขวนขวายในกายกรรม
เป็นต้น  เพราะมีความอุสสาหะคือมีความสามารถในการยงัวิบากให้เกิดขึ้น              
หรือด้วยอํานาจอุสสาหะในชวนะ หรือว่ามีอุสสาหะคือปุพพปโยคะได้แก่                  
อ โยนิ โส ม น สิ ก า ร   เพ รา ะ มี วิ บ า ก   เพ รา ะ มี ค ว า ม เ ร่ า ร้อ น ด้ว ย กิ เ ล ส                                   
เพราะมีความลําบากด้วยกิเลส  และเพราะมีโทษ.  หยาบกว่า เวทนาที่เป็น                    
กิ ริ ย า อั พ ย า ก ต ะ   เ พ ร า ะ มี วิ บ า ก   เ พ ร า ะ มี ค ว า ม เ ร่ า ร้ อ น ด้ ว ย กิ เ ล ส                                 
เพราะมีความลาํบากดว้ยกิเลส  และเพราะมีโทษ   

 
 
วิปากํ อนุปฺปาเทนฺตีปิ  กิริยา กุสลา วิย สพฺยาปารา  สอุสฺสาหา เอว  จ             

โหนฺตีติ ตทุภย ํอนามสิตฺวา กิริยาพฺยากตวาเร "สวิปากโต"อิจฺเจว วุตฺต.ํ(มหาฏีกา)    
กิริยาชวนะแม้ไม่ย ังวิบากให้เกิดขึ้ น(เพราะท่านตัดตัณหานุสัยแล้ว)                    

ก็มีความขวนขวาย และมีความอุตสาหะนั่นเอง(ในการยงัวิบากให้เกิดขึ้ น)         
เหมือนอยา่งกุศล เพราะเหตุนั้น ท่านจึงไม่แตะตอ้งทั้ง ๒ บทนั้น                              (คอื 
มีความขวนขวาย และมีความอุตสาหะ) ท่านอาจารยจึ์งกล่าวว่า                       "เพราะ
มีวิบากเท่านั้น" ดงัน้ี ในวาระแห่งเวทนาที่เป็นกิริยาอพัยากตะ.   
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ส่วน เวทนาที่เป็นกุศลและเวทนาที่เป็นอัพยากตะ  ละเอียดกว่าเวทนา             
ที่เป็นอกุศล โดยปริยายที่ต่างกนัจากปริยายเทศนาที่กล่าวแลว้(ว่า กุศลเวทนามี
ความเป็นไปสงบ เพราะเป็นเหตุแห่งการทํากรรมที่ไม่มีโทษอันวิญญูชน
สรรเสริญมีเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้น เพราะไม่มีความเร่าร้อนด้วยกิเลส                   
และเพราะไม่มีความลาํบากดว้ยกิเลส)   

เวทนาที่เป็นกุศลและอกุศลทั้ ง ๒  หยาบกว่าเวทนาที่ เป็นอัพยากตะ                  
ทั้ง ๒ ฝ่าย  เพราะมีความพยายาม(๑)  เพราะมีความอุสสาหะคือปุพพปโยคะ            
มีโยนิโสมนสิการเป็นตน้(๑)  และเพราะมีวิบาก(๑) ตามที่ควร(คือ กุศลและอกุศล
เวทนา หยาบกว่าวิปากพฺยากตเวทนา แม้ด้วยเหตุทั้ง ๓ และกุศล อกุศลเวทนา 
หยาบกว่ากิริยาพฺยากตเวทนา  เพราะมีวิบาก, หรือเพราะมีความขวนขวาย                     
และความอุตสาหะที่พิเศษ โดยความเป็นเวทนาที่มีวิบาก)   

เวทนาที่ เ ป็นอัพยากตะทั้ ง   ๒ ฝ่าย  ละเอียดกว่า เวทนาที่ เ ป็นกุศล                      
และเวทนาที่ เ ป็นอกุศลทั้ ง ๒ นั้ น โดยปริยายที่ต่างกันจากปริยายเทศนา                          
ที่กล่าวแล้วในกุศลและอกุศลเวทนาอย่างน้ีคือ เวทนาที่เป็นวิบากอัพยากตะ
ละเอียดกว่าเวทนาที่เป็นกุศลและอกุศลเหล่านั้น เพราะไม่มีความขวนขวาย  
เพราะไม่มีความอุตสาหะ และเพราะไม่มีวิบาก. 

เวทนาที่เป็นกิริยาอพัยากตะ ละเอียด เพราะไม่มีวิบาก หรือเพราะมีความ
ขวนขวาย และมีความอุตสาหะอยา่งพิเศษโดยเป็นเวทนาที่ไม่มีวิบาก. 

  

กมฺมเวคกฺขิตฺตา หิ กมฺมปฏิพิมฺพภูตา จ กายกมฺมาทิพฺยาปารวิรหโต                    
นิรุสฺสาหา วิปากา. สอุสฺสาหา จ กิริยา อวิปากธมฺมา. สวิปากธมฺมธมฺมา หิ                     
สคพฺภา วิย โอฬาริกา. (มหาฏีกา ขอ้ ๕๐๐) 

เป็นความจริงว่า วิบากทั้งหลาย ที่ถูกกาํลงัแห่งกรรมซดัไป                       และ
มีรูปเปรียบกบักรรม ช่ือว่าไม่มีความอุตสาหะ  เพราะเวน้จากความขวนขวายดว้ย
กรรมมีกายกรรมเป็นตน้. และกิริยาทั้งหลาย อนัมีความอุตสาหะ ก็ไม่มีวิบากเป็น
สภาวะ . ก็  สภาวธรรมที่มี วิบากเป็นธรรมดาทั้ งหลาย  ช่ือว่าหยาบหนัก               
เหมือนสตรี มีครรภ.์ 
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ความเป็นเวทนาหยาบและละเอียด ด้วยอํานาจแห่งชาติ  พึงทราบ                        
โดยนยัดงักล่าวมาฉะน้ี  เป็นอนัดบัแรก. 

 

โดยสภาวะท่ีแตกต่างกัน 
ส่วน ด้วยอ านาจสภาวะ  กายิกเจตสิกทุกขเวทนาหยาบกว่าเวทนา  ๒            

นอกน้ี  เพราะไม่มีอัสสาทะ คือปฏิ เสธสุข ,  เพราะ เป็นไปกับ ด้วยความ
ก ร ะ สั บ ก ร ะ ส่ า ยคื อ ไ ม่ ส ง บ ย่ิ ง ,  เพ ร า ะ เ ป็ น ที่ ตั้ ง แ ห่ ง ค ว า ม ห ว า ด ก ลัว                           
และเพราะครอบงาํ.   

ส่วน เวทนา  ๒ นอกน้ี  ละเอียดกว่าทุกขเวทนา  เพราะสุขเวทนา                    
เป็นความสําราญ  เพราะเวทนาทั้ ง ๒ เป็นความสงบ  เพราะเวทนาทั้ ง ๒                  
เป็นความประณีต  เพราะเวทนาทั้ง ๒ เป็นความน่าเจริญใจ  และเพราะอุเบกขา
เวทนาเป็นกลาง ๆ ตามที่สมควร(อยา่งน้ี).   

ส่วน สุขเวทนาและทุกขเวทนา ทั้ ง ๒ หยาบกว่าอทุกขมสุขเวทนา               
เพราะเป็นไปกบัด้วยความกระสับกระส่ายคือไม่สงบย่ิง  เพราะทาํความกาํเริบ 
เพราะปรากฏตวัชดั เหตุว่าแมเ้ห็นแลว้ก็ตอ้งรู้ว่า "มีสุข มีทุกข"์ 

อทุกขมสุขเวทนานั้น ละเอียดกว่าสุขเวทนาและทุกขเวทนาทั้ง ๒ เหล่านั้น  
โดยปริยายต่างจากปริยายเทศนาที่กล่าวแลว้. 

ความเป็นโอฬาริกเวทนาและสุขุมเวทนา ดว้ยอาํนาจแห่งสภาวะ พึงทราบ
อยา่งน้ี. 

โดยบุคคลท่ีแตกต่างกัน 
ส่วน ด้วยอ านาจแห่งบุคคล  (กามาวจร)เวทนา ของบุคคลผูม้ิไดเ้ขา้สมาบตัิ  

หยาบกว่า  รูปา รูป เวทนาและโลกุตตรเวทนา  ของบุคคล ผู้เข้าสมาบัติ                           
เพราะเวทนาของผู้มิได้เข้าสมาบัตินั้น มีความซัดส่ายไป ในอารมณ์ต่าง  ๆ,  
เวทนาของบุคคลผู้เข้าสมาบัตินอกน้ี ละเอียดกว่าเวทนาของบุคคลผู้มิได้                    
เขา้สมาบตัิ โดยปริยายตรงกนัขา้ม.  

ความเป็นโอฬาริกเวทนาและสุขุมเวทนา ดว้ยอาํนาจแห่งบุคคล พึงทราบ
อยา่งน้ี. 
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โดยโลกิยะและโลกุตตระท่ีแตกต่างกัน 
ส่วน ด้วยอ านนาจแห่งโลกิยะ และโลกุตตระ  เวทนาที่เป็นไปกับอาสวะ

เป็นโลกิยเวทนา,  โลกิยเวทนานั้น  หยาบกว่าอนาสวเวทนา เพราะเป็นเหตุอุบตัิ
แห่งอาสวะ  เพราะเก้ือกูลแก่โอฆะคือพึงถูกโอฆะก้าวล่วงทําให้เป็นอารมณ์    
เพราะเก้ือกูลแก่โยคะโดยความเป็นอารมณ์  เพราะเก้ือกูลแก่คนัถะโดยความเป็น
อารมณ์  เพราะเก้ือกูลแก่นิวรณ์โดยความเป็นอารมณ์   เพราะเก้ือกูลแก่อุปาทาน                     
โดยความเป็นอารมณ์    เพราะประกอบในสังกิ เลสหรือควรซ่ึงสังกิเลส                                   
และเพราะสาธารณะแก่ปุถุชน.   

อนาสวเวทนานั้น  ละเอียดกว่าสาสวเวทนา โดยปริยายตรงกนัขา้ม 
ความเป็นโอฬาริกเวทนาและสุขุมเวทนา ด้วยอํานาจแห่งโลกิยะและ              

โลกุตตระ พึงทราบ อยา่งน้ี. 
 

ความปนคละกันในโอฬาริกะและสุขุมะไม่มี 
ความปนคละกนั ดว้ยอาํนาจแห่งชาติเป็นตน้ ในความเป็นโอฬาริกเวทนา

และสุขุมเวทนาตามที่กล่าวมาแลว้นั้น บัณฑิตพึงห้ามเสียโดยประการคือโทษ         
แห่งการถึงภาวะที่แมเ้วทนาทั้งหลายที่กล่าวไวแ้ลว้ว่า "เป็นโอฬาริกะและสุขุมะ" 
เป็นสุขุมะและโอฬาริกะอีก ดว้ยอาํนาจแห่งชาติเป็นตน้ ยอ่มไม่มี. 

 
 
อธิบายว่า ทุกขเวทนาที่สัมปยุตด้วยกายวิญญาณอันเป็นอกุศลวิบาก                             

แมเ้ป็นเวทนาละเอียด เพราะเป็นอพัยากตะ ดว้ยอาํนาจชาติ  ก็เป็นเวทนาหยาบ
ดว้ยอาํนาจสภาวะเป็นตน้.   

ข้อน้ีจริงดังที่ตรัสว่า   "อัพยากต(ทุกข)เวทนาเป็นเวทนาละเอียด(ชาติ).  
ทุกขเวทนา เป็นเวทนาหยาบ(สภาวะ) .  เวทนาของบุคคลผู้เข้าสมาบัติ                             
เป็นเวทนาละเอียด. (ทุกข)เวทนาของบุคคลผูไ้ม่ไดเ้ขา้สมาบตัิเป็นเวทนาหยาบ
(บุคคล).  สาสว(ทุกข)เวทนาเป็นเวทนาหยาบ(โลกิยะ). อนาสวเวทนา เป็นเวทนา
ละเอียด(โลกุตตระ)"(อภิ.วิ. ๓๕/๑๑/๔)  ดงัน้ี.   
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และทุกขเวทนา เป็นฉันใด, แมอ้กุศลสุขเวทนาเป็นตน้ ก็เป็นเวทนาหยาบ                
ด้วยอาํนาจชาติ,  เป็นสุขุมเวทนาด้วยอํานาจสภาวะ และสุขเวทนาที่สหรคต              
กบักุศลฌาน เป็นโอฬาริกะดว้ยอาํนาจชาติ แต่เป็นสุขุมเวทนา ดว้ยอาํนาจบุคคล 
เพราะเป็นสมาปันนเวทนาเป็นตน้ ฉันนั้น.    

เพราะเหตุนั้ น  ความปนคละกัน ด้วยอํานาจแห่งชาติ เป็นต้น ไม่มี                    
โดยประการใด,  ความเป็นโอฬาริกะและสุขุม แห่งเวทนาทั้ งหลาย บัณฑิต                  
พึงทราบ โดยประการนั้น.ส่ิงน้ีเป็นไฉน ?  คือ 

อัพยากตเวทนาเป็นเวทนาละเอียด กว่ากุศลเวทนาและอกุศลเวทนา                
ดว้ยอาํนาจชาติ.   

