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ปญญาคนิเทศ
วิปสสนากัมมัฏฐาน

  “ อิทานิ ยสฺมา เอวํ อภิฺญาวเสน อธิคตานิสํสาย ถิรตาย สมาธิภาวนาย สมนฺนาค
เตน ภิกฺขุนา สีเล ปติฏาย นโร สปฺโญ จิตฺตํ ปฺญฺจ ภายนฺติ เอตฺถ จิตฺตสีเสน นิทฺทิฏโ 
สพฺพกาเรน ภาวิโต โหติ ฯลฯ ”

  บัดนี้จะวินิจฉัยในวิปสสนากัมมัฏฐานสืบตอไป

  พระบาลีนี้ เปนคําแหงพระพุทธโฆษาจารยผูตกแตงคัมภีรพระวิสุทธิมรรค สําแดงไวใน
เบื้องตนแหงปญญานิเทศวาดวยสมาธิสมเด็จพระพูทธองคตรัสเทศนาดวยจิตเปนประธานในบาทพระ
คาถาวา ” สีเล ปติฏาย นโร สปฺโญ จิตฺตํ ปฺญฺจ ภาวย”ํ นั้น เมื่อพระโยคาพจรภิกษุผู
เห็นภัยในวัฏฏสงสาร จําเริญพระกัมมัฏฐานโดยวิธีที่สําแดงแลวในสมาธินิเทศ ไดสําเร็จกิจแหงพระ
กัมมัฏฐานมีสันดานกอปรดวยสมาธิภาวนาอันตั้งมั่นโดยพิสดารพิเศษ ไดสําเร็จอานิสงสคือโลกีย
อภิญญา ๕ ประการ มีอิทธิญาณเปนตน ชํานิชํานาญในวิธีแหงอภิญญาสิ้นเสร็จแลวกาลใด พระ
โยคาพจรภิกษุนั้นก็ไดชื่อวาจําเริญพระสมาธิภาวนาสําเร็จเสร็จสรรพดวยอาการทั้งปวงในกาลนั้น ครั้น
เสร็จในสมาธิภาวนาแลว ลําดับนั้นพระโยคาพจรภิกษุนั้นพึงจําเริญซึ่งปญญาสืบตอขึ้นไป เพื่อจะให
ไดสําเร็จมรรคผลและพระนิพพาน

  และวิปสสนาปญญา ที่สมเด็จพระพุทธองคตรัสเทศนาไวในบาทพระคาถา  “ สีเล ปติฏ
าย นโร สปฺโญ” เปนตน ยังสังเขปยอนักยากที่กุลบุตรทั้งปวงจะลวงรูเห็นได แตเพียงจะใหหยั่งรู
สิยังยากแลว ก็จะกลาวไปไยถึงที่จะจําเริญวิปสสนานั้นเลา ดังฤๅกุลบุตรทั้งปวงจักจําเริญได เหตุ
ดังนั้น ขาพระองคผูชื่อวาพุทธโฆษาจารยจักสําแดงซึ่งวิปสสนาปญญานั้นโดยนัยพิสดารในกาลบัดนี้

  พระพุทธโฆษาจารยกลาวคําปฏิญญาฉะนี้แลว จึงตั้งเปนปุจฉาปญหากรรมไวในเบื้องตน
วา สิ่งดังฤๅไดชื่อวาปญญา

  ซึ่งเรียกปญญานั้น ดวยอรรถาธิบายเปนดังฤๅ

  ลักษณะแลกิจแลผลสันนการณแหงปญญานั้นเปนดังฤๅ

  ปญญานั้นเปนประการเทาดังฤๅ

  จักจําเริญปญญานั้นควรจักจําเริญโดยพิธีดังฤๅ

  สิ่งดังฤๅเปนอานิสงสแหงปญญาภาวนา

  พระพุทธโฆษจารย ตั้งปุจฉาปญหากรรมไวในเบื้องตนดวยประฉะนี้แลว จึงกลาวคําวิสัชนา
แกคําปุจฉาสืบตอออกไป

  ในขอปฐมปุจฉาที่ถามวา สิ่งดังฤๅชื่อวาปญญานั้น วิสัชนาวาปญญานี้มีอาการเปนอันมาก 
มีอยางตาง ๆ มิใชนอย มิใชอยางเดียว

  สภาวะฉลาดในศิลปศาสตรวิชาชางตาง ๆ ฉลาดในไตรเภทตาง ๆ เปนตนวา เปนแพทย
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ทายชาตา ทายนรลักษณ ทายจันทคาหะ สุริยคาหะ เปนแพทยรักษาโรคพยาธิรูนวดรูยา ฉลาดใน
สรรพวิชาแตบรรดามีในโลกนี้แตแลวลวนดวยปญญาสิ้นทั้งปวง

  โดยกําหนดเปนที่สุด แตกิริยาที่ฉลาดในการไรการนาการคาขายขวนขวายใหเกิดทรัพย
สมบัตินั้น แตลวนแลวดวยปญญาสิ้นทั้งปวง

  อันจะปรารภประเภทแหงปญญาทั้งปวงใหสิ้นเชิงแลว และจะวิสัชนาจําแนกแจกออกซึ่ง
ประเภทปญญาตาง ๆ นั้น อรรถาธิบายจะฟุงซานฟนเฝอเสียเปลา จะไมสําเร็จประโยชนที่ตองประสงค
เหตุใดเหตุดังนั้น ขาพระองคผูชื่อวาพุทธโฆษาจารยจะเลือกเอาแตปญญาที่ตองประสงสนั้น มา
สําแดงเปนขอวิสัชนาในภาวนาวิธีที่ขาพระองคประสงคจะสําแดงบัดนี้

  ในขอปฐมปุจฉาที่ถามวา สิ่งดังฤๅชื่อวาปญญานั้น นักปราชญพึงสันนิษฐานวา วิปสสนา
ญาณที่สัมปยุตประกอบดวยกุศลจิตพิจารณาไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้นแล ไดชื่อวา
ปญญา

  ในขอทุติยปุจฉาที่ถามวา ธรรมชาติที่ชื่อวาปญญา ดวยอรรถาธิบายเปนดังฤๅนั้น วิสัชนา
วา

  “ ปชานนตฺเถน ปฺญา” ธรรมชาติซึ่งไดนามบัญญติชื่อวาปญญานั้น ดวยอรรถวาใหรู
โดยประการ

  อธิบายวา กิริยาที่รูชอบ รูดี รูพิเศษ โดยอาการตาง ๆ นั้นไดชื่อวารูโดยประการ

  ถาจะวาดวยธรรมชาติอันมีกิริยาใหรูนั้น มี ๓ คือสัญญา ๑ วิญญาณ ๑ ปญญา ๑ ทั้ง ๓ 
ประการนี้ มีกิริยาใหรูอารมณเหมือนกัน แตสัญญากับวิญญาณ ๒ ประการนี้ ไมรูพิเศษเหมือนปญญา

  สัญญานั้นใหรูแตวาสิ่งนี้เขียว นี้ขาว นี้แดง นี้ดํา เพียงเทานั้น อันจะใหรูถึงไตรพิธลักษณะ 
คือ อนิจัง ทุกขัง อนัตตานั้น สัญญารูไปไมถึง

  ฝายวิญญาณนั้น ใหรูจักเขียวแลขาวแลดํา ใหรูตลอดถึงไตรธลักษณะ คือ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตาดวย แตวามิอาจจะเกื้อหนุนใหดําเนินขึ้นถึงอริยมรรคอริยผลได สวนปญญานั้นใหรูพิเศษให
รูจักขาวเขียวแดงดํา ใหรูจักไตรธิลักษณะทั้ง ๓ แลวเกื้อหนุนใหดําเนินขึ้นถึงอริยมรรคอริยผล ใหสิ้น
ทุกขสิ้นภัยในวัฏฏสงสารได

  แทจริง ธรรมทั้ง ๓ ประการ คือ สัญญาแลวิญญาณกับปญญานี้เปรียบเหมือนชน ๓
จําพวกคือ ทารกนอย ๆ ๑ บุรุษชาวบานที่เปนผูใหญ ๑ ชางเงินจําพวก ๑ ชน ๓ จําพวกนี้รูจัก
กหาปณะแลรูปมาสกไมเหมือนกัน

  ทารกนอย ๆ นั้น ไดเห็นกหาปณะแลรูปมาสก ก็รูแตวาสิ่งนี้งามวิจิตร อันนี้อันนี้อันสั้นอันนี้
เหลี่ยมแลกลม รูแตเพียงนั้นจะใดรูวาสิ่งนี้โลกสมมติวาเปนแกวเปนเครื่องอุปโภคบริโภคแหงมนุษย
ทั้งปวง จะไดรูฉะนี้หามิได ฝายบุรุษชาวบานที่เปนผูใหญนั้น รูวางามวิจิตรรูวายาวสั้นเหลี่ยมกลม แลรู
แจงวาสิ่งนี้โลกทั้งหลายสมมติวาเปนแกว เปนเครื่องอุปโภคบริโภคแหงมนุษยทั้งปวง รูแตเทานี้จะรู
วากหาปณะอยางนี้ เนื้อสุก เนื้อบริสุทธิ์ไมแปดปน อยางนี้เปนทองแดง ธรรมเนียมอยางนี้เนื้อเงินกึง
ทองแดงกึ่งจะไดรูฉะนี้หามิได

  “ เหรฺญญิโก ” สวนชางเงินนั้นรูตลอดไปสิ้นเสร็จทั้งปวง
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  “ โอโลเกตฺวา ชานาติ” บางคาบแตพอแลเห็นก็รูวา กหาปณะชาตินี้กระทําในนิคมแล
คามเขตชื่อโนน ๆ กระทําในนครแลชนบทชื่อโนน ๆ ทําแทบภูเขาแลฝงแมน้ําโนน ๆ อาจารยชื่อนั้น ๆ 
กระทํา นายชางเงินรูตลอดไปฉะนี้ ดวยกิริยาที่ไดเห็นรูปพรรณสัณฐานกหาปณะ บางคาบนั้นไดยินแต
เสียงกาหาปณะกระทบ ก็รูวากหปณะชาตินี้ทําที่นั้น ๆ ผูนั้น ๆ ทําบางคาบไดดมแตกลิ่นหรือไดลิ้มแต
รสก็รู ไดหยิบขึ้นชั่งดวยมือก็รู นายชางเงินรูจักกหาปณะพิเศษกวาทารกนอย และบุรุษชาวบานผูเขลา
ฉันใด ปญญานี้ก็รูพิเศษกวาสัญญาแลวิญญาณมีอุปไมยดังนั้น

  นักปราชญพึงสัญนิษฐานวา นามบัญญัติชื่อวาปญญา ๆ นั้นดวยอรรถวารูชอบรูพิเศษ โดย
การตาง ๆ ดังนี้

  ในขอตติยปุจฉาที่ถามวา ลักษณะแลกิจแลผลอาสันนการณเหตุใกลแหงปญญาเปน
ดังฤๅนั้น วิสัชนาวา

  "ธมฺมสภาวปฏิเวธลกฺขณา” ปญญาที่มีลักษณะใหตรัสรูซึ่งสภาวะปกติแหงรูปธรรมทั้ง
ปวง

  อธิบายวาอาการไมเที่ยงไมแทกอปรดวยทุกข ที่ไมเปนแกสารใชตนใชของตน นี่แลเปน
สภาวะปกติแหงรูปธรรมแลนามธรรม ขึ้นชื่อวาเกิดมาเปนรูปธรรมนามธรรมแลว ก็มีแตไมเที่ยงเปน
ทุกขปราศจากแกนสารนั้น เปนปกติธรรมธรรมดา เมื่อนามแลรูปเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอยู
โดยสถาวะปกติดังนี้ วิสัสนาปญญานั้นใหรูวิปริตคือจะใหรูวาเที่ยงเปนสุขเปนแกนสาร เปนตนเปนของ
ตนนั้นหาบมิได วิปสสนาปญญานั้นใหรูชัดใหเห็นแจมแจงวา รูปธรรมนามธรรมนี้เปนอนิจจังไมเที่ยง
ไมแทโดยปกติธรรมดา กอปรดวยทุกขตาง ๆ โดยปกติธรรมดา เปนอนุตตาใชตัวตน ใชของแหงตน
โดยปกติธรรมดา เพราะวิปสสนาปญญานั้นรูแจงรูชัดฉะนี้ จึงวิปสสนาวา กิริยาที่ใหตรัสรูซึ่งสภาวะ
ปกติเห็นรูปธรรมนี้แลเปนลักษณะแหงวิปสสนาปญญา

  “ ธมฺมานํ สภาวปฏิจฺฉาทกโมหนฺธการวิทฺธํสนรสา” ถาจะวาโดยจิตวิปสสนาปญญา
นั้น มีกิจอันขจัดเสียซึ่งมืดคือโมหะ อันปกปดไวซึ่งสภาวะปกติแหงรูปธรรมทั้งปวง

  อธิบายวา สัตวทั้งหลายแตบรรดาที่เห็นผิด เห็นวาสัตวเที่ยงโลกเที่ยงเห็นวามีความผาสุก
สนุกสบาย เห็นวาเปนตนเปนของแหงตนนั้น อาศัยแกโมหะปดปองกําบัง เมื่อโมหะบังเกิดกลาอกุศล
มูลดองอยูในสันดานแลวก็จะเห็นวิปริต ที่ผิดก็กลับเห็นวาชอบ ที่ชั่วจะกลับเห็นวาดี นามรูปที่ไมเที่ยง
นั้น ที่กอปรดวยทุกขนั้น จะกลับเห็นวาเปนแกนสาร ที่ใชตัวใชตนนั้น จะกลับเห็นวาเปนตัวตน เพราะ
เหตุโมหะปกคลุมหุมหอจิตสันดาน โมหะอันทําใหมืดมนอนธการเห็นปานฉะนี้ จะขจัดไปไดนั้นอาศัย
แกวิปสสนาปญญา ๆ บังเกิดแลวกาลใด ก็ใหสําเร็จกิจขจัดมืดคือโมหะไดในกาลนั้น

  “ อสมฺโมหปจฺจุปฺปฏานา ” ถาจะวาโดยผลนั้น วิปสสนาปญญามีกิริยาใหสําเร็จกิจคือ
มิใหหลง

  อธิบายวา เมื่อวิปสสนาปญญาบังเกิดกลาเรี่ยวแรงอยูแลว จิตสันดานแหงพระโยคาพจร ก็
จะปราศจากความหลง จะหนักแนนแมนยําอยูในกิริยาที่รูชัดรูแจงวา นามแลรูปเปนอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา มิไดกลับหลัง

  “ สมาธิ ตสฺสา ปทฏานํ ” ถาจะวาโดยอาสันนการณ คือเหตุที่ใกลเปนอุบัติเหตุให
วิปสสนาปญญาบังเกิดนั้นมิใชอื่นไกล ไดแกสมาธิ สมาธินี่แลเปนเหตุอันใกล สมาธิบังเกิดกอนแลว
วิปสสนาปญญาจึงบังเกิดเมื่อภายหลัง คําวาสมาธิเปนอาสันนการณเหตุใกลใหเกิดวิปสสนาปญญานั้น 
สมควรแกพระบาลีวา
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  “ สมาหิโต ยถาภูตํ ชานาติ ปสฺสติ ” พระโยคาพจรจะเห็นแทรูแนนั้น อาศัยที่มีจิต
สันดานอันตั้งมั่นเปนสมาธิแลวกาลใด ก็จะไดวิปสสนาปญญาอันเห็นแทรูแนในกาลนั้น

  สําแดงลักษณะแลกิจแลอาสันนเหตุแหงวิปสสนาปญญา แกขอปุจฉาเปนคํารบ ๓ ดวย
ประการฉะนี้แลว จึงกลาวคําวิสัชนาแกขอปุจฉาเปนคํารบ ๔ สืบตอไป

  ขอซึ่งถามวาปญญามีประการเทาดังฤๅนั้น วิสัชนาวาวิปสสนานั้นถาจะวาโดยสังเขปมี
ประการอันหนึ่ง ดวยสมารถลักษณะที่ใหรูชัดรูแจงซึ่งสภาวะปกติแหงรูปธรรมนามธรรมเปนอนิจจังทุก
ขังอนัตตา โดยปกติธรรมดานั้น

  ถาจะวาโดยประเภทวิปสสนาปญญานั้น ตางออกโดยทุกกะ ๕ ติกกะ ๔ จตุกกะ ๒

  ทุกกะ ๕ นั้น ในปฐมทุกกะ จําแนกออกซึ่งปญญา ๒ ประการ คือ โลกิยปญญา ๑ โลกุตตร
ปญญา ๑

  โลกิยปญญานั้น ไดแกปญญาอันสัมปยุตดวยโลกิยมรรถ

  อธิบายวา ปญญาอันประกอบในวิสุทธิ ๔ ประการ มีทิฏฐวิสุทธิเปนตน มีปฏิปทาญาณทัส
สนวิสุทธิเปนปริโยสาน นั้นแลไดชื่อวาปญญาอันสัมปยุตดวยโลกิยมรรค จัดเปน โลกิยปญญาในที่อัน
นี้

  แลโลกุตตรปญญานั้น ไดแกปญญาอันสัมปยุตดวยโลกุตตรมรรถทั้ง ๔ ประการ มีโสดา
ปตติมรรคเปนตน มีอรหัตตมรรคเปนปริโยสาน

  ในทุติยทุกกะนั้น จําแนกออกซึ่งปญญา ๒ ประการ คือ อสวปญญา ๑ อนาสวปญญา ๑

  อสวปญญานั้น ไดแกปญญาอันบังเกิดเปนอารมณแหงอาสวะ

  อนาสวปญญานั้น ไดแกปญญาอันมิไดบังเกิดเปนอารมณแหงอาสวะ

  อธิบายวา ปญญาอันเปนโลกิยะนั้นแลเปนอารมณแหงอาสวะ

  ปญญาอันเปนโลกุตตระนั้น จะไดเปนอารมณแหงอาสวะมิได

  ในตติยทุกกะนั้น จําแนกออกซึ่งปญญา ๒ ประการ คือนามววัตถาปนปญญา ๑ รูปววัตถา
ปนปญญา ๑

  อธิบายวา ปญญาแหงพระโยคาพจร อันปรารถนาซึ่งวิปสสนาแลกําหนดหมายซึ่งนามขันธ
ทั้ง ๔ กอง คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ นั่นแลไดชื่อวานามววัตถาปน
ปญญา

  แลปญญาแหงพระโยคาพจรที่กําหนดกฏหมายรูปขันธนั้น ไดชื่อวารูปววัตตถาปนปญญา

  ในจตุตถทุกกะนั้น จําแจกออกซึ่งปญญา ๒ ประการ คือโสมนัสปญญา ปญญาอัมสัมปยุต
เกิดกับดับพรอมดวยโสมนัส ๑ อุเบกขาปญญา ปญญาอันสัมปยุตเกิดกับดับพรอมดวยอุเบกขา ๑

  อธิบายวา ปญญาอันบังเกิดพรอมดวยกามาพจรกุศลจิต แลปญญาอันบังเกิดพรอมมัคคจิต 
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๑๖ ดวง แตบรรดาที่ยุติในปฐมฌาน ทุติยฌานฝายปญญากะนั้นไดชื่อวาปญญาสัมปยุตเกิดกับดับ
พรอมดวยโสมนัส

  แลปญญาอันบังเกิดพรอมดวยกามาดวยกามาพจรกุศลจิตทั้งปวง แลปญญาบังเกิดพรอม
ดวยมัคคจิต ๔ ดวง ที่ยุติในปญญจมฌานนั้นไดชื่อวาปญญาสัมปยุตเกิดกับดับพรอมดวยอุเบกขา

  ในปญจมทุกกะนั้น จําแนกออกซึ่งปญญา ๒ ประการ คือปญญาประกอบในทัสสนภูมิ ๑ 
ปญญาประกอบในภาวนาภูมิ ๑

  อธิบายวา ปญญาที่บังเกิดพรอมดวยโสดาปตติมัคคจิตนั้นแลไดชื่อวาปญญาประกอบ
ในทัสสนภูมิ

  แลปญญาที่บังเกิดพรอมสกาคามิมรรค อนาคามิมรรคอรหันตตมรรค นั่นแลไดชื่อวา
ปญญาในภาวนาภูมิ

  สําแดงประเภทแหงปญญาดวยทุกกะ ๕ ดังนี้ ลําดับนั้นจึงสําแดงประเภทแหงปญญาดวย
ติกกะ ๔ สืบไป

  ในปฐมติกกะนั้น จําแนกออกซึ่งปญญา ๓ ประการ คือ จินตามยปญญาประการหนึ่ง สุ
ตามยปญญาประการหนึ่ง ภาวนามยปญญาประการหนึ่ง

  อธิบายวา ปญญาอันบังเกิดดวยอํานาจความคิด หาไดสดับตรับฟง ถอยคําอุปเทศแต
สํานักแหงผูอื่นไมคิด ๆ ไปก็ไดปญญาเกิดขึ้นในสันดาน ปญญาเกิดขึ้นดวยความคิด สําเร็จดวย
ความคิดนั้นไดชื่อวาจิตตามยปญญา

  แลปญญาอันบังเกิดดวยสามารถไดสดับอุปเทศแตสํานักแหงผูอื่นใหสําเร็จกิจอันควรแก
ประสงค ดวยอํานาจไดสดับนั้นชื่อวาสุตมยปญญา

  แลปญญาอันบังเกิดดวยสามารถเจริญภาวนา ใหถึงซึ่งฌานดวยอํานาจเจริญภาวนานั้น ได
ชื่อวาภาวนามยปญญา ที่วาดังนี้สมดวยพระพุทธฎีกาที่โปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาไวในพระ
อภิธรรม  “ ตตฺถ กตมา จินฺตามยปฺญา ฯ เป ฯ”

  อธิบายความในพระบาลี ที่ตั้งปุจฉาไวในเบื้องตน จินตามยปญญาที่กลาวไวในปฐมติกกะ
นั้นเปนดังฤๅ

  จึงมีคําวิสัชนาวา การงานทั้งหลาย แตบรรดาที่ควรจะสําเร็จดวยอุบายนั้นก็ดี ศิลปศาสตร
แลวิชาความรูทั้งหลาย แตบรรดาที่ควรจะใหสําเร็จดวยอุบายนั้นก็ดี ถาบุคคลมิไดสดับฟงซึ่งอุปเทศ
แตสํานักแหงผูอื่นเลย แลคิดไดดวยกําลังปญญาแหงตนรูวาการสิ่งนี้ ๆ ควรจะกระทําอยางนี้ศิลป
ศาสตรสิ่งนี้ ๆ วิชาสิ่งนี้ ๆ สําเร็จดวยพิธีดังนี้ ๆ แลกิริยาที่คิดไดนั้น คิดไดดวยปญญาดวงใด ปญญา
ดวงนั้นแลไดชื่อวาจินตามยปญญา

  ใชแตเทานั้น บุคคลที่ไมไดสดับฟงแตสํานักแหงผูอื่นเลย แลคิดไดเองวาสัตวทั้งหลายใน
โลกยอมมีกรรมเปนของ ๆ ตนกระทําดีก็ดีไดดี กระทําชั่วก็ไดชั่ว กระทําไวอยางไรก็จะไดอยางนั้น 
กระทําดีก็จะดีอยูแกตน กระทําชั่วก็จะชั่วอยูแกตน สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของแหงตนสิ้นดวยกัน
เมื่อมิไดสดับตรัสฟงเลย แลคิดไดเองดังนี้ดวยกําลังปญญาดวงใด ปญญาดวงนั้นไดชื่อวาจินตามย
ปญญา
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  แลสุตมยปญญานั้นเปนดังฤๅ

  วิสัชนาวา การงานทั้งปวงที่สําเร็จดวยอุบายนั้น ๆ ก็ดี การพิจารณาเห็นวาสัตวมีกรรมเปน
ของแหงตนก็ดีเปนตน ตอไดสดับอุปเทศและคําแนะนําหรือสดับธรรมเทศนากอน จึงเกิดปญญาได
ปญญาดวงนี้ชื่อวาสุตมยปญญา

แลภาวนานามยปญญานั้นเปนดังฤๅ

  วิสัชนาวาปญญาแหงพระโยคาพจรที่บังเกิดขึ้น ในขันธสันดานในกาลเมื่อยับยั้งอยูในฌาน
สมาบัตินั้น ไดชื่อวาภาวนามยปญญา

  ในทุติยติกกะนั้นสําแดงปญญา ๓ ประการ คือ ปริตตารัมมณปญญา ๑ มหัคคตารัมมณ
ปญญา ๑ อัปปมาณารัมมณปญญา ๑

  ปญญาที่ปรารภรําพึงซึ่งธรรมทั้งหลายแตบรรดาที่เปนรูปาวจรธรรม แลอรูปวจรธรรมนั้น ยึด
หนวงเอาเปนอารมณแลวแลฟระพฤติเปนไปในสันดานนั้น ไดชื่อวาปริตตรัมมณ แลมหัคคตารัมมณ
ปญญา

  เปนใจความวา ปริตตารัมมณปญญาแลมหัคคตารัมมณปญญาทั้งสองนี้ ไดแกโลกีย
วิปสสนาสิ้นเสร็จทั้งปวง แตบรรดาที่บังเกิดในสันดานแหงพระโยคาพจรที่เปนปุถุชน

  สวนอัปปมาณารัมมณปญญานั้น ไดแกปญญาอันปรารภรําพึงเอาพระนิพพานเปนอารมณ
แลวประพฤติเปนไปในสันดาน ไดแกโลกุตรวิปสสนาที่มีในสันดานของพระเสขบุคคลทั้งปวง

  ในตติยติกกะนั้น สําแดงปญญา ๓ ประการ คือ อายโกศลปญญา ๑ อปายโกศลปญญา ๑
อุปายโกศลปญญา ๑

  ปญญาอันใดในความเจริญ ปญญาอันนั้นไดชื่อวาอายโกศลปญญา

  อายะนั้น แปลวาความเจริญ ลักษณะแหงความเจริญนั้นมี ๒ ประการ คือ

  “อนตฺถหานิโต” ความเจริญบังเกิดแลวขจัดเสียซึ่งความพินาศยังอัปมงคลใหเสื่อมสูญ
ประการ ๑

   “ อตฺถุปฺปตฺติโต” ความจําเริญอันเกิดภายหลัง ใหกําลังแกความจําเริญที่เกิดกอน ยังสิริ
สวัสดิมงคลที่เกิดแลว ใหภิยโยภาพวัฒนาประการ ๑

  อธิบายนี้ สมดวยพระพุทธฎีกา ที่สมเด็จพระพุทธองคเจาตรัสเทศนาไววา

   “ ตตฺถ กตมํ อายโกสลฺลํ อิเม ธมฺเม มนสิกโรโต อนุปฺแนฺนา เจว อกุสลา ธมฺมา น 
อุปฺปชฺชนฺติ ฯเปฯ อยํ วุจฺจติ อายโกสลฺล”ํ 

  เนื้อความวาบรรดาธรรมทั้งหลายที่เราตถาคตเทศนาไวในปญญานิเทศนั้น สิ่งดังฤๅไดชื่อ
วาอายโกศล ตรัสปุจฉาฉะนี้แลวจึงตรัสวิสัชนาวาปญญาที่บังเกิดในสันดานแหงพระโยคาพจร ยังพระ
โยคาพจรใหเห็นแจงรูมิไดลุมหลง ใหพิจารณาเห็นชัดเห็นชอบ ใหเห็นเปนอันดี อาตมากระทํา
มนสิการภาวนาซึ่งธรรมสิ่งนี้ ๆ ไวในสันดาน อกุศลธรรมทั้งหลายแตบรรดาที่ยังมิไดบังเกิดนั้น อาตมา
ก็สละเสียไดใหปราศจากขันธสันดาน เมื่ออาตมากระทํามนสิการภาวนาซึ่งธรรมสิ่งนี้ ๆ กุศลธรรม
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ทั้งหลายแตบรรดาที่ยังมิไดบังเกิดนั้น ก็บังเกิดขึ้นในสันดาน ที่บังเกิดแลวนั้น ก็วัฒนาภิยโยภาพ
ไพบูลยเปนอันดีปญญาฉลาดเห็นแจงรูแจงไมลุมหลงเห็นชัดเห็นชอบเห็นเปนอันดีอยางนี้แหละพระ
ตถาคตตรัสเรียกชื่อวาอายโกศล

  เปนใจความวา ปญญาที่ฉลาดในมนสิการภาวนาซึ่งธรรมอันเปนปจจัย ใหบังเกิดความ
จําเริญนั้นแลไดชื่อวา อายโกศลปญญา

  แลอปายโกศลปญญานั้นเปนดังฤๅ

  อธิบายวา ปญญาอันฉลาดในที่พิจารณา เปนเคามูลแหงฉิบหายนั้น แลไดชื่อวา อปาย
โกศลปญญา

  อปายะ ๆ นั้น แปลวาความฉิบหาย ลักษณะแหงความฉิบหายนั้นมีสองประการ คือ

   “อตฺถหานิโต” ความฉิบหายบังเกิดแลว ยังความเจริญใหเสื่อมสูญ ๑

   “อตฺถุปฺปตฺติโต” ความฉิบหายบังเกิดภายหลัง ใหกําลังแกความฉิบหายที่บังเกิดกอน 
ยังความฉิบหายที่บังเกิดอยูแลวนอย ๆ นั้นใหภิยโยภาพ ๑

  อธิบายฉะนี้ สมเด็จพระพุทธฎีกา ที่สมเด็จพระพุทธองคเจาตรัสเทศนาวา

   “ตตฺถ กตมํ อปายโกสลฺลํ อิเม ธมฺเม มนสิกโรโต อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา ธมฺมา น 
อุปฺปชฺชนฺติ” เปนตน

  อธิบายวาธรรมทั้งหลาย แตบรรดาที่พระตถาคตตรัสเทศนาในปญญานิเทศนั้น สิ่งดังฤๅได
ชื่อวา อปายโกศล ๆ นั้นจะไดแกสิ่งดังฤๅ

  ตรัสปุจฉาฉะนี้แลว จึงตรัสวิสัชนาวา ปญญาที่บังเกิดในสันดานแหงพระโยคาพจร ยังพระ
โยคาพจรใหเปนแจงรูแจงมิไดลืมหลงฟนเฟอนใหพิจารณาเห็นชัดเห็นชอบ ใหเห็นเปนอันดีวาอาตมา
กระทํามนสิการซึ่งธรรมสิ่งนี้ ๆ ไวในสันดาน กุศลธรรมทั้งหลายแตบรรดาที่ยังมิไดบังเกิดไมบังเกิดขึ้น
เลย ที่บังเกิดแลวนั้นก็เสื่อมสูญอันตรธานไปจากสันดานมิไดวัฒนาการจําเริญอยูเปนอันดี ปญญาที่
ฉลาดรูชัดรูชอบรูจักแทซึ่งปจจนิกธรรมอันเปนปจจัยใหบังเกิดความฉิบหายอยางนี้ พระตถาคตตรัส
เรียกชื่อวาอปายโกศลปญญา

  แลอุปายโกศลปญญานั้นเปนดังฤๅ

  อธิบายวา ปญญาอันมีสภาวะใหฉลาด บังเกิดสมควรแกเหตุประพฤติเปนไปในขณะเมื่อมี
เหตุ กระทําใหสําเร็จอุบายตาง ๆ แตบรรดาที่เปนอุบาย ใหเกิดความสุขแลประโยชนตน ประโยชน
ผูอื่นไดชื่อวาอุปายโกศลปญญา

  ในจตุตถติกะนั้น ก็สําแดงปญญา ๓ ประการ คือ อัชฌัตตาภินิเวสปญญา ๑ พหิหธาภินิเวส
ปญญา ๑ อัชฌัตตพหิทธาภินิเวสปญญา ๑

  ปญญาอันกําหนดหมายซึ่งขันธปญจกแหงตน ถือเอาเปนขันธปญจกภายในกายแหงตน
เปนอารมณแลว แลปรารภพึงพิจารณาใหเห็นเปนอนิจจังทุกขังอนัตตานั้น ไดชื่อวาอัชฌัตตาภินิเวส
ปญญา
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  แลปญญาอันกําหนดหมายซึ่งขันธปญจกนอกคือ ถือเอาขันธปญจกแหงผูอื่นเปนอารมณ
แลว แลปรารภรําพึงพิจารณาใหเห็นเปนอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็ดี ถือเอารูปอันเปนภายนอกที่มิได
เนื่องดวยชีวิตินทรียนั้นเปนอารมณแลว แลปรารภรําพึงพิจาณาใหเห็นเปนอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็ดี
ปญญาอยางนี้แลไดชื่อวา พหิทธาภินิเวสปญญา

  แลปญญาที่ถือเอาขันธปญจก ทั้งภายในแลภายนอกเปนอารมณแลว แลปรารภรําพึง
พิจารณาใหเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้น ไดชื่อวาอัชฌัตตพหิทธาภินิเวสปญญา

  พระผูเปนพระพุทธโฆษาจารย เมื่อสําแดงประเภทแหงปญญาดวยติกกะทั้ง ๔ มีนัยดัง
วิสัชนามาฉะนี้ ลําดับนั้นจึงสําแดงประเภทแหงปญญาดวยจตุกกะทั้งสองสืบตอไป

  ในปฐมจตุกกะนั้น สําแดงปญญา ๔ ประการ คือ ทุกขสัจจญาณ ๑ ทุกขสมุทยญาณ ๑
ทุกขนิโรธญาณ ๑ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ ๑

  ปญญาอันปรารภรําพึงเอาทุกขสัจจเปนอารมณแลว แลประพฤติเปนไปในสันดานนั้น ไดชื่อ
วาทุกขสัจจญาณ

  ปญญาที่ปรารภพึงเอาตัญหาอันเปนที่กอใหเกิดทุกขนั้นเปนอารมณแลว แลประพฤติ
เปนไปในสันดานนั้น ไดชื่อวาทุกขสมุทยญาณ

  ปญญาที่ปรารภรําพึงเอาพระนฤพานเปนอารมณ แลวแลประพฤติเปนไปในสันดานนั้น ได
ชื่อวาทุกขนิโรธญาณ

  ปญญาที่ปรารภรําพึงเอาขอปฏิบัติ อันจะใหถึงซึ่งพระนิพพานเปนที่ดับทุกขนั้นเปนอารมณ
แลว แลประฟฤติเปนไปในสันดานนั้น ชื่อวาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ

  ในทุติยจตุกกะนั้นสําแดงปญญา ๔ ประการ คือ อัตถปฎิสัมภิทาญาณ ๑ ธัมมปฏิสัมภิทา
ญาณ ๑ นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปฏิภาน ปฏิสัมภิทาญาณ ๑ อธิบายในปญญา ๔ ประการนี้ สมเด็จพระ
พุทธองคโปรดประทานพระธรรมเทศนาไววา

   “อตฺเถ ญาณํ” ปญญาที่เห็นแจงรูแจงในอรรถ แตกฉานในอรรถขึ้นใจขึ้นปากในอรรถนั้น
ไดชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทาญาณ

  ในบทวา อัตถ ๆ นั้นเปนชื่อแหงผล ปญญาที่เห็นแจงรูแจงวาผลสิ่งนั้น ๆ จะบังเกิดมีนั้น 
อาศัยแกเหตุสิ่งนี้ ๆ เมื่อเหตุมีชื่อดังนี้ ๆ บังเกิดมีแลว ผลมีชื่อดังนี้ ๆ จึงจะบังเกิดมี ปญญากลาหาญ
แตกฉานในสรรพผลทั้งปวง รูชํานิชํานาญขึ้นใจขึ้นปากในสรรพผลทั้งปวงนี้แลไดชื่อวา อัตถ 
ปฏิสัมภิทาญาณ

  แลปญญาเห็นแจงรูแจงในเหตุวาสิ่ง ๆ ใหบังเกิดผลสิ่งนี้ ๆ ปญญากลาหาญแตกฉานใน
สรรพเหตุทั้งปวง รูชํานิชานาญขึ้นปากในสรรพเหตุทั้งปวงนั้นไดชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทาญาณ

  ถาจะแสดงโดยประเภทนั้น ในบทวา อัตถ ๆ นั้นไดแกธรรม ๔ ประการ คือ

   “ยํ กิฺจิ ปจฺจยสมฺภูตํ” สรรพผลทั้งปวงแตบรรดาที่บังเกิดแตเหตุทีมีทุกขสัจจเปนตนนั้น
๑  “นิพฺพานํ นฤพานธรรม ๑  “ ภาสิตตฺโถ” อรรถกถาแตบรรดามีในพระไตรปฎก ๑  “ วิปา
โก” วิปากจิต ๑  “ กิริยา” กิริยาจิต ๑ เปน ๕ กองดวยกันไดนามชื่อวาอัตถสิ้น
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  “ตํ อตฺถํ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส” เมื่อพระอริยบุคคล พิจารณาซึ่งอรรถ คือ ธรรม ๔ กองนี้แล
ปญญากลาหาญแตกฉานในพระธรรม ๕ กองนี้ ไมขัดไมของแลวกาลใด ปญญานั้นก็ไดชื่อวาอัตถ
ปฏิสัมภิทาญาณในกาลนั้น

  แลธัมมปฏิสัมภิทาญานนั้นเลา ถาจะสําแดงโดยประเภทในบทวาธัมมะ ๆ ก็ไดแกธรรม ๕ 
กอง คือ

  “ โย โกจิ ผลนิพฺพตฺตโก เหต”ุ เหตุสรรพทั้งปวงแตบรรดาที่ใหบังเกิดผลมีตนวาสมุทัย
สัจจ ๑  “ อริยมคฺโค” อริยมรรคนั้น ๑  “ ภาสิต” พระบาลีทั้งปวงแตบรรดาที่มีในพระไตรปฏกนี้ 
๑  “ อกุสสํ” กุศลจิต ๑  “ กุสล”ํ อกุศลจิต ๑ รวมเปน ๕ กองดวยกันไดชื่อวาธัมมะทั้งสิ้น

  “ ตํ ธมฺมํ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส” เมื่อพระอริยบุคคลพิจารณาซึ่งธรรมทั้ง ๕ นี้ แลปญญากลา
หาญแตกฉานในธัมมะ ๕ กองนี้ ไมขัดไมของแลวในกาลใด ปญญานั้นไดชื่อวาธัมมปฏิสัมภิทาญาน
ในกาลนั้น

  นักปราชญพึงรูอรรถาธิบายตามนัยพระอรรถกถาจารย จําแนกออกไวในพระอภิธรรมกถา
โดยนัยเปนตนวา

  “ทุกฺเข ญาณํ” ปญญาที่แตกฉานเห็นแจงรูแจงในกองทุกขมีชาติทุกขเปนตน ไดชื่อ
วาอัตถปฏิสัมภิทาญาณแตกฉานในผลเพราะเหตุวากองทุกขทั้ง ๑๒ กอง มีชาติทุกขเปนตนนั้นเปน
ผลแหงตัณหา ตัณหาเปนเหตุใหบังเกิด

  ปญญาที่แตกฉานรูแจงเห็นในตัณหา อันมีประเภท ๑๐๘ ประการนั้น ไดชื่อวาธัมม
ปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในเหตุ เพราะเหตุวาตัณหานั้นเปนมูลเหตุใหบังเกิดผล คือกองทุกขสิ้นทั้ง
ปวง

  “ชรามรเณ ญาณํ” อนึ่ง ปญญาที่แตกฉานรูแจงเห็นแจงในชราแลมรณะนั้นไดชื่อ
วาอัตถปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในผลเพราะเหตุวาชรามรณะนั้น เปนผลแหงตัณหาบังเกิดแตเหตุ 
คือ ตัณหา

  แลปญญาแตกฉานเห็นแจงรูแจงในตัณหา อันเปนเหตุใหเกิดชรา แลมรณะนั้น ไดชื่อ
วาธัมมปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในเหตุเพราะวาตัญหาเปนมูลเหตุใหบังเกิดผลคือ ชราแลมรณะนั้น

  “ทุกฺขนิโรเธ ญานํ” อนึ่งปญญาที่แตกฉานเห็นแจงรูแจงในกิริยาที่ดับสูญแหงสังขาร
ธรรมทั้งปวงนั้น ไดชื่อวาอัตถปฏิสัมภิทาญาณแตกฉานในผล เพราะวากิริยาที่ดับสูญแหงสังขารธรรม
ทั้งปวงเปนผลแหงนิโรธคามินีปฏิบัติบังเกิดแตเหตุ คือนิโรธคามินีปฏิปทา

  แลปญญาที่แตกฉานรูแจงเห็นแจงในนิโรธคามินีปฏิปทา กลาวคือพระอัฏฐังคิกมรรคนั้น 
ไดชื่อวาธัมมปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในเหตุเพราะวาอัฏฐังคิกมรรคนี้ เปนมูลเหตุใหบังเกิดผลคือ
กิริยาอันดับแหงสังขารธรรมทั้งปวง

  อนึ่ง ปญญาแตกฉานในพระบาลีที่สําแดงวังคสัตถุศาสนาทั้ง ๙ มีสุตตตะเปนอาทินั้น ได
ชื่อวาธัมมปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในเหตุเพราะเหตุวานวังคสัตถุศาสนานี้เปนมูลเหตุบังเกิดผล คือ
พระอรรถกถา

  แลปญญาที่แตกฉานในพระอรรถกถา เห็นแจงรูแจงอรรถอันนี้แกพระบาลีอันนี้ อรรถอันนี้
แกพระคัมภีรอันนี้ ปญญารูแจงฉะนี้ ไดชื่อวาอัตถปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในผล เพราะเหตุวาพระ
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อรรถกถานั้น เปนผลแหงนวังคสัตถุศาสนา บังเกิดแตเหตุคือนวังคสัตถุศาสนา

  อนึ่ง ปญญาที่แตกฉานในกุศลจิต อกุศลจิตเห็นแจงตามพระบาลี คือ

  “ยสฺมึ สมเย กามาวจรํ กุสลํ จิตฺตํ อุปฺปนฺนํ โหติ” เปนอาทินั้นไดชื่อวาธัมมปฏิสัมภิทา
ญาณ แตกฉานในเหตุเพราะเหตุวากุศลจิตแลอกุศลจิตนั้นเปนมูลเหตุใหบังเกิดบากจิตทั้งปวง โดย
ควรแกกําลังที่กลาแลออนแลปานกลางนั้น

  แลปญญาที่แตกฉานเห็นแจงรูแจงในวิบากแหงกุศล แลอกุศลทั้งปวงนั้น ไดชื่อวาอัตถ
ปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในผล เพราะเหตุวาวิบากจิตทั้งปวงนั้นเปนผลแหงกุศลแลอกุศล บังเกิดแต
เหตุคือกุศลแลอกุศล

  แลนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณนั้น ไดแกปญญาอันเห็นแจงรูแจงแตกฉานในวิคคหะแหงพระ
บาลีที่สมเด็จพระพุทธองคตรัสเทศนาไวดวยมูลภาษา คือ ภาษามคธนั้น แตพอไดยินผูอื่นกลาวซึ่ง
บาลีก็รูชัดรูสันทัดวาพระบาลีสภาวะนิรุตติ คือมีวิคคหะเปนปกติมิไดวิปริต พระบาลีบมิเปนสภาวะ
นิรุตติ คือมีวิคคหะอันวิปริตบมิไดเปนปกติ รูในวิคคหะแหงพระบาลีสันทัดฉะนี้ดวยอํานาจนิรุตติ
ปฏิสัมภิทาญาณ

  “นิรุตฺติปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต” แทจริงพระอริยบุคคลที่ถึงซึ่งนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ แตพอได
ยินผูอื่นกลาวพระบาลีมีตนวา

  “ ผสฺโส เวทนา” ก็รูแจงวาพระบาลีเปนสภาวะนิรุตติ กลาวโดยมคธภาษาปกติ มีวิคคหะ
เปนปกติ มิไดวิปริตแปรปรวน ถาไดยินผูอื่นกลาววา  “ผสฺโส เวทนา” ก็รูแจงวาพระบาลีนี้วิปริตเปน
บาลีหยอนวิคคหะมิไดเปนปกติ ปญญารูแจงแตกฉานในวิคคหะตลอดทั่วไปในพระไตรปฏกนี้แล ได
ชื่อวานิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ

  แลปฏิสัมภิทาญาณนั้น ไดแกปญญาที่ยึดหนวงเอาปญญาเปนอารมณแลว แลเปนไปไม
ขัดของ เหมือนอยางพระภิกษุที่เรียนพระวินัยปฎกสิ้นแลว แลพิจารณาซึ่งพระวินัยปฎกที่ตนเรียนใน
ภายหลัง ไดชื่อวาปญญายึดหนวงเอาปญญาเปนอารมณแลวแลเปนไปในกาลเมื่อพิจารณา ซึ่งพระ
วินัยที่ตนเรียนแลว แลเห็นรูแจงเห็นแจงไมขัดของ แตกฉานตลอดเบื้องตนแลเบื้องปลาย สมควรกัน
เปนอันดีนั้นรูวาดวยปญญาอันใด ปญญาอันนั้นไดชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ

  แมถึงพระสูตรพระปรมัตถ แลสัททาวิเศษทั้งปวงนั้นก็ดี เมื่อเรียนรูเสร็จสิ้นสําเร็จแลว แล
พินิจพิจารณาในภายหลังนั้นไดชื่อวาปญญายึดหนวงเอาปญญาเปนอารมณ

  การเมื่อพิจารณา พระสูตรพระปรมัตถ สัททาวิเศษที่เรียนแลว แลเห็นแจงชัดไมขัดของ
แตกฉานตลอดเบื้องตนแลเบื้องปลาย สมกันเปนอันดีนั้น รูดวยปญญาดวงใด ปญญาดวงนั้นไดชื่อวา
ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณเหมือนกัน

  นัยหนึ่งวา ปญญาที่รูในบาลีแลอรรถกถาแลบทวิเคราะหสิ้นทั้งปวงนั้น เมื่อรูโดยพิศดาร
เปนตนวารูโดยกิจแลผล รูกับดวยอารมณแตกฉานสันทัด พิจารณาเห็นบาลีแลอัตถแลบทวิคคหะทั้ง
ปวงนั้นตลอดกันไมมืดมัวสวางกระจางทั้งเบื้องตนแลทามกลางแลเบื้องปลาย สมควรกันเปนอันดีนี้แล
ไดชื่อวาปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ

  “จตสฺโสป เจตา ปฏิสมฺภิทา” แลปฏิสัมภิทาญาณทั้ง ๔ นี้ ยอมถึงซึ่งแตกฉานในภูมิทั้ง 
๒ คือ เสขภูมิ ๑ อเสขภูมิ ๑
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  อธิบายวา ปฏิสัมภิทาญาณที่แตกฉานในสันดานแหงพระอัครสาวกและพระสาวกทั้งปวง
นั้น ไดชื่อวาปฏิสัมภิทาญาณแตกฉานในอเสขภูมิ

  ปฏิสัมภิทาญาณ ที่แตกฉานในสันดาน แหงพระเสขบุคคลเปนตนวา พระอานนทเถระ แล
จิตคฤบดี แลธัมมิกอุบาสก แลอุบาลีคฤหบดี แลนางขุชชุตตราอุบาสิกานั้น ไดชื่อวาปฏิสัมภิทาญาณ
แตกฉานในเสขภูมิ

  “ปฺจหากาเรหิ วิสทา โหนฺติ” แลปฏิสัมภิทาญาณจะแกลวกลาสละสลวยนั้น อาศัยแก
การประกอบดวยอาการ ๕ ประการ

  “อธิคเมน” คือถึงพระอรหัตต มิฉะนั้นก็ถึงซึ่งพระโสดา พระสกทาคา พระอนาคา จัดเปน
อาการอัน ๑

  “สวเนน” คือมีประโยชนดวยสดับตรับฟง แลวแลอุตสาหฟงพระธรรมเทศนาดวยสจจคาร
วะ จัดเปนอาการ ๑

  “ปริปุจฺฉาย” คือกลาววินิจฉัยพิพากษา ซึ่งอรรถอันรูยาก แลอธิบายอันรูยาก แตบรรดามี
ในพระบาลีแลอรรถกถาเปนอาทินั้น จัดเปนอาการอัน ๑ “ปุพฺพโยเคน” คือในบุรพชาติแตกอน ได
บําเพ็ญพระวิปสสนาในสํานักแหงพระพุทธเจา ไดจําเริญกลับไปกลับมา คือเจริญตั้งแตบุรพภาค
วิปสสนาขึ้นไป ตราบเทาถึงสังขารุเปกขาญาณ อันเปนที่ใกลอนุโลมชวนะแลโคตรภูขวนะนั้น แลว
เจริญถอยหลังลงมา ตราบเทาถึงบุรพภาควิปสสนานั้นเลา อยางนี้แลไดชื่อวาเจริญกลับไปกลับมา

  นัยหนึ่งโยคาพจรภิกษุ เจริญวิปสสนานั้นหาไดเจริญถอยลงมาไม แตทวาเมื่อเวลาจะไป
บิณฑบาตนั้น ก็จําเริญตั้งแตที่อยูไปตราบเทาถึงโคจรคาม เมื่อจะกลับมาอารามก็เจริญตามตั้งแต
โคจรคามตราบเทาถึงที่อยูอยางนี้ไดชื่อวา เจริญกลับไปกลับมา

  เปนใจความวา สภาวะไดเจริญวิปสสนาในสํานักแหงพระพุทธเจาแตกอนนั้น ไดชื่อวาบุรพ
ประโยค จัดเปนอาการอัน ๑

  สิริดวยกันเปนอาการ ๕ เปนปจจัยใหปฏิสัมภิทาญาณแกลวกลาสละสลวย

  มีคําอปราจารยคืออาจารยอื่นอีกฝายหนึ่ง กลาวไว ณ ที่นี้วาปฏิสัมภิทาปญญาจะแกลว
กลาสละสลวยนั้น อาศัยแกการประกอบดวยอาการ ๘ ประการ คือ

  “ปุพฺพปโยโค” ไดบําเพ็ญวิปสสนากรรมฐานในสํานักแหงพระพุทธเจาแตปางกอนนั้น ๑

  “พาหุสจฺจํ” สภาวะฉลาดในคัมภีรตาง ๆ แตบรรดาหาโทษมิไดแลฉลาดในศิลปศาสตร
ตาง ๆ แตบรรดาที่ปราศจากโทษนั้น ๑

  “เทสภาสา” สภาวะฉลาดในภาษา ๑๑ หรือฉลาดแตภาษามคธอยางเดียว ก็จัดเปนความ
ฉลาดในเทศภาษาได ๑

  “อาคโม” สภาวะเรียนซึ่งพระพุทธวจนะได ไมมากสักวาเรียนไดแตยมกวรรค ในคัมภีร
พระธรรมบทนั้นก็จัดไดชื่อวา เรียนพระพุทธวจนะ ๑

  “ปริปุจฺฉา” ไตถามซึ่งขอพิพากษา ในอารรถกถาทั้งปวง แตบรรดามีพระไตรปฎกนั้น ๑
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  “อธิคโม” สภาวะซึ่งไดมรรคแลผลมีพระโสดาเปนตน มีพระอรหัตตเปนที่สุดนั้น ๑

  “ครุสฺสนฺนิสฺสโย” สภาวะอยูในสํานักแหงครูที่มากไปดวยสดับตรับฟง มากดวยปญญา
ปรีชาฉลาดนั้น ๑

  “ตถา มิตฺตสมฺปตฺติ” สภาวะคบหากัลยามิตร อันเปนพหูสูตรกอปรดวยสติคารวะปญญา
อันมากนั้น ๑

  อาการทั้ง ๘ นี้ เปนเหตุเปนปจจัยที่จะใหปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาแกลวกลาสละสลวย สิ้น
คําอปราจารยแตเทานี้

  “พุทธา จ ปจฺเจกพุทฺธา จ” สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แลพระปจเจกพุทธเจาทั้งปวง
นั้น ยอมถึงปฏิสัมภิทาดวยอาการ ๒ ประการ

  คือบุพพปโยค ไดบําเพ็ญพระวิปสสนาไวในสํานักพระพุทธเจาแตกอนนั้นประการ ๑

  อธิคมะ ไดสําเร็จมรรคแลผลมีพระโสดาเปนอาทิ มีพระอรหัตตเปนปริโยสานประการ ๑
เปน ๒ ประการดวยกัน

  “สาวกสาวิกา” ฝายพระสาวกสาวิกาทั้งปวงนี้ ถึงซึ่งปฏิสัมภิทาดวยอาการ ๕ แลอาการ 
๘ โดยนัยที่กลาวแลวแตหลัง

  อนึ่ง ปญญาที่ใหสําเร็จเพียรในกรรมฐานภาวนานี้ ก็นับเขาในปฏิสัมภิทาปญญานี้เอง จะได
ตางออกไปจากปฏิสัมภิทาปญญานี้หาบมิได

  แลกาลเมื่อจะถึงซึ่งปฏิสัมภิทาปญญานั้น พระเสขบุคคลถึงปฏิสัมภิทาในที่สุดแหงเสขผล
สมาบัติคือ โสดาปตติผลญาณแลสกทาคามิผลญาณแลอนาคามิผลญาณ

  ฝายพระอเสขบุคคลนั้น ถึงปฏิสัมภิทาในที่สุดแหงอเสขผลสมาบัติ คือพระอรหัตตผล
ญาณ

  ไดใจความวา ปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ จะเกิดแกพระโสดาบันบุคคลนั้นยอมเกิดในที่สุดแหงโสดา
ปตตผลญาณ เกิดแกพระสกทาคามิบุคคลในที่สุดแหงสกทาคามิผลญาณ เกิดแกพระอนาคามิบุคคล
ในที่สุดแหงอนาคามิผลญาณ เกิดแกพระอรหันตบุคคลในที่สุดแหงอรหัตตผลญาณ

  พระพุทธโฆษาจารยเจาสําแดงประเภทแหงปญญาดวยทุกกะ ๕ ติกกะ ๔ จตุกกะ ๒
วิสัชนาในขอปุจฉาเปนคํารบ ๔ ที่ถามวาปญญามีอาการมากนอยเทาดังฤๅนั้นจบแลว จึงวิสัชนาในขอ
ปุจฉาเปนคํารบ ๕ สืบตอไป

  ขอที่ถามวาปญญานั้น ควรจักจําเริญดวยพีธีดังฤๅ

  ขอนี้พระผูเปนเจาสําแดงขอวิปสสนาวา

  “ยสฺมา อิมาย ปฺญาย ขนฺธายตนอินฺทฺริยสจฺจสมุปฺปา ทาทิเภทา ธมฺมา ภูมิสีลวิ
สุทฺธิ เจวจิตฺตวิสุทธิจาติ อิมา เทฺว วิสุทฺธิโย มูลํ ฯ เป ฯ ปฺจ วิสุทฺธิโย สมฺปาเทนฺเตน ภาเวตพฺ
พา”
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  อธิบายวา พระโยคาพจรผูมีศรัทธา ประสงคจักจําเริญวิปสสนาภาวนานั้น พึงตั้งธรรม ๖ 
กองไวเปนพื้นกอน

  ธรรม ๖ กองนั้น คือ ขันธกอง ๑ อายตนะกอง ๑ ธาตุกอง ๑ อินทรียกอง ๑ อริยสัจกอง ๑ 
ปฏิจจสมุปบาทเปนอาทิกอง ๑ รวมเปน ๖ กองดวยกัน

  กองที่เปนปฐมที่ ๑ นั้น ไดแกขันธทั้ง ๕ ประการ มีรูปขันธเปนอาทิ กองที่ ๒ นั้นไดแก
อายตนะ ๑๒ ประการ มีจักขวายตนะเปนอาทิ กองคํารบ ๓ นั้นไดแกธาตุ ๑๘ ประการ มีจักขุธาตุเปน
ตน กองคํารบ ๔ นั้นไดแกอินทรีย ๒๒ มีจักขุนทรียเปนอาทิ กองคํารบ ๕ นั้นไดแกอริยสัจจธรรม ๔ 
ประการ กองคํารบ ๖ นั้นไดแกปฏิจจสมุปบาทธรรมมีอวิชชาเปนทิ อาหาร ๔ ประการมีกวฬิงการาหาร
เปนอาทิก็นับเขาในกองคํารบ ๖

  เมื่อพระโยคาพจรตั้งธรรม ๖ กองไวเปนพื้น คือพิจารณาใหรูจักลักษณะแหงธรรม ๖ กอง 
ยึดหนวงเอาธรรม ๖ กองนี้เปนอารมณไดลําดับนั้นพึงเอาศีลวิสุทธิมาเปนราก บําเพ็ญศีลบําดพ็ญ
สมาธิใหไดสําเร็จเปนอันดีแลว จึงจําเริญวิสุทธิ ๕ ประการสืบตอขึ้นไปโดยลําดับเอาทิฏฐิวิสุทธิแล
กังขาวิตรณวิสุทธิเปนเทาซายเทาขวา เอามัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิแลปฏิปทาญาณทัสสวิสุทธิ
เปนมือซายมือขวาแลว เอาญาณทัสสนวิสุทธิเปนศีรษะเถิด จึงจะอาจสามารถที่จะยกตนออกจาก
สงสารวัฏได

  แลขันธ ๕ ประการที่จัดเปนพื้นนั้น ในที่หนึ่งสําแดงรูปขันธ ที่สองสําแดงวิญญาณขันธ ที่
สามสําแดงเวทนาขันธ ที่สี่สําแดงสัญญาขันธ ที่หาสําแดงสังขารขันธ

  มีคําปุจฉาวา เหตุไฉนพระผูเปนเจาพระพุทธโฆษาจารยจึงยกเอาวิญญาณขันธ ที่สมเด็จ
พระสรรเพชญพุทธองคตรัสเทศนาไวเปนที่หามาสําแดงในที่สอง คิดสําแดงรูปขันธในที่หนึ่งแลว 
สําแดงวิญญาณขันธในที่สอง อาศัยแกเหตุผลเปนประการใด มีคําวิสัชนาวา

  “ตตฺถ ยสฺมา วิญญาณขกฺนฺเธ วิฺญาเต อิตเร สุวิฺเญยฺยา โหนฺติ” 

  อธิบายวา บริษัททั้งปวงนี้ ถารูจักวิญญาณขันธกอนแลว ก็อาจจะรูจักเวทนาขันธสังขาร
ขันธนั้นดวยงายดาย

  อันขันธทั้ง ๓ คือเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นั้นเปนกองแหงเจตสิก ประพฤติ
เนื่องดวยวิญญาณขันธ รูวิญญาณขันธประจักษแจงแลวก็รูจักเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ
โดยสะดวก เหตุพระพุทธโฆษาจารยเจา ผูแตงคัมภีรพระวิสุทธิมรรคขันธในที่สองสําแดงเวทนาทิตย
ขันธในที่ ๓-๔-๕ ดวยประการฉะนี้

  รูปขันธกําหนดโดยเอกวิธโกฏฐาส ไดแกธรรมชาติอันมีลักษณะรูฉิบหายประลัยดวยเย็น
รอนเปนอาทิ เปนสวนอยางเดียว แตบรรดาสรรพสิ่งทั้งปวง ที่รูฉิบหายดวยเย็นแลรอนเปนตน ไดนาม
บัญญัติชื่อวารูปสิ้นดวยกัน

  แลรูปนั้นเมื่อสําแดงโดยทุกกะตางออกเปน ๒ คือ ภูตรูปประการ ๑ อุปาทายรูปประการ ๑

  ภูตรูปนั้นไดแกธาตุทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ ๑ อาโปธาตุ ๑ เตโชธาตุ ๑ วาโยธาตุ ๑

  สําแดงซึ่งลักษณะแลกิจแลผลแหงภูตรูปนั้น มีพิศดารอยูในจตุธาตุววัตถานนิเทศนั้นแลว

  ในที่นี้จักสําแดงซึ่งอาสันนการณแหงภูตรูป ที่ยังมิไดสําแดงในจตุธาตุววัตถานนิเทศนั้น
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  นักปราชญพึงสันนิษฐานวา ภูตรูปคือธาตุทั้ง ๔ ประการนี้ ถอยทีถอยเปนอาสันนการณ
แหงกันแลกัน

  อธิบายวา อาโปธาตุโชธาตุวาโยธาตุทั้ง ๓ นี้เปนเหตุอันใกลที่จะใหบังเกิดปฐวีธาตุ

  แลเตโชธาตุวาโยธาตุปฐวีธาตุทั้ง ๓ นี้ เปนเหตุอันใกลที่จะใหบังเกิดอาโปธาตุ

  วาโยธาตุปฐวีธาตุอา)บธาตุทั้ง ๓ นี้ เปนเหตุอันใกลที่จะใหบังเกิดเตโชธาตุ

  แลปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุทั้ง ๓ นี้ เปนเหตุอันใกลที่จะใหบังเกิดวาโยธาตุ

  ตกวาธาตุทั้ง ๔ ถอยทีถอยเปนอาสันนเหตุแหงกันแลกัน บังเกิดดวยกัน จะไดพลัดพราก
ปราศจากกันหาบมิได

  มีอาโปแลวก็คงมีปฐวีธาตุ มีเตโชแลวก็คงมีปฐวีธาตุ มีวาโยแลวก็คงมีปฐวีธาตุ มีเตโช
แลวก็คงมีอาโปธาตุ มีวาโยแลวก็คงมีอาโปธาตุ มีปฐวีแลวก็คงมีอาโปธาตุ มีวาโยแลวก็คงมีเตโชธาตุ 
มีปฐวีแลวก็คงมีเตโชธาตุ มีอาโปแลวคงมีเตโชธาตุ มีปฐวีแลวคงมีวาโยธาตุ มีอาโปแลวคงมีวาโย
ธาตุ มีเตโชแลวคงมีวาโยธาตุ จะไดลวงพนหางไกลกันหาบมิได

  แลอุปาทายรูปนันไดบังเกิดแกรูป ๒๕ ประการนั้น แตบรรดาที่อาศัยซึ่งภูตรูปเปนที่ตั้งแลว
แลบังเกิด

  อุปาทายรูป ๒๔ ประการนั้น คือ จักขุประสาท ๑ โสตประสาท ๑ ฆานประสาท ๑ ชิวหา
ประสาท ๑ กายประสาท ๑ รูปารมณ ๑ สัททารมณ ๑ คันธารมณ ๑ รสารมณ ๑ อิตถินทรีย ๑ ปุริสินท
รีย ๑ ชีวิตินทรีย ๑ หทัยวัตถุ ๑ กายวิญญัติ ๑ วจีวิญญัติ ๑ อากาสธาตุ ๑ ลหุตารูป ๑ มุทุตารูป ๑ 
กัมมัญญตารูป ๑ อุจจายรูป ๑ สันตติรูป ๑ ชรตารูป ๑ อนิจจตารูป ๑ กวฬิงการาหารรูป ๑ สิริเปนอุปา
ทายรูป ๒๔ ประการดวยกัน

จักษุประสาทถาจะวาโดยลักษณะ

  “รูปาภิฆาฏารหภูตปฺปสาทลกฺขณํ” มีผองใสแหงภูตรูปอันควรจะกระทบซึ่งรูปารมณ
เปนลักษณะ
  อธิบายวา ถาจะกําหนดโดยละเอียดนั้น จักษุประสาทก็ไมพนจากปฐวีอาโปเตโชวาโย ก็อยูในปฐวี
อาโปเตโชวาโยนั้นเอง ภูตรูปนั้นเองจัดขึ้นเปนจักษุปนะสาท เพราะเหตุที่ภูตรูปอันนี้มีพรรณอันผองใส
บริสุทธิ์ควรจะสองเอารูปารมณทั้งปวงได เปรียบประดุจกระจกมีคุณพิเศษแปลกประหลาดจากภูตรูป
อื่น ๆ แตบรรดามี ณ ภายในกายนี้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะผองใสสองเอารูปารมณทั้งปวงไดเหมือนอยางภูต
รูปนี้ไมมีเลยเปนอันขาด อาศัยเหตุที่มีพิเศษแปลกประหลาดสองเอารูปารมณทั้งปวงไดดังนี้ สมเด็จ
พระมหากรุณาธิคุณจึงตรัสเทศนากําหนดตามบัญญัติแหงภูตรูปอันนี้ ชื่อจักษุประสาท

  นัยหนึ่ง สําแดงลักษณะแหงจักษุประสาทนั้น โดยอปรนัยวา

   “ทฏุกามตานิทานกมฺมสมุฏาภูตปฺปสาทลกฺขณํ” วาจักษุประสาทนี้ มีผองใสแหง
ภูตรูปอันบังเกิดแตกรรม อันมีสภาวะปรารถนาเพื่อจะเล็งแลดูเปนเหตุเปนลักษณะ

  อธิบายวาจะกําหนดโดยละเอียดแหงภูตรูปซึ่งผองใส ไดนามบัญญัติชื่อวาจักขุประสาทนี้
บังเกิดแตกุศลกรรมอัน สัตวทั้งหลายกระทํามีความปรารถนาจะเล็งแลดูซึ่งรูปเปนมูลเหตุ คือแตกอน
นั้นสัตวทั้งปวงมีความปรารถนาที่จะเล็งแลดู ซึ่งรูปเปนมูลเหตุแลวจึงบําเพ็ญการกุศลตั้งความ
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ปรารถนาที่จะใหตนมีจักษุบริสุทธิ์บริบูรณ ครั้นกุศลนั้นติดตามตกแตงผลแหงภูตรูปในประเทศแหง
จักษุจึงผองใส ควรจะสอดสองเอารูปารมณทั้งปวงที่มากระทบประสาทนั้นได ภูตรูปที่ผองใสนั้นจึงได
นามบัญญัติพิเศษชื่อวาจักษุประสาทกําหนดดังนี้ ถาจะวาโดยกิจนั้น

   “รูเปสุ อาวิฺชนรสํ” จักษุประสาทนั้น มีกิริยาอันชักฉุดยื้อคราพาเอาจิตวิญญาณแหง
บุคคลไปในสํานักแหงรูปารมณนั้นเปนกิจ