ความต่างกันโดยสภาวะเป็นต้น ไม่พึงแตะต้อง(คือโกฏฐาส ๔ มีชาติ                
เป็นตน้ ที่ไม่ปะปนซ่ึงกนัและกนัเท่านั้น พึงถือเอา)อย่างน้ีว่า "ในเวทนาเหล่านั้น 
อพัยากตเวทนาเป็นไฉน(ชาติ) ?  เป็นทุกข์หรือ เป็นสุขหรือ(สภาวะ),  เป็นของ
ท่านผูเ้ขา้สมาบตัิหรือ เป็นของผูไ้ม่ไดเ้ขา้สมาบตัิหรือ(บุคคล),                             เป็น
สาสวะหรือ เป็นอนาสวะหรือ(โลกิยโลกุตตระ)"   

ในเวทนาทั้งปวง ก็มีนัยน้ีเป็นตน้ว่า กุศลเวทนาเป็นไฉน ? เป็นทุกข์หรือ 
เป็นสุขหรือ(สภาวะ),  เป็นของท่านผูเ้ขา้สมาบตัิหรือ เป็นของผูไ้ม่ไดเ้ขา้สมาบตัิ
หรือ(บุคคล), เป็นสาสวะหรือ เป็นอนาสวะหรือ(โลกิยโลกุตตระ). 

 

 
ความเป็นโอฬาริกและสุขุมโดยการเทียบเคียงกับเวทนาน้ันๆ 

โดยอกุศลชาติเดียวกัน 
อีกนยัหน่ึง โดยวจนะว่า  "ก็หรือว่า  เวทนาเป็นหยาบและละเอียด  พึงเห็น

โดยเทียบเคียงเวทนานั้น ๆ "  (อภิ.วิ.๓๕/๑๑/๔)ดังน้ี แม้ในอกุศลเวทนาเป็นต้น  
เ ว ท น า ที่ เ ป็ น โ ท ส ส ห ค ต ะ  ห ย า บ ก ว่ า เ ว ท น า ที่ เ ป็ น โ ล ภ ส ห ค ต ะ                                
เพราะ(โทสเวทนาเป็นไปหยาบปรากฏ ) เผาที่อาศัยของตน เหมือนไฟ,                     
เวทนาที่เป็นโลภสหคตะ  ก็เป็นละเอียด. 

แม้โทสสหคตเวทนาที่เป็นนิยตะ โดยมิจฉัตตนิยาม ๕ เป็นโอฬาริกะ,                      
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ที่เป็นอนิยตะ เป็นสุขุม.  
 แมนิ้ยตะ  ที่เป็นกปัปัฏฐิติกะที่ถึงอนันตริยภาวะ โดยความเป็นวิบากดาํรง
อยู่ตลอดกัป เหมือนอย่างของพระเทวทัตเป็นต้น  เป็นหยาบ,  แม้นอกน้ี                            
ก็เป็นละเอียด.    

แม้ในพวกที่เป็นกัปปัฏฐิติกะ ที่เป็นอสังขาริก เป็นหยาบ เพราะความ              
กลา้แข็งโดยสภาวะ,  นอกน้ี(คือที่เป็นสสังขาริก)  ก็เป็นละเอียด.   
 ส่วน เวทนาโลภสหคตะ  ที่เป็นทิฏฐิสัมปยุต เป็นหยาบ เพราะความเป็น
มหาสาวชัชะ, นอกน้ี (คือทิฏฐิวิปปยตุ)  เป็นละเอียด.   
 แม้ทิฏฐิสัมปยุตตเวทนานั้น ที่เป็นนิยตะคือมิจฉาทิฏฐิกะ เป็นหยาบ,                       
ที่เป็นอนิยตะ เป็นสุขุม. แม้นิยตะ  ที่เป็นกัปปัฏฐิติกะ เป็นหยาบ,  แม้นอกน้ี                    
ก็เป็นละเอียด. แม้ในพวกที่เป็นกัปปัฏฐิติกะ ที่ เป็นอสังขาริก  ก็เป็นหยาบ,                    
นอกน้ี ก็เป็นละเอียด. 

แต่  โดยไม่แปลกกัน(คือโดยไม่แยกเป็นโทสสหคตะ โลภสหคต)                     
อกุศลเวทนา ที่มี วิบากมาก  เป็นหยาบ เพราะความหนาแน่นแห่งโทษ,                             
ที่มีวิบากนอ้ย เป็นละเอียด.    

โดยกุศลชาติเดียวกัน 
ส่วน กุศลเวทนา ที่มีวิบากนอ้ย  เป็นหยาบ,  ที่มีวิบากมาก เป็นละเอียด. 
อีกอย่างหน่ึง  กามาวจรกุศลเวทนา  เป็นหยาบ,  รูปาวจรกุศลเวทนา               

เป็นละเอียด,  อรูปาวจรกุศลเวทนาละเอียดกว่ารูปาวจรกุศลเวทนานั้ น                   
ความที่กามาวจรเวทนาเป็นต้นหยาบและละเอียด เพราะเป็นวัตถุแห่งนิกันติ                
ที่โอฬาริกะและสุขุม,  โลกุตรเวทนาละเอียดกว่าอรูปาวจรกุศลเวทนานั้น                  
ก็โลกุตตระเป็นเอกนัตสุขุมเท่านั้น.   

แมก้ามาวจรเวทนา ที่เป็นทานมยั  เป็นหยาบ,  ที่เป็นสีลมยัเป็นละเอียด,             
ที่เป็นภาวนามยัละเอียดกว่าที่เป็นสีลมยันั้น โดยนยั.   

แม้ภาวนามัย ที่เป็นทุเหตุกะ เป็นหยาบ,  ที่เป็นติเหตุกะ ก็เป็นละเอียด 
(มนสิการ แมด้ว้ยญาณวิปปยตุตจิต ยอ่มมี ในกาลที่คล่องแคล่วและมีกาํลงัเป็นตน้
แห่งภาวนา ในกาลบางคราว, มหาฏีกา).   
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แมต้ิเหตุกะ  ที่เป็นสสังขาริก  เป็นหยาบ,  ที่เป็นอสังขาริก  ก็เป็นละเอียด.   
ส่วน รูปาวจรเวทนาที่เป็นไปในปฐมฌานเป็นหยาบ,  ที่เป็นไป                   ใน

ทุติยฌานเป็นละเอียด,  ที่เป็นไปในตติยฌานละเอียดกว่าที่เป็นไปในทุติยฌาน,  ที่
เป็นในจตุตถฌานละเอียดกว่าที่เป็นไปในตติยฌาน,  ที่เป็นไปในปัญจมฌาน
ละเอียดกว่าที่เป็นไปในจตุตถฌานแน่เทียว.   

ส่วน อรูปาวจรเวทนา ที่สัมปยุตด้วยอากาสานัญจายตนะเป็นหยาบ,                  
ที่สัมปยุตดว้ยวิญญาณัญจายตนะเป็นละเอียด, ที่สัมปยุตดว้ยอากิญจญัญายตนะ  
ละเอียดกว่าที่สัมปยุตด้วยวิญญาณัญจายตนะ,  ที่สัมปยุตด้วยเนวสัญญา                     
นาสัญญายตนะละเอียดกว่าที่สัมปยตุดว้ยอากิญจญัญายตนะแน่เทียว.   

ส่วน โลกุตรเวทนาที่สัมปยุตด้วยโสตาปัตติมรรคเป็นหยาบ,  ที่สัมปยุต
ด้วยสกทาคามิมรรคเป็นละเอียด, ที่สัมปยุตด้วยอนาคามิมรรคละเอียดกว่า              
ที่สัมปยตุดว้ยสกทาคามิมรรค,  ที่สัมปยตุดว้ยอรหัตตมรรคละเอียดกว่าที่สัมปยุต
ดว้ยอนาคามิมรรคแน่เทียว. 

 

โดยวิบากชาติและกิริยาชาติเดียวกัน 
ในเวทนาที่เป็นวิบากและที่เป็นกิริยาในภูมินั้น ๆ (คือพึงนําไปด้วยคาํ              

มีอาทิว่า กามาวจวิบากเวทนา เป็นโอฬาริกะ,รูปาวจรวิบากเวทนา เป็นสุขุม             
ไปจนถึงอรหัตตผล, กามาวจรกิริยาเวทนา เป็นโอฬาริกะ, รูปาวจรกิริยา เวทนา
เป็นสุขุมเป็นตน้,และโดยนัยว่า กามาวจร(กิริยา)เวทนา ที่เป็นไปโดยอาการทาน              
เป็นโอฬาริกะ,ที่เป็นไปโดยอาการศีล เป็นสุขุมเป็นต้น ไปจนถึงเนวสัญญา                
นาสัญญายตนะ)  

และในเวทนาที่กล่าวไวด้ว้ยอาํนาจสภาวะมีทุกขเวทนาเป็นตน้  ดว้ยอาํนาจ
บุคคลมีอสมาปันนเวทนาเป็นตน้  และดว้ยอาํนาจโลกิยโลกุตตระ มีสาสวเวทนา
เป็นต้น ก็นัยน้ี (การจาํแนกในชาติโกฏฐาส ฉันใด, ในสภาวโกฏฐาสเป็นต้น                     
ก็ ฉันนั้ น  คือโดยสภา วะ เดี ยวกัน  โดยบุคคลเดี ยวกัน  โดยโลกิยะ แ ล ะ                     
โลกุตตรเดียวกนั). 

โดยโอกาส 
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อน่ึง แม้ด้วยอาํนาจโอกาส  ทุกขเวทนาในนรกเป็นหยาบ,  ทุกขเวทนา               
ในกําเนิดดิรัจฉานเป็นละเอียด,  ทุกขเวทนาในกําเนิดมนุษย์ละเอียดกว่า
ทุกขเวทนาในกาํเนิดดิรัจฉาน,  ทุกขเวทนาในเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกา  ละเอียด
กว่าทุกขเวทนาในกาํเนิดมนุษย์,  ทุกขเวทนาในเทวดาเหล่าดาวดึงส์ละอียดกว่า
ทุขเวทนาในเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกา,  ทุกขเวทนาในเทวดาเหล่ายามะละเอียด
กว่าทุกขเวทนาในเทวดาเหล่าดาวดึงส์ ,  ทุกขเวทนาในเทวดาเหล่ าดุ สิต                    
ละเอียดกว่าทุกขเวทนาในเทวดาเหล่ายามะ, ทุกขเวทนาในเทวดาเหล่านิมมานรดี  
ละเอียดกว่าทุกขเวทนาในเทวดาเหล่าดุสิต,  ทุกขเวทนาในเทวดาเหล่าปรนิม               
มิตวสวตัดี  ละเอียดกว่าทุกขเวทนาในเทวดาเหล่านิมมานรดีแน่เทียว.    

ก็ ทุกขเวทนา เป็นฉันใด,  แม้สุขเวทนา  ก็พึงประกอบ ตามสมควร                       
ในภูมิทั้งปวง เป็นฉันนั้นเถิด(คือเวทนาใดๆ ย่อมได้ ในภูมิใดๆ,พึงประกอบ               
ตามสมควรแก่เวทนานั้นๆในภูมินั้นๆ). 

 

โดยวัตถ ุ
อน่ึง  แม้ด้วยอํานาจวัตถุคืออารมณ์  เวทนาทั้ งส้ินที่เป็นไปมีหีนวัตถุ                

เป็นอารมณ์มี เวทนาของผู้บริโภคข้าวฟ่างเ ป็นต้น เป็นโอฬาริกเวทนา,                             
เวทนาที่ เป็นไปมีปณีตวัตถุเป็นอารมณ์มีเวทนาของผู้บริโภคข้าวสาลี เน้ือ                   
และขา้วสุกเป็นตน้ เป็นสุขุมเวทนา. 

 
ประเภทแห่งหีนและปณีตเวทนา 

หีนปณีตเภเท ยา โอฬาริกา, สา หีนา. ยา จ สุขุมา, สา ปณีตาติ ทฏฺฐพฺพา.   
ในประเภทแห่งหีนะและปณีตะ พึงทราบว่า เวทนาใด เป็นโอฬาริกะ,  

เวทนานั้น เป็นหีนะ. และเวทนาใด เป็นสุขุม,  เวทนานั้น ก็เป็นปณีตะ. 
 

ทูเรและสันติเกเวทนา 
ทูเรปท  ํปน "อกุสลา เวทนา กุสลาพฺยากตาหิ เวทนาหิ ทูเร"  สนฺติเกปท ํ              

"อกุสลา  เวทนา อกุสลาย เวทนาย สนฺติเก"ติอาทินา นเยน วิภงฺเค(อภิ.วิ.๓๕/๑๓/๔-
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๕)  วิภตฺตํ"  ตสฺมา  อกุสลา  เวทนา  วิสภาคโต, อสํสฏฺฐโต,   อสริกฺขโต  จ                     
กุสลาพฺยากตาหิ  ทูเร,   ตถา  กุสลาพฺยากตา อกุสลาย. เอส  นโย  สพฺพวาเรสุ.                 
อกุสลา  ปน  เวทนา  สภาคโต  สริกฺขโต  จ  อกุสลาย  สนฺติเก.  