  อธิบายวาบุคคลอันแลเห็นซึ่งรูปนั้น ยอมมีจิตวิญญาณอันเเลนไปในรูปในขณะที่แลเห็น 
เมื่อจิตวิญญานแลนไปในรูป รูวารูปสิ่งนั้นสิ่งนี้รูวาดีวาชั่วแลว ถาไมมีความปรารถนาก็ละเมินเสีย
หลีกเลี่ยงไปโดยอันควรแกอัชฌาสัย ถามีความปรารถนาก็เขาไปใกลจับเอาตัวชมเชย ตามวิสัยแหง
ตน ตกวาใจนั้นไปกอน แลวกายจึงไปเมื่อภายหลัง นักปราชญพึงสันนิษฐานเถิดวา จิตจะไปติดพันอยู
ในรูปก็เพราะที่แลเห็น กายจะไปติดไปพันอยูในรูปก็เพราะที่แลเห็น

  เหตุฉะนี้ สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจา จึงตรัสเทศนาวาจักษุประสาทนี้ มีกิจอันชักฉุดยื้อ
คราพาเอาจิตวิญญาณแลบุคคลไปในสํานักแหงรูปารมณก็มีดวยประการฉะนี้

  ถาจะวาโดยผลนั้น  “จกฺขุวิฺญาณสฺส อาธารภาวปฺปฏานํ” จักษุประสาทนี้ เมื่อ
ตั้งอยูเปนอันบดีมิไดพิบัติฉิบหาย ก็ใหสําเร็จผลคือทรงไวซึ่งจักษุญาณ

  อธิบายวา จักษุวิญญาณทั้งสองจิต คือฝายกุศลวิบากจิต ๑ ฝายอกุศลวิบากจิต ๑ ทั้งสอง
จิตนี้จะบังเกิดไดนั้น อาศัยแกความมีจักษุประสาท ถาไมมีจักษุประสาทแลว จักษุวิญญาณสองจิตนั้น
ก็ไมบังเกิดไดเลยเปนอันขาด ตกวาจักษุวิญญาณสองจิต ไดจักษุประสาทเปนที่รับที่รองแลว จึง
บังเกิดไดในสันดาน เหตุฉะนี้ สมเด็จพระสรรเพชญพุทธองคจึงตรัสเทศนาวา จักษุประสาทนี้ใหสําเร็จ
ผลคือ ทรงไวซึ่งจักษุวิญญาณ

  ถาจะวาโดยอาสันนการณ คือเหตุอันใกลที่จะใหจักษุประสาทบังเกิดนั่นวา  “ทฏ ุกามตา
นิทานกมฺมชฺชตปฺปทฏานํ” จักษุประสาทนี้มีภูตรูปอันเปนกัมมสมุฏฐาน ที่มีความปรารถนา
จะทัสสนาการเปนมูลเหตุเปนอาสันนการณ

  อธิบายวา สัตวทั้งหลายในโลก ยอมมีความปรารถนาจะเล็งแลดูซึ่งเปนมูลเหตุแลวจึง
บําเพ็ญการกุศล ปรารถนาจะใหบริบูรณดวยจักษุ ครั้นกุศลนั้นใหผลติดตามแตงภูตรูปในประเทศแหง
จักษุนั้นในกาลใด ภูตรูปในจักษุประเทศที่กุศลตกแตงนั้นก็เปนเหตุอันใกลที่จะใหไดจักษุประสาทใน
กาลนั้น

  ขอซึ่งจักษุประสาทบังเกิดแตกรรมนั้น วาดวยสามารถสัตวที่บังเกิดในสคติภพ ถาสัตวนั้น
บังเกิดในทุคติภพแลว ก็พึงรูเถิดวา จักษุประสาทนั้นบังเกิดแตอกุศลกรรม บังเกิดเพื่อจะใหไดเห็น
ทุกขเห็นภัย ๆ สมควรแกอกุศลกรรมที่ตนกระทําไวนั้น

  แลโสตประสาทนั้น ถาจะวาโดยลักษณะ  “สทฺทภิฆาฏรห ภูตปฺปสาทลกฺขณ”ํ วามีอัน
ผองใสแหงภูตรูปอันควรจะกระทบซึ่งสัททารมณเปนลักษณะ

  อธิบายวาถาจะกําหนดโดยละเอียดนั้น โสตประสาทก็ไมพนจาก ปวี อาโป เตโช
วาโย ก็อยูใน ปวี อาโป เตโช วาโย นั้นเอง ภูตรูปนั้นเองขึ้นเปนโสตประสาท เพราะเหตุที่ภูตรูป
อันนี้ผองใสบริสุทธิ์วองไวในที่จะรับซึ่งศัพทสําเนียงตาง ๆ ได มีคุณพิเศษแปลกประหลาดจากภูตรูป
อื่น ๆ แตบรรดามี ณ ภายในกายนี้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะผองใสวองไวในที่จะรับสําเนียงใหไดยิน สําเนียง
เหมือนดังภูตรูปอันนี้ไมมีเลยเปนอันขาด อาศัยเหตุที่มีคุณพิเศษแปลกประหลาดใหไดยินศัพท
สําเนียงตาง ๆ ไดดังนี้ สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจาจึงตรัสเทศนากําหนดนามบัญญัติ แหงภูตรูปอัน
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นี้ชื่อวา โสตประสาท

  นัยหนึ่ง สําแดงลักษณะแหงโสตประสาทนั้นโดยอปรนัยวา

  “โสตุกามตานิทานกมฺมสมุฏานภูตปฺปสาทลกฺขณํ วาโสตประสาทนี้มีผองใส  
แหงภูตรูปอันบังเกิดแตกรรม อันมีสภาวะปรารถนาเพื่อจะสดับฟงเปนเหตุเปนลักษณะ

  อธิบายวา ถากําหนดโดยละเอียดนั้น ภูตรูปซึ่งผองใสไดนามบัญญัติชื่อวาโสตประสาท 
บังเกิดแกอกุศลกรรม อันสัตวทั้งหลายกระทําดวยมีความปรารถนาจะสดับตรับฟงเปนมูลเหตุ คือแต
กอนนั้นสัตวทั้งปวงมีความปรารถนา จะสดับตรับฟงเปนมูลเหตุแลวบําเพ็ญการกุศล ตั้งความปรารถนา
ที่จะใหตนมีโสตบริสุทธิ์บริบูรณครั้นกุศลนั้นติดตามตกแตงผลภูตรูปในประเทศแหงโสตจึงผองใส ควร
จะรับเอาสัททารมณทั้งปวง แตบรรดาที่มากระทบโสตประสาทนั้นไดภูตรูปที่ผองใสวองไวในที่จะ
รับสัททารมณทั้งปวงนั้น จึงไดนามบัญญัติพิเศษ ชื่อวาโสตประสาท โดยกําหนดดังนี้

  ถาจะวาโดยกิจนั้น “สทฺเทส อาวิฺชนรสํ” โสตประสาทนี้มีกิริยาอันชักฉุดยุดครา พาเอา
จิตวิญญาณแลตัวบุคคลนั้นไปในสํานักแหงสัททารมณนั้นเปนกิจ

  อธิบายวา บุคคลอันไดสวนากาล สดับซึ่งศัพทสําเนียงตาง ๆ นั้น แตพอสําเนียงแวววับมา
กระทบประสาท ก็ยอมมีจิตวิญญาณอันแลนไปในสําเนียง ในขณะที่ไดสวนาการสดับ เมื่อจิตวิญญาณ
แลนไปสูสําเนียงรูวาดีแลชั่ว ไพเราะแลมิไดไพเราะดังนี้แลว ถาไมมีความปรารถนาจะฟง ก็ละเมิด
เหินหางเสีย ไปตามอัชฌาสัยแหงตน ถามีความปรารถนาที่จะสลับก็เขาไปใกลตั้งโสตสดับโดย อัน
ควรแกความประสงคตกวาใจนั้นไปกอนแลว กายจึงไปเมื่อภายหลัง นักปราชญพึงสันนิษฐานเอาเถิด
วา จิตจะไปติดพันอยูในสําเนียงนั้นก็เพราะการฟง กายจะไปติดพันอยูในสําเนียงนั้นก็เพราะการฟง
เหตุนี้สมเด็จพระมหากรุณาจึงตรัสเทศนาวา โสตประสาทนี้มีกิจอันชักฉุดยุดคราพาเอาจิตวิญญาณ
แหงบุคคลไป ในสํานักแหงสัททารมณก็มีดวยประการฉะนี้

  ถาจะวาโดยผลนั้น  “โสตวิฺญาณสฺส อาธารภาวปจฺจุปฺ ปฏานํ” โสตประสาทนี้ เมื่อ
ตั้งอยูเปนอันดีบมิไดพิบัติฉิบหายก็ใหสําเร็จผลคือทรงไวซึ่งโสตวิญญาณ

  อธิบายวา โสตวิญญาณทั้งสองจิต เปนกุศลวิบากจิต ๑ ฝายอกุศลวิบากจิต ๑ ทั้งสองจิตนี้
จะบังเกิดไดนั้น อาศัยแกมีโสตประสาทถาไมมีโสตประสาทแลว โสตวิญญาณสองจิตนั้นก็ไมบังเกิด
ไดเลยเปนอันขาด ตกวาโสตวิญญาณสองจิตนั้นไดพึ่งโสตประสาท ไดโสตประสาทเปนที่รับรองไว
จึงบังเกิดไดในสันดานเหตุฉะนี้สมเด็จพระสรรเพชญพุทธองคจึงตรัสเทศนาวา โสตประสาทนี้ให
สําเร็จผลคือทรงไวซึ่งโสตวิญญาณ

  ถาจะวาโดยอาสันนการณ คือเหตุอันใกลที่จะใหโสตประสาทบังเกิดนั้นวา  “โสตกาตา
นิทานกมฺมชฺชภูตปฺปทฏาน”ํ โสตประสาทนี้มีภูตรูปอันเปนกัมมสมุฌฐาน ที่มีความปรารถนาจะ
สวนาการเปนมูลเหตุนั้น เปนอาสันนการณ

  อธิบายวาสัตวทั้งหลายในโลกนี้ ยอมมีความปรารถนาจะสวนาการสดับซึ่งศัพทสําเนียงนั้น
เปนมูลเหตุแลว จึงบําเพ็ญการกุศลปรารถนาจะใหตนนั้นมีโสตอันบริสุทธิ์บริบุรณ ครั้นกุศลนั้นใหผล
ติดตามตกแตงภูตรูปในประเทศแหงโสตนั้นในกาลใด ภูตรูปในประเทศแหงโสตที่กุศลตกแตงนั้นก็
เปนเหตุอันใกล ที่จะใหโสตประสาทบังเกิดในกาลนั้น

  แลขอซึ่งวา โสตประสาทบังเกิดแตกุศลกรรมเลา ก็วาดวยสามารถสัตวที่บังเกิดในสมบัติ
ภพ ถาสัตวนั้นบังเกิดในวิบัติภพแลวก็พึงเขาใจวาโสตประสาทนั้นบังเกิดแตกุศลกรรม บังเกิดเพื่อจะ
ใหไดฟงซึ่งสําเนียงทุกขสําเนียงภัยอันพิลึกตาง ๆ โดยอันควรแกอกุศลกรรมแหงตน ๆ
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  แลฆานประสาทนั้นเลา ถาจะวาโดยลักษณะ คนฺธาภิฏารห ภูตปฺปสาทลกฺขณํ” มีกิริยา
อันผองใสแหงภูตรูป อันควรจะกระทบแหงคันธารมณทั้งปวงเปนลักษณะ

  อธิบายวา ถากําหนดวาโดยละเอียดนั้น ฆานประสาทก็ไมพนจาก ปวี อาโป เตโช
วาโย ก็อยูใน ปวี อาโป เตโช วาโย นั้นเอง ภูตรูปนั้นเองขึ้นเปนฆานรูปประสาท เพราะเหตุภูตรูป
อันนี้ผองใสบริสุทธิ์ ควรจะรับเอาสรรพกลิ่นตาง ๆ ได มีคุณพิเศษแปลกประหลาดจากภูตรูปอื่น ๆ แต
บรรดามี ณ ภานในกรัชกายนี้สิ่งใดจะผองใส ควรจะรับเอาสรรพกลิ่นตาง ๆ ได เหมือนอยางภูตรูปอัน
นี้ไมมีเลยเปนอันขาด อาศัยเหตุที่มีคุณพิเศษแปลกประหลาด รับเอาสรรพสิ่งตาง ๆ ไดดังนี้ สมเด็จ
พระมาหกุรณาจึงตรัสเทศนากําหนดนามบัญญัติแหงภูตรูปอันนี้ ชื่อวาฆานประสาท

  นัยหนึ่ง สําแดงลักษณะแหงฆานประสาทโดยอปรนัยวา  “ฆายิตุกามตานิทานกมฺมสมุฏ
ฐานภูตปฺปสาทลกฺขณํ วาฆานประสาทนี้มีกิริยาอันผองใสแหงภูตรูปอันเปนกัมมสมุฏฐาน อันมี
ความปรารถนาเพื่อจะดมกลิ่นเปนเหตุเปนลักษณะ

  อธิบายวา ถาจะกําหนดโดยละเอียดนั้น ภูตรูปซึ่งผองใสไดนามบัญญติชื่อฆานประสาทนั้น
บังเกิดแตกุศลกรรมอันสัตวทั้งหลายกระทําดวยความปรารถนาจะดมซึ่งเปนมูลเหตุ คือแตกอนสัตวทั้ง
ปวงมีความปรารถนาจะสูดดมกลิ่นเปนมูลเหตุแลวจึงบําเพ็ญการกุศล ตั้งความปรารถนาที่จะใหตนมี
นาสิกประเทศบริสุทธิ์บริบูรณ ครั้นกุศลนั้นติดตามตกแตงผลภูตรูปในประเทศแหงนาสิกจึงผองใส
บริสุทธิ์ ควรจะรับเอาสรรพสิ่งตาง ๆ แตบรรดาที่มากระทบประสาทนั้นได ภูตรูปที่ผองใสในประเทศ
แหงนาสิกนั้น จึงไดนามบัญญัตพิเศษชื่อวาฆานประสาทโดยกําหนดดังนี้

  ถาจะวาโดยกิจนั้น  “คนฺเธสุ อาวิญชนรส”ํ ฆานประสาทนี้มีกิริยาอันยืดยุดฉุดคราซึ่งจิต
วิญญาณแลตัวบุคคลนั้น ไปในสํานักแหงคันธารมณทั้งปวงเปนนิจ

  อธิบายวา บุคคลอันไดสูดดมซึ่งสรรพกลิ่นตาง ๆ นั้นยอมมีจิตวิญญาณอันเเลนไปในกลิ่น 
รูวากลิ่นหอมกลิ่นเหม็น ถารูวากลิ่นดีกลิ่นชั่ว ถาไมมีความปรารถนาก็เพิกเฉยละเลยเสีย บมิได
เอื้อเฟออาลัย ถามีความรักความใครความปราถนา ก็แสวงหาซึ่งที่เกิดแหงกลิ่นนั้นจนพบจนปะ ตกวา
จิตจะไปติดไปพันอยูในกลิ่นก็เพราะไดสูดไดดม กายจะไปติดไปพันอยูในวัตถุอันเปนที่เกิดแหงกลิ่น
นั้น ก็เพราะไดสูดไดดมเหตุฉะนี้ฆานประสาทซึ่งใหสําเร็จกิจสูดดมนี้ สมเด็จพระมหากรุณาจึงตรัส
เทศนาวา มีกิจอันยื้อยุดฉุดคราพาเอาจิตวิญญาณแลตัวบุคคลไปในสํานักแหงคันธารมณก็มีดวย
ประการฉะนี้

  ถาจะวาโดยแลนั้น  “ฆานวิฺญาณสฺส อาธารภาวปจฺจุปฺปฏ านํ” ฆานประสาทนี้เมื่อ
ตั้งอยูเปนอันดีมิไดพิบัติฉิบหาย ก็ใหสําเร็จผลคือทรงไวซึ่งฆานวิญญาณ

  อธิบายวา ฆายวิญญาณทั้งสองจิต คือฝายกุศลวิบากจิต ๑ ฝายอกุศลวิบากจิต ๑ ทั้งสอง
จิตนี้จะบังเกิดไดนั้นอาศัยที่มีฆานประสาท ถาไมมีฆานประสาทแลว ฆานวิญญาณทั้งสองจิตนั้นก็ไม
บังเกิดไดเลยเปนอันขาด ตกวาฆานวิญญาณสองจิตนั้นไดพึ่งฆานประสาท ไดฆานประสาทที่เปนรอง
แลว จึงบังเกิดไดในสันดานเหตุนี้สมเด็จพระสรรเพชญพุทธองคจึงตรัสเทศนาวา ฆานประสาทนี้ ให
สําเร็จผลคือทรงไวซึ่งฆานวิญญาณ

  ถาจะวาโดยอาสันนการณ คือเหตุอันใกลที่จะใหฆานประสาทบังเกิดนั้นวา  “ฆายิตุกาม
ตานิทานกมฺมชฺชภูตปฺปทฏานํ ฆานประสาทนั้นมีภูตรูปเปนกัมมัฏฐาน ที่มีความปราถนาจะสูดดม
เปนมูลนั้นเปนอาสันนการณ

  อธิบายวา สัตวทั้งหลายในโลกนี้ยอมมีความปรารถนาจะสูดดมซึ่งสรรพกลิ่นตาง ๆ เปน
มูลเหตุแลว จึงบําเพ็ญการกุศลปรารถนาจะใหฆานะนั้นบริสุทธิ์บริบูรณ ครั้นกุศลนั้นใหผลติดตาม
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ตกแตงภูตรูปในนาสิกประเทศนั้นในกาลใด ภูตรูปในนาสิกประเทศที่กุศลตกแตงนั้นก็เปนเหตุอันใกล
ที่จะใหฆานประสาทบังเกิดในกาลนั้น

  แลชิวหาประสาทอันเปนพนักงานรับรอง ซึ่งรสอารมณ มีประการตาง ๆ นั้นก็ดี กาย
ประสาทอันเปนเจาพนักงานรับรองโผฏฐัพพารมณตาง ๆ นั้นก็ดี ถาจะวาโดยลักษณะแลกิจแลผล แล
อาสันนการณนั้นนักปราชญพึงเขาใจเอาตามนัยที่สําแดง แลวในประสาททั้งสามนั้นเถิดอรรถธิบาย
เหมือน ๆ กัน แปลกกันแตใจความเทานั้น

  ชิวหาประสาทนั้นมีใจความวา บังเกิดแตกุศลธรรม อันบุคคลกระทําดวยมีความปรารถนา
จะลิ้มเลียรสเปนมูลเหตุ เปนภูตรูปพิเศษผองใสบริสุทธิ์ ควรที่จะรับรองไวซึ่งสรรพรสตาง ๆ เปน
ลักษณะ ชิวหาประสาทนั้นมีกิจธุระ ในที่จะฉุดคราพาเอาจิตวิญญาณแลตัวบุคคลไปสูรส มีผลคือทรง
ไวซึ่งชิวหาวิญญาณ ยังชิวหาวิญญาณทั้งสองจิตใหบังเกิด มีภูตรูปพิเศษบังเกิดแตกุศลกรรมเปนอา
สันนการณ

  ในกายประสาทนั้น มีใจความวาบังเกิดแตกุศลกรรมอันบุคคลกระทําดวยมีความปรารถนา
จะสัมผัสเปนมูลเหตุ เปนภูตรูปพิเศษผองใสบริสุทธิ์ ควรจะรับรองสัมผัสแหงโผฏฐัพพารมณตาง ๆ
เปนลักษณะ กายประสาทนั้นมีกิจธุระ ในที่จะฉุดคราพาเอาจิตวิญญาณแหงบุคคลไปสูอํานาจแหง
สัมผัส มีผลคือทรงไวซึ่งกายวิญญาณยังกายวิญญาณทั้งสองจิตใหบังเกิดมีภูตรูปพิเศษบังเกิดแต
กุศลกรรมเปนอาสันนการณ

  นักปราชญพึงสันนิษฐานเถิดวา ขอซึ่งวิสัชนาวา ฆานประสาท ชิวหาประสาท กายประสาท 
บังเกิดแตกุศลนั้น วาดวยสามารถสัตวที่บังเกิดในสุคติภพ ถาสัตวนั้นบังเกิดในทุคติภพแลว ก็พึงรูเถิด
วา ฆานประสาท ชิวหาประสาท กายประสาทนั้น บังเกิดแตอกุศลกรรม บังเกิดเพื่อจะใหไดเสวย
ทุกขเวทนามีประการตาง ๆ สามควรแกอกุศลกรรมที่คนกระทําไวนั้น

  แลอธิบายในคําแหงเกจิอาจารยแลอปราจารยนั้น จะยกเสียไมวิสัชนาแลว เพราะเหตุคํา
นั้นหาแกนสารมิได จะเลือกวิสัชนาแตคําที่เปนแกนสารนั้น

  “กมฺมเมว จ เนสํ วิเสสการณํ ตสฺมา คมมวิเสสโตเอตสํ วิเสโส น ภูตวิ
เสสโต” นักปราชญพึงสันนิษฐานวา กุศลกรรมแลอกุศลกรรมนั้นเอง ใหสําเร็จกิจอันวิเศษแหงภูตรูป
ทั้ง ๕ คือ ปวี อาฏป เตโช วาโย จะแปลกประหลาดใหสําเร็จกิจเปนจักษุประสาทไดนั้น อาศัย
แกกุศลแลอกุศล ถึงปญจพิธประสาททั้ง ๕ มีจักษุประสาทเปนตน จะแปลกประหลาดกันก็ดวยอํานาจ
กุศลแลอกุศลทั้งปวง จะแปลกกันโดยธรรมดาภูตรูปนั้นหาบมิได ภูตรูปนั้นถึงจะแปลกประหลาดกัน ก็
บมิอาจสามารถจะยังประสาทใหบังเกิดได กรรมที่บังเกิดนั้นแลประชุมแตงยังจักขวาทิประสาทให
แปลกประหลาดกัน

  แลจักษุประสาท โสตประสาททั้งสองนั้น มีปกติรับรองซึ่งรูปารมณแลสัททารมณอันยัง
มิไดมาถึง

  อธิบายวา จักษุประสาทนั้นรับเอาอารูปารมณอันอยูในที่ไกลแตบรรดาที่ยังมิไดมาถึง จะ
ไดรับเอารูปารมณที่มากระทบกระทั่งถึงประเทศที่อยูแหงประสาทนั้นหาบมิไดเลย

  ฝายโสตประสาทนั้นเลา ก็รับเอาสัททารมณอันอยูในที่ไกลแลที่ใกล แตบรรดาที่ยังบมิได
มาถึงเหมือนกัน จะไดรับเอาสัททารมณที่กระทบกระทั่งถึงประเทศที่อยูแหงประสาทนั้นบมิไดเหตุใด
เหตุวาจักษุประสาทแลโสตประสาทนั้น เปนที่อาศัยแหงจักษุวิญญาณแลโสตวิญญาณมีปกติยึดหนวง
ไดแตอารมณ ที่ยังมิไดติดพันอยูดวยประสาทอันเปนที่อารมณแหงตน ๆ ถาอารมณนั้นมาติดพันอยู
ดวยที่อาศัยแหงตนแลว ๆ จักษุวิญญาณแลโสตวิญญาณนั้น ก็บมิอาจยึดหนวงเอาอารมณนั้นไวใหอยู
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ในอํานาจแหงตนได อาศัยเหตุฉะนี้จึงมีขออรรถาธิบายวา จักษุประสาทแลโสตประสาทนี้ มีปกติรับ
เอาอารมณ แตบรรดาที่ยังมิไดมาถึง

  แทจริงจักษุวิญญาณนี้ อาจจะเห็นซึ่งอณูแลปรมาณูอันอยูในประเทศอันไกลแลใกล ที่ยัง
มิไดติดพันอยูในจักษุประสาทอันเปนที่พํานักอาศัยแหงตน เมื่ออณูแลปรมาณูปลิวเขาสูจักษุติดพันอยู
ในประสาทอันเปนที่สํานักแหงตน จักษุวิญญาณจะไดเห็นหามิได

  ฝายวาโสตวิญญาณนั้นเลา อาจจะไดยินเสียงสรรพสิ่งทั้งปวงแตบรรดาอยูในประเทศอัน
ไกลแลใกล แตบรรดาที่ยังมิไดมาติดพันในโสตประสาท อันเปนที่สํานักอาศัยแหงตน เมื่อเสียงอันดัง
หนักเปนตนวาเสียงสายฟาฟาด แลเสียงไกรสรราชสีหดังเต็มที่สนั่นกระเทือนกระทบถึงโสตประสาท
อันเปนที่พํานักอาศัยแหงตนแลวโสตวิญญาณก็บมิอาจจะยึดหนวงเอาเสียงนั้นเปนอารมณได ตกวา
ไดยินนั้น ไดยินแตในกาลเมื่อเสียงยังมิไดกระทบโสตประสาท เมื่อเสียงกระทบถึงโสตประเสาทแลว
หูก็ตึงไปบมิอาจจะไดยินสําเนียงที่มากระทบถึงโสตประสาท อาศัยเหตุฉะนี้ จึงมีขออรรถาธิบายวา 
จักษุประสาทแลโสตประสาทนี้ มีปกติรับเอาซึ่งอารมณแตบรรดาที่ยังมิไดมาถึง

  ฝายฆานประสาทแลชิวหาประสาทแลกายประสาทนั้น มีปกติรับรองซึ่งคันธารมณ แล
สารมณ แลโผฏฐัพพารมณ อันมากกระทบถึง

  อธิบายวาฆานประสาทรับเอาซึ่งกลิ่นทั้งปวง แตบรรดาที่เฟองฟงมากระทบกระถึงประเทศ
ที่อยูแหงฆานประสาท ฝายวาชิวหาประสาทนั้น มีปกติรับเอาซึ่งรสทั้งปวง แตบรรดาที่มากระทบถึง
ประเทศที่อยูแหงชิวหาประสาท ฝายวากายประสาทนั้นเลาก็รับเอาสัมผัสตาง ๆ แตบรรดาที่มากระทบ
ถึงประเทศที่อยูแหงกายประสาทนั้นเหตุใด วาฆานประสาทแลชิวหาประสาทแลกายประสาทนั้นเปนที่
พํานักอาศัยแหงฆานวิญญาณ แลชิวหาวิญญาณ แลกายวิญญาณ ๆ นั้นมีปกติยึดหนวงไดแตอารมณ
บรรดาที่มาติดพันอยูดวยประสาทอันเปนอาศัยแหงตน ๆ ถาอารมณนั้นบมิไดมาติดพันอยูดวยอาศัย
แหงตน ๆ แลว ฆานวิญญาณแลวชิวหาวิญญาณแลกายวิญญาณน้ัน ก็บมิอาจจะยึดหนวงเอาอารมณ
นั้นไวใหอยูในอํานาจแหงตนได อาศัยเหตุฉะนี้ จึงมีขออรรถาธิบายวา ฆานประสาทแลชิวหาประสาท
แลกายประสาทนี้ เปนปกติรับเอาซึ่งอารมณแตบรรดาที่มาถึง

  แลจักษุประสาทนั้น มีสัณฐานนอยเทาศีรษะเหาประดิษฐานอยูในทามกลางแหงตาดํา อัน
แวดลอมดวยปริมลฑลแหงตาขาว จักษุประเทศนี้ มีสัณฐานดังกลีบอุบลเขียว อาเกียรณดวยโมลชาติ
อันมีพรรณอันดํา เนื้อจักษุนั้นมีสัณฐานเปนกลีบ ๆ เปนชั้น ๆ นับได ๗ ชั้น จักษุประสาทนั้นซาบตลอด
ทั้ง ๗ ชั้น เปรียบปราดุจปุยสําลีอันบุคคลประชีใหดีซอน ๆ กันใหได ๗ ชั้น แลวแลเอาน้ํามันหอมอัน
ขนหยอดลงในทามกลาง แลน้ํามันปุยซาบสําลีทั้ง ๗ ชั้นนั้น จักษุประสาทนั้นเปรียบประดุจน้ํามันหอย
อันขนที่หยดลงในทามกลาง

  จักษุประสาทนั้นเปนเงาอยางประหนึ่งวากระจก ถารูปารมณสิ่งใดมาประดิษฐานเฉพาะหนา
ในกาลใด เงาแหงรูปารมณสิ่งนั้นก็ปรากฏในจักษุประสาทในกาลนั้น

จักษุประสาทนี้ มีธาตุทั้ง ๔ เปนผูชวยอุปการะบํารุงรักษาเปรียบประดุจดังวาขัตติยราชกุมาร
อันพระนมทั้ง ๔ กระทําอุปการะบํารุงบําเรอ พระนมผูหนึ่งนั้นอุมไว พระนมผูหนึ่งนั้นตักเอาน้ํามาโสรจ
สรง พระนมผูหนึ่งนั้นนําเอาเครื่องมาประดับ พระนมผูหนึ่งนั้นนําเอาพัชนีพัดมาวีใหขัตติยราชกุมารอัน
พระนมทั้ง ๔ กระทําอุปการะบํารุงรักษามีอุปมาฉันใด จักษุประสาทนี้มีธาตุทั้ง ๔ เปนผูชวยอุปการะ
บํารุงรักษามีอุปไมยดังนั้น

  แทจริงปฐวีธาตุนั้นทรงไวซึ่งจักษุประสาทเปรียบประดุจพระนมที่อุมชูอาโปธาตุนั้นบํารุงให
สดใหชื่นประคับประคองไว เปรียบประดุจพระนมที่ตักน้ํามาโสรจสรง เตโชธาตุนั้นบํารุงมิใหเปอยเนา
เปรียบประดุจพระนมที่เอาเครื่องประดับ วาโยธาตุนั้นบํารุงใหกลับใหกลอกได เปรียบประดุจพระนม
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อันนําเอาพัชนีมาพัดวีให

  ใชจะมีแตธาตุทั้ง ๔ เปนผูอุปการะเทานี้หาบมิได ฤดูแลจิตแลอาหารนั้น ก็เปนผูชวย
อุปถัมคค้ําชู อายุนั้นเปนผูเลี้ยงดู พรรณแลกลิ่นรสเปนอาทินั้นเปนบริวารแวดลอม จักษุประสาทเปน
วัตถุที่เกิดแหงจักษุวิญญาณ เปนทวารแหงจิต ๔๖ แตบรรดาที่เปนไปในจักษุทวารวิถีโดยอันควรแก
อารมณ จักษุประสาทเปนพนักงานใหเห็นรูปสรรพสิ่งทั้งปวง

  “วุตฺตํป เจตํธมฺมเสนาปตินา” คํากอนที่สําแดงมานั้น สมกันกับบาทพระคาถา อันพระผู
เปนเจาธรรมเสนาสารีบุตรวิสัชนาไววา

  “เยน จกฺขุปสาเทน รูปานิ สมนุปสฺส ปริตฺตํ สุขุมํ เอตํ อูกาสิรสมูปมํ” 

  อธิบายในพระคาถาวา บุคคลอันเห็นรูปสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นเห็นดวยอํานาจจักษุประสาทอัน
ใด จักษุประสาทนั้นเปนรูปอันนอยเปนสุขุมรูป มีสัณฐานนอยเทาศีรษะเหา พระผูเปนเจาธรรมเสนาบดี
วิสัชนาไวฉะนี้

  ตกวากิริยาที่เห็นรูปนั้น เฉพาะเห็นดวยจักษุประสาทอันนอยอันละเอียดเทานั้นเอง จะได
เห็นดวยสสัมภารจักษุ คือเนื้อแลหนังเสนโลหิตแลโลมา ซึ่งประดิษฐานอยูในกระบอกตานั้นหาบมิได

  แลสสัมภารโสต คือเนื้อแลหนัง เสนโลหิตโลมา ซึ่งประดิษฐานอยูในประเทศแหงหูนั้นเลา
จะไดเปนพนักงานใหไดยินสําเนียงทั้งปวงก็หาบมิได ที่เปนเจาพนักงานใหไดฟงศัพทสําเนียงนั้น คือ
โสตประสาทตางหาก โสตประสาทนั้นก็เปนสุขุมรูป เปนรูปอันละเอียดเหมือนกันกับจักษุประสาท
แปลกกันแตที่อยู โสตประสาทนั้นตั้งอยูในประเทศอันมีสัณฐานดังวงแหวนเปนที่งอกขึ้นแหงโลมชาติ
เสนเล็ก ๆ สีแดงอยู ณ ภายในชองแหงสสัมภารโสต โสตประสาทนั้นมีก็มีธาตุทั้ง ๔ เปนผูอุปการะ มี
ฤดูแลจิตแลอาหารเปนผูอุปถัมภมีอายุเปนผูเลี้ยง มีสีแลกลิ่นแลรสแลโอชาเปนบริวารแวดลอมให
สําเร็จกิจเปนวัตถุที่เกิดแหงโสตวิญญาณ ใหสําเร็จกิจเปนทวารแหงจิต ๔๖ แตบรรดาที่ประพฤติ
เปนไปในโสตทวารวิถีนั้น โดยอันสมควรแกอารมณเปรียบประดุจดังขัตติยราชกุมาร อันพระนมทั้ง ๔
กระทําอุปการะซึ่งมีวินิจฉัยอันกลาวแลวในจักษุประสาทแตหลัง

  แลฆานประสาทนั้นเลา ก็เปนสุขุมเปนรูปอันละเอียดเหมือนกันกับโสตประสาท แปลกกัน
แตที่อยู ฆานประสาทนั้นตั้งอยูในประเทศอันมีสัณญานดังเทาแพะ ภายในแหงชองสสัมภารฆาน

  อธิบายวาเนื้อแลหนังแลเสนแลโลหิตแลโลมา ซึ่งประดิษฐานอยูในนาสิกประเทศนั้นแล 
ไดชื่อวาสสัมภารฆาน ฆานประสาทนี้ก็มีธาตุทั้ง ๔ เปนผูอุปการะ มีฤดูจิตเปนอาหารเปนผูอุปถัมภค้ําชู
มีอายุเปนผูเลี้ยงผูดูมีสีแลกลิ่นรส แลโอชาเปนบริวารแวดลอมใหสําเร็จกิจเปนวัตถุที่เกิดแหงฆาน
วิญญาณ ใหสําเร็จเปนทวารแหงจิต ๔๖ ดวง แตบรรดาที่ประพฤติเปนไปในฆานทวารวิถีโดยอัน
สมควรแกอารมณ เปรียบประดุจดังขัตติยราชกุมารอันพระนมทั้ง ๔ กระทําอุปการะ มีนัยดังพรรณนา
มาแตหลัง

  แลชิวหาประสาทนั้นเลา ก็เปนสุขุมรูปอันละเอียดเหมือนกันแปลกกันแตที่อยู ชิวหา
ประสาทนั้น ตั้งอยูในประเทศอันมีสัณฐานดังปลายกลีบแหงดอกอุบล อยูเบื้องบนแหงสสัมภารชิวหา
ในทามกลางแหงสสัมภารชิวหานั้น ชิวหาประสาทนี้มีธาตุทั้ง ๔ เปนผูอุปการะ มีฤดูแลจิตแลอาหาร
เปนผูอุปถัมภค้ําชู มีอายุเปนผูเลี้ยงผูดู มีสีแลกลิ่นแลรสแลโอชาเปนบริวารแวดลอมใหสําเร็จกิจ เปน
วัตถุที่เกิดแลชิวหาวิญญาณ ใหสําเร็จเปนทวารแหงจิต ๔๖ ดวง แตบรรดาที่ประพฤติเปนไปในชิวท
วารวิถี โดยอันควรแกอารมณเปรียบประดุจขัตติยราชกุราช อันพระนมทั้ง ๔ กระทําอุปการะ มีวินิจฉัย
ดังวิชนามาแลวนั้น
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  แลกายประสาทนั้นก็เปนสุขุม อันละเอียดเหมือนกันแปลกแตที่อยูกายประสาทนี้ซาบอยู
ทั่วสรีรกาย เปรียบประดุจน้ํามันอันซาบอยูในปุยฝายอันบุคคลประชีแลวเปนอันดี กายประสาทนี้ก็มี
ธาตุทั้ง ๔ เปนผูอุปการะ มีฤดูแลจิตแลอาหารเปนผูอุปถัมภค้ําชู มีอายุเปนผูเลี้ยงผูดู มีสีแลกลิ่นแลรส
แลโอชาเปนบริวารแวดลอมใหสําเร็จกิจเปนวัตถุที่เกิดแหงกายวิญญาณใหสําเร็จกิจเปนทวารแหงจิต
๔๖ ดวง แตบรรดาที่ประพฤติเปนไปในกายทวารวิถีโดยสมควรแกอารมณเปรียบประดุจดังขัตติยราช
กุมาร อันพระนมทั้ง ๔ กระทําอุปการะมีนัยดังวิสัชนามาแลวนั้น

  ตกวากายประสาทนี้ซาบอยูในอุปปาทินนกรูปสิ้นทั้งปวง แตบรรดาที่เปนเนื้อหยิกเจ็บนั้น 
แลไดชื่อวาอุปาทินกรูป เหมือนอยางปลายเล็บที่พนเนื้อ ผมแลขนแลฟนที่หยิกไมเจ็บนั้น ไดชื่อวาอนุ
ปาทินนกรูปในอนุปาทินนกรูปนั้นหามีกายประสาทซาบอยูไม กายประสาทนี้ซาบอยูแตในอุปทินนกรูป
สิ้นทั้งปวงเปนปจจัยใหรูโผฏฐัพพารมณ จะรูจักสัมผัสวาออนวากระดางนั้น อาศัยแกกายประสาทพิบัติ
แลว กายก็เปนเหน็บตายไปบมิไดรูซึ่งสัมผัสสรรพสิ่งทั้งปวง

  แทจริงประสาททั้ง ๕ นี้ มีสภาวะนอมไปสูอารมณอันควรแกปกติแหงตน

  จักษุประสาทนั้น ยอมนอมไปสูอารมณ อันเปนวิสัยแหงตนเปรียบประดุจงูอันนอมจิตไปสู
จอมปลวกอันเปนที่อยูแหงตน อันธรรมดาวางูนั้นยอมยินดีในจอมปลวก พอใจอยูในจอมปลวกนั้นยิ่ง
นัก ไปเที่ยวแสวงหาอาหารแลวก็กลับมาเฉพาะหนาสูจอมปลวก จะไดละเวนเสียซึ่งจอมปลวกอันเปน
ที่อยูแหงตนหาบมิได อันนี้แลอุปมาฉันใด จักษุประสาทนั้นก็เฉพาะหนาสูรูปารมณ จะไดละเวนเสียซึ่ง
รูปารมณอันเปนวิสัยแหงตนนั้นหาบมิไดอุปไมยดังนั้น

  นัยหนึ่งอธิบายวา งูนั้นถาจะเลื้อยไปในสถานที่ใด ๆ ก็พอใจเลื้อยไปในที่อันรก ๆ หาพอใจ
ที่จะเลื้อยไปในประเทศที่แจง ๆ นั้นไม อันนี้แลมีอุปไมยฉันใด จักษุประสาทนั้นก็เล็ดลอดดูไปในที่อัน
ลี้ลับ อันบุคคลปกปดกําบัง มีอุปมาดังงูอันพอใจที่จะเลื้อยไปในที่รก ๆ นั้น

  แลโสตประสาทนั้น ยอมนอมไปสูสัททารมณอันเปนวิสัยแหงตน เปรียบประดุจดังจระเข
อันมีจิตนอมไปสูประเทศอันมีน้ํา อันธรรมดาจระเขนั้นเปนชาติสัตวน้ํา มาตรแมนวาจะขึ้นสูบก ก็มีจิต
ประหวัดอยูในน้ํา จะไดละเวนเสียซึ่งน้ําอันเปนวิสัยแหงตนนั้นหาบมิได อันนี้แลมีอุปมาฉันใด โสต
ประสาทก็เฉพาะหนาสูสัททารมณจะไดละเวนเสียซึ่งสัททารมณ อันเปนวิสัยแหงตนหาบมิไดมี
อุปไมยดังนั้น

  นัยหนึ่งอธิบายวา จระเขนั้นหูไว หูนั้นระวังอยูที่จะฟงเสียง ตรับอยูที่จะฟงเสียง เมื่อซอน
ตัวอยูในน้ําอันเปนวังนั้น ถาไดยินสําเนียงสัตวอันควรจะเปนภักษาหารแหงตน ปรากฏในประเทศที่ใด
ก็โผนโลดไลไปในประเทศที่นั้น แลมีอุปมาฉันใด โสตประสาทนั้นก็ระวังอยูในที่จะฟงเสียง ตรับอยูที่
จะฟงศัพทสําเนียงตาง ๆ แตพอไดยินแววก็แลนถึง แลนไปในประเทศที่ปรากฏแหงสําเนียง มีอุปไมย
ดังนั้น

  แลฆานประสาทนั้น ยอมนอมไปสูคันธารมณ อันเปนวิสัยแหงตนเปรียบประดุจปกษีชาติ
อันมีจิตนอมไปในประเทศอากาศอันธรรมดานกนั้น มีอากาศเปนวิสัย มาตรแมนวาจะลงจับอยูที่พื้น
ปฐพีก็ดี จับอยูที่พฤกษาลดาวัลย พนัสพนมไพรที่ใด ๆ ก็ดี ก็มีจิตประหวัดอยูในอากาศจะไดสละละ
วางเสียซึ่งอากาศหามิได อันนี้แลมีอุปมาฉันใด ฆายนประสาทนั้น ก็อยูเฉพาะหนาคันธารมณจะไดเวน
เสียซึ่งคันธารมณ อันเปนวิสัยแหงตนนั้นหาบมิไดมีอุปไมยดังนั้น

  แทจริงฆานประสาทนี้ ไมรูสละละเมินซึ่งกลิ่นใดอันหนึ่ง สุดแทแตกลิ่นมากระทบถึงแลว ก็
รับรองเอาเปนของแหงตนสิ้นทุกสิ่งทุกอัน กลิ่นเผ็ด กลิ่นรอน กลิ่นเปรี้ยว กลิ่นหวาน กลิ่นฝาด กลิ่น
เบื่อ กลิ่นหอม กลิ่นเหม็น สรรพกลิ่น นั้นแลฆานประสาทรับรองสิ้น ฆานประสาทจะไดเลือกไดเวนเสีย
ซึ่งกลิ่นอันชั่ว ๆ เลือกเอาแตกลิ่นดี ๆ นั้นหาบมิได เพราะเหตุวากลิ่นนั้นเปนวิสัยแหงตน มีอุปมาดัง



- 23 -

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 3
คัดจาก  http://www.larnbuddhism.com/visut/

พิมพโดย  แมพลอย โกกนุท

ปกษีชาติอันอากาศเปนวิสัยมิไดสละละวางเสียซึ่งอากาศนั้น

  แลชิวหาประสาทนั้น ยอมนอมไปสูรสารมณอันเปนวิสัยแหงตนเปรียบประดุจสุนัขบาน
อันมีจิตนอมไปในบานอันเปนวิสัยแหงตน ธรรมดาวาสุนัขบานนั้น ยอมรักใครซึ่งถิ่นแหงตน ผูกพันใน
ถิ่นแหงตน ถึงถิ่นแหงตนนั้นบังเกิดพิบัติดวยอันตรายพอใจที่จะไปจากถิ่นแหงตน สนัขรักถิ่นมีจิตนอม
ไปในถิ่นแหงตน แลมีอุปมาฉันใด ชิวหาประสาทก็นอมไปสูรสารมณอันเปนวิสัยแหงตน มีอุปไมย
ดังนั้น

  แลกายประสาทนั้น ยอมนอมไปสูโผฏฐัพพารมณอันเปนวิสัยแหงตน เปรียบประดุจดังสุนัข
จิ้งจอก อันมีจิตนอมไปในปาชาผีดิบ ธรรมดาวาสุนัขจิ้งจอกนั้นยอมรักใครในปาชาผีดิบ ผูกพันอยูใน
ปาชาผีดิบบมิไดวาง เพระเหตุที่ไดกินซากอสุภเปนอาหารมีอุปมาฉันใด กายประสาทนั้นก็นอมไปสู
โผฏฐัพพารมณอันเปนวิสัยแหงตนมีอุปไมยดังนั้น

  สําแดงมานี้ โดยนัยพิสดารตามพระบาลี แตนี้จะเก็บเอาแตใจความมาวิสัชนาโดยสังเขป
แตพอเปนอุปการะแกกุลบุตรผูมีศรัทธาบําเพ็ญเพียรในพระวิปสสนากรรมฐานนั้น แทจริงอุปาทายรูป 
๒๔ ประการนั้น เมื่อจัดโดยนัยแหงพระอภิธัมมัตถสังคหะนั้นจัดเปนประสาทรูป ๕ วิสัยรูป ๔ ภาวะรูป 
๒ หทัยรูป ๑ ชวิตรูป ๑ อาหารรูป ๑ ปริจเฉทรูป ๑ วิญญัติรูป ๒ วิการรูป ๓ ลักษณะรูป ๔ ประสาทรูป 
๕ นั้นไดสําแดงแลวโดยนัยพิสดาร แลรูปซึ่งจะวิสัชนาไปในเบื้องหนา ตั้งแตวิสัยรูปไปนั้นจะสําแดง
แตโดยนัยสังเขป

  นักปราชญพึงสันนิษฐานเถิดวา วิสัยรูป ๔ ประการนั้น ไดแกอารมณทั้ง ๔ ประการ คือ รู
ปารมณประการ ๑ สัททารมณประการ ๑ คันธารมณประการ ๑ รสารมณประการ ๑ เปน ๔ ประการ
ดวยกัน

  รูปารมณนั้นไดแกรูปสรรพสิ่งทั้งปวง รูปอันประกอบดวยวิญญาณก็ดี รูปอันหาวิญญาณบ
มิไดก็ดี สุดแทแตเปนรูปควรจะเห็นเปนอารมณแหงจิต อันยุติในจักษุทวารแลว ก็ไดชื่อวารูปารมณสิ้น
ดวยกัน

  แลสัททารมณนั้นไดแกเสียงสรรพสิ่งทั้งปวง เสียงเพราะก็ดี เสียงไมเพราะก็ดี เสียงสัตว
อันประกอบดวยวิญญาณก็ดี เสียงฆอง เสียงเครื่องดุริยดนตรี พิณพาทยทั้งปวงก็ดี สุดแทแตวาเปน
เสียงเปนอารมณแหงจิตอันยุติในโสตทวารแลว ก็ไดชื่อวาสัททารมณสิ้นดวยกัน

  แลคันธารมณนั้นไดแกสรรพสิ่งทั้งปวง กลิ่นหอม กลิ่นเหม็น กลิ่นรอน กลิ่นเย็น กลิ่นสิ่งใด 
ๆ ก็ดี สุดแทแตวาเปนกลิ่นอันควรจะเปนอารมณแหงจิต อันยุติในฆานทวารแลวก็ไดชื่อวา คันธารมณ
สิ้นดวยกัน แลรสารมณ ไดแกสรรพสิ่งทั้งปวง รสเปรี้ยว รสเค็ม รสเฝอนฝาด รสเผ็ด รสแสบ รสขม รส
จืด รสหวาน รสสิ่งใด ๆ ก็ดี สุดแตวาเปนรสควรจะเปนอารมณแหงจิตอันยุติในชิวหาทวารแลว ก็ไดชื่อ
วารสารมณสิ้นทั้งนั้น ประสมเขาดวยกันเปนอารมณ ๔ ประการ

  อารมณทั้ง ๔ ประการนี้ สมเด็จพระศาสดาจารย ตรัสเทศนาวาวิสัยรูป ๔ ประการ

  แลภาวะรูป ๒ ประการนี้ คืออิตถีภาวรูปประการ ๑ ปริสภาวรูปประการ ๑ เปน ๒ ประการ
ดวย

  อิตถีภาวรูปนั้น บังเกิดเนื่อง ๆ กันอยูในสันดานแหงสตรีบมิไดรูขาดสาย อิตถีภาวรูปนี้ เปน
ใหญในที่จะกระทําใหรูปกายเปนสตรีใหกิริยามารยาทอากัปปะอาการทั้งปวง เปนกิริยามารยาทอากัป
ปะอาการแหงสตรี
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  ก็ฝายวาปุริสภาวรูปนั้น บังเกิดเนื่อง ๆ กันอยูในสันดานแหงบุรุษมิไดรูขาดสาย ปุริสภาวรูป
นี้ เปนใหญในที่จะกระทําใหรูปกายเปนบุรุษ ใหกิริยามารยาทอากัปปะอาการทั้งปวงเปนกิริยามารยาท
อากัปปะแหงบุรุษ

  ถาบุรุษจะกลายเปนสตรี ขณะเมื่อเพศจะกลับเปนสตรีนั้นปุริสภารูปดับไป บมิไดบังเกิดสิ้น
ภาวะ ๑๗ ขณะจิต เมื่อปุริสภาวรูปดับไปแลวไมบังเกิดลวงไปไดถึง ๑๗ ขณะจิตแลวอิตถีภาวรูปจึง
บังเกิดขึ้นในลําดับนั้น

  เมื่ออิตถีภาวรูปบังเกิดขึ้นแลว รูปก็กลายเปนสตรีไป กิริยามารยาทอากัปปะอาการทั้งปวง 
ก็กลายเปนสตรีไปในกาลนั้น

  ถาหญิงจะกลับเพศเปนชายเลา ขณะเมื่อเพศจะกลายเปนชายนั้นอิตถีภาวรูปก็ดับไป บ
มิไดบังเกิดสิ้นภาวะ ๑๗ ขณะจิต เมื่ออิตถีภาวรูปดับลวงไปไมบังเกิดถึง ๑๗ ขณะจิตนั้นแลวปุริ
สภาวรูปก็บังเกิดขึ้นในสันดาน ครั้นปุริสภาวรูปกายบังเกิดแลวรูปกายก็กลายเปนบุรุษ กิริยามารยาท
อากัปปะอาการทั้งปวง ก็กลายเปนบุรุษสิ้นในกาลนั้น

  สตรีจะกลายเปนบุรุษนั้นอาศัยดวยกุศลมีกําลัง กุศลที่ตนไดรักษาศีล ๘ เวนจากเมถุน
สังวาสนั้นก็ดี กุศลที่ตนไดรักษาศีลกาเมสุมิจฉาจารไมเอาใจออกนอกสามีนั้นก็ดี กุศลทั้งสองประการ
นี้ ถามีกลาหาญอยูในสันดานสตรีภาพผูใด ถาสตรีภาพผูนั้นมีความปรารถนาที่จะเปนชาย ก็จะไดเปน
ชายสําเร็จมโนรถความปรารถนากุศลกลามีกําลังแลว เพศสตรีนั้นก็จะกลับกลายเปนบุรุษไป กุศลนั้น
เขาชักนํากําจัดเสียซึ่งอิตถีภาวรูปนั้นดับสูญไปแลว ก็ตกแตงปุริสภาวะใหเกิดขึ้นในสันดาน ใหรูปกาย
แลกิริยามารยาท อากัปปะอาการทั้งปวงกลับกลายเปนบุรุษใหเห็นประจักษแกตาในอัตตภาพชาตินี้

  เพศสตรีกลายเปนบุรุษนั้น มีเยี่ยงอยางแตปางกอนครั้งสมเด็จพระพุทธองค ยังทรงทรมาน
มีพระชนมโปรดเวไนยสรรพสัตวอยูนั้น สตรีผูหนึ่งมีนามโคตรมิไดปรากฏในวาระพระบาลี สตรีผูนั้นมี
ศรัทธาไปบวชเปนนางภิกษุณีในพระศาสนา อุตสาหะรักษาศีลบริสุทธิ์เปนอันดี นางภิกษุณีนั้น ครั้นวา
มีจิตอันเบื่อหนายจากที่จะเปนสตรีภาพมีความปรารถนาจะใครเปนบุรุษ เมื่อมีความปรารถนาดังนั้น 
อาศัยดวยกุศลกลา อิตถีภาวรูปก็อันตรธานหาย ปุริสภาวรูปที่เปนใหญกระทําใหรูปกายเปนผูชายนั้นก็
บังเกิดขึ้นมาใหมทันใด นางภิกษุณีก็กลายเปนบุรุษไปในกาลนั้น ครั้นกลายเปนบุรุษไปแลว สมเด็จ
พระพุทธองคก็ทรงกรุณาโปรดใหมาอยูกับภิกษุสงฆทั้งปวง

  ฝายขางบุรุษเลาที่กลายเปนสตรีนั้นก็มีมาแตปางกอน บุตรชายโสโรยเศรษฐี อยูในโสโรย
นครแตครั้งกอน เมื่อสมเด็จพระพุทธองคยังทรงทรมานมีพระชนมโปรดเวไนยสรรพสัตวอยูนั้น
บุตรชายเศรษฐีนั้นวันหนึ่งออกไปภายนอกพระพารา ลงไปสูทาเพื่อจะอาบน้ํา ไดเห็นพระมหากัจ
จายนเถระทานยืนหมผาจีวรอยูในที่แหงหนึ่ง ก็บังเกิดความปรารถนาอันเปนบาปวา พระมหาเถระองค
นี้รูปรางทานงามดีนักหนา ถาเปนภรรยาของอาตมานี้จะดีทีเดียว ขอหนึ่งภรรยาของอาตมานี้ ถามีรูป
โฉมสีสัณฐพรรณอยางพระมหาเถระองคนี้จะดีทีเดียว เมื่อจิตคิดลาลมแตเทานี้ ปุริสภารูปนั้นก็อันตรา
ธานหาย รูปกายก็กลายเปนสตรีไปในขณะบัดเดียวนั้น ครั้นกลายเปนสตรีไปแลว ก็หนีไปสูเมืองตัก
กศิลา ไปอยูเปนภรรยาของบุตรชายเศรษฐีเมืองตักกศิลา อยูจําเนียรนานมาเบื้องหนาไดพบกันกับ
สหายใหสหายไปอาราธนานิมนตพระมหากัจจายนเถระมาฉัน กระทําอภิวันทนบนอมนมัสการขอ
ประทานโทษ ครั้นพระมหาเถระเจาโปรดใหอภัยโทษแลวอิตถีภาวรูปก็อันตรธานหาย ปุริสภาวรูปที่
เปนใหญในที่กระทําใหเปนผูชายนั้นจึงบังเกิดขึ้น กระทําในรูปกายเปนผูชายคงคืนดังเกา

  วามาทั้งนี้ จะใหเห็นวาหญิงจะกลายเปนชายนั้น อาศัยดวยกุศลมีกําลัง ฝายผูชายจะ
กลายเปนหญิงนั้น ก็อาศัยดวยมีความประมาทพลาดพลั้งลงที่ใดที่หนึ่งแลว เพศก็กลายเปนสตรีไป 
บุรุษจะเปนสตรีนี้มีงาย สตรีจะใครเปนผูชายนั้นเปนอุดมเพศ เปนเพศอันอุดม บุคคลอันปรารถนา
ปจเจกภูมิ แลพุทธภูมินั้น จะสําเร็จก็อาศัยดวยอยูในเพศเปนบุรุษ ๆ นั้น จึงสรางบารมีปรารถนาพุทธ
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ภูมิปจเจกภูมินั้นก็ได ถาเปนสตรีเพศอยูแลว จะสรางบารมีปรารถนาพุทธภูมิ ปจเจกภูมินั้นขัดอยู ให
ปรารถนาเปนบุรุษเสียกอนครั้นไดเปนบุรุษแลวจึงใหปรารถนาพุทธภูมิ ปจเจกภูมิ ความปรารถนาจึงจะ
สําเร็จ ถาไมปรารถนาเปนบุรุษกอน แลปรารถนาตรงเอาพุทธภูมิ ปจเจกภูมินั้น ความปรารถนาไม
สําเร็จ เหตุฉะนี้จึงวาเพศบุรุษนั้นไดชื่อวาอุดมเพศ อุดมกวาเพศสตรีพึงเขาใจเถิดวาพรรณนามาทั้งนี้ 
จะใหเห็นแจงวา อิตถีภาวรูปนั้นเปนใหญที่จะตกแตงใหรูปกายเปนบุรุษ

แลหทัยรูปนั้นพึงเขาใจวาไดแกหทัยวัตถุเนื้อหัวใจนั้น แลเรียกวาหทัยรูป เนื้อหัวใจนั้นเดิมที
ก็จัดเขาใจหมวดปฐวีธาตุจัดเปนมหาภูตรูปแลว มาภายหลังจัดเปนหทัยรูปเลาอาศัยเหตุอันใด อาศัย
วาเนื้อหัวใจนั้นเปนที่ตั้งวิญญาณ เปนใหญกวาเนื้อทั้งปวงวิเศษแปลกกวากอนเนื้อทั้งปวงนั้นแลทาน
จึงจัดเปนหทัยรูป ดวยสามารถจะใหเห็นแปลกกันนั้น

  แลชีวิตรูปนั้นจะไดแกสิ่งอันใด ชีวิตรูปนั้น ไดแกรูปชีวิตินทรียสําแดงโดยประเภท 
ชีวิตินทรียนี้มี ๒ ประการ คือรูปชีวิตินทรียประการ ๑ อรูปชีวิตินทรียประการ ๑ เปน ๒ ประการฉะนี้

  อรูปชีวิตินทรียนั้น ไดแกจิตแลเจตสิก แตบรรดาจิตแลเจตสิกนั้นทานจัดเปนอินทรีย
ประการ ๑ ชื่อวาอรูปชีวิตินทรีย

  แลอาการ ๓๒ อันประชุมกันนั้น ทานก็จัดเปนอินทรียประการ ๑ ชื่อวารูปชีวิตินทรีย รูป
ชีวิตินทรียนี้แล ทานยกขึ้นเปนรูปประการ ๑ ชื่อวาชีวิตรูป

  แทจริงอาการ ๓๒ นี้ เมื่อเรียกแตละอยาง ๆ ก็มีชื่อตาง ๆ กัน ชื่อวาผม ชื่อวาเล็บ ชื่อวาฟน
เปนตน ครั้นวาจัดเปนหมวด ๆ กัน ก็เรียกวาปฐวีธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ ครั้นวาธาตุทั้ง ๔ ประการ 
ประชุมกันเขาเปนอันหนึ่งอันเดียว ก็เรียกวารูปชีวิตินทรีย มีครุวนาดุจวา รถ ๆ นั้นเมื่อเรียกแตละสิ่ง ๆ
ก็เรียกวางอน วาเอก วาแปรก วาดุม วาเพลา วากํา วากง ครั้นเรียกรวมกันเขาก็เรียกวาราชรถอันนี้มี
ฉันใด

  อาการ ๓๒ นั้นเมื่อเรียกเรียงออกไป ก็ไดนามชื่อวาผม ชื่อวาขน ชื่อวาเล็บ ชื่อวาฟนเปน
ตน ครั้นจัดเปนหมวดเขาก็เรียกวา ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ครั้นรวมกันเขาสิ้นทั้งนั้น ก็
เรียกชื่อวา ชีวิตรูป อุปไมยดังทัพพะสัมภาระทั้งปวงมีกํามีกงเปนตน อันประชุมกันแลว และไดนาม
ปรากฏวา ราชรถนั้น

  ทีนี้จะวาดวยอาหารรูปสืบตอไป อาหารรูปนั้นไดแกกวฬิงการาหาร คือสิ่งของที่เราทาน
บริโภคทุกวันนี้ ขาวและน้ําขนมของกินมัจฉะมังสะทั้งปวงนี้ จัดเปนรูปประการ ๑ ชื่อวาอาหารรูป แต
ทวาเมื่อยังไมไดบริโภคนั้น ยังไมไดชื่อวาอาหารรูปกอน ตอเมื่อไดบริโภคแลวอาหารนั้นซับซาบไป
แลว จึงไดชื่อวาอาหารรูป

  โอชะแหงอาหารอันซับซาบไปทั่วสกลกายนั้น ซาบทั่วเมื่อเพลาปุจจุสมัย คือเวลาจะใกล
รุงนั้นแลเปนเพลาอาหารซับซาบทั่วสกลกาย โอชะอาหารนั้นซาบไปทั่วทั้งขุมผมและขุมขน เหตุ
ดังนั้นบุคคลทั้งปวงจึงนอนเปนสุขในเวลาจะใกลรุงนั้นยิ่งกวาเพลาทั้งปวง

  จะฝนเห็นเลา ฝนในเวลาจะใกลรุงและแกเพลาทั้งปวง เหตุวามีความสบาย เพราะโอชะ
อาหารซับซาบทั่วทั้งสกลกายนั้น มีครุวนาดังพฤกษาชาติตนไมทั้งหลายอันงามประหลาดเมื่อเพลาจะ
ใกลรุง ธรรดาวาตนไมนี้งามในเพลาจะใกลรุงนั้นยิ่งกวาเพลาทั้งปวง เหตุวาเพลาจะใกลรุงนั้นรส
แผนดินซับซาบทั่วทุกกิ่งนอยกิ่งใหญ ใบออนและใบแกทั้งปวง รสแผนดินนั้นจําเดิมแตหัวค่ําก็ซับซา
บขึ้นไปโดยลําดับ ซาบไปในลําตนแลวก็ซาบไปในกิ่งใหญ ๆ ครั้นแลวก็ซับซาบไปในกิ่งนอย ๆ ซา
บออกไป ๆ เมื่อถึงซึ่งเพลาปจจุสมัยก็ซาบไปทุกใบทุกกานนั้นแล ตนไมจึงมีสีอันงามหนักหนาใน
เพลานั้น ครั้นวารุงขึ้นแลว รสแผนดินก็ถอยลงมา ๆ จากใบแลวก็ถอยลงมาจากกิ่ง ถอยลงมาจากลํา
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ตนลงไป ๆ ตราบเทาถึงแผนดินตอเพลาค่ําลงอีกเลา รสแผนดินนั้นจึงกลับซับซาบขึ้นไปเหมือนใน
หนหลัง ตนไมตนใดรสแผนดินซับซาบอยู ตนไมนั้นมีสัณฐานพรรณในกานงามเปนที่นํามาซึ่งความ
เลื่อมใส

  ตนไมตนใดรสแผนดินซับซาบไปมิไดทั่ว ตนไมนั้นก็มีใบกานอันเหี่ยวแหงคร่ําครา ถึงซึ่ง
สภาวะแกเฒาชราตายยืนตนอยูก็มี เปนทั้งนี้เพราะรสแผนดินมิไดซาบกันขึ้นไป  “เสยฺยถา” อันนี้แล
มีฉันใด กายแหงเราทานทั้งปวง เมื่ออาหารซับซาบอยูทั่วก็จําเริญครัดเครงอยูโดยสิริสวัสดี ครั้น
อาหารซับซาบไปมิไดทั่วแลว ก็เหี่ยวแหงคร่ําคราถึงภาวะแกเฒาชราทุพพลภาพทุกสสิ่งทุกประการ
เมื่อหนุมเมื่อสาวอยูนั้นถึงนอนก็หลับสนิทแรงก็มาก ผิวเนื้อก็ครัดเครงเปลงปลั่งอยู เนื้อทั้งปวงอาศัย
ดวยอาหารซับซาบอยูทั่วทุกขุมขนและขุมผม ครั้นวาลวงเขาปจฉิมวัยอาหารก็ไมซับซาบเหมือนแต
กอนแลว นอนก็มิใครจะหลับ ผมที่ดําก็กลับขาว เนื้อหนังที่เครงครัดก็เหี่ยวแหงหดหูเปนเกลียว
เรี่ยวแรงนั้นก็ทุพพลภาพลดถอยนอยไป อาศัยแกอาหารไมซับซาบเปนปกติอยางแตกอน มีอุปมาดัง
ตนไม อันรสแผนดินมิไดซับซาบทั่วไป และมีใบกานอันคร่ําเครงเหี่ยวแหงไปดูมิไดงามแกตาโลกทั้ง
ปวงนั้น

  อาหารนี้เปนใหญในที่จะอุปถัมภค้ําชูซึ่งรูป เหตุฉะนี้ทานจึงจัดเปนรูปอันหนึ่ง ชื่อวาอาหาร
รูป

  และปริจเฉทรูปนั้นจะไดแกสิ่งอันใด

  ปริจเฉทรูปนั้นไดแกอากาศธาตุ อากาศนั้นแปลวา เปลา ธาตุนั้นแปลวาธาตุ พึงเขาใจเถิด
วา บรรดาที่เปลา ๆ อยูในกายแหงเราทั้งหลายคือชองหูชองปากชองจมูกเปนอาทิ นี้แลเรียกวา
อากาศธาตุ แตบรรดาชองเปลา ๆ อยูในกายนี้ ไดชื่อวาอากาศธาตุทั้งสิ้น อากาศธาตุนี้จัดเปนรูป
ประการ ๑ ชื่อวาปริจเฉทรูป

  และวิญญัติรูป ๒ ประการ คือ กายวิญญัติประการ ๑ วจีวิญญัติประการ ๑

  กายวิญญัตินั้น ไดแกกายแหงเราทานทั้งปวง อันหวั่นไหวอยูในอิริยาบถทั้ง ๔ คือขณะเมื่อ
นั่งลงก็ดีลุกขึ้นก็ดีนอนลงก็ดี ขณะเมื่อเที่ยวนั้นก็ดี ไดชื่อวาวิญญัติสิ้นทั้งนั้น สุดแทแตวาไหวกาย
ขณะใดขณะนั้นก็ไดชื่อวากายวิญญัติ

  และวจีวิญญัตินั้น ไดแกวาจาที่เปลงออกขณะเมื่อพูดจาปราศรัยเจรจาไปเจรจามาก็ดี ขณะ
เมื่อขับเมื่อรองเมื่อสวดเรียนวากลาวสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดี ไดชื่อวาวิญญัติทั้งสิ้น สุดแทแตออกวาจาขณะ
ใดขณะนั้นก็ไดชื่อวาวจีวิญญัติ

  กายวิญญัติและวจีวิญญัติ ๒ ประการนี้ ทานจัดเปนวิญญัติรูป ๒ ประการ

  และวิการรูป ๓ ประการนั้น คืออันใดบาง

  วิการรูป ๓ ประการนั้น คือ รูปสสลหุตาประการ ๑ รูปสสมุทุตาประการ ๑ รูปสสกัมมัญญตา
ประการ ๑ เปน ๓ ประการดวยกัน รูปสสลหุตานั้น แปลวา ความเบาแหงรูป

  อธิบายวา ขณะเมื่อเราทานทั้งปวงจะกระทําการกุศลก็ดี จะกระทําการอกุศลก็ดี และมีกาย
อันเบาประหลาดขึ้น กายนั้นเบาวองไวอยูในที่จะกระทําการทั้งปวงนั้น ไดชื่อวารูปสสลหุตา

  และรูปสสมุทุตานั้น แปลวา ความออนแหงรูป
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  อธิบายวา รูปกายอันมิไดกระดางกระเดื่องอยูในที่กระทําการทั้งปวง ออนนอมไปในที่
กระทําการทั้งปวงนั้น ไดชื่อวารูปสสมุทุตา

  และรูปสสกัมมัญญตานั้น แปลวา ดีในการแหงรูป

  อธิบายวา เมื่อเราทานกระทําการสรรพสิ่งทั้งปวงนั้น ถามีกายอันสบายอยูในที่กระทําการ
ไมฉุกเฉินยับเยินไปดวยทุกขภัยในที่อันใดอันหนึ่ง กายนั้นดีอยูในที่กระทําการ ควรอยูในการไมเปน
อันตรายอันใดอันหนึ่งนั้นแล ไดชื่อวารูปสสกัมมัญญตา

  พึงเขาใจเถิดวา รูปสสลหุตา รูปสสมุทุตา รูปสสกัมมัญญตา ๓ ประการนี้ ทานจัดเปนวิการ
รูป ๓ ประการ

  แลลักษณะ ๔ ประการนั้น คืออันใดบาง ลักษณะรูป ๔ ประการ คือ รูปสสอุจจโยประการ ๑ 
รูปสสัตติประการ ๑ รูปสสชรตาประการ ๑ รูปสสอนิจจตาประการ ๑ เปน ๔ ประการดวยกัน

  รูปสสอุจจโยนั้น กอใหเกิดแหงรูป

  อธิบายวา รูปใดเกิดขึ้นในเดิมแรกเมื่อตั้งปฏิสนธิ รูปอันนั้นไดชื่อวาอุจจยรูป

  และสันตติรูปนั้น ไดแกรูปอันบังเกิดสืบ ๆ ใหใหญวัยเปนหนุมเปนสาว รูปอันใดบังเกิดสืบ
ตอใหใหญใหวัยเปนหนุมเปนสาวนั้น รูปอันนั้นไดชื่อวาสันตติรูป

  และชรตารูปนั้น ไดแกรูปอันแกเฒาชราคร่ําคราลง รูปกายแหงเราทานทั้งหลาย อันแก
เฒาชรา ตามืด หูหนัก ฟนหัก แกมตอบ สันหลัง ขอถดถอยกําลัง เนื้อหนังหดหูเปนเกลียวนั่นแลได
ชื่อวาชรตารูป

  แลอนิจจตารูปนั้น คือ รูปอันไมเที่ยงเกิดแลวและถึงซึ่งสถาวะฉิบหายทําลายไป พึงเขาใจ
เถิดวารูปทั้งปวงอันมีนัยดังพรรณนามาฉะนี้ ไดชื่อวาอุปทายรูป เหตุวาอาศัยซึ่งมหาภูตรูปทั้ง ๔ 
ประการ แลวจึงบังเกิดมี

  และรูปทั้งหลายนี้  “อตีตํ วา” ที่ลวงไปแลวกอน ๆ นั้นไดชื่อวาอดีตรูป

  “อนาคตํ วา” รูปอันจะบังเกิดสืบไปในภายหนานั้น ไดชื่อวาอนาคตรูป

  “ปจฺจุปฺปนฺนํ วา” รูปอันบังเกิดขึ้นในปจจุบันนั้น ไดชื่อวาปจจุบันรูป

  “อชฺฌตฺตํ วา” รูปที่บังเกิดในภายใน คือประสาททั้ง ๕ มีจักษุประสาทเปนตน มีกาย
ประสาทเปนปริโยสานนั้น ไดชื่อวาอัชฌัตตรูป

  อัชฌัตตรูปนั้น แปลวารูปภายใน ประสาททั้ง ๕ คือ จักษุประสาท โสตประสาท ฆาน
ประสาท ชิวหาประสาท กายประสาทนั้นประดิษฐานอยูภายใน อาศัยเหตุดังนั้น จึงไดชื่อวาอัชฌัตตรูป

  “พหิพฺธา วา” และรูปนอกจากประสาททั้ง ๕ นั้น ไดชื่อวาพหิทธารูป

  อธิบายวา เปนรูปภายนอกไมประดิษฐานในภายในเหมือนประสาททั้ง ๕ เหมือนอยาง
หัวใจ ตับ ปอด และมาม ไสนอย ไสใหญทั้งปวงนั้น ก็ตั้งอยูในภายในตน แตทวาไมเปนภายใน
เหมือนดวยประสาททั้ง ๕ เหตุดังนี้ทานจึงไมจัดเปนอัชฌัตตรูป ทานจัดเปนอัชฌัตตรูปเปนรูปภายใน
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นั้น แตประสาททั้ง ๕ นอกกวานั้นทานจัดเปนพหิทธารูปสิ้นทั้งนั้น

  “โอฬาริกํ วา” และรูปที่หยาบ ๆ คือรูปารมณประการ ๑ สัททารมณประการ ๑ คันธารมณ
ประการ ๑ รสารมณประการ ๑ ปฐวีธาตุประการ ๑ เตโชธาตุประการ ๑ วาโยธาตุประการ ๑ เปน ๗ 
ประการดวยกัน เอาประสาททั้ง ๕ มาใสเขาดวยเปน ๑๒ รูป ทั้ง ๑๒ ประการนี้ไดชื่อวาโอฬาริกรูป วา
เปนรูปอันหยาบ

  “สุขุมํ วา ” และรูปนอกออกไปกวา ๑๒ ประการนี้ ไดชื่อวาสุขุมรูป แปลวารูปอันละเอียด

  “หีนํ วา” รูปที่ชั่ว ๆ นั้นไดชื่อวาหีนรูป  “ปณีตํ วา” รูปที่งาม ๆ ดี ๆ ไดชื่อวาปณีต
รูป  “ยํ ทูเร วา สนฺติเก วา” รูปที่อยูไกล ๆ นั้นไดชื่อวาทูเรรูป รูปที่อยูใกลนั้นไดชื่อวาสันติเกรูป

  “ตเทกชฺฌํ อภิสฺูหิตฺวา” สมเด็จพระมหากรุณาประมวลรูปทั้งปวงเขาเปนหมูหมวด
เปนกองอันเดียว จึงใหชื่อวารูปขันธ

“เกนตฺเถน” เหตุใดจึงไดชื่อวารูป

  อธิบายวา ธรรมดาอันชื่อวารูป ๆ นี้ อาศัยดวยรูฉิบหายดวยรอนเย็น รูฉิบหายดวยความ
อยากขาวอยากน้ํา รูฉิบหายดวยโรคาพยาธิตาง ๆ นานา ไดสําแดงรูปขันธโดยสังเขปแตเทานี้

  แตนี้จะแสดงวิญญาณขันธสืบตอไป

  และวิญญาณขันธนั้น ไดแกจิต ๘๙ โดยสังเขป พิศดาร ๑๒๑ ที่จัดจิต ๘๙ โดยสังเขปนั้น 
จัดเปนกามาพจรจิต ๕๔ รูปาพจรจิต ๑๕ อรูปาพจรจิต ๑๒ โลกุตตรจิต ๘ ประสมเขาดวยกันเปน ๘๙ 
ดวง

  และกามาพจร ๕๔ นั้นจัดเปนอกุศลจิต ๑๒ ดวง คือเปนโลภมูล ๘ โทสมูล ๒ โมหมูล ๒
เปน ๑๒ ดวงดวยกัน

  โลภมูล ๒ ดวงนั้น จัดเปนทิฏฐิสัมปยุต ๔ ดวง อยางไรจึงเรียกวา ทิฏฐิสัมปยุต อธิบายเปน
ประการใด

  อธิบายวา จิตอันประกอบดวยความหวงแหนในสิ่งของทั้งปวงอันประกอบดวยวิญญาณและ
วิญญาณมิได มีความรักใครในสิ่งของทั้งปวงนั่นมั่นคง ความรักนั้นตรึงตราอยูมีครุวนาดุจเขมากับ
น้ํามันยางอันตรึงตราอยูที่ผาสาฎกอันขาว จะยกสิ่งของ ๆ ตนออกทําบุญใหทานนั้นยกแแกมิได ถา
เห็นสิ่งอันใดเปนของ ๆ เขาแลว ดําริแตจะนอมเอามาเปนของ ๆ ตน ความโลภเห็นปานดังสําแดงมา
ฉะนี้ไดชื่อวาทิฏฐิสัมปยุต

  มีสิ่งของสิ่งใดแลวถือมั่นวาของ ๆ เรา ๆ มิใหกระจัดกระจาย ไมใหผูใดผูหนึ่ง เปนอยางนั้น
แลพึงเขาใจเถิดวา โลภจิตเปนทิฏฐิสัมปยุต ๆ นั้น แปลวาประกอบ โลภจิตดวงใดมีทิฏฐิประกอบ โลภ
จิตดวงนั้นไดชื่อวา ทิฏฐิสัมปยุต ทิฏฐินั้นแปลวาเห็น ทิฏฐิบังเกิดดวยโลภจิต ยอมใหเห็นไปในที่จะ
นอมเอาของ ๆ ทานมาเปนของ ๆ ตนใหเห็นแตจะได

  พึงเขาใจวาจิตที่โลภเห็นจะไดมิไดคิดหนาคิดหลัง มิไดหยุดมิไดยั้งผูกพันมั่นคงที่จะรักใคร
ได ชื่อทิฏฐิสัมปยุต

  และทิฏฐิวิปปยุตนั้น แปลวาปราศจากทิฏฐิ แตโลภก็โลภอยูอยางนั้น ทิฏฐิไมประกอบดวยก็
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ไดชื่อวาทิฏฐิวิปปยุต

  โลภก็โลภอยูแตทวาไมเห็นแตจะไดอยางเดียว ถอยหนาถอยหลังหยุดรั้งยั้งอยูนั้น ไดชื่อ
วาทิฏฐิวิปปยุต

  พึงเขาใจเอาแตกระทูความเถิดวา โลภจิตดวงใดประกอบดวยทิฏฐิโลภจิตดวงนั้นไดชื่อ
วาทิฏฐิสัมปยุต โลภจิตที่หาทิฏฐิบังเกิดประกอบมิไดนั้น ไดชื่อวาทิฏฐิวิปปยุต

  แลโลภจิตที่เปนทิฏฐิสัมปยุต ๔ ดวงนั้น จัดเปนโสมนัส ๒ ดวง คือขณะเมื่อโลภเจตนา
บังเกิด และไปทําอกุศลกรรมตาง ๆ ตามที่เจตนานั้น ถามีความชื่นชมโสมนัสรื่นเริงไปในที่กระทําบาป
นั้น ไดชื่อวาโสมนัสสัมปยุต ยินดีในการโลภนั้นไดชื่อวาโสมนัสสัมปยุต

  ถาโลภอยูกระนั้น ไมชื่นชมยินดีในการโลภ โลภเฉย ๆ อยูกระนั้นไดชื่อวาอุเบกขาสัมปยุต

  และโลภจิตที่เปนทิฏฐิวิปปยุต ๔ ดวงเทานั้น ก็เปนโสมนัส ๒ ดวง เปนอุเบกขา ๒ ดวง 
เหมือนกับทิฏฐิสัมปยุต ตกวาในโลภมูลที่สัมปยุตดวยอุเบกขานั้น คือเปน ๔ ดวงดวยกัน ที่เปน
โสมนัสสัมปยุตนั้นก็เปน ๔ เหมือนกันกับอุเบกขา

  และโลภมูลอันสัมปยุตดวยอุเบกขานั้น จัดเปนสสังขาริก ๒ ดวงเปน อสังขาริก ๒ ดวง

  คือขณะเมื่อบังเกิดโลภเจตนานั้น ถาบังเกิดดวยมีผูใดผูหนึ่งมาชักชวน มีผูใดผูหนึ่งมา
ชักชวนแลว จึงบังเกิดโลภอยางนั้นไดชื่อวาสสังขาริก ถาหาผูชวนมิไดน้ําใจกลาหาญบังเกิดโลภดวย
ลําพังใจเองนั้น ไดชื่อวาอสังขาริก

  แลโลภมูลที่เปนโสมนัสสัมปยุต ๔ ดวงนั้น ก็จัดเปนสสังขาริก ๒ เปนอสังขาริก ๒ ดวง
เหมือนกันกับที่เปนอุเบกขา

  ผูมีปญญาพึงสันนิษฐานวาโลภมูลที่ทานตั้งไวแลว ทานจึงเอาทิฏฐินั้นผาเปน ๒ ออกไป 
ดวยสามารถเอาทิฏฐิผา ครั้นแลวเอาเวทนา คือโสมนัสแลอุเบกขานั้นมาผาอีกเลา ที่เปน ๒ อยูนั้นจึง
เปน ๔ ออกไป ครั้นแลวทานจึงเอาสังขารคือสังขาริกแลอสังขาริกนั้นมาผาอีกเลา ที่เปน ๔ อยูนั้นจึง 
๘ ออกไป จึงนับโลภมูลได ๘ ดวงดุจพรรณนามานี้

  แลโทสมูล ๒ ดวงนั้น จัดเปนสสังขาริกดวง ๑ อสังขาริกดวง ๑

  โทสมูลที่เปนสสังขาริกนั้นอธิบายวา จิตนั้นมิไดกริ้วโกรธดวยลําพังตนเอง ตอมีผูมาวานั่น 
ๆ นี่ๆ ยุยงไป ใจนั้นจึงกลาหาญขัดเคืองกริ้วโกรธขึ้นเมื่อภายหลัง มีความโกรธดวยสามารถมีผูยุยง
อยางนี้ ไดชื่อวา สสังขริก

  แลอสังขาริกนั้น คือจิตนั้นกลาหาญโกรธดวยลําพังดวยกําลังใจตัวเอง หาผูยุยงมิได โกรธ
เองหาผูยุยงมิไดนั้น ไดชื่อวาอสังขาริก

  ประสมเขาเปนโทสมูล ๒ ดวงดวยกัน แลโมหมูล ๒ ดวงนั้นเลาจัดเปนวิจิกิจฉาสัมปยุตดวง 
๑ อุทธัจจสัมปยุตดวง ๑

  วิจิกิจฉาสัมปยุตดวยโมหะนั้นเมื่อเกิดแลว ก็ใหสงสัยสนเทหไปในคุณพระรัตนตรัย ให
สงสัยไปในผลศีลผลทานผลแหงความเจริญภาวนา สดับฟงพระสัทธรรมเทศนา
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  แลอุทธัจจสัมปยุตนั้น เมื่อบังเกิดแลวก็ใหอารมณลุมหลงฟุงซานไปในการกุศลทั้งปวง

  ผสมเขาดวยกันเปนโมหมูล ๒ โทสมูล ๒ โลภมูล ๘ เขาดวยกันจึงเปนอกุศล ๑๒ ดวง

  แลวิบากจิต ๒๓ ดวงนั้น จัดเปนกุศลวิบากอเหตุ ๘ อกุศลวิบาก ๗ มหาวิบาก ๘ เปนวิบาก 
๒๓ ดวงดวยกัน

  กุศลวิบากอเหตุ ๘ ดวงนั้น คืออุเบกขาสหคตจักขุวิญญาณดวง ๑ อุเบกขาสหคตโสต
วิญญาณดวง๑อุเบกขาสหคตฆานวิญญาณดวง ๑ อุเบกขาสหคตชิวหาวิญญาณดวง ๑ สุขสหคตกาย
วิญญาณดวง ๑ สัมปฏิจฉันนะดวง ๑ อุเบกขาสันตีรณะดวง ๑ โสมนัสสสันตีรณะดวง ๑ เปน ๘ ดวง
ดวยกัน

  อุเบกขาสหคตจักษุวิญญาณจิตนั้น มีลักษณะใหรูจักซึ่งรูปวาดีแลชั่วงามแลบมิงาม อันจะ
รูจักรูปสรรพสิ่งทั้งปวง ยอมรูดวยจักขุวิญญาณจิตดวงนี้ ๆ สหคตเกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา เปนจิต
สําหรับอยูในจักษุทวารวิถี ถารูปมาปรากฏแจงแกจักษุแลวเมื่อใดจักษุวิญญาณนี้ก็เขารับเปนพนักงาน
ใหรูซึ่งรูปในกาลเมื่อนั้น เมื่อเราทานทั้งหลายทั้งปวงเห็นรูปนั้นเห็นดวยจักษุประสาท เมื่อรูจักรูปนั้น
รูจักดวยจักขุวิญญาณจิต

  แลอุเบกขาสหคตโสตวิญญาณนั้นเลา มีลักษณะใหรูจักเสียงสรรพสิ่งทั้งปวง โสตวิญญาณ
จิตอันสหคตดวยอุเบกขาดวงนี้เปนจิตสําหรับเกิดในโสตทวานวิถี ถาเสียงมากระทบโสตประสาทแลว
กาลเมื่อใด โสตวิญญาณก็เขาเปนพนักงานใหรูจักซึ่งเสียงในกาลเมื่อนั้นเมื่อเสียงมาหระทบประสาท
นั้นเราทานทั้งปวงไดยินดวยอํานาจโสตประสาท ไดยินแลวแลจะรูวาเสียงนั้นรูดวยวิญญาณ จะรูดวย
โสตประสาทนั้นหาบมิได โสตประสาทนั้นเปนพนักงานแตที่จะใหไดยินเทานั้น โสตแลวิญญาณนี้แล
เปนพนักงานใหรูจักเสียง

  แลอุเบกขาสหคตฆานวิญญาณนั้น เปนพนักงานใหรูจักกลิ่นเปนจิตอันบังเกิดสําหรับฆาน
ทวารวิถี ถากลิ่นมากระทบฆานประสาทแลวกาลเมื่อใด ฆานวิญญาณก็เขารับเปนพนักงานใหรูจักกลิ่น
ในกาลเมื่อนั้น แลฆานประสาทนั้นเปนพนักงานแตที่จะมิใหจมูกนั้นคัด ใหจมูกนั้นดีปกติอยูเปน
พนักงานแตเทานั้น ที่จะรูจักกลิ่นนั้นเปนพนักงานแหงฆานวิญญาณตางหาก ไมเปนพนักงานแหงฆาน
ประสาท

  แลชิวหาวิญญาณอันสหคตอุเบกขานั้น พึงเขาใจเถิดวาจิตดวงนี้บังเกิดสําหรับอยูในชิวหา
ทวารวิถี ถาลิ้นถูกตองรสแลวกาลเมื่อใด ก็เขาเปนพนักงานใหรูจักรสในกาลเมื่อนั้น จะรูจักรสนั้นรูดวย
สามรถชิวหาวิญญาณจิต ชิวหาประสาทนั้นเปนพนักงานแตที่จะบํารุงลิ้นไวมิใหลิ้นนั้นเสียเปน
พนักงานแตเทานั้น จะเปนพนักงานใหรูจักรสดวยนั้นหาบมิได

  แลกายวิญญาณ อันสหคตสุขเวทนานั้นเลา พึงเขาใจเถิดวาจิตดวงนี้สําหรับอยูในกายทวาร
วิถี เปนพนักงานใหรูจักซึ่งสิ่งอันตนสัมผัส จะรูจักซึ่งสิ่งอันตนสัมผัสวาออนกวากระดางวาละเอียดวา
หยาบนั้น อาศัยกายประสาทเปนที่ตั้ง แตทวาที่รูนั้นดวยกายวิญญาณ กายประสาทนั้นเปนพนักงานแต
ที่จะบํารุงไวมิใหเปนเหน็บชามิใหกายนั้นตายไป ใหกายนั้นดีอยูเปนปกติ เมื่อกายอยูดีเปนปกติไม
เหน็บชา ดวยสามารถกายประสาทนั้นสัมผัสมาถูกตองกายในกาลเมื่อใด กายวิญญาณก็เขารับเปน
พนักงานใหรูวาออนวากระดางวาละเอียดวาหยาบในกาลเมื่อนั้น

  ผูมีวิจารณปญญา พึงสันนิษฐานเขาใจเถิดวา เมื่อรูปมาปรากฏแจงแกจักษุแลว แลเราทาน
ทั้งปวงจะเห็นรูปนั้น เห็นดวยจักษุประสาท จะรูวาขาววาเขียววาเหลืองวาแดงวาหมนนั้น รูดวยอํานาจ
สัญญา จะรูจักวาขาวคือสิ่งนั้น ๆ เขียวคือสิ่งนั้น ๆ แดงเปนสิ่งนั้น เหลืองเปนสิ่งนั้น ดําเปนสิ่งนั้น หมน
เปนสิ่งนั้น จะรูจักวาสิ่งนี้ ๆ ดวยอํานาจจักษุวิญญาณ จะรูวาดํานอยดํามากชั่วดีงามมิงามนั้นอาศัยแก
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ปญญา รูดวยอํานาจปญญา

  ขณะเมื่อมีเสียงมาปรากฏแกโสตนั้นเลา จะไดยินเสียงนั้นอาศัยแกโสตประสาท ไดยินแลว
แลจะรูวาสิ่งนั้น ๆ เสียงคนนั้น ๆ จะรูฉะนี้ รูดวยสามารถสัญญา จะรูวาเสียงแข็งเสียงออนเสียงหวาน
นั้นรูดวยสามารถวิญญาณ จะรูเสียงเพราะแลมิไดเพราะ เสียงกลมแลมิไดกลมมีกระแสมาก มีกระแส
นอย จะรูวิเศษฉะนี้ รูดวยสามารถปญญา

  ขณะเมื่อกลิ่นมาปรากฏแกฆานประสาทนั้นเลา เราทานทั้งปวงจะรูวากลิ่นเหม็นกลิ่นหอม
นั้น รูดวยอํานาจสัญญา จะรูจักวากลิ่นเหม็นนี้เปนกลิ่นสิ่งนั้น กลิ่นหอมนี้เปนกลิ่นสิ่งนั้น ๆ จะรูฉะนี้ดวย
อํานาจวิญญาณ จะรูวากลิ่นหอมอยางนี้เปนกลิ่นดี อยางนี้เปนกลิ่นอยางกลาง อยางนี้เปนกลิ่นอยาง
ต่ํา จะรูวิเศษฉะนี้รูดวยสามารถปญญา

  ขณะเมื่อรสมาถูกตองซึ่งชิวหานั้นเลา เราทานทั้งปวงจะรูวาเปรี้ยวเค็มฝาดเฝอนเผ็ดรอน
หวานขมนั้น อาศัยแกชิวหาประสาทเปนที่ตั้ง แตทวาที่รูนั้นจะดวยสามารถลําพังชิวหาประสาทนั้นหา
มิได จะรูรสวาขมหวานเปรี้ยวเค็มฝาดเฝอนนั้น รูดวยสามารถสัญญาจะรูจักรสเปรี้ยวนี้เปนรสสิ่งนั้น ๆ 
รสเค็มนี้เปนรสสิ่งนั้น ๆ จะรูฉะนี้ดวยวิญญาณ จะรูวารสขมเชนนี้มีคุณอยางนั้นมีโทษอยางนั้น ชอบ
โรคสิ่งนั้น ไมชอบโรคสิ่งนั้น จะรูวิเศษอยางนี้ รูดวยสามารถดวยปญญา

  ขณะเมื่อถูกตองสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขา แลจะรูวาหยาบวาเละเอียดวาออนกวากระดาง จะรูวาสิ่ง
นั้น ๆ รูดวยอํานาจสัญญา แลวิญญาณจะรูวาสิ่งนั้นถาไดสัมผัสถูกตองแลว จะเปนคุณหรือโทษอยาง
นั้นจะรูวิเศษฉะนี้รูดวยอํานาจปญญา

  เปนใจความวาจิตทั้ง ๕ มีอุเบกขาสหคตจักขุวิญญาณเปนตน มีสุขสหคตวิญญาณเปน
ปริโยสานนี้ เปนจิตบังเกิดสําหรับปญจทวารวิถีมีจักขุทวารเปนตน มีกายทวารเปนปริโยสานดุจดัง
พรรณนามาฉะนี้

  แลสัมปฏิจฉันนจิตนั้นเปนพนักงานจะรับเอาซึ่งอารมณทั้งปวง อันปรากฏแกทวารทั้ง ๕ 
เมื่อรูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณ มากระทบประสาท วิญญาณจิตทั้ง ๕ 
ที่พรรณนามาแตหลังนั้น บังเกิดใหเกิดใหรูจักอารมณแลวกาลใดเมื่อใด สัมปฏิจฉันนจิตนั้น ก็บังเกิด
ขึ้นเปนพนักงานรับเอา อารมณมีรูปเปนตน เปนประธานในกาลเมื่อนั้น

  สัมปฏิจฉันนจิตนั้นบังเกิดแตทวารทั้ง ๕ คือ จักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร 
กายทวาร จะไดบังเกิดในมโนทวารนั้นหามิได

  แลอุเบกขาสันตีรณจิตกับโสมนัสสสันตีรณจิตสองดวงนั้น เปนพนักงานที่จะรับพิจารณาซึ่ง
อารมณ เมื่อสัมปฏิจฉันนจิตบังเกิดรับเอาอารมณมาแลวกาลเมื่อใดสันตีรณจิตเขารับตอ พินิจพิจารณา
อารมณนั้นสืบไปในกาลเมื่อนั้น จิตที่พรรณนามานี้ ประสมเขาดวยกันเปน ๘ ดวงเรียกวากุศลวิบาก
อเหตุ

  แลอกุศลวิบาก ๗ ดวงนั้นเลา จัดเปนจักขุวิญญาณดวง ๑ โสตวิญญาณดวง ๑ ฆาน
วิญญาณดวง ๑ ชิวหาวิญญาณดวง ๑ กายวิญญาณดวง ๑ สัมปฏิจฉันนจิตดวง ๑ สันตีรณดวง ๑
ประสมเขากันเปน ๗ ดวง

  จักขุวิญญาณนั้น ก็เปนพนักงานใหรูจักรูปเหมือนกันกับจักขุวิญญาณที่สําแดงมากอนนั้น
ตางกันแตวาดวงกอนเปนฝายกุศล ที่จะวาบัดนี้เปนฝายอกุศล จักขุวิญญาณที่สําแดงมากอนนั้น เปน
พนักงานใหรูจักรูปอันเปนบุญ จักขุวิญญาณที่บัดนี้เปนพนักงานใหรูจักรูปอันเปนบาปเห็นรูปอันชั่วเห็น
รูปลามกแลวกาลเมื่อใด จักขุวิญญาณฝายอกุศลดวงนี้ก็บังเกิดเขาเปนพนักงาน ใหรูจักรูปในกาลเมื่อ
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นั้น

  ถาเห็นวารูปที่เปน มีตนวาเห็นพระสงฆสามเณร พระสถูป พระเจดีย พระศรีมหาโพธิ์ พระ
ปฏิมากร เห็นรูปที่เปนบุญฉะนี้ จักขุวิญญาณที่เปนฝายอกุศลก็บังเกิดเขาเปนพนักงาน ใหรูจักที่เปน
กุศลนั้น จักขุวิญญาณจิต ๒ ดวงนี้ เปนจิตสําหรับจักขุวิญญาณวิถีดวยกัน แตทวาเมื่อจะบังเกิดนั้น
เปลี่ยนกันเปนวาระ ๆ ถาเห็นรูปที่เปนบุญ ก็เปนวาระแหงจักขุวิญญาณที่เปนฝายกุศลจะบังเกิด ถา
เห็นรูปที่เปนบาปก็เปนวาระแหงจักขุวิญญาณฝายอกุศลจะบังเกิด

  โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ สัมปฏิจฉันน สันตีรณ ฝายอกุศล
วิบากที่สําแดงบัดนี้ ก็มีลักษณะเหมือนกันกับที่สําแดงกอน แปลกกันแตบุญและบาป ที่สําแดงกอนนั้น
เปนฝายบุญที่สําแดงบัดนี้เปนฝายบาปพึงเขาใจวาสุดแทแตวาไดฟงเสียงอันเปนบาปไดดมกลิ่นอัน
เปนบาป ไดลิ้มเลียรสอันเปนบาป ใหสัมผัสถูกตองที่เปนบาป แลวกาลเมื่อใด โสตวิญญาณ ฆาน
วิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ สัมปฏิจฉันน สันตีรณที่เปนฝายบาปนั้น ก็บังเกิดเปนพนักงาน
แหงกัน ๆ ไปในกาลเมื่อนั้นถาไดฟงเสียงที่เปนบุญ ไดดมกลิ่นที่เปนบุญ ไดลิ้มรสที่เปนบูญดวยสัมผัส
ที่เปนบุญแลว จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ สัมปฏิจฉันน 
สันตีรณ ฝายกุศลที่สําแดงในกาลกอน ก็บังเกิดเปนที่ ๆ เปนแหง ๆ เปนพนักงานแหงกันและกันดัง
พรรณนามานี้

  แลมหาวิบาก ๘ ดวงนี้ จัดเปนญาณสัมปยุต ๕ ดวง เปนญาณวิปปยุต ๔ ดวง มหาวิบาก
ทั้งหลายนี้ก็จัดเปนสสังขาริก อสังขาริก จัดเปนโสมนัสแลอุแบกขา เหมือนอยางที่พรรณนามาใน
กามาพจรมหากุศล ที่สําแดงมาแลวในคัมภีรพระอภิธรรมมัตถสังคิณี จะยกไวจะสําแดงในกิริยาจิต ๑๑ 
ประการ

  กิริยาจิต ๑๑ ประการนั้น จัดเปนอเหตุกกิริยา ๓ มหากิริยา ๘ เปน ๑๑ ดวย

  อเหตุกกิริยานั้น จัดเปนปญจะทวาราวัชชนะประการ ๑ มโนทวาราวัชชนะประการ ๑ สหน
จิตประการ ๑ เปน ๓ ประการดวยกัน

  ปญจทวารามัชชนะนั้น เปนจิตสําหรับพิจารณาซึ่งอารมณในทวารทั้ง ๕ เมื่อรูปารมณมา
ปรากฏแจงแกจักษุประสาท สัททารมณมาปรากฏแกโสตประสาท คันธารมณมาปรากฏแกฆาน
ประสาท รสารมณมาปรากฏแกชิวหาประสาท โผฏฐัพพารมณมาถูกตองกายประสาทกาลเมื่อใด ปญจ
ทวาราวัชชนะจิตนี้ ก็บังเกิดขึ้นกอนจิตทั้งปวงใหพิจารณาอารมณมีรูปารมณเปนตนเปนประธานในกาล
เมื่อนั้น

  เมื่อปญจทวาราวัชชนะจิตบังเกิดดับไปแลว จักขุวิญญาณแลโสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ
ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ แลสัมปฏิจฉันน สันตีรณ จึงบังเกิดไดในกาลเมื่อภายหลัง อันพิจารณา
อารมณในปญจทวารนั้น เปนพนักงานแหงปญจทวาราวัชชนะจิต

  แลมโนทวาราวัชชนะจิตนั้น เปนจิตอันพิจารณาาอารมณในมโนทวาร ในมโนทวารวิถีนั้น มี
มโนทวาราวัชชนะจิตเปนตน มโนทวาราวัชชนะจิตนั้นบังเกิดกอนแลว ชวนะแลตทาลัมพณะ จึง
บังเกิดสืบตอไปในลําดับ

  มโนทวาราวัชชนะจิตดวงนี้ เมื่อบังเกิดในปญจทวาราวิถีนั้นใหสําเร็จเปนโวฏฐชวนกิจ เมื่อ
บังเกิดในมโนทวารวิถีนั้น บังเกิดเปนมโนทวาราวัชชนะ

  แลหสนจิตนั้น เปนจิตแหงพระขีณาสพ จะไดมีในสันดานแหงปุถุชนนั้นหามิได หสนจิตนี้
เปนพนักงานที่จะใหยิ้มแยม พระขีณาสพเจานั้น อันจะยิ้มจะเเยมนั้นยอมยิ้มแยมดวยหสนจิตดวงนี้
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บังเกิดประสามเขาเปนอเหตุกกิริยา ๓ ดวยกัน

  แลมหากิริยา ๘ ดวงนั้นเปนญาณสัมปยุต ๔ เปนญาณวิปปยุต ๔ เปนโสมนัสแลอุเบกขา
สสังขาริก แลสสังขาริกเหมือนนัยที่พรรณนามาในกามาพจรมหากุศล อันสําแดงแลวในคัมภีรตน คือ
อภิธัมมัตถสังคิณี

  ประสมมหากิริยา ๘ กับอเหตุกกิริยา ๓ เขาดวยกัน จึงเปนกามาพจรกิริยา ๑๑ ประการ

  ประสมกามาพจรวิบาก ๒๓ มหากุศล ๘ อกุศล ๑๒ กามาพจรกิริยา ๑๑ เขาดวยกัน จึงเปน
กามาพจร ๕๔ ดวงดวยกัน

  แลรูปพจรจิต ๑๕ นั้น จัดเปนกุศล ๕ วิบาก ๕ เขาดวยกันจึงเปน ๑๕

  รูปกุศล ๕ นั้น จัดเปนปฐมฌานจิตประการ ๑ ทุติยฌานจิตประการ ๑ ตติยฌานจิตประการ 
๑ จตุตถฌานจิตประการ ๑ ปญจมฌานจิตประการ ๑ เปน ๕ ดวงดวยกัน จัดเปนฝายกุศล

  ที่เรียกวาฌานโลกีย ๆ นั้นมิใชอื่นใชไกล ไดแกรูปาวจรกุศลจริตทั้ง ๕ มีปฐมฌานจิตเปน
ตนเปนประธานนี้ รูปาวจรวิบาก ๕ นั้น จัดเปนปฐมฌานวิบากประการ ๑ ทุติยฌานวิบากประการ ๑ 
ตติยฌานวิบากประการ ๑ จตุตถฌานวิบากประการ ๑ ปญจมฌานวิบากประการ ๑ เปน ๕ ประการ
ดวยกัน ปฐมฌานวิบากจิตนั้น เปนพนักงานใหปฏิสนธิในปฐมฌานภูมิพรหม ทุติยฌานวิบากแลตติย
ฌานวิบาก ๒ ดวงนั้นปฐมฌานเปนพนักงานใหปฏิสนธิในทุติยฌานภูมิพรหม

  จตุตถฌานวิบากนั้น เปนพนักงานใหปฏิสนธิในตติยฌานภูมิพรหม

  ปญจมฌานวิบากนั้น เปนพนักงานใหปฏิสนธิในจตุตถฌานภูมิพรหม ประสมเขาดวยกันเปน
รูปาวจรวิบาก ๕

  แลรูปาวจรกิริยา ๕ นั้น จัดเปนปฐมฌานกิริยาประการ ๑ ทุติยฌานกิริยาประการ ๑ ตติย
ฌานกิริยาประการ ๑ จตุตถฌานกิริยาประการ ๑ ปญจมฌานกิริยาประการ ๑ เปน ๕ ประการดวยกัน

  รูปาวจรกิริยาทั้ง ๕ นี้ จะบังเกิดแตในสันดานทานที่เปนพระขีณาสพจะมีในสันดานเราทาน
ปุถุชนนั้นหามิได ปถุชนทั้งปวงนั้น ถาจะไดฌานก็ไดแตฌานอันเปนกุศล จะไดฌานอันเปนกิริยานั้น
หามิได อาศัยวากิริยาจิตนี้ ไมมีในสันดานแหงปถุชนทั้งปวง

  แลอรูปาวจาจิตร ๑๒ นั้นจัดเปนกุศล ๔ วิบาก ๔ กิริยา ๔ เปน ๑๒ ดวยกัน

  อรูปกุศล ๔ นั้นจัดเปนอากาสานัญจายตนกุศลดวง ๑ วิญญาณัญจายตนกุศลดวง ๑ อา
กิญจัญญายตนกุศลดวง ๑ เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลดวง ๑ เปน ๔ ดวยกัน

  แลวิบาก ๔ ดวงนั้น จัดเปนอากาสานัญจายตนวิบากประการ ๑ วิญญาฌัญจายตนวิบาก
ประการ ๑ อากิญจัญญายตนวิบากประการ ๑ เนวสัญญานาสัญญายตนวิบากประการ ๑ เปน ๔ 
ประการดวยกัน

  แลอรูปาวจรกิริยาทั้ง ๔ นั้น จัดเปนอากาสานัญจายตนกิริยาประการ ๑ วิญญาฌัญจายตน
กิริยาประการ ๑ อากิญจัญญายตนกิริยาประการ ๑ เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยาประการ ๑ เปน ๔ 
ประการดวยกัน
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  พึงเขาใจเหมือนนัยที่พรรณามาในรูปาวจรกุศลนั้นเถิดวาอรูปวจรกุศล ๔ ดวงนั้น บังเกิดมี
แตปุถุชนอันไดฌานโลกีย จะไดในสันดานแหงพระขีณาสพหามิได

  แลอรูปวิบากทั้ง ๔ นั้น เปนพนักงานใหปฏิสนธิในอรูปพรหมทั้ง ๔ ขั้น

  แลอรูปกิริยาทั้ง ๔ นั้น มีในสันดานทานที่เปนขีณาสพ จะไดมีในสันดานโลกิยชนหามิได

  ประสมกุศลแลวิบากแลกิริยาเขาดวยกันจึงเปนอรูปาวจรจิต ๑๒

  แลโลกุตตร ๘ จัดเปนมรรค ๔ เปน ๙ ดวยกัน

  ประสมกามาวจรจิต ๕๔ อรูปาวจร ๑๒ โลกุตตร ๕ เขาดวยกันเปนจิต ๙๙ โดยสังเขป

  แลจิต ๘๘ นี้ สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจาสงเคราะหเขาเปนขันธอัน ๑ ชื่อวาวิญญาณ
ขันธ

  เมื่อสําแดงวิญญาณขันธในที่ ๒ ดวยประการฉะนี้ ลําดับนั้นจึงสําแดงเวทนาขันธ สัญญา
ขันธ สังขารขันธสืบตอไป

  เวทนาขันธไดแกเวทนาเจตสิก อันมีลักษณะใหเสวยซึ่งอารมณเวทนาเจตสิกนี้ เมื่อจําแนก
ออกโดยอารมณนั้น แยกออกไปเปน ๕ ประการ คือ

  เมื่อสุขเวทนาประการ ๑ ทุกขเวทนาประการ ๑ โสมนัสสเวทนาประการ ๑ โทมนัสสเวทนา
ประการ ๑ อุเบกขาเวทนาประการ ๑ เปน ๕ ประการดังนี้

  ขณะเมื่อมีความสุข เสวยอารมณอันเปนสุขนั้น ไดชื่อวาสุขเวทนา ขณะเมื่อตองภัยไดทุกข 
เสวยอารมณอันเปนทุกขนั้นไดชื่อวาทุกขเวทนา ขณะเมื่อโสมนัสรื่นเริงบังเทิงใจเสวยอารมณ อันชื่น
ชมหฤหรรษนั้นไดชื่อวาโสมนัสเวทนา ขณะเมื่อมีความนอยเนื้อต่ําใจ เสวยอารมณอันเปนโทมนัสขัด
แคนนั้นไดชื่อวา โทมนัสเวทนา ขณะเมื่อไมสุขไมทุกขไมชื่นชมโสมนัสยินดีปรีดาไมนอยเนื้อต่ําใจสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งเสวยอารมณอันเปนมัธยัสถนั้นไดชื่อวาอุเบกขาเวทนา

  เวทนาทั้ง ๕ ประการดังพรรณนามาฉะนี้ แตละอัน ๆ แจกออกไปโดยทวารนั้นไดละ ๖ ๆ
สุขเวทนาก็แจกออกไปเปน ๖ ทุกขเวทนาก็แจกออกไปเปน ๖ โสมนัสแลโทมนัสแลอุเบกขานั้นก็
แจกออกไปเปน ๖ ๆ เหมือนกัน

  สุขเวทนาที่แจกออกไปเปน ๖ นั้น จัดเปนจักขุสัมผัสสชาสุขเวทนาประการ ๑ โสตสัมผัสส
ชาสุขเวทนาประการ ๑ ฆานสัมผัสสชาสุขเวทนาประการ ๑ ชิวหาสัมผัสสชาสุขเวทนาประการ ๑ กาย
สัมผัสสชาสุขเวทนาประการ ๑ มโนสัมผัสสชาสุขเวทนาประการ ๑ เปน ๖ ประการดวยกัน

  จักขุสัมผัสสชาสุขเวทนานั้น ไดแกความสุขอันบังเกิดแตจักษุสัมผัส ไดเห็นสิ่งอันเปนที่
ชอบเนื้อจําเริญใจ ไดเห็นซึ่งรูปอันเปนที่รักใคร แลมีความสุขดวยไดเห็น ไดเสวยอารมณเปนสุข
สวัสดิ์ดวยสามารถไดเห็นรูปนั้น ไดชื่อวาจักขุสัมผัสสชาสุขเวทนา

  แลโสตสัมผัสสชาสุขเวทนานั้น ไดแกความสุขอันบังเกิดแตโสตสัมผัส ไดฟงดุริยางคดนตรี
ดีดสีตีเปาขับรองเสียงสิ่งใด ๆ ก็ดีไดฟงแลวมีความสุขเสวยซึ่งอารมณอันเปนสุข เพราะเหตุไดฟงนั้น
ไดชื่อวาโสตสัมผัสสชาสุขเวทนา
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  แลฆานสัมผัสสชาสุขเวทนานั้น ไดแกเวทนาอันบังเกิดแตฆานสัมผัสสไดดมกลิ่นกฤษณาก
ลําพักจวงจันทร แลพรรณดอกไมอันหอมเปนที่ชื่นชูอารมณแลวมีความสุข เสวยอารมณอันเปนสุข
เพราะเหตุไดสูดดมนั้น ไดชื่อวาฆานสัมผัสสชาสุขเวทนา

  แลชิวหาสัมผัสสชาสุขเวทนานั้น ไดแกเวทนาอันบังเกิดแตชิวหาสัมผัสไดลิ้มซึ่งรสอัน
ประณีตบรรจง เปนที่ชอบอารมณแหงตน แลมีความสุขเสวยอารมณเปนสุข เพราะไดลิ้มเลียนั้นไดชื่อ
วาชิวหาสัมผัสสชาสุขเวทนา

  แลกายสัมผัสสชาสุขเวทนานั้น ไดแกเวทนาอันบังเกิดแตกายสัมผัสสไดสัมผัสถูกตองสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง อันเปนที่จําเริญใจแหงตน แลมีความสุขเสวยอารมณเปนสุข เพราะไดถูกตองนั้นไดชื่อวา
กายสัมผัสสชาสุขเวทนา

  แลมโนสัมผัสสชาสุขเวทนานั้น ไดแกเวทนาอันบังเกิดแตมโนสัมผัส ขณะเมื่อรูเหตุผลตน
ปลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลว แลมีความสุขเสวยอารมณอันเปนสุขเพราะเหตุน้ําใจนั้น ไดชื่อวามโนสัมผัสส
ชาสุขเวทนา

  ถาจะวาใหเห็นชัดแจงดวยกันแลว พระโยคาพจรเจาอันจําเริญภาวนานั้น เมื่อลักษณะ
อันหนึ่งมาปรากฏแกจิตของทาน แลทานมีความสุขเสวยอารมณอันเปนสุข เพราะเหตุลักษณะมา
ปรากฏแจงแกจิตนั้นไดชื่อวามโนสัมผัสสชาสุขเวทนา

  สุขเวทนาสิ่งเดียวนี้ แจกออกไปเปนเวทนาถึง ๖ ประการ ดวยสามารถทวารทั้ง ๖ ดุจ
พรรณนามาฉะนี้

  แลทุกขเวทนานั้นเลาก็แจกออกไปเปน ๖ เหมือนกัน เปนจักขุสัมผัสสชาทุขเวทนาประการ 
๑ โสตสัมผัสสชาทุกขเวทนาประการ ๑ ฆานสัมผัสสชาทุกขเวทนาประการ ๑ ชิวหาสัมผัสสชา
ทุกขเวทนาประการ ๑ กายสัมผัสสชาทุกขเวทนาประการ ๑ มโนสัมผัสสชาทุกขเทวนาประการ ๑ เปน 
๖ ประการดวยกัน อธิบายก็เหมือนกันกับหนหลัง เปนใจความวา สุดแทแตเห็นรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มิได
ชอบเนื้อพึงใจแลมีความทุกข เปนตนวา เห็นราชสีหเสือโครงเสือเหลือง เห็นอสรพิษนอยใหญ เห็น
แรดเห็นชาง เห็นโคเถื่อนแลความกลัววา มันจะกระทํารายจะเปนอันตรายแกชีวิต แลมีความทุกข
เสวยอารมณอันเปนทุกข เพราะไดเห็นอยางนี้แลไดชื่อวาจักขุสัมผัสสชาทุกขเวทนา

  เมื่อเห็นภูตแลปศาจอันรายกาจหยาบชา จะเบียดเบียนอาตมะนั้นก็ดี เห็นชนที่เปนเวรกัน 
เห็นใจรอันรายแลกลัวจะเกิดภัยแกตัวแลมีความทุกขนั้นก็ดี สุดแทแตวาไดทุกขเพราะไดเห็นแลวก็ได
ชื่อวาจักขุสัมผัสสชาทุกขเวทนาทั้งนั้น

  ถาไดฟงเสียงเลา เปนตนวาไดฟงเสียงภูตแลปศาจ เสียงสีหราชพยัคฆาทิปมหิงสาสรรพ
เสียงนั้น สุดแทแตวาฟงแลวแลมีความตระหนกตกใจกลัววาจะมีภัยแกอาตมา แลมีความทุกขเสวย
อารมณอันเปนทุกขเพราะไดฟงเสียงนั้น ไดชื่อวาสัมผัสสชาทุกขเวทนา

  ถาไดกลิ่นเปนตนวาไปในปาไดกลิ่นเสือ ไปเรือไดกลิ่นจรเข ไดกลิ่นสัตวอันรายแลกลัวจะ
เปนอันตรายนั้นก็ดี ไดกลิ่นอันชั่วอันเหม็นเปนที่พึงเกลียด แลไมสบายอารมณนั้นก็ดี สุดแทแตวาได
กลิ่น แลวแลหาความสบายมิได เสวยอารมณอันเปนทุกขเพราะเหตุไดกลิ่นนั้นไดชื่อฆานสัมผัสสชา
ทุกขเวทนา

  ถาไดบริโภคสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีตนวายาพิษ กินแลวแลกลัวจะเปนอันตรายแกชีวิตนั้นก็ดี ไดกิน
ซึ่งสิ่งนั้นเปรียวนักขมนักฝาดนัก ไมใครจะหายขมไมใครจะหายฝาด แลไมสบายเพราะรสนั้นก็ดี สุด
แทแตวาไมสบายเพราะรส เสวยอารมณเปนทุกข เพราะเหตุที่ลิ้มเลียแลบริโภคนั้นแลว ก็ไดชื่อวา
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ชิวหาสัมผัสสชาทุกขเวทนา

  ถาไดสัมผัสถูกตองสิ่งของ อันเปอยอันเนาแลมีความเกลียดความอายก็ดี ไดถูกตองขวาก
แลหนามบุงรานริ้น แลมีความเจ็บความปวดความแสบความคันนั้น ตองปะรการดวยเครื่องสาตราวุธ 
แลมีความเจ็บปวดยิ่งนั้นก็ดี ตองผูกตองพันตองโบยตองรัดตองจําตองจอง แลบังเกิดความ
ทุกขเวทนามีประการตาง ๆ แลวก็ดี สุดแทแตวาไดอารมณอันเปนทุกขเพราะกายสัมผัสนั้นแลว ก็ได
ชื่อวากายสัมผัสสชาทุกขเวทนาสิ้นดวยกัน

  ถาเหตุผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาปรากฏแจงแกน้ําใจเหมือนนอนหลับอยูแลฝนเห็นราย เมื่อฝน
เห็นรายแลหาความสบายมิได เสวยอารมณอันเปนทุกขอยางนี้ ไดชื่อวามโนสัมผัสสชาทุกขเวทนา 
เวทนาสิ่งเดียวแจกออกไปโดยทวาร เปนทุกขเวทนา ๖ ประการดวยกัน ดุจพรรณนามาฉะนี้

  ยังโสมนัสเวทนาโทมนัสสเวทนา และอุเบกขาเวทนานั้นเลาก็แจกออกไปสิ่งละหก ๆ 
เหมือนกัน แจกเปนจักขุสัมผัสสชาฐาน ๑ เปนโสตสัมผัสสชาฐาน ๑ เปนฆานสัมผัสสชาฐาน ๑ เปน
ชิวหาสัมผัสสชาฐาน ๑ เปนกายสัมผัสสชาฐาน ๑ เปนมโนสัมผัสสชาฐาน ๑ เปน ๖ อยางเหมือนกัน

  พึงเขาใจเปนใจความเถิดวา ขณะเมื่อเราทานทั้งปวงไดเห็นบิดามารดาคณาญาติมิตรสหาย
อันเปนที่รัก เปนพี่ปานาอาบุตรภรรยาอันเปนที่รักนั้นก็ดี เห็นรูปพระปฏิมากร พระสถูปพระเจดีย พระ
ศรีมหาโพธิ์ พระสงฆสามเณร องคใดองคหนึ่งอันเปนที่ใหบังเกิดศรัทธาเลื่อมใสนั้นก็ดี แลวมีความ
ชื่นชมโสมนัสยินดีปรีดา หัวเราะราเริงบังเทิงใจอยางนี้แลไดชื่อวาจักขุสัมผัสสชาโสมนัสเวทนา

  ถามิดังนั้น เห็นรูปที่ขัน ๆ แลชอบใจหัวเราะราเริงอยางนี้ ก็ไดชื่อวาจักขุสัมผัสสชาโสมนัส
เวทนาเหมือนกัน

  ถาแลเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งปนไมเปนที่รัก เปนตนวาเห็นคนอันเปนอริกันอยูแลว ถามีความ
โทมนัสขัดเคืองคิดแคนขึ้นมาอยางนี้ ไดชื่อวาจักขุสัมผัสสชาโทมนัสเวทนา

  ถาไดเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขา แลมัธยัสถเปนทามกลางอยู ไดชื่อวาจักขุสัมผัสสชาอุเบกขา
เวทนา

  ถาไดฟงสําเนียงอันชอบใจ เปนตนวาไดฟงสําเนียงสวดมนตภาวนาเสียงสําแดงพระ
สัทธรรมเทศนา แลมีความชื่นชมยินดียิ้มแยมแจมในปรีดาปราโมทยอยางนี้ ไดชื่อวาโสตสัมผัสสชา
โสมนัสเวทนา

  ถาฟงเสียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลว แลเปนโทมนัสขัดเคืองขึ้นมาเปนตนวา ไดยินเขาติฉินนินทา 
ไดยินเขาดาตัดพอเยยหยันเปรียบ ๆ เปรย ๆ ไดยินแลวแลมีความโกรธแคนขัดเคืองขึ้นมาอยางนี้ได
ชื่อวา โสตสัมผัสสชาโทมนัสเทวนา วาเวทนาเกิดแตโสตสัมผัส

  ถาไดยินแลวแลมัธยัสถเปนทามกลางอยู ไดชื่อวาโสตสัมผัสสชาอุเบกขาเวทนา

  ถาไดกลิ่นเปนตนวา กลิ่นดอกไมธุปเทียนน้ํามันหอมกระแจะจันทร อันบุคคลนําไปบูชาไว
ในลาน พระพุทธรูปพระสถูปเจดีย แลมีความชื่นมโสมนัสยินดีปรีดาปราโมทย ก็ไดชื่อวาฆานสัมผัสส
ชาโสมนัสเวทนา

  พึงเขาใจไปทั่วเถิดวาสุดแทแตวาจะไดกลิ่นแลว แลมีความชื่นชมยินดีปรีดาปราโมทย ก็ได
ชื่อวาฆานสัมผัสสชาโสมนัสเวทนา
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  ถาไดกลิ่นชั่ว กลิ่นอันมิไดชอบแลมีความโทมนัสขัดเคืองแคนขึ้นมาก็ไดชื่อวาฆานสัมผัสส
ชาโทมนัสสเวทนา วาโทมนัสเกิดแตฆานสัมผัส ถาไดกลิ่นแลวแลมัธยัสถทามกลางอยู ก็ไดชื่อวา
ฆานสัมผัสสชาอุเบกขาเวทนา

  ถาไดลิ้มเลียรสแลวก็ชื่อชมยินดี เหมือนอยางนักเลงสุรานั้นไดดื่มกินสุราก็ชื่นชมวา
เอร็ดอรอย นับถือกันดวยกินสุรายินดีปรีดาดวยกันอยางนั้นไดชื่อวาชิวหาสัมผัสสชาโสมนัสสเวทนา

  ถาไดลิ้มเลียรสแลวมีความนอยเนื้อต่ําใจ เหมือนหนึ่งทานที่เปนสัปบุรุษ อุตสาหรักษาศีล
ของตนจะใหบริสุทธิ์ปราศจากมลทิล ครั้นวามีผูมาขมขืนใหกินสุรายาเมา เมื่อเขาขืนกรอกขืนเทลงใน
มุขทวารสุรานั้นลวงลําคอเขาไปได ก็มีความนอยเนื้อต่ําใจนั้นหนักหนา อยางนี้ไดชื่อวาชิวหาสัมผัสส
ชาโทมนัสสเวทนา

  เปนใจความวา สุดแทแตวาลิ้มเลียรสแลวมีความขึงความโกรธมีความนอยเนื้อต่ําใจแลว ก็
ไดชื่อวาโทมนัสสเวทนาเกิดแตชิวหาสัมผัส

  ถาไดลิ้มเลียรสแลว และมัธยัสถเปนทามกลางอยู ก็ไดชื่อวาชิวหาสัมผัสสชาอุเบกขา
เวทนา

  ถาไดถูกตองสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชอบอารมณ เปนตนวาไดเชยชมซึ่งรูปอันเปนวิสภาค และ
บังเกิดความกําหนัดยินดีดวยราคะดํากฤษณาหรรษาภิรมยตามกิจประเวณีคดีโลก อยางนี้ไดชื่อวากาย
สัมผัสสชาโสมนัสสเวทนา

  ถาถูกตองเขาแลวและมีความโทมนัสขัดแคน เหมือนหนึ่งวาคนนั้นอยูแลว ไมปรารถนาที่จะ
ถูกตองตัวเรา วาใหเห็นใกล ๆ เถิด เหมือนหนึ่งวาคนที่กายชั่วเปอนไปดวยตมและโคลน อสุจิลามก
เหม็นเนาเหม็นโขง คนเปอยหวะเปนเรื้อนและมะเร็งคุดทะราด มิไดสะอาดเราไมปรารถนาจะให
ถูกตอง ครั้นขืนเขาเบียดเสียดเขามาใหถูกตองกายเรา ๆ ก็มีความแคนยิ่งนักหนาอยางนี้แล ไดชื่อวา
กายสัมผัสสชาโทมนัสสเวทนา วาโทมนัสเกิดแตกายสัมผัส ถาจะมาถูกตองเขาแลว และมัธยัสถเปน
ทามกลางอยูก็ไดชื่อวากายสัมผัสสชาอุเบกขาเวทนา

  ถาและอารมณที่เปนอติอิฏฐารมณมาปรากฏแจงแกมโนทวารเหมือนหนึ่งวาหลับลงและฝน
เห็นที่ชอบใจ เปนตนวาฝนเห็นวาบูชาพระรัตนตรัยดวยดอกไมและของหอมเครื่องสักการบูชาสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ฝนวาไดฟงพระธรรมเทศนาก็ดี เมื่อฝนเปนอาทิฉะนี้ และมีความชื่นชมโสมนัสยินดีปรีดาอยางนี้
แล ไดชื่อวามโนสัมผัสสชาโสมนัสเวทนาวาเวทนาเกิดแตมโนสัมผัส

  ถาฝนเห็นที่ชั่วไมชอบอารมณ และบังเกิดโทมนัสขัดแคน ก็ไดชื่อวามโนสัมผัสสชา
โทมนัสเวทนา

  ถาฝนและมัธยัสถเปนทามกลางอยู ก็ไดชื่อวามโนสัมผัสสชาอุเบกขาเวทนา

  เวทนาทั้งหลายนี้ เมื่อจัดดวยภูมินั้นก็จัดเปนกามาพจรเวทนา ๕๔ รูปาพจรเวทนา ๑๕ 
อรูปพจรเวทนา ๑๒ โลกกุตตรเวทนา ๘ เปน ๘๙ ดวยกันเทากันกับจิต มากนักหนาถึงเพียงนี้ เหตุ
ดังนั้นสมเด็จพระชินสีหบรมศาสดาจารย จึงสงเคราะหเวทนาทั้งปวงเขาเปนกองอันหนึ่งก็เรียกวา
เวทนาขันธ

  และสัญญาเจตสิกนั้น พระพุทธองคก็สงเคราะหเขาไวเปนกองอันหนึ่งเหมือนกันกับเวทนา

  สัญญาเจตสิกนั้น เมื่อจําแนกออกไปโดยทวารนั้น จัดเปนสัญญา ๖ ประการ เปนจักษุ
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สัมผัสสชาสัญญาประการ ๑ โสตสัมผัสสชาสัญญาประการ ๑ ฆานสัมผัสสชาสัญญาประการ ๑ ชิวหา
สัมผัสสชาสัญญาประการ ๑ กายสัมผัสสชาสัญญาประการ ๑ มโนสัมผัสสชาสัญญาประการ ๑ เปน ๖ 
ประการดวยกัน

  จักขุสัมผัสสชาสัญญานั้น ไดแกสัญญาอันยุติในจักษุเกิดแตไดเห็นเปนตน ไดเห็นแลว
และสําคัญไดวาคนนั้นคนนี้สิ่งนี้สําคัญดวยสามารถไดเห็น อยางนี้ไดชื่อวาจักขุสัมผัสสชาสัญญา

  ถาไดฟงเสียงและสําคัญวาเสียงสิ่งนั้น ๆ เสียงคนนั้น ๆ สําคัญไดดวยสามารถไดยินเสียงนี้ 
ไดชื่อวาโสตสัมผัสสชาสัญญา

  ถาไดดมกลิ่นและสําคัญไดวาเปนกลิ่นสิ่งนั้น ๆ กลิ่นคนนั้น ๆ สําคัญไดดวยสามารถไดดม
กลิ่นนั้น ไดชื่อวาฆานสัมผัสสชาสัญญา

  ถาไดลิ้มเลียดูกอนจึงสําคัญไดวาสิ่งนั้น ๆ เปนรากไมอันนั้น เปนยา สิ่งนั้นเปนของสิ่งนั้น ๆ 
ไดสําคัญดวยสามารถไดลิ้มไดเลีย ไดบริโภคนี้ ไดชื่อวาชิวหาสัมผัสสชาสัญญา

  ถาไดสัมผัสถูกตองกอนจึงสําคัญไดวาเปนสิ่งนั้น เปนผูนั้น เปนตนของผูนั้นสําคัญไดดวย
สามารถไดถูกตองดังนี้ ไดชื่อวากายสัมผัสสชาสัญญา

  ถาสําคัญไดดวยมโนทวาร เหมือนทานเปนโยคาพจรเลาเรียนซึ่งสมถกัมมัฏฐานและ
วิปสสนากัมมัฏฐาน เมื่ออุคคหะและปฏิภาคะปรากฏแกมโนทวาร และทานสําคัญไดวาสิ่งนี้เขียว สิ่งนี้
เหลือง สิ่งนี้แดงสําคัญไดดวยจิตอยางนี้ไดชื่อวามโนสัมผัสสชาสัญญา

  ภิกษุและสามเณรที่ทานมีศรัทธาอุตสาหะเลาเรียน ซึ่งคันถธุระนั้นเลา เมื่อชํานิชํานาญ
แลวทานระลึกขึ้นมา ทานก็รูวาบทนี้บาทนี้คาถานี้อยูในคัมภีรนั้น ๆ สําคัญไดวาอยูผูกนั้น บรรทัดนั้น 
สําคัญไดดวยใจอยางนี้ ไดชื่อวามโนสัมผัสสชาสัญญา

  ลักษณะที่สําคัญไดวาอยูในคัมภีรนั้นผูกนั้น นั่นแลเปนลักษณะแหงสัญญา

  ลักษณะที่จําไดนั้น เปนพนักงานแหงสติปญญาตางหาก จะเปนพนักงานแหงสัญญานั้นหา
มิได สัญญานี้ใหรูแตหยาบ ๆ ใหรูแตวาอยูที่นั้นใหรูแตเทานั้น อันจะรูวิเศษขึ้นไปนั้นลักษณะแหง
ปญญาสัญญานั้นรูแตหยาบ วิญญาณนั้นใหรูเปนอยางกลาง ปญญานั้นใหรูเปนอยางยิ่งใหรูวิเศษกวา
สัญญาและวิญญาณ

  เปนใจความวา สัญญาที่เกิดขึ้นแลว และใหสําคัญไดดวยสามารถลําพังใจไมไดเห็น ไมได
ยิน ไมไดดม ไมไดลิ้มเลีย ไมไดสัมผัสถูกตองสําคัญไดดวยลําพังใจแหงตน อยางนี้ไดชื่อวามโน
สัมผัสสชาสัญญาจัดโดยทวารนั้นไดสัญญาถึง ๖ ประการ ดังพรรณนามาฉะนี้

  ถาจะจัดโดยภูมิ สัญญานั้นจัดเปนกามาพจรสัญญา ๕๔ รูปาพจรสัญญา ๑๕ อรูปพจร
สัญญา ๑๒ โลกุตตรสัญญา ๘ ผสมเขาเปนสัญญา ๘๙ เทากันกับจิตมากนักหนาถึงเพียงนี้ นั้นแหละ
สมเด็จพระชินสีหบรมศาสดาจารยจึงจัดสัญญาเขาเปนกองหนึ่ง ไดชื่อวาสัญญาขันธ

  สังขารขันธนั้นไดแกเจตนาเจตสิก ๆ นั้น มีลักษณะอันจะชักนําซึ่งจิตและเจตสิกทั้งหลาย
บรรดาที่เกิดพรอมดวยตน

  เจตนานั้นเมื่อแจกออกไปโดยทวารนั้น แจกเปนจักขุสัมผัสสชาเจตนา โสตสัมผัสสชา
เจตนา ฆานสัมผัสสชาเจตนา ชิวหาสัมผัสสชาเจตนา กายสัมผัสสชาเจตนา มโนสัมผัสสชาเจตนา 
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มโนสัมผัสสชาเจตนา ยกแตเวทนาสัญญาเสียแลวยังเหลืออยู ๕๐ นั้น จัดเปนสังขารขันธสิ้นทั้งนั้น

  พระพุทธโฆษาจารยเจา เมื่อสําแดงรูปขันธในที่ ๑ สําแดงวิญญาณขันธในที่ ๒ เวทนา
ขันธในที่ ๓ สัญญาขันธในที่ ๔ สังขารขันธในที่ ๕ ดวยประฉะนี้

  ลําดับนั้นจึงจําแนกอรรถาธิบายแหงพระบาลีออกไปตามนัยแหงพระอภิธรรมบทภาชนียวา

  “อทุธาสนฺตติสมยเขณวเสน จตุธา อตีตํ นาม โหติ” วาเบญจขันธอันจะไดชื่อวาอดีต 
และอนาคต และปจจุบัน มีกําหนดปริเฉท ๔ ประการ คือ อัทธาปริเฉทประการ ๑ สันตติปริจเฉท
ประการ ๑ สมยปริจเฉทประการ ๑ ขณปริจเฉทประการ ๑

  อัทธาปริจเฉทนั้น กําหนดอัทธา ๓ ประการ คือ อดีตอัทธาประการ ๑ อนาคตอัทธา
ประการ ๑ ปจจุบันอัทธาประการ ๑

  “ปฏิสนฺธิโต ปุพฺเพ อตีตํ” กําหนดกาลอันเปนเบื้องหลังในกอน ตั้งแตปฏิสนธิในปจจุบัน
ภพนี้ไป ไดชื่อวาอดีตอัทธา

  “จตุโต อุทฺธ”ํ กําหนดกานอันเปนเบื้องหนา ตั้งแตจุติจิตในปจจุบันภพนี้ไดชื่อวาอนาคต
อัทธา

  “อุภินฺนมนฺตเร” กําหนดกาลในระหวางแหงจุติและปฏิสนธิในปจจุบันภพนี้ ไดชื่อวา
ปจจุบันอัทธา กําหนดอัทธาทั้ง ๓ คืออดีตอัทธา อนาคตอัทธา ปจจุบันอัทธา นี่แลไดชื่อวาอัทธา
ปริจเฉท

  และสันตติปริจเฉทนั้น กําหนดสันตติ ๓ ประการ คือ อดีตสันตติประการ ๑ อนาคตสันตติ
ประการ ๑ ปจจุบันสันตติประการ ๑ เปน ๓ ประการดวยกัน

  “สภาคเอกอุตุสมุฏานเอกาหาวสมุฏานฺจ” ขอซึ่งจะรูกําหนดสันตตินั้น รูดวยฤดู
รอนและเย็นอันยังบมิไดแปลก สมุฏฐานรูปอันยังมิไดแปลก รูดวยอาหาร

  อธิบายวา ในระหวางที่หนาวอยู และยังไมกลับรอน รอนอยูและยังไมกลับหนาวนั้นก็ดี ใน
ระหวางที่แสบทองอยูยังมิไดบริโภคอาหารและยังไมกลับอิ่มนั้นก็ดี ที่อิ่มอยูยังไมกลับแสบทองนั้นก็ดี
กําหนดกาลในระหวาง ๒ อยางนี้ไดชื่อวาปจจุบันสันตติ