 

ส่วน ทูเรบท ทรงจาํแนกไว ้ในคมัภีร์วิภงัค ์โดยนยัมีอาทิว่า  "อกุศลเวทนา
มีในที่ไกล จากกุสลาพฺยากตเวทนาทั้งหลาย"ดังน้ี, สันติเกบท ทรงจาํแนกไว้                
ในคมัภีร์วิภงัค์ โดยนัยมีอาทิว่า "อกุศลเวทนา มีในที่ใกลก้บัอกุศลเวทนา"ดงัน้ี. 
เพราะเหตุนั้ น "อกุศลเวทนา มีในที่ไกลจากกุสลาพฺยากตเวทนาทั้ งหลาย                  
เพราะเป็นวิสภาคกันคือเพราะโกฏฐาสไม่เสมอกันด้วยอํานาจชาติเป็นต้น            
เพราะไม่คลุกคลีกนั คือเพราะกิจไม่เหมือนกนั ดว้ยอาํนาจเวทนามีทุกขเ์ป็นวิบาก
เป็นตน้(ทุกฺขวิปากตาทิวเสน อสทิสกิจฺจตา อส สฏฺฐตา,มหาฏีกา)  และเพราะไม่
เสมอเหมือนกันคือเพราะสภาวะไม่เหมือนกัน(อสทิสสภาวตา อสริกฺขตา ,                 
มหาฏีกา),  กุศลเวทนาและอพัยากตเวทนา มีในที่ไกลจากอกุศลเวทนาก็อยา่งนั้น.                   
ในวาระทั้ งปวงที่พึงกล่าว ตามแนวแห่งนัยที่กล่าวไว้แล้ว ในประเภทแห่ง               
โอฬาริกะและสุขุมเวทนา ก็นยัน้ี.   

ส่วน อกุศลเวทนา มีในที่ใกล้กับอกุศลเวทนา เพราะเป็นสภาคกัน               
คือเพราะโกฏฐาสเสมอกันด้วยอาํนาจชาติเป็นต้น และเพราะเสมอเหมือนกนั             
คือ เพราะสภาวะเหมือนกัน  ด้วยอํานาจความมีทุกข์ เ ป็น วิบากเป็นต้น                        
(ทุกฺขวิปากตาทิวเสน ปน สทิสสภาวตา สริกฺขตา,มหาฏีกา). 

 

อิท ํเวทนากฺขนฺธสฺส อตีตาทิวิภาเค วิตฺถารกถามุข.ํตตํเํวทนาสมฺปยุตฺตานํ 
ปน สญฺญาทีนมฺปิ เอต ํเอวเมว เวทิตพฺพ.ํ     

น้ีเป็นกถามุขโดยพิสดาร ในการจําแนกโดยประเภทต่างๆ มีเป็นอดีต             
เป็นตน้ ของเวทนาขนัธ์. 

ก็ แม้กถามุขโดยพิสดารในการจําแนกโดยประเภทต่างๆ มีเป็นอดีต             
เป็นตน้น้ี แห่งสัญญาขนัธ์เป็นตน้ ที่สัมปยุตกบัเวทนานั้น  ๆ  ก็พึงทราบอย่างน้ี
นัน่แหละ. 
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ปัจจุบันกาลมี ๓ ประการ 
(อฏฺฐสาลินี ติกอตฺถุทฺธารวณฺณนา ขอ้ ๑๔๓๔ หนา้ ๔๗๔ - ๖,วิ.ม.ขอ้ ๔๑๖ เจโตปริยญาณ) 

ปจฺจุปฺปนฺนชานนกาเล ปน ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ ํโหติ. 
ป จฺ จุปฺ ป นฺ น ญฺ จ  น า เม ตํ ติ วิ ธํ  ข ณ ป จฺ จุปฺ ป นฺ นํ  ส นฺ ต ติ ป จฺ จุปฺ ปนฺนํ                        

อ ทฺธาปจฺ จุปฺปนฺนญฺจ.  ตตฺถ  อุปฺปาทฏฺ ฐิ ติภ งฺคปฺปตฺตํ ‘ขณปจฺจุปฺปนฺน ’ .                         
เอกทฺวิสนฺตติวารปริยาปนฺนํ ‘สนฺตติปจฺจุปฺปนฺน ’.  ตตฺถ อนฺธกาเร นิสีทิตฺวา               
อาโลกฏฺฐาน ํคตสฺส น ตาว อารมฺมณ ํปากฏ ํโหติ, ยาว ปน ต ํปากฏ ํโหติ, เอตฺถนฺต
เร เอกทฺวิสนฺตติวารา เวทิตพฺพา. อาโลกฏฺฐาเน วิจริตฺวา โอวรก ํ                  ปวิฏฺฐสฺ
สาปิ น ตาว สหสา รูปํ ปากฏ ํโหติ; ยาว ต ํปากฏ ํโหติ, เอตฺถนฺตเร                  เอกทฺ
วิสนฺตติวารา เวทิตพฺพา. ทูเร ฐตฺวา ปน รชกาน ํหตฺถวิการํ, ฆณฺฑิเภรีอาทิ -   อา
โกฏนวิการญฺจ ทิสฺวาปิ น ตาว สทฺทํ สุณาติ;  ยาว ปน ตํ สุณาติ เอตสฺมิมฺปิ              
อนฺตเร เอกทฺวิสนฺตติวารา เวทิตพฺพา. เอว ํตาว มชฺฌิมภาณกา. ส ยุตฺตภาณกา ปน 
‘รูปสนฺตติ อรูปสนฺตตี’ติ ทฺเว สนฺตติโย วตฺวา ‘อุทก ํอกฺกมิตฺวา คตสฺส ยาว ตีเร 
อกฺกนฺตอุทกเลขา น วิปฺปสีทติ, อทฺธานโต อาคตสฺส ยาว กาเย อุสุมภาโว น          
วูปสมฺมติ, อาตปา อาคนฺตฺวา คพฺภํ ปวิฏฺฐสฺส ยาว อนฺธการภาโว น วิคจฺฉติ,                
อนฺโตคพฺเภ กมฺมฏฺฐาน ํมนสิกริตฺวา ทิวา วาตปาน ํวิวริตฺวา โอโลเกนฺตสฺส ยาว 
อกฺขีนํ ผนฺทนภาโว น วูปสมฺมติ . อยํ รูปสนฺตติ นาม; ทฺเว ตโย ชวนวารา                        
อรูปสนฺตติ นามา’ติ วตฺวา ‘ตทุภยมฺปิ สนฺตติปจฺจุปฺปนฺน ํนามา’ติ วทนฺติ. 

 
เอกภวปริจฺฉินฺน ํปน อทฺธาปจฺจุปฺปนฺน  นาม. ย ํสนฺธาย ภทฺเทกรตฺตสุตฺเต 

“ยญฺจาวุโส จกฺขุ  เย จ รูปา, ฯเปฯ. โย จาวุโส มโน เย จ ธมฺมา , อุภยเมตํ                           
ป จฺ จุปฺ ป นฺ นํ .  ต สฺ มึ  เ จ  ป จฺ จุปฺ ป นฺ เน  ฉ นฺ ท รา ค ป ฏิ พ ทฺ ธํ  โหติ  วิ ญฺ ญ า ณํ , 
ฉนฺทราคปฏิพทฺธตฺตา วิญฺญาณสฺส ตทภินนฺทติ , ตทภินนฺทนฺโต ปจฺจุปฺปนฺเนสุ                 
ธมฺเมสุ สหีํรตี”ติ (ม.อุ.๑๔/๓๘๔/๒๕๔-๕) วุตฺต.ํ สนฺตติปจฺจุปฺปนฺนญฺเจตฺถ อฏฺฐกถา
สุ อาคต.ํ อทฺธาปจฺจุปฺปนฺน ํสุตฺเต. 

ตตฺถ เกจิ ‘ขณปจฺจุปฺปนฺน ํจิตฺต ํเจโตปริยญาณสฺส อารมฺมณ ํโหตี’ติ วทนฺติ. 
กึการณา ? ยสฺมา อิทฺธิมสฺส จ ปรสฺส จ เอกกฺขเณ จิตฺต ํอุปฺปชฺชตีติ. อิทญฺจ เนสํ 
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โอปมฺม—ํ ยถา อากาเส ขิตฺเต ปุปฺผมุฏฺฐิมฺหิ อวสฺส ํเอก ํปุปฺผ ํเอกสฺส วณฺฏ ํ        ปฏิ
วิชฺฌติ, วณฺเฏน วณฺฏํ ปฏิวิชฺฌติ , เอว ํ"ปรสฺส จิตฺตํ ชานิสฺสามี"ติ ราสิวเสน 
มหาชนสฺส จิตฺเต อาวชฺชิเต อวสฺสํ เอกสฺส จิตฺต ํเอเกน จิตฺเตน อุปฺปาทกฺขเณ วา 
ฐิติกฺขเณ วา ภงฺคกฺขเณ วา ปฏิวิชฺฌตีติ . ตํ ปน วสฺสสตมฺปิ วสฺสสหสฺสมฺปิ            
อาวชฺชนฺโต เยน จิตฺเตน อาวชฺเชติ, เยน จ ชานาติ, เตสํ ทฺวินฺน ํสหฏฺฐานาภาวโต 
อาวชฺชนชวนานญฺจ อนิฏฺเฐ ฐาเน นานารมฺมณภาวปฺปตฺติโทสโต อยุตฺตนฺติ                       
อฏฺฐกถาสุ ปฏิกฺขิตฺตํ. สนฺตติปจฺจุปฺปนฺนํ ปน อทฺธาปจฺจุปฺปนฺนญฺจ อารมฺมณํ                 
โหตีติ เวทิตพฺพ.ํ 

ตตฺถ ย ํวตฺตมานชวนวีถิโต อตีตานาคตวเสน ทฺวิติชวนวีถิปริมาณกาเล 
ปรสฺส จิตฺต,ํ ต ํสพฺพมฺปิ สนฺตติปจฺจุปฺปนฺน ํนาม. อทฺธาปจฺจุปฺปนฺน ํปน ชวนวาเรน 
ทีเปตพฺพนฺติ ย ํอฏฺฐกถาย ํวุตฺต,ํ ต ํสุวุตฺต.ํ ตตฺราย ํทีปนา— อิทฺธิมา ปรสฺส จิตฺต ํ           
ชานิตุกาโม อาวชฺเชติ. อาวชฺชนํ ขณปจฺจุปฺปนฺนํ อารมฺมณํ กตฺวา เตเนว สห                      
นิรุชฺฌติ. ตโต จตฺตาริ ปญฺจ ชวนานิ, เยสํ ปจฺฉิม ํอิทฺธิจิตฺต,ํ เสสานิ กามาวจรานิ. 
เตสํ สพฺเพสมฺปิ ตเทว นิรุทฺธํ จิตฺตมารมฺมณํ โหติ. เนว  ตานิ นานารมฺมณานิ               
โหนฺติ .  อทฺธาปจฺจุปฺปนฺนวเสน ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณตฺตา เอการมฺมณานิ.                    
เอการมฺมณตฺเตปิ จ อิทฺธิจิตฺตเมว ปรสฺส จิตฺต ํปชานาติ, น อิตรานิ; ยถา จกฺขุทฺวาเร 
จกฺขุวิญฺญาณเมว รูปํ ปสฺส, น อิตรานีติ. อิติ อิท ํสนฺตติปจฺจุปฺปนฺนสฺส เจว อทฺธาปจฺ
จุปฺปนฺนสฺส จ วเสน ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณํ โหติ. ยสฺมา วา                              สนฺต
ติปจฺจุปฺปนฺนมฺปิ อทฺธาปจฺจุปฺปนฺเนเยว ปตติ, ตสฺมา อทฺธาปจฺจุปฺปนฺนวเสเนต ํปจฺ
จุปฺปนฺนารมฺมณนฺติ เวทิตพฺพ.ํ 
 แต่ ปัจจุบันอารมณ์ ย่อมเป็นวิสัย ของเจโตปริยญาณน้ี ในเวลาที่ รู้                      
จิตปัจจุบนั. อน่ึง ช่ือว่า  ปัจจุบนัน้ี มี ๓  ประการ คือขณปัจจุบนั สันตติปัจจุบัน                        
และอทัธาปัจจุบนั. 

ขณปัจจุบัน 
 ในปัจจุบัน ๓ เหล่านั้น ปัจจุบันที่ถึงอุปปาทขณะ ฐีติขณะและภังคขณะ                     
(ของจิตตกัขณะ) ช่ือว่า ขณปัจจุบัน(ความว่า ปัจจุบนัที่นบัเน่ืองในขณะทั้ง ๓).   
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สัตตติปัจจุบัน 
 ปัจจุบันที่นับเน่ืองด้วยเอกสันตติวาระ(วาระแห่งรูปสันตติ  ๑) หรือ                     
ทฺวิสันตติวาระ(วาระแห่งรูปสันตติ ๒) ช่ือว่า สันตติปัจจุบัน. 
 ในสันตติปัจจุบันนั้ น  เมื่อบุคคลนั่งในที่มืดแล้ว ไปสู่ที่สว่างแจ้ง                            
อารมณ์ ยอ่มเป็นอนัไม่ปรากฏโดยฉับพลนัก่อน,  อารมณ์นั้น ยอ่มเป็นอนัปรากฏ 
ตราบใด, (อารมณ์คือรูปสันตติวาระทั้งหลายที่เป็นไป)ในระหว่างน้ี(คือจาํเดิม                       
แต่เวลาที่ยงัไม่ปรากฏ จนถึงปากฏกาล) บณัฑิตพึงทราบว่า ช่ือว่า เอกสันตติวาระ
หรือทฺวิสันตติวาระ.(ความว่า ในระหว่างน้ี เวลาคร่ึงหน่ึง เป็นวาระที่รูปารมณ์              
ไม่ปรากฏชัด, เวลาคร่ึงหน่ึง เป็นวาระที่ รูปารมณ์ปรากฏชัด ท่านมัชฌิมภาณ                 
กาจารย์ ถือ เอาแล้ว ซ่ึงวาระทั้ ง  ๒ จึงกล่าวว่า"ทฺวิสนฺตติวารา"ดังน้ี (ตตฺถ                         
อุปฑฺฒเวลา อวิภูตวารา อุปฑฺฒเวลา วิภูตวารา, ตทุภย ํคเหตฺวา"เทฺวสนฺตติวารา"ติ วุตฺต.ํ               

ฏีกา). เร่ืองน้ีนั้นไม่เป็นสาธารณะแก่รูปารมณ์ทั้งปวง,สําหรับรูปารมณ์บางอย่าง 
ย่อมเป็นอันปรากฏ แม้เร็วพลัน เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกระทาํแม้การถือเอาว่า             
เอก ว่า เอกทฺวิสนฺตติวารา"ดงัน้ี). 
 แมเ้มื่อบุคคลเที่ยวไป ในที่สว่างแจง้แลว้ เขา้ไปสู่ห้อง รูปารมณ์ ย่อมเป็น
อันไม่ปรากฏ โดยฉับพลันก่อน,  รูปารมณ์นั้น ย่อมเป็นอันปรากฏ ตราบใด,                
(รูปารมณ์สันตตทิี่เป็นไป)ในระหว่างน้ี บณัฑิตพึงทราบว่า                                ช่ือ
ว่า เอกสันตติวาระหรือทฺวิสันตติวาระ. 
 ก็ เมื่อบุคคลยืนอยู่  ในที่ไกล  แม้เห็นการไหวมือของพวกช่างย้อม                              
และการเคาะระฆัง และ ตีกลอง  ย่อม ไม่ได้ยิน เสียง โดยฉับพลันก่อน,                                      
และบุคคลย่อมได้ยิน เสียงนั้ น ตราบใด ,   (สัททารมณ์สันตติที่ เ ป็นไป)                          
แมใ้นระหว่างน้ี  บณัฑิตพึงทราบว่า ช่ือว่า เอกสันตติวาระหรือทฺวิสันตติวาระ.
ท่านมัชฌิมภาณกาจารย์กล่าวไวอ้ยา่งน้ีก่อน. 
 ส่วน ท่านสังยุตตภาณกาจารย์ กล่าวถึง  สันตติมี  ๒  อยา่ง  คือรูปสันตติ 
อรูปสันตติ  ยอ่มกล่าวว่า  "รอยแยกแห่งนํ้า ที่บุคคลเดิน กา้วขา้มแลว้ซ่ึงนํ้า ลุยไป 
ในที่ใกลฝ่ั้งยงัไม่ใสสนิท(คือขุ่นมวัอยู)่ ตราบใด,  เมื่อบุคคลมาจากทางไกล  ความ
ร้อนในกาย ยงัไม่สงบไป ตราบใด,  เมื่อบุคคลมาจากแดด เขา้ไปสู่ห้อง ความมืด 
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ยงัไม่ไปปราศ ตราบใด, เมื่อบุคคลมนสิการกรรมฐาน ในภายในห้อง  เปิดแลว้ซ่ึง
หนา้ต่างมองดูอยู ่ในเวลากลางวนั  ความหวัน่ไหวแห่งนยัน์ตา                     ยงัไม่
สงบ ตราบใด, (ในระหว่างน้ี) น้ีช่ือว่า รูปสันตติ.  วาระแห่งกามาวจรชวนะ  ๒ - 
๓ วาระ ช่ือว่า  อรูปสันตติ แลว้กล่าวว่า รูปารูปสันตติแมท้ั้ง ๒ นั้น                     ช่ือ
ว่า สันตติปัจจุบัน.(ความว่า มิใช่มหัคคตชวนวาระเป็นต้นนอกกามาวจรชวนะ                  
นอกน้ี, เพราะว่า ชวนะเหล่านั้น ไม่มีประมาณกาล. แมจิ้ตทั้งหลายมีภวงัคเ์ป็นตน้                  
ที่เป็นไป อนัไม่มีระหว่างคัน่ พึงทราบว่าเป็นจิตที่หยัง่ลงภายในชวนะเหล่านั้น
นัน่เอง) 

 

อัทธาปัจจุบัน 
 ส่วน ปัจจุบนัที่กาํหนดดว้ยภพหน่ึง  ช่ือว่า อัทธาปัจจุบัน(คือปัจจุบนัที่ถูก
กาํหนดด้วยปฏิสนธิและจุติ ที่นับเน่ืองในเอกภพ), ท่านพระมหากัจจายนเถระ
หมายเอากล่าวไวใ้นกัจจานภัทเทกรัตตสูตรว่า   
 "ยญฺจาวุโส จกฺขุ เย จ รูปา, ฯเปฯ .โย จาวุโส มโน เย  จ ธมฺมา, อุภยเมต               
ป จฺ จุปฺป นฺน ,  ต สฺมึ  เ จ  ป จฺ จุปฺป นฺ เน  ฉนฺทราคปฏิพทฺธ  โห ติ  วิญฺญาณ , 
ฉนฺทราคปฏิพทฺธตฺตา วิญฺญาณสฺส ตทภินนฺทติ, ตทภินนฺทนฺโต ปจฺจุปฺปนฺเนสุ ธมฺ
เมสุ ส หีรติ.   
 ท่านผู้มีอายุ  จักขุใด และรูปทั้ งหลายเหล่าใด, ฯเปฯ .ท่านผู้มีอายุ                    
ภวงัคจิตใด และธัมมารมณ์ที่มีในภูมิ ๓ เหล่าใด,ทั้ง ๒ นั่น เป็นอัทธาปัจจุบนั,                                
ถา้ว่า นิกนัติวิญญาณที่เน่ืองดว้ยฉันทราคะ มีอยู่ ในภวงัคจิตและธัมมารมณ์ที่มี              
ในภูมิ ๓ อนัเป็นอทัธาปัจจุบนันั้น, เพราะนิกนัติวิญญาณที่เน่ืองด้วยฉันทราคะ 
บุคคลจึงเพลิดเพลินย่ิง(ด้วยตัณหาและทิฏฐิ) ซ่ึงภวังคจิตและธัมมารมณ์ที่มี               
ในภูมิ ๓ อนัเป็นอทัธาปัจจุบนันั้น,  เมื่อเพลิดเพลินย่ิงซ่ึงภวงัคจิตและธัมมารมณ์
ที่มีในภูมิ  ๓ นั้ น(ก็บุคคลผู้เป็นอย่างนั้น)ย่อมถูกตัณหา และทิฏฐิฉุดดึงไว้                     
ในภวังคจิตและธัมมารมณ์ที่มีในภูมิ ๓ อันเป็นอัทธาปัจจุบันธรรมทั้งหลาย                    
(เพราะความไม่มีแห่งการกาํหนดรู้ซ่ึงวตัถุนั้นดว้ยวิปัสสนา)"ดงัน้ี.(พระอรรถกถา
จารย์เมื่อจะแสดงว่า ฉันทราคะที่เป็นไป ในภวงัคมนะและธัมมารมณ์เหล่านั้น 
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ยอ่มรู้ว่ามีอทัธาปัจจุบนัเป็นอารมณ์, มิใช่มีขณปัจจุบนัเป็นอารมณ์ ท่านจึงกล่าวว่า                      
"ท่านพระมหากัจจายนเถระหมายเอากล่าวไว้ในกัจจานภัทเทกรัตตสูตร ว่า                   
"โย จาวุโส มโน เย  จ ธมฺมา, ฯเปฯ ส หีรติ").   
 อน่ึง สันตติปัจจุบนั มาในอฏัฐกถาทั้งหลาย, อทัธาปัจจุบนัมาในพระสูตร
(มีภัทเทกรัตตสูตรเป็นต้น , พระอรรถกถาจารย์ ไม่กล่าวว่า "ขณปัจจุบัน                      
มาแล้ว ในพระบาลี มีอยู่ , แต่เพราะการกระทาํให้เป็นอารมณ์ ด้วยอาํนาจแห่ง                
ขณปัจจุบนันั้น ไม่มาแลว้ ในอฏัฐกถา).   

 

มติเกจิอาจารย์ 
  

 ในขณปัจจุบนัเป็นตน้นั้น  เกจิอาจารยท์ั้งหลาย(พวกอภยัคิริวาสี)กล่าวว่า  
"จิตที่ เป็นขณปัจจุบัน ย่อมเป็นอารมณ์  ของเจโตปริยญาณ"ดังน้ี.  ถามว่า                 
เพราะเหตุไร  ?  ตอบว่า เพราะว่า อิทธิจิตของท่านผูม้ีฤทธ์ิ  และของมหาชนอื่น                           
กาํลงัเกิดขึ้น ในขณะเดียวกนั. 
 ก็อุปมาของเกจิอาจารยเ์หล่านั้น  มีดงัน้ี 
 คร้ันเมื่อกาํดอกไม้ ที่บุคคลซัดไปในอากาศ  ดอกหน่ึงย่อมแทงขั้ว คือ                     
ย่อมแทงขั้วดว้ยขั้ว ของดอกไมด้อกหน่ึง ไดแ้น่นอน ฉันใด,  เมื่อพระโยคาวจร           
อาวชัชนะ ในจิตของมหาชน ดว้ยสามารถแห่งกองว่า "เราจะรู้ ซ่ึงจิตของมหาชน
อื่น" ดังน้ี  ย่อมรู้ ซ่ึงจิตของบุคคลหน่ึง ด้วยจิตขณะหน่ึง ในอุปปาทักขณะ                       
หรือฐีติกขณะ  หรือว่าภงัคกัขณะ ไดแ้น่นอน ฉันนั้น.   
 ก็ คําของพวกเกจิอาจารย์นั้น ท่านปฏิเสธไว้ ในอรรถกถาทั้ งหลายว่า                 
ไม่สมควร เพราะเมื่อบุคคลอาวัชชนะอยู่แม้ตลอด ร้อยปี แม้ตลอดพันปี                     
บุคคลย่อมอาวัชชนะด้วยจิตใด,และบุคคลย่อมรู้ด้วยอิทธิจิตใด,ไม่มีฐานะที่       
พร้อมกนัของจิต ๒ ดวงเหล่านั้น(ถา้อาวชัชนะและอิทธิจิตกาํลงัเกิดพร้อมกนัได้
,อิทธิจิต ก็พึงรู้ขณปัจจุบันนารมณ์ พร้อมกับอาวชัชนะได้) และเพราะโทษคือ               
การถึงภาวะที่อาวัชชนจิตและชวนจิตมีอารมณ์ต่างๆกัน ในฐานะที่ไม่น่า
ปรารถนา(ความว่า เมื่ออาวชัชนะและอิทธิจิต ไม่เกิดพร้อมกนั, ก็ตอ้งมีจิตตกัขณ
ปัจจุบนันารมณ์ต่างๆขณะกนั ฉะนั้นจึงกล่าวว่า มีอารมณ์ต่างๆกนั ในฐานะที่ไม่
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น่าปรารถนา อันอื่นจากมัคควิถีและผลวิถีที่อาวชัชนะและมรรคผลมีอารมณ์
ต่างๆกนั ในฐานะที่น่าปรารถนา).    