  รอนและเย็นที่แปลก อาหารสมุฏฐานรูปที่แปลก มีแลวในเบื้องหลังแหงปจจุบันสันตติ ได
ชื่อวาอนาคตสันตติ

  กําหนดสันตติทั้ง ๓ คือ อดีตสันตติ อนาคตสันตติ ปจจุบันสันตติ นี้แลไดชื่อวาสันตติ
ปริจเฉท

  และสมัยปริจเฉทนั้น กําหนดสมัย ๓ ประการ คือ อดีตสมัย อนาคตสมัย ปจจุบันสมัย

  “เอกวิถึ เอกชวน เอกาสมาปตฺติสมุฏาน”ํ นักปราชญพึงสันนิษฐานวา กาลอัน
กามาพจรชวนเสวยอารมณ แหงละวิถี ๆ นั้นจัดเปนสมัยแตละอัน ๆ

  ถาจะวาฝายสหรคตนั้น การที่เขาสูสมาบัติแตละครั้ง ๆ นั้น จัดเปนสมัยแตละอัน ๆ
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  สมัยที่เปนเบื้องหลัง ๆ นั้น ไดชื่อวาอดีตสมัย สมัยที่จักมีในเบื้องหนานั้น ไดชื่อวาอนาคต
สมัย สมัยที่ประกอบในปจจุบันนี้ ไดชื่อวาปจจุบันสมัย กําหนดสมัยปริจเฉท ๓ ประการฉะนี้

  แลขณปริจเฉทนั้น กําหนดเปน ๓ ประการ เปนอดีตขณะ อนาคตขณะ ปจจุบันขณะ
เหมือนกัน อดีตขณะนั้นคือ ขณะจิตที่ดับในเบื้องหลัง ๆ อนาคตขณะนั้น คือขณะจิตที่จะบังเกิดใน
เบื้องหนา ๆ ปจจุบันขณะนั้น  “ขณตฺตยปริยาปนฺนํ” คือขณะจิตอันประกอบดวยขณะทั้ง ๓ คือ อุป
ปาทขณะ ฐิติขณะ ภังคขณะ ที่บังเกิดในปจจุบัน

  เปนใจความวาขันธทั้ง ๕ ที่สมเด็จพระสรรเพชญพุทธองคตรัสเทศนามาเปนอดีต อนาคต 
ปจจุบันนั้น มีการสังเกตดวยปริจเฉททั้ง ๔ คือ อัทธาปริจเฉท สมยปริจเฉท ขณปริจเฉท โดนพรรณา
มาฉะนี้

  และลักษณะที่จะจัดรูปธรรม เปนอดีต อนาคต ปจจุบันดวยสามารถสันตตินั้น เฉพาะจัดแต
อุตุชรูป และอาหารชรูป และจิตชรูป

  “กามฺมสมุฏฐานสฺส อตีตาทิเภโท นตฺถ”ิ และกัมมัชชารูปนั้นจะไดจัดเปนอดีต อนาคต 
ปจจุบัน ดวยสามารถสันตติหาบมิได กัมมัชชรูปนั้นผูอุปถัมภค้ําชูทั้ง ๓ กองจะพลอยเปน อดีต 
อนาคต ปจจุบัน ก็เพราะอุปถัมภแกอุตุชรูป อาหารรูป จิตชรูป

  วิสัชนาในเบญจขันธ อันเปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ยุติแตเทานี้

  แตนี้จะวิสัชนาดวยเบญจขันธภายในและภายนอกสืบตอไป “นิยกชฺฌตฺตํป อชฺฌตฺตํ ปร
ปุคฺคลิกํปจ พหิทฺธาติ เวทิตพฺพ”ํ 

  นักปราชญพึงรูวาขันธทั้ง ๕ ซึ่งยุติในสันดานแหงตนนี้แล ไดชื่อวาเบญจขันธภายใน

  และขันธทั้ง ๕ ที่ยุติในสันดานแหงบุคคลผูอื่น ๆ นั้น ไดชื่อวาเบญจขันธภายนอก

“โอฬาริกสุขุมเภโท วุตฺตนโยว” และรูปขันธที่จะหยาบ จะละเอียดนั้น พึงรูโดยนัยที่
วิสัชนามาแลวแตหลังเถิด

  ในที่นี้จะวิสัชนาแตในหีนรูป และประณีตรูปสืบตอไป

  หีนรูปนั้นไดแกรูปอันชั่ว ประณีตรูปนั้นไดแกรูปอันประณีตบรรจง

  อธิบายวา รูปแหงพรหมอันอยูชั้นอกนิฏฐนั้นไดเอามาเปรียบกันกับรูปพรหมในชั้นสุทัสสี ๆ
เปนหีนรูป รูปพรหมในชั้นอกนิฏฐเปนปณีตรูป และรูปพรหมในชั้นสุทัสสีนั้น ถาเอามาเปรียบมาเทียบ
กันกับรูปพรหมในชั้นสุทัสสา ๆ เปนหีนรูป รูปพรหมในชั้นสุททัสสีเปนปณีตรูปและรูปพรหมในชั้นสุทัส
สานั้น ถาเอามาเปรียบมาเคียงกันกับรูปพรหมในชั้นอตัปปา ๆ เปนหีนรูป รูปพรหมในชั้นสุทัสสีเปน
ปณีตรูปและอรูปพรหมในชั้นอตัปปา ๆ เปนหีนรูป รูปพรหมในชั้นสุทัสสาเปนปณีตรูปและอรูปพรหม
ในชั้นอตัปปานั้น ถาเอามาเปรียบมาเคียงกันกับรูปพรหมในชั้นอวิหา ๆ เปนหีนรูป รูปพรหมในชั้นอตัป
ปาเปนปณีตรูปตกวาพรหมในชั้นสูงชั้นบนนั้นรูปปณีตกวาพรหมในชั้นต่ํา พรหมชั้นต่ํา ๆ นั้นรูปเลวกวา
พรหมชั้นบน ๆ ซึ่งดีกวากัน ชั่วกวากันเปนจํานวนลําดับ ๆ เปนชั้น ๆ กัน โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้ 
พึงรูหีนรูปแลปณีตรูป ใหตลอดลงมาตราบเทาถึงกามาวจรรูป โดยนัยดังสําแดงมานี้เถิด แตทวา
สําแดงดังนี้ ยังเปนปริยายอยูอยางไมแทกอน ถาจะวาโดยปริยาย จะวาแทนั้นรูปอันใดบังเกิดดวย
กุศลวิบาก รูปอันนี้เรียกวา ปณีตรูป รูปอันใดบังเกิดดวยอกุศลวิบากรูปอันนั้นไดชื่อวา หีนรูป แลรูปที่
เปนทูเรรูป สันติเกรูปนั้น นักปราชญพึงรูตามประเทศที่ไกลแลใกลนั้นเถิด ที่ไกลแลที่ใกลนั้นก็ไกล
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เปนชั้น ๆ ใกลกันเปนชั้น ๆ โดยลําดับ ๆ เหมือนอยางที่ทานจัดเปนหีนรูป แลปณีตรูปนั้น

  เปนใจความวา รูปทั้งปวงแตบรรดาที่สําแดงมานี้ สมเด็จพระสรรเพชญพุทธองคประมวล
เขาเปนหมวดเปนกองแลว ก็ตรัสเรียกนามบัญญัติชื่อวารูปขันธ ธรรมสิ่งอื่น ๆ ที่พนไปจากรูปนี้ จึงจะ
จัดเขาเปนกอง ๆ ก็ดี พระพุทธองคจะไดตรัสเรียกชื่อวารูปขันธหาบมิไดสําแดงรูปขันธตามนัยแหง
พระธรรมบทภาชนีย ยุติการเทานี้

  แตนี้จะสําแดงเวทนาขันธ ตามนัยแหงพระอภิธรรมบทภาชนียสืบตอไป

  แทจริงเวทนาที่จะหยาบจะละเอียดนั้น เปนดวยสามารถชาติประการ ๑ เปนโดยสภาวะปกติ
ประการ ๑ เปนดวยสามารถบุคคลประการ ๑ เปนดวยสามารถโลกิยแลโลกุตตรประการ ๑ เปน ๔ 
ประการดังนี้

  ขอซึ่งเวทนาหยาบแลละเอียด ดวยสามารถชาตินั้นเปนประการใด

  อธิบายวาเวทนาอันประกอบในอกุศลจิตนั้น ไดชื่อวาเปนเวทนาอันหยาบกวากุศลเวทนา 
แลวิปากาพยากตเวทนา แลกิริยาพยากตเวทนา

   “สาวชฺชกิริยเหตุโต” เพราะเหตุวาเวทนาอันยุติในอกุศลจิตนั้น ประพฤติฟุงซานบมิได
ระงับ เปนเหตุใหกระทําการอันกอปรดวยโทษทุจริตตาง ๆ

   “กิเลสสนฺตาปภาวโต” อันหนึ่งวาอกุศลเวทนาฟุงซานบมิไดระงับ เพราะเหตุ
ประกอบดวยกิเลส เดือดรอนดวยอํานาจกิเลส เหตุดังนั้นอกุศลเวทนาจึงไดชื่อวาหยาบกวากุศล
เวทนา ดวยประการฉะนี้

   “วิปากาพฺยากตาย โอฬาริกา” แลชื่อวาอกุศลเวทนาหยาบกวาวิปากาพยากตเวทนา
นั้น  “สพฺยาปารโต สอุสฺสาหโต” เพราะเหตุวาอกุศลเวทนานั้น กอปรดวยขวนขวายกอปรดวย
อุตสาหะ กอปรดวยวิบาก เดือดรอนอยูดวยอํานาจกิเลส กอปรดวยพยาบาทแลโทษทุจริตอันยุติใน
กายทวารวจีทวารมโนทวาร

   “กิริยาพยากตาย โอฬาริกา” แลขอที่วาอกุศลเวทนาหยาบกวากิริยาพยากตเวทนานั้น
กอปรดวยวิบากเดือดรอนอยูดวยกิเลสกอปรดวยพยาบาทแลโทษทุจริตมีประการตาง ๆ

  ตกวาอกุศลเวทนานั้น หยาบกวากุศลเวทนา แลวิปากาพยากตเวทนา แลกิริยาพยากต
เวทนา

  ฝายกุศลเวทนา วิปากาพยากตเวทนานั้น กิริยาพยากตเวทนา

  ฝายกุศลเวทนา วิปากาพยากตเวทนานั้น กิริยาพยากตเวทนานั้นไดชื่อวาละเอียดกวา
อกุศลเวทนาดวยประการฉะนี้

  แลอกุศลเวทนานั้นเลา ไดชื่อวาหยาบกวาพยากตเวทนาทั้งสองประการ เพราะเหตุวา
ประกอบดวยขวนขวายแลอุตสาหะประกอบดวยวิบาก ตกวาพยากตเวทนานั้นละเอียดกวากุศลเวทนา

   “ชสติวเสน โอฬาริกสุขุมตา เวทิตพฺพา” นักปราชญผูมีปญญาพึงรูเวทนาวาหยาบกวา
กันละเอียดกวากัน ดวยอํานาจชาติโดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้
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  เวทนาจะหยาบละเอียดโดยสภาวะปกตินั้น เปนประการใดเลา

  อธิบายวาทุกขเวทนานั้นหยาบกวาสุขเวทนา แลอุเบกขาเวทนา ๆ นั้นละเอียดวา
ทุกขเวทนา ทุกขเวทนานั้นไดชื่อวาหยาบ เพราะเหตุวาปราศจากยินดี มีแตความลําบากนั้นแผซานไป
ใหบังเกิดสะดุงตกใจประหวั่นขวัญหาย ครอบงํากระทําใหลําบากกาย ลําบากจิต อันธรรมดา
ทุกขเวทนานี้มีแตกระทําใหเศราหมองหมนไหมนั้นตาง ๆ ที่จะใหสบายกายสบายจิตมาตรวานอยหนึ่ง
นั้นหาบมิได เหตุดังนั้นจึงวาหยาบกวาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนา

  แลสุขเวทนานั้น ถาจะเปรียบกับอุเบกขาก็ไดชื่อวาหยาบกวาอุเบกขา เพราะเหตุวาสุข
เวทนานั้น ยังแผซานยังกระทําใหกายกําเริบอยูไดประพฤติระงับสงบสงัดเหมือนดังอุเบกขาเวทนานั้น
หาบมิได เหตุฉะนี้สุขเวทนาจึงไดชื่อวาหยาบกวาอุเบกขาเวทนา พึงรูวาเทวนาหยาบกวากันละเอียด
กวากัน โดยสภาวะปกติตามนัยที่แสดงมานี้

  อธิบายวาเวทนาอันยุติ ในสันดานแหงบุคคลที่หาบมิไดเขาสูสมาบัตินั้น หยาบกวาเวทนา
อันยุติในสันดานแหงบุคคลที่หาบมิไดเขาสูสมาบัติ มีจิตสันดานอันฟุงซานกําเริบในอารมณตาง ๆ เมื่อ
จิตสันดานยังฟุงซานอยูดังนั้นเวทนาที่เปนพนักงานเสวยอารมณฟุงซานกําเริบอยู บมิไดระงับ
เหมือนกันกับจิตเหตุฉะนี้เวทนาในสันดานแหงบุคคลที่เขาสูสมาบัติ จึงไดชื่อวาหยาบกวาเวทนาใน
สันดานแหงบุคคลที่เขาสูสมาบัตินั้น ๆ ไดชื่อวาเปนเวทนาอันเปนสขุมเปนเวทนาอันละเอียด

  แลบุคคลที่เขาสูสมาบัติเหมือนกันนั้นวามีเวทนาอันละเอียดนั้น ก็ยังหยาบกวากันละเอียด
กวากันเปนชั้น ๆ จะไดเหมือนกันหาบมิได

  เวทนาในทุติยฌานนั้น ละเอียดกวาเวทนาในปฐมฌาน ๆ นั้นหยาบกวาเวทนาในทุติยฌาน
แลเวทนาในตติยฌานละเอียดวาเวทนาในทุติยฌาน ๆ นั้นหยาบละเอียดกวาเวทนาในตติยฌาน และ
เวทนาในจตุตถฌานนั้นละเอียดกวาเวทนาในตติยฌาน เวทนาในปฐมารูปฌานนั้นละเอียดกวาเวทนา
ในรูปาพจรจตุตถฌาน เวทนาในทุติยารูปฌานนั้นกวาเวทนาในทุติยารูปฌาน เวทนาในจตุคถารูป
ฌานละเอียดกวาเวทนาในตติยารูปฌานตกวาละเอียดกวากันเปนชั้น ๆ หยาบกวากันเปนชั้น ๆ ดวย
สามารถสมบัติอันสูงกวากันนักปราชญผูมีปญญาพึงรูเวทนากวาหยาบละเอียด ดวยสามรถบุคคล
โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้

  แลเวทนาจะหยาบจะละเอียดดวยสามารถ เปนโลกิยะแลโลกุตระนั้นเปนประการใด อธิบาย
วา เวทนาในโลกิยจิตนั้นหยาบกวาเวทนาในโลกุตตรจิต เพราะเหตุโลกิยจิตนั้น กอปรดวยอาสวะ ๔ 
ประการ โอฆะ ๔ ประการ โยคะ ๔ ประการ คณฐะ ๔ ประการ นิวรณ ๕ ประการ อุปาทาน ๔ ประการ 
กิเลส ๑๐ ประการ สังโยชน ๑๐ ประการ

  ถึงกิเลสที่นับโดยพิสดารได ๑๕๐๐ ตัณหา ๑๐๘ นั้นก็ยอมประกอบในโลกิยจิต เหตุนี้
เวทนาในโลกิยจิตนั้นจึงไดชื่อวาเปนเวทนาอันหยาบ

  ฝายวาจิตเปนโลกุตตระนั้นสิปราศจากกิเลสสิ้งทั้งปวง เหตุฉะนี้เวทนาในโลกุตตรจิตนั้น จึง
ไดชื่อวาสุขุมเวทนาเปนเวทนาอยางละอียดอยางยิ่ง

  สําแดงเวทนาอยางหยาบอยางละเอียด โดยชาติแลสภาวะหยาบ แลละเอียดโดยบุคคล
โดยภูมิโลกิยะแลโลกุตตระเทานี้ แตนี้จักยกเอาชาติ แลสภาวะแลบุคคลแลภูมิโลกิยะโลกุตตระ มา
สําแดงเจือกันใหเห็นตางแหงเวทนาขันธ ตามนัยแหงบทภาชนียในคัมภีรพระอภิธรรมนั้น

  แทจิรงอกุศลวิบากเวทนานั้นสิเปนชาติพยากฤตเมื่อจัดโดยชาตินั้นจัดเปนสุขุมเวทนา เมื่อ
จัดโดยสภาวะแลบุคคลแลภูมินั้นจัดเปนโอฬาริกเวทนา
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  แลกุศลวิบากเวทนานั้นเลาเมื่อจัดโดยชาติเปนสุขุมเวทนา เมื่อจัดโดยบุคคลโดยภูมินั้น ถา
บังเกิดในสันดานแหงปุถุชน บังเกิดในภูมิโลกิยจิตก็จัดเปนโอฬาริกเวทนา ถาบังเกิดในสันดานแหง
พระอริยบุคคล บังเกิดในภูมิโลกุตตรจิตนั้นก็จัดเปนสุขุมเวทนา ผูมีปญญาพึงรูในเวทนาอันตางดวยวิธี
ที่จัดชาติจัดสภาวบุคคลจัดภูมิกันโดยนัยที่สําแดงมานี้

  ประการหนึ่งใหรูเวทนานี้ถึงมีชาติเสมอกันก็ยังหยาบกวากันละเอียดกวากันเปนอยาง ๆ อยู 
จะไดเหมือนกันเปนแบบเดียวกันหามิไดเหมือนอยางกุศลเวทนานั้น เมื่อจัดโดยชาติจัดเปนโอฬาริก
เวทนาสิ้งทั้งปวง ครั้นเอามาเปรียบมาเคียงกันแตในกองแหงตนนั้น เวทนาในโมหจิต หยาบกวา
เวทนาในโลภจิต ๆ นั้นหยาบกวาเวทนาในโมหจิต เวทนาในโมหจิตที่เห็นผิดเปนนิยตมิจฉาทิฏฐินั้น
หยาบวาเวทนาในโมหจิตที่เห็นผิดเปนอนิยตมิจฉาทิฏฐิ ถึงเปนนิยตมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันก็ดีที่มีโทษ
มาก เปนกัปปฏฐีติจะทนทุกขเวทนานานจนสิ้นกาลกัลปนั้น มีเวทนาอันหยาบกวาเวทนาในจิตที่เปน
นิยตมิจฉาทิฏฐิแลมีโทษนอย บิมิไดตั้งอยูนานสิ้นกัลป ถึงเปนกัลปทิฏฐิดวยกัน จะตั้งอยูนานสิ้นกัลป
หนึ่งเหมือนกัน จิตที่เปนอสังขาริกถือผิดโดยธรรมดาผูจะชักชวนมิไดนั้น มีเวทนาอันหยาบกวาเวทนา
ในจิตที่เปนสสังขาริกถือผิดดวยมีผูชวน

  “อวิเสเสน อกุสลา พหุวิปากา โอฬาริกา” ถาจะวิสัชนาโดยมิไดแปลกนั้นแตบรรดา
อกุศลจิตที่ใหโทษมากนั้นมีเวทนาอันหยาบ กวาเวทนาในอกุศลจิตที่ใหโทษนอย

  ฝายกุศลนั้น กุศลจิตแตบรรดาที่ใหผลมาก มีเวทนาอันละเอียดกวาเวทนาในกุศลจิตที่
ใหผลนอย

  กุศลที่เปนเบื้องต่ําในกามาพจรนั้น มีเวทนาหยาบกวากุศลจิตที่เปนอรูปพจร ๆ นั้นวามี
เวทนาละเอียดเปนอุกฤฏถึงเพียงนี้ ก็ยังหยาบกวาเวทนาในกุศลจิตที่เปนอรูปพจร ๆ นั้นละเอียดเปน
อุกฤษฏถึงเพียงนี้ ก็ยังหยาบกวาเวทนาในกุศลจิตที่เปนพระโลกุตตระ ๆ ละเอียดยิ่งนัก

  นัยหนึ่งวาจิตกองเดียวกันเปนกามาพจรกุศลเหมือนกันก็ดีเวทนาจะไดเหมือนกันหาบมิได

  “ทานมยา โอฬาริกา” จิตที่เปนทานมัยใหสําเร็จกิจบําเพ็ญทานนั้นมีเวทนาหยาบกวา
เวทนาในจิตเปนศีลมัยใหสําเร็จกิจบําเพ็ญศีล ๆ นัยวาเวทนาละเอียดแลว ก็ยังหยาบกวาเวทนาในจิต
ที่เปนภาวนามัย ใหสําเร็จกิจบําเพ็ญภาวนา

  ถึงภาวนาจิตเหมือนกันก็ดี วามีเวทนาละเอียดแลวก็ยังไมละเอียดเหมือนกัน

  “ทุเหตุกา โอฬาริกา” ภาวนาจิตที่เปนทุเหตุนั้น มีเวทนาหยาบกวาภาวนาจิตที่เปนไตร
เหตุนั้น เวทนาละเอียดกวาภาวนาจิตทุเหตุ

  ถาเปนไตรเหตุดวยกันเลา ภาวนาจิตที่เปนไตรเหตุ สสังขาริกนั้นมีเวทนาหยาบกวาเทวนา
ในภาวนาจิตที่เปนไตรอสังขาริก

  ตกวากามาพจรกุศลจิตไตรอสังขาริก อันสัมปยุตดวยอุเบกขาเวทนานี้แล มีเวทนาละเอียด
กวากามาพจรกุศลจิตทั้ง ๗ ดวง ถึงฌานจิตดวยกันก็มีเวทนาละเอียดกวากันเปนชั้น ๆ ถึงพระโลกุตต
รจิตดวยกันก็มีเวทนาละเอียดกวากันเปนชั้น ๆ

  เวทนาในจิตพระโสดานั้น หยาบกวาเวทนาในจิตพระสกทาคา ๆ นั้นวาละเอียดแลว ก็ยัง
หยาบกวาเวทนาในจิตพระอนาคา ๆ นั้นวาละเอียดแลว ก็ยังหยาบกวาเวทนาในจิตพระอรหันต

  ตกวาละเอียดกวากันเปนชั้น ๆ เปนลําดับ ๆ กันดังนี้
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  “ขนฺเธสุ ญาณเภทตฺถ”ํ เบื้องหนาแตนี้จะสําแดงพิธีอันพิจารณาเบญขันธ เพื่อจะใหพระ
โยคาพจรกุลบุตรมีปญญาแตกฉานฉลาดในพิธีพิจารณาเบญขันธ อันเปนภูมิพื้นที่ตั้งแหงพระวิปสสนา
ปญญา

  “วิฺญาตพฺโพ วิภาวินา” นักปราชญพึงรูในพิธีพิจารณาในเบญจขันธ ๖ ประการ

  “กมโต” คือพิจาณาโดยลําดับประการ ๑  “อตฺถสิทฺธิโต” คือพิจารณาโดยอัตถสิทธิ
ประการ ๑  “อนุนาธิกโต” คือพิจารณาโดยมิไดหยอนมิไดยิ่งประการ ๑  “อุปมาโต” คือพิจารณา
โดยอุปมาประการ ๑  “ทฏพฺพโต” คือพิจารณาโดยเห็นประการ ๑  “วิเสสโต” คือพิจารณาโดย
วิเศษประการ ๑ สิริเปนพิธีพิจารณาเบญจขันธ ๖ ประการดวยกัน

  “กมโต” ขอซึ่งวาใหพิจารณาโดยลําดับนั้น กําหนดลําดับมี ๕ ประการ คือ อุปปตติกกมะ 
ลําดับที่บังเกิดนั้นประการ ๑ ปหานักกมะลําดับที่สละนั้นประการ ๑ ปฏิปตติกกมะ ลําดับที่ปฏิบัตินั้น
ประการ ๑ ภูมิกกมะ ลําดับแหงภูมิประการ ๑ เทศนากกมะ ลําดับแหงเทศนา ๑ เปน ๕ ประการ
ดวยกัน

  อุปปตติกกมะ ลําดับที่บังเกิดนั้น ใหพระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณาเปญจขันธ จิตเดิมแต
แรกปฏิสนธิในครรภแหงมารดานั้นมาตราบเทาถึงจุติจิต ใหเห็นแจงวาสรรพสัตวทั้งหลายที่บังเกิดใน
ครรภแหงมารดานั้น  “ปมํ กลฺลํ โหติ” เดิมเมื่อแรกตั้งปฏิสนธินั้นเปนกลละมีประมาณเทาหยาด
น้ํามันงาอันใหญอยูนั้นถึง ๑ วัน จึงคอยขนเขาเปนอันพุทะมีสัณฐานดังดีบุกอันแหลมแหลวเปนอัมพุ
ทะอยู ๗ วันจึงขนเปสิคือชิ้นเนื้อมีสัณฐานดังปุมเปลือกในเปลือกไขเปสิอยู ๗ จึงเปนฆนะขนเขาเปน
แทงเปนฆนะอยู ๗ วัน  “ปฺจ สาขา ชายนฺติ” จึงเปนปญจสาขาแตกเปนปุม ๕ แหงคือ มือ ๒ เทา 
๒ ศีรษะ ๑ เรียกวาปญจสาขาอยูนั้นก็ ๗ วัย

  “สตฺตเมว สตฺตาเห” เมื่อลวงไปไดเจ็ดวัน ๗ หน คิดเปน ๔๙ วัน ดวยกันแลว จักขุทสกะ
อันเปนกัมสมุฏฐานกลาปนั้นบังเกิดขึ้น ครั้นจักขุทสกะเกิดแลว  “อติกฺกนฺเต” ลวงไปอีก ๗ วันจึงจะ
บังเกิดโสตทสกะ ไปอีก ๗ วันจึงบังเกิดฆานทสกะ ไปอีก ๗ วันจึงบังเกิดชิวหาทสกะ ลวงไปอีก ๗
วันจึงบังเกิดกายสทกะ ตกวาหูตาอายตนะก็บังเกิดในขณะนั้น เมื่อตั้งรูปกายขึ้นไดแลว แลโอชะแหง
อาหารที่มารดาบริโภคนั้นซับซาบซึ่งแผไปในกายแหงทารกกาลใด อาหารสมุฏฐานกลาปก็บังเกิดขึ้น
จําเดิมแตนั้นไป

  นักปราชญผูมีปญญา พึงคิดธรรมสังเวชเถิดวาสัตวอันบังเกิดในครรภแหงมารดานั้น แสน
ทุกขแสนลําบากนั่งอยูบนกระเพาะอาหารเกาอาหารใหมอยูบนศีรษะ ตัวสัตวนั้นอยูกลาง คางนั้นเทา
ลงอยูเหนือเขา มือทั้งสองกอดเขานั่งหยองผินหนาเขาไปขางกระดูกสันหลังมารดามีครุวนาดุจดัง
วานรหนีฝน เขาไปอยูในโพรงไมเมื่อยามฝน แสนยากแสนลําบากแสนเวทนา กาลเมื่อนประสูติจาก
ครรภมารดานั้นก็สุดลําบากเสวยทุกขเวทนานั้นสาหัส มีอุปมาดังชางสารตัวใหญอันบุคคลไสออกไป
ตามชองดานอันนอยแลไดเสวยทุกขเวทนามีกําลัง เมื่อพนจากครรภมารดาแลวแลรองไหดิ้นรนไดใน
กาลนั้น รูปกลาปทั้ง ๒๑ กลาป จึงมีพรอมในสันดานสัตวจําเดิมแตนั้นไป

  สําแดงมาทั้งนี้ ดวยสามารถสัตวนั้นเปนศัพกไสยกสัตว เปนสัตวอันบังเกิดในครรภมารดา

  ถาสัตวนั้นบังเกิดในกําเนิดสังเสทชะ แลอุปปาติกะในปฏิสนธิขณะเมื่อตั้งปฏิสนธินั้น มี
กัมมัชชรูปบังเกิดพรอมถึงเจ็ดกลาป คือ จักขุทสกะ โสตสทกะ ฆานทสกะ ชิวหาทสกะ กายทสกะ 
ภาวทสกะ วัตถุสกะเปนเจ็ดกลาปดวยกันฉะนี้

  เจดกลาปนี้ วาโดยอุกฤษฏ ถาจะวาโดยโอมมกในปฏิสนธิขณะแหงสังเสทชสัตว แลอุปปา
ติกสัตวนั้น มีรูปเกิดพรอมแตสามกลาป คือ กายทสกะ ภาวทสกะ วัตถุทสกะ เหมือนกันกับคัพภไสยก
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สัตว ตอมาในประวัติการณ รูปกลาปทั้งปวงจึงบังเกิดพรอมจําเดิมแตนั้นไปก็มีแตจะบายหนาเขามา
ชรามรณะ

  สภาวพิจารณาเบญจขันธ จําเดิมแตแรกปฏิสนธินั้น เปนลําดับ ๆ มาตราบเทาถึงจุติจิต นี้แล
ไดชื่อวาอุปปตติกกมะพิจารณาขันธโดยลําดับที่เกิด

  แลปหานักกมะพิจารณาขันธโดยลําดับที่สละเสียนั้น ใหพระโยคาพจรเจาพิจารณากอง
กิเลส ซึ่งพระอริยมรรคทั้ง ๓ ละเสียขาดโดยลําดับ ๆ กัน แทจริงกิริยาที่จะละกิเลสไดนั้น ไดชื่อวาละ
ขันธเสียไดเพราะกิเลสทั้งหลายเปนตนวา โลภะ โทสะ โมหะ นั้นนับเขาในสังขารขันธ เวทนาแล
สัญญาวิญญาณที่เกิดพรอมดวยกิเลสนั้น นับเขาในเวทนาขันธ สัญญาขันธแลวิญญาณขันธ เมื่อพระ
อริยมรรคทั้ง ๔ ประการบังเกิดในสันดานแลละกองกิเลสเสียไดเปนลําดับ ๆ คือพระโสดาละอกุศลจิต
ได ๕ ดวงพระสกทาคาละกองกุศลจิตที่หยาบไดละเอียด พระอนาคาละโทสจิตขาดได ๒ ดวง พระ
อรหัตตละกุศลจิตเสียไดสิ้นเสร็จ ละกิเลสไดเปนลําดับ ๆ ดังนี้ ไดชื่อวาละขันธเสียไดโดยลําดับ ๆ

  นักปราชญพึงสันนิษฐานวา กิริยาที่พิจารณากองกิเลสอันพระอริยมรรคทั้ง ๔ ละเสียโดย
ลําดับ ๆ นี้แล ไดชื่อวาปหานักกมะพิจารณาขันธโดยลําดับที่สละเสียได

  แลปฏิบัติติกกมะ พิจารณาขันธโดยลําดับแหงปฏิบัตินั้น คือใหพิจารณาศีลวิสุทธิแลว 
ลําดับนั้นใหพิจารณาจิตวิสุทธิ ลําดับนั้นใหพิจารณาทิฏฐิวิสุทธิ ถัดนั้นใหพิจารณากังขาวิตรณวิสุทธิ
ถัดนั้นใหพิจารณาปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ในที่สุดนั้นใหพิจารณาญาณทัสสวิสุทธิ

  กิริยาพิจารณาวิสุทธิ ๗ ประการ โดยลําดับ ๆ ดังนี้แลไดชื่อวาพิจารณาขันธ โดยลําดับแหง
ปฏิบัติ

  เพราะเหตุวากายแลจิตที่ไดสําเร็จกิจ ปฏิบัติวิสุทธิ ๗ ประการนั้นจะไดพนจากเบญขันธหา
บมิได แตลวนนับเขาในเบญขันธสิ้นทั้งนั้น

  เหตุฉะนี้ กายเมื่อพิจารณาวิสุทธิ ๗ ประการนั้นจึงไดชื่อวาปฏิปตติกกมะ พิจารณาขันธโดย
ลําดับแหงปฏิบัติก็มีดวยประการฉะนี้

  แลภูมิกกมะ พิจารณาขันธโดยลําดับแหงภูมินั้น ใหพิจารณาเบญจขันธอันเปนไปในภูมิทั้ง 
๔ คือ กามาพจรภูมิ รูปาพจรภูมิ อรูปาพจรภูมิ โลกุตตรภูมิ

  แลเทศนากกมะ พิจารณาขันธโดยลําดับแหงเทศนานั้น คือใหพิจารณาพระสติปฏฐานทั้ง
๔ สัมมัปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อันฐังคิกมรรค ๘ ใหพิจารณาทานกถา 
ศีลกถา สัคคกถา กามาทีนวกถา เนกขัมมานิสังสกถา กิริยาที่พิจารณาพระสัทธรรมสิ้นทั้งปวงนี้ ไดชื่อ
วาพิจารณาขันธโดยลําดับแหงเทศนา

  เพราะวาธรรมทั้งปวงนี้ จะพนออกไปจากขันธบัญญัติหาบมิไดแตลวนนับเขาในขันธสิ้นทั้ง
ปวงโดยกําหนดอุกฤกฏนั้นจนถึงมัคคจิตผลจิตก็นับเขาวิญญาณขันธ เวทนาสัญญาแลเจตสิก แต
บรรดาที่เกิดพรอมดวยมัคคจิตผลจิตนั้น ก็นับเขาในเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธสิ้นทั้งปวงจะ
ไดพนขันธบัญญัติหาบมิได

  อาศัยเหตุฉะนี้ กิริยาที่พิจารณาพระสติปฏฐานเปนอาทิ พิจารณาทานกถาเปนอาทินั้น จึง
จัดไดชื่อวาพิจารณาขันธโดยลําดับแหงพระสัทธรรมเทศนา ก็มีดวยประการฉะนี้

  เปนใจความวา ขอซึ่งใหพิจารณาขันธโดยลําดับนั้น กําหนดลําดับนั้นถึง ๔ ประการ คืออุป
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ปตติกกมะ ปหานักกมะ ปฏิปตติกกมะ ภูมิกกมะ เทศนากกมะ พิจารณาโดยลําดับเกิดดับละลําดับ
ปฏิบัติลําดับภูมิลําดับเทศนา โดยนัยดังพรรณามาฉะนี้

  “วิสฺสโต” แตนี้จักสําแดงกิจที่พิจารณาขันธโดยวิเศษนั้นสืบไปขอซึ่งวาใหพิจารณาขันธ
โดยพิเศษนั้น จะใหพิจารณาเปนประการใด

  “โก จ เนสํ วิเสโส” สิ่งไรนั้นเปนวิเศษแหงเบญขันธ

  อธิบายวาวิเศษแหงเบญจขันธจะมีนั้น อาศัยแกอุปาทาน ๆ นี้แลเปนวิเศษในเบญจขันธ
ทีเดียว เบญจขันธมีเหมือนกัน เปนหญิงเหมือนกัน เปนชายเหมือนกัน ถาใครยังประกอบดวยอุปาทาน 
ผูนั้นไดชื่อวาโลกิยปุถุชน ทานที่หาอุปาทานมิไดนั้น ไดชื่อวาอริยบุคคล ตกวาอุปาทานนี้แลกระทําให
แปลกแหงเบญจขันธ ๆ แปลกกันดวยสามารถกอปรดวยอุปาทานแลหาอุปาทานบมิได

  อธิบายดังนี้ สมดวยพระพุทธฏีกาที่สมเด็จพระพุทธองคโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนา
วา

  “ภิกฺขเว” ดูกรภิกษุสงฆ  “สุณาถ” ขอทานทั้งหลายตั้งโสตสดับเถิด เราพระตถาคตจะ
ตรัสเทศนาขันธ ๕ ประการ อุปาทานขันธ ๕ ประการ ใหทานทั้งปวงฟง

  “กตเม ปฺจกฺขนฺธา” ขันธโดยอุปาทาน ๕ ประการนั้นเปนดังฤๅ

  ตรัสปุจฉาดวยพระองคแลว ก็ตรัสวิสัชนาดวยพระองคเลาวา

  “ยํ กิฺจิ ภิกฺขเว รูป” ดูกรภิกษุสงฆ รูปทั้งปวงที่เปนอดีตแลอนาคตแลปจจุบัน ภายนอก
ในไกลแลใกลดีแลชั่วหยาบแลละเอียดสิ้นทั้งปวงนั้น เราพระตถาคตประมวลเขาเปนหมวดเปนหมูเปน
กองอันเดียวกันเรียกวา รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ที่เปนอดีตอนาคต
ปจจุบันภายนอกภายในไกลแลใกลดีแลชั่วหยาบแลละเอียดสิ้นทั้งปวงนั้น เราพระตถาคตประมวลเขา
เปนหมวด ๆ เปนกอง ๆ

  เหลารูปเหมือนกันจัดไวเปนกองหนึ่ง เรียกวารูปขันธ เหลาเวทนาเหมือนกันจัดไวกอง ๑ 
เรียกวาเวทนาขันธ เหลาสัญญาเหมือนกันจัดไวกอง ๑ เรียกชื่อวาสัญญาขันธเหลาเจตสิกเหมือนกัน
จัดไวกอ ๑ เรียกชื่อวาสังขารขันธ เหลาจิตเหมือนกันจัดไวกอง ๑ เรียกชื่อวาวิญญาณขันธสิริเขา
ดวยกันจึงเปนขันธ ๕ ประการก็มีดวยประการฉะนี้

  รูปูปาทานขันธประการ ๑ เวทนาปาทานขันธประการ ๑ สัญูปาทานขันธประการ ๑ สังขา
รูปาทานขันธประการ ๑ วิญญาณูปาทานขันธประการ ๑ เปน ๕ ประการดังนี้

  อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ จะไดนอกจากขันธทั้ง ๕ ที่กลาวแลวนั้นหาบมิไดรูปเหมือนกัน
เวทนาเหมือนกัน สัญญาเหมือนกันสังขารเหมือนกันวิญญาณเหมือนกันนั้นแล แตทวากอปรดวยอา
สวะกอปรดวยอุปาทานแลว เราพระตถาคตตรัสเรียกชื่อวารูปูปาทานขันธ เวทนูปาทานขันธ สัญู
ปาทานขันธ สังขารูปาทานขันธ วิญญาณูปาทานขันธ ตกวาพระสัทธรรมเทศนาแสดงขันธ ๕ ประการ
ในเบื้องตนนั้น ประสงคเอาขันธแหงพระอริยบุคคลที่ปราศจากอาสวะแลอุปาทาน อุปาทาน ๕
ประการที่ตรัสเทศนาในเบื้องปลายนี้ประสงคเอาขันธแหงบุคคลที่ประกอบดวยอาสวะแลอุปาทานขันธ
๕ ประการ อุปาทานขันธ ๕ ประการ มีนัยดังพรรณนามานี้ เทียรยอมเปนอนิจจังเปนทุกขังเปนอนัตตา 
นักปราชญพึงสันนิษฐานวาขันธทั้ง ๕ ประการมีนัยดังวิสัชนาฉะนี้ จัดเปนพื้นกลาวคือใหพิจารณาเอา
เปนอารมณ ในกาลเมื่อจะเริญพระวิปสสนากรรมฐาน แลอายตนะ ๖๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย ๒๑ พระ
อริยสัจ ๔ ที่จัดเปนพื้นนั้น นักปราชญพึงรูวาอายตนะ ๑๒ ประการ คือ จักขวายตนะประการ ๑ โส
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ตายตนะประการ ๑ ฆานายตนะประการ ๑ ชิวหายตนะประการ ๑ กายายตนะประการ ๑ มนายตนะ
ประการ ๑ รูปายตนะประการ ๑ สัททาตนะประการ ๑ คันธายตนะประการ ๑ รสายตนะประการ ๑ 
โผฏฐัพพายตนะประการ ๑ ธัมมายตนะประการ ๑ เปน ๑๒ ประการดวยกัน

  จักขวายตนะนั้นไดแกจักษุทั้งสอง จักษุทั้งสองซายขวานี้สมเด็จพระมหากรุณาเจาตรัส
เทศนาเรียกวาจักขวายตนะ โสตายตนะนั้นไดแกชองหูทั้งสอง ฆานายตนะนั้นไดแกจมูก ชิวหายตนะ
นั้นไดแกลิ้น กายายตนะไดแกกายทั้งปวง อวัยวะนอยใหญนอกออกไปจากจักษุแลโสตนอกไปจาก
จมูกแลลิ้น ก็ไดชื่อวากายยตนะทั้งสิ้นทั้งนั้น แลมนายตนะนั้นไดแกหทัยวัตถุ ๆ คือเนื้อหัวใจนั้นแล ได
ชื่อวามนายตนะ

  รูปายตนะนั้น ไดแกสรรพรูปทั้งปวงอันเปนภายนอกแหงกายสัททายตนะนั้น ไดแกสรรพ
เสียงทั้งปวง คันธายตนะนั้น ไดแกสรรพกลิ่นทั้งปวง รสายตนะนั้น ไดแกสรรพรสทั้งปวง โผฏฐัพ
พายตนะนั้นไดแกสิ่งทั้งปวงที่เราทานไดสัมผัสถูกตอง เราทานทั้งปวงไดสัมผัสถูกตองสิ่งใดดวยกาย 
สิ่งนั้นปลไดชื่อวาโผฏฐัพพายตนะ แลธัมมายตนะนั้นไดแกจิตแลเจตสิกทั้งปวง แตบรรดาจิตแล
เจตสิกนั้นจัดเปนอายตนะอันหนึ่ง ชื่อวาธัมมายตนะเปน ๑๒ ประการ ดุจพรรณนามาฉะนี้

  “กสฺมา” เหตุไฉนจึงไดชื่อวาอายตนะ ออไดชื่อวาอายตนะนั้นดวยอรรถวาเปนที่ประชุม 
ดวยอรรถวาเปนบอเกิด

  อธิบายวา จักษุ โสต ฆาน ชิวหา กาย ทั้งปวงนี้แตลวนเปนที่ประชุมแหงรูปแลเสียงกลิ่น
แลรสแลเครื่องสัมผัส เหตุดังนั้นจึงเรียกวาจักขวายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายต
นะ ดวยประการฉะนี้

  แลธาตุ ๑๔ ประการนั้นคือ จักขุธาตุประการ ๑ โสตธาตุประการ ๑ ฆานธาตุประการ ๑
ชิวหาธาตุประการ ๑ กายธาตประการ ๑ มโนธาตุประการ ๑ รูปธาตุประการ ๑ สัททาธาตุประการ ๑ 
คันธธาธาตุประการ ๑ รสธาตุประการ ๑ โผฏฐัพพธาตุประการ ๑ ธัมมธาตุประการ ๑ จักขุวิญญาณ
ธาตุประการ ๑ โสตวิญญาณธาตุประการ ๑ ชิวหาวิญญาณธาตุประการ ๑ กายวิญญาณธาตุประการ ๑ 
มโนวิญญาณธาตุประการ ๑ ประสมเขาเปนธาตุ ๑๘ ประการดวยกัน

  จักขุธาตุนั้นไดแกจักษุ โสตธาตุนั้นไดแกหู ฆานธาตุนั้นไดแกจมูก ชิวหาธาตุนั้นไดแกลิ้น 
กายธาตุนั้นไดแกธาตุทั้งปวง อวัยวะนอยใหญทั้งปวง นอกจากไปจากจักขุแลโสตฆานแลชิวหา ก็ได
ชื่อวากายธาตุสิ้นทั้งนั้น

  แลมโนธาตุนั้น ไดแกปญจทวาราวัชชนจิต ๑ สัมปฏิจฉันนจิต ๑ จิตทั้ง ๒ ดวงนี้ไดชื่อวา
มโนธาตุ

  รูปธาตุนั้นไดแกสรรพรูปทั้งปวงกายนอกกาย สัททธาธาตุนั้นไดแกสรรพเสียงทั้งปวง คันธ
ธาตุนั้นไดแกสรรพกลิ่นทั้งปวง รสธาตุนั้นไดแกสรรพรสทั้งปวง โผฏฐัพพธาตุนั้นไดแกสรรพสิ่งทั้ง
ปวง อันเราทานไดสัมผัสถูกตอง ธัมมธาตุนั้นไดแกเจตสิกทั้ง ๕๒ นั้นแลจักขุวิญญาณธาตุ โสต
วิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ นั้นไดแกจักษุวิญญาณ แลโสต
วิญญาณแลฆานวิญญาณแลชิวหาวิญญาณแลกายวิญญาณ อันเกิดสําหรับในปญจทวารวิถี มีนัยดัง
พรรณนามาแลวนั้น

  แลมโนวิญญาณธาตุนั้นไดแกจิต ๖๗ คือ มโนทวาราวัชชนะ ๑ ชวนจิต ๕๕ ตทาลัมพณ
จิต ๑๑ ผสมเขาเปน ๖๗ ดวยกัน ธาตุนี้มี ๑๘ ประการดุจพรรณนามาฉะนี้

  แลอินทรีย ๓๒ นั้น คือจักขุนทรีย ๑ โสตินทรีย ๑ ฆานินทรีย ๑ ชิวหินทรีย ๑ กายินทรีย ๑ 
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มนินทรีย ๑ อิตถินทรีย ๑ ปุริสินทรีย ๑ ชีวิตินทรีย ๑ สุขินทรีย ๑ ทุกขินทรีย ๑ โสมนัสสินทรีย ๑ 
โทมนัสสินทรีย ๑ อุเปกขาทรีย ๑ สัทธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย 
๑ อนัญญตัญญัสสามิตินทรีย ๑ อัญญิทรีย ๑ อัญญาตาวินทรีย ๑ เปน ๒๒ ประการดังนี้

  จักขุนทรียนั้นไดแกจักขุประสาท โสตตินทรียนั้นไดแกโสตประสาท ฆานนินทรียนั้นไดแก
ฆานประสาท ชิวหินทรียนั้นไดแกชิวหาประสาท กายินทรียนั้นไดแกกายประสาท มนินทรียนั้นไดแก
จิต อิตถินทรียนั้นไดแกอิตถิภาวรูป ปุริสินทรียนั้นไดแกปุริสภาวรูป ชีวิตินทรียนั้นไดแกชีวิต สุขินทรีย
นั้นไดแกความสุข ทุกขินทรียนั้นไดแกความทุกข โสมนัสสินทรียนั้นไดแกกิริยาที่ชื่นชมยินดี โทมนัส
สินทรียนั้นไดแกกิริยาที่นอยเนื้อต่ําใจ อุเปกขินทรียนั้นไดแกกิริยาที่มีสันดานเปนกลางอยู สัทธินทรีย
นั้นไดแกศรัทธาอันมีลักษณะใหผองใสใหถือ วิริยินทรียนั้นไดแกความเพียร สตินทรียนั้นไดแกสติ
อันมีลักษณะใหระลึก สมาธินทรียนั้นไดแกขณิกสมาธิแลอุปาจารสมาธิแลอัปปนาสมาธิปญญินทรีย
นั้น ไดแกปญญาอันมีลักษณะรูพิเศษ อนัญญตัญญัสสามิตินทรียนั้นไดแกโสดาปตติมรรคญาณ อัญญิ
นทรียไดแกโสดาปตติผลญาณ สกทาคามิมรรคญาณ สกทาคามิผลญาณ อนาคามิมรรคญาณ
อนาคามิผลญาณแลพระอรหัตตมรรคญาณ อัญญาตาวินทรียนั้นไดแกพระอรหัตตผลญาณธรรมชาติ
ทั้ง ๒๒ ประการนี้ ไดนามบัญญิตชื่อวาอินทรียนี้ ดวยอรรถวาเปนใหญในกิริยาที่ใหสําเร็จโดยสมควร
แกกําลังแหงตน ๆ สําแดงอินทรีย ๒๒ ประการโดยนัยสังเขปยุติการเทานี้

  แลพระอริยสัจ ๔ ประการนั้น คือ ทุกขอริยสัจประการ ๑ ทุกขสมุทัยอริยสัจประการ ๑ 
นิโรธอริยสัจประการ ๑ นิโรธคามินีปฏิปทานอริยสัจประการ ๑ เปน ๔ ประการดวยกัน

  ทุกขอริยสัจนั้นไดแกมูลแหงสัตวทั้งปวง แลชาติทุกข แลชราทุกข พยาธิทุกขมรณทุกข
เปนตนเปนประธาน

  ชาติทุกขอันบังเกิดแกสัตวอันอุบัติบังเกิด เอากําเนิดในวัฏฏสงสารนี้ก็ดี

  ชราทุกขํ อันมีลักษณะกระทําใหอินทรียคร่ําครา ตามืด หูหนัก ฟนหัก แกมตอบ ผิวหนัง
หดหูวิการวิกลวิปริตนั้นก็ดี

  พยาธิทุกข อันมีลักษณะใหปวยไข ลําบากกายอินทรียมีประการตาง ๆ นั้นก็ดี

  มรณทุกข อันมีลักษณะตัดเสียซึ่งชีวิตอินทรียนั้นก็ดี

  โสกทุกข อันมีลักษณะใหเดือดรอนพลุงพลานระส่ําระสาย อยู ณ ภายในใจก็ดี

  ปริเทวทุกข อันมีลักษณะใหรองไหร่ําไรมีน้ําตา อันไหลฟูมฟองนองเนตรอยูนั้นก็ดี

  ทุกขทุกขอันมีลักษณะกระทําใหจิตหดหูสลดระทดทอดใจใหญอยูนั้นก็ดี อันมีลักษณะให
ขัดแคนขึ้งเคียดนอยเนื้อต่ําใจนั้นก็ดี

  อปายาสทุกข อันมีลักษณะใหสะอึกสะอื่นอาลัยนั้นก็ดี

  อัปปเยหิสัมปโยคทุกข อันมีลักษณะใหขัดของหมองมัวตรอมใจเปนเหตุประกอบอยูดวย
สิ่งอันมิไดเปนที่รักนั้นก็ดี

  ปเยหิวิปปโยคทุกขอันมีลักษณะใหเศราสรอยละหอยไหในกาล เมื่อพลัดพรากจากที่รักนั้น
ก็ดี
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  ยัมปจฉันงนลภติทุกข อันมีลักษณะใหหมกมุนวุนวายไปในขณะเมื่อปรารถนาสิ่งใด แล
มิไดสมปรารถนานั้นก็ดี

  ทุกขทั้ง ๑๒ ประการ มีชาติทุกขเปนตนนี้เที่ยวยอมเบียดเบียนสัตวทั้งปวงใหไดความทุกข
ลําบากเวทนาอันหาทีสุดมิได เหตุฉะนี้กองทุกขทั้ง ๑๒ ประการนี้ จึงไดชื่อวาทุกขอริยสัจ

  แลทุกขสมุทัยอริยสัจนั้น ไดแกตัณหาอันมีลักษณะใหปรารถนาเบญจกามคุณทั้ง ๕
ประการ คือรูปแลเสียงกลิ่นแลรสสัมผัสถูกตอง

  ตัณหานั้นมีลักษณะ ๒ ประการ คือ ปรารถนาในกิเลสกามประการ ๑ ปรารถนาในพัสดุกาม
ประการ ๑

  แลกิเลสกามนั้น คือปรารถนาในที่จะชมเชยชมกามราคะดํากฤษณาแลปรารถนาในความ
สรรเสริญเยินยอเเลยศศักดิ์ตบะเตชะ แลปรารถนาบมิใหบุคคลผูอื่นสูงกวาตัว แลเสมอกับดัวยตัวใน
เหตุอันยิ่งสรรพทั้งปวง

  แลพัสดุกามนั้น คือปรารถนาทรัพยอันไมมีวิญญาณคือแกวแหวนเงินทอง ขาวปลาอาหาร
ผาผอนแลเครื่องนุงหม เครื่องประดับแลเครื่องใชสอยทั้งปวง แลปรารถนาทรัพยอันประกอบดวย
วิญญาณเปนตนวา ชางมาแลขาหญิงขาชายทั้งปวง

  แลลักษณะแหงตัญหานั้น มีอาการอันมากถึงรอยแปดประการสําแดงแตมาเทานี้
โดยสังเขป แตพอจะใหเปนกระทูความอันจะบังเกิดองคปญญา อันประกอบดวยสังเวชอันกระทรวง
แหงตัญหา อันเปนเจาหมูเจากรรมใหญในที่จะใหบังเกิดขึ้นความทุกขทั้งปวงนั้น นักปราชญผูมี
ปญญาพึงเขาใจเปนใจความเถิดวา ตัณหาอันมีลักษณะใหปรารถนารูปแลเสียงกลิ่นรสสัมผัสถูกตอง
ทั้งปวงนี้ แลเปนรากเปนเงาเคามูล เปนเหตุใหบังเกิดสรรพทุกขทั้งปวง เหตุดังนี้จึงไดชื่อวา ทุกข
สมุทัยอริยสัจ

  นิโรธอริยสัจนั้นไดแกพระนิพพานอันออกตัณหา หนายจาก ราคะ โทสะ โมหะ ดับราคะ 
โทสะ โมหะ ใหสิ้นสูญจากสันดานพระนิพพานนี้เปนที่ดับเสียซึ่งกองทุกขทั้งปวง มีชาตทุกขเปน
ประธาน เหตุดังนั้นจึงไดชื่อวา นิโรธอริยสัจ

  แลนิโรธคามิรีปฏิปทาอริยสัจนั้น ไดแกอัฏฐังคิกมรรคทั้ง ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ๑ 
สัมสังกัปโป ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันโต ๑ สัมมาอาชีโว ๑ สัมมาวายาโม ๑ สัมมาสติ ๑ 
สัมมาสมาธิ ๑ เปน ๘ ประการดวยกัน

  สัมมาทิฏฐินั้นไดแกปญญาอันเปนโลกีย ตลอดขึ้นไปตราบเทาถึงมรรคญาณผลญาณ

  สัมมาสังกัปโปนั้นไดแกวิตกในที่ชอบ สัมมาวาจานั้นไดแกถอยคําอันปราศจากวจีทุจริต
สัมมากัมมันโตนั้นไดแกกายสมาจาร อันปราศจากกายทุจริต สัมมาอาชีโวนั้นไดแกกิริยาที่เลี้ยงชีวิต
เปนธรรม สัมมาวายาโมนั้น คือปฏิบัติในสัมมัปปธานทั้ง ๔ สัมมาสตินั้นคือปฏิบัติในสติปฏฐานทั้ง ๔ 
สัมมาสมาธินั้นไดแกขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ

  พระอัฏฐังคิกมรรค ๘ ประการนี้เปนหนทางอันตรง สําหรับที่จะปฏิบัติใหไดสําเร็จพระ
นิพพาน อันเปนที่ระงับดับกองทุกข เหตุดังนั้นจึงไดชื่อวานิโรธคามินีปฏปทาอริยสัจ

  แลปฏิจจสมุปปาทาธรรมที่จัดพื้นที่ ใหพิจารณาเอาเปนอารมณแหงวิปสสนากรรมฐานนั้น
เปนประการใด
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  แลปฏิจจสมุปปาทธรรม มีกระทูความตามที่สมเด็พระพุทธองคตรัสเทศนาวา

  อวิชชาคือโมหะนั้น เปนปจจัยใหบังเกิดสังขาร คือกุสลากุสลจิต สังขารนั้นเปนปจจัยให
บังเกิดวิญญาณ คือปฏิสนธิวิญญาณนั้นเปนปจจัยใหบังเกิดนามธรรมแลรูปธรรม นามรูปนั้นเปนปจจัย
ใหบังเกิดผัสสะ มีจักขุสัมผัสเปนตน ผัสสะนั้นเปนปจจัยใหบังเกิดสุขเวทนา ทุกขเวทนา โสมนัสส
เวทนาโทมนัสสเวทนา อุเบกขาเวทนา เวทนานั้นเปนปจจัยใหบังเกิดตัณหา ตัณหานั้นเปนปจจัยให
บังเกิดอุปาทานคือ ตัณหาที่กลาหาญมีกําลัง อุปาทานนั้นเปนปจจัยใหบังเกิดกัมมภพแลอุปปตติภพ 
ภพนั้นเปนปจจัยใหบังเกิดชาติ ๆ นั้นเปนปจจัยใหบังเกิดชราแลมรณะแลโสกปริเทวทุกข โทมนัสส
ทุกข อุปายสทุขโทมนัสส อุปายาส สรรพความรําคราญเคืองเครื่องเศราหมองทั้งหลายอันมากกวา
มากทั้งสิ้น เฉพาะมีแกบุคคลอันยังประกอบดวยอวิชชา อวิชชานุสัยยังนอนนิ่งอยูในสันดานตราบใด
ออกจากกระเปาะอวิชชาไมไดตราบใด สรรพทุกขทั้งปวงมีโสกเปนอาทิก็มีอยูตราบนั้น ครั้นโสกเปน
อาทิครอบงําแลวก็หลงในวัตถุในอารมณ หลงในสัตวในสังขารในภพแลบุคคลหลงในทุกขเปนอาทิ
สิ้นสติสมปฤดีอาการดังบา เพราะเหตุมีโสกเปนอาทิครอบงําครั้นหลงไปไมรูสึกตนดังนี้แลวก็เปน
โอกาสแหงอวิชชาบังเกิดในกาลเมื่อนั้น โสกเปนอาทิเปนปจจัยแกอวิชชาโดยแท

  ประการหนึ่ง โสกเปนอาทิก็บังเกิดเปนแตกามาสวะ ในขณะบุคคลวิโยคพลัดพรากพัสดุ
กามแลกิเลสกาม แลอาสวะทั้งหลายคือทิฏฐาสวะภวาสวะ ก็บังเกิดดวยโสกปริเทวทุกขโทมนัส
เหมือนกัน อันวาเทพยดาทั้งหลายมีอายุยืน บริบูรณดวยสีสัณฐพรรณมากดวยสุขสถิตสถาพรยืนนาน
ในวิมานอันสูง อันวาเทพยดาทั้งหลายนั้น ครั้นไดฟงพระสัทธรรมเทศนาแหงสมเด็จพระสุคตทศพล
ญาณถึงซึ่งภัยความกลัวสะดุงจิต เกิดสังเวชตาง ๆ อันบังเกิดแกเทพยดา เมื่อเบญจวรรณบุพพนิมิต
บังเกิดนั้นครั้นแลวก็เกิดอัสสาทะ มีกําลังดวยฉันทราคะอาลัยในอุปปตติภพ คือขันธอันบังเกิดแตกรรม
นั้นขณะนั้นภวาสวะก็บังเกิดอวิชชาสวะก็พลอยบังเกิด เหตุดังนั้นจึงไดชื่อวาโสกปริเทวะเปนอาทิเปน
ปจจัยแกอวิชชาดวยประการดังนี้

  เมื่ออวิชชาเปนปจจัยเปนมูลมีแลว สังขารเปนปตยุบันก็มีอันบังเกิดดวย สังขารเกิดแลว
วิญญาณก็เกิดดวยตราบเทาถึงชรามรณะใหมเลาเหตุผลเปนปรัมปราสืบ ๆ แหงเหตุผลสืบเนื่องกันหา
ที่สิ้นที่สุดลงมิไดเหตุ ฉะนั้นภวจักรมีองค ๑๒ มีอวิชชาเปนตน มีชรามรณะเปนที่สุดนั้นประพฤติเปนไป
ผูกเนื่องดวยเหตุแลผลหาที่สุดลงมิได จึงชื่อวาสําเร็จกิจดวยโสกเปนอาทิ

  มีคําปุจฉาตอไปเลาวา เมื่ออวิชชาประพฤติเปนไปหาที่สุดระหวางลงมิไดดังนั้น ถาจะวา
อวิชชาเปนกลางอวิชชาเปนปลายก็จะไดอยู คําที่วา  “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา” ดังนี้ กลาวดวย
สามารถอวิชชาเปนตนก็ผิด

  วิสัชนาวาคําที่วา  “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา” จะไดกลาวดวยสามารถเปนตนนั้นหามิได 
กลาวไวเปนประธานตางหาก เพราะเหตุอวิชชานี้เปนประธานแกวัฏฏะทั้ง ๓ คือ กิเลสวัฏฏ กัมมวัฏฏวิ
ปากวัฏฏ เมื่ออวิชชาบังเกิดขึ้นดวยวัตถุอารมณสัมผัส แลเกิดขึ้นดวยอาสวะโสกเปนอาทิก็ดี แล
อวิชชานุสัยที่ยังละเสียมิไดก็ดี อวิชชาเหลานี้แลเปนอาสันนะเหตุเปนประธานที่จะใหวัฏฏะธรรม
บังเกิด แลวัฏฏะทั้ง ๓ บังเกิดแลวรัดรึงเกี่ยวกระหวัดไวในคนพาลในสังสารวัฏฏะอันแวดลอมไปดวย
ทุกขตาง ๆ เหตุจับมั่นซึ่งอวิชชา คือวายังมิไดละเสียซึ่งอวิชชาอันเปนประธาน ดุจหนึ่งวา ขนดตัวแหง
อสรพิษซึ่งกระหวัดเขาซึ่งแขนแหงบุคคล อันจับมั่นซึ่งศีรษะแหงอสรพิษอันเต็มไปดวยพิษมิไดละเสีย
นั้น ตอเมื่อใดตัดเสียไดซึ่งอวิชชา ดวยอรหัตตมรรคประหารแลวก็พนจากวัฏฏะธรรมทั้ง ๓ ประกอบ
เมื่อนั้นดุจหนึ่งตัดศีรษะแหงอสรพิษขาดแลว แลสละเสียซึ่งขนดตัวแหงอสรพิษจากแขนนั้น สมดวย
วาระพระบาลี  “อวิชฺชยเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ” แปลวา  “สงฺขารนิโรโธ” อันวา
ความดับซึ่งสังขาร เหตุชื่อวาอวิชชาหาเศษมิได ดวยพระอรหัตแทจริง เหตุดังนั้นจึงกลาววาสังขาร
บังเกิดแตอวิชชาเปนปจจัยนี้ ดวยสามารถอวิชชาเปนประธานธรรมเทานั้น จะไดกลาวดวยสามารถเปน
ตนนั้นหามิได นักปราชญพึงรูวาภวจักรหาที่สุดลงบมิไดดวยประการฉะนี้
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  อนึ่ง ภวจักรปราศจากผูแตงผูกระทํารูเสวยนั้นหตุใด แลสังขารเปนอาทิที่เปนผลนั้น
ประพฤติเปนไปแตเหตุทั้งหลายมีอวิชชาเปนอาทิสิ่งเดียว ภวจักรนั้นก็ไมมีผูตกแตงคือพรหมแลปชา
บดีมเหศวรอันสัตวนับถือ พระพรหมผูประเสริฐตกแตงโลก เปนโลกบิดาวามานี้ก็เปลาสิ้นทั้งนั้น

  อนึ่ง เปลาจากตัวตน ผูจะเสวยสุขทุกขทั้งปวง เหตุดังนั้นจึงไดชื่อวาภวจักรปราศจากผู
ตกแตงผูกระทํา ไมมีบุคคลผูเสวยดวยประการฉะนี้

  อนึ่งเลา ภวจักรนี้สูญเปลาจากสภาวะเที่ยงจริง เหตุมีเกิดแลดับอยูทุกเมื่อสูญจากสภาวะ
งาม เหตุเปนธรรมอันเศราหมองกอปรไปในธรรมอันเศราหมองเปลาจากสุข เหตุมีเกิดแลดับ
เบียดเบียนอยูเปนนิจนิรันดร สูญเปลาจากตน ไมประพฤติตามอํานาจแตงตน เหตุประพฤติเนื่องอยู
ดวยปจจัยของตน สังขารทั้งปวงมีอวิชชาเปนอาทิมิใชตน มิไดเปนของตนมิไดในตนมิไดอํานาจแหง
ตน จึงไดชื่อวาภวจักรเปนสุญญตาสูญเปลาดวยประการดังนี้

  เมื่อนักปราชญรูแจงวา ภวจักรมีองค ๑๒ มีอวิชชาสําเร็จดวยโสกเปนตน มีเบื้องตนมิได
ปรากฏ ปราศจากผูกระทําเสวยเปลาจากตัวตนดังนี้แลว พึงรูซึ่งมูล ๒ แลอัทธา ๓

  มูล ๒ นั้น คือ อวิชชาเปนมูล ๑ ตัณหาเปนมูล ๑ เปนมูล ๒

  อัทธา ๓ นั้น คือ อดีตอัทธา ๑ ปจจุบันอัทธา ๑ อนาคตอัทธา ๑ อวิชชาสังขารทั้งปวงนี้ 
จัดเปนอดีตอัทธา วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภาวะ ๘ นี้จัดเปน
ปจจุบันอัทธา ชาติ ชรา มรณะ ๓ นี้ จัดเปนอนาคตอัทธา

อนึ่ง ภวจักรอันเดียวจัดเปน ๒ ดวยสามารถแหงมูล ๒ คือ ตัณหา อุปาทาน ภวะ วิญญาณ 
นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา นับเปนหนึ่งชื่อวาอวิชชาเปนมูลตัณหาที่เปนมูลนั้น ตั้งตัณหาเปน
ประธานดังนี้ ตัณหา อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา อุปาทาน ภวะ ชาติ 
ชรา มรณะ นับเปนหนึ่งชื่อวาตัณหาเปนมูล

  แลภวจักรทั้ง ๒ นั้น ฝายอวิชชามูลภวจักร สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสเทศนาดวย
อํานาจแหงสัตวเปนทิฏฐิจริต มากดวยทิฏฐิ

  สวนตัณหามูลนั้น พระพุทธองคตรัสเทศนา ดวยอํานาจแกสัตวเปนตัณหาจริต มากดวย
ตัณหา

  อนึ่ง อวิชชามูลนั้น พระพุทธองคตรัสเทศนา ดวยอวิชชาเปนสังสารนายกแกทิฏฐิจริต
บุคคล

  ประการหนึ่งอวิชชามูลภวจักรนั้น พระพุทธองคเจาตรัสเทศนาเพื่อจะสําแดงแจงซึ่งผลมิได
ขาดแหงเหตุ เพราะผลยังเกิดเพื่อจะเพิกเสียซึ่งอุจเฉททิฏฐิ