 

เจโตปริยญาณ มีอารมณ์เป็นปัจจุบันได้ คือ สันตติปัจจุบัน  
และอัทธาปัจจุบัน  

 ส่วน สันตติปัจจุบัน  และอัทธาปัจจุบัน พึงทราบว่า ย่อมเป็นอารมณ์                
(ของเจโตปริยญาณ) 
 ในสันตติปัจจุบนั และอทัธาปัจจุบนัเหล่านั้น  คาํใดที่กล่าวไวใ้นสังยุตต         
อรรถกถาว่า จิตใด ของบุคคลอื่น ในเวลาปริมาณ  ๒ - ๓ ชวนวิถี ดว้ยอาํนาจอดีต                        
และอนาคต (ก่อนและหลงั)จากปัจจุบนัชวนวิถี, แมช้วนวิถี ๒ - ๓ ดว้ยอาํนาจ
อดีตและอนาคตนั้นทั้งหมด  ช่ือว่า  สันตติปัจจุบัน. ส่วน อทัธาปัจจุบนั พึงแสดง               
ดว้ยวาระแห่งชวนะ(มิใช่พึงแสดง โดยอทัธาปัจจุบนัทั้งส้ินคือปฏิสนธิจนถึงจุติ),  
คาํน้ีนั้นท่านกล่าวไวดี้แลว้. 
 น้ีเป็นการส่องเน้ือความคืออาการที่เป็นไปแห่งอิทธิจิต โดยการแสดงความ
เป็นอทัธาปัจจุบนันารมณ์ ของชวนวาระเป็นมุข ในคาํของท่านพระอรรถกถานั้น                
มีดงัน้ีคือ  
 ท่านผู้มีฤทธ์ิ ปรารถนาเพื่อจะรู้ชวนจิต ของบุคคลอื่น ย่อมอาวัชชนะ,                   
อาวัชชนจิต กระทําชวนขณปัจจุบันให้เป็นอารมณ์  ย่อมดับไปพร้อมกับ                         
ชวนขณปัจจุปปันนารมณ์นั้นนั่นเอง. ต่อจากนั้น เป็นชวนะ ๔ ขณะ(ของติกข
บุคคล) หรือ ๕ ขณะ(ของมนัทบุคคล),  อิทธิจิต(เจโตปริยญาณ) เป็นขณะสุดทา้ย,                  
ชวนจิตที่เหลือ เป็นพวกกามาวจร,  (อทัธาปัจจุบนั)ชวนจิต(ขณะที่ ๑) ที่ดบัแลว้
นั้นนั่นแหละ ย่อมเป็นอารมณ์ แมข้องอภิญญาวิถีจิตทั้งปวงเหล่านั้น(๔ หรือ ๕ 
ขณะ), อภิญญาวิถีจิตเหล่านั้น ย่อมไม่มีอารมณ์ต่างๆกนั.  ย่อมมีอารมณ์เดียวกนั
เท่านั้น(คือชวนจิตขณะที่ ๑ ที่ดบัไปแลว้พร้อมกบัอาวชัชนจิตนั้น) เพราะความที่
อภิญญาวิถีจิตมีปัจจุบนันารมณ์ ดว้ยอาํนาจอทัธาปัจจุบนั,   
 อน่ึง อิทธิจิตเท่านั้น ย่อมรู้ ซ่ึงจิต ของบุคคลอื่น แม้ในความมีอารมณ์
เดียวกนั,  กามาวจรจิตทั้งหลายมีอาวชัชนะเป็นตน้นอกน้ี ย่อมไม่รู้.  เหมือนว่า 
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จักขุวิญญาณเท่านั้น  ย่อมเห็น ซ่ึงรูป ในจักขุทวาร,  วิญญาณทั้งหลายนอกน้ี
(มีปัญจทวาราวัชชนะเป็นต้น) ย่อมไม่เห็น เพราะเหตุนั้น  อิทธิจิตนี้  ย่อมมี
ปัจจุบันนารมณ์ ด้วยอ านาจแห่งสันตติปัจจุบัน  และอัทธาปัจจุบันนั่นเอง                    
ดว้ยประการฉะน้ี. 
 อี ก อ ย่ า ง ห น่ึ ง   เ พ ร า ะ เ ห ตุ คื อ  แ ม้ สั น ต ติ ปั จ จุ บั น  ย่ อ ม ต ก ไ ป                                 
ในอัทธาปัจจุบันนั่นเอง, เพราะเหตุนั้น บัณฑิตพึงทราบว่า  อิทธิจิตนั่น ย่อมมี
ปัจจุบันนารมณ์  ด้วยอ านาจแห่งอัทธาปัจจุบัน. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
ปฏิสัมภิทา เล่ม ๓๑ ข้อ ๒๒๗ หน้า ๒๘๐ 

(ในวสุิทธิมัคค์ท่านกล่าวว่า เป็นไวพจน์ของปัจจยปริคคหญาณ) 
อนิจฺจโต มนสิกโรนฺโต นิมิตฺต ํยถาภูต  ชานาติ ปสฺสติ, เตน วุจฺจติ            สมฺ

มาทสฺสน . เอว ํตทนฺวเยน สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจโต สุทิฏฺฐา โหนฺติ.                     เอตฺถ  
กงฺขา ปหียติ.  

ทุ กฺขโต  มนสิกโรนฺโต  ปวตฺตํ ยถาภูต  ชานาติ  ปสฺสติ ,  เตน  วุ จฺจติ                    
สมฺมาทสฺสน . เอว ํตทนฺวเยน สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขโต สุทิฏฺฐา โหนฺติ. เอตฺถ กงฺขา 
ปหียติ.  

อนตฺตโต มนสิกโรนฺโต นิมิตฺตญฺจ ปวตฺตญฺจ ยถาภูต  ชานาติ ปสฺสติ,                    
เตน วุจฺจติ สมฺมาทสฺสน . เอว ํตทนฺวเยน สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตโต สุทิฏฺฐา โหนฺติ.    
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เอตฺถ กงฺขา ปหียติ. 
ยญฺจ ยถาภูต  ญาณ  ยญฺจ สมฺมาทสฺสน  ยา  จ กงฺขาวิตรณา, อิเม  ธมฺมา                   

เอกตฺถา พฺยญฺชนเมว นาน.ํ 
  

 เมื่อบุคคลกําลังมนสิการโดยอนิจจะ ย่อมรู้(ด้วยญาณ)  คือย่อมเห็น                
(เหมือนเห็นดว้ยจักขุ) ซ่ึงนิมิต(คือสังขารนิมิตที่เป็นอารมณ์)ตามความเป็นจริง
(คือยถาสภาวะ โดยปัจจกัขญาณ เพราะละนิจจสัญญา ดว้ยการแยกสันตติฆนะ )
เพราะเหตุคือการรู้ตามความเป็นจริงนั้ น ยถาภูตญาณนั้ นท่านจึงเรียก ว่า                  
สัมมาทัสสนะ.  สั งขารทั้ งหลายทั้ งปวง เ ป็นสภาพอันบุคคลเห็นดีแล้ว                        
โดยอนิจจะ ด้วยการไปตามสัมมาทัสสนะนั้ นที่ เห็นแล้ว โดยปัจจักขญาณ                  
(คือเห็นดีแลว้ โดยอนิจจะ ดว้ยอนัวยญาณ) อยา่งน้ี, กังขาย่อมถูกละ                    ใน
สังขารนิมิตน้ี(คือ นิจจานิจจกงัขา ยอ่มถูกละ ดว้ยอนิจจานุปัสสนา อนัช่ือว่า กังขา
วิตรณา). 
 เมื่อบุคคลกําลังมนสิการโดยทุกขะ ย่อมรู้(ด้วยญาณ )  คือย่อมเห็น       
(เหมือนเห็นด้วยจักขุ) ซ่ึงปวตัตะ(คือวิปากปวตัตะ แม้ที่สมมุติกันว่าเป็นสุข )         
ตามความเป็นจริง(คือยถาสภาวะ โดยปัจจกัขญาณ เพราะละตณัหาที่เรียกว่า ปณิธิ 
ดว้ยการละสุขสัญญาอนัเป็นปัจจยัแก่ตณัหา เพิกถอนสุขสัญญา                            ใน
หมู่สังขารธรรมที่เป็นอาการโดยถึงทุกข)์ เพราะเหตุคือการรู้ตามความเป็นจริงนั้น 
ยถาภูตญาณนั้นท่านจึงเรียกว่า สัมมาทัสสนะ. สังขารทั้งหลายทั้งปวง             เป็น
สภาพอนับุคคลเห็นดีแลว้ โดยทุกขะ ดว้ยการไปตามสัมมาทสัสนะนั้น                 ที่
เห็นแล้ว โดยปัจจักขญาณ (คือเห็นดีแล้ว โดยทุกขะ ด้วยอันวยญาณ) อย่างน้ี, 
กั ง ข า ย่ อ มถู ก ล ะ ใ น วิ ป า ก ป วัต ต ะ น้ี (คื อ  ทุ ก ข สุ ข กั ง ข า  ย่ อ ม ถู ก ล ะ                                  
ดว้ยทุกขานุปัสสนา อนัช่ือว่า กังขาวิตรณา). 
 เมื่อบุคคลกาํลงัมนสิการโดยอนตัตา ยอ่มรู้(ดว้ยญาณ) คือยอ่มเห็น(เหมือน
เห็นด้วยจักขุ )  ซ่ึง นิมิตและปวัตตะ (คือสังขารนิมิตและวิปากปวัตตะ )                    
ตามความเป็นจริง(คือยถาสภาวะ โดยปัจจักขญาณ เพราะละอัตตสัญญา                         
แมท้ั้ง ๒ คือในนิมิตและปวตัตะ ดว้ยการแยกสมูหฆนะ ดว้ยญาณที่เกิดมนสิการ
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นานาธาตุมีจักขุธาตุ เ ป็นต้น )  เพราะเหตุคือการ รู้ตามความเป็นจ ริง นั้ น 
ยถาภูตญาณนั้ นท่ านจึง เ รียก ว่า  สัมมาทัสสนะ.  ธรรมทั้ งหลายทั้ งปว ง                       
เป็นสภาพอันบุคคลเห็นดีแล้ว โดยอนัตตา ด้วยการไปตามสัมมาทัสสนะนั้น                
ที่เห็นแลว้ โดยปัจจกัขญาณ(คือเห็นดีแลว้ โดยอนัตตา ดว้ยอนัวยญาณ) อย่างน้ี, 
กังขาย่อมถูกละในสังขารนิมิตและปวตัตะน้ี(คืออัตตานัตตากังขา ย่อมถูกละ               
ดว้ยอนตัตานุปัสสนา อนัช่ือว่า กังขาวิตรณา). 
 ยถาภูตญาณใด สัมมาทสัสนะใด และกงัขาวิตรณาใด ธรรมทั้งหลายเหล่าน้ี 
มีอรรถอยา่งเดียวกนั พยญัชนะเท่านั้นต่างกนั. 
  

 กงฺขา ปหียตีติ อนิจฺจานุปสฺสนาย นิจฺจานิจฺจกงฺขา, อิตราหิ อิตรกงฺขา. 
        (อ.ปฏิ.ม.ขอ้ ๒๒๗) 

 บทว่า  กังขาย่อมถูกละ ได้แก่  กังขาที่ เ ป็นไปว่าเที่ยงหรือไม่ เที่ ยง                    
ยอ่มถูกละดว้ยอนิจจานุปัสสนา, กงัขานอกน้ียอ่มถูกละ ดว้ยอนุปัสสนานอกน้ี. 
  

 นิจฺจานิจฺจนฺติ ปวตฺตา กงฺขา นิจฺจานิจฺจกงฺขา. อิตรกงฺขาติ ทุกฺขสุขกงฺขา                
อตฺตานตฺตากงฺขา จ. (ปฏิ.ม.คณฺฐิ ขอ้ ๒๒๗) 
 กงัขา ที่เป็นไป ว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยง  ช่ือว่า นิจจานิจจกังขา.   
 บทว่า อิตรกังขา ไดแ้ก่ กงัขาที่เป็นไปว่าทุกขห์รือสุข และกงัขาที่เป็นไปว่า 
อตัตาหรืออนตัตา.     

วิสุทธิมัคคมหาฏกีา ข้อ ๖๙๑ 
 นิมิตฺตนฺติ สงฺขาเร นิมิตฺต,ํ อตฺถโต ปญฺจกฺขนฺธา. เต หิ ฆนสญฺญาปวตฺติยา   
วตฺถุภาวโต นิมิตฺต.ํ  

บทว่า นิมิตตะ ได้แก่ สังขารนิมิต(นิมิตคือสังขาร),โดยอรรถ ได้แก่                 
ขันธ์ ๕. อธิบายว่า  ขันธ์ ๕ เหล่านั้ น เป็นนิมิต เพราะความเป็นวัตถุเหตุ                             
แก่ความเป็นไปของฆนสัญญา.   
  

 ต  สมงฺ คินา จ ปจฺจุปฺปนฺเนสุ วิย  อตีตานาคเตสุปิ  นย  เนนฺเตน เต                          
สุปริวิทิตา โหนฺติ.   
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ก็ ภิกษุผูม้ีความพร้อมเพรียงดว้ยสัมมาทสัสนะนั้น เมื่อนาํไปซ่ึงนยญาณแม้
ในอดีตและอนาคต เหมือนอย่าง ในปัจจุบัน ย่อมเป็นอันกําหนดรู้ด้วยดี                 
ซ่ึงขนัธ์ ๕ เหล่านั้น. 
  

 อนิจฺจตา จ นาม อุปฺปตฺติมโต, อุปฺปาโท จ ปจฺจยวเสนาติ   อนิจฺจตา                   
สิชฺฌมานา สงฺขาราน   สปฺปจฺจยต  สาเธนฺตี ยถาวุตฺตกงฺขปฺปหานาย  ส วตฺตตีติ   
อิมมตฺถ  ทสฺเสนฺโต อนิจฺจโต  ฯเปฯ ปหียตีติ อาห.   

พระอรรถกถาจารย์เมื่อจะแสดง ซ่ึงอรรถน้ีว่า ช่ือว่า อนิจจตา ย่อมมี                
แก่ขนัธ์ที่มีความอุบติัขึ้น,  และอุปปาทะ ย่อมมีดว้ยอาํนาจปัจจัย เพราะเหตุนั้น  
อนิจจตา เมื่อสําเร็จอยู่ ก็ยงัภาวะที่สังขารทั้ งหลายมีปัจจัยให้สําเร็จ อนิจจตา        
ย่อมเป็นไป เพื่อการละกังขาตามที่กล่าวแล้ว(คือกังขา ๑๖ หรือ ๘ อย่างที่                      
กล่าวแล้วในวิสุทธิมัคค์)  ท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่า "อนิ จฺจโต ฯเปฯ                
ปหียติ"ดงัน้ี. 
 ตตฺถ  ตทนฺวเยนาติ  ปจฺจกฺขโต ทิฏฺฐสฺส  อนุคมเนน.   

ในบรรดาบทเหล่านั้น  บทว่า ด้วยการไปตามสัมมาทัสสนะนั้น ได้แก่                  
ดว้ยการไปตามสัมมาทสัสนะนั้นที่เห็นแลว้ โดยประจกัษ.์ 
  
 ปวตฺตนฺติ อุปาทินฺนกฺขนฺธปฺปวตฺต.ํ ต ํหิ กิเลสาภิสงฺขาเรหิ ปวตฺติตตฺตา    สา
ติสย ํทุกฺขภาเวน อุปฏฺฐาติ.   

บทว่า ปวัตตะ ได้แก่  ความเป็นไปแห่งอุปาทินนักขันธ์ . อธิบายว่า                  
ความเป็นไปแห่งอุปาทินนักขันธ์นั้น ย่อมปรากฏ โดยความเป็นทุกข์อย่างย่ิง 
เพราะถูกอภิสังขารและกิเลสให้เป็นไปแลว้. 
  

 นิ มิ ตฺ ต  ป ว ตฺ ต นฺ ติ  จ  วุ ตฺ เ ต  อ ชฺฌ ตฺตพหิ ทฺ ธ า ส นฺ ต านส ญฺ ญิ เ ต                             
สพฺพสฺมึ   สปฺปจฺจเย  นามรูเป ยาถาวโต ปวตฺตา เอกาว ปญฺญา ปริยายวเสน                          
" ยถ าภู ตญ าณนฺ" ติ ปิ  "สมฺ ม าท สฺสน นฺ " ติ ปิ  ต ตฺถ  ก งฺ ข า วิ กฺ ขมฺ ภ เนน                                   
"กงฺขาวิตรณา"ติปิ วุจฺจติ. ยถา "รุกฺโข ปาทโป ตรู"ติ อิมมตฺถ  ทสฺเสนฺโต อาห   
"ยญฺจ ยถาภูตญาณนฺ"ติอาทิ. 



 339 

 ปั ญ ญ า เ ดี ยว กันนั่น เอ ง  ที่ เ ป็ น ไ ป  ต า ม ค ว า มเ ป็ นจ ริง  ใน น า มรูป                        
พร้อมทั้งปัจจัยทั้งปวง ที่กล่าวว่า  "นิมิต, และปวตัตะ"  ที่รู้กันว่าเป็นอชัฌตัตะ
และพหิทธาสันดาน  ปัญญาเดียวนั้นถูกเรียกว่า"ยถาภูตญาณ"บา้ง                            ว่า"
สัมมาทสัสนะ"บา้ง ว่า"กงัขาวิตรณา"บา้ง  ดว้ยอาํนาจวิกขมัภนะกงัขา              ใน
นิมิตและปวตัตะเหล่านั้น  ดว้ยอาํนาจปริยายศพัท.์  

เมื่อจะแสดง ซ่ึงอรรถน้ีว่า "ต้นไม้มี ช่ือว่า รุกฺโข ปาทโป ตรุ" ท่าน                    
พระสารีบุตรจึงกล่าวว่า "ยญฺจ ยถาภูตญาณ "ดงัน้ีเป็นตน้. 
           

 
 
 
 
 
 
 

ว่าด้วยวปัิสสนาญาณ ช่ือว่าปพุเพนิวาสญาณ  
ขชฺชนียสุตฺต  

สาวตฺถินิทานํ. เย หิ เกจิ ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อเนกวิหิตํ                   
ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรมานา อนุสฺสรนฺติ, สพฺเพเต ปญฺจุปาทานกฺขนฺเธ อนุสฺสรนฺติ     
เอเตสํ วา อญฺญตรํ. กตเม ปญฺจ ? "เอวรูํโป อโหสึ อตีตมทฺธานนฺ"ติ, อิติ วา หิ                 
ภิกฺขเว อนุสฺสรมาโน รูป เยว อนุสฺสรติ. "เอวเํวทโน อโหสึ อตีตมทฺธานนฺ"ติ,                 
อิติ  วา  หิ  ภิ กฺข เว  อนุสฺสรมาโน  เวทนํเยว  อนุสฺสรติ . " เอวํสญฺโญ  อโหสึ                      
อตีตมทฺธานนฺติ… "เอวสํงฺขาโร อโหสึ อตีตมทฺธานนฺ"ติ… "เอววิํญฺญาโณ อโหสึ 
อตีตมทฺธานนฺ"ติ, อิต ิวา หิ ภิกฺขเว อนุสฺสรมาโน วิญฺญาณเมว อนุสฺสรติ. 
      (ส.ํขนฺธวารวคฺค ๑๗/๗๙/๗๐ ขชฺชนียสุตฺต) 
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 นครสาวัตถีนิทาน.ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์ทั้ งหลาย               
เหล่าใดเหล่าหน่ึง เมื่อตามระลึก อยู่  ย่อมตามระลึก  ถึงขันธ์ในชาติก่อน                            
เป็นอนัมาก, สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน่ทั้งปวง ยอ่มตามระลึก                           ถึง
อุปาทานขันธ์ ๕, หรือขันธ์ใดขันธ์หน่ึง ในบรรดาอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านั่น. 
อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นอย่างไร ? ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย เธอเมื่อตามระลึกอยู่                        
ย่อมตามระลึก ถึงรูปเท่านั้น(คือมิใช่ตามระลึกถึงสัตว์) ดงัน้ีว่า"(แม)้ในอดีตกาล                  
เราไดเ้ป็นผูม้ีรูปแลว้อย่างน้ี". เมื่อตามระลึกอยู่ ย่อมตามระลึก ถึงเวทนาเท่านั้น 
ดังน้ีว่า"(แม้)ในอดีตกาล เราได้เป็นผู้มีเวทนาแล้วอย่างน้ี".เมื่อตามระลึกอยู่                 
ยอ่มตามระลึก ถึงสัญญาเท่านั้น ดงัน้ีว่า"(แม)้ในอดีตกาล เราไดเ้ป็นผูม้ีสัญญาแลว้
อย่างน้ี".เมื่อตามระลึกอยู่ ย่อมตามระลึก ถึงสังขารเท่านั้น ดงัน้ีว่า"(แม)้ในอดีต
กาล เราได้เป็นผู้มีสังขารแล้วอย่างน้ี" . เมื่อตามระลึกอยู่  ย่อมตามระลึก                         
ถึงวิญญาณเท่านั้น ดงัน้ีว่า"(แม)้ในอดีตกาล เราไดเ้ป็นผูม้ีวิญญาณแลว้อยา่งน้ี". 

อัฏฐกถา 
ปุพฺ เพนิ ว าส นฺ ติ  น  อิ ทํ  อ ภิ ญฺ ญ า ว เ ส น  อ นุ สฺ ส ร ณํ  ส นฺ ธ า ย  วุ ตฺ ตํ                          

วิปสฺสนาวเสน ปน ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรนฺเต สมณพฺราหฺมเณ สนฺธาเยต  ํวุตฺตํ.   
เตเนวาห“สพฺเพเต ปญฺจุปาทานกฺขนฺเธ อนุสฺสรนฺติ, เอเตสํ วา อญฺญตรนฺ"ติ. 
อภิญฺญาวเสน หิ สมนุสฺสรนฺตสฺส ขนฺธาปิ อุปาทานกฺขนฺธาปิ ขนฺธปฏิพทฺธาปิ 
ปณฺณตฺติปิ อารมฺมณํ โหติเยว. รูป เยว อนุสฺสรตีติ เอวญฺหิ อนุสฺสรนฺโต น อญฺญ  ํ
กิญฺจิ สตฺตํ วา ปุคฺคลํ วา อนุสฺสรติ, อตีเต ปน นิรุทฺธํ รูปกฺขนฺธเมว อนุสฺสรติ. 
เวทนาทีสุปิ เอเสว นโยต.ิ สุญฺญตาปพฺพ ํนิฏฺฐิต.ํ 

             (อ.ส.ํขนฺธวารวคฺค ขชฺชนียสุตฺต ทุติยภาค หนา้ ๓๑๗) 

 บทว่า  ปุพฺ เพนิวาส (ถึงขัน ธ์ในชาติก่อน ) น้ี  ความว่า  พระวจนะน้ี                        
พระผู้มีพระภาคเจ้า  มิได้ตรัสหมายเอาการตามระลึก ด้วยอํานาจอภิญญา                          
(คือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ อนัตรงขา้มกบัวิปัสสนา), แต่ ปุพเพนิวาสวจนะนั่น                
ตรัสหมายเอาสมณพราหมณ์ทั้ งหลายผู้ตามระลึกอยู่ ถึงขันธ์ในชาติก่อน                     
ด้วยอํานาจวิปัสสนา(ความว่า เพราะตามระลึกแล้วถึงรูปและเวทนาเป็นต้น                 
ในปัจจุบันชาติ  วิปัสสนา จึงเ ห็น ซ่ึงอดีตรูปและเวทนาทั้ งหลายเป็น ต้น                            
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ไ ม่ มี ค ว า มแ ต กต่ าง กัน  จา ก ปั จ จุบัน รู ป แ ล ะเว ท นา ทั้ งห ล าย เ ป็ นต้น ว่า                           
"แมใ้นอดีตชาติ เราไดเ้ป็นผูม้ีเวทนาแลว้อยา่งน้ี",ฏีกา) 
        (เห็นว่า ตรัสนามรูปปริจเฉทญาณไว ้โดยนิทสัสนนยั เพราะว่า ตรัสการตาม
ระลึกถึงขันธ์ ๕ อันเป็นสภาวธรรม, มิได้แสดงถึงการกําหนดถือเอาปั จจัย                  
หรือญาณที่ยกสังขารทั้งหลายขึ้นสู่ลกัษณะ ๓). 
 ดว้ยเหตุนั้นนั่นเอง พระองค์จึงตรัสแลว้ว่า "สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน่
ทั้งปวง ย่อมตามระลึก ถึงอุปาทานขันธ์ ๕, หรือขันธ์ใดขันธ์หน่ึง ในบรรดา
อุปาทานขนัธ์ ๕ เหล่านัน่". อธิบายว่า ขนัธท์ั้งหลายก็ดี(โลกิยะและโลกุตตระ ๑), 
อุปาทานขนัธ์ทั้งหลายก็ดี(๑), ส่ิงทั้งหลายที่เน่ืองดว้ยขนัธ์ก็ดี(ได้แก่ อรรถแห่ง
นามและโคตต์, วณัณะ,อาหาร,ปฐวีนิมิตและนิพพานเป็นต้น ๑),บัญญตัิก็ดี(๑) 
ย่อมเป็นอารมณ์นั่นเทียว แก่ผูต้ามระลึกอยู่ ดว้ยอาํนาจอภิญญา.(ขนฺธปฏิพทฺเธสูติ 
เอตฺถ นิพฺพานมฺปิ ขนฺธปฏิพทฺธเมว ขนฺเธหิ วิสยิกตตฺตาติ วทนฺติ - ในบทน้ีว่า ขนฺธ-            
ปฏิพทฺเธสุ อาจารยท์ั้งหลายกล่าวว่า แมนิ้พพาน ก็ช่ือว่า ขนฺธปฏิพทฺธ เพราะภาวะท่ีถูก

กระทาํให้เป็นอารมณ์ ดว้ยขนัธ์ทั้งหลายมีขนัธมรรคเป็นตน้, มหาฏีกา ขอ้ ๔๑๗). 
 บทว่า รูป �เย�ว อนุสฺสรติ(เธอย่อมตามระลึก ถึงรูปเท่านั้น) ความว่า                       
เธอผูต้ามระลึกอยู ่อยา่งน้ี(ดว้ยอาํนาจวิปัสสนา ตามที่กล่าวแลว้,ยถาวุตฺตวิปสฺสนา-

วเสน อนุสฺสรนฺโต,ฏีกา)  ย่อมไม่ตามระลึก ถึงสัตว์หรือบุคคล สักเล็กน้อย               
อย่างอื่น(จากรูปเท่านั้น), แต่ว่า เธอย่อมตามระลึก ถึงรูปขันธ์เท่านั้นที่ดบัแลว้                
ในอดีตชาติ. แมใ้นขนัธ์ทั้งหลายมีเวทนาเป็นตน้ ก็มีนยันั้นนัน่เอง. 
 สุญญตาบรรพ จบแล้ว. (ท่านอัฏฐกถาจารย์กล่าวว่า สุญญตาบรรพ                  
เพราะความที่ตรัสถึงการตามระลึก ซ่ึงสภาวธรรมทั้งหลายนัน่เอง)  

ฏีกา 
 วิปสฺสนาวเสนาติ เอตรหิ รูปเวทนาทโย อนุสฺสริตฺวา"ปุพเพปาห ํเอวเํวทโน 
อโหสินฺ"ติ อตีตานํ รูปเวทนาทีนํ ปจฺจุปฺปนฺเนหิ วิเสสาภาวทสฺสนา วิปสฺสนา,              
ตสฺสา วิปสฺสนาย วเสน. (ขชฺชนียสุตฺตฏีกา ทุติยภาค หนา้ ๒๘๐) 
 บทว่า ด้วยอ านาจวิปัสสนา ความว่า เพราะตามระลึกแลว้ถึงรูปและเวทนา
เป็นต้น ในปัจจุบันชาติ  วิปัสสนาจึงเห็นซ่ึงอดีตรู ปและเวทนาทั้ งหลาย                      
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เป็นต้นไม่มีความแตกต่างกัน จากปัจจุบันรูปและเวทนาทั้ งหลายเป็นต้น                   
ว่า "แม้ในอดีตชาติ เราได้เป็นผู้มีเวทนาแล้วอย่างน้ี"ดังน้ี, ด้วยอํานาจแห่ง
วิปัสสนาเช่นนั้น. 