  สวนตัณหามูลภวจักรนั้น พระพุทธองคเจาตรัสเทศนาเพื่อจะสําแดงแจงซึ่งชรามรณะแหง
สัตวทั้งหลายอันบังเกิดมานี้ เพื่อจะเพิกเสียซึ่งสัสสตทิฏฐิ

อนึ่งอวิชชามูล พระพุทธองคเจาเทศนา เพื่อจะสําแดงซึ่งลําดับแหง สัขาร วิญญาณ นาม
รูป สฬายตนะ แหงศัพภไสยกสัตว อันมีอายตนะอันบังเกิดโดยลําดับ ตั้งรูปแรกแตกลละรูปนั้น

  ฝายตัณหามูล พระพุทธองคเจาเทศนา เพื่อจะสําแดงซึ่งอุปปติกะ สัตวทั้งหลายมีอายตนะ
เปนอาทิ บังเกิดพรอมกันในขณะเดียวแตแรกปฏิสนธิ
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  นักปราชญพึงสันนิษฐานเขาใจเถิดวา ภวจักรนี้ มีสนธิ ๓ สังคหะ ๔ มีอการ ๒๐ มีวัฏฏะ ๔ 
ภวจักรพัดผันไปหาที่สุดลงมิได

  สมาธิ ๓ นั้น คือ ระหวางสังขารกับปฏิสนธิวิญญาณตอกันชื่อวาเหตุแลสนธิอัน ๑

  ระหวางเวทนากับตัณหาตอกัน ชื่อวาผลเหตุสนธิอัน ๑

  ระหวางภพกับชาติตอกัน ชื่อวาเหตุบุพพกผลสนธิอัน ๑ เปน สนธิ ๓ ดังนี้

  เบื้องตนแลเบื้องปลายแหงสนธิทั้งหลาย เปนสังคห ๔ คือ อวิชชากับสังขารเปนสังคหะ
อัน ๑ วิญญาณกับนามรูปสฬายตนะผัสสะเวทนาเปนสังคหะอัน ๑ ตัณหากับอุปาทานภวเปนสังคหะ
อัน ๑ ชาติกับชรากับมรณะเปนสังคหะอัน ๑ เปนสังคหะ ๔ ดังนี้

  อาการ ๒๐ นั้น คือ  “อดีต เหตุโย ปฺจ อิทานิ ผลปฺจกํ อิทานิ เหตุโย ปฺจอายตึ 
ผลปฺจกํ” ดังนี้เปนอาการ ๒๐ ดวยกัน

  แลอดีตเหตุ ๕ นั้น คือ อวิชชาสังขารเปนเดิม ไดแกคนพาล

  ครั้นอวิชชาครอบงําแลวก็หลงอยูในอวิชชา ก็ยินดีปรารถนาซึ่งอารมณ ตัณหาก็บังเกิด 
ครั้นตัณหาบังเกิดแลวก็ถือมั่น อุปาทานก็เกิด ครั้นอุปาทานเกิดแลวเจตนาก็บังเกิด เหตุดังนั้นแล
ตัณหาอุปาทานภวะนี้ พระพุทธองคถือเอาดวยอวิชชาศัพทเปนอดีต เหตุ ๕ คือ อวิชชา สังขาร 
ตัณหา อุปาทาน ภวะ นี้สมดวยพระพุทธฎีกาตรัสบัณฑูรไววา  “ปุริมกมฺมภวสฺมึ โมโห อวิชฺชา
อายุหนา สงฺขารา นิกนฺติ ตณฺหา อุปคมนํ อุปาทานํ เจตนา ภโว อิติ อิเม ปฺจ ธมฺมา ปุริมกมฺม
ภวสฺมึ อิธปฏิสนฺธิยา ปจฺจโยต”ิ แปลวา อันวาหลงอันใดในทุกขอริยสัจเปนตน แลบุคคลหลงดวย
โมหะอันใด แลกระทําตาง ๆ มีกายทุจริตเปนอาทิ หลงนั้นคืออวิชชา

  เมื่อบุคคลกระทํากรรมอันนั้น ปุริมเจตนาอันใดบังเกิดขึ้นปรารภวาจะใหทานแลจัดแจง
เครื่องอุปการะไวนาน แตเดือนหนึ่งปหนึ่งแลวแลประดิษฐานนั้นถึงมือปฏิคคาหก เจตนานั้นชื่อวาภาวะ
อันหนึ่งชวนะเจตนาทั้ง ๖ ในตน ในอาวิชชนะวิถีอันเดียว ชื่อวาอายุหนสังขารสัตตมะชวนะเจตนา ชื่อ
วาภวะอันหนึ่งเจตนาทั้งปวงชื่อวาภวะธรรมอันสัมปยุตดวยเจตนาชื่อวาอายุหนสังขาร ไดแกอดีต
สังขาร

  แลความปรารถนาจะเกิดในเมืองฟาเมืองสวรรค ในพิภพอันใดดวยผลแหงกรรมที่ตน
กระทํา ความปราถนานั้นชื่อวาตัณหา

   “อุปคมน”ํ อันวาเขาใจผิดอันใด กวาหระทํากรรมนี้แลวเราจะไดเสพกามคุณสุขในที่อันมี
ชื่อโนน เราไดกระทํากรรมนี้แลว เราจักขามพนจากฐานที่นี้ เขาใจผิดถือมั้นดังนี้ ชื่อวาอุปาทาน

  อันวาเจตนาแหงทายกอันตกแตง วัตถุทานยกยื่นใหแกปฏิคคาหกก็ดี แลสัตตมะชวะ
เจตนาก็ดี เจตนาอันใดชื่อภวะ ธรรม ๕ ประการนี้แลชื่อวา  “อดีเต เหตุโย ปฺจ อิทานิ 
ผลปฺจกํ”

  ผล ๕ นั้น คือ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา เปนปจจุบัน แตเหตุ ๕ อันเปน
อดีตเหตุนั้น ยุติดวยวาระพระบาลีพระพุทธฎีกาตรัสบัณฑูรไววา  “อิธ ปฏิสนฺธิ วิฺญาณํ โอกนฺติ” 
นามรูป ปสาโท อายตนํ ผุฏโฐ ผสฺโส เวทยิตํ เวทนา อิติ อิเม ปฺจ ธมฺมา” แปลวา  “ยํ
จิตฺต”ํ อันวาจิตอันใดนักปราชญกลาววาปฏิสนธิ  “อิธ ภะว” ในปจจุบันภพนี้ เหตุบังเกิดขึ้นแลวแล
สืบตอกันเขากับภพ  “ตํ จิตฺต”ํ อันวาจิตนั้น  “วิญญาน”ํ ชื่อวาวิญญาณ
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  อันวาหยั่งลงอันใดแหงรูปนาม ดุจมาแลวแลเขามา  “คพฺเภ” ในครรภแหงมารดา กิริยาที่
หยั่งลงนี้ชื่อวานามรูป

  “โย ปสาโท” อันวาผองใสอันใดแหงวิญญาณทั้งหลาย ผองใสนั้นชื่ออายตนะ คือ 
อายตนะ ๕ มีจักขวายตนะเปนตน

“โย ผสฺโส” อันวาผัสสะอันใดถูกตองซึ่งอารมณ ดุจรูรูปธรรมแลวบังเกิด อันวาถูกตอง
อารมณนั้นชื่อวาผัสสะ

  “ยํ เวทยิตํ” อันวาเสวยรสแหงอารมณอันใด อันบังเกิดพรอมดวยผัสสะ อันมีปฏิสนธิ
วิญญาณเปนปจจัยก็ดี อันมีสาฬยตนะเปนปจจัยก็ดีอันวาเสวยซึ่งรสแหงอารมณนั้น อันวาธรรมชาตินั้น
ชื่อวาเทวนา

  อันวาธรรม ๕ ประการนี้แลเปนปจจัยแหงกรรม อันกระทํากอนในภพโนน

  “อิทานิ เหตุโย ปฺจ” เหตุ ๕ ประการในปจจุบันภพนี้ คือ ตัณหา อวิชชา สังขาร 
อุปาทาน ภวะ ปจจุบันเหตุดังนี้

  ตั้งตัณหา อุปาทาน ภวะ เปนเดิม อวิชชามาเขาดวยตัณหา อุปาทานศัพท สังขารมาเขา
อีกดวยภาวะศัพท เปนปจจุบันเหตุ ๕ ประการ ยุติดวยวาระพระบาลีวา  “อิธ ปริปกฺกตฺตา อายตนานํ 
โมโห อวิชฺชา อายุหนา สงฺขารา นิกนฺติ ตณฺหา อุปคมนฺ อุปาทานํ เจตนา ภโว อิติ อิเม ปฺจ 
ธมฺมา”

  โมโห อันวาหลงในธรรมทั้งหลายดุจกลาวมาแลว แหงสัตวทั้งหลายมีอายตนะอันแกกลา 
ชื่อวาอวิชชา

  อธิบายวาสัตวอยางนอย ๆ มีจิตสันคติ จิตประหวัดทุพพลภาพมิอาจกอสรางชนกกรรมทั้ง
ปวงได ตอเมื่อมีอายตนะแกกลาจึงจะสําเร็จเจตนากรรมได เหตุดังนั้น ครั้นมีอินทรียแกกลาแลว
ประกอบกรรมอันใดในขณะใด อวิชชาก็บังเกิดดวยในขณะนั้น

  อรรถาธิบายพิเศษ นักปราชญพึงรูเถิดดุจกลาวนั้นเถิด

  “อายตึ ผลปฺจกํ” ผล ๕ นั้น คือ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ชื่อวาเปน
ผลในอนาคต เหตุธรรม ๕ ประการ มีวิญญาณเปนอาทินี้ จัดเปนปจจุบันนี้อัทธาเปนผลแท

  อาจารยกลาวดวยชาติศัพท เพราะชาติธรรมนั้น เปนอนาคตอัทธา เปนสวนอนาคต ฝาย
ชรามรณะเปนชรามรณะของวิญญาณเปนตน คือ ชรานาม ชรารูป แลมรณะแหงนาม แลรูปสมดวย
วาระ พระบาลีวา  “อายตึ ปฏิสนฺธิ วิฺญาณํ โอกนฺติ นามรูป ปสาโท อายตนํ ผุฏโ เวทนา อิต ิ
อิเม ปฺจ ธมฺมา” ความแปลกก็เหมือนกัน เปนการ ๒๐ ดวยกันชื่อวาภวจักร มีอาการ ๒๐ ดัง
พรรณนามาฉะนี้

  อนึ่งเลาธรรม ๕ ประการดังกลาวมาแลว ในปุริภพชื่อวากัมมสัมภารธรรม ๕ ประการ ใน
ปจจุบันภพชื่อวาวิปากธรรม ธรรม ๕ ประการในปจจุบันภพชื่อวากัมมสัมภาร

  ธรรม ๕ ประการในอนาคตชื่อวาวิปากธรรม จัดเปนกรรม ๑๐ ประการ จัดเปนวิบาก ๑๐
ประการ
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  กรรม แลวิบาก ๒ ประการนี้ ชื่อวากัมมสังเขป วิบากสังเขป ชื่อวากัมมวัฏฏ วิบากวัฏฏ ชื่อ
วากัมมปวัตติ วิบากปวัตติ ชื่อวากรรมสันตติ วิบากสันตติ ชื่อวากิริยาเหตุแลกิริยาผลเหตุดังนั้นอันวา 
ภวจักรนี้  “สเหตุก”ํ ประกอบดวยเหตุ ประกอบดวยทุกขัง อนิจจัง อันตตา มีสภาวะฉิบหายตาง ๆ
มิไดดวยเหตุแท มีแตเกิดแลดับอยูเปนนิจนิรันดรไมตั้งอยูนานสิ้นกาลเทาใดคอยแตที่จะผันจะแปล
พิการอยูดวยพลันดับดวยพลันสูญ ไมยืนไมยาว ไมแข็งไมกลา พลันผุ พลันทําลาย คอยที่จะหาผล
แหงตน คือ ชราแลมรณโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสอยูทุกเมื่อจะมีสัตวมีบุคคลตนเองแลผูอื่นจะ
มีในธรรมนี้บางหาบมิไดเลยเปนเหตุกับผลแทจริง เหตุใดดังนั้น

  “ ธมฺโม พุทฺเธน เทสิโต” อันวาพระจตุราวิยสัจจธรรมแลมรรคตราบเทาถึงอัคคมรรค
ญาณ สมเด็จพระพุทธองคทรงตรัสบัญฑูรไวเพื่อจะใหดับเหตุธรรมมูลธรรม คือ อวิชชา ตัณหา

  อันวาศาสนพรหมจารย คือ ศีล สมาธิ ปญญา สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสเทศนาไวเพื่อ
จะใหสิ้นแหงวัฏฏทุกขเมื่ออวิชชาตัณหาดับไดแลว อันวาวัฏฏทุกขทั้ง ๓ อันตัดขาดแลวดวยอัคค
ญาณเปนที่สุด ตราบใดวัฏฏะนั้นก็บมิไดเปนไป คือวาจักรมีพัดผันไปตราบนั้น เมื่อสัตวบุคคลมิไดมีใน
ธรรมอันเนื่องดวยเหตุนั้นแลว ฝายอุจเฉททิฏฐิแลสันนติทิฏฐิก็หามิไดในเมื่อนั้น

  “ติยทเมวํ ภูมฺมานํ ” อันวาภวจักรนี้เมื่อผัดผันไป ดุจนัยกลาวมาแลว นักปราชญพึงรูโดย
มาติกาอุเทศวาร ๕ ประการโดยสมควรใหมเลา คือ สัจจปภวะ ๑ กิจจะ ๑ วารณะ ๑ อุปมา ๑ คัมภีร
นัย ๑

  สัจจปจจปภวะนั้น มีนัยทีพระอรรถกถาจารยเจาสําแดงมาในสัจจนิเทศในลําดับนั้นแลว

  กิจจะนั้นคือภวจักรทั้ง ๑๒ นี้ มีกิจจะสอง ๆ คือสําเร็จกิจ แลเปนปจจัยแกธรรมอันอื่น เหตุ
ใดอวิชชา ยังสัตวทั้งหลายอันกอปรดวยอวิชชาใหหลงในอริยสัจ แลหลงในวัตถุ ดวยสามารถปดเสีย
ซึ่งอริยสัจแลวัตถุแลว ก็เปนปจจัยใหสังขารบังเกิด

  ฝายสังขาร มีกิจจะตกแตงซึ่งสังขตธรรม อันควรตนจะพึงตกแตงแลวก็เปนปจจัยแก
วิญญาณ

  สวนวิญญาณ รูซึ่งอารมณแลวก็เปนปจจัยแกนามรูป

  ฝายนามเลา ค้ําชูอุดหนุนซึ่งกันและกันดุจไมออสองมัด แลวก็เปนปจจัยแกสฬายตนะ

  สวนสฬายตนะประพฤติเปนไปในอารมณเฉพาะแหงตนมีรูปารมณเปนตนแลวก็เปนปจจุย
แกสัมผัส

  ฝายวาสัมผัสถูกตองอารมณแลว ก็เปนปจจัยแกเวทนา

  สวนเวทนา เสวยรสแหงอารมณแลว ก็เปนปจจัยแกตัณหา

  ฝายตัณหา กําหนดในอารมณอันควรจะกําหนดแลว ก็เปนปจจัยแกอุปาทาน

  สวนอุปาทาน ถือมั่นในธรรมอันพึงถือเอาแลว ก็เปนปจจัยแกภวะ

  ฝายภวะซัดไปซึ่งสัตวในคติตาง ๆ แลว ก็เปนปจจัยแกชาติ

  ฝายชาติ ยังอุปาทินนกขันธในภพกําหนดคติตาง ๆ แลวก็เปนปจจัยแกชรามรณะ
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  สวนชรามรณะ อาศัยซึ่งความแกขึ้นแลทําลายแหงขันธทั้งหลายแลวก็เปนปจจัยใหปรากฏ
ในภพอื่น เหตุเปนที่เกิดโสกเปนตน

  เหตุดังนั้น ภวะจักรนี้ประพฤติเปนไปโดยกิจละสอง ๆ ในบททั้งปวง นักปราชญพึงรูโดย
สมควรนั้นเถิด

  วารณะนั้น คือหามเสียซึ่งมิจฉาทัสสนะเห็นผิดในธรรมทั้งหลาย คือ  “ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ
ขารา” บทนี้พระพุทธองคเจาตรัสเทศนาประสงคจะหามเสียซึ่งความเห็นผิดแหงสัตว อันถือวาโลก
แลตัวตนมีผูแตงมีผูกระทํา

  อนึ่ง  “ สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณ”ํ บทนี้ พระพุทธองคตรัสเทศนา เพื่อจะหามเสียซึ่ง
ความถือผิดวาดวยตัวตนออกจากภพนี้แลวยางไปสูภพอื่น

  “ วิฺญาณปจฺจยา นามรูป” บทนี้เทศนา เพื่อจะหามเสียซึ่งฆนสัญญา คือสัตวถือวาตน
เปนแทงเปนกอนแหงปญจขันธอันมิไดเปนแทง แลทําลายแหลกไปเปนจุรณะวิรุณรออยูนั้น ดุจบุคคล
ผาผลเมล็ดตาลเปนสองซีกฉะนั้น

  “นามรูปปจฺจยา สฬายตานํ ” เปนอาทิ บทนี้ตรัสเทศนาไวประสงคจะหามเสียซึ่งเห็น
ผิดวา เห็นตน ตนฟง ตนสูดดมลิ้มเลียถูกตอง ตนรู ตนสัมผัส ตนเสวยอารมณ ตนปรารถนา ตนถือเอา
จับเอาซึ่งวัตถุ ตนกอสราง ตนเกิด ตนแก ตนตาย ในสภาวธรรมอันเปลาจากตนมีผูใดเห็นเปนอาทิ 
เหตุดังนั้น ภวจักรพระองคเจาตรัสเทศนา เพื่อจะหามเสียซึ่งถือมั่นมิจฉาทิฏฐิตาง ๆ วาโลกแลตัวตนมี
ผูกระทําดังนี้

  อุปมานั้นคือ อวิชชามิใหเห็นจริงแทแหงสภาวธรรมทั้งหลายอันเปนแตนามรูปโดนสามัญ
ลักษณะนั้นหามิไดเลย ดุจคนตามืดทั้งสองขางมิไดเห็นซึ่งสรรพรูปารมณทั้งปวงนั้น แลวอวิชชามา
เปนปจจัยใหบังเกิดสังขาร เจตนาเปนเหตุใหเกิดทุกขเลา ดุจหนึ่งคนตามืดไมเห็นทางมืดแลพลาดไป
นั้น แลวสังขารเปนปจจัยใหบังเกิดวิญญาณอันจะตกแตงไปสูภพอื่นเลาดุจหนึ่งคนตามืดพลาดแลวแล
ลมลง

  แลวิญญาณมาเปนปจจัยใหเกิดเปนนามรูป อันประกอบดวยทุกขธรรมตาง ๆ อันมีอยู
สําหรับภพที่เกิดนั้น แลประกอบดวยสังกิเลสธรรมเปนอันมาก มีอยูในที่เกิดนั้นดุจคนตามืดพลาดลม
ลงแลวแลตองเสี้ยนหนามเกิดวิการฟกซ้ํานั้น แลวนามรูปมาเปนปจจัยใหเกิดสฬายตนะอันเปนบอเกิด
แหงสังขารทุกข ดุจฟกซ้ําแกขึ้นจวนจะทําลายแลวมีตอมนอย ๆ คือกาฬผุดขึ้นแซมเลา

  สฬายตนะ มาเปนปจจัยใหเกิดผัสสะ มีกิจกระทบถูกตองซึ่งอารมณดุจคนตามืด ประมาท
แลกระทบถูกแผลที่ฟกซ้ํานั้น แลวผัสสะมาเปนปจจัยใหเกิดเวทนาอันเปนสุขเวทนา ทุกขเวทนา แล
อุเบกขาเวทนา ใหสฬายตนะทั้งมวล ดุจความเจ็บอันบังเกิดเขานั้น แลวเวทนาเปนปจจัยใหบังเกิด
ตัณหา คือความปรารถนากามภพ รูปภพ อรูปภพ ดุจหนึ่งปรารถนาเพื่อจะพยายาลซึ่งความเจ็บนั้น

  แลวตัณหาเปนปจจัยใหบังเกิดอุปาทาน อันถือมั่นเขาใจผิดในธรรมทั้งหลายมีกามภพเปน
อาทิอันเปนพิษนั้น ดุจปรารถนาจะเยียวยาพยาบาลซึ่งความเจ็บ แลวแลทายากินยาผิดสําเเดงอันมิ
ชอบโรคนั้น

  แลวอุปาทานมาเปนปจจัยใหบังเกิดภพ อันซัดไปซึ่งสัตวในภพคติตาง ๆ ดุจยาทามิชอบ
โรคในอุปาทินนกสรีระ

  แลวภวะมาเปนปจจัยใหบังเกิดชาติ อันสะสมอยูดวยทุกขเปนอันมาก มีคัพโภกันติมูลทุกข
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เปนอาทิ ดุจหนึ่งวาเกิดกําเริบแหงฟกซ้ําเปนบุพโพโลหิต เพราะเหตุทายาพอกยาอันมิชอบโรคนั้น

  แลวชาติมาเปนปจจัยใหบังเกิด ชรา มรณะ อันคร่ําคราทําลายจากปจจุบันขันธ ดุจหนึ่งวา
แตกทําลายออกแหงฟกซ้ํา เหตุวาวิการแกขึ้นดวยบุพโพโลหิตเทานั้น

  อุปมาอุปไมยวิเศษ ในภวจักรมีองค ๑๒ นี้ เปนเอกัฏฐานุปมาเปรียบเฉพาะแตอันธกบุรุษ
สิ่งเดียว ดวยอุปไมยภวจักรแตละบท ๆ พระอรรถกถาจารยเจาปรารถนาจะเปรียบอุปมานานาฐาน จึง
ยกบทบาลีสืบใหมเลาวา  “ ยสฺมา วา ปน” เปนอาทิเหตุใหแลอวิชชาครอบงําสัตวทั้งหลายใหหลงมิ
ใหรูเห็นซึ่งสภาวะธรรม คือทุกขแลพระไตรลักษญณญานเปนอาทิ แลใหรูเห็นวาวิปริตผิดจาก
สภาวะธรรมดุจตอแลฝาอันปดเสียซึ่งมังสจักษุ มิใหเห็นสรรพรูปารมณทั้งปวง

  แทจริงธรรมดาวา บุคคลมีตอแลฝาเขาปดจักษุอยูแลวก็มิไดเห็นรูปทั้งปวง แมจะเห็นบาง
ราง ๆ เลา ก็เห็นวิปริตพรางพรายไปไมเห็นแจงฉันใดก็ดี บุคคลที่มีอวิชชาครอบงําแลวก็มิไดบัญญัติ
เปนสัมมาปฏิบัติ ถาปฏิบัติเลาก็ปฏิบัติแตผิด มิใชทุกขอริยสัจเปนตน ถาเห็นเลาก็เห็นแตที่ผิดมี
อุปไมยฉันนั้น

  ประการหนึ่งคนพาล ครั้นมีอวิชชาครอบงําแลวก็กอสรางแตสังขารธรรม ๆ เกี่ยวพันตัวไว
ดวยสังขาร อันจะนอมนําตนไปเกิดใหมเกิดอีกใยภพหาที่สุดมิได ดุจหนึ่งตัวดวงแมลงหุมพันตนไว
ดวยฝงรังเหตุสังขารกระทําแตจะใหวนเวียนอยูภายในแหงวัฏฏะทั้ง ๓ คือ กัมมวัฏฏ กิเลสวัฏฏ วิ
ปากวัฏฏนั้น

  สวนวิญญาณ ครั้นไดสังขารเปนผูอุปถัมภกแลว ก็ไดชึ่งที่พึ่งในคติตาง ๆ ดุชราชกุมาร 
ครั้นปริณายกคือ เชฏฐามาตยชวยอุปถัมภกแลวก็ไดสําเร็จแกสิริราชสมบัติเหตุวิบากวิญญาณนิยมอุป
ปตนิมิต กระทําอุปปตติภพเปนอารมณ คือหนายวาภพอันตนจะพึงไปบังเกิด

  อธิบายวาวิญญาณนี้ กําหนดตามสังขารทั้ง ๓ กอง มีกามาพจรกุศลเปนตน ตนก็เล็ง
กามาพจรและกระทํากามาพจรเปนอารมณยังนามรูป คืออุปตติขันธเปนอันมาก คือ เทวดา มนุษย 
ดิรัจฉานนกเนื้อนอนใหญ ดวยหนอนเปนอาทิ ในปฏิสนธิกาลแลประวัติกาลดุจคนมายากระทํามายา
ลอลวง สําแดงไมจริงตาง ๆ

  ฝายสฬายตนะ ตั้งมั่นในนามแลรูปก็ถึงซึ่งเจริญแพรหลายไพบูลยภาวะวิเศษดวยที่ตั้ง ดุจ
หนึ่งกอไมอันตั้งอยูในภูมิอันดี

  สวนผัสสะเลา ก็บังเกิดสัมผัสแหงอายตนะทั้ง ๒ คืออัชฌัตติกายตนะพาหิรายตนะ เปนวิส
ยีสยาธาร เฉพาะหนาตอกันแลกันนั้น ดุจไฟอันบังเกิดดวยธนูไมเปนสีไฟทับฝนซึ่งกันแลกันนั้น

  สวนตัณหา ครั้นเสวยเวทนาอันเปนสุข ปรารถนาสุขอันอื่นอีกไดเสวยทุกขแลวปรารถนาหา
สุขก็เจริญยิ่งขึ้นไปอีก ดุจบุคคลถูกไฟแลวอยากน้ําหาไดกินซึ่งน้ําเกลือ แลวแลกระหายอยากน้ํานั้น

  ฝายอุปาทาน เมื่อบุคคลอยากยินดีที่จะบังเกิดในภพแลว ก็ถือมั่นซึ่งสังขารทุกขในภพที่
เกิดตามตัณหานั้น ดุจบุคคลอยากน้ําแลวไดกินซึ่งน้ําระงับความอยากน้ํา

  สวนภาวะเลา เมื่อบุคคลไดซึ่งที่เกิดแลวก็ยินดีดวยตัณหาทิฏฐิอันถือมั่นผูกพันในภพ อัน
พรอมเพรียงดงยทุกขอันนํามาซึ่งความฉิบหายดุจปลาอันโลภในเหยื่อแลวคาบกินซึ่งเบ็ดอันเกี่ยวกับ
เหยื่อนั้น

  ฝายชาติเลา เมื่อภพมีแลวก็มีดวย ดุจพืชมีแลวหนอก็มีดวย
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  ฝายชรามรณะ ครั้นชาติคือความเกิดมีแลวก็ตามมาดวย ดุจตนไมอันบังเกิดขึ้นแลวก็จะลม
ลงเลา

  เหตุดังนั้น อันวาดวยอุปไมยตอภวจักรนี้ นักปราชญพึงรูโดยเอกัฏฐานุปมา แลนามฐานุป
มา เปนสทิสูปนา แลวิสทิสุปมาดุจพรรนามาฉะนี้

  คัมภีรนั้น คือภวจักรปจจยาการเทศนา กอปรดวยคัมภีรคือความลึก ๔ ประการ คือ อัตถ
คัมภีร ๑ ธัมมคัมภีร ๑ เทศนาคัมภีร ๑ ปฏิเวธคัมภีร ๑

  อัตถคัมภีรนั้น คือกิริยาที่จะตรัสรูซึ่งผลแหงเหตุ คือชรามรณะมีมาแตชาติ เวนจากชาติแล
จะมาแตธรรมอันอื่นหามิไดเลย คือมาแตชาตินั้นเปนเที่ยงแท แลตรัสรูสภาวะแหงชรามรณะมีไปใน
เบื้องหนา ๆ สมควรแกปจจัยแหงตน คือชาติจริงแทมิไดผิดมิไดมีมาแตธรรมอันอื่นยากนักยากหนา
สังขารมีมาแตอวิชชาเวนจากอวิชชาแลวมิไดมี คือมีมาแตอวิชชานั้นเปนเที่ยงแท แลจะตรัสรูสภาวะ
แหงสังขารมีไปในเบื้องหนา ๆ สมควรแกปจจัยแหงอวิชชานั้นจริงแทมิไดผิด มิไดมีมาแตธรรมอันอื่น
จะรูอยางนี้ยากกวายากนัก ปจจัยการภวจักรจึงไดชื่อวา อัตถคัมภีร

  อนึ่งธรรมนั้น ไดแกเหตุคืออวิชชามีแดนอํานาจเปนไปเทาใดเปนปจจัยเปนเหตุดวย
ประการใด แลมาเปนปจจัยใหเกิดสังขารแลสังขารมีอวิชชาเปนปจจัยดวยประการนั้นตรัสรูยากนัก แล
ชาติมีแดนอํานาจเปนไปเทาใดเปนเหตุปจจัย แลมาเปนปจจัยใหเกิดชรามรณะ

  แลชรามรณะ มีชาติเปนปจจัยดวยประการนั้น ตรัสรูก็ยากนักหนาเหตุดังนั้น ปจจยาการภว
จักรจึงไดชื่อวา ธัมมคัมภีร

  เทศนาคัมภีรนั้น คือเวไนยสัตวทั้งปวงจึงพึงตรัสรู ซึ่งพระปจจยาการธรรมนี้ดวยประการใด
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสพระสัทธรรมเทศนาซึ่งพระปฏิจจสมมุปบาทปจจยาการนี้ โดยควรแก
พุทธอัชฌาสัย แลอนุกูลตามเวไนยอัชฌาสัย จริตวาสนาอินทริยาธิมุตตแหงสัตวอันพึงตรัสรูนั้น

  เทศนาเปน ๔ อยางในพระสูตรทั้งปวง บางพระสูตรเปนอนุโลมเทศนา บางพระสูตรเปน
ปฏิโลมานุโลมเทศนา เปนปฏิสนธิจตุสังเขปเปนทวีสนธิติสังเขป เปนเอกสนธิทวีสังเขป ดุจวัลลีหารก
บุรุษ ๆ ตัดเครือเขา ๔ จําพวก ซึ่งวิสัชนาในตนแรกปรารภแลวนั้นชื่อวาเทศนาคัมภีร

  ปฏิเวธคัมภีรนั้น คือสภาวะอันใดแหงอวิชชาเปนตน แลธรรมทั้งหลายมีอวิชชาเปนตนนั้น 
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสรูโดยลักษณะแหงตน มีอญาณลักษณะเปนตน สภาวะนั้นลึกยิ่งนัก เหตุ
จะหยั่งลงเปนอันยาก แมพระญาณอันอื่นนอกจากพระสัพพัญุญาณแลว มิอาจเพื่อจะหยั่งลงในภว
จักรปจจยาการนั้นได ชื่อวาปฏิเวธคัมภีร

  คํากอนก็สมดวยคําหลัง อวิชชานี้มีสภาวะเปนขาศึกแกญาณอันจะตรัสรูซึ่งทุกขาทิ
ลักษณะ จะเห็นซึ่งทุกขาทิลักษณะแลตรัสรูซึ่งอริยสัจ สวนอวิชชาครอบงําเสียมิใหรูมิใหเห็นโดยแท

  สวนสังขารมีสภาวะตกแตงแลสัมปยุตตธรรม แตตางออกเปนสภาวะ คือ อบุญญาภิสังขาร 
เปนบุญญาภิสังขาร เปนอเนญชาภิสังขาร

  ฝายวิญญาณมีสภาวะสูญเปลา แลมิไดขวนขวายจะยางไปอื่นจากมาตรวาอุปปาทะ ฐิติ
ภังคะ แลวแลบังเกิดขึ้นสภาวะตอเขากันกับภพใหม

  สวนนามรูปเลา มีสภาวะเกิดกับพรอมกันดวย แลพรากจากกันแตนามฝายนาม แลนาม
วิโยคจากรูป ๆ วิโยคจากนาม แลรูปฝายรูปขางกลาปรวมกันในกลาปเดียว ในภพบางอันนั้นแล รูปสํา
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เสร็จมนกิจแลรูปมนกจตามวิสัยแหงตน

  สวนสฬายตนะนั้นเลา มีสภาวะเปนใหญคืออินทรียมีจักขุนทรียเปนตน แลสภาวะเปนโลก
ธรรมแลเปนทวารเปนขเตเปนวินัยแหงรูปารมณเปนตน อันมาสูโยคเทศ มีสภาวะถูกตองแลกระทบ
แหงสัมผัสทั้งหลาย ๕ มีสภาวะเสวยซึ่งรสแหงอารมณ ๖ มีจักขุสัมผัสเปนอาทิ แลประชุมเขาแล
ปรากฏพรอมกัน แหงจิตเจตสิกธรรมทั้งหลายมีจักขุทวาริกจิตเปนตน

  สวนเวทนาเลา มีสภาวะเปนสุขเปนทุกข เปนอุเบกขาเปนตนนิชชีวธรรม แลวรูเสวยอารมณ
ตาง ๆ ดุจมีชีวิต

  สวนตัณหามีสภาวะยินดี ดวยสัมปติกอภินันทะ แลพลวตัณหาดุจกล้ํากลืนซึ่งอารมณแล
วัตถุแลว แลซาบซานอยูในวัตถุอารมณคือ สกปริกขารเปนอาทิ เปนตัณหานที ตัณหาสมุทรจะถมให
เต็มใหตื้นขึ้นเปนอันยากนัก

  ฝายอุปาทานเลา มีสภาวะถือมั่นดวยกาม แลถือมั่นดวยทิฏฐิถือมั่นดวยสีลวัตร แลถือมั่น
โดยประการอันจากลักษณะอันจริงแทมาตรวานามรูปแลบุคคลอันจะขามเปนอันยากนัก

  สวยภพมีสภาวะขวนขวาย แลกอสรางเจตนากรรม เพื่อภพแลซัดโยนไปซึ่งสัตวในกําเนิด
คติ ฐิติ สัตตาวาสเปนอันมาก

  ฝายชาติเลา มีภาวะเกิดขึ้นแลเกิดดวยดี แลหยั่งลงแลปรากฏขึ้นดวยสามารถคัพภไสยกะ 
สังเสทชะ อัณฑชะ อุปปาติกะปฏิสนธิในภพเปนอาทิ

  สวนชรามรณะ มีสภาวะกอปรดวยขยายธรรม คืออุปาทินนกขันธใหม ๆ อยูแลวใหเกาเขา
เลา ดวยฟนหักแกมตอบศรีษะหงอกยอหยอนแหงอังคาอวัยวะเปนอาทิ แลใหแปรปรวนดวยทําลาย
ขันธเปนสมมติมรณะ แลขณิกมรณะ เศษจากทิฏฐานสัตว สังขารอันเปนที่รักเปนอาทิ บุคคลจะหยั่งรู 
หยั่งเห็นดวยเหตุนี้เปนอันยากยิ่ง ภวจักรนี้สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเทศนา ชื่อวาปฏิเวธคัมภีร
ดวยประการฉะนี้

  แลนัยเภทอีก ๔ ประการ คือ เอกัตตนัย ๑ นานัตตนัย ๑ อพยาปารนัย ๑ เอวังธัมมตานัย ๑

  นักปราชญพึงรูดุจนัยที่สําแดงมาในติกอุทสวาร ชื่อวาวรรณะนั้นเถิด

  “อิทํ หิ คมฺภีรโต อคาธํ ” หิ เพราะ  “ ยสฺมา” เหตุใด  “ตสฺมา ” เหตุนั้น  “โกจิ ปุคฺค
โส ” อันวาบุคคลผูใดผูหนึ่ง เมื่อยังทําลายมิไดซึ่งภวจักรนี้  “ อคาธํ” อันหาที่พึ่งมิไดโดยลึกนัก
นั้น  “ทุรติยานํ ” อันวาบุคคลจะลวงขามพนเปนอันมาก เหตุชัฏดวยนัยตาง ๆ  “ญาณาสินา” ดวย
ดาบคือวิปสสนาปญญาเปนอาทิอันลับอานเปนอันดีเหนือศิลาอันประเสริฐ คือสมาธิ แลบุคคลนั้น  “ 
อนตีโต” ก็มิอาจลวงขามเสียไดซึ่งสารภัยอันทับทวีอยูเปนนิจนิรันดร ดุจมณฑลแหงอสุนีบาตใน
มาตรวาแตความฝน คือวาจะฝนเห็นวาขามสังสารภัยก็หามิได เหตุการณดังนั้นพระพุทธโฆษาจารย
เจา เมื่อจะกลาวอางสาธกสูตรซ้ําเพื่อจะสําแดงซึ่งปฏิจจสมุปบาท อันลึกล้ําคัมภีรภาพอันมีในมหา
นิทานสูตรในคัมภีรทีฆนิกายโนน จึงกลาววา  “ วุตฺตํปเจตํ คมฺภีโร จายํ อานนฺท ปฏิจจสมุปฺปาโท 
คมฺภีราวกาโสจ” เปนอาทิ เหตุใด จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสไวแกพระอานนทดังนี้ แลแมน้ําไดนาม ๔ 
ประการ คือ

  แมน้ําอันหนึ่งตื้นประมาณเพียงเขา สะสมดวยหญาแลใบไมมีพรรณขุนเขียวดวยน้ําหญาน้ํา
ใบไม ดูไปปรากฏดุจลึกสัก ๑๐๐ วา
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  แมน้ําอันหนึ่งลึกประมาณสัก ๑๐๐ ศอก มีน้ําใสดุจน้ําแกวแลดูไปดุจตื้นเพียงเขา

  แมน้ําอันหนึ่งตื้น แลดูไปก็เห็นวาตื้น ดุจน้ําในอางเปนอาทิ

  แมน้ําอันหนึ่งลึก แลดูไปก็เห็นวาลึก ดุจน้ําในมหาสมุทรในเชิงเขาพระสุเมรุราช

  ดูกรสําแดงอานนท อันวาพระปฏิจจสทุปบาทนี้ ลึกก็ลึกแลพิจารณาไปก็ปรากฏลึก ดูกร
สําแดงอานนท

  “อยํ ปชา ” อันวาสัตวนิกายนี้ เหตุมิไดรูซึ่งพระปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้ โดยญาตปริญญา
ภิสสมัย

  “อนนฺโพธา ” เหตุมิไดรูตีรณปญญา แลปหานปริญญา

  “ตนฺตากุลกชาตา ” ฟนเฝอยิ่งนักดวยกิเลสวัฏฏ กัมมวัฏฏ วิปากวัฏฏ ดุจดวยแหงนาย
ชางหูกอันหนูกัด จะสางออกใหเห็นวานี้ ตนนี้ปลาย จะประสมตนตอตน ปลายตอปลายนั้นยากนักหนา

  “คณคณฺฑิกชาตา ” ถามิดังนั้นฟนเฝอนดุจรังนกกระจาบ

  “มฺุชปพฺพชฺภุตา ” ยุงดุจหนึ่งหญาปลองมุงกระตาย อันบุคคลฉีกกระทําเชือกผูกเขา
แลว บุคคลจะสะสางประสมกันเขายากนักหนาเวนไวแตบุคคลผูมีเพียรจึงจะสะสางไดในตนตอตน
ปลายตอปลาย ฉันใดก็ดี พระปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้ ฟนเฝอยุงเหยิงยิ่งนัก อุปไมยเหมือนดังนี้

  สัตวทั้งหลายเวนจากพระโพธิสัตวทั้ง ๒ จําพวกแลวมิอาจสางได เมื่อสัตวทั้งหลายสาง
มิไดแลว ก็ฟนเฝอยุงอยูดวยทิฏฐิตาง ๆ อันมากกวามากนักก็ลวงเสียมิไดซึ่งอบายภูมิทั้ง ๔ คือ นรก 
ดิรัจฉาน เปรต อสุรกาย แลสังสารวัฏฏ หมองมัวดวยสรรพทุกขตาง ๆ คือ ชาติ ชรา มรณะ โสกปริเทว
ทุกข โทมนัส บมิรูแลวยุติแลวสนธิเลา ปฏิสนธิแลวจุติเลา วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาสทั้ง ๙ หาที่สุดลง
มิได เหตุใดเหตุดังนั้น เปนคําสั่งสอนแหงพระพุทธโฆษาจารยเจาวา

  “ ปณฺฑิโต” พระโยคาพจรผูมีปญญา เมื่อปฏิบัติจะใหเปนความสุขความเจริญแกตนและ
ผูอื่น พึงสละเสียซึ่งนวกรรมการปลิโพธคันอันอื่นแลว แมไฉนก็จะพึงไดญาณอันหยั่งลงสูหองแหง
ปจจยาการอันคัมภีรภาพพนพิสัยแหงประเทศญาณ เปนพื้นภูมิแหงพระวิปสสนากรรมฐานดวยประการ
ใด ประกอบดวยสติเปนอันดี แลพึงประกอบความเพียรเนือง ๆ จงทุกเมื่อดวยประการดังนี้เถิด ได
วิสัชนามาในพระปฏิจจสมุปบาทธรรมยุติเเตาเทานี้

  เมื่อพระโยคาพจรตั้งธรรม ๖ กอง มีขันธทั้ง ๕ เปนตน มีพระปฏิจจสมุปบาทเปนที่สุดไว
เปนพื้น คือพิจารณาใหรูจักลักษณะแหงธรรมทั้ง ๖ กอง ยืนหนวงเอาธรรมทั้ง ๖ กองนี้ไวเปนอารมณ
ไดแลวลําดับนั้นจึงเอาศีลวิสุทธิ แลจิตวิสุทธิมาเปนราก

  ศีลวิสุทธินั้นไดแกพระปฏิโมกขสังวรศีล ที่สําแดงแลวในพระปาฏิโมกข

  จิตตวิสุทธินั้น ไดแกอัฏฏฐสมาบัติ ๘ ประการ ที่สําแดงแลวในพระสมถกัมมัฏฐาน

  เมื่อตั้งศีลวิสุทธิ จิตวิสุทธิ ๒ ประการไวเปนรากแลว ลําดับนั้นใหพระโยคาพจรจําเริญวิ
สุทธิทั้ง ๕ สืบขึ้นไปโดยลําดับ ๆ เอาทิฏฐิวิสุทธิ

  แลกังขาวิตรณวิสุทธิเปนเทาซายเทาขวา เอามัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ แลปฏิปทา
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ญาณทัสสนวิสุทธิเปนมือซายมือขวาแลวเอาญาณทัสสนวิสุทธิเปนศีรษะเถิด จึงจะอาจสามารถที่จะ
ยกตนออกจากวัฏฏสงสารได

  แลทิฏฐิวิสุทธินั้น มีอรรถาธิบายเปนประการใด

  อันวาปญญาอันพิจารณาซึ่งนามรูปโดยสามัญลักษณะ มีสภาวะเปนวิปริณามธรรม บมิ
เที่ยงเปนอาทิก็ดี โดยสภาวะลักษณะ คือลักษณะแหงตนบมิไดทั่วไปแกสิ่งอื่นมีอาทิคือ  “ผุสฺ
สนลกฺขโณผสฺโส ” อันวาผัสสะเจตสิกอันมีถูกตองเปนลักษณะ  “กฺกขฬลกฺขณา ปวี ” อันวา
ปฐวีธาตุมีสภาวะกระดางเปนลักษณะ ปญญาอันพิจารณาเห็นโดยสภาวะลักษณะเปนอาทิดังนี้ก็ดี ก็
ไดชื่อวาทิฏฐิวิสุทธิ เหตุปญญาดังพรรณนามานี้ ชําระเสียซึ่งมละมลทินคือทิฏฐิอันเห็นผิดเห็นวาตนวา
ตนในนามแลรูปนั้น  “ ” “ตํ สมฺปาเทตูกาเมน สมถยานิเกน ” แลพระโยคาพจรเจาผูเปนสมถยา
นิก บําเพ็ญสมถกัมมัฏฐานนั้น ถาปรารถนาจะยังทิฏฐิวิสุทธิใหบริบูรณ ก็พึงเขาฌานสมาบัติอันใด
อันหนึ่งตามจิตประสงคยกเสียเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเหตุเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
นั้นลึกละเอียดนัก ปญญาโยคาพระจรกุลบุตรผูเปนอาทิกัมมิกแรกทําความเพียรจะพิจารณาไดเปนอัน
มาก ยกเวนสัญญานาสัญญายตนะเสียแลวพึงเจริญตามชอบน้ําใจเถิด

  “อฺญตรโต วุฏาย ” เมื่อออกจากสมาบัติอันใดอันหนึ่งที่ตนไดจําเริญแลว ก็พึง
พิจารณาซึ่งองคแหงญาณ มีวิตกเปนอาทิเจตสิกธรรมทั้งปวงแตบรรดาที่สัมปยุตดวยองคแหงฌานนั้น
ใหแจงโดยลักษณะแลกิจแลปจจุปปฏฐาน แลอาสันนการณแหงองคฌานแลธรรมอันสัมปยุตดวยองค
ฌานนั้นแลว ก็พึงกําหนดกฏหมายวาองคฌาน แลธรรมอันสัมปยุตดวยองคฌานนี้ แตลวนเปน
นามธรรมทั้งสิ้น ดวยอรรถวานอมไปจําเพาะหนาสูอารมณ เมื่อกําหนดกฏหมายดังนี้แลว แลแสวงหา
ที่อยูแหงนามธรรมนั้น ก็จะเห็นแจงวาหทัยวัตถุเปนที่อยูแหงนามธรรม แลเปนที่อาศัยแหง
นามธรรม  “ ยถา นาม ปุริโส” มีอุปมาดุจบุรุษอันเห็นอสรพิษ ณ ภายในเรือน  “อนุพนฺธมโน
” บุรุษผูนั้นติดตามสกัดดู ก็รูแจงวาอสรพิษอยูที่นี่ ๆ และมีอุปมาฉันใด พระโยคาพจรผูแสวงหาที่อยู
แหงนามธรรมนั้นก็เห็นแจงวาหทัยวัตถุ เปนที่อยูแหงนามธรรมมีอุปไมยดังนี้

  “ รูป ปริคฺคณฺเหติ” แลวพระโยคาพจรเจาพิจารณารูปธรรมตอไปเลา ก็เห็นแจงหทัย
วัตถุนั้นอาศัยซึ่งภูตรูปแลรูป ๆ ทั้ง ๔ คือ ปฐวี อาโป เตโช วาโย นั้นเปนที่อาศัยแหงหทัยวัตถุ คืออุ
ปาทายรูปอื่น ๆ จากหทัยวัตถุนั้นก็อาศัยภูตรูปสิ้นดวยกัน

  เรียกวารูป ๆ นั้น ดวยอรรถวารูฉิบหายดวยอุปทวะอันตรายตาง ๆ

  “สงเขปโต ววตฺถาเปติ ” ลําดับนั้นพระโยคาพจรเจา จึงกําหนดกฏหมายโดยสังเขปวา

  “นมนลกฺขณํ นามํ ” นามธรรมนี้มีลักษณะอันนอมไปสูอารมณ  “รูปนลกฺขณํ รูป 
” รูปธรรมนี้มีลักษณะรูฉิบหายดวยอันตราย ๆ มีรอนแลเย็นเปนอาทิ พระโยคาพจรผูเปนวิสุทธิ
วิปสสนายานิกคือเปนแตฝายพิจารณาสิ่งเดียวนั้นก็ดี ยอมพิจารณาธาตุทั้ง ๔ ประการโดยนัยสังเขป
โดยนัยพิสดาร ดวยธาตุปริคคหณอุบายอันใดอันหนึ่งอาจารยสําแดงแลวในจตุธาตุววัตถาน

  “อาวีภูตา ธาตูสุ ” ในเมื่อพิจารณาธาตุทั้ง ๔ ประการโดยลักษณะแลกิจปรากฏแจงแลว 
พระโยคาพจรเจาพึงพิจารณาสืบตอไปในอาการ ๓๒ มีเกศาเปนอาทิ มีมัตถลุงคังเปนปริโยสาน

  แทจริง เกศานี้จัดเปนปฐวีธาตุก็จริง แตยังมีอาโปเตโชวาโยซับซาบอยู ซึ่งเปนปฐวีสิ่ง
เดียวนั้นหามิได เกศาแตละเสน ๆ นั้นกอปรไปดวยรูปกลาปถึง ๕ กลาป เปนกัมมัชชสมุฏฐานกลาป ๒ 
อาหารสมุฏฐานกลาป ๑ จิตตสมุฏฐานกลาป ๑ อุตุสมุฏฐานกลาป ๑ เปน ๕ กลาปดวยกัน

  ในกัมมัชชสมุฏฐานกลาป ๒ นั้น คือ กายทสกะกลาป ๑ ภาวทสกะกลาป ๑
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  กายทสกะนั้น กอปรไปดวย ๑๐ ประการ คือ ปวี อาโป เตโช วาโย วัณโณ คันโธ รโส
โอชา เปน ๘ เอาชีวิตกับกายประสาทเพิ่มเขาเปน ๑๐ เรียกวากายทสกะ

  ภาวสกะนั้นมีรูป ๑๐ ประการเหมือนกัน แปลกกันแตภาวะรูปขางกายทสกะนั้นมีกาย
ประสาทเปนคํารบ ๑๐ ขางสภาวทสกะนี้มีภาวรูปเปนคํารบ ๑๐ เขาดวยกันเปนกัมมัชชรูป ๑ กลาป
ดังนี้

  แลอาหารสมุฏฐานกลาป ๑ นั้น คือ สุทธัฏฐกลาป กอปรดวยรูป ๘ ประการ คือ ปวี อาโป 
เตโช วาโย วัณโณ คันโธ รโส โอชา เปน ๘ ประการดังนี้

  ยังจิตสมุฏฐานกลาปอันหนึ่ง อุตุสมุฏฐานกลาปอันหนึ่งนั้น ก็เหมือนกันกับอาหารสมุฏฐาน
กลาป คือจัดเอาแตสุทธัฏฐกลาปมีรูป ๘ ประการ เหมือนกัน

  สิริรูปในกัมมัชชสมุฏฐฐานกลาป ๒๐ ในอาหารสมุฏฐานกลาป ๘ ในจิตตสมุฏฐานกลาป ๘
ในอุตุสมุฏฐานกลาป ๘ จึงเปนรูป ๔๔ ประการดวยกัน

  ตกวาผมแตละเสนนี้ ประกอบดวยรูปถึง ๔๔ โลมาเลาก็เหมือนกันประกอบดวยรูปถึง ๔๔ 
ยกแต อุทริยัง กรีสัง ปุพโพ เสโท อัสสุ เขโฬ สิงฆานิกา มุตตัง ยกเสีย ๘ กระการนี้แลว ยังโกฏฐาส
ทั้ง ๒๔ มีเกศาเปนอาทินั้นแตลวนปรกอบดวยรูป ๔๔ ดวยกัน

  แลโกฏฐาสทั้ง ๔ คือ เสโทเหงือ อัสสุน้ําตา เขโฬน้ําลาย สิงฆานิกาน้ํามูก ทั้ง ๔ นี้กอปร
ดวยรูปกลาป ๒ กลาป เปน อุตุสมุฏฐานกลาป ๑ จิตตสมุฏฐานกลาป ๑

  อุตุสมุฏฐานกลาป ๑ นั้น จัดเอาสุทธัฏฐานกลาปดวยรูป ๘ ประการ คือ ปวี อาโป เตโช 
วาโย วัณโณ คันโธ รโส โอชา เปน ๘ ประการดังนี้

  แลจิตตสมุฏฐานกลาปนั้น ก็จัดเอาแตสุทธัฏฐานกลาปมีรูป ๘ ประการเหมือนกัน

  สิริในอุตุสมุฏฐานกลาป ๘ จิตตสมุฏฐานกลาป ๘ จึงเปน ๑๖ ประการดวยกัน

  ตกวา เวโท อัสสุ เขโฬ สิงฆานิกา โกฏฐานทั้ง ๔ ประการนี้ แตละสิ่ง ๆ กอปรไปดวยรูป 
๑๖ รูปดวยประการดังนี้ แลโกฏฐานทั้ง ๔ คือ อุทริยังอาหารใหม กรีสังอาหารเกา ปุพโพหนอง มุตตัง 
มูตรทั้ง ๔ ประการนี้ กอปรดวยรูปกลาปอันหนึ่ง ๆ คืออุตุสมุฏฐานกลาป มีรูป ๘ ประการ คือ ปวี 
อาโป เตโช วาโย วัณโณ คันโธ รโส โอชา เปนคํารบ ๘ ตกวาอุทริยังก็มีรูป ๘ กรัสังก็มีรูป ๓ ปุพโพ
หนองก็มีรูป ๘ มุตตังกฌมีรูป ๘ พระโยคาพจรเจาผูบําเพ็ญทิฏฐิวิสุทธิ พึงพิจารณาอาหาร ๓๒
ประการโดยนัยวิตถาร ดุจดังจะพรรณนามาฉะนี้

  “อิมสฺมึ ทฺวตฺตึสากาเร อานีภูเต ” ในเมื่อพิจารณาทวัตติงสาการปรากฏแจงในสันดาน
แลว พระโยคาพจรเจาจึงพิจารณาอาการอีก ๑๐ ประการสืบตอไปเลา

  แลอาการ ๑๐ ประการนั้น คือ เตโชธาตุ ๔ วาโยธาตุ ๖ จึง ๑๐ ประการ

  เตโชธาตุอันชื่อวาปริณามัคคี ที่เปนพนักงานเผาอาหารใหยอยนั้นเมื่อเปนกัมมสุฏฐานมีรูป
บังเกิดพรอมดวยกลาป ๑ คือชีวิตนวกะ เมื่อเปนจิตตสมุฏฐาน แลอุตุสมุฏฐาน อาหารสมุฏฐานมีรูป
เกิดพรอมไดละ ๘ ๆ คือสุทธัฏฐานกลาปประสมเขาเปนรูป ๓๓

  “ ตถา จิตฺตเช อสฺสาสปสฺสาสโกฏาสมฺหิ” ในเมื่อโกฏฐาสอันหนึ่ง คือ อัสสาสะ
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ปสสาสะ ระบายลมหายใจเขาออก เมื่อเปนจิตตัชชะเกิดแตจิตนั้น มีรูปเกิดพรอม ๙ ประการ คือธาตุ
ทั้ง ๔ วัณโณ คันโธ รโส โอชา รวมเขาเปน ๘ เอาสัททารมณอัน ๑ เพิ่มเขาอีก เรียกวาสัททานวกะ

  เมื่อเปนกัมมสุมฏฐาน อุตุสมุฏฐาน อาหารสมุฏฐาน มีรูปเกิดพรอมละ ๘ ๆ คือ สุทธัฏฐก
ลาปเปนประธานเขาดวยกันเปนรูป ๓๓

  “ เสเสสุ อฏสุ อากาเรสุ” แลอาการทั้ง ๘ ประการ คือเพลิง ๓ ลม ๕ อันเศษจาก
ปริณามัคคี แลลมอัสสาสะปสสาสะนั้นก็มีรูปบังเกิดพรอม ๓๓ เหมือนกัน

  “ ตสฺเสวํ วิตฺถารโต ทฺวาจตฺตาฬีสาการวเสน” เมื่อพระโยคาพจรเจา พิจารณาอาการ
ทั้ฃ ๔๒ คือ ป ีธาตุ ๒๐ อาโปธาตุ ๑๒ เพลิง ๔ ลม ๖ ปรากฏแจงโดยนัยพิสดารดังพรรณนามาฉะนี้
แลว

  “สฏ ี รูปานี ปากตานิ ” อันวารูป ๖๐ ประการ คือจักขุทสกะ ๑๐ โสตทสกะ ๑๐ ฆานทส
กะ ๑๐ ชิวหาทสกะ ๑๐ กายทสกะ ๑๐ วัตถุทสกะ ๑๐ รวมเปน ๖๐ ดวยกันก็ปรากฏแจงเปนอันดี

  “ เอกโต กตฺวา” พระโยคาพจรเจาจึงประมวลรูปทั้งปวงนั้นเขาเปนหมวดอันเดียวกัน
พิจารณาโดยลักษณะวารูปทั้งปวงนี้มีลักษณะรูฉิบหายเหมือนกันสิ้น จะมั่นจะคงจะเที่ยงจะแทแตสัก
สิ่งหนึ่งนั้นหามิได

  “ตสฺเสวํ ปริคฺคหิตรูปสฺส ” เมื่อพระโยคาพจรเจา พิจารณาเห็นกองรูปดวยประการดังนี้
แลว

  “ ทวารวเสน อรูปธมฺมา” อันวาอรูปธรรมทั้งปวง คือจิตแลเจตสิกก็ปรากฏแจงแกพระ
โยคาพจรเจานั้น ดวยสามารถทวาร คือจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร กายทวาร มโนทวาร

  “เสยฺยถีทํ ” จึงมีคําปุจฉาวาจิตแลจิตสิกจะปรากฏดวยสามารถทวารนั้นเปนดังฤๅ

  จึงวิสัชนาวา จิตเจตสิกนี้มีทวารทั้ง ๖ เปนที่อาศัย เมื่อพิจรณาทวานทั้ง ๖ แจงประจักษ
แลวก็จะรูจักจิตเจตสิกที่อาศัยทวาารทั้ง ๖ นั้นเปนแท จับที่อยูไดแลว คนอาศัยนั้นจะไปไปก็จับได
ดวยกัน

  แลจิตที่อาศัยทวารทั้ง ๖ นั้น จัดเปนโลกิยจิต ๘๑ คือ ทวิปญจวิญญาณ ๑๐ มโนธาตุ ๓ 
มโนวิญญาณธาตุ ๖๘

  แลเจตสิกที่เกิดพรอมดวยโลกิยจิต ๘๑ นั้น คือ ผัสโส เวทนา สัญญา เจตนา เอกัคคตา 
ชีวิตินทรีย มสิการทั้ง ๗ นี้ เปนสัพพจิตสาธารณทั่วไปในจิตทั้งปวง

  “อวิเสเสน ” สําแดงดังนี้ ดวยสามารถมิแปลกกัน แทจริงจิตทั้งปวงนั้น ถามีแตสัพพจิต
สาธารณเจตสิก บังเกิดพรอมแตประการนี้ก็ยังบิมิตางกันกอน ตอเมื่อใดมีเจตสิกอื่นนอกออกไปกวานี้
ประกอบ จิตจึงแตกแยกจึงตางกันออกไปดวยอํานาจเจตสิก

  เจตสิกไวแต ๗ ประการ คือ สัพพจิตสาธรณเจตสิกนั้น

  สําแดงจิตเลนก็สําแดงแตจิตโลกิยะ จิตที่เปนโลกุตตรนั้นจะไดสําแดงไวหามิได

  “ อนธิกตตฺตา” เหตุวาจิตโลกุตตระนั้น พระโยคาพจรผูบําเพ็ญสมถวิปสสนายังไมได
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สําเร็จกอน ดังฤๅจะพิจารณาได เหตุฉะนี้โลกุตตรจิตนั้น ทานจึงมิไดสําแดงจึงยกเสีย สําแดงแตจิต
โลกิยะในที่นี้ ตกวาสําแดงแตจิตอันควรที่พระโยคาพจรเจาจะพิจารณาได

  “เอกโต กตฺวา ” พระโยคาพจรเจานั้น ก็ประมวลจิตแลเจตสิกนั้นเขาดวยกัน พิจารณา
โดยลักษณะวา จิตแลเจตสิกทั้งปวงนี้มีลักษณะนอมไปสูอารมณ จะเที่ยงจะตรงจะยั่งจะยืนนั้นหามิได
เกิดเร็วดับเร็ว เปนอนิจจังมิไดเที่ยงแท

  “เอโก โยคาวจโร ” พระโยคาพระจรเจาบางจําพวก ๆ หนึ่งนั้นก็พิจารณานามรูปโดย
พิสดาร ดวยอุบายอันสําแดงไวในจตุธาตุววัตถาน

  “อปโร โยคาวจรโร” พระโยคาพจรองคอื่นบางจําพวกนั้น ก็พิจารณานามรูปดวยสามารถ
เปนธาตุ ๑๘ ประการ มีจักขุธาตุเปนอาทิ มีมโนวิญญาณธาตุเปนปริโยสาน

  แทจริง  “ มํสปณฺฑ”ํ อันวากอนเนื้ออันประดิษฐานอยูในกระบอกจักษุ เสนดายคือเอ็น
นอย ๆ หากมารัดมารึงไว

  “ เสตกณหอติกณฺหมณฺฑลวิตฺตํ อายตนวิตฺถต”ํ กอนเนื้อนั้นมีพรรณอันขาวยาวกวาง
เต็มกระบอกจักษุ วิจิตรดวยดวงตาดําเปนสองสีมีดําสีลานนั้นสีหนึ่ง โลกทั้งหลายเรียกกอนเนื้อนั้นวา
ดวงเนตรดวงตา

  “ตํ อคเหตฺวา ” พระโยคาพจรจะไดถือเอากอนเนื้อนั้นมาเปนอารมณในขณะพิจารณานั้น
หามิไดทานกําหนดเอาแตจักษุประสาทซึ่งกลาวแลวในขันธนิเทศ ที่นอยเทาศีรษะเหาอยูใน
ทามกลางแหงดวงตานั้นแลเปนอารมณ กําหนดจักษุประสาทนั้นโดยนามบัญญัติวาจักขุธาตุ

  “ นิสฺสยถูตา จตสฺโส ธาตุโย” และธาตทั้ง ๔ อันเปนที่อาศัยแหงจักขุประสาทนั้นก็ดี 
วัณโร คันโธ รโส โอชา และชีวิตินทรียเปนสหชาติ เกิดพรอมดวยจักขุประสาท เปนบริวารแหงธาตุทั้ง 
๕ ก็ดี กัมมัชชรูป ๒๐ รูป กายทสกะ ๑๐ ภวทสกะ ๑๐ ที่เกิดพรอมดวยจักขุประสาทนั้นก็ดี อาหารัชรูป 
๙ จิตตัชชรูป ๘ ที่เกิดพรอมดวยจักขุประสาทนั้นก็ดี รูปทั้งสิ้นทั้ง ๕๓ ประการนี้ พระโยคาพจรเจาจะ
ไดกําหนดวาจักขุธาตุหามิได กําหนดวาจักขุประสาทสิ่งเดียววาจักขุธาตุ

  ในโสตธาตุ ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุนั้น พระโยคาพจรเจาก็พิจารณากําหนดเอาโสต
ประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท จะไดกําหนดเอารูป ๕๓ ซึ่งเกิดพรอมดวยโสตาทิประสาทนั้น
หามิได ในกายธาตุก็พิจารณากําหนดเอาแตกายประสาท ๔๓ คือ ชีวิตนวกะ ๙ ภาวทสกะ ๑๐ โอชัฏฐ
มกรูปอันเปนอาหารัชชะ จิตตัชชนะ ๒๔ เปน ๔๓ แตบรรดาที่เกิดพรอมดวยกายประสาทนั้น พระ
โยคาพจรเจาจะไดพิจารณาหามิไดเฉพาะพิจารณาแตกายประสาท

  เกจิอาจารยวา รูปเกิดพรอมดวยกายประสาทนั้น ๔๕ เหตุวาอุตุชชรูป จิตตัชชรูปนั้น
ไดแกสัททวนกะ นับชีวิตวนกะ ๔ ภาวทสกะ ๑๐ จิตตัชชรูป ๙ อาหารัชชรูป ๙ เปน ๔๕ พระ
โยคาพจรเจาจะไดพิจารณารูป ๔๕ ซึ่งเกิดพรอมดวยกายประสาทนั้นหามิได เฉพาะพิจารณาแตกาย
ประสาทอยางเดียว

  แลประสาททั้ง ๕ คือ จักขุประสาท โสตประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท กาย
ประสาทนี้เปนอารมณ ๕ ประการ คือ รูปปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณ สิริ
ประสาททั้ง ๕ อารมณทั้ง ๕ เขาดวยกันเปนธาตุ ๑๐ ประการ

  “ อวเสสานิ รูปาน”ิ และรูปอันเศษจากนั้น จัดเปนกัมมธาตุ
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  ตกวาจักขุประสาทนั้นเปนจักขุธาตุ โสตประสาทนั้นเปนโสตธาตุ ฆานประสาทนั้นเปนฆาน
ธาตุ ชิวหาประสาทนั้นเปนชิวหาธาตุ กายประสาทนั้นจัดเปนกายธาตุ จัดรูปารมณเปนรูปาธาตุ สัททา
รมณเปนสัททธาตุ คันธารมณจัดเปนคันธธาตุ รสารมณเปนรสธาตุ โผฏฐัพพารมณเปนโผฏฐัพพธาตุ
จัดรูปวิเศษเปนธัมมธาตุ

  โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ ที่อาศัยโสตประสาท ฆาน
ประสาท ชิวหาประสาท กายประสาท นั้นจัดเปนโสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณธาตุ กาย
วิญญาณธาตุ

  ปจทวาราวัชชนวจิต ๑ สัมปฏิจฉันนจิต ๑ นั้น รวมเขาเปนอันเดียวเรียกวามโนธาตุยังจิตอีก 
๖๘ นอกนั้นเรียกวามโนวิญญาณธาตุ

  “ผสฺสาทโย ” เจตสิกทั้งหลาย มีผัสสะเปนตนซึ่งสัมปยุตดวยโลกิยจิตทั้ง ๘๑ นั้น ก็จัด
เขาในกัมมธาตุ สิริเขาดวยกันเปน ๑๘ พระโยคาพจรเจาบางพระองคนั้น พิจารณานามรูปดวยสามารถ
จัดเปนธาตุ ๑๘ ประการฉะนี้

  “อปโร ทวาทสายตนวเสน ” และพระโยคาพจรองคอื่นบางจําพวกนั้นเลา ก็พิจารณา
นามและรูปดวยสามารถเปนอายตนะ ๑๒ ประการมีจักขวายตนเปนอาทิ มีธัมมายตนะเปนปริโยสาน