ฏีกา 
 สภาวธมฺมาน ํเอว อนุสฺสรณสฺส วุตฺตตฺตา "สุญฺญตาปพฺพนฺ"ติ วุตฺต.ํ  
 ยสฺมา เต เอว รูปาทโย เนว อตฺตา, น อตฺตนิยา อสารา  อนิสฺสรา, ตสฺมา ตโต 
สุญฺญา, เตส ํภาโว สุญฺญตา. 
 ท่านอฏัฐกถาจารยก์ล่าวว่า"สุญญตาบรรพ" เพราะความที่ตรัสถึงการตาม
ระลึก ซ่ึงสภาวธรรมทั้งหลายนั่นเอง. เพราะเหตุคือ ขันธ์ทั้งหลายมีรูปเป็นตน้
เหล่านั้น ไม่มีอัตตาแน่นอน,ไม่มีอัตตนิยะแน่นอน, ไม่มีอัตตสาระแน่นอน,                    
ไม่มีผูเ้ป็นใหญ่แน่นอน, เพราะเหตุนั้น จึงช่ือว่า สุญญะ จากอัตตะเป็นตน้นั้น,                 
ภาวะ แห่งสุญญะนั้น ช่ือว่า สุญญตา. 
 วิ.อตฺตโน อิทนฺติ อตฺตนิย .(ปทรูปสิทฺธิ ๓๗๘,อตฺต + อิย ปัจจัยในอิทตํัทธิต,                 

นการาคโม ). ช่ือว่า อัตตนิยะ เพราะอรรถว่า ส่ิงน้ี ของตน. 
 วิ.ตุจฺฉภาว ํสุนติ คจฺฉตีติ สุญฺญ .(สุน คติย ํ+ ย ปัจจยัในกตัตุ,นฺย เป็น ญฺ,ซ้อน ญฺ) 

 ช่ือว่า สุญญะ เพราะอรรถว่า เป็นขันธ์ที่ไป สู่ความว่างเปล่าจากอัตตา              
เป็นตน้. 

ค านิคม 
 

พระศาสดา ผู ้ทรงมีพระจริตอันบริสุทธ์ิ ทรงถึง ฝ่ัง แห่งพุทธิจริยา                                   
ทรงแทงตลอด ในสรรพจริยาทั้งหลาย  ทรงเป็นอาจารยผู์ย้อดเย่ียม ของสัตวโลก.                  
 

ท ร ง บ ร ร ลุ  ซ่ึ ง ค ว า ม อัศ จร ร ย์ทั้ ง ปว ง  แ ห่ ง อัจฉ ริ ยธร ร ม ทั้ ง หลาย                                  
และทรงเป็นพระโลกนาถ ของเหล่าสัตวผู์ร้ะทมทุกข ์ในสังสารวฏัฏ.์   
 

พระศาสดาผู้เป็นที่พึ่ ง  ทรงแสดงแล้ว ซ่ึงวิสุทธิธรรมใด จึงประกาศ             
ซ่ึงอรรถแห่งวิสุทธิธรรมนั้น โดยประเภทแห่งสีลวิสุทธิเป็นตน้. 
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ขอพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น จงประดิษฐาน              
ในโลก ตลอดกาลนาน เพ่ือยงัประโยชน์ ๓ ให้สาํเร็จ แก่ชาวโลก.   

 

ขอเหล่าสัตวโลกแม้ทั้ งปวง จงเป็นผู้หยั่งลง ในศาสนพรหมจรรย์น้ี                 
เพ่ือการปฏิบติัในศีลเป็นตน้ อนับริสุทธ์ิดี เพราะเหตุนั้นนัน่แหละ จงเป็น ผูม้ีส่วน
แห่งวิมุตติรสนั้นเถิด.   

 

ขอเหล่าสัตวโลกแมท้ั้งปวง จงเป็นผูม้ีคารวธรรมทั้งหลาย ในศาสนานั้น                               
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นนิจ เพื่อการบรรลุ ซ่ึงธรรม ที่ควรบรรลุเถิด.   

 

อน่ึง แมเ้ทพ ผูเ้ป็นใหญ่ในแผ่นดิน  จงยงัฝนให้ตก ตามฤดูกาล โดยชอบ                            
จงเป็นผูยิ้นดี ในพระสัทธรรม  และจงคุม้ครอง ซ่ึงโลก โดยธรรมเถิด. 

 

ดว้ยอานุภาพแห่งบุญนั้น ขอขา้พเจา้จงบรรลุ  
ถึงศาสนธรรม ของพระโลกนาถเถิด. 

 

วิสุทธิ ๗ จบแล้ว. 
                                                                                             สุรพงค ์เทพสุธา 
                                                                                         ชมรมใฝ่ธรรมวนัพุธ 
                                                                                                ๑๓/พ.ย./๕๗     
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- วุฏฐานคามินีวิปัสสนา มีลกัขณะทั้ง ๓ เป็นอารมณ์    ๓๓ 
- การเห็นความเกิด และดบัเป็นเหตุในการก าหนดลกัขณะ ๓   ๓๗ 
- การเห็นความดบั เป็นเหตุในการก าหนดลกัขณะ ๓    ๓๘ 
- วิปัสสนาปัญญาพึงท าขนัธ์ ๕ เป็นตน้ยกขึ้นสู่ลกัขณะ ๓   ๓๙ 
- ลกัษณะ ๓ มีอนิจจะเป็นตน้ เป็นปธานอารมณ์ ของวิปัสสนาญาณ             ๔๐ 

 

อนุปัสสนา ๓          ๔๒ 
- ความหมายของอนุปัสสนาทั้ง ๓       ๔๒ 
- ว่าดว้ยปหานศีลเป็นตน้ ดว้ยอ านาจแห่งอนุปัสสนา ๓  
   โดยการละนิจจสัญญาเป็นตน้       ๔๓ 

 - อรรถของค าว่า อนิจจงั อนิจจตา อนิจจานุปัสสนา และอนิจจานุปัสสี ๔๕ 
 - อนุปัสสนา ๗ มหาวิปัสสนา ๑๘ หยัง่ลงภายในอนิจจานุปัสสนา เป็นตน้ ๔๘ 
 

วิปัสสนาญาณ ๑๐          ๔๙ 
 - ความหมายของวิปัสสนาญาณทั้ง ๑๐      ๔๙ 
 

วิโมกข์ ๓           ๕๑ 
- ความหมายของวิโมกขท์ั้ง ๓       ๕๑ 
- ช่ือทั้ง ๓ ของมรรคมีสุญญตะเป็นตน้ ไดช่ื้อโดยเหตุ ๕ ประการ  ๕๑ 
- สรุปสาระเหตุ ๕ ประการ ให้ช่ือแก่มรรคมีอนิมิตตะเป็นตน้   ๕๒ 

 

วิโมกขมุข ๓          ๕๔ 
 - ความหมายของอนุปัสสนาทั้ง ๓       ๕๔ 

- ว่าดว้ยปหานศีลเป็นตน้ ดว้ยอ านาจแห่งอนุปัสสนา ๓  
  โดยการละนิมิตเป็นตน้        ๕๕ 
- อธิบายอนิมิตตานุปัสสนา        ๕๕  
- อธิบายอปัปณิหิตานุปัสสนา       ๕๘ 
- อธิบายสุญญตานุปัสสนา        ๖๐ 



 ค 

สีลวิสุทธิ           ๖๒ 
 - ความหมายของจตุปาริสุทธิศีล              ๖๒ - ๖๙ 
 - วินยัมี ๔ อยา่ง         ๖๙ 
 

จิตตวิสุทธิ           ๗๐ 
- ความหมายค าว่า จิตตวิสุทธิ       ๗๐ 

 

ทิฏฐิวิสุทธิ           ๗๑ 
 - ลกัขณาทิจตุกกะ         ๗๑ 
 - ว่าดว้ยลกัขณะของนามรูปปริจเฉทญาณ     ๗๓ 
 - ว่าดว้ยการถือเอาอารมณ์ของภาวนา      ๗๕ 
 - ความหมายค าว่า ทิฏฐิวิสุทธิ       ๗๖ 
 

กังขาวิตรณวิสุทธิ          ๗๗ 
 - ความหมายค าว่า กงัขาวิตรณวิสุทธิ      ๗๘ 
 

มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ            ๗๙ - ๑๔๗ 
 - สัมมสนญาณ         ๗๙ 
 - สัมมสนญาณในปฏิสัมภิทามคัคท์่านพระสารีบุตรแสดงไว ้๔ วาระ      ๘๒ - ๙๙ 
  สัมมสนญาณ มาติกา       ๘๒ 
  สัมมสนญาณ นิทเทส (๑) ลกัขณววฏัฐาปนวาระ   ๘๕ 
  (๒) ลกัขณเหตุวาระ        ๘๖ 
  (๓) เหตุปติฏฐาปนวาระ       ๙๔ 
  (๔) อนัวยพฺยติเรกวาระ       ๙๗ 
 - วิปัสสนามีลกัขณะทั้ง ๓ เป็นอารมณ์      ๙๙ 
 - สัมมสนญาณไม่หยัง่ลงในวิสุทธิใดๆ      ๑๐๐ 
 - ความหมายของสัมมสนญาณ       ๑๐๐ 
 - สรุป สัมมสนญาณ ในวาระทั้ง ๔      ๑๐๒ 
  



 ง 

 - อนุปัสสนา ๓ โดยอาการ ๔๐       ๑๐๔ 
 - อนิจจานุปัสสนา ๕๐ มีอาการ ๑๐ เป็นอารมณ์     ๑๐๕ 
 - ทุกขานุปัสสนา ๑๒๕ มีอาการ ๒๕ เป็นอารมณ์     ๑๐๖ 
 - อนตัตานุปัสสนา ๒๕ มีอาการ ๕ เป็นอารมณ์     ๑๑๑ 
 - ตรุณอุทยัพพยญาณ        ๑๑๒ 
 - ตรุณอุทยพัพยญาณ โดยสังเขป ในปฏิสัมภิทา     ๑๑๒ 
 - ตรุณอุทยพัพยญาณ ๕๐ โดยพิสดาร ในปฏิสัมภิทา   ๑๑๗ - ๑๒๘ 
  รูปขนัธ ์         ๑๑๘ 
  เวทนาขนัธ์         ๑๒๒ 
  ขนัธ์ ๓ ที่เหลือ        ๑๒๕    

- อธิบายการเห็นความเกิดขึ้น(อุทยะ) และความส้ินไป(วยะ)ของขนัธ์ ๕ ๑๒๘ 
- ประเภทแห่งสัจจะเป็นตน้ปรากฏ      ๑๓๑ 
- นิพพตัติลกัขณะและวิปริณามลกัขณะมีในนามรูปเดียวกนั   ๑๓๒ 
- ประเภทแห่งลกัขณะ ๕ ประการปรากฏ      ๑๓๓ 
- อารัทธวิปัสสกบุคคล        ๑๓๕ 
- สมุทยธมัมานุปัสสีบุคคลเป็นตน้       ๑๓๖ 
- ว่าดว้ยวิปัสสนูปกิเลส ๑๐        ๑๓๘ 
- ความหมายของค าว่า วิปัสสนูปกิเลส      ๑๓๙  
- ประเภทแห่งวิปัสสนูปกิเลส ๑๐      ๑๓๙ - ๑๔๔ 
- ผรณาปีติเป็นไปในสมาธิ ๓       ๑๔๑ 
- วิปัสสนาที่เกิดร่วมกบัอุพเพงคาปีติเป็นเหตุให้ลอยไปในอากาส  ๑๔๒ 
- ว่าดว้ยกรรมฐานหยดุชะงกั       ๑๔๔ 
- ความบงัเกิดขึ้นแห่งมคัคามคัคญาณ      ๑๔๕ 
- ความหมายค าว่า มคัคามคัคญาณทสัสนวิสุทธิ     ๑๔๗ 
- องคธ์รรมของปัญญาวิสุทธิ ๕       ๑๔๗ 

 
 



 จ 

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ         ๑๔๘ - ๒๐๒ 
 - ความหมายของวิปัสสนาญาณ ๙ ประการ (วิภาวินีฏีกา)   ๑๔๘ 
 - อนุโลมมีกิจ ๒ ประการ        ๑๕๐ 

- วิปัสสนาญาณ ๙ ประการ อีกอยา่งหน่ึง (วิภาวินีฏีกา)    ๑๕๐ 
- ญาณ ๙ ในวิสุทธิมคัค ์        ๑๕๒ 

 - พลวอุทยพัพยญาณ        ๑๕๓ 
- การเห็นความเกิด และดบัเป็นเหตุในการก าหนดลกัขณะ ๓   ๑๕๔ 
- ลกัขณะทั้ง ๓ ไม่ปรากฏ เพราะธรรม  ๓ อยา่งปิดบงัไว ้   ๑๕๕ 
- ความหมายของลกัขณะ ๓       ๑๖๑ 
- ภงัคานุปัสสนาญาณ  (มหาฏีกา)      ๑๖๒ 
- ภยตุปัฏฐานญาณ  (มหาฏีกา)      ๑๖๒ 
- มุจจิตุกมฺัยตาญาณ  (มหาฏีกา)      ๑๖๓ 
- ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ (มหาฏีกา)      ๑๖๓ 