  ในจักขวายตนะนั้นมีรูป ๕๓ ประการ โดยนัยดังกลาวแลวในจักขุธาตุ พระโยคาพจรเจาก็
เฉพาะพิจารณาแตจักขุประสาทนั้น และวาเปนจักขวายตนะ เฉพาะพิจารณาแตโสตประสาทวาเปนโส
ตายตนะเฉพาะพิจารณา

  แตฆานประสาทวาเปนฆานายตนะ เฉพาะพิจารณาแตชิวหาประสาทวาเปนชิวหายตนะ
เฉพาะพิจารณาแตกายประสาทวาเปนกายายตนะ พิจารณารูปารมณเปนรูปายตนะ พิจารณาสัททา
รมณเปนสัททยตนะ พิจารณาคันธารมณเปนคันธายตนะ พิจารณารสารมณเปนรสายตนะ พิจารณา
โผฏฐัพพารมณเปนโผฏฐัพพายตนะ พิจารณาวิญญาณ ๖ มีจักขุวิญญาณเปนอาทิเปนมนายตนะ 
พิจารณาเจตสิกธรรมทั้งปวงมีผัสสะเปนอาทิ และรูปอันเศษนั้นเปนธรรมายตนะ สิริเปนอายตนะ ๑๒ 
ประการดวยกัน

  อายตนะ ๑๒ ประการนี้ ถาจะยอเขาใหเปนกองแหงรูปธรรมนามธรรม ๒ ประการ ก็พึงแยก
อายตนะออกสองสวน สวนหนึ่งนั้นนับเขากับมนายตนะ จัดเปนกองแหงนามธรรม ยังสวนหนึ่งนั้นนับ
เขากับอายตนะ ๑๐ ประการ มีจักขวายตนะเปนตน มีโผฏฐัพพายตนะเปนที่สุด จัดเปนกองแหง
รูปธรรม

  เปนใจความวา ปญญาอันพิจารณานามและรูปนั้นมีลักษณะ ๒ ประการ คือ สามัญญ
ลักษณะ ๑ สภาวะลักษณะ

  กิริยาที่พิจารณาเห็นวา นามและรูปนี้ไมเที่ยงแทแปรปรวนอยูเหมือนกัน นามธรรมก็ไม
เที่ยง รูปธรรมก็ไมเที่ยง นามธรรมก็แปรปรวน รูปธรรมก็แปรปรวนเหมือนกัน พิจารณาเห็นทั่วไปดังนี้ 
ไดชื่อวาพิจารณานามรูปโดยสามัญญลักษณะ

  และกิริยาที่แยกออกไปแตละสิ่ง ๆ อันวาผัสสะเจตสิกมีลักษณะใหถูกตองซึ่งอารมณ
เวทนาเจตสิกมีลักษณะอันเสวยซึ่งอารมณ พิจารณานามธรรมโดยนัยเปนตนดังนี้ก็ดี พิจารณารูปธรรม
โดยนัยเปนตนวา ปวีธาตุ มีลักษณะอันกระดางนั้นก็ดี ไดชื่อวาพิจารณานามและรูปโดยสภาวะ
ลักษณะ
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  ตกวาปญญาที่พิจารณานามและรูปโดยสามัญญลักษณะ สภาวลักษณะดังนี้แลไดชื่อ
วาทิฏฐิสุทธิ สําแดงทิฏฐิวิสุทธิโดยนัยสังเขปเทานี้ แตนี้จะวิสัชนาในกังขาวิตรณวิสุทธิสืบไป

  กังขาวิตรณวิสุทธินั้นมิใชอื่นไกล ไดแกปญญานั้นเอง ปญญาที่พิจารณาเห็นเหตุ เปน
ปจจัย แหงนามธรรมและรูปธรรม เขาใจชัดวานามธรรมบังเกิดแตปจจัยสิ่งนี้ ๆ รูปธรรมบังเกิดแตปจจัย
สิ่งนี้ ๆ เขาใจรูสันทัดปราศจากสงสัยในกาลทั้ง ๓ คือ อดีต และอนาคต และปจจุบันแลวในกาลใด
ปญญานั้นก็ไดชื่อวากังขาวิตรณวิสุทธิในกาลนั้น

  “ตํ สมฺปาเทตุกาโม ” พระโยคาพจรภิกษุผูมีความปรารถนาเพื่อจะยังปญญาชื่อวากังขา
วิตรณวิสุทธินั้นใหสมบูรณ ก็พึงประพฤติจิตสันดานใหเหมือนแพทย เอาเยี่ยงอยางแพทยผูฉลาดใน
การรักษาโรค ธรรมดาวาแพทยผูฉลาดนั้น เมื่อจะรักษาซึ่งโรคพิจารณาดูโรคนิทานใหเห็นแจงวาโรค
สิ่งนี้บังเกิดแตเหตุปฐวีธาตุกําเริบ โรคสิ่งนี้บังเกิดแตอาโปธาตุกําเริบ โรคสิ่งนี้บังเกิดแตเหตุแหง
เตโชธาตุ และวาโยธาตุกําเริบ เมื่อรูชัดสันทัดแทในโรคสมุฏฐานแลว แพทยนั้นจึงประกอบยา
ตามที่  “ยถา ” อันนี้มีครุวนาฉันใด พระโยคาจรภิกษุ ก็พึงพิจารณาหาเหตุหาปจจัยอันเปนที่เกิด
แหงนามธรรม และรูปธรรม ใหเห็นแจงวานามธรรมบังเกิดแตเหตุปจจัยสิ่งนี้ ๆ รูปธรรมบังเกิดแตปจจัย
สิ่งนี้ ๆ พึงประพฤติเอาเยี่ยงแพทยผูฉลาดที่พิจารณาดูซึ่งโรคนิทานฉันนั้น

  ถามิฉะนั้น ใหพระโยคาพจรภิกษุเอาเยี่ยงบุคคลอันมีสันดานมากไปดวยความกรุณา ได
เห็นทารกอันนอนหงายอยูในกลางตรอก และแสวงหาบิดามารดาแหงทารกนั้น

  ธรรมดาวาบุคคลผูมีสันดานมากไปดวยความกรุณานั้น ถาเห็นทารกนอย ๆ นอนหงายอยู
ในกลางตรอกกลางถนน ก็ยอมมีจิตสันดานกัมปนาทหวาดหวั่นไหว ตะลึงใจวา  “ อยํ ปุตฺต
โก” ทารกผูนี้ลูกของใคร ๆ เอามานอนหงายไวที่ทามกลางหนทางอยางนี้ ใครเปนบิดามารดาแหง
ทารกผูนี้หนอ บุคคลผูมากไปดวยความกรุณาแสวงหาบิดามารดาแหงทารกผูนั้น และมีอุปมาฉันใด
พระโยคาพจรภิกษุก็แสวงหาซึ่งเหตุปจจัยแหงนามรูป และมีอุปไมยดังนั้น

  แทจริง พระโยคาพจรผูแสวงหาซึ่งเหตุปจจัยแหงนามและรูปนั้นเดิมทีใหพิจารณาวา “อิทํ
นามรูป ” นามและรูปแหงสรรพสัตวทั้งปวง แตบรรดามีในไตรโลกสันนิวาสนี้ ยอมมีเหตุมีปจจัย
ประชุมแตสิ้นทั้งปวง อันจะปราศจากเหตุปราศจากปจจัยนั้นหาบมิได ถานามและรูปไมมีเหตุไมมี
ปจจัยบังเกิดแตธรรมดาแหงตนแลว ก็หนาที่นามและรูปแหงสัตวทั้งปวง แตบรรดาที่มีในภพทั้งปวงนี้ 
จะเหมือน ๆ กันเปนอันหนึ่งอันเดียวจะมิไดแปลกประหลาดกัน สัตวที่บังเกิดเปนยมเปนยักษเปน
อสุรกายกุมกัณฑ เปนนิกรเทพคนธรรพนั้นก็จะเหมือนกันเปนพิมพเดียว รูปพรรณสัณฐานนั้นจะไม
หางไกลกัน อนึ่งสัตวที่บังเกิดในมุนษยสุคติ กับสัตวบังเกิดในทุคตินั้นก็จะเหมือน ๆ กันสิ้นทั้งปวง จะ
หาที่ดีกวากันชั่วกวากันนั้นจะหาไมได เพราะเหตุวานามและรูปนั้นบังเกิดโดยธรรมดาแหงตนเองหา
เหตุหาปจจัยบมิได นี้สิไมเปนดังนั้น นามและรูปนี้แปลกประหลาดกันทุก ๆ ภพจะไดเหมือนกันหาบ
มิได นามและรูปในสุคติภพนั้นอยางหนึ่ง ในทุคติภพนั้นอยางหนึ่ง ในฉกามาพจรสวรรคอยางหนึ่ง ใน
รูปภพนั้นอยางหนึ่งจะไดเหมือนกันนั้นหาบมิได ถึงบังเกิดในหมูเดียวกันในพวกเดียวกันก็ดีที่จะ
เหมือนกันนั้นไมเหมือนกันเลยเปนอันขาด โดยกําหนดเปนที่สุด จนแตพี่นองซึ่งเปนลูกแฝดก็ยังมี
แปลกประหลาดกันอยู จะไดเหมือนกันแททีเดียวก็หามิได

  อาศัยเหตุฉะนี้จึงเห็นแจงวานามและรูปนี้ มีเหตุมีปจจัยประชุมแตงสิ้นดวยกัน ถาไมมีเหตุ
ไมมีปจจัยประชุมแตง นามและรูปบังเกิดโดยธรรมดาแหงตน แลวนามและรูปก็จะเหมือนกันสิ้นทั่วทั้ง
ไตรภพมณฑลสกลไตรโลกธาตุ ดังฤๅจะเปลี่ยนจะแปลกกันเลา นามและรูปที่บังเกิดขึ้นเกา ๆ กับนาม
รูปที่บังเกิดขึ้นใหม ๆ นั้น ก็เหมือนกันทุก ๆ ชาติ จะไมตางกัน นี้สิไมเปนดังนั้น นามและรูปนี้
เปลี่ยนแปลงไปทุก ๆ ชาตินี้อยางหนึ่ง ชาติหนาอยางหนึ่ง ชาติโนนอยางหนึ่ง จะไดเหมือนกันอยูเปน
นิจจะไดเหมือนกันอยูสิ้นกาลทุกเมื่อนั้นหามิได อาศัยเหตุฉะนี้เห็นวา นามและรูปนี้มีเหตุมีปจจัย
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ประชุมแตงอยูเปนแท

  “ น อิสฺสราทิเหตุกํ” ประการหนึ่งเหตุและปจจัยที่ประชุมแตงซึ่งนามและรูปนั้น จะไดแก
พระมเหศวรและทาวมหาพรหมนั้นหาบมิได พระมเหศวรและทาวมหาพรหมนั้น บมิไดเปนเหตุปจจัยที่
จะตกแตงซึ่งนามธรรมและรูปธรรม อันจะถือลัทธิวาพระมเหศวรและทาวมหาพรหมตกแตงซึ่งนามและ
รูปนั้นบมิชอบ บมิสมควรจะเชื่อฟงเอาเปนบรรทัดฐานได เพราะเหตุวาองคพระมเหศวรและทาว
มหาพรหมนั้นบมิไดพนไปจากรูปธรรมและนามธรรม เมื่อสําแดงโดยปรมัตถอันสุขุมนั้น รูปธรรม
นามธรรมนั้นเองจัดเปนพระมเหศวร จัดเปนทาวมหาพรหม

  ในที่อันนี้ ถาเกจิอาจารยจําพวกใดกลาวคําสอดเขามาวา พระมเหศวรและทาวมหาพรหม
นั้น คงเปนรูปธรรมและนามธรรมเทานั้นเอง กลาวคําเสียดเขามาฉะนี้

  ในอธิบายแหงเกจิอาจารยนั้น พิจารณาเห็นรูปธรรมนามธรรมอื่น ๆ นอกออกไปจากพระ
มเหศวรและทาวมหาพรหมนั้น แตลวนมีเหตุมีปจจัยประชุมแตงสิ้นทั้งปวง แตรูปธรรมนามธรรมที่เปน
องคแหงพระมเหศวรเปนองคแหงทาวมหาพรหมนั้น หาเหตุหาปจจัยประชุมแตงมิไดอัชฌาสัยแหง
เกจิอาจารยนั้นพิจารณาเห็นดังนี้

  เมื่อเห็นอธิบายตามอัชฌาสัยแหงเกจิอาจารยนั้น พระมเหศวรก็เหมือนกันเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ทาวมหาพรหมก็จะเหมือนกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะหาแปลกประหลาดกัน นี้ไมเปน
ดังนั้นพระมเหศวรแปลก ๆ ประหลาดกันอยู ทาวมหาพรหมแปลก ๆ ประหลาดกันอยู จะไดเหมือนกัน
หามิได เหตุฉะนี้จึงจะเชื่อฟงเอาตามอธิบายแหงเกจิอาจารยนั้นเชื่อฟงเอาบมิได นามและรูปที่เปน
องคพระมเหศวรนั้นก็มีเหตุมีปจจัยประชุมแตงนามและรูปที่เปนองคทาวมหาพรหมนั้นก็มีเหตุมีปจจัย
ประชุมแตงสิ้นดวยกัน

  เมื่อเห็นวานามรูปมีเหตุมีปจจัยแทแลว ลําดับนั้นพระโยคาพจรจึงพิจารณาหาซึ่งธรรมอัน
เหตุตัวปจจัยนั้นวา  “ เก นุ โข เต” ธรรมสิ่งดังฤๅ เปนเหตุเปนปจจัยตกแตงซึ่งรูปธรรมนามธรรม
เมื่อพิจารณาซึ่งธรรมอันเปนตัวปจจัยดังนี้ ก็มีมนสิการกําหนดจิตพิจารณาซึ่งรูปกายนั้นกอน เห็น
วา  “อยํ กาโย ” รูปกายนี้  “นิพฺพตฺตมาโน ” เมื่อจะบังเกิดนั้น จะไดบังเกิดภายในหองแหงอุบล
และบัวหลวงและบัวขาวและจงกลนีเปนอาทินั้นหาบมิได จะไดบังเกิดภายในแหงแกวมณีและแกว
มุกดาหารเปนอาทินั้นหาบมิได รูปกายนี้บังเกิดภายในอุทรประเทศแหงมารดาเบื้องบนนั้นกําหนดดวย
กระเพราะอาหารใหม เบื้องต่ํานั้นกําหนดดวยกระเพราะอาหารเกา เบื้องหนานั้นกําหนดดวยกระดูก
หนามสันหลังแหงมารดา

  “อนฺตอนฺตคุณปริวาริโต ” ไสใหญและไสนอยนั้นแวดลอมอยูโดยรอบ มีกลิ่นอันเหม็น
เปนปฏิกูลพึงเกลียดพึงชัง ที่อันนั้นเปนที่คับคับแคบยิ่งนัก อาหารที่รูปกายแหงสัตวบังเกิดในที่นั้น
เปรียบประดุจกิจมิชาติหมูหนอน อันบังเกิดในปลาเนาแลขนมบูดแลที่น้ําคลําไหลรูปกายแหงสัตวทั้ง
ปวงนี้บังเกิดดวยธรรม ๔ ประการ คือ อวิชชาประการ ๑ ตัณหาประการ ๑ อุปาทานประการ ๑ กรรม
ประการ ๑

  ธรรม ๔ ประการนี้เปนเหตุใหบังเกิดรูปกายสิ้นทั้งปวง อาหารนั้นเปนปจจัยในกิจอุปถัมภก
อุดหนุน

  ตกวาอวิชชาและตัณหา แลอุปาทานทั้ง ๓ ประการนี้ เปนที่อาศัยแหงรูปกาย เปรียบ
ประดุจมารดาอันเปนที่อาศัยแหงทารกกรรมนั้นเปนเหตุบังเกิดรูปกาย เปรียบประดุจบิดาอันยังทารก
ใหบังเกิด อาหารนั้นอุปถัมภอุดหนุนซึ่งรูปกาย เปรียบประดุจแมนมอันอุมชูทารก

  เมื่อพิจารณาเห็นซึ่งเหตุ แลปจจัยแหงรูปกายดวยประการดังนี้ แลวลําดับนั้นพระโยคาพจร
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จึงพิจารณาเห็นซึ่งเหตุแหงนามกายวา  “ จกฺขฺจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกขุวิฺญาณํ” วา
จักขุประสาทแลรูปารมณแลว จึงบังเกิดขึ้นในสันดาน ฝายวาโสตวิญญาณอันอาศัยโสตประสาท
แลสัททารมณแลว จึงบังเกิดฆานวิญญาณนั้นอาศัยฆานประสาท แลคันธารมณแลวจึงบังเกิด ชิวหา
วิญญาณนั้นอาศัยชิวหาประสาทแลรสารมณ แลวจึงบังเกิดกายวิญญาณนั้นอาศัยกายประสาทแล
โผฏฐัพพารมณ แลวจึงบังเกิดมโนวิญญาณนั้นอาศัยหทัยวัตถุแลธัมมารมณแลวจึงบังเกิด

  เมื่อพระโยคาพจรภิกษุพิจาณาเห็นชัดรูสันทัด วานามรูปบังเกิดแตเหตุปจจัยโดยนัยดัง
พรรณามานี้แลว ลําดับนั้นก็จะเขาใจประจักษตลอดไปในอดีตแลอนาคตแลปจจุบัน จะรูชัดสันทัดแท
วานามรูปในปจจุบันนี้บังเกิดแตเหตุปจจัยแลมีฉันใด นามรูปในอดีตที่บังเกิดแลวแตหลัง ๆ นั้น ก็
บังเกิดแตเหตุแตปจจัยฉันนั้น ถึงนามรูปที่จะบังเกิดตอไปในอนาคตเบื้องหนานั้น ๆ ก็จะบังเกิดแตเหตุ
ปจจัยสิ้นดวยกัน เมื่อเขาใจแจงประจักษตลอดไปในอดีตแลอนาคต วาเหมือนกันกับปจจุบันนี้แลว 
ลําดับนั้นพระโยคาพจรภิกษุ ก็จะสละวิจิกิจฉาเสียไดสิ้นทั้ง ๑๖ ประการ

  แลวิจิกิจฉาทั้ง ๑๖ ประการ จัดเปนวิจิกิจฉาในอดีต ๕ ในอนาคต ๕ ปจจุบัน ๖ สิริเขา
ดวยกันเปนวิจิกิจฉา ๑๖ ประการ

  วิจิกิจฉาในอดีต ๕ ประการนั้น คือสงสัยในอดีตชาติเบื้องหลัง ๆ วา  “ อโห กึ นุ โข อหํ 
อตีตมทธาน”ํ ดังเรารําพึงในอดีตกาลเบื้องหลัง ๆ นั้น อาตมะไดบังเกิดหรือเปนประการใด สงสัย
ฉะนี้เปนอดีตวิจิกิจฉาเปนปฐม

  แลอดีตวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๒ นั้น คือสงสัยวาในอดีตกาลนั้น อาตมะไมไดบังเกิดหรือเปน
ประการใด

  แลอดีตวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๓ นั้น คือ สงสัยวาในอดีตกาลนั้นอาตมะไดเปนขัตติยชาติ 
หรือพราหมณชาติ หรือเปนชาวนา พอคาพอครัวเปนประการใด

  แลอดีตวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๔ นั้น คือสงสัยวาในอดีตกาลนั้น อาตมะมีรูปพรรณสัณฐาน
ใหญนอยสูงต่ําดําขาวเปนประการใด

  แลอดีตวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๕ นั้น คือ สงสัยวาในอดีตกาลนั้น แตแรกเริ่มเดิมทีอาตมะ
บังเกิดเปนสิ่งดังฤๅ แลวอาตมะมาบังเกิดเปนสิ่งดังฤๅเลา

  กําหนดสงสัยในอดีต ๕ ประการฉะนี้ แลสงสัยในอนาคต ๕ ประการนั้น คือสงสัยวา  “ 
ภวิสฺสามิ นุ โข อหํ อนาคตมทฺธานํ” ในอนาคตเบื้องหนานั้น อาตมาจะไดบังเกิดอีกหรือเปน
ประการใด สงสัยฉะนี้เปนอนาคตวิจิกิจฉาเปนปฐม

  แลอนาคตวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๒ นั้น คือสงสัยวาสืบตอไปในอนาคตกาลเบื้องหนานั้น อาต
มะจักบมิไดบังเกิดอีกหรือเปนประการใด

  แลอนาคตวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๓ นั้น คือสงสัยวาสืบตอไปในอนาคตกาลนั้น อาตมะจะได
บังเกิดเปนขัตติยชาติ หรือจักไดบังเกิดเปนพราหมณชาติหรือจักไดบังเกิดเปนชาวนาพอคาพอครัว
เปนประการใด

  แลอนาคตวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๔ นั้น คือสงสัยวาสืบไปในอนาคตกาลเบื้องหนานั้น อาตตะ
จักไดบังเกิดมีรูปพรรณสัณฐานใหญนอยสูงต่ําดําขาวเปนประการใด

  แลอนาคตวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๕ นั้น คือสงสัยวาสืบไปในอนาคตกาลนั้น อาตมะจักได



- 68 -

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 3
คัดจาก  http://www.larnbuddhism.com/visut/

พิมพโดย  แมพลอย โกกนุท

บังเกิดในสิ่งดังฤๅกอนแลว อาตมะจักบังเกิดเปนสิ่งดังฤๅอีกเลา กําหนดสงสัยในอนาคต ๕ ประการ
ฉะนี้

  แลสงสัยในปจจุบัน ๖ ประการนั้น คือสงสัยในสันดานอันเปนภายในวา  “อหํ นุ โขสฺมิ 
” ดังเรารําพึง ทุกวันนี้ไดชื่อวาอาตมะบังเกิดอยูหรือไมเปนประการใด สงสัยฉะนี้ เปนปจจุบันวิจิกิจฉา
เปนปฐม

  แลปจจุบันวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๒ นั้น คือสงสัยวา  “โน นุ โขสฺมิ ” ดังเรารําพึง ทุกวันนี้ได
ชื่อวาอาตมะไมไดบังเกิดหรือเปนประการใด

  แลปจจุบันวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๓ นั้น คือสงสัยวาทุกวันนี้ไดชื่อวาอาตมะบังเกิดเปนขัตติย
ชาติ หรือพราหมณชาติ หรือเปนชาวนาพอคาพอครัวเปนประการใด

  แลปจจุบันวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๔ นั้น คือสงสัยวาทุกวันนี้ไดชื่อวาอาตมะบังเกิด มีรูปพรรณ
สัณฐานใหญนอยสูงต่ําดําขาวเปนประการใด

  แลปจจุบันวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๕ นั้น คือสงสัยวา  “อยํ นุ โข สตฺโต กุโต อาคโต” ดัง
เรารําพึง สัตวผูนี้มาแตไหน มาบังเกิดในที่นี้

  แลปจจุบันวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๖ นั้น คือสงสัยวาสัตวผูนี้มาบังเกิดในที่นี้แลว จักไปบังเกิด
ในที่ไหนอีกเลา กําหนดสงสัยในปจจุบัน ๖ ประการฉะนี้

เมื่อพระโยคาพจรภิกษุ พิจารณาเห็นชัดรูวาสันทัดวานามแลรูปบังเกิดแตเหตุแตปจจัย
เหมือนกันทั้งอดีตแลอนาคตปจจุบันเห็นชัดฉะนี้แลวก็จะสละละสงสัย ๑๖ ประการนั้นเสียได ดวยอนุ
ภาพปญญาที่พิจารณาเห็นนามรูปกับทั้งเหตุแลปจจัยนั้น

  ตกวาปญญาที่พิจารณาเห็นนามธรรมรูปธรรมกับทั้งเหตุแลปจจัยนี้แลไดนามบัญญัติชื่อวา
กังขาวิตรณวิสุทธิ เปนที่ชําระสันดานใหบริสุทธิ์ขามพนจากสงสัย ๑๖ ประการ

  “อปโร โยคี ” แลพระโยคาพจรจําพวกอื่นบางพระองคนั้นก็พิจารณาเห็นปจจัยแหง
นามธรรมวามี ๒ ประการ พิจารณาเห็นปจจัยแหงรูปธรรมวามี ๔ ประการ

  แลปจจัยที่จะใหบังเกิดธรรมมี ๒ ประการนั้น คือสาธารณปจจัยประการ ๑ อสาธารณปจจัย
ประการ ๑

  สาธารณปจจัยนั้น ไดแกทวารทั้ง ๖ มีจักขุทวารเปนตน แลอารมณทั้ง ๖ มีรูปารมณเปนตน

  แทจริงทวารทั้ง ๖ คือ จักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร มโนวาร ได
ชื่อวาเปนสาธารณปจจัยแหงนามธรรม ดวยอรรถวาเปนเหตุใหบังเกิดจิตแลเจตสิกทั่วไปฝายกุศลแล
อกุศลแลอพยากฤต

  แลอารมณทั้ง ๖ คือ รูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณ ธัมมารมณ 
นั้นเลา ก็ไดชื่อวา เปนสาธารณปจจัยแหงนามธรรมนั้น ดวยอรรถวาเปนเหตุใหบังเกิดจิตแลเจตสิก
ทั่วไปทั้งฝายกุศลแลอกุศลแลอพยากฤตเหมือนกับทวารทั้ง ๖

  แลอสาธารณปจจัยแหงนามธรรมนั้น ไดแกเหตุทั้งหลายตาง มีมนสิการเปนตนเปนประธาร 
นักปราชญพึงสันนิษฐานวา โยนิโสมนนิการคือกําหนดกฏหมายในที่อันดี มีตนวากําหนดอานิสงสแหง
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ศีลทานการกุศลตาง ๆ นั้นก็ดี กอปรไปดวยอุบายในกิริยาที่ปลงปญญาพิจารณาพระไตรลักษณนั้นก็ดี
สดับตรับฟงพระสัทธรรมเทศนาเปนอาทินั้นก็ดี จัดเปนอสาธารณเหตุนามธรรมที่เปนฝานกุศล

  อธิบายวาจิตแลเจตสิกที่เปนกุศลนั้น ยอมบังเกิดแตเหตุคือโยนิโสมนสิการ แลกิริยาที่สดับ
ตรับฟงพระสัทธรรมเทศนาเปนอาทิจะไดบังเกิดแตเหตุสิ่งอื่นหามิได เหตุฉะนี้ โยนิโสมนการแลกิริยา
ที่สดับตรับฟงพระสัทธรรมเทศนาเปนอาทินี้ จึงจัดเปนอสาธารณเหตุแหงนามธรรมที่ฝายกุศล

  แลกิริยาที่กระทํามนสิการในที่อันชั่ว สดับตรับฟงโอวาทอันชั่วผิดจากพระธรรมวินัยนั้น 
เปนเหตุใหบังเกิดจิตแลเจตสิก แตบรรดาที่เปนฝายอกุศลนั้น ๆ จะไดบังเกิดแตสิ่งอื่นหามิได เหตุฉะนี้
กิริยาที่กระทํามนสิการในที่อันชั่ว สดับตรับฟงโอวาทอันชั่ว ผิดจากพระธรรมวินัยนั้นจึงจัดเปนอสา
ธารณเหตุแหงนามธรรมฝายขางอกุศล

  แลเจตสิกอันเปนกุศลแลอกุศลนั้น ก็มีอวิชชาแลตัณหากับคติแลกาลเปนอาทินั้น เปนเหตุ
ใหบังเกิดจิตแลเจตสิก แตบรรดาที่เปนฝายวิบาก ๆ นั้น จะไดบังเกิดแตเหตุสิ่งอื่นหามิได เหตุฉะนี้
เจตนาอันกุศลแลอกุศลแลอวิชชาแลตัณหา กับคติแลกาลเปนอาทินั้นจึงจัดเปนอสาธารณเหตุแหง
นามธรรมที่เปนฝายวิบาก

  แลภวังคจิตกันสันตีรณจิต แลกามาพจรกิริยาจิต แลอรหันตตผลจิตนั้น เปนอสาธารณเหตุ
แหงนามธรรมที่เปนฝายกิริยา เพราะเหตุวาภวังจิตนั้น เปนเหตุใหบังเกิดปญจทวารวัชชนะแลมโนทวา
ราวัชชนะสันตีรณจิตนั้น เปนเหตุใหบังเกิดโวฏฐวนจิตกามาพจรกิริยาจิตนั้นแลมหัคคตกิริยาจิต

  อรหัตตผลนั้น เปนเหตุใหบังเกิดกิริยาจิตทั้งปวง เวนไวแตปญจทวาราวัชชนะแลมโนทวา
ราวัชชนะ สําแดงในปจจัยแหงนามธรรมมี ๒ ประการ คือ สาธารณปจจัยประการ ๑ อสาธารณปจจัย
ประการ ๑ มีนัยดังวิสัชนามานี้แลว จึงสําแดงปจจัยแหงรูปธรรม ๔ ประการสืบตอไป

  ปจจัยแหงรูปธรรม ๔ ประการนั้น คือ กรรมประการ ๑ จิตประการ ๑ เตโชธาตุประการ ๑ 
อหารประการ ๑ เปน ๔ ประการดวยกัน

  กรรมนั้นไดแกกุศลแลอกุศล อันเปนเจาพนักงานตกแตงซึ่งรูปกุศลนั้นตกแตงรูปที่งามที่ดี
ประณีตบรรจง อกุศลนั้นตกแตงรูปอันชั่วที่พิกลพิการตาง ๆ แลบรรดาสรรพสัตวทั่วไปในไตรโลกธาตุ
นี้ ซึ่งจะมีรูปงดงามดี เปนที่เจิมใจแหงเทพามนุษยนั้น อาศัยแกกุศลตกแตง จะมีรูปชั่วพิกลพิการพึง
เกลียดพึงชังนั้น อาศัยแกอกุศลตกแตง เหตุฉะนี้ กุศลแลอกุศลที่เปนเจาพนักงานตกแตงรูปนั้น ทาน
จึงจัดเปนปจจัยแหงรูปธรรรมประการ ๑

  แลจิตทั้งปวงที่เปนที่เปนเจาพนักงานใหบังเกิดในรูปนั้นได ทานก็เปนปจจัยแหงรูปธรรม
ประการ ๑

  อธิบายวาจิตที่จัดเปนหมวดโดยนัยสังเขป ๘๙ จิตนั้น ยกอรูปวิบาก ๔ จิตกับทวิปญจ
วิญญาณ ๑๐ จิตออกเสียแลว ยังคงอยูแตง ๗๕ จิตนั้น เปนเจาพนักงานใหบังเกิดไดสิ้นทั้ง ๗๕ จิต 
เหตุฉะนี้ ๗๕ คือ กามาพจรจิต ๔๔ รูปาพจรจิต ๑๕ อรูปาพจรจิต ๘ โลกุตตรจิต ๘ นั้น ทานจึง
จัดเปนปจจัยแหงรูปธรรมประการ ๑

  เพลิงธาตุที่เปนเจาพนักงาน ใหบังเกิดอุตุสมุฏฐานรูปในฐิติขณะนั้นก็จัดเปนปจจัยแหง
รูปธรรมประการ ๑

  อาหารที่เปนเจาพนักงานใหบังเกิดอาหารสมฏฐานรูป ในฐิติขณะนั้น ก็จัดเปนปจจัยแหง
รูปธรรมประการ ๑ สิริเปนปจจัยแหงรูปธรรม ๔ ประการฉะนี้
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  รูปธรรมนามธรรมในปจจุบันนี้ บังเกิดแตปจจัยสิ้นทั้งนั้นแลมีฉันใด รูปธรรมนามธรรมใน
อดีตแลอนาคตนั้น ก็บังเกิดแตปจจัยเหมือนกันดังนั้น

  พระโยคาพจรกุลบุตรอันพิจารณาเห็นวา รูปธรรมนามธรรมในอดีตแลอนาคตแลปจจุบัน
บังเกิดแตปจจัยโดยนัยดังวิสัชนามาฉะนี้ก็อาจสละละเสียซึ่งวิจิกิจฉาไดทั้ง ๑๖ ประการ เหมือนอยาง
นัยที่สําแดงมาแลวแตหลัง

  “อปโร โยคี” พระโยคาพจรกุลบุตรจําพวกอื่นบางพระองคนั้นก็พิจารณาเห็นปจจัยแหง
นามรูป โดยปฏิโลมนัยแหงปฏิจจสมุปบาทธรรมวา นามแลรูปแหงสรรพสัตวทั้งปวง จะถึงซึ่งชราแล
มรณนั้นอาศัยแกมีชาติ ๆ จะมีนั้น อาศัยแกภพ ๆ จะมีนั้นอาศัยแกมีเวทนา ๆ จะมีนั้นอาศัยแกผัสสะ ๆ 
จะมีนั้น อาศัยแกมีสฬายตนะ ๆ จะมีนั้น อาศัยแกมีวิญญาณ ๆ จะมีนั้น อาศัยแกมีสังขาร ๆ จะมีนั้น 
อาศัยแกอวิชชา

  เมื่อพระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณานามแลรูป เห็นวาประกอบดวยปจจัยโดยปฏิโลมนัย
แหงปฏิจจสมุปปบาทธรรมดวยประการฉะนี้ก็อาจสละละเสียซึ่งโสฬสวิจิกิจฉา ๑๖ ประการ ให
ปราศจากขันธสันดานแหงอาตมะได

  พระโยคาพจรจําพวกอื่น บางพระองคนั้นเลาก็พิจารณานามแลรูป เห็นวาประกอบดวย
ปจจัย ตามอนุโลมนัยแหงปฏิจจสมุปปบาทธรรมวา สังขารทั้ง ๓ ประการ คือบุญญาภิสังขาร อบุญญา
ภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร จะบังเกิดนั้นยอมบังเกิดแตปจจัยคืออวิชชา ๆ นั้นเปนปจจัยใหบังเกิด
สังขาร ๆ เปนปจจัยให บังเกิดวิญญาณ ๆ เปนปจจัยใหบังเกิดนามแลรูป เปนปจจัยใหบังเกิดสาฬยต
นะ ๆ เปนปจจัยใหบังเกิดผัสสะ ๆ เปนปจจัยใหบังเกิดเวทนา ๆ เปนปจจัยใหบังเกิดตัณหา ๆ เปน
ปจจัยใหบังเกิดอุปาทาน ๆ เปนปจจัยใหบังเกิดภพ ๆ เปนปจจัยใหบังเกิดชาติ ๆ เปนปจจัยใหบังเกิด
ชราแลมรณะ

  เมื่อพระโยคาพจรพิจารณานามและรูป เห็นวาประกอบดวยปจจัยตามอนุโลมนัย
แหงปฏิจจสมุปบาทดวยประการฉะนี้ ก็อาจสละละเสียซึ่งโสฬวิจิกิจฉา ๑๖ ประการ ใหปราศจากขันธ
สันดานแหงอาตมาะไดเหมือนกัน

  “อปโร โยคี ” ยังพระโยคาพจรจําพวกอื่นบางพระองคนั้นก็พิจารณาซึ่งปจจัยแหงนามรูป
โดยกัมมวัฏฏ แลวิปากวัฏฏ เห็นแจงชัดวาธรรม ๕ ประการ คืออวิชชาแลสังขาร แลตัณหาแล
อุปาทาน แลภวะนั้น ไดชื่อวากัมมวัฏฏ วิญญาณ แลนามรูป แลสฬายตนะ แลผัสสะ แลเวทนานั้น ได
ชื่อวาวิปากวัฏฏ

  อธิบายวาโมหะ ที่ปดบังปญญา เห็นพระไตรลักษณะเปนอาทินั้นไดชื่อวาอวิชชา

  กุศลแลอกุศลที่ตกแตงปฏิสนธิวิญญาณเปนอาทินั้น ไดชื่อวาสังขาร

  กิริยาที่ยินดีในภพ ปรารถนาสมบัติในภพนั้น ไดชื่อวาตัณหาความที่ปรารถนาบังเกิดกลา 
ใหถือมั่นวาเปนของ ๆ ตนนั้น ไดชื่อวาอุปาทาน

  กุศลเจตนาแลอกุศลเจตนา ที่ใหสําเร็จกิจอันเปนบุญแลบาปนั้นไดชื่อวาภวะ

  ปฏิสนธิจิตนั้น ไดชื่อวาวิญญาณ กัมมัชชรูปที่เกิดพรอมดวยปฏิสนธิจิตกับรูปธรรม
นามธรรม แตบรรดาที่บังเกิดในเบื้องหนา ๆ แหงปฏิสนธิจิตนั้น ไดชื่อวานามรูป ประสาททั้ง ๕ มีจักขุ
ประสาทเปนตนกับหทัยวัตถุนั้น ไดชื่อวาสฬาตนะ สัมผัสทั้ง ๖ มีจักขุสัมผัสเปนอาทิไดชื่อวาผัสสะ
กิริยาที่เสวยอารมณเปนสุขแลทุกขแลโสมนัสโทมนัสแลอุเบกขานั้น ไดชื่อวาเวทนา
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  เปนใจความวาธรรมทั้ง ๕ คือ อวิชชา แลสังขาร แลตัณหาแลอุปาทาน แลภวะ ซึ่งบังเกิด
ในปุริมภพแตกอน ๆ นั้น ไดชื่อวากัมมวัฏฏ ๆ นั้นดวยอรรถวา เปนปจจัยใหบังเกิดวิญญาณ แลนามรูป
แลสฬายตนะ แลผัสสะ แลเวทนา ในปจจุบันภพนี้

  แลธรรม ๕ ประการมีวิญญาณเปนอาทิ ซึ่งบังเกิดในปจจุบันภพนี้ ไดชื่อวาวิปากวัฏฏ ๆ นั้น
ดวยอรรถวาเปนผลแหงกัมมวัฏฏบังเกิดแตกิริยาอันกัมมวัฏฏตกแตงใหบังเกิด

  แลธรรมทั้ง ๕ คือ อวิชชา แลสังขาร ตัณหา แลอุปาทาน แลภวะ ซึ่งบังเกิดในปจจุบันภพ
นี้ ก็ไดนามบัญญัติชื่อวากัมมวัฏฏเหมือนกัน ดวยอรรถวาเปนปจจัยใหบังเกิดวิญญาณ แลนามรูป 
แลสฬายตนะ แลผัสสะ แลเวทนา ในอนาคตภพเบื้องหนา

  แลธรรม ๕ ประการมีวิญญาณเปนอาทิ ซึ่งจักบังเกิดมีในอนาคตภพเบื้องหนานั้น ก็ไดชื่อ
วาวิปากวัฏฏเหมือนกัน ดวยอรรถวาเปนผลแหงกัมมวัฎฎในปจจุบันภพ บังเกิดแตกิริยาอันกัมมวัฏฏใน
ปจจุบันภพแตงใหบังเกิด

  แลกรรมทั้ง ๑๒ ประการมีทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเปนอาทิ มีอุปฆาตกรรมนั้นเปนปริโยสาน
นั้น ก็สงเคราะหเขาในกัมมวัฏฏนี้จะไดเปนอื่นหามิได

  แลกิริยาที่กรรมทั้งปวงใหผลในสุคติแลทุคตินั้น ก็สงเคราะหเขาในวิปากวัฏฏนี้เอง จะได
พนไปจากวิปากวัฏฏนี้หามิได

  เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาซึ่งปจจัยแหงนามรูป โดยนัยแหงกัมมวัฏฏแลวิปากวัฏฏ ดวย
ประการฉะนี้ก็อาจสละละเสียซึ่งโสฬสวิจิกิจฉา ๑๖ ประการ ใหปราศจากสันดานแหงอาตมาไดโดยนัย
ดังพรรณนามาแลวแตหลังนั้น

  นักปราชญพึงสันนิษฐารวา กุศลากุศลกรรม แลกุศลากุศลวิบากกัมมวัฏฏแลวิปากวัฏฏ 
กิริยาที่ประพฤติแหงกรรม แลกริยา ที่ประพฤติแหงวิบาก สืบตอแหงกรรมแลสืบตอแหงวิบาก กิริยา
กรรมผลแหงกิริยาธรรม ซึ่งประพฤติเปนไปในโลกนี้แลไดชื่อวาสัตวโลกทองเที่ยวไปในภพ

  วิบากนั้นประพฤติเปนไปแตปจจัยคือกรรม บังเกิดแตกรรมภพเบื้องหนา ๆ นั้น แตลวน
บังเกิดแตกรรมสิ้นทั้งปวง

  เมื่อพระโยคาพจรเจาพิจารณาเห็นฉะนี้ ละสนเทหสงสัยเสียไดทั้ง ๑๖ ประการแลว ก็จะ
เห็นประจักษแจงวา สัตวโลกทั้งหลายซึ่งไดนามบัญญัติโดยสมมติสัจมีประเภทตาง ๆ ซึ่งได
ทองเที่ยวไปในสรรพภพ แลกําเนิดทั้ง ๕ เที่ยวไปในคติทั้ง ๕ แลวิญญาณฐิติทั้ง ๗ สัตตวาสทั้ง ๙ 
นั้น จะไดเปนอื่นพนออกไปจากรูปธรรมนามธรรมนี้หามิได คือ นามธรรมรูปธรรมที่ประพฤติเนื่องดวย
เหตุผลนี้เอง นอกจากไปจากเหตุแลว สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะไดตกแตงซึ่งนามรูปนั้นหามิได เหตุที่วิสัชนามา
แตหลังมีอวิชชาเปนอาทินั้นแลตกแตงซึ่งนามแลรูปสิ้นทั้งปวง

  ประการหนึ่งนอกออกจากไปจากผล คือพนออกไปจากวิบากจิตแลว สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะได
เปนผูเสวยหามิได วิบากจิตนั้นแลเปนผูเสวยซึ่งสุขแลทุกขสิ้นทั้งปวง เมื่อมีเหตุแลว นักปราชญ
ทั้งหลายก็รองเรียกชื่อแหงเหตุนั้นชื่อวาการก

  อนึ่งเมื่อวิบากประพฤติเปนไปในสันดานนั้น นักปราชญทั้งหลายก็รองเรียกวิบากนั้น ชื่อวา
ปฏิสังเวทกะคือเปนผูเสวย

  พระโยคาพจรผูมีปญญาพิจารณาเห็นฉะนี้ ไดชื่อวาเห็นชอบเห็นแท ไดชื่อวาเห็นดวย



- 72 -

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 3
คัดจาก  http://www.larnbuddhism.com/visut/

พิมพโดย  แมพลอย โกกนุท

ปญญาอันดี กิริรยาที่พระโยคาพจรพิจารณาเห็นดังนี้สมดวยอธิบายอันพระโบราณาจารยสําแดงไว
โดยบาทพระคาถาวา
    กมฺมสฺส การโก นตฺถิ    วิปากสฺส จ เวทโก
    สุธธมฺมา ปวตฺตนฺติ      เอวเมตํ สมทสฺสนํ ฯ
    เอวํ กมฺเม วิปาเก จ     วตฺตมาเน สเหตุเก
    พีชรุกฺขาทีกานํว       ปุพฺพาโกฏิ น ขายติ ฯ เปฯ
    สฺุญธมฺมา ปวตฺตนฺติ      เหตุสมฺภารปจฺจยาติ

  อธิบายในพระบาทคาถาวา สิ่งอื่นนอกออกไปจากอวิชชาเปนอาทิแลว จะไดเปนผูตกแตง
ซึ่งนามรูปนี้หามิได สิ่งอื่นนอกออกไปจากวิบากจิตแลว จะไดเปนผูเสวยหามิได สัตวโลกซึ่ง
ทองเที่ยวไปในไตรภพนี้ คือรูปธรรมเทานี้เอง จะเปนสิ่งอื่นพนจากอรูปธรรมนามธรรมนี้หามิได

  กิริยาที่พระโยคาพจรพิจารณาเห็นฉะนี้ ไดชื่อวาเห็นชอบเห็นโดยดีเห็นไมวิปริต

  แทจริง สรรพสัตวซึ่งจะทองเที่ยวไปในสังสารวัฏที่มีสุดเบื้องตนบมิไดปรากฏนั้น อาศัยแก
กรรมแลวิบาก ในเมื่อกรรมแลวิบากกอปรดวยเหตุดังกลาวแลวนั้น ประพฤติเปนไปเนื่อง ๆ กันอยูแลว
กิริยาแลวที่จะหยั่งรูซึ่งที่สุดเบื้องตนแหงสงสารนั้น ก็เปนอันพนวิสัยที่จะหยั่งรูหยั่งเห็นเปรียบเหมือน
พืชคามแลพฤกษาชาติตาง ๆ ซึ่งบังเกิดเนื่อง ๆ สืบ ๆ กัน มาตามประเพณีโลกวิสัยนั้น สุดที่จะคนควา
หาขอมูลใหตลอดไปถึงที่สุดเบื้องตนนั้นได แลมีอุปมาฉันใด กิริยาที่จะหยั่งรูที่สุดเบื้องตนแหงสงสาร
นั้น ก็พนวิสัยที่จะหยั่งรูหยั่งเห็นมีอุปไมยดังนั้น

  อาการที่กรรมวิบาก กอปรดวยเหตุดังกลาวแลว ประพฤติเปนไปในสงสารในอนาคตกาล
ภายหนานั้น ปรากฏเปนอันมากยิ่งนัก จะไดปรากฏนิดหนอยนั้นหามิได

  ดิรัตถียนิครนถ ภายนอกจากพระพุทธศาสนานั้นไมพิจารณาเห็นเหตุอันสําแดงมานี้ ก็ถือ
มั่นสําคัญผิดประพฤติตามลัทธิวิปริตแหงตน ๆ ถือวาสัตววาบุคคล เห็นผิดเปนสัสสตทิฏฐิ แลอุจเฉท
ทิฏฐิถือตามมิจฉาลัทธิ ทิฏฐิทั้ง ๖๒ ประการ กลาวถอยคํานั้นเกงแยงผิด ๆ กันจะไดเขากันหามิได ดิ
รัตถียทั้งหลายนั้นครั้นติดอยูในบวงทิฏฐิเปลื้องทิฏฐิเสียมิได เที่ยวทองลองลอยอยูตามกระแสแหง
ตัณหา ๆ พัดพาใหเวียนตายเวียนเกิดเอากําเนิดมิรูสุดสิ้นเสวยทุกขเวทนาหาที่สุดมิได ไปไมพนจาก
สงสารทุกขเลย เพราะเหตุถือผิดเห็นวาเปนตัวเปนสัตวเปนบุคคลนั้น

  ฝายพระสาวกในพระพุทธศาสนานี้ เห็นชอบเห็นจริงรูแทวาไมใชสัตวใชบุคคล ปญญานั้น
ลึกละเอียด เห็นวาเปนกองแหงรูปธรรมนามธรรมแลว เห็นตลอดลงไปถึงเหตุถึงปจจัย เห็นชัดวาสิ่ง
นั้น ๆ เปนเหตุใหเกิดรูปธรรม สิ่งนั้น ๆ เปนเหตุใหเกิดนามธรรม

  ประการหนึ่งเห็นละเอียดลงไปวา กรรมกับวิบากนี้แยกกันอยูเปนแผนก ๆ กัน จะไดปะปน
ระคนกันหามิได กรรมนั้นมิไดมีในวิบาก มิไดระคนอยูดวยวิบาก ฝายวิบากนั้นก็มิไดมีในกรรม มิได
ระคนอยูดวยกรรม แลกรรมวิบากนี้ถึงมาตรแมวาจะอยูตางกัน ไมปะปนระคนกันก็จริงแลแตทวาเปน
ปจจัยแกกัน ถอยทีถอยอาศัยแกกันจะไดละเวนกันหามิได

  กรรมไมละวิบาก วิบากไมละกรรม จะมีครุวนาฉันใด มีครุวนาดุจดังวาแวนสองไฟกับ
แสงอาทิตย อันเปนปจจัยใหเพลิงติด เพลิงนั้นจะไดมีอยูในแสงอาทิตยนั้นก็หามิได จะไดมีอยูในแวน
สองไฟแลโคมัยอันแหงนั้นก็หาไม อนึ่งจะวาเพลิงนั้นอยูภายนอกพนออกจากแสงอาทิตย แลพน
ออกไปจากแสงแวนแลโคมัยนั้นก็วาไมได แตทวาอาศัยแสงอาทิตย แลแวนสองไฟ แลโคมัยอันแหง
นั้นประชุมกันตกแตง เปนเหตุเปนปจจัยแลวผลคือเพลิงนั้นก็ติดขึ้น อันนี้แลมีฉันใด เมื่อกรรมมีเหตุ
เปนปจจัยแลววิบากคือผลแหงกรรมนั้น ก็บังเกิดมีขึ้นแลมีฉันนั้น
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  ถาจะวาที่แทนั้น วิบากจะไดมีอยูภายในแหงกรรมก็หามิได จะไดมีอยูภายนอกแหงกรรมก็
หามิได แตทวาอาศัยมีกรรมเปนเหตุเปนปจจัยแลว วิบากก็บังเกิดโดยสมควรแกกรรมที่เปนกุศลแล
อกุศลนั้น

  นักปราชญพึงสันนิษฐานวานามรูปนี้ มิใชอื่นใชไกลคือวิบากแหงกรรม แลขอซึ่งวานามรูป
ไดนามบัญญัติ ชื่อวามนุษย ชื่อวาเทพยดา ชื่อวาอินทรพรหมยักษอสูรคนธรรมพนาคสุบรรณตาง ๆ
นั้นเปนสมมุติสัจกําหนดเรียกตามวิสัยโลกยังเอาเที่ยงจริงบมิได เมื่อพิจารณาโดยละเอียดตรองเอาที่
เที่ยงที่จริงแลว ก็คงเปนแตรูปธรรมนามธรรมเทานั้นเอง นามแลรูปนี้เปนธรรมอันเปลาสูญปราศจาก
แกนสาร บังเกิดแตสัมภาระคือเหตุแลปจจัยประชุมแตงอิศวรนารายณอินทรพรหมผูหนึ่งผูใดจะได
ตกแตง รูปธรรมนามธรรมนี้หามิได สิ้นคําโบราณาจารยแตเทานี้

  เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาเห็นปจจัยแหงรูปนามแลรูป โดยนัยแหงกัมมวัฏฏ แลวิปากวัฏฏ
สละละเสียไดซึ่งโสฬวิจิกิจฉา ๑๖ ประการใหปราศจากสันดานแลว รูปธรรมนามธรรมอันเปนอดีตแล
อนาคตแลปจจุบันนั้น ก็จะปรากฏดวยสามารถแหงจุติแลปฏิสนธิปญญา อันชื่อวาญาตปริญญานั้น ก็
บังเกิดมีในสันดานแหงพระโยคาพจร ๆ นั้น ก็จะรูแจงชัดวาขันธปญจกซึ่งบังเกิดแตปจจัย คือกรรมอัน
บังเกิดในอดีตภพนั้น ก็ดับ

  ทําลายไปในอดีตภพจะไดยางเขามาสูปจจุบันภพนี้หามิได ขันธปญจกซึ่งเกิดในปจจุบัน
ภพนี้เปนขันธอันอื่นบังเกิดขึ้นใหม แตทวาอาศัยมีกรรมในอดีตภพนั้นเปนปจจัยขันธในปจจุบันนี้จึง
บังเกิด แลขันธซึ่งบังเกิดในอดีตภพนั้นสักสิ่งหนึ่งซึ่งจะไดยางมาสูปจจุบันนี้หามิได

  อนึ่งขันธซึ่งมีในอดีตกรรมปจจัย บังเกิดขึ้นในปจจุบันภพนี้เมื่อตั้งอยูควรแกกาลกําหนด
แลว ก็ดับทําลายไปในปจจุบันนี้เองจะไดยางไปสูอนาคตเบื้องหนานั้นหามิได ขันธซึ่งบังเกิดในภพ
เบื้องหนานั้น เปนขันธอันอื่นเกิดขึ้นใหม แตทวาอาศัยมีกรรมในอดีตภพเปนปจจัยบาง มีกรรมใน
ปจจุบันภพนี้เปนปจจัยบาง ขันธในอนาคตจึงบังเกิด แลขันธที่บังเกิดในปจจุบันภพนี้ แตสักสิ่งหนึ่งจะ
ไดยางไปสูอนาคตภพเบื้องหนานั้นหามิได ขอซึ่งขันธบังเกิดสืบตอเนื่อง ๆ กันนั้น ก็บังเกิดแตกรรม
เปนปจจัย เปรียบเหมือนอาจารยอันบอกธรรมแกอันเตวาสิก ธรรมอันอาจารยบอกนั้น จะออกจากปาก
อาจารยแลวแลจะเขาสูปากอันเตวาสิกนั้นหามิได แตทวาอาศัยกิริยาที่อาจารยบอก อาศัยกิริยาที่
อาจารยสาธยายไปกอนนั้นเปนปจจัยแลว อันเตวาสิกจึงสาธยายตามนั้นได โดยนัยอันควรแกอาจารย
กอน ตกวาอันเตวาสิกจะสาธยายไดขึ้นใจขึ้นปากนั้น อาศัยแกเหตุที่ไดฟงอาจารยสาธยายกอน ใชวา
สาธยายในปากอาจารยนั้น จะแลนเขามาสูมุขทวารแหงอันเตวาสิกนั้นหาบมิได อันนี้แลมีฉันใด ขันธ
ปญจกซึ่งเกิดสืบ ๆ สันดานเวียนไปในจตุรโอฆสงสาร บังเกิดแตปจจัยอันสืบเนื่องตอ ๆ กัน มีอุปไมย
ฉันนั้น

  ถามิฉะนั้นเปรียบเหมือนคนเปนโรค อันไขทูตใหนําอาการที่ปวยมาบอกแกาทานผูมีความ
วิเศษ ๆ นั้น ก็เสกน้ํามนตสงใหแกทูตใหทูตนั้นดื่มซึ่งน้ํามนต น้ํามนตอันทูตดื่มกินนั้น จะไดเขาไป
ทองคนปวยนั้นหามิได แตทวาอาศัยกิริยาที่ทูตดื่มกินซึ่งน้ํามนตนั้นเปนปจจัยแลว โรคแหงคนปวยนั้น
ก็ระงับ โรคระงับแตปจจัยแลมีฉันใด ขันธปญจกที่เกิดสืบ ๆ สันดานนั้น ก็บังเกิดแตปจจัยมีอุปไมยฉัน
นั้น

  ถามิฉะนั้น เหมือนเงาที่ปรากฏในแวน ในกาลเมื่อตกแตงประดับกาย อธิบายวาเมื่อบุคคล
จะหวีผมผัดหนานั้น ยอมอาศัยเอาเงาในแวนเปนแบบอยาง หนาอยางไรเงาในแวนก็อยางนั้น อาการ
ที่ประดับหนานั้นอยางไร ก็ปรากฏในแวนอยางนั้น ใชวาหนาจะไปอยูในแวนก็หามิได วิธีที่ประดับหนา
นั้นจะไดยางไปสูพื้นแหงแวนนั้นก็หาไม แตทวาอาศัยแวนกับหนานั้นประชุมกันเปนปจจัย แลวเงา
หนาแลวิธีประดับหนานั้น ก็ปรากฏในพื้นแหงแวนทุกประการ อันนี้แลมีฉันใดขันธปญจกซึ่งบังเกิด
สืบสันดานทองเที่ยวไปในวัฏฏสงสารนี้ ก็บังเกิดแตปจจัยมีอุปไมยฉันนั้น
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  ใชวาขันธในอดีต จะยางมาในปจจุบัน จะยางไปในอนาคตนั้นก็หามิได บังเกิดไปในภพใน
ภพใด ๆก็ดับทําลายไปในภพนั้น ๆ ขันธที่บังเกิดในภพอดีต ก็ดับไปในภพอดีตนั้น ที่เกิดในปจจุบัน
ภพก็ดับไปในภพปจจุบัน ที่จักเกิดไปในอนาคตก็ดับไปในอนาคต

  แลกิริยาที่เบญขันธบังเกิดสืบตอไปหาที่สุดมิไดนั้น อาศัยแกเหตุที่เปนปจจัยสืบ ๆ กัน 
เปรียบเหมือนเปลวประทีป ธรรมดาวาเปลวประทีปอันบุคคลจุดตอ ๆ กันนั้น ใชเปลวประทีปอันนี้จะ
ยางไปสูเปลวประทีปอันนั้น เปลวประทีปนั้นจะยางไปสูประทีปโนนหามิได ติดอยูในประทีปอันเดียว ก็
รุงเรืองอยูในประทีปอันนั้น ติดอยูที่ไหนก็ดับไปที่นั้น ซึ่งจะรุงเรืองตอ ๆ ไปหาที่สุดบมิไดนั้น อาศัยแก
จุดตอ ๆ กันเปนปจจัยแลมีฉันใด ขันธปญจกบังเกิดเวียนไปในวัฏฏสงสารนี้ ก็บังเกิดแตปจจัยสืบ ๆ 
กันมีอุปไมยฉันนั้น

  แลขันธซึ่งบังเกิดแตปจจัย บังเกิดสืบ ๆ เนื่อง ๆ กันไมรูสิ้นรูสุดนั้น จะไดปะปนระคนกันหา
มิได ตั้งอยูเปนแผนก ๆ กัน

  ถาจะวาโดยละเอียดนั้น แตจิตในวิถีอันเดียวกันก็ระคนกันไมบังเกิดเปนแผนก ๆ แยกกัน
อยูแตละขณะ ๆ เหมือนอยางปญจทวาราวัชชนะจิต ที่บังเกิดในตนแหงจักขุทวารวิถีนั้น จักขุวิญญาณ
บังเกิดเปนลําดับ แตจักขุวิญญาณนั้นแมวาบังเกิดในลําดับปญจทวาราวัชชนะจิตก็จริงแล แตทวาจะ
ไดมีธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ติดเนื่องมาแตปญจทวาราวัชชนะจิตนั้นหามิได จักขุวิญญาณนั้นบังเกิดใน
ขณะหนึ่งโดยอันควรแกปจจัยแล วิสัยแหงตน จะไดแปดปนระคนอยูดวยปญจทวาราวัชชนะนั้นหา
มิได จึงสัมปฏิจฉันนะแลสันตีรณะ แลโวฏฐวนะ แลชวนะ แลตทาลัมพณะนั้นก็บังเเกิดโดยอันควรแก
ปจจัยแลวิสัยแหงตน ๆ จะไดแปดปนระคนกันหามิไดอันนี้แลมีฉันใด ในเมื่อปฏิสนธิจิตบังเกิดแลว จิต
สันดานซึ่งประพฤติเปนไปในเบื้องหนาปฏิสนธินั้น ก็บังเกิดโดยปจจัยแลวิสัยแหงตน ๆ จะไดแปดปน
ระคนกัน มาตรวาขณะหนึ่งนั้นหามิไดมีอุปไมยดังนั้น

  ในกาลเมื่อจะสิ้นชาติสิ้นภพนั้นจุติบังเกิดแลว ปฏิสนธิจิตก็บังเกิดในลําดับแหงจุติ จุติจิต
บังเกิดขึ้นในขณะหนึ่งดับแลวปฏิสนธิจิตก็บังเกิดในลําดับนั้น จะไดเปนชองเปนวาง มาตรวาหนอย
หนึ่งหามิได ขณะเมื่อตั้งปฏิสนธินั้นจะไดมีธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งยางมาแตจุตินั้นหามิได ปฏิสนธิจิตนั้นบ
มิไดระคนดวยจุติจิตบังเกิดสมควรแกปจจัย คือกุศลากุศลประชุมแตง

  เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาเห็นปจจัยแหงนาม แลรูปปรากฏดวยอาการทั้งปวง จําเดิมแต
จุติแลปฏิสนธินั้นหาดวยประการฉะนี้ ปญญานั้นจะแกลวกลามีกําลัง วิจิกิจฉา ๑๖ ประการก็จะ
ปราศจากสันดานเปนอันดีโดยพิเศษ ใชจะปราศจากไดแตเพียงโสฬสวิจิกิจฉาเทานี้หาบมิได กิริยาที่
สงสัย ๘ ประการ มีสงสัยในพระศาสดาจารยเปนอาทินั้นก็ปราศจากสันดารจะสละละไดเปนอันดี แลว
จะขมขี่สละละทิฏฐิ ๑๖ เสียได ดวยอํานาจปญญาอันชื่อวา กังขาวิตรณวิสุทธิ อันมีลักษณะขาม
สนเทหสงสัยไดในกาลทั้ง ๓ ดวยกิริยาอันพิจารณาซึ่งปจจัยแหงนามแลรูป ดวยนัยตาง ๆ อยาง
พรรณนัยมาฉะนี้

  ปญญาอันชื่อวากังขาวิตรณวิสุทธินี้ บางทีพระพุทธองคตรัสเทศนาเรียกวาธัมมัฏฐิติญาณ 
บางทีตรัสเทศนาเรียกวายถาภูตญาณ บางทีตรัสเทศนาเรียกวา สัมมาทัสสนญาณ ตางกันแต
พยัญชนะ อรรถจะไดตางกันหาบมิได อรรถอันเดียวกันพระโยคาพจรผูประกอบไปดวยปญญากังขา
วิตรณวิสุทธิพิจารณาเห็นอยางพิจารณามาฉะนี้ จะมีคติอันเที่ยง จะไดนามบัญญัติชื่อวาจุลโสดาใน
พระพุทธศาสนาแลว จะไดซึ่งที่พึ่งคือพระอริยมรรคจะไดซึ่งความชื่นชมคือพระอริยผล เหตุดังนั้น
ภิกษุผูเห็นภัยในวัฏฏสงสารมีประโยชนดวยกังขาวิตรณวิสุทธิญาณพึงมีสติบําเพ็ญเพียรพิจารณา ซึ่ง
ปจจัยแหงนามและรูปสิ้นกาลทุกเมื่อ อยาไดประมาทลืมเสียซึ่งพิธีอันพิจารณาซึ่งปจจัยแหงรูปธรรม
นามธรรม โดยนัยที่วิสัชนามาฉะนี้ วิปสสนาซึ่งปญญาอันชื่อวากังขาวิตรณวิสุทธิ โดยสังเขปยุติการ
เทาที่ แตนี้จักแสดงซึ่งมัคคญาณทัสสนวิสุทธิตอไป
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   “ อยํ มคฺโค อยํ น มคฺโคติ เอวํ มคฺคฺจ อมคฺคญจ ญตฺวา  ิตณาณํ ปน มคฺคามคฺค
ญาณทสฺสนวิสุทฺธิ สมฺปาเทตุกาเมน กลาป สมฺมสฺนสงฺขาตาย นยวิปสฺสนาย โยคา กรณีโย ” 

   “ กสฺมา อารทธวิปสฺสกสฺส โอภาสาทิสมฺภเว มคฺคามคฺค ญาณ ทสฺสกมฺวโต อารทฺธ
วิปสฺสกสฺส หิ โอภาสาที่สุ สมฺภูเตสุ มคฺคามคฺคญาณํ โหต”ิ 

  ในมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินี้ มีอรรถาธิบายวาปญญาที่บังเกิดแลวตั้งอยูในสันดาน รู
แทเห็นแทวาสิ่งนี้คืออริยมรรค สิ่งนี้มิใชอริยมรรคนี้แลไดชื่อวามัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ

  พระโยาคาพจรผูกระทําความเพียร ปรารถนาจะยังมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ใหบริบูรณ
ในสันดานนั้น พึงเพียรพยายามบําเพ็ญพระวิปสสนาปญญา พิจารณาดูกลาปอยาไดเกียจครานในกาน
บําเพ็ญพระวิปสสนา

  เหตุดังฤๅ เหตุวามัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิวิสุทธินั้นเฉพาะบังเกิดแกพระโยคาพจรผูมี
วิปสสนาอันแกกลาบริบูรณแลว แลมีอุปมากิเลสอันใดอันหนึ่งมีโอภาสเปนตน เสียดเขามาบังเกิดใน
สันดาน

  แทจริงกาลเมื่อวิปสสนาปญญาแกกลาบริบูรณแลว ถาอุปกิเลสมีตนวาโอภาสเสียดเขามา
บังเกิดในสันดานกาลใด มัคคามัคคาญาณ คือองคปญญา อันพิจาณาเห็นแทรูแทวาสิ่งนี้เปนอุปกิเลส
มิใชอริยมรรค สิ่งนี้เปนอริยมรรค ปญญารูดังนี้ จึงจะบังเกิดมีในสันดานกาลนั้น ถาวิปสสนาปญญายัง
มิไดแกกลาอุปกิเลสเปนตนวา โอภาสยังมิไดบังเกิดในสันดานตราบใด มัคคามัคคญาณก็ยังมิได
บังเกิดในสันดานตราบนั้น

  เหตุฉะนี้พระโยคาพจรผูปรารถนาจะยังมัคคามัคคญาณ ทัสสนวิสุทธิใหบังเกิดบริบูรณใน
สันดานนั้น พึงใหกระทําเพียรบําเพ็ญพระวิปสสนาใหกลาขึ้นกอน

   “ วิปสฺสนาย จ กลาปสมฺมสฺสนํ อาทิ” แลกิจที่จะบําเพ็ญวิปสสนาใหแกกลาขึ้นนั้น มี
กิริยาที่พิจารณากลาปเบื้องตน เหตุดังนั้นพิธีที่พิจารณากลาปนั้น พระผูเปนเจาพระพุทธโฆษาจารย
จึงวิสัชนาไวในลําดับแหงกังขาวิตรณวิสุทธิ เพื่อจะใหเห็นใจความวากิจที่จะพิจารณากลาปนี้แล เปน
เดิมเหตุที่จะใหวิปสสนาปญญาแกกลา เปนปจจัยที่จะใหมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิบริบูรณใน
สันดาน

   “ อปจ” นัยหนึ่งพระผูเปนเจาพุทธโฆษาจารย จึงวิสัชนาไววา  “ ตีรณปริญฺาย วตฺต
มานาย” เมื่อตีรณปริญญาประพฤติเปนไปในสันดาน สําเร็จกิจแหงตีรณปริญญาแลว ทีนี้แลมัค
คามัคคญาณจึงจะบังเกิดในสันดาน

  แลตีรณปริญญานั้น เทียรยอมบังเกิดในลําดับแหงญาตปริญญา ๆ บังเกิดแลว ตีรณปริญญา
จึงบังเกิดในสันดาน แลลักษณะปริญญานั้นถาจะวาโดยฝายโลกิยะ จัดประเภทแหงโลกิยปริญญานั้น
เปน ๓ ประการ คือ ญาตปริญญา ๑ ตีรณปริญญา ๑ ปหานปริญญาเปน ๓ ปนะการ ดังนี้

  ญาตปริญญานั้น คือ อภิญญาปญญาอันบังเกิดใหรูจักสภาวะลักษณะแหงสังขารธรรมทั้ง
ปวงโดยแท เห็นวารูปนี้มีกิริยาที่รูฉิบหายเปนสภาวลักษณะ เวทนานี้มีกิริยาที่เสวยอารมณเปนสภาว
ลักษณะปญญารูแทในลักษณะเปนอาทิดังนี้แล ไดชื่อวาญาตปริญญา

  แลตีรณปริญญานั้น คือ ปญญาอันมีพระไตรลักษณเปนอารมณปญญานั้นจะยกขึ้นสามัญญ
ลักษณะ พิจารณาเห็นเสมอกันทั่วไปในสังขาร ธรรมทั้งปวง เห็นวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณนั้น ๆ ไมเที่ยง กอปรดวยทุกขไมใชตน เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเหมือนกันสิ้นมิไดแปลก
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มิไดผิดกัน ปญญาพิจารณาพระไตรลักษณโดยสามัญญลักษณะทั่วไปในสังขารธรรมทั้งปวงดังนี้แล
ไดชื่อวาตีรณปริญญา

  แลปหานปริญญานั้น คือ ปญญาอันมีพระไตรลักษณเปนอารมณละเสียซึ่งอนิจจสัญญาดวย
อํานาจพระอนิจจัง ละเสียซึ่งสุขปญญาดวยอํานาจพระทุกขัง ละเสียซึ่งอัตตสัญญาดวยอํานาจพระ
อนัตตา ถึงละไมไดขาด ละไดเปนตทังคปหานแลวิกขัมภนปหานแตเพียงนั้นก็ควรจะเรียกวาปหาน
ปริญญาได แตจัดเปนฝายโลกิยะ ยังมิไดขึ้นถึงภูมิโลกุตตระ

  นักปราชญพึงสันนิจฐานวา ปริญญา ๓ ประการ คือญาตปริญญา ตีรณปริญญา ปหาน
ปริญญานี้ ถาบังเกิดพรอมดวยมรรคจิตผลก็ไดชื่อวาโลกุตตรปริญญา ถาบังเกิดพรอมดวยโลกิยจิต ก็
เรียกวาโลกิยปริญญา

  แลมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิจะบังเกิดนั้น ก็บังเกิดในลําดับแหงตีรณปริญญาอันเปน
โลกิยะ แลโลกิยปริญญา ๗ ประการนี้จะไดบังเกิดในภูมิอันอื่นหามิได บังเกิดในภูมิแหงวิปสสนา
นั้นเอง

   “สงฺขารปริจจฺฉทโต ปฏาย ” จําเดิมแตกําหนดกฏหมายสังขารธรรมทั้งปวงไป ตราบ
เทาถึงที่พิจารณาปจจัยแหงนามแลรูปนั้นจัดเปนภูมิแหงปญญา เปนที่เกิดแหงญาตปริญญา

   “ กลาปสมฺมสฺสนโต ปฏาย” จําเดิมแตพิจราณากลาปไปตราบเทาสําเร็จอุทยัพพย
ญาณนั้น จัดเปนภูมิแหงตีรณปริญญาเปนที่เกิดแหงตรณปริญญา

  จําเดิมแตไดสําเร็จภังคานุปสสนาญาณไป ตราบเทาถึงที่สุดเบื้องบนคือยอดวิปสสนานั้น 
จัดเปนภูมิแหงปหานปริญญา เปนที่เกิดแหงปหานปริญญา

   “ปจฺจตฺตลกฺขณปฏิเวธสฺเสว อาธิปจฺจํ ” นักปราชญพึงรูวาปญญาที่เกิดในภูมิแหงญาต
ปริญญานั้น เปนใหญใหตรัสรูสภาวะลักษณะอันแทแหงสังขารธรรมทั้งปวง

  แลปญญาที่เกิดภูมิตีรณปริญญานั้น เปนใหญใหรูซึ่งสามัญลักษณะคือใหรูแหงสังขารธรรม
ทั้งปวงนี้ เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเหมือนกันสิ้นจะไดแปลกกันหามิได

  แลปญญาที่บังเกิดในภูมิแหงปหานปริญญานั้น เปนใหญในกิจอันสละเสียซึ่งอนิจจสัญญา
เปนตนเปนเดิม

  แทจริงจําเดิมแตวิปสสนาแกกลาขึ้น ยางเขาภูมิแหงปหานปริญญาแลว

   “ อนิจฺจโต สฺสนฺโต” เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาพระอนิจจังจําเริญอนิจจานุวิปสสนา ก็
อาจสละละเสียซึ่งอนิจจสัญญาลักษณะที่สําคัญวาเที่ยงนั้น อาจบําบัดใหปราศจากขันธสันดานแหง
ตนได

   “ทุกฺขโต ปสฺสนฺโต ” ถาพระโยคาพจรนั้นพิจารณา ทุกขังเจริญทุกขานุปสสนา ก็อาจจะ
สละละเสียซึ่งสุขสัญญลักษณะที่สําคัญวาเปนสุขนั้น อาจบําบัดใหปราศจากขันธสันดานแหงตนได

   “ อนตฺตโต ปสฺสนฺโต” ถาพระโยคาพจรนั้นพิจารณาพระอนัตตาเจริญอนัตตานุปสสนา ก็
อาจจะสละละเสียซึ่งอัตตสัญญาลักษณะที่สําคัญวาเปนตัวเปนตนเปนของแหงตน ก็อาจบําบัดให
ปราศจากขันธสันดานแหงตนได
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  ขึ้นชื่อวาเพียรบําเพ็ญวิปสสนา วิปสสนาแกกลายางเขาถึงภูมิแหงปหานปริญญา มาตร
แมวายังไมไดสําเร็จพระอริยมรรคก็อาจสละละวิปลาศเปนตนคือ นิจจสัญญา สุขสัญญา อัตตสัญญา
ได เปนตทังคปหาน แลวิกขัมภนปหาน

  พระโยคาพจรกุลบุตร อันสถิตอยูในภูมิแหงปหานปริญญานั้น ถาจะเจริญนิพพิทานุปสสนาก็
อาจสละละเสียซึ่งตัญหาอันกอปรดวยปติใหปราศจากขันธสันดานได

   “ วิรชฺชนฺโต” ถาเจริญวิราคานุปสสนาไดสําเร็จพระอริยมรรค ก็อาจสละละซึ่งราคะให
ปราศจากขันธสันดานได เปนสมุจเฉทโดยอันควรแกกลากําลัง แหงพระอริยมรรคที่ตัดกิเลสเปน
สมุจเฉทปหาน

  ซึ่งอยูในภูมิแหงปหานปริญญานั้น ถาเจริญนิโรธานุปสสนาหนวงเอาพระนฤพานเปน
อารมณไวแลว ก็อาจละตัณหาอันกอนใหเกิดเสียไดเปนสมุจเฉทปหาน ถาเจริญปฏินิสสัคคานุปสสนา
ก็อาจสละละเสียซึ่งทิฏฐิขาด ปราศจากตัณหาอุปาทานโดยอันควรแกกําลังแหงพระโลกุตตรธรรมที่จะ
ขจัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน

  นักปราชญพึงสันนิษฐานวา มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินั้นบังเกิดในลําดับแหงโลกิยตีรณ
ปริญญานั้น ๆ บังเกิดในลําดับแหงญาตปริญญานั้น ๆ บังเกิดดวยอํานาจเจริญวิปสสนากรรมฐาน

  ตกวาวิปสสนานี้ เปนมูลเหตุที่จะใหไดสําเร็จมัคคามัคคญาณเหตุนี้ พระโยคาพจรผู
ปรารถนาจะยังมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิใหบริบูรณในสันดานนั้น พึงกระทําเพียร เจริญวิปสสนา 
พิจารณากลาปนั้นเปนตนเปนเดิมกอน

   “ กล”ํ ขอซึ่งวาพิจารณากลาปนั้น จะใหพิจารณาเปนอยางไร

  อธิบาย ปญญาอันพิจารณายอสังขารธรรม อันเปนภายในแลภายนอกหยาบละเอียดไกลแล
ใกลเปนอดีต อนาคต ปจจุบันรวมเขาดวยกันแลวแลกําหนดโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นวาไม
เที่ยงเปนทุกขไมใชตนเหมือนกันอยางนี้แล ไดชื่อวาพิจารณากลาปจัดเปนปฐมวิปสสนา ๆ เบื้องตน
นั้นมีนามปรากฏชื่อวาสัมมัสสนญาณ

  ประเภทแหงสัมมัสสนญาณนั้น พระผูเปนเจาพระพุทธโฆษาจารยจําแนกออกโดยนัยพระ
บาลี ในคัมภีรพระปฏิสัมภิทามรรควา  “ อตีตา นาคตปจฺจุปปฺนฺนานํ ธมฺมานํ สงฺขิปตฺวา ววตฺถาเน 
ปฺญาสมฺมสฺสนญาณํ ” 

  อธิบายวาวิปสสนาปญญาที่ยอสังขารธรรมทั้งปวง อันเปนอดีตอนาคตปจจุบันเขาดวยกัน
แลว แลพิจารณาโดยพระไตรลักษณนั้นแล ไดชื่อวาสัมมัสสนญาณ

  นักปราชญพึงสันนิษฐานวา วิปสสนาปญญาอันยอรูปขันธในอดีตอนาคตปจจุบันเขา
ดวยกัน ยอรูปภายในภายนอก รูปหยาบ รูปละเอียด รูปอยูไกล รูปอยูใกล เขาดวยกันแลวแลกําหนด
โดยอนิจจังนั้น จัดเปนสัมมัสสนญาณประการ ๑

  ยอรูปขันธเขาดวยกันแลว แลกําหนดโดยทุกขังนั้น จัดเปนสัมมัสสนญาณประการ ๑

  ยอรูปขันธเขาดวยกันแลว แลกําหนดโดยอนัตตานั้นจัดเปนสัมมัสสนญาณประการ ๑

  ปญญาที่ยอเวทนาขันธ ทั้งอดีตอนาคตปจจุบัน ภายในภายนอกอยางหยาบอยางละเอียด 
อยางดีอยางชั่ว ไกลแลใกลเขาดวยกันแลวแลกําหนดโดยอนิจจัง เห็นวาไมเที่ยงไมแทเหมือนกันนั้น
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ก็จัดเปนสัมมัสสนญาณประการ ๑

  ปญญาที่ยอเวทนาขันธเขาดวยกันแลว แลกําหนดโดยทุกขังนั้นก็จัดเปนสัมมัสสนญาณ
ประการ ๑

  ปญญาที่ยอเวทนาขันธเขาดวยกันแลว แลกําหนดโดยอนัตตาเห็นวาไมใชอาตมาใชของ
อาตมานั้น ก็จัดเปนสัมมัสสนญาณประการ ๑

  ปญญาที่พิจารณายอสัญญาขันธ ในอดีตอนาคตปจจุบันเขาดวยกันยอมสัญญาขันธอยาง
หยาบอยางละเอียด อยางดี อยางชั่ว ภายนอก ภายใน ไกลแลใกล เขาดวยกันแลว แลกําหนดโดย
อนิจจังนั้นจัดเปนสัมมัสนญาณประการ ๑

  ปญญาที่ยอสัญญาขันธเขาดวยกันแลว แลกําหนดโดยทุกขังเหมือนกันนั้น ก็จัดเปน
สัมมัสสนญาณประการ ๑

  ปญญาที่ยอสัญญาขันธเขาดวยกันแลว แลกําหนดอนัตตานั้นก็จัดเปนสัมมัสสนญาณ
ประการ ๑

  ปญญาที่ยอสัญญาขันธที่เปนอดีตเปนตน พิจารณาโดยอนิจจังเปนสัมมัสสนญาณประการ 
๑ พิจารณาโดยทุกขัง เปนสัมมัสสนญาณประการ ๑ พิจารณาโดยอนัตตา เปนสัมมัสสนญาณประการ 
๑

  ปญญาตอวิญญาณขันธที่เปนอดีตเปนตน พิจารณาโดยอนิจจังเปนพิจารณาโดยอนัตตา 
เปนสัมมัสสนญาณประการ ๑ สิริรวมสัมมัสสนญาณ สัมมัสสนญาณประการ ๑ พิจารณาโดยทุกขัง 
เปนสัมมัสสนญาณประการ ๑ ในขันธทั้ง ๕ นี้ เมื่อสัมมัสสนญาณ ๑๕ ประการดวยกัน

  ใชแตเทานั้น ปญญาที่พิจารณาทวารทั้ง ๖ คือจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร 
กายทวาร มโนทวารกอทวารทั้ง ๖ ในอดีตแลอนาคตแลปจจุบันเขาดวยกัน ยออทวารทั้ง ๖ อันเปน
ภายในแลภายนอกอยูไกลอยูใกล อยางหยาบ อยางละเอีอด อยางดี อยางชั่วเขาดวยกันแลวแล
กําหนดโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้นเห็นวาทวารทั้ง ๖ ไมมั่นไมคงไมยั่งไมยืนไมเที่ยงไมแท มีแต
ทุกขเปนเบื้องหนาใชของอาตมาใชของอาตมาเหมือนกัน จะไดแปลกไดผิดกันหาบมิได ปญญาที่
พิจารณาทวารทั้ง ๖ โดยพระไตรลักษณดังนี้ ก็จัดเปนสัมมัสสนญาณแตละอัน ๆ สิริเขาดวยกัน
เปนสัมมัสสนญาณในทวารทั้ง ๖ ได ๑๘ ประการดวยกัน

  ใชแตเทานั้น ปญญาที่พิจารณาอารมณทั้ง ๖ คือ รูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ 
รสารมณ โผฏฐัพพารมณ ธัมมารมณ ยออารมณทั้ง ๖ อันเปนภายนอกแลภายใน อยางหยาบ อยาง
ละเอียด อยางชั่วอยางดี อยูไกลอยูใกลเขาดวยกันแลว แลกําหนดโดยอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นวา
ไมเที่ยงไมจริงกอปรดวยทุกขดวยภัย ใชอาตมา ใชของอาตมาเหมือนกันสิ้น ปญญาที่พิจารณา
อารมณทั้ง ๖ โดยพระไตรลักษณดังนี้ ก็จัดเปนสัมมัสสนญาณแตละอัน ๆ ตกวาอรมณแตละสิ่ง ๆ นั้น
กอปรดวยสัมมัสสนญาณไดละสิ่ง ๆ สิริรวมเขาดวยกันเปนสัมมัสสนญาณในอารมณ ๖ ได ๑๘ 
ประการดวยกัน

  แตปญญาที่พิจารณาวิญญาณทั้ง ๖ คือ จักษุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา
วิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ ยอวิญญาณทั้ง ๖ อันเปนภายนอกภายใน อยางหยาบอยาง
ละเอียดอยางชั่วอยางดี ไกลแลใกลเขาดวยกันแลว แลกําหนดโดยอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็จัดเปน
สัมมัสสนญาณแตละอัน ๆ เหมือนกันกับนัยหนหลัง สิริเปนสัมมัสสนญาณในวิญญาณทั้ง ๖ ได ๑๘ 
ประการดวยกัน



- 79 -

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 3
คัดจาก  http://www.larnbuddhism.com/visut/

พิมพโดย  แมพลอย โกกนุท

  ใชแตเทานั้น ปญญาอันพิจาณาสัมผัสทั้ง ๖ มีจักขุสัมผัสเปนอาทิมีมโนสัมผัสเปน
ปริโยสาน

  พิจารณาเวทนาทั้ง ๖ มีจักขุสัมผัสสชาเวทนาเปนตน มีมโนสัมผัสสชาเวทนาเปน
ปริโยสาน

  พิจารณาสัญญาทั้ง ๖ มีจักขุสัมผัสสชาสัญญาเปนตน มีมโนสัมผัสสชาสัญญาเปน
ปริโยสาน

  พิจารณาเจตนาทั้ง ๖ มีจักขุสัมผัสสชาเจตนาเปนตน มีมโนสัมผัสสชาเจตนาเปน
ปริโยสาน

  พิจารณาตัณหาทั้ง ๖ มีรูปตัณหาเปนตน มีธัมมตัณหาเปนปริโยสาน

  พิจารณาวิตกทั้ง ๖ มีจักขุทวาริกวิตกเปนตน มีมโนทวาริกวิตกเปนปริโยสาน

  พิจารณาวิจารทั้ง ๖ มีจักขุทวาริกวิจารเปนตน มีมโนทวาริกวิจารเปนปริโยสาน

  พิจารณาธาตุทั้ง ๖ มีจักขุธาตุเปนตน มีมโนธาตุเปนปริโยสาน

  พิจารณากสิณทั้ง ๑๐ มีปวีกสินเปนตน มีอาโปกสินเปนปริโยสาน

  พิจารณาอาการ ๓๒ มีเกศาโลมาเปนตน มีมัคถลุงคังเปนปริโยสาน

  พิจารณาอายตนะ ๑๒ มีจักขวายนะเปนตน มีธัมมายตนะเปนปริโยสาน

  พิจารณาธาตุ ๑๘ มีจักขุธาตุเปนตน มีมโนวิญญาณธาตุเปนปริโยสาน

  พิจารณาอินทรีย ๒๒ มีจักขุนทรียเปนตน มีอัญญาตาวินทรียเปนปริโยสาน

  พิจารณาธาตุทั้ง ๓ คือกามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ

  พิจารณาภพทั้ง ๙ คือกามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญีภพ อสัญญีภพ เนวสัญญีนาสัญญีภพ
เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ

  พิจารณารูปชฌานทั้ง ๔ คือปฐมมัชฌาน ทุติยัชฌาน ตติยัชฌาน จตุตถัชฌาน

  พิจารณาอัปปมัญญาทั้ง ๔ คือเมตตาพรหมวิหาร กรุณาพรหมวิหาร มุทิตาพรหมวิหาร
อุเบกขาพรหมวิหาร

  พิจารณาอรูปชฌานทั้ง ๔ มีอากาสานัญจายตนัชฌานเปนตน มีเนวสัญญานาสัญญายตนัช
ฌานเปนปริโยสาน

  พิจารณาองคแหงปฏิจจสมุปบาทธรรมทั้ง ๑๒ ประการ มีอวิชชาเปนตน มีชราแลมรณะเปน
ปริโยสาน

ยอธรรมทั้ง ๑๙ กองเขาดวยกันเปนกอง ๆ รวมอดีตอนาคตแลปจจุบันเขาดวยกัน รวม
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ธรรมกายภายนอกภายใน อยางหยาบอยางละเอียด อยางชั่วอยางดี ไกลแลใกลเขาดวยกันเปนกอง ๆ 
แลวก็กําหนดธรรมทั้ง ๑๙ กองนั้นโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พิธีที่ยอมธรรม ๑๙ กองเขาดวยกัน
พิจารณาโดยนัยที่พิจารณาเบญจขันธเปนอาทินั้น จัดเปนสัมมัสสนญานแตละอัน ๆ เหมือนกันกับที่
สําแดงแลวในเบญขันธเปนอาทินั้น

  เหตุฉะนี้ในสัมผัสสราสีนั้น จึงนับสัมมัสนญาณได ๑๘ ประการ

  ในฉเวทนาราสีนั้น จึงนับสัมมัสสนญาณได ๑๘ ประการ

ในฉสัญญาราสี แลฉเจตนาราสี ฉตัณหาราสี ฉวิตกราสี ฉวิจารราสี ฉธาตุราสี ก็
นับสัมมัสสนญาณไดกองละ ๑๘ ประการ ๆ เหมือนกัน

  ในจตุกกัชฌานราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณได ๑๒ ประการ

  ในจตุกกัชฌานราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณได ๑๒ ประการ

  ในจตุกกอัปปมัญญาราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณได ๑๒ ประการ

  ในทสกกสิณราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณได ๓๐ ประการ

  ในทวัตติงสโกฏฐาสราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณได ๙๖ ประการ

  ในทวาทสายตนราสีนั้น นัยสัมมัสสนญาณได ๓๖ ประการ

  ในอัฏฐารสธาตุราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณได ๕๔ ประการ

  ในพาวีสตีนทรียราสีนั้น นับสัมมัสสญาณได ๖๖ ประการ

  ในตรีธาตุราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณได ๙ ประการ

  ในนวภวนั้น นับสัมมัสสนญาณได ๒๗ ประการ

  ในจกุกสมาบัติรานั้น นับสัมมัสสนญาณได ๑๒ ประการ

  ในทวาทสปฏิจจสมุปปาทังคราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณเขาดวยกันจับเดิมแตพิจารณาเบญจ
ขันธนั้นมา จึงเปนสัมมัสสนญาณ ๖๐๓ ประการดวยกัน

  สัมมัสสนญาณแตละอัน ๆ นั้น มีโอกาสปริจเฉท ๑๑ ประการสิ้นดวยกัน

  โอกาสปริจเฉท ๑๑ ประการนั้นสําเร็จดวยติกกะอันหนึ่ง ทุกกะ ๔ ทุกกะ

  ติกกะอันหนึ่งนั้น ไดแกอดีตติกกะ อันสมเด็จพระสรรเพชญพุทธองค โปรดประทานพระ
สัทธรรมเทศนาในคัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคิณีวา

   “อตีตา ธฺมมา อนาคตา ธฺมมา ปจฺจุปฺปนฺนา ธฺมมา ” 

  แลทุกกะ ๔ ทุกกะนั้น ไดแกอัชฌัตถทุกกะประการ ๑ โอฬาริกทุกกะประการ ๑ หีนทุกกะ
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ประการ ๑ ทูเรทุกกะประการ ๑ ที่พระพุทธองคตรัสเทศนาไวในคัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคิณี

  นักปราชญพึงสันนิษฐานโดยกระทูความวา สัมมัสสนญาณแหงพระโยคาพจรกุลบุตรอันพิจ
ราณาสังขารธรรมนั้น นับเขาในติกกะ ๑ ทุกกะ ๔ คือพระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณาสังขารธรรม อัน
เปนอดีตแลอนาคตแลปจจุบันนั้น ไดชื่อวาสัมมัสนญาณกอปรไปในติกกะอันหนึ่งคืออดีตติกกะ

  กาลเมื่อพิจาณาสังขารธรรมอันเปนภายนอกแลภายใน ไดชื่อวาสัมมัสสนญาณ กอปรไป
ในอัชฌัตมทุกกะ

  กาลเมื่อพิจารณาสังขารธรรมอยางหยาบอยางละเอียดนั้น ไดชื่อวาสัมมัสสนญาณ กอปรไป
ในพาหิกทุกกะ

  กาลเมื่อพิจารณาสังขารธรรมอยางชั่วอยางดีนั้น ไดชื่อวาสัมมัสสนญาณ กอปรไปในหีนทุก
กะ

  กาลเมื่อพิจารณาสังขารธรรม อยูไกลอยูใกลนั้น ไดชื่อวาสัมมัสสนญาณ กอปรไปในทูเรทุก
กะ

  ในทุกกะ ๔ ทุกกะนี้ แยกออกเปนบทได ๘ บท ติกกะอันหนึ่งนั้น แยกออกเปนบทได ๓
บท ๘ กับ ๓ เขากันเปน ๑๑ เรียกวาโอกาสปริเฉท ๑๑ ยุติในสัมมัสสนญาณแตละอัน ๆ ก็มีดวย
ประการฉะนี้

  นักปราชญพึงสันนิษฐานวา กิจที่พระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณาสังขารมีตนวาเบญจขันธ
อันเปนสวนอดีตกาลลวงแลวแตหลังนั้นจัดเปนโอกาสปริจเฉทประการ ๑

  พิจารณาสังขารธรรม อันเปนอนาคตขางหนานั้น ก็จัดเปนโอกาสปริจเฉทประการ ๑

  พิจารณาสังขารธรรม อันเปนสวนในปจจุบันนั้น ก็จัดเปนโอกาสปริจเฉทประการ ๑

  พิจารณาสังขารธรรม อันเปนสวนภายใน คือพิจารณาในรางกายแหงตนนั้นเอง จัดเปน
โอกาสปริจเฉทประการ ๑

  พิจารณาสังขารธรรม อันเปนสวนภายนอก คือพิจารณารางกายแหงบุคคลนั้น จัดเปน
โอกาสปริจเฉทประการ ๑

  พิจารณาสังขารธรรม ที่หยาบที่กระดางนั้น ก็จัดเปนโอกาสปริจเฉทประการ ๑

  พิจราณาสังขารที่สุขุมภาพละเอียด ๆ นั้น ก็จัดเปนโอกาสปริจเฉทประการ ๑

  พิจารณาสังขารที่ลามกนั้น ก็จัดเปนโอกาสปริจเฉทประการ ๑

  พิจารณาสังขารที่ดีที่ประณีตบรรจงนั้น ก็จัดเปนโอกาสปริจเฉทประการ ๑

  พิจารณาสังขารธรรมแตบรรดาที่อยูไกล ๆ นั้น ก็จัดเปนโอกาสปริจเฉทประการ ๑

  พิจารณาสังขารธรรมมีตนวา เบญจขันธแตบรรดาที่อยูใกล ๆ นั้นก็จัดเปนปริจเฉทประการ 
๑
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  สิริเขาดวยกันเปนปริจเฉท ๑๑ ประการ ยุติในสัมมัสสนญาณแตละอัน ๆ

  ตกวาสัมมัสสนญาณทั้ง ๖ รอย ๓ ประการนั้น แตลวนมีโอกาสปริจเฉท ๑๑ ประการ
เหมือนกันสิ้น

  ถาจะนับ สัมมัสสนญาณโดยประเภทแหงโอกาสปริจเฉทนั้นเปนสัมมัสสนญาณถึง ๖๖๓๓
ประการดวยกัน

  จะยกขึ้นวิสัชนาบัดนี้ ในสัมมัสสนญาณเบื้องตน ก็ยุติในเบญจขันธ ๕ ประการนั้นกอน ถาจะ
วาแตสัมมัสสนญาณ ที่ยุติในเบญจขันธ ๕ ประการนั้น สําแดงโดยยอนับสัมมัสสนญาณได ๑๕ 
ประการ

  ถาจะสําแดงโดยประเภทแหงโอกาสปริจเฉทนั้น นับสัมมัสสนญาณได ๑๖๕ ประการ

  ถาจะวาแตรูปขันธสิ่งเดียวนั้น สําแดงโดยยอนับสัมมัสสนญาณได ๓ ประการ คือสัมมัสสน
ญาณ อันพิจารณารูปโดยอนิจจังนั้นประการ ๑ พิจารณารูปโดยทุกขังนั้นประการ ๑ พิจารณารูปโดย
อนัตตานั้นประการ ๑ สิริสัมมัสสนญาณเปน ๓ ประการดังนี้

  แตสัมมัสสนญาณที่พิจารณารูปโดยอนิจจังประการ ๑ นั้น เมื่อสําแดงโดยประเภทแหง
โอกาสปริจเฉทนั้น แตกออกไปเปน ๑๓ ประการ  “วุตฺตํ เหต ํ” จริงอยู พระผูเปนเจาธรรมเสนาบดี
สําแดงพระธรรมเทศนาไวในคัมภีรพระปฏิสัมภิทามรรควา สัมมัสสนญาณเปนปฐมนั้น พิจารณารูปใน
อดีตโดยอนิจจังวา  “ยํ อดีตํ รูป ตํ ยสฺมา อตีเตเยว ขีณํ นยิมํ ภวํ สมฺปตฺตนฺติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน 
วา ” รูปอันใดมีอดีตบังเกิดขึ้นในอดีตภพหลังตั้งแต ๑ ชาติ ๒ ชาติ ๓ ชาติ ๔ ชาติ ๘ ชาติ ๙ ชาติ 
๑๐ ชาติรอยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติตราบเทาถึงอเนกอนันตชาติ รูปทั้งปวงนั้นเทียรยอมสิ้นไป
ฉิบหายไปในอดีตชาติสิ้นไปฉิบหายไปในอดีตชาติ สพสิ้นทั้งนั้น ที่จะยืนยงคงอยูสืบมาตอมา ตราบ
เทาถึงปจจุบันชาติชาติปจจุบันภพนี้หาบมิได เกิดมาชาติใดฉิบหายไปชาตินั้น มีในชาติใดสิ้นไปใน
ชาตินั้น ยืนยงคงอยูไมมาก แตสักสองชาติก็คงอยูมิได เกิดชาติใดตายชาตินั้น เกิดภพใดตายภพนั้น 
เหตุฉะนี้ แตบรรดารูปที่มีในอดีตนั้น เทียรยอมเปนอนิจจังไมเที่ยงไมแทพอหมดพอสิ้น พระพุทธองค
ตรัสเทศนาวารูปในอดีตเปนอนิจจัง ดวยอนาถวาฉิบหายไปสิ้นไปนี้ สมควรหนักหนา

  อนึ่งนักปราชญบางแหงไดยอความในสัมมัสสนญาณ ดังที่กลาวมาแลวนี้ ใหสั้นเขาไปอีก
อยางหนึ่ง มีนัยดังจะแสดงตอไปนี้

  ใชแตเทานั้น ปญญาที่พิจารณาทวารทั้ง ๖ คือจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร 
กายทวาร มโนทวาร ที่เปนอดีตเปนตน กําหนดโดยอนิจจัง ทุกขังอนัตตานั้น ๆ ก็จัดเปนสัมมัสสน
ญาณแตละอยาง ๆ สิริรวมเขาดวยกันเปนญาณในทวาร ๖ ได ๑๘ ประการ

  ใชแตเทานั้น ปญญาที่พิจารณาอารมณทั้ง ๖ คือรูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ 
โผฏฐัพพารมณ ธัมมารมณ ที่เปนอดีตเปนตน กําหนดโดยอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้นก็จัดเปนสัมมัสสน
ญาณละอยาง ๆ รวมสัมมัสสนญาณ ในอารมณทั้ง ๖ เปนญาณ ๑๘ ประการ

  แลปญญาที่พิจารณาวิญญาณทั้ง ๖ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา
วิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ ทั้งอดีตอนาคต ปจจุบัน จนถึงไกลใกล กําหนดโดยอนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตานั้น ๆ ก็จัดเปนสัมมัสนญาณละอยาง ๆ รวมสัมมัสสนญาณในวิญญาณ ๖ เปน ๑๘ ประการ

  แลปญญาที่พิจารณาสัมผัส ๑ คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กาย
สัมผัส มโนสัมผัส ที่เปนอดีตเปนตน กําหนดโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้น ก็นับสัมมัสสนญาณได 
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๑๘ ประการ

  แลปญญาที่พิจารณาเวทนาทั้ง ๖ คือจักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆาน
สัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา ที่เปนอดีต
เปนตนกําหนดโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้น ๆ ก็นับสัมมัสสนญาณได ๑๘ ประการ

  แลปญญาพิจารณาสัญญา ๖ คือจักขุสัมผัสสชาสัญญา โสตสัมผัสสชาสัญญา ฆานสัมผัสส
ชาสัญญา ชิวหาสัมผัสสชาสัญญา กายสัมผัสสชาสัญญา มโนสัมผัสสชาสัญญาที่เปนอดีตเปนตนนั้น 
กําหนดโดยอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้น ๆ ก็นับสัมมัสสนญาณได ๑๘ ประการ

  แลปญญาพิจารณาโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในเจตนา ๖ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา โสต
สัมผัสสชาเจตนา ฆานสัมผัสสชาเจตนา ชิวหาสัมผัสสชาเจตนา กายสัมผัสสชาเจตนา มโนสัมผัสส
ชาเจตนา ที่เปนอดีตเปนตนนั้น ๆ ก็นับสัมมัสสนญาณได ๑๘ ประการ

  แลปญญาพิจารณาโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในตัณหา ๖ คือ รูปตัณหา สัททตัณหา
คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา ที่เปนอดีตเปนตน ก็นับสัมมัสสนญาณได ๑๘ 
ประการ

  แลปญญาพิจารณาโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในวิตก ๖ คือ จักขุทวาริกวิตก โสตทวาริก
วิตก ฆานทวาริกวิตก ชิวหาทวาริกวิตก กายทวาริกวิตก มโนทวาริกวิตก ที่เปนอดีตเปนตน ก็
นับสัมมัสนญาณได ๑๘ ประการ

  แลปญญาพิจารณาโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในวิจาร ๖ คือ จักจุทวาริกวิจาร โสตทวาริก
วิจาร ฆานทวาริกวิจาร ชิวหาทวาริกวิจาร กายทวาริกวิจาร มโนทวาริกวิจาร ที่เปนอดีตเปนตน ก็
นับสัมมัสสนญาณได ๑๘ ประการ

  แลพิจารณาในธาตุ ๖ มีจักขุธาตุเปนตนก็ไดญาณ ๑๘ ประการ

  แลพิจารณาในกสิณ ๑๐ มีปฐวีกสิณเปนตน ก็ไดญาณ ๑๐ ปารการ

  แลพิจารณาในอาการ ๓๒ มีเกศาเปนตน ก็นับญาณได ๙๖ ประการ

  แลพิจารณาอายตนะ ๓๒ มีจักขวายตนะเปนตน ก็นับญาณได ๒๖ ประการ

  แลพิจารณาธาตุ ๑๘ มีจักขุธาตุเปนตน ก็นับญาณได ๕๔ ประการ

  แลพิจารณาอินทรีย ๒๒ มีจักขุนทรียเปนตน มีอัญญาตวินทรียเปนที่สุด ก็นับญาณได ๖๖ 
ประการ

  แลพิจารณาในธาตุ ๓ คือ กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ ก็นับญาณได ๙ ประการ

  แลพิจารณาภพ ๙ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญีภพ อสัญญีภพ เนวสัญญานาสัญญา
ภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญโวการภพ ก็นับญาณได ๒๒ ประการ

  แลพิจารณารูปฌาน ๔ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ก็ไดฌาน ๑๒ 
ประการ
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  แลพิจารณาพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ก็ไดฌาน ๑๒ ประการ

  แลพิจารณาอรูปฌาน ๔ มีอากาสานัญจายตนฌานเปนตน มีเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
เปนที่สุด ก็ไดญาณ ๑๒ ประการ

  แลพิจารณาองคแหงปฏิจจสมุปปาบาทธรรม ๑๒ มีอวิชชาเปนตน มีชรามรณะเปนที่สุด ก็
ไดญาณ ๓๖ ประการ

  นักปราชญพึงสัมมัสสนญาณในเบญจขันธ ๑๔ ในฉทวาร ๑๘ ใน ฉวิญญาณ ๑๘ ในฉ
สัมผัส ๑๘ ในฉเวทนา ๑๘ ในฉสัญญา ๑๘ ในฉเจตนา ๑๘ ในฉตัณหา ๑๘ ในฉตัณหา ๑๘ ในฉวิตก 
๑๘ ในฉวิจาร ๑๘ ในฉธาตุ ๑๘ ในทสกวิณ ๓๐ ในทวีตติงสาการ ๙๖ ในทวาทสอายตน ๓๒ ใน
อัฏฐารสธาตุ ๕๔ ในพาวีสติอินทรีย ๖๖ ในตุรีธาตุ ๙ ในนวภพ ๒๗ ในจตุรูปฌาน ๑๒ ในจตุพรหม
วิหาร ๑๒ ในจตุอรูปฌาน ๑๒ ในทวาทสององคแหงปฏิจจสมุปปบาทธรรม ๒๖ ประการ รวมธรรมทั้ง 
๒๓ กองทั้งสิ้น เปนสัมมัสนญาณ ๖๐๓ ประการดวยกันฉะนี้

  แลสัมมัสสนญาณแตละอยาง ๆ นั้นมีโอกาสปริจเฉท ๑๑ ประการสิ้นดวยกัน

  โอกาสปริจเฉท ๑๑ ประการนั้น สําเร็จดวยติกกะ ๑ ทุกกะ ๔ ติกกะ ๒ นั้นไดแกอดีตติกกะ 
ที่สมเด็จพระพุทธองคตรัสเทศนาในพระอภิธัมมัตถสังคิณีวา  “ อตีตา ธมฺมา อนาคตา ธมฺมา ปจฺ
จุปฺปนฺนา ธมฺมา” 

  แลทุกกะ ๔ นั้นไดแกอัชฌัตตทุกกะ ๑ โอฬริกทุกกะ ๑ หีนทุกกะ ๑ ทูเรทุกกะ ๑ ตามที่
พระพุทธองคเจาตรัสไวในพระอภิธัมมสังคิณีวา ธรรมที่เปนภายนอกแลภายใน ธรรมที่หยาบแล
ละเอียด ธรรมที่เลวทรามแลประณีตดี ธรรมที่มีไกลแลใกลดังนี้

  นักปราชญพึงสันนิษฐานโดยกระทูความวา สัมมัสสนญาณแหงพระโยคาพจรอันพิจารณา
สังขารธรรมนั้น นับเขาในติกกะ ๑ ทุกกะ ๔ เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาสังขารธรรมเปนอดีต แล
อนาคตปจจุบันนั้นไดชื่อวาสัมมัสสญาณประกอบในติกกะ ๑ คืออดีตติกกะ

  เมื่อพิจารณาสังขารธรรมอันเปนภายในแลภายนอกนั้น ไดชื่อวาสัมมัสสนญาณประกอบ
ในอัชฌัตตทุกกะ

  เมื่อพิจารณาสังขารธรรมอยางหยาบอยางละเอียดนั้น ไดชื่อวาประกอบในโอฬาริกทุกกะ

  เมื่อพิจารณาสังขารธรรมอยางชั่วอยางดีนั้น ไดชื่อวาสัมมัสสนญาณประกอบในหีนทุกกะ

  เมื่อพิจารณาสังขารธรรมอยูใกลแลไกลนั้น ไดชื่อวาสัมมัสสนญาณประกอบในทูเรทุกกะ

  ในทุกกะ ๔ นี้แยกเปนบทได ๘ บท ในติกกะ ๑ นั้นแยกเปนบทได ๓ บท ๘ กับ รวมกัน
เปน ๑๑ รวมกันเปน ๑๑ เรียกวาโอกาสปริจเฉท ๑๑ ยุติในสัมมัสสนญาณ ๆ ก็มีดวยประการฉะนี้

  ในสัมมัสสนญาณ ๖๐๓ ประการนั้น อันหนึ่ง ๆ แตลวนมีโอกาสปริจเฉท ๑๑ ประการ ๆ
เหมือนกันสิ้น

  ถาจะนับสัมมัสสนญาณโดยประเภทโอกาสปริจเฉทนั้นเปนถึง ๖๖๓๓ ประการดวยกัน “ 
เพราะเอา ๑๑ คูณ ๖๐๓” 
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  จะยกขึ้นวิสัชนาบัดนี้ ในสัมมัสสนญาณเบื้องตนที่ยุติในเบญจขันธ ๕ ประการนั้น
กอน  “วุตฺตํ เหตํ ” จริงอยูพระผูเปนเจา พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร สําแดงธรรมเทศนาไวในคัมภีร
ปฏิสัมภิทามรรควา สัมมัสสนญาณเปนปฐมนั้น พิจารณารูปในอดีตโดยอนิจจังวา  “ยํ ดตีตํ รูป ตํ ยสฺ
มา อตีเตเยว ขีณํ ” เปนตนวาความวารูปอันใดมีในอดีต บังเกิดขึ้นในอดีตภพชาติหลัง ตั้งแตชาติ
หนึ่งถืออเนกอนันตชาติ รูปทั้งปวงนั้นยอมสิ้นไปฉิบหายใปในอดีตชาติอดีตภพสิ้นทั้งนั้น ที่จะยืนยงคง
สืบตอมาถึงปตยุบันชาติ ปตยุบันภพนี้หามิได เกิดมาชาติใดฉิบหายไปในชาตินั้น มีในชาติใดสิ้นไปใน
ชาตินั้น จะยืนยงคงอยูไมมากแตสักสองชาติก็คงอยูมิได เกิดชาติใดตายชาตินั้น เกิดภพใดตายภพ
นั้น เหตุฉะนี้แตบรรดารูปที่มีในอดีตภพนั้นยอมเปนอนิจจังไมเที่ยงไมแทหมดทั้งสิ้น พระพุทธองค
ตรัสเทศนาไววารูปในอดีตเปนอนิจจังดวยอรรถาวาฉิบหายไปสิ้นไปนี้ สมควรนักหนา ดังกลาวมาแลว
ขางตน ปญญาที่พิจารณารูปในอดีตโดยอนิจจังดังนี้จัดเปนสัมมัสสนญาณ อันจําแนกโดยประเภท
แหงโอกาสปริจเฉทประการ ๑

  แลสัมมัสสนญาณเปนคํารบ ๒ พิจารณารูปในอนาคต โดยอนิจจังวา  “ยํ อนาคตํ
อนนฺตรภเว นิพฺพตฺตลฺสติ ตํป ตตฺเถว ขียิสฺสติ น ตโต ปรํ ภาวํ คมิสฺสตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา 
” รูปอันใดเปนอนาคตจะบังเกิดในภพอันเปนลําดับนั้น เมื่อบังเกิดแลวรูปนั้นก็จะสิ้นไปฉิบหายไป ใน
ภพอันเปนลําดับนั้นเปนแท ที่จะยืนยงคงอยูตอสืบไปในภพเบื้องหนากวานั้นหามิได มีสภาวะเปน
อนิจจังดวยอรรถวาสิ้นไปฉิบหายไปไมยั่งไมยืนไมมั่นไมคง แตบรรดารูปทั้งปวงที่จะเกิดในอนาคตนั้น 
สุดแทแตเกิดมาในภพใดชาติใด ก็จะฉิบหายไปสิ้นในภพนั้นในชาตินั้น จะยืนยงคงอยูไดโดยนอยแต
สักสองภพก็คงอยูบมิได เกิดชาติใดก็จะตายชาตินั้นเกิดภพใดก็จะตายภพนั้น ปญญาอันพิจารณารูป
ในอนาคตเบื้องหนาโดยอนิจจังดังพรรณนามาฉะนี้แลจัดเปนสัมมัสนญาณคํารบ ๒

  แลสัมมัสนญาณคํารบ ๓ นั้น พิจารณารูปในปจจุบันโดยอนิจจังวา  “ยํ ปจฺจุปฺปนฺนํ รูปนฺ
ติป อิเธว ขียติ น อิโต คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา ” รูปอันใดเปนปตยุบันนั้น เมื่อบังเกิดอยูใน
ปจจุบันภพนี้รูปนั้นเทียรยอมฉิบหายไปสิ้นไปในปจจุบันภพนี้เปนแท จะยืนยงคงอยูสืบตอไปในเบื้อง
หนาแตปจจุบันนี้หาบมิได เกิดชาตินี้ก็ฉิบหายบรรลัยไปในชาตินี้ เอาเที่ยงเอาจริงบมิได มีสภาวะเปน
อนิจจัง ดวยอรรถวาฉิบหายไปสิ้นไปไมมั่นไมคง ปญญาพิจารณารูปในปจจุบันโดยอนิจจังดังนี้แล จัด
เปนสัมมัสสนญาณที่ ๓

  สัมมัสสนญาณที่ ๔ นั้น พิจารณารูปภายในโดยอนิจจังวา  “ยํ อชฺฌตฺตํ ตํป อชฺฌตฺตเมว 
ขียติ น พหิทุธภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา ” รูปอันใดเปนภายในบังเกิดขึ้นภายใน เมื่อ
บังเกิดแลว รูปนั้นก็จะสิ้นไปฉิบหายไปในภายใน เมื่อบังเกิดแลว รูปนั้นก็จะสิ้นไปฉิบหายไปในภายใน 
จะไดยืนยงคงอยูสืบตอไปจนถึงเปนพหิทธารูป เปนรูปภายนอกนั้นหาบมิได รูปภายในนั้น เทียรยอม
สิ้นไปในภายในฉิบหายไปในภายในเปนแท เหตุฉะนี้รูปภายในนั้นนักปราชญพึงสันนิษฐานวาเปน
อนิจจัง ดวยอรรถวาสิ้นไป ฉิบหายไป ไมมั่นไมคง ปญญาพิจารณารูปภายในโดยอนิจจังดังนี้แล จัด
เปนสัมมัสนญาณที่ ๔

  แลสัมมัสสนญาณที่ ๕ นั้น พิจารณารูปภายนอกโดยอนิจจังวา  “ ยํ พหิทฺธาเยว ตํป 
พหิทฺธาเยว ขียติ น อชฺฌตฺตภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา” รูปอันใดเปนภายนอกบังเกิด
ภายในภายนอก รูปอันนั้นเทียรยอมสิ้นไปฉิบหายไปในภายนอกนั้นเปนแท จะไดยั่งยืนอยูจนตราบเทา
ถึงเปนอัชฌัตตะรูป เปนรูปภายในนั้นหามิได รูปภายนอกนั้นมีแตจะสิ้นไปภายนอกฉิบหายประลัย ไป
ในภายนอกเปนอนิจจังดวยอรรถวาสิ้นไปไมยั่งไมยืนไมมั่นคง ปญญาพิจารณารูปภายนอกโดยอนิจจัง
ดังนี้ จัดเปนสัมมัสสนญาณที่ ๕

  แลสัมมัสสนญาณที่ ๖ นั้น พิจารณารูปอยางหยาบโดยอนิจจังวา  “ยํ โอฬาริกํ ตํป ตตฺ
เถว ขียตํ น สุขุมภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา ” รูปอันใดเปนรูปอันหยาบ บังเกิดขึ้นเปนรูป
อันหยาบแลวก็สิ้นไปฉิบหายไปในที่อันบังเกิดนั้นเอง จะไดยืนยงคงอยูจนตราบเทาถึงเปนสุขุมรูป
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เปนรูปอยางละเอียดนั้นหาบมิไดเกิดในที่หยาบก็ฉิบหายไปในที่หยาบ สิ้นไปในที่หยาบ เปนอนิจจัง
ดวยอรรถวาสิ้นไป ไมมั่นไมคง ปญญาพิจารณารูปอยางหยาบโดยอนิจจังดังนี้แล จัดเปนสัมมัสสน
ญาณที่ ๖

  แลสัมมัสสนญาณที่ ๗ นั้น พิจารณารูปอยางละเอียดโดยอนิจจังวา  “ ยํ สุขุมํ ตํป ตตฺเถว 
ขียติ น โอฬาริกภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถว วา” รูปอันใดเปนรูปอยางละเอียด บังเกิดเปนรูป
อันละเอียดแลว ก็สิ้นไปฉิบหายไปในที่อันบังเกิดนั้นเอง จะไดยืนยงคงอยูจนตราบเทาถึงเปนโอฬาริก
รูป เปนรูปอยางหยาบนั้นหาบมิได เกิดในสวนอันละเอียด ก็สิ้นไปในสวนอันละเอียด เปนอนิจจังไมยั่ง
ไมยืน ฉิบหายไปสิ้นไป ไมมั่นไมคงไมเที่ยงไมแท ปญญาพิจารณารูปอยางละเอียด โดยอนิจจังดังนี้
แล จัดเปนสัมมัสสนญาณคํารบ ๗

  แลสัมมัสสนญาณคํารบ ๘ นั้น พิจารณารูปอยางชั่วโดยอนิจจังวา  “ยํ หีนํ ตตฺเถน ขียตํ น 
ปณีตภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา” รูปอันใดเปนรูปอยางชั่ว บังเกิดขึ้นเปนรูปอยางชั่วแลว ก็
สิ้นไปฉิบหายไปในที่บังเกิดนั้นเอง จะไดตั้งอยูตราบเทาไดประณีตรูป เปนรูปอยางดีอยางประณีตนั้น
หาบมิได เกิดเปนสวนอันชั่ว ก็สิ้นไปฉิบหายไปในสวนอันชั่ว ควรจะเปนอนิจจังสังเวชนี่หนักหนา
ปญญาพิจารณารูปที่ชั่วโดยอนิจจังดังนี้แล จัดเปนสัมมัสสนญาณคํารบ ๘

  แลสัมมัสสนญาณคํารบที่ ๙ นั้น พิจารณารูปอยางประณีตโดยอนิจจังวา  “ ยํ ปณีตํ ตํป 
ตฺตเถว ขียติ น หีนภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา” รูปที่อยางประณีตนั้น เมื่อบังเกิดแลวก็สิ้น
ไปในสวนอันประณีต จะไดตั้งอยูเปนอันเที่ยงอันแทหาบมิได จะถึงซึ่งภาวะเปนหีนรูปหาบมิได ยังอยู
เปนสวน ๆ รูปแลวก็สิ้นไปในสวนแหงประณีตรูป ปญญาพิจารณาพระอนิจจัง ซึ่งบังเกิดมีในประณีตรูป
นี้แล จัดเปนสัมมัสสนญาณคํารบที่ ๙

  แลสัมมัสสนญาณคํารบที่ ๑๐ นั้น พิจารณารูปอันอยูไกลโดยอนิจจังวา  “ ยํ ทูเร ตํป ตตฺ
เถว ขียติ น สนฺติเกภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา” รูปอันใดเปนทูเรรูปอันอยูในประเทศอัน
ไกลนั้น  “ตตฺเถว ขียติ ” รูปนั้นยังมิทันที่จะเปนสันติเกรูป ยังมิทันที่จะมาถึงในที่ใกล ก็สิ้นไปฉิบ
หายไปในที่ใกลนั้นเอง

  อันธรรมดารูปธรรมนี้อายุยืน ๑๗ ขณะจิต จะไดยืนยงไปหวา ๑๗ ขณะจิตนั้นหาบมิได สุด
แทแตบังเกิดครบ ๑๗ ขณะจิต แลวก็ดับตอ ๆ กันไปโดยลําดับ ๆ เหตุฉะนี้ สมเด็จพระผูมีพระภาคจึงมี
พระพุทธฎีกาโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาวา รูปที่อยูไกลเปนทูเรรูปนั้น ยังมิทันที่จะมาใกล ยังมิ
ทันที่จะเปนสันติเกรูปก็สิ้นไปฉิบหายไปในที่ใกลนั้นเอง จะยั่งจะยืนจะมั่นจะคงจะเที่ยงจะแทหาบมิได
ปญญาพิจารณารูปอันอยูไกลโดยอนิจจังดังนี้แล จัดเปนสัมมัสสนญาณคํารบที่ ๑๐

  แลสัมมัสสนญาณคํารบที่ ๑๑ นั้น พิจารณารูปอันอยูใกลโดยอนิจจังวา  “ยํ สนฺติเก ตํป 
ตตฺเถว ขียติ น ทูเรภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺถน วา ” รูปอันใดเปนสันติเกรูปอยูในประเทศที่
ใกล  “ ตตฺเถว ขียต”ิ รูปนั้นยังมิทันจะเปนทูเรรูป ยังมิทันที่จะไปถึงประเทศที่ไกล ๆ ก็สิ้นไปฉิบ
หายไปในที่ใกลนั้นเอง เพราะเหตุรูปธรรมนี้อายุยืน ๑๗ ขณะจิต เกิดเร็วดับเร็วนี้หนักหนา ควรจะเปน
อนิจจังสังเวชยิ่งนัก ปญญาพิจารณารูปอันอยูใกลโดยอนิจจังดังนี้แล จัดเปนสัมมัสสนญาณคํารบ ๑๑
โดยนัยประเภทแหงโอกาสปริจเฉทที่สําแดงแลวแตหลัง

  แตสัมมัสสนญาณที่พิจารณารูปโดยทุกขัง พิจารณารูปโดยอนัตตานั้น เมื่อจําแนกออกโดย
ประเภทแหงโอกาสปริจเฉทนั้น ก็จัดเปนสัมมัสสนญาณ ๑๑ ประการ ๆ เหมือนกันกับสัมมัสสนญาณที่
พิจารณารูปโดยอนิจจังแปลกกันแตวา  “ทุกขํ ภยตฺเถน อนตฺตา อสารกตฺเถน ” แปลกกันแตเทานี้ 
อื่น ๆ จะไดแปลกกันหาบมิได กิจที่จะพิจารณารูปในอดีตแลอนาคตแลปจจุบัน พิจารณารูปภายใน
ภายนอก พิจารณารูปอยางหยาบอยางละเอียดอยางชั่วอยางดี อยูไกลอยูใกลนั้น เหมือนกันเปน
อันหนึ่งอันเดียว จะไดผิดทํานองเดียวกับหาบมิได แปลกกันแตที่กําหนดจิตโดยอนิจจัง ทุกขัง 
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อนัตตา สัมมัสสนญาณ ๑๑ ในเบื้องตนนั้นกําหนดจิตโดยพระทุกขัง สัมมัสสนญาณในเบื้องปลายนั้น
กําหนดจิตโดยพระอนัตตา

  กําหนดจิตโดยทุกขังนั้นใหวา  “ ทุกขํ ภยตฺเถน” เมื่อกําหนดจิตโดยอนัตตานั้นใหวา  “ 
อนตฺตา อสารกตฺเถน” ในบทวา  “ทุกขํ ภยตฺเถน ” นั้นมีอรรถอธิบายวารูปในอดีตแลอนาคตแล
ปจจุบันรูปภายในภายนอกอยางหยาบอยางละเอียดอยางชั่วอยางดี อนูไกลแลอยูใกลนั้นเทียรยอม
กอปรไปดวยทุกขมีชาติทุกขเปนประธาน เกิดมาเปนรูปแลวก็มีทุกขเปนเบื้องหนา มีแตทุกขเปนที่สุด
ชราแลพยาธิแลมรณะนั้นติดตามรัดรึงตรึงตรา ติดตามเบียดเบียนลางผลาญอยูทุกเมื่อ สุดแทแตรูป
ขึ้นแลวก็มีกองทุกขกองภัยกองอุปทวอันตรายตกตองย่ํายีบีฑา โดยสภาวะแหงตนอันจะเปลาปลอด
รอดพนจากกองทุกขกองภัยนั้นไมมีเลยเปนอันขาด เหตุฉะนี้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร จึงแสดงพระ
สัทธรรมเทศนาสั่งสอนใหพระโยคาพจรผูพิจารณารูปโดยทุกขนั้นใหเจริญภาวนาวา  “ ทุกขํ ภยตฺ
เถน” ก็มีดวยประการฉะนี้

  แลวในบทวา  “อนตฺตา อสารกตฺเถน ” นั้น มีอรรถอธิบายวา รูปธรรมทั้งปวงนี้ เมื่อ
พิจารณาไปโดยปรมัตอรรถอันสุขุมภาพนั้นแตลวนใชตัวใชตนอาตมา  “อสารกตฺเถน ” ดวยอรรถวา
หาแกนสารมิไดแตสักสิ่งสักอัน เมื่อพิจารณาดูรูปในอดีตถอยหลังไปตั้งแต ๑ ชาติ ๒ ชาติ ๓ ชาติ ๔ 
ชาติ ๕ ชาติ ๖ ชาติ ๗ ชาติ ๘ ชาติ ๙ ชาติ ๑๐ ชาติ ๑๑ ชาติ ๑๒ ชาติ ๑๐๐ ชาติ ๑,๐๐๐ ชาติ 
๑๐,๐๐๐ ชาติ ๑๐๐,๐๐๐ ชาติ ตราบเทาถึงอเนกอนันตชาติ จะไดมีรูปอันใดอันหนึ่งเปนเกนสารมาตร
วาหนอยหนึ่งหาบมิได พิจารณาไปขางฝายอนาคตเบื้องหนานั้นเลาก็ลวนไมเปนแกนสาร ใชอาตมา
ใชของแหงอาตมาอธิบายวาถารูปเปนของอาตมาอยูแลว ก็จะบังคับปญชาจะวากลาวสั่งสอนได จะไม
ปวยไมไขจะไมกระทําใหไดรับความลําบากเวทนา สัตวทั้งปวงก็จะอยูเปนเปนสุขปราศจากโรคาพยาธิ
เพราะเหตุที่รูปอยูในบังคับบัญชาแหงตน นี่สิรูปหาอยูในบังคับไม วาไรก็ไมฟงดื้อดึงนี่หนักหนา วา
ไมใหเจ็บก็เจ็บ วาไมใหแกก็ขืนแก วาไมใหตายก็ขืนตาย ตกวาไมฟงถอยฟงคําเลย วาไมใหผมหงอก
ก็ขืนหงอก วาไมใหฟนหักก็ขืนหัก วาไมใหหนังเหี่ยวก็ขืนเหี่ยว วาไมใหตามืดก็ขืนมืด ตกวาสารพัด
จะแปรปรวนไปทุกสิ่งทุกประการ ไมอยูในบังคับบัญชาแหงตน ไมอยูในถอยในคําในโอวาทความสั่ง
สอนแหงตน เหตุฉะนี้จึงจะเห็นแทวาใชอาตมาใชของแหงอาตมา จะหาแกนสารบมิไดไมเปนอาตมา
ไมเปนของแหงอาตมา แตรูปในอดีตแลอนาคตเทานั้นหาบมิได ถึงรูปในปจจุบันนี้ก็เปลาจากแกนสาร
ใชอาตมาใชของอาตมาเหมือนกัน พิจารณาดูรูปภายในตัวเองนี้ เห็นวาไมเปนแกนสาร ใชอาตมาใช
ของอาตมา แลวพิจารณาดูรูปผูอื่น ๆ อันเปนรูปภายนอกนั้นเลา ก็ไมเปนแกนสาร ใชตัวใชตน
เหมือนกันสิ้น จะไดแปลกประหลาดกันหาบมิได แตลวนลงมาทํานองคลองพระอนัตตาสิ้นดวยกัน ดู
รูปที่หยาบ ๆ นั้นเห็นวาเปนอนัตตาแลว เหลียวดูรูปที่ละเอียดนั้น ก็เปนอนัตตาเหมือนกัน เปนแบบอัน
เดียวกันสิ้นทั้งนั้น ดูรูปที่ชั่วที่พึงเกลียดพึงชังนั้น เห็นวาเปนอนัตตาหาแกนสารมิได แลวกลับมาดูรูป
ที่งามหาที่ดีประณีตบรรจงนั้นก็เปนอนัตตาหาแกนสารมิไดสิ้นดวยกัน พิจารณาดูรูปที่อยูาใกล ๆ นั้นก็
เปนอนัตตา พิจารณาดูรูปที่อยูไกล ๆ ก็เปนอนัตตา

  แทจริงเมื่อพิจารณาโดยปรมัตถ พิจารณาโดยละเอียดนั้น รูปธรรมนี้ใชตัวใชตนใชของ
อาตมา อันจะกําหนดตามลัทธิดิรัตถียวารูปนี้เปนผูอยูเปนผูพํานักอาศัย รูปนี้เปนผูกระทําเปนผูตกแตง 
รูปนี้เปนผูเสวยสุขแลทุกข รูปนี้อยูในอํานาจประพฤติตามอํานาจอันกําหนดเห็นดังนี้ ไดชื่อวาเห็นบมิ
ชอบ ไดชื่อวาเห็นวิปริตเอาสัตยเอาจริงบมิได เปนคําสมมกิวาเอาตามอัชฌาสัย วาตามถนัดแหงตน
ตามชอบใจแหงตนวาโดยปรมัตถวาโดยสัจโดยแทนั้น รูปนี้บมิไดเปนอาตมา บมิไดเปนของแหง
อาตมา บมิไดอยูในอํานาจแหงตน บมิไดประพฤติตามอํานาจแหงตน เหตุฉะนี้พระธรรมเสนาบดีสารี
บุตรมหาเถรเจาผูยิ่งดวยปญญา จึงแสดงพระสัทธรรมเทศนาสั่งสอนวาใหพระโยคาพจรผูพิจารณารูป
โดยอนัตตานั้นเจริญภาวนาวา  “ อนตฺตา อสารกตฺเถน” ก็มีดวยประการฉะนี้

  นัยหนึ่งพระผูเปนเจาธรรมเสนาบดี ปรารถนาจะแสดงพิธีในที่มนสิการ กําหนดกฏหมายพระ
อนิจจาทิลักษณะนั้น ดวยอาการตาง ๆ ปรารถนาจะแสดงเปนปริยายผลัดเปลี่ยนถอยคํา ในมนสิการ
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พิธีใหเปนหลายอยางตาง ๆ กัน จึงกลาวพระบาลีเปนคําเปลี่ยนสืบตอไปวา

   “รูป อตีตานาคตปจฺจปฺปนฺนํ อนิจฺจํ สงฺขตํ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ ขยธมฺมํ วยธมฺมํ วิ
ราคธมฺมํ นิโรธธมฺมํ” 

  อธิบายวา รูปทั้งปวงแตบรรดาที่เปนอดีตแลอนาคตแลปจจุบันนั้นเปนอนิจจัง เทียรยอมไม
เที่ยงไมแท แปรปรวนวิปริตมีประการตาง ๆ ไมยั่งไมยืนไมมั่นไมคง  “ สงฺขตํ” รูปธรรมทั้งปวงนี้
ปจจัยคืออวิชชาแลตัณหากรรมแลอาหาร ประชุมแตงโดยอันควรแกกําลัง  “ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ 
” รูปธรรมทั้งปวงนี้ไดชื่อวา ปฏิจจสมุปปนนธรรมดวยอรรถวาอาศัยเหตุอาศัยปจจัยแลวจึงบังเกิด บ
มิไดบังเกิดโดยธรรมดาแหงตน  “ ขยธมฺมํ วยธมฺมํ” รูปธรรมนี้มีสภาวะสิ้นไปฉิบหายไปเปนปกติ
ธรรมดา  “ วิราคธมฺมํ” รูปนี้มีสภาวะอันนักปราชญพึงเหนื่อยพึงหนายพึงเกลียดพึงชัง  “ 
นิโรธธมฺม”ํ รูปนี้มีสภาวะดับสูญทําลายไปไมเที่ยงไมจริง  “เอโส นโย เวทนาทีสุ ” นักปราชญพึง
รูในกองเวทนาแลกองสัญญา กองสังขาร กองวิญญาณนั้นหมือนกันกับกองรูป

  อธิบายวา กาลเมื่อพิจารณารูปนั้นเจริญภาวนาวา  “รูป อตีตา นาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อนิจฺจํ 
สงฺขตํ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ ขยธมฺมํ วยธมฺมํ วิราคธมฺมํ นิโรธธมฺมํ ” ฉันใด กาลเมื่อพิจารณา เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณนั้น ก็พึงเจริญภาวนาใหเหมือนกันดังนั้น แปลกกันแตที่เปนอิตถีลิงคแล
นปุงสกลิงค เมื่อพิจารณากองรูปนั้นใหวา  “รูป อตีตา นาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อนิจฺจํ สงฺขตํ
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ ขยธมฺมํ วยธมฺมา วิราคธมฺมํ นิโรธธมฺมํ” เมื่อพิจารณากองเวทนาใหวา  “เวทนา 
อตีตา นาคตปจฺจุปฺปนฺนา อนิจจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา 
” เมื่อพิจารณากองสัญญานั้นใหเจริญภาวนาวา  “สฺญา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา อนิจฺจา สงฺข
ตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา วิริคธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา ” กาล
เมื่อพิจารณากองสังขารนั้นใหเจริญภาวนาวา  “ สงฺขารา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา อนิจฺจา สงฺขตา 
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา” กาลเมื่อพิจารณากองวิญญาณนั้น 
ใหเจริญภาวนาวา  “ วิฺญาณํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อนิจฺจํ สงฺขตํ ปฏิจฺจมุปฺปนฺนํ ขยธมฺมํ 
วยธมฺมํ วิราคธมฺมํ นิโรธธมฺมํ” ตกวาบาลีที่เจริญภาวนานี้มีระเบียงแหงบทเหมือนกัน แปลกกันแต
ที่เปนอิตถีลิงคแลนปุงสกลิงค ก็มีดวยประการฉะนี้

  แลกุลบุตรผูมีเพียรบําเพ็ญพระวิปสสนาญาณนั้น เมื่อพระวิปสสนาปญญาแกกลาแลว แล
ลวงลุถึงพระอริยมรรคพระอริยผลนั้นนักปราชญพึงสันนิษฐานวา ในมรรควิถีที่พระอริยมรรคจะบังเกิด
นั้น อนุโลมญาณบังเกิดขึ้นเปนชั้นรองพระอริยมรรคนั้น แลพระโยคาพจรกุลบุตรผูจะไดสําเร็จอนุโลม
ญาณ จะไดลุแกพระอริยมรรคนั้นยอมทําไดดวยอํานาจสัมมัสสนญาณ อันพิจารณาสังขารธรรมโดย
พระไตรลักษณะญาณอันอาการ ๔๐ แลอาการทั้งหลาย ๔๐ ทัศนั้น จักแสดงในเบื้องหนา ในที่นี้จะยก
ไวกอน ครั้นจะแสดงในที่นี้ความก็จะซ้ําไป เมื่อพระโยคาพจรกุลบุตรไดสําเร็จกิจในสัมมัสสนญาณ
แลว ลําดับนั้นใหพระโยคาพจรเจริญอุทยัพพยญาณสือตอขึ้นไป

  พิธีที่จักเจริญอุทยัพพยญาณนั้น ใหพระโยคาพจรพิจารณานิพพัตติลักษณะแหงรูปขันธนั้น
กอนขันธทั้งปวง

  แตในนิพพัตติลักษณะแหงรูปขันธสิ่งเดียวนั้น พึงพิจารณาใหตางกันออกเปนลักษณะใหได 
๕ ประการ