- สังขารุเปกขาญาณ  (มหาฏีกา)      ๑๖๓ 
- อาทีนวานุปัสสนาญาณ (อ.ปฏิ.ม., มหาฏีกา)     ๑๖๓ 
- นิพพิทานุปัสสนาญาณ (มหาฏีกา)      ๑๖๔ 
- ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ (อ.ปฏิ.ม., มหาฏีกา)     ๑๖๕ 
- ตรุณสังขารุเปกขาญาณ        ๑๖๖ 
- พลวสังขารุเปกขาญาณ        ๑๖๘ 
- พลวสังขารุเปกขาญาณเป็นไปหลายวาระ     ๑๖๙ 
- ว่าดว้ยวิปัสสนุเปกขา และสังขารุเปกขา      ๑๖๙ 
- สังขารุเปกขาญาณให้ช่ือแก่มคัคปฏิปทา ๔        ๑๗๓ - ๑๘๑ 
- ว่าดว้ยอธิปติ ๔ ในมรรค ดว้ยอ านาจปุพพาภิสังขาร    ๑๘๑ 
- ความหมายค าว่า ปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิ     ๑๘๒ 
- ภงัคานุปัสสนาในฐานะอนุปัสสนา ๗ กลาปสัมมสนญาณ เป็นอนุมานญาณ 

   พลวอุทยพัพยญาณ  และภงัคญาณในฐานะอนุปัสสนา ๓  
  มีอนิจจานุปัสสนาเป็นตน้ เป็นปัจจกัขญาณ     ๑๘๓ 



 ฉ 

- ภงัคานุปัสสนาในฐานะนิพพิทานุปัสสนาและวิราคานุปัสสนา  ๑๘๔ 
- ภงัคานุปัสสนาในฐานะนิโรธานุปัสสนา  
  เป็นปัจจกัขญาณ และอนุมานญาณ      ๑๘๕ 
- ภงัคานุปัสสนาในฐานะปฏินิสสัคคานุปัสสนา     ๑๘๕ 
- ความเป็นไปของภงัคานุปัสสนาในฐานะอนุปัสสนา ๗   ๑๘๖ 
- ภยตุปัฏฐานญาณ เป็นปัจจกัขญาณ และอนุมานญาณ    ๑๘๗ 
- ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ มีสุญญตานุปัสสนาเป็นประธาน   ๑๘๘ 
- ภยตุปัฏฐานญาณ   อาทีนวานุปัสสาญาณ    
  นิพพิทานุปัสสนาญาณ เป็นญาณเดียวกนั      ๑๘๙ 
- มุจจิตุกมัยตาญาณ ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ 
  สังขารุเปกขาญาณ เป็นญาณเดียวกนั      ๑๙๒ 
- ล าดบัการเกิดขึ้นของอนุโลมญาณ      ๑๙๖ 
- บทว่า ย   กิญฺจิ มีอรรถ อนิยม(ไม่แน่นอน) และสกล(ทั้งส้ิน)   ๑๙๖ 
- วุฏฐานคามินิวิปัสสนา        ๑๙๘ 

 - อนุโลมิกขนัติญาณมี ๓ อยา่ง       ๒๐๑ 
 

โคตรภุญาณ           ๒๐๓ 
 - โคตรภุญาณนบัเขา้ในปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิ(มหาฏีกา)   ๒๐๓ 
 - โคตรภุญาณ ในวิสุทธิมคัค ์       ๒๐๔ 
 - แสดง อรรถของ โคตฺรภู(นปุ )       ๒๐๖ 
 - อธิบายค าว่า โคตฺต  และ โคตฺร        ๒๐๗ 
 

ญาณทัสสนวิสุทธิคืออริยมรรคญาณ       ๒๐๙ 
 - มรรคญาณท ากิจ ๔ อยา่งมีปริญญากิจเป็นตน้ โดยพร้อมกนั   ๒๐๙ 

- มรรค ยอ่มละและยอ่มออกไป จากกิเลสและอุปาทินนขนัธ์ทั้งหลาย ๒๑๑ 
- โลกุตตรมรรค นบัเขา้ในกรรม ๓      ๒๑๓ 

 

ผลจิต            ๒๑๖ 



 ช 

ปัจจเวกขณญาณ          ๒๑๗ 
 - ล าดบัแห่งการพิจารณา        ๒๑๗ 
 - ว่าโดยความบริบูรณ์แห่งปัจจเวกขณญาณมี ๑๙     ๒๑๘ 
 - ว่าโดยความไม่บริบูรณ์แห่งปัจจเวกขณญาณ     ๒๑๘ 

- วิธีพิจารณาของปัจจเวกขณญาณ (วิสุทธิมรรค)     ๒๑๙ 
 

วิโมกขมุขมี ๓          ๒๒๐ 
 

วิโมกขม์ี ๓           ๒๒๒ 
 

ผลในมรรควิถีไดช่ื้อ ๓ อยา่งตามมรรค       ๒๒๓ 
 

อรรถของค าว่า อาคมนะ(เหตุมาคือเหตุเป็นไป)      ๒๒๓ 
 

ผลในผลสมาบตัิวิถีไดช่ื้อ ๓ อยา่งมีสุญญตวิโมกขเ์ป็นตน้ตามวิปัสสนา  ๒๒๓ 
 

มรรคและผลไดช่ื้อ ๓ อยา่ง โดยเหตุอื่นอีก ๒ ประการ     ๒๒๓ 
 

อกุศลธรรมที่พึงละดว้ยอริยมรรคทั้ง ๔       ๒๒๕ 
 

ว่าดว้ย อริยมรรคมีองค ์๘ ละมิจฉามรรค       ๒๒๘ 
 

ว่าด้วยพระอริยผลบุคคล ๙๖ ประเภท      ๒๓๒ 
- พระโสดาบนั   ๒๔ ประเภท       ๒๓๓ 
- พระสกทาคามี   ๑๒  ประเภท       ๒๓๓   
- พระอนาคามี   ๔๘ ประเภท       ๒๓๔ 
- พระอรหันต ์  ๑๒  ประเภท       ๒๓๘ 
- เสกขบุคคล  ๘๔ ปฏิสนธิภายในแห่งพุทธศาสนาเท่านั้น  ๒๓๙ 

 - พระอริยบุคคล ๑๔๖ ประเภท ในมหาฏีกา ขอ้ ๘๘๙    ๒๓๙ 
 

พระอริยบุคคล ๑๐๘ ประเภท        ๒๔๐ 
 



 ซ 

รถวินีตสุตฺต           ๒๔๔ 
 

วิสุทธิ ๗ เป็นล าดบัของการปฏิบตัิ        ๒๔๕ 
 

วิสุทธิ ๗ และกถาวตัถุ ๑๐ เป็นธรรมประเภทเดียวกนั     ๒๔๖ 
 

ว่าดว้ยอนุปาทาปรินิพพาน         ๒๔๙ 
 

กถาวัตถุ ๑๐ ในเมฆิยสูตรและรถวินีตสูตร      ๒๕๑ 
 - อรรถของกถาวตัถุ         ๒๕๒ 
 - อปัปิจฉกถา           ๒๕๓ ๒๕๘   

- สันตุฏฐิกถา           ๒๕๙ - ๒๖๑ 
- ปวิเวกกถา          ๒๖๒ 

 - อสังสัคคกถา          ๒๖๓ 
- วิริยารัมภกถา         ๒๖๖ 
 ความหมายของธาตุ ๓ มีอารัมภธาตุเป็นตน้    ๒๖๗  
- สีลกถา          ๒๖๙  
- สมาธิกถา           ๒๖๙ 
- ปัญญากถา           ๒๖๙ 
 ปัญญา ๓ อยา่งมีสุตมยปัญญาเป็นตน้     ๒๗๐ 
- วิมุตติกถา           ๒๗๒ 
- วิมุตติญาณทสัสนกถา        ๒๗๒ 
- ความเป็นไปของสีลกถาเป็นตน้       ๒๗๒ 

 - กถาวตัถุ ๑๐ ท าสิกขา ๓ ให้บริบูรณ์      ๒๗๓ 

 

เร่ืองปัจจักขญาณ และอันวยญาณ อนุมานญาณ       ๒๗๔ -  ๒๘๖
 - อรรถของอนัวยญาณและอนุมานญาณ      ๒๗๔ 

- สัมปสาทนียสูตร         ๒๗๘ 
- สังคีติสูตร          ๒๘๐ 
- ทสุตตรสูตร         ๒๘๒ 



 ฌ 

อภิธมัมญาณวิภงัค ์        ๒๘๓ - ๒๙๒ 
 ธมัมญาณ         ๒๘๔ 
 อนัวยญาณ         ๒๘๕ 
 ปริยญาณ         ๒๘๘ 
 สัมมติญาณ         ๒๙๓ 
  อรรถกถาขนัธยมก ปวตัติวาระ      ๒๙๓ 

 ภงัคานุปัสสนาในฐานะแห่งวยลกัขณวิปัสสนา     ๒๙๖ 
 

กถาว่าด้วยการจ าแนกขันธ์ที่เป็นอดีตเป็นต้น        ๒๙๙- ๓๒๙  
 - รูปขนัธ์ กาล ๓           ๒๙๙ - ๓๐๘ 

- อชัฌตัตะและพหิทธารูป        ๓๐๙ 
- โอฬาริกและสุขุมรูป        ๓๑๑ 
- หีนและปณีตรูป         ๓๑๑ 
- ทูเรและสันติเกรูป         ๓๑๕ 
- กาล ๓ เป็นตน้ ของเวทนาขนัธ์เป็นตน้      ๓๑๗ - ๓๒๘ 

    
ปัจจุบนักาลมี ๓ ประการ          ๓๒๙- ๓๓๕   

 

ปริยายศพัทข์องปัจจยปริคคหญาณ         ๓๓๖ - ๓๓๙ 

 

ว่าดว้ยวิปัสสนาญาณ ช่ือว่าปุพเพนิวาสญาณ       ๓๔๐ 
 

ค านิคม           ๓๔๓                                                                                                                                                                                    



สีเล ปติฏฺฐาย นโร สปญฺโญ จิตฺตํ ปญฺญญฺจ ภาวยํ 
อาตาปี นิปโก ภิกฺขุ  โส อิมํ วิชฏเย ชฏํ. 

                                                                                     (ส.ํส.๑๕/๒๓,๑๙๒/๑๖,๑๙๘) 
  

นรชน ผูม้ีปัญญา ดว้ยปัญญาในปฏิสนธิอนัเป็นติเหตุกะ                  ที่
เกิดแต่กรรม(๑), ตั้งมั่นอยู่ ในกุศลศีล ด้วยความบริบูรณ์แห่งศีล (๑),            
ทําสมาธิจิตให้เกิดข้ึนอยู่(๑), และทําวิปัสสนาปัญญาให้เกิดข้ึนอยู่(๑),                        
เป็นผูม้ีวีริยะทาํกิเลสทั้งหลายให้เร่าร้อนแต่ต้น(๑),  มีปาริหาริกปัญญา            
ที่กําหนดนําไป ซ่ึงกิจทั้ งปวงด้วยอํานาจสาตถกสัมปชัญญะเป็นต้น              
และมีสติ(๑), เป็นผูเ้ห็นภัยในสังสาระ, นรชนผูเ้ห็นภัยในสังสาระนั้ น                     
ประกอบด้วยธรรม ๖ อย่างคือ ด้วยศีล ๑ ด้วยสมาธิจิต ๑ ด้วยปัญญา ๓ 
อย่าง ๑ (มีติเหตุกปฏิสนธิปัญญา,วิปัสสนาปัญญา ,ปาริหาริกปัญญา)                  
ดว้ยวีริยะ ๑พึงยงัตณัหาดุจชฏัน้ีแมท้ั้งปวงที่ตกไปในสันดาน               ของ
ตนไม่ให้รกได.้ 
 

สพฺพทา สีลสมฺปนฺโน  ปญฺญวา สุสมาหิโต 

อารทฺธวีริโย ปหิตตฺโต  โอฆํ ตรติ ทุตฺตรํ. 
                                                                                     (ส.ํส.๑๕/๙๖/๖๒) 
  

ภิกษุผูส้มบูรณ์ดว้ยจตุปาริสุทธิศีลสัมปทา, มีปัญญาอนัเป็นโลกิยะ
และโลกุตตระ, มีสมาธิจิตดี ดว้ยสมาธิ ที่ประกอบกบัปัญญานั้น,                มี
วีริยะที่ปรารภอยู ่ เพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลาย เพื่อยงักุศลธรรม    ทั้งหลาย
ให้ถึงพร้อม,  มีตนอนัส่งไปสู่นิพพาน, ตลอดกาลทั้งปวง              จาํเดิม 
แต่การสมาทาน, ยอ่มขา้มได ้ซ่ึงโอฆะ ๔ มีกาโมฆะเป็นตน้        หรือยอ่ม
ขา้มได ้ซ่ึงมหาโอฆะคือสังสาระ ที่ใคร ๆขา้มได ้ โดยยาก. 