  ลักษณะเปนปฐมนั้นใหพิจารณาวา  “อวิชฺชาสมุทยา รูปสมุทโย ” วารูปขันธกองรูป ๒๘ 
ประการ คือ มหาภูตรูป ๔ อุปาทายรูป ๒๔ จะบังเกิดนั้นจะบังเกิดขึ้นลอย ๆ จะบังเกิดขึ้นเปลา ๆ 
เปลือย ๆ นั้นหาบมิได อาศัยแกอวิชชาเปนเหตุเปนปจจัย มีอวิชชาเปนรากแลวตนลํากลาวคือ รูปขันธ
นั้นจึงจะบังเกิดขึ้นได แทจริงอวิชชาคือโมโหอันปกปดซึ่งปญญา พระไตรลักษณํ์กํากับเสียซึ่งจตุสัจจ
ญาณ มิใหพิจารณาเห็นแจงในพระจตุราริยสัจจนั้น เปนรากเปนเงาเปนตนเปนเดิมใหบังเกิดรูปขันธ 
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เกิดอวิชชากอนจึงเกิดรูปขันธ อวิชชายังบังเกิดเปนปจจัยอยูตราบให รูปขันธก็ยังบังเกิดอยูตราบนั้น
กิริยาที่พระโยคาพจรเจา พิจารณาเห็นรูปขันธบังเกิดแตปจจัย คืออวิชชานั้นจัดเปนลักษณะเปนปฐม

  แลลักษณะเปนคํารบ ๒ นั้น ใหพิจารณาวา  “ ตณฺหาสมุทยา รูปสมุทโย” วารูปขันธกอง
รูป ๒๘ จะบังเกิดนั้น จะบังเกิดแตอวิชชาสิ่งเดียวนั้นหาบมิได ตัณหามีลักษณะใหปรารถนารูปเสียง
กลิ่นรสสัมผัสถูกตองแลธัมมารมณตาง ๆ ที่จําแนกแจกออกเปนตัณหา ๑๐๘ ประการนั้น ก็เปนเหตุ
เปนปจจัยใหบังเกิดรูปขันธเหมือนกับอวิชชา

  แทจริงตัณหานี้ จัดเปนรากแหงรูปขันธอีกประการ ๑ รากคือ ตัณหายังมีอยูตราบใด ตนลํา
คือรูปขันธก็บังเกิดวัฒนาการอยูตราบนั้น

  ตกวามีตัณหากอนแลวจึงมีรูปเหมือนภายหลัง เกิดตัณหากอนแลวจึงเกิดรูปเมื่อภายหลัง 
พึงรูเถิดวา กิริยาที่พระโยคาพจรเจาพิจารณาเห็นวารูปขันธบังเกิดแตปจจัยคือตัณหานั้น จัดเปน
ลักษณะคํารบ ๓

  แลลักษณะเปนคํารบ ๓ นั้น ใหพระโยคาพจรเจาพิจารณาวา  “กมฺมสมุทยา รูปสมุท
โย” รูปขันธนั้นใชจะบังเกิดแตอวิชชา แลตัณหาสองสิ่งเทานั้นหาบมิได กุศลกรรมแลอกุศลกรรมนั้น
ก็เปนเหตุเปนปจจัยใหบังเกิดรูปขันธเหมือนกันกับอวิชชาแลตัณหา เมื่อกุศลากุศลกรรมบังเกิดตนเกิด
ลํา คือรูปขันธ ๆ จะบังเกิดแลว ๆ เลา ๆ บมิไดสิ้นบมิไดสุด บมิไดหยุดบมิไดยั้ง ตายแลวเกิดเกา เกิด
แลวดับ ๆ แลวเกิดนับครั้งบมิไดนั้น ก็อาศัยแกราก คือกุศลากุศลกรรม ๆ ยังมีอยูตราบใด รูปขันธก็จะ
บังเกิดสืบตอติดเนื่องกันไปบมิรูหยุดรูสิ้นตราบนั้น มีกุศลากุศลกรรมกอนแลวจึงมีรูปเมื่อภายหลัง เกิด
กุศลกรรมอกุศลกรรมกอนแลวจึงเกิดรูปเมื่อภายหลังผูมีปญญาพึงรูเถิดวากิริยาที่พระโยคาพจรเจา
พิจารณาเห็นวารูปขันธบังเกิดแตปจจัยคือกุศลากุศลกรรมนั้น จัดเปนลักษณะคํารบ ๓

  แลลักษณะเปนคํารบ ๔ นั้น ใหพระโยคาพจรเจาพิจารณาวา  “อาหารสมุทยา รูปสมุท
โย” วารูปขันธนั้นใชจะบังเกิดแตอวิชชา แลตัณหา แลกุศลากุศลกรรม ๓ สิ่งเทานั้นหาบมิได กวฬิง
การาหารคือขาวแลน้ําขนมของกินทั้งปวงนี้ ก็เปนปจจัยใหบังเกิดรูปขันธอีกประการ ๑

  แทจริงอาหารนี้ เลี้ยงชีวิตอุปถัมภค้ําชูรูปขันธใหถาวรวัฒนาการสัตวทั้งหลายจะมีเนื้อมี
เลือดบริบูรณพูนเกิดผิวผองเปนน้ําเปนนวลนั้นก็อาศัยแกอาหาร ถาไมมีอาหารจะบริโภคแลวเนื้อแล
เลือดก็เหือดจะแหงจะเสียสีเสียสัณฐาน จะสิ้นกําลังวังชาหิวโหยอิดโรยแรงไปตราบเทาถึงแก
มรณภาพ อันรูปขันธบังเกิดแตอาหารนี้ เห็นงายรูงาย เห็นทั่วกันรูทั่วกัน จะไดลี้ไดลับหาบมิได พึง
สันนิษฐานวา กิริยาที่พระโยคาพจรเจาพิจารณาเห็นวารูปขันธบังเกิดแตปจจัยคืออาหารนี้ จัดเปน
ลักษณะคํารบ ๔

  แลลักษณะคํารบ ๕ นั้น คือเฉพาะพิจารณาแตนิพพัตติลักษณะอธิบายวา เฉพาะพิจารณา
แตชาติกําเนิดแลกิริยาที่บังเกิดแหงรูปแลอาการที่รูปเปนขึ้นใหม ๆ มีขึ้นใหม ๆ เฉพาะพิจารณาแต
เทานี้มิไดพิจาณาตลอดลงไปถึงอวิชชา แลตัณหากรรม แลอาการ อันเปนมูลเหตุใหบังเกิดรูป ตกวา
ละเหตุเสียพิจารณาเอาแตผล ละรากเสียพิจารณาเอาแตลําตน พิจารณาตรงเอาแตอาการที่รูปบังเกิด
นี้แลเปนลักษณะคํารบ ๙ สิริเขากันเปนพีธีพิจารณารูปขันธ ฝายขางนิพพัตติลักษณะ ๕ ประการ

   “รูปขนฺธสฺส อุทยํ ปสฺสนฺโน” เมื่อพระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณานิพพัตติลักษณะเปน
นิพพัตติลักษณะแหงรูปขันธ ตางออกเปนลักษณะ ๕ ประการ โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้

   “รูปขนฺธสฺส วยํ ปสฺสติ” ลําดับนั้น พระโยคาพจรกุลบุตรจึงพิจารณาวิปริณามลักษณะ
เห็นวิปริณามลักษณะแหงรูปขันธนั้นตางออกเปนลักษณะ ๕ ประการ
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  ลักษณะเปนปฐมนั้น พิจารณาเห็นวา  “อวิชฺชานิโรธา รูปนิโรโธ” วารูปจะดับสูญเปน
อนุปปาทนิโรธ ดับขาดบมิไดเกิดอีกสืบไปในอนาคตนั้น อาศัยแกดับอวิชชา ตัดรากคืออวิชชาเสียได
ขาดเปนสมุจเฉทปหาร ดวยพระแสงแกวคือ พระอรหัตตมัคคญาณอันคมกลา อวิชชาสิ้นสูญ บมิจะ
กลับคืนมาบังเกิดอีกได ไมมีรากคืออวิชชาแลวกาลใด ตนลําคือรูปขันธนั้น ก็จะดับจะสูญจะสิ้นจะสุด
บมิอาจจะบังเกิดสืบไปในอนาคตนั้น ตกวารูปขันธจะดับขาดนี้ อาศัยแกอวิชชาเปนตนเปนเดิม ดับ
อวิชชาเสียไดขาดจากสันดานแลวรูปขันธจึงจะดับขาดจึงจะไมบังเกิดสืบไปได พึงรูวาอาการที่พระ
โยคาพจรพิจารณาเห็นวารูปขันธจะดับก็อาศัยแกดับตนเหตุคืออวิชชานั้น จัดเปนลักษณะเบื้องตน 
ลักษณะเปนปฐม

  แลลักษณะเปนคํารบ ๒ นั้น คือพระโยคาพจรพิจารณาเห็นวา  “ตณฺหานิโรธา รูปนิ
โรโธ” วารูปละดับขาดนั้น อาศัยแกดับตัณหาเสียดวย ตัณหาตนขาดจากสันดานเปนสมุจเฉทปหาน
แลวรูปจึงจะดับขาดถึงอวิชชาจะดับแลว ถาตัณหายังมิไดดับ ตณหายังไหลนองมองมูลอยูในสันดาน
ตราบใด รูปก็จะบังเกิดอยูตราบนั้น ตอเมื่อใดดับอวิชชาแลวก็ดับตัณหาขาด ดับขาดทั้งอวิชชาแล
ตัณหาไมมีติดพันอยูในสันดารแลวนั้นแล รูปจึงจะขาดเปนแทบมิไดบังเกิดสืบไปในเบื้องหนาได
กิริยาที่พระโยคาพจรพิจารณาเห็นวา รูปขันธจะดับอาศัยแกดับตัณหา อันนี้จัดเปนลักษณะคํารบ ๒

  แลลักษณะเปนคํารบ ๓ นั้น คือพระโยคาจรพิจารณาเห็นวา  “กมฺมนิโรธา รูปนิโรโธ” วา
รูปจะดับขาดเปนอุปปาทนิโรธนั้นอาศัยแกดับกุศลากุศลกรรมเสีย ดวยตัดกุศลแลอกุศลเสียใหขาด
ดวยอํานาจพระอรหัตตมรรคแลว รูปจึงจะดับขาดจะไมบังเกิดสืบไปได อันจะดับแตอวิชชาแตตัณหา
ไมดับกุศลกรรมเสียดวยนั้นบมิอาจจะดับรูปใหขาดได กุศลกรรมแลอกุศลกรรมนี้ ก็เปนสําคัญในที่จะ
ตกแตงใหเกิดรูปเกิดกาย กุศลากุศลกรรมยังไมดับไมสูญตราบใด รูปขันธนั้นก็ยังจะบังเกิดอยูตราบ
นั้น อันจะดับรูปขันธนั้นจําจะดับกุศลากุศลกรรม เสียใหขาดกอนจึงจะดับได นักปราชญพึงรูวา กิริยาที่
พระโยคาพจรพิจารณาวาเห็น รูปขันธจะดับก็อาศัยแกดับกุศลากุศลกรรม อันนี้จัดเปนลักษณะคํารบ ๓

  แลลักษณะเปนคํารบ ๔ นั้น คือพระโยคาพจรพิจารณาเห็นวา  “อาหารนิโรธา รูปนิ
โรโธ” วารูปจะดับนั้น อาศัยแกอาหารดวยประการหนึ่ง พึงรูวาอาหารรัชชารูปนั้น เมื่อจะบังเกิดก็
บังเกิดแตอาหาร เมื่อจะดับนั้นก็ดับแตอาหาร เปนใจความวา พระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณาเห็นวา อา
หารัชชารูปจะดับอาศัยแกอาหารนั้นจัดเปนลักษณะคํารบ ๔

  แลลักษณะคํารบ ๕ นั้น คือพระโยคาพจรเจาพิจารณาเฉพาะเอาแตวิปริณามลักษณา
เฉพาะพิจารณาเอาแตกิริยาที่สิ้นสูญที่ดับทําลายแหงรูป จะไดพิจารณาตลอดลงไปถึงกิริยาที่ดับ
อวิชชาแลดับตัณหา ดับกรรมแลอาหารอันเปนตนเหตุนั้นหาบมิได เฉพาะพิจารณาเอาแตเบื้องปลาย
พิจารณาเอาแตผล พิจารณาเอาแตตนแตลําในเบื้องบน บมิไดพิจารณาตลอดถึงรากถึงเงา พิจารณา
แตตื้น ๆ บมิไดลึก เฉพาะเอาแตที่สิ้น ที่สูญที่ดับ ทําลายแหงรูปนี้ แลจัดเปนลักษณะคํารบ ๕ สิริ
ดวยกันจึงเปนพิธีพิจารณารูปขันธฝายขางวิปริณาธรรมลักษณา ๕ ประการ

  ประมวลพิธีพิจารณาฝายนิพพัตติลักษณะ ๕ วิปริณามลักษณะ ๕ เขากัน จึงเปนลักษณะ 
๑๐ ประการ

  ยุติในรูปขันธ ประดับในหองอุทยัพพยญาณ โดยนัยที่สมเด็จพระผูมีพระภาค โปรดประทาน
พระสัทธรรมเทศนาไวในอุทยัพพยญาณวิภังค

  แลเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาขันธ ก็ประกอบดวยลักษณะไดละสิบ ๆ
เหมือนกันสิ้น เวทนาขันธก็ประกอบดวยลักษณะ ๑๐ สัญญาขันธก็ประกอบดวยลักษณะ ๑๐ สังขาร
ขันธก็ประกอบดวยลักษณะ ๑๐ วิญญาณขันธก็ประกอบดวยลักษณะ ๑๐ จักเปนฝายนิพพัตติลักษณะ
ขันธละหา ๆ เปนฝายวิปริณามลักษณะนั้นขันธละหา ๆ เหมือนกันกับรูปขันธ แปลกกันแตพิธีที่
พิจารณาในอาการฐานเทานั้น ขอซึ่งพิจารณาวา  “อาหารสมุทยา รูปสมุทโย อาหารนิโรธา รูปนิ
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โรโธ” วารูปจะเกิดอาศัยแกเกิดอาหาร รูปจะดับอาศัยแกดับอาหาร ขอซึ่งพิจารณาอาหารอยางนี้ให
พิจาณาแตในรูปขันธ ครั้นยางเขาเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธแลว ใหยกพิธีพิจารณาอาหาร
นั้นออกเสีย เอาพิธีพิจารณาที่พิจารณานามรูปเขาใสแทน ครั้นยางเขาวิญญาณขันธใหเอาพิธี
พิจารณานามรูปเขาใสแทนตนวามีพิเศษในเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ ฝายนิพพัตติลักษณะ
วา  “ผสฺสสมุทยา เวทนาสมุทโย ผสฺสสมุทยา สฺญาสมุทโย ผสฺสสมุทยา สงฺขารสมุทโย ” 

  อธิบายวา เวทนาจะบังเกิดนั้น อาศัยแกเกิดผัสสะ สัญญาจะเกิดนั้น อาศัยแกเกิดผัสสะ 
สังขารจะบังเกิดนั้น อาศัยแกเกิดผัสสะ

  แลฝายวิปริณามลักษณะนั้นวา  “ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ ผสฺสนิโรธา สฺญานิโรโธ 
ผสฺสนิโรธา สงฺขารนิโรโธ ” 

  อธิบายวา เวทนาจะดับ อาศัยแกดับผัสสะ สัญญาจะดับ อาศัยแกดับผัสสะ สังขารจะดับ 
อาศัยแกดับผัสสะ มีพิเศษในเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นั้นฉะนี้

  แลพิธีพิจารณาพิเศษในวิญญาณขันธนั้น ฝายนิพพัตติลักษณาวา  “นามรูปสมุทยา วิฺ
ญาณสมุทโย” วาจักขวาทิวิญญาณจะบังเกิดในอาศัยแกบังเกิดนามรูป

  แลฝายวิปริณาลักษณะนั้นวา  “นามรูปนิโรธา วิฺญาณนิโรโธ” วาจักขวาทิวิญญาณจะ
ดับนั้น อาศัยแกดับนามรูป มีพิเศษในวิญญาณขันธฉะนี้

  แลพิจารณา เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ใหเห็นวาบังเกิดแตอวิชชา
แลตัณหา แลกุศลากุศลกรรมนั้น ก็เหมือนกันกันในที่แสดงแลวในรูปขันธ

  ตกวาขันธแตละอัน ๆ นั้นมีนิพพัตติลักษณะ ๔ ประการ วิปริณามลักษณะ ๕ ประการ สิริเขา
ดวยกันทั้งหาขันธนั้น เปนนิพพัตติลักษณะ ๒๕ วิปริณามลักษณะ ๒๕ ประการ

  ประมาลนิพพัตติลักษณะ แลวิปริณามลักษณะเขากันทั้งสิ้น จึงเปนลักษณะ ๕๐ ทัศ ประดับ
ในอุทยัพพยญาณดวยประการฉะนี้

  ครั้นเมื่ออุทยัพพยญาณบังเกิดดังนี้แลว ในระหวางนั้นจึงบังเกิดอุปกิเลส ๑๐ ประการ

   “โอภาเส” แสงอันสวางเกิดแตวิปสสนาจิต ซานออกไปจากสรีราพยพ ๒ คือ ปติทั้ง ๕ 
มีขุททกาปติเปนอาทิ เกิดพรอมดวยวิปสสนาจิต ๑ คือ  “ปสฺสทฺธิยุคฺคล”ํ เกิดดวยวิปสสนาใหระงับ
ความกระวนกระวายในกายแลจิตนั้น ๑

   “อธิโมกฺโข” คือศรัทธาอันมีกําลัง ประกอบดวยพระวิปสสนาจิต ๑

   “ปคฺคาโห” คือความเพียร อันประกอบดวยวิปสสนาจิต มิไดหยอนมิไดครานัก ๑

   “สุข”ํ คือวิปสสนา อันประณีตยิ่งนัก ๑

   “ญาน”ํ คือวิปสสนาญาณ อันกลายิ่งนัก ๑

   “อุปฏฐาน”ํ คือสติอันประกอบดวยวิปสสนาจิต อาจเห็นจะระลึกซึ่งกิจอันกระทําสิ้นกาล
ชานานเปนอาทิ ๑
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   “อุเปกฺขา” คือวิปสสนูเบกขา อันบังเกิดมัธยัสถในสังขารแลอาวัชชนูเบกขา อันบังเกิดใน
มโนทวาร มัธยัสถในสังขาร ๑ “นิกนฺติ” คือตัณหาอันมีอาการอันละเอียด กระทําอาลัยในวิปสสนา ๑

  แลธรรม ๑๐ ประการ มีอาทิคือโอภาส ชื่อวาอุปกิเลส เพราะเหตุบังเกิดมานะทิฏฐิ สําคัญวา
อาตมาถึงมรรคผล เปนที่เศราหมองแหงวิปสสนา มีใหเจริญขึ้นไปได ใหยับยั้งหยุดความเพียรแต
เทานั้น

  เมื่อุปกิเลสบังเกิดขึ้นดังนี้ ปญญาแหงพระโยคาพจรกําหนดพิพากษาเขาใจวา ธรรม
ทั้งหลายมีอาทิ คือโอกาสนี้ เปนอุปกิเลสแกวิปสสนาใชทางมรรคผล วิปสสนาอันดําเนินตามวิปสสนา
วิถี โดยอันดับตามวิปสสนาภูมิ มีอาทิคืออุทยัพพยญาณ ตราบเทาถึงอนุโลมญาณนั้นตางหาก เปน
หนทางมรรคผล ปญญาอาคันตุกะบังเกิดกําหนดรูทางมรรคผลและใชทางมรรคผลไดดังนี้ในกาลใด ก็
ไดชื่อวามัคคาญาณทัสสนะบังเกิดในสันดานกาลนั้น

  จบมัคคาญาณทัสสนวิสุทธิแตเทานี้

  แตนี้จะวิสัชชาในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิสืบตอไป

  ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินั้น มิใชอื่นมิใชไกล ไดแกวิปสสนาปญญาในเบื้องบุรพภาค ๘ 
ประการ มีอุทยัพพยญาณเปนตน มีสังขารุเบกขาญาณเปนยอด แตบรรดาที่บริสุทธิ์ปราศจากอุปกิเลส
กับสัจจานุโลมิกญาณ ๑ เปนคํารบ ๙

  สัจจานุโลมิกญาณนี้ มิใชอื่นใชไกล คืออนุโลมชวนะซึ่งบังเกิดเปนที่รองแหงพระอริยมรรค 
นักปราชญพึงสันนิษฐานวา วิปสสนา ๙ ประการคือ อุทยัพพยญาณ ภัคคญาณ ภยตูปฏฐานญาณ 
อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ มุญจิตุกามยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเปกขาญาณ สัจจานุโลมิก
ญาณ นี้แลจัดไดชื่อวาปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ เพราะพนจากอุปกิเลสดําเนินตามวิปสสนาวิถี สูงขึ้น
ไป ๆ ถึงที่ใกลพระอริยมรรคเหตุดังนั้นพระโยคาพจรกุลบุตรผูมีปญญาปรารถนาจะยังปฏิปทาญาณทัส
สนวิสุทธินี้ ใหบริบูรณในสันดาน ก็พึงกระทําเพียรเจริญวิปสสนาปญญามีอุทยัพพยญาณเปนตน แต
บรรดาที่พนจากอุปกิเลสนั้น เจริญใหกลาหาญตราบเทาดําเนินขึ้นถึงอนุโลมญาณ ยึดหนวงเอาพระ
นิพพานเปนอารมณได

  มีคําปุจฉาวา อุทยัพพยญาณนี้ พระโยคาพจรไดเจริญในกาลเมื่อปฏิบัติซึ่งมัคคามัคค
ญาณทัสสนวิสุทธินั้นแลวเหตุไฉนจึงใหเจริญอุทยัพพยญาณอีกเลา อาศัยแกประโยชนเปนประการใด

  วิสัชชนาวา ขอซึ่งใหเจริญอุทยัพพยญาณอีกนั้น มีประโยชนจะใหกําหนดกฏหมายซึ่ง
อนิจจาทิลักษณะ ๆ ที่ยังไมแจงนั้น จะใหเห็นแจงประจักษโดยอันควร จึงใหเจริญอุทยัพพยญาณซ้ํา
อีกเลา

  แทจริงอุทยัพพยญาณที่เจริญ ในหองมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินั้นยังเศราหมองขุนมัว
อยูดวยมลทิลนิรโทษ คืออุปกิเลสทั้ง ๑๐ ประการ ยังหาผองใสบริสุทธิ์ไม บมิอาจที่จะกําหนด
กฏหมายไตรพิธลักษณไดโดยสัจจโดยแท อุทยัพพยญาณที่พระโยคาพจรเจริญซ้ําใหม เจริญในหอง
แหงปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินี้ บริสุทธิ์ปราศจากจากอุปกิเลสอาจสามารถจะใหกําหนดกฏหมายซึ่ง
ไตรพิธลักษณะไดโดยอันควรแนแท เหตุดังนั้น สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงพระมหากรุณา โปรดให
พระโยคาพจรเจริญอุทยัพพยญาณซ้ําอีก ในกาลเมื่อปฏิบัติในหองปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินี้

  จึงมีคําปุจฉาวา อาศัยเหตุที่พระโยคาพจรไมกระทํามนสิการในธรรมดังฤๅ พระไตรลักษณ
จึงไมปรากฏ ธรรมสิ่งดังฤๅปกปดไว พระไตรลักษณจึงไมปรากฏ
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  วิสัชชนาวา อนิจจลักษณะจะไมปรากฏแจง อาศัยเหตุที่พระโยคาพจรมิไดกระทํามนสิการ
ในกิริยาที่บังเกิดและฉิบหาย นัยหนึ่งวาสันตติปกปดกําบังอยู อนิจจลักษณะจึงบมิไดปรากฏ

  แลทุกขลักษณะจะไมปรากฏแจงนั้น อาศัยเหตุที่พระโยคาพจรบมิไดกระทํามนิสิการใน
กิริยาที่อาพาธเบียดเบียนเนือง ๆ นัยหนึ่งวาอิริยาบถปกปดกําบังอยู ทุกขลักษณะจึงบมิไดปรากฏ

  แลอนัตตลักษณะจะไมปรากฏแจงนั้น อาศัยที่พระโยคาพจรบมิไดกระทํามนสิการในพิธี
พิจารณาพรากธาตุทั้ง ๔ ใหตางออกเปนแผนก ๆ นัยหนึ่งวาฆนสัญญาปกปดกําบังอยู อนัตตลักษณะ
จึงบมิไดปรากฏ

  มีคําปุจฉาวา สันตติที่ปกปดอนิจจลักษณะไวนั้น จะไดแกสิ่งดังฤๅ

  วิสัชชนาวา สันตตินั้นใชอื่นใชไกล ไดแกสภาวะวืบตอแหงชีวิตลักษณะที่เห็นวาชีวิตจะ
ยั่งยืน จะสืบตอไปสิ้นวันคืนเดือนปเปนอันมากนี้แล พระอรรถกถาจารยเจาเรียกวาสันตติปดปองกําบัง
อนิจจลักษณะไวมิใหเห็นอนิจจลักษณะโดยอันควรแนแท

  ก็ไฉนจึงจะเห็นอนิจจลักษณะโดยอันควรแนแทได ออถาปรารถนาจะใหเห็นอนิจจลักษณะ
โดยอันควรแนแทนั้นพึงอุตสาหะเพียรพยายามที่จะกีดกันสันตติออกเสียใหหางไกล อยาใหสันตตินั้น
ปดปองกําบังอยูอนิจจลักษณะจึงจะปรากฏโดยอันควรแนแท

  กระทําไฉนเลา จึงจะกีดกันสันตติออกเสียใหหางไกลได จะปฏิบัติเปนประการใด จึงจะ
พรากสันตติออกได

  ออ ถาปรารถนาจะกันเสียซึ่งสันตติ จะพรากสันตติออกเสียใหหางไกลนั้น พึงอุตสาหะ
มนสิการกําหนดกฏหมายใหเห็นที่เกิดและที่ฉิบหายแหงสังขารธรรม อยาไดประมาท พึงคิดถึงความ
ตายจงเนือง ๆ พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมนี้เร็วที่จะดับจะทําลาย จะยั่งจะยืนจะมั่นจะคงนั้นหาบ
มิได เกิดมาแลวก็มีแตจะดับสูญเปนที่สุด กองแหงรูปธรรมนามธรรมทั้งปวงนี้ มีแตจะฉิบหายทําลาย
ไปเปนเบื้องหนา รูปขันธนี้มีครุวนาดุจดังวากอนแหงฟองน้ํา อันลอยไปตามกระแสน้ําแลวก็แตก
ทําลายแลว ยังไมเร็วพลัน รูปขันธนี้วาเร็วที่จะทําลายแลว ยังไมเร็วเทาเวทนาขันธอีกเลา

  เวทนาขันธนี้เร็วนักหนาที่จะแปรปรวน เร็วนักหนาที่จะดับจะทําลาย ทีครุวนาดุจปุมเปอก
แหงน้ํา อันเร็วที่จะแปรจะปรวน เร็วที่จะแตกจะทําลาย ฟองน้ําที่เปนกอน ๆ ลอยไปลอยมาตาม
กระแสน้ํานั้นวาเร็วแตกเร็วทําลายแลวจะไดเร็วเทาปุมเปอกแหงน้ํานั้นหาบมิได ปุมเปอกน้ําที่เกิดขึ้น
ใหม ๆ ผุดขึ้นเปนเม็ด เหนือพื้นน้ําดวยกําลังกระแสน้ํากระทบน้ํานั้นเร็วแตกเร็วทําลายยิ่งขึ้นไปกวา
ฟองน้ําที่เปนกอน ๆ แลมีครุวนาฉันใดเวทนาขันธนี้ก็เร็วที่จะแปรปรวน เร็วที่จะดับจะทําลายยิ่งขึ้นไป
กวารูปขันธมีอุปไมยดังนั้น

  สัญญาขันธนี้ก็จะแปรปรวน เร็วที่จะดับจะทําลายยิ่งขึ้นไป มีอุปมาดุจดังวาพยับแดดอัน
ปรากฏและอันตรธานหายไปเปนอันเร็วพลัน

  สังขารขันธเลาก็หาแกนสารบมิได มีครุวนาดุจตนกลวยอันปราศจากแกน

วิญญาณขันธนั้นเลา เทียรยอมลอลวงใหลุมใหหลงมีครุวนาดุจบุคคลที่เปนเจามารยา
จะยั่งจะยืนจะมั่นจะคงนั้นหาบมิได

  เมื่อมีสติปญญามนสิการกําหนดกฏหมาย เห็นที่เกิดและฉิบหายแหงอุปทานขันธทั้ง ๕ 
มิไดเห็นวาขุนธทั้ง ๕ นั้นจะยั่งจะยืนจะสืบตอไปสิ้นวันคืนเดือนปเปนอันมากแลวกาลใด ก็ไดชื่อวากีด
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กันสันตติออกเสียได พรากสันตติออกเสียไดในกาลนั้น เมื่อกันเสียไดซึ่งสันตติพรากสันตติออกเสีย
ไดแลว อนิจจลักษณะก็ปรากฏในสันดานเปรียบปานประดุจวาปริมณฑลพระจันทร อันหาเมฆพลาหก
จะปกปดมิไดแลวและแจมใสบริสุทธเปนอันงาม สุดแทแตไมมีสันตติปดปองกําบังแลว อนิจจลักษณะ
ก็จะปรากฏแจงโดยอันควรแกแท

  แลอิริยาบถที่ปกปดทุกขลักษณะไวนั้น เปนดังฤๅ

  วิสัชนาวา อิริยาบถนั่ง อิริยาบถนอน อิริยาบถยืน อิริยาบถเดิน ทั้ง ๔ นี้แลปกปดกําบังไว
มิไดเห็นแจงในทุกขลักษณะ

  อธิบายวาสัตวทั้งหลายในโลกนี้ กาลเมื่ออยูดีกินดีไมปวยไมไขชนทั้งปวงเห็นวาสบายดี
อยูนั้น เพราะเปลี่ยนอิริยาบถ นั่งเหนื่อยแลวนอน ๆ เหนื่อยแลวนั่ง ยืนเหนื่อยแลวเดิน ๆ เหนื่อยแลว
ยืน เปลี่ยนอิริยาบถอยูเนือง ๆ เปนนิตยฉะนี้ จึงคอยสบายอยูบางแตละครั้งละคราว ถาไมเปลี่ยน
อิริยาบถเลย นั่งขึงไปยืนขึงไปก็ดี เดินไปไมหยุดไมหยอนเลยก็ดี ไมเปลี่ยนอิริยาบถโดยนิยมดังนี้ไม
มาสักครึ่งวันก็จะเจ็บจะปวด จะเสียดจะแทงจะลําบากเวทนานี้เปนหนักหนา นี่หากวาเปลี่ยนอิริยาบถ
อยูเปนนิตยจึงคอยมีความสบายอยูบาง เหมือนอยางอิริยาบถนอกนี้เห็นวาคอยระงับกายเปนสุขกวา
อิริยาบถทั้งหลาย ถึงกระนั้นก็ดีถานอนไปขางเดียวไมกลับไมกลอก ไมพลิกซายไมพลิกขวา นอน
หนาเดียวไปแลวมิมากสักครึ่งคืน ก็จะจับเอาตัวทุกขเวทนาได ที่ชมวานอนสบาย ๆ นั้นถาไมพลิกซาย
ขวานอนอยูที่เดียวเถิด มิตัวแข็งก็หลังแข็งนั่นแล ซึ่งจะไมลําบากนั้นอยาไดสงสัย นี้แลจึงวาขณะเมื่อ
ปวยไมไขสมมติวาอยูดีกินดีนั้น ดีอยูดวยสามารถเปลี่ยนอิริยาบถถาไมเปลี่ยนอิริยาบถแลว ก็จะจับเอา
ตัวทุกขเวทนาไดเปนหนักเปนหนาสภาวะเปลี่ยนอิริยาบถนี้ บําบัดความลําบากเวทนาเสียไดเปนอัน
มากกวามาก หากละเลิงอยูไมพิจารณาใหละเอียดก็หลงชมอยูวามีความสบาย เมื่อพิจารณาให
ละเอียดไปมีความลําบาก กายแหงเราทานทั้งปวง ไดชื่อวาเปนไขอยูเปนนิตยนี่หากวาพิทักษรักษา
อยูเปนนิตยนิรันดร ขณะเมื่อรอนเอาน้ํารดขณะเมื่อหนาวเอาผาหมเอาเพลิงมากอนผิงขณะแสบทอง
เอาขาวและขนมมาบริโภคประทับลม จึงจะมีความสุข ตกวาตองพิทักษรักษาอยูนี่ทุกวันทุกเวลา ถา
ไมพิทักษรักษาทํานุบํารุงเลยนี้ความลําบากเวทนาจะเปนสาหัสสากรรจ โดยกําหนดที่สุดแตจะนอน
เสียแลวถานอนขึงอยูชานานทีเดียว ยังวามีความลําบากนี้เปนหนักเปนหนา อาศัยละเลิงอยูไมพินิจ
พิจารณา ก็สําคัญวาอาตมานี้มีความสบาย ทุกขที่บําบัดไปดวยสามารถเปลี่ยนอิริยาบถนั้นพิจารณาไม
เห็น เหตุฉะนี้ พระอรรถากถาจารยจึงวิสัชนาวา ทุกขลักษณะจะมิไดปรากฏแจงนั้น อาศัยอิริยาบถปด
ปองกําบังอยู อิริยาบถนั้นปดปองกําบังไวมิใหเห็นทุกขลักษณะโดยอันควรแกแท แตที่วาอิริยาบถจะ
ปดจะปงทุกขลักษณะไวไดนั้น อาศัยไมพิจารณาใหละเอียด ถาอุตสาหะมนสิการกําหนดกฏหมายเอา
ทุกขเวทนาอันมาถึงในขณะเมื่อนั่งนักนอนนักยืนนักเดินนัก แตเทานี้เอาเปนอารมณไดแลวกาลใด ก็
จะเห็นทุกขลักษณะปรากฏโดยอันควรแนแทในกาลนั้น ๆ

  แลฆนสัญญที่ปกปดซึ่งอนัตตลักษณะไวนั้นเปนดังฤๅ

  วิสัชนาวา ฆนสัญญานี้มิใชอื่นใชไกล ไดแกจิตที่สําคัญมั่นหมายในอวัยวะนอยใหญวาเปน
แทงวาเปนปกแผน คือสําคัญวาแขง วาขา วามือ วาเทา วาศอก วาแขน วาหนา วาตา วาแกม วาคาง
วาทอง วาหลัง วาหญิง วาชาย วาสัตว วาบุคคลสําคัญเปนหมวด ๆ เปนเทา ๆ ฉะนี้แลจัดไดชื่อวาฆน
สัญญาเขาปดเขาปองไวมิใหพิจารณาเห็นอนัตตลักษณะโดยอันสมควรแกแท ถาขับไลฆนสัญญาเสีย
มิไดตราบใด อนัตตลักษณะก็มิไดปรากฏแจงตราบนั้น ก็เหตุไฉนเลาจึงขับไลฆนสัญญาออกเสียได

  ออ ซึ่งขอไลฆนสัญญาออกเสียมิไดนั้น ดวยสามารถมิไดมนสิการกําหนดกฏหมายใหเห็น
นานาธาตุวินิพโภค คือมิอาจพรากธาตุทั้ง ๔ ใหตางออกเปนแผนก ๆ ได มิอาจพิจารณาใหละเอียด
ไปได เห็นวารูปกายแหงเราทานทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้แตลวนประชุมแหงธาตุทั้ง ๔ คือ ปฐวี อาโป 
เตโซ วาโย ดิน น้ํา ไฟ ลม ประสมกันเขาก็สมมติเรียกวาตัว วาตน วาหญิง วาชาย ที่แทจะเปนตัวเปน
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ตนเปนสัตวเปนบุคคล จะเปนหญิงหรือชายนั้นหาบมิได ที่เรียกวาแขง วาขา ที่เรียกวามือ วาเทา 
เรียกวาศอก วาแขน วาเนื้อ วานม วาหนา วาตานั้น เรียกโดยบัญญัติโวหาร เมื่อวาที่แทเปนกองแหง
ปฐวี อาโป เตโช วาโย สิ้นทั้งนั้น

  ผม และขน เล็บ ฟน หนัง แลเนื้อ เอ็น และกระดูกเยื่อใน กระดูก และมาม และหทัยวัตถุ 
และพังผืด และปอด และตับ และพุงไสนอย และไสใหญ อาหารเกา อาหารใหม สมองศีรษะ อาการ 
๒๐ นี้แตลวนปฐวีธาตุสิ้นทั้งปวง

  ดี แล เสลด เลทอด และหนอง และเหงื่อ มันขน มันเหลว น้ําตา น้ํามูก น้ําลาย ไขขอ 
และมูตร ทั้ง ๑๒ ประการนี้แตลวนอาฏปธาตุ สิ้นทั้งปวง

  ธรรมชาติกระทําใหอบอุนอยูในกาย มิใหกายนั้นเย็น ใหอาหารที่บริโภคนั้นยับยอยออก 
มิใชอื่นมิใชไกลคือแตโชธาตุ ที่หายใจเขาไปหายใจออกมา พูดจาวากลาวลุกนั่งยืนเที่ยว กระทําการ
สารพัด สิ่งทั้งปวงนี้กระทําไดดวยอํานาจแหงวาโยธาตุ

  ตกวาสิ้นกายนี้ แตลวนแลวไปดวยธาตุททั้ง ๔ นี้ก็เปนปฐวีธาตุนั้นก็อาโปธาตุ นี้ก็เปน
เตโชธาตุ นั้นก็เปนวาโยธาตุ แตลวนไมเปนแกนเปนสาร เปรียบปานดุจดังวาไมงิ้วและกลวยอัน
ปราศจากแกน สภาวะมีสติปญญามนสิการกําหนดกฏหมายใหเห็นนานาธาตุวินิพโภคพรากธาตุทั้ง ๔
ใหตางออกเปนแผลก ๆ กันดุจพรรณนามาฉะนี้ ถามิไดมีในสันดานแหงบุคคลผูใด ๆ มิอาจสมารถจะ
พิจารณาพรากธาตุทั้ง ๔ ออกเปนแผนกได ฆนสัญญาก็เขาอยูเปนเจาเหยาเจาเรือน อากูลมองมูลใน
สันดานบุคคบผูนั้น ฆนสัญญานี้ปกปดอนัตตลักษณะ ๆ จึงมิไดปรากฏแจง และอนัตตลักษณ ๆ จึง
มิไดปรากฏแจง และอนัตตลักษณะจะปรากฏแจงนั้น อาศัยแกขับไลฆนสัญญาเสียไดจากขันธสันดาน

  ก็ทําไฉนเลาจึงจะขับไลกําจัดฆนสัญญาเสีย ก็พึงอุตสาหะกระทํามนสิการกําหนดกฏหมาย
ใหเห็นในนานาธาตุวินิพโภค พิจารณาพรากธาตุทั้ง ๔ ออกไปเปนแผนก ๆ ดุจดังพรรณนามาแตหลัง
ไดแลวกาลใด ก็จะขับจะไลกําจัด ฆนสัญญาเสียจากขันธสันดานไดในกาลเมื่อนั้น เมื่อกําจัดฆน
สัญญาเสียไดจากขันธสันดานแลว อนัตตลักษณะก็จะปรากฏแจงโดยอันควรแนแท

  แลพระโยคาพจรผูปฏิบัติ ในหองปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินี้พึงใหรูในที่จําแนกแยกออก
ใหเห็นแจงเห็นชัดวา สิ่งนี้เปนอนิจจัง สิ่งนี้เปนอนิจจลักษณะ สิ่งนี้เปนทุกขัง สิ่งนี้เปนทุกขลักษณะ 
สิ่งนี้เปนอนัตตา สิ่งนี้เปนอนัตตาลักษณะ พึงจําแนกออกใหเห็นชัดแจงฉะนี้

  แลวัตถุที่เปนอนิจจังนั้นไดแกขันธปญจก เหตุไฉนจึงไดวาดังนั้น อธิบายวาขันธทั้ง ๕ นั้น
มีสภาวะไมเที่ยงไมแทหวนหันผันแปรไปมามีประการตาง ๆ เหตุฉะนี้ พระพุทธฎีกาจึงตรัสวาวัตถุที่
เปนอนิจจังนั้นไดแกขันธปญจก

  แลอนิจจลักษณะนั้น ไดแกการที่วิปวิตแปรปรวนเกิดแลวก็ดับ ๆ แลวก็เกิดแหงขันธปญจก
นั้นเอง จะเปนสิ่งอื่นหาบมิได

  แลวัตถุที่เปนทุกขังนั้น ก็ไดแกขันธปญจกนั้นเอง เหตุมีพระพุทธฎีกาตรัสไววา  “ยทนิจฺจิ 
ตํ ทุกขํ” สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นแลเปนทุกขัง เหตุไฉนจึงวาขันธปญจกเปนทุกขัง อธิบายวาขันธ
ปญจกนี้มากไปดวยโรคพยาธิตาง ๆ มากไปดวยทุกขเวทนายํายีบีฑาอยูเนือง ๆ ไมสิ้นไมสุดไมหยุด
ไมยั่ง เหตุฉะนี้ จึงเห็นแทวาวัตถุที่เปนทุกขังนั้น ไดแกขันธปญจนั้นเอง

  แลทุกขลักษณะนั้นเลา ก็ใชอื่นใชไกลไดแกโรคาพยาธิเบียดเบียนซึ่งขันธปญจก ไดแก
อาการที่ขันธปญจกลําบากเวทนาอยูเนื่อง ๆ บมิรูแลวนั้นเอง จะเปนสิ่งอื่นหาบมิได
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  แลวัตถุที่เปนอนัตตานั้นก็ไมใชอื่น ไดแกขันธปญจากนั้นเอง เหตุมีพระพุทธฎีกาโปรด
ประทานไว  “ยํ ทุกฺขํ ตํ อนตฺตา” สิ่งใดเปนทุกขังสิ่งนั้นแลเปนอนัตตา ก็เหตุไฉนเลา ขันธปญจกนี้
เปนอนัตตา อธิบายวาขันธปญจกนี้บมิไดอยูในอํานาจแหงตนวาไมไดวาไมไดฟง วาไมใหแกก็ขืนแก 
วาไมใหตายก็ขืนตาย บมิไดประพฤติตามอํานาจ เหตุฉะนี้ จึงเห็นแทวาวัตถุที่เปนอนัตตานั้น ไดแก
ขันธปญจกนั้นเอง

  แลอนัตตลักษณะนั้นก็มิใชอื่น ไดแกอาการที่ขันธปญจกบมิไดประพฤติตามอํานาจนั้นเอง 
จะเปนสิ่งอื่นหาบมิได

  พระโยคาพจรกุลบุตร จะกําหนดกฏหมายไตรพิธลักษณะไดโดยกิจอันแท โดยทัยสําแดง
มาฉะนี้ ก็อาศัยแกมีอุทยัพพยญาณอันปราศจากอุปกิเลส บังเกิดขึ้นในขันธสันดาน เมื่อพระโยคาพจร
กําหนดกฏหมายไตรพิธลักษณะไดดังนี้แลว แลเพียรพิจารณาเปรียบเทียบนามรูปทั้งปวงไปโดยไต
รพิธลักษณะนั้นเนือง ๆ อุทยัพพยญาณนั้นก็จะกลาหาญโดยพิเศษ สังขารธรรมก็จะปรากฏแจงใน
ญาณจักษุเปนอันเร็วพลัน ในเมื่อปญญากลาหาญสังขารปรากฏเปนอันเร็วพลันแลววิปสสนาญาณนั้น
ก็จะลวงเสียซึ่งอุปปาทะแลฐิติบมิไดพิจารณา ซึ่งขณะอันบังเกิดแลขณะอันตั้งอยูแหงรูปธรรม 
นามธรรม จะเฉพาะพิจารณาแตกิริยาที่สิ้นไปแลฉิบหายไปนั้นฝายเดียว

  อนึ่งโสตวิปสสนญาณนั้น จะลวงเสียซึ่งอุปาทินนกะปวัตติแลสังขารนิมิต บมิไดพิจารณา
ซึ่งกิริยาที่ประพฤติเปนไปแหงอุปาทินนกะรูป บมิไดพิจารณาสังขารนิมิตอันปรากฏในญาณจักษุจะ
เฉพาะพิจารณาแตกิริยาที่ดับที่ทําลาย แหงรูปธรรมนามธรรมนั้นเปนอารมณจติแหงพระโยคาพจรนั้น
จะตั้งมั่นอยูในสํานัก ที่จะพิจารณา ที่สิ้น ที่ฉิบหายแลที่ดับที่ทําลาย แหงรูปธรรมนามธรรมนั้นบมิได
เคลิบเคลิ้ม เมื่อปญญาที่เกิดเสียเฉพาะพิจารณาแตที่ดับดังนี้ ปญญานั้นก็ไดนามบัญญัติใหมชื่อวา ภัง
คานุปสสนาญาณ ถึงมาตรแมวาพระโยคาพจรนั้นจะพิจารณาเห็นวาสังขารบังเกิดดังนี้ ดับดังนี้ยัง
พิจารณาเห็นอยูทั้งเกิดทั้งดับก็ดี ถาเห็นเกิดกับดับนั้นปรากฏในที่อันเดียวกันแลว วิปสสนาญาณนั้นก็
ไดชื่อวาภังคานุปสสนาญาณ

  อธิบายดังนี้ อาศัยเหตุที่มีพระพุทธฎีกาโปรดประทานไววา  “กถํ อารมฺมณปฏิกงฺขา ภงฺ
คานุปสฺสเน ปฺญวิปสฺสเน ญาณ”ํ 

  ตรัสเปนกเถกุกามยตาปุจฉาวา วิปสสนาปญญา อันชื่อวาภังคญาณรูซึ่งอารมณแลว แล
พิจารณาที่ดับที่ทําลายเนือง ๆ เห็นดับเห็นทําลายเนือง ๆ นั้นเห็นประการใด

  ตรัสปุจฉาดวยพระองคเองดังนี้แลว จึงตรัสวิสัชนาดวยพระองควา  “รูปารมฺมณโต จิตฺตํ 
อุปปชฺชิตฺวา ภิชฺชติ ตํ อารมฺมณํ ปฏิสงฺ ขาตสฺส จิตฺตสฺส ภงฺคํ อนุปสฺสนา” 

  อธิบายวา ภังคญาณพิจารณาที่ดับที่ทําลายเนือง ๆ เห็นดับเห็นทําลายเนือง ๆ นั้น คือเห็น
ขณะจิตที่ดับเนือง ๆ กันเปนลําดับ ๆ พิจารณาเห็นดวยปญญาจักษุ วาจิตซึ่งบังเกิดเปนปฐมนั้น ถาเอา
รูปเปนอารมณบังเกิดขึ้นขณะหนึ่งแลวแลดับ จิตเปนคํารบ ๒ จึงบังเกิดขึ้น จิตเปนคํารบ ๒ นั้นก็เอารูป
เปนอารมณเหมือนกันบังเกิดขึ้นขณะหนึ่งแลวก็ดับไปอีกเลาเมื่อจิตเปนคํารบ ๒ ดับแลวจิตเปนคํารบ 
๓ จึงบังเกิดขึ้นเปนลําดับ จิตเปนคํารบ ๓ นั้นก็เอารูป เปนอารมณ บังเกิดขึ้นขณะหนึ่งแลวก็ดับไป
เหมือนกัน ลําดับนั้นจิตเปนคํารบ ๔,๕,๖ คํารบ ๗,๘,๙ คํารบ ๑๐,๑๑,๑๒ คํารบ ๑๔,๑๕,๑๖ คํารบ 
๑๗ จึงบังเกิดเนือง ๆ กัน เอารูป

  เปนอารมณเหมือน ๆ กันตั้งอยูขณะหนึ่ง ๆ แลวก็ดับตาม ๆ กันไป บัดเดี๋ยวดับเดี๋ยวทําลาย 
ดับเนือง ๆ กันไป ไมเวนไมวางไมหางไมไกลกันเลย นาสังเวชเวทนา ปญญาบังเกิดกลา พิจารณา
เห็นจิตดับเนือง ๆ กันฉะนี้แล ไดชื่อวาภังคญาณ ที่ดับทําลายเนือง ๆ เห็นดับเห็นทําลายเนือง ๆ ตก
ปญญาบังเกิดพรอมดวยจิตที่บังเกิดกอน ๆ นั้น พิจารณารูปารมณโดยขยะแลวยะ พิจารณาเห็นรูปา
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รมณนั้นโดยกิริยาอันสิ้นไปฉิบหายไปเปนปกติธรรมดา แลปญญาบังเกิดพรอมดวยจิตที่บังเกิด
เบื้องหลัง ๆ นั้น พิจารณารูปารมณโดยขยะแลวยะแลว พิจารณาซึ่งกิริยาอันทําลายแหงจิตกอน ๆ นั้น
ดวยเลา พิจารณาเปนสองอารมณดวยกัน

  มีพระพุทธฎีกาตรัสวิสัชนาฉะนี้แลว ลําดับนั้นจึงตรัสเปนกเถตุกามยตาปุจฉาอีกเลา
วา  “กถํ อนุปสฺสติ” ภังคญาณซึ่งพิจารณาที่ดับที่ทําลายเนือง ๆ เห็นดับดวยทําลายเนือง ๆ นั้น
เห็นดวยอาการเปนดังฤๅ

  ตรัสปุจฉาฉะนี้แลว จึงตรัสวิสัชนา  “อนิจฺจโต อนุปสฺสติ โน นิจฺจโต ทุกฺขโต อนุปสฺสติ 
สุขโต อนตฺตโต อนุปสฺสติ โน อตฺตโต นิพฺพินฺทติ โน วิรชฺชติ โน รชฺชติ ฯลฯ อาทานํ ปทหติ” 

  อธิบายวาภังคญาณนั้น พิจารณาเห็นดับเห็นทําลายโดยอาการเปนอันมาก มีตนวาเห็นโดย
อนิจจัง คือเห็นวาไมเที่ยงนั้นโดยฝายเดียวจะไดเห็นวาเที่ยงหามิได นัยหนึ่งเห็นดับเห็นทําลายนั้น
โดยอาการอันประกอบดวยทุกขัง จะไมเห็นวาเปนสุขหาบมิได นัยหนึ่งเห็นดับเห็นทําลายนั้นโดย
อาการใชอาตมาใชของอาตมา จะไดเห็นโดยอาการเปนของอาตมานั้นหาบมิได

  เมื่อเห็นดับเห็นทําลายโดยอาการที่เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาดวยประการฉะนี้แลว จิต
สันดานแหงพระโยคาพจรนั้นก็จะเห็นเหนื่อยหนายจากรูปธรรมนามธรรม จะไดมีความชื่นชมยินดีดวย
รูปธรรมนามธรรมนั้นหาบมิได สันดานนั้นปราศจากความกําหนัด บมิไดกําหนัดดวยสามารถราคดํา
กฤษณา บมิไดรักใครในรูปธรรมนามธรรมระงับดับเสียซึ่งตัณหา บมิไดใหชองแกตัณหา บมิใหตัณหา
นั้นกอทุกขกอภัยสืบตอไปได สละละเสียซึ่งกิเลสธรรมทั้งปวง เปนตทังคปหาน จิตนั้นนอมไปสู
นิพพาน เอาพระนิพพานเปนเบื้องหนา บมิไดปรารถที่จะเวียนตายเวียนเกิด

  ตกวากาลเมื่อพิจารณาเห็นโดยอนิจจังนั้น สละละเสียไดซึ่งอนิจจสัญญา ๆ ที่สําคัญวา
เที่ยงวาแทนั้น พระโยคาพจรสละเสียไดเปนตทังคปหานในกาลเมื่อเห็นดับ เห็นทําลาย โดยอาการ
เปนอนิจจังนั้น

  ละสุขสัญญา คือสําคัญวาประกอบดวยสุขนั้น สละละเสียไดเปนตทังปหาน ในกาลเมื่อเห็น
ดับเห็นทําลายโดยอาการแหงทุกขัง

  แลอัตตสัญญา คือสําคัญวาเปนตน วาเปนของแหงตนนั้นสละละเสียไดเปนตทังปหาน ใน
กาลเมื่อเห็นดับเห็นทําลายโดยอาการแหงอนันตา แลความยินดีปรีดาในรูปธรรมนั้น พระโยคาพจร
สละละเสียไปเปนตทังปหาน ในกาลเมื่อเห็นทําลายแลวแลเหนื่อยหนาย เกลียดชังซึ่งรูปธรรม

  แลราคดํากฤษณาที่กระทําใหกําหนัดรักใครนั้น สละเสียไดเปนตทังปหาร ในกาลเมื่อเห็น
ดับเห็นทําลายแลบังเกิดความเนื่อยหนายแลว แลปราศจากความยินดีปรีดา แลตัณหาซึ่งเปนเจาหมู
เจากรมใหญใหบังเกิดทุกขบังเกิดใหบังเกิดภัยใหบังเกิดอุปทวะอันตรายตาง ๆ นั้น สละละเสียได
เปนตทังปหาน ในกาลเมื่อเห็นดับทําลายแลวแล บังเกิดความเหนื่อยหนายปราศจากความยินดีปรีดา
ในรูปธรรม แลวแลสงจิตไปสูพระนิพพานยินดีในพระนิพพาน

  แลกิเลสธรรมทั้งปวง อันกระทําใหขุนของหมองมัวเสียสติสัมปชัญญะ พระโยคาพจรเจา
สละละเสียไดเปนตทังปหาน ในกาลเมื่อนอมจิตไปสูพระนิพพาน มิไดปราถนาที่จะเวียนตายเวียนเกิด

  สําแดงมาฉะนี้ ตามนัยแหงปฐมจิตที่บังเกิดขึ้นพิจารณารูปยึดหนวงเอารูปเปนอารมณถา
ปฐมจิตนั้นเอาเวทนาเปนอารมณก็ดี เอาสัญญาเปนอารมณก็ดี เอาสังขารเปนอารมณก็ดี เอาวิญญาณ
เปนอารมณก็ดี เอาจักขวายตนะเปนตนเปนอารมณก็ดี เอาชนะมรณะเปนอารมณก็ดี สุดแทแตปฐมจิต
นั้นเอาสิ่งใดเปนอารมณแลว ทุติยจิตแลตติยจิตตลอดไปตราบเทาถึงจิตเปนตคํารบ ๑๗ ก็เอาสิ่งนั้น
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เปนอารมณเหมือนกันทั้ง ๑๗ ขณะนั้นนักปราชญพึงรูวาปญหาซึ่งบังเกิดพรอมดวยจิตที่บังเกิดกอน ๆ
นั้นพิจารณาอารมณมีเวทนาเปนตนโดยขยะแลวยะ พิจารณาเห็นวาอารมณมีเวทนาเปนตนนั้น มีกิริยา
อันสิ้นไปฉิบหายไปเปนปกติธรรม แลปญญาซึ่งบังเกิดพรอมดวยจิตที่บังเกิดเบื้องหลัง ๆ นั้น
พิจารณาอารมณมีเวทนาเปนตนโดยขยะแลวยะแลว พิจารณาซึ่งกิริยาอันดับทําลายแหงจิตกอน ๆ 
นั้นดวยเลา เปนสองอารมณดวยกัน ปญหานั้นพิจารณาเห็นดับเห็นทําลายโดยอาการแหงอนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา สละละเสียซึ่ง นิจจสัญญา สุขสัญญา อัตตสัญญา เปนตทังปหาน ดวยอํานาจพระไตร
ลักษณสละละเสียซึ่งความยินดี เปนตทังปหารดวยอํานาจเหนื่อยหนาย สละละเสียซึ่งราคะเปนตทัง
ปหาน มิไดรักใครในอารมณมีเวทนาเปนตนนั้น ดวยอํานาจที่เห็นพระไตรลักษณแลวแลเหนื่อยหนาย
ปราศจากความยินดีปรีดา สละเสียซึ่งตัณหาอันเปนเจาพนักงานใหเกิดกองทุกขเปนตทังปหาน ดวย
อํานาจที่สิ่งจิตนอมไปสูพระนิพพานโดยนัยที่สําแดงมาแลวแตหลัง

  ตกวากิริยาที่สละละ นิจจสัญญา แลสุขสัญญา แลอัตตสัญญาเสียไดเปนตทังคปหาน แล
ความยินดีแลราคดํากฤษณา ละตัณหาแลกิเลสธรรมเสียไดเปนตทังปหานนั้น ละไดดวยความสามารถ
พิจารณากิริยาที่ดับที่ทําลายแหงสังขารธรรมนั้นเปนตนเปนเดิม เหตุฉะนี้ปญญาที่เห็นอนิจจัง ละเสีย
ไดซึ่งอนิจจสัญญาเปนตทังคปหาน ไดนามบัญญัติชื่อวาอนิจจานุปสสนานั้นก็ดี ปญญาที่เห็นทุกขังละ
เสียไดสุขสัญญาเปนตทังคปหานไดนามบัญญัติชื่อวาทุกขาปสสนานั้นก็ดี ปญญาที่กระทําใหเหนื่อย
หนายจากสังขารธรรม ละเสียไดซึ่งความยินดีในสังขารเปนตทังคปหานไดนามบัญญัติชื่อวานิพพิทา
นุปสสนานั้นก็ดี ปญญาที่กระทําใหปราศจากความกําหนัดรักใครในสังขารธรรม ละเสียไดซึ่งราคะ
เปนตทังคปหาน ไดนามบัญญัติชื่อวาวิราคานุปสสนานั้นก็ดี ปญญาที่กระทําใหนอมจิตไปสูพระ
นิพพาน สละละเสียซึ่งตัณหาเปนตทังคปหาน ไดนามบัญญัติ ชื่อวานิโรธานุปสสนานั้นก็ดี ปญญาที่
สละละเสียซึ่งกิเลสธรรมทั้งปวง เปนตทังคปหาน นอมจิตไปสูนิพพานไดนามบัญญัติชื่อวาปฏินิสสัค
คานุปสสนานั้นก็ดี ปญญาที่สําแดงมาสิ้นทั้ง ๒ ประการนี้นับเขาในภวังคญาณสิ้นดวยกัน เพราะเหตุ
ปญญาทั้ง ๗ นี้บังเกิดแตกิริยาที่เห็นดับเห็นทําลายแหงสังขารธรรมนั้นเปนตนเปนเดิม

  แทจริงวิปสสนาญาณทั้ง ๗ ประการ มีอนิจจานุปสสนาเปนตนมีนัยดังวิสัชนามาฉะนี้ บางที
สมเด็จพระสรรเพชญพุทธองคตรัสเทศนาโดยบัญญัตินามชื่อวา ปริจจาคปฏินิสสัคคานุปสสนา เพราะ
เหตุวา สละละเสียซึ่งกิเลสธรรมทั้งปวง กับทั้งขันธาภิสังขารนั้นเปนตทังคปหาน บางทีตรัสเทศนา
วิปสสนาทั้ง ๗ นี้ โดยบัญญัตินามชื่อวาปกขันธปฏินิสสัคคานุปสสนา เพราะเหตุวาวิปสสนาญาณ 
ทั้งนี้ เห็นโทษแหงสังขตธรรมแลวแลนอมไปสูพระนิพพาน สงจิตไปสูพระนิพพาน

  นักปราชญพึงสันนิษฐานเปนใจความวา ปญญาที่จะละเสียซึ่งที่เกิดเฉพาะพิจารณาเอาแต
ที่ดับนั้นแล ไดชื่อวาภวังคญาณ สมดังบาทพระคาถาวา

  วตฺถุสงฺกมนา เจว   สฺญาย จ วิวฏฏนา

  อาวฏฏนา พลฺเจว   ปฏิสงฺขา วิปสฺสนา

  อารมฺมณานิ วฺเยน   อุโภ เอเกว วตฺถุนา

  นิโรเธ อธิมุตฺตตา   อยลกฺขณวิปสฺสนา

  อารมฺมณฺจ ปฏิสงฺขา ภงฺคฺจ อนุปสฺสติ

  สฺุญโต จ อุปฏานํ   อธิปฺญา วิปสฺสนา

  กุสโล ตีสุ อนุปสฺสนาสุ   จตสฺโส จ วิปสฺสนาสุ
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  ตโย อุปฏาเน กุสลตา   นานาทิฏ ีสุ น กมฺปตีติ

  อธิบายในบาทพระคาถาวา ปญญาอันลวงเสียซึ่งวัตถุอันตนพิจารณาในเดิม คือเดิมนั้นถา
พิจารณารูปอยูกอน ก็ละรูปนั้นกลับเสียมาพิจารณาซึ่งจิต จิตหมูใดพิจารณารูปแลวแลดับ พระ
โยคาพจรก็หยั่งปญญาพิจารณาจิตหมูนั้น โดยกิริยาที่ดับทําลาย ตกวาเห็นดับเห็นทําลายแหงรูปนั้น
กลับเห็นดับเห็นทําลายแหงจิตนั้นเลา พิจารณารูปนั้นเห็นวาดับเร็วทําลายเร็วแลวกลับพิจารณาจิต ก็
เห็นวาจิตนั้นดับเร็วทําลายเร็วยิ่งกวารูปนั้นอีกเลา กิริยาที่เห็นดับเห็นทําลายนั้นเนือง ๆ กันหาระหวาง
บมิได นี้แลเปนวิสัยแหงภังคญาณ ๆ นั้น ละเสียซึ่งที่เกิด ตั้งอยูในกิริยาอันพิจารณาซึ่งที่ดับ องอาจ
ในที่จะพิจารณาอารมณเดิม แลวแลละอารมณเดิมเสีย กลับพิจารณาอารมณหลังเปนอันรวดเร็วยิ่งนัก
บมิไดเนิ่นชา รูอารมณทั้งสองฝายเห็นดับเห็นทําลาย ทั้งเบื้องปลายแลเบื้องตน กําหนดกฏหมาย
อารมณทั้งสองฝาย คืออารมณที่เห็นกับอารมณที่มิไดเห็นนั้น เหมือนกันเปนอันเดียว เห็นแทวา
สังขารธรรมในปจจุบันที่อยูนี้ดับทําลายฉันใด สังขารธรรมในอดีตแลอนาคตที่มิไดเห็นนั้นก็ดับทําลาย
ดังนั้น วยลักษณะวิปสสนากลาวคือภังคญาณนี้ เมื่อเห็นดับเห็นทําลายเนือง ๆ กันฉะนี้ ก็ยังจิตใหยินดี
ในพระนิพพานธรรม กระทําจิตใหยินดีใหออนใหนอมมหโอนใหเงื้อมไปสูพระนิพพาน อันเปนปรมัตถ
ธรรมล้ําเลิศประเสริฐยอดธรรมทั้งปวง ภังคญาณนี้เมื่อกลาหาญยางขึ้นถึงภูมิอธิปญญาวิปสสนาแลวก็
เห็นสังขารธรรมนั้นปรากฏชัดโดยสูญเปลา ตลอดทั้งเบื้องตนแลเบื้องปลาย ทั้งฝายอดีตแลอนาคต
แลปจจุบัน

  เหตุดังนั้น พระโยคาพจรผูปฏิบัติในหองภังคญาณ พึงฉลาดในอนุปสสนา ๓ ประการ คือ 
อนิจจานุปสสนา ทุกขานุปสสนาแลอัตตานุปสสนา

  ใชแตเทานั้น พึงใหฉลาดในวิปสสนาทั้ง ๔ คือ นิพพิทานุปสสนาวิราคานุปสสนาปสสนา นิ
โรธานุปสสนา ปฏินิสสัคคานุปสสนา

  แลวใหฉลาดในอุปฐาน ๓ ประการ คือ ใหฉลาดในที่จะพิจารณาสังขารใหปรากฏ

  โดย ขยะ คือสิ้นไป ๆ โดยปกติธรรมดานั้นประการ ๑

  โดย ขยะ คือฉิบหายประลัยไปดวยภัยอันตรายตาง ๆ นั้นประการ ๑

  เมื่อสูญสิ้นไปเปลาปราศจากแกนสารนั้นประการ ๑

  เมื่อฉลาดในปญญาภาวนาพิธีดังนี้แลว สันดานแหงพระโยคาพจรนั้นก็จะตั้งมั่นบมิไดหวาด
หวั่นไหวดวยอํานาจทิฏฐิตาง ๆ มีสัสสตทิฏฐิเปนประธานเมื่อไมหวาดหวั่นไหวดวยอํานาจทิฏฐิ ไมตก
ไปในฝายมิจฉาทิฏฐิแลวกิริยาที่มนสิการวาสังขารธรรมที่ยังมิไดดับก็จะดับไปเปนแท ซึ่งยังมิได
ทําลายก็จะทําลายเปนแท มนสิการดังนี้ก็จะประพฤติเปนไปในสันดานพระโยคาพจร ๆ นั้น ก็จะสละละ
เสียซึ่งอุปปบาทนิมิต แลฐิตินิมิต แลปวัตตินิมิต คือเหตุที่จะใหเห็นวาสังขารธรรมบังเกิด สังขารธรรม
ตั้งอยูสังขารธรรมประพฤติเปนไปในสันดาน จะปราศจากสันดานแหงพระโยคาพจร ๆ นั้นจะคงเห็นแท 
แตกิริยาที่ดับทําลายนั้นอยางเดียว เปรียบเหมือนบุคคลอันเปนภาชนะที่ราวฉานตลอดแลว แล
พิจารณาเห็นแตที่จะแตกทําลายนั้นอยางเดียว มิฉะนั้นเปรียบเหมือนบุคคลอันเปนธุลีอันแตกเรี่ยราย
กระจายอยู แลพิจารณาเห็นแตที่จะสาบจะสูญจะอันตรธานหายไปนั้นอยางเดียว มิฉะนั้นเปรียบ
เหมือนบุคคลอันเห็นฝนแทงงาแตกทําลายสิ้นแลว แลพิจารณาเห็นวาเมล็ดงานี้มีแตจะสาบสูญสิ้นจะ
อันตรธานนั้นอยางเดียว มิฉะนั้นเปรียบเหมือนดังบุรุษที่ยืนอยูริมกระโบกขรณี แลบุรุษที่ยืนอยูริมฝงน้ํา
กาลเมื่อเม็ดฝนใหญ ๆ ตกลงมาเหนือหลังน้ํานั้น ฟองน้ําก็บังเกิดขึ้นเปนตอม ๆ เปนเม็ด ๆ ใหญ
ออกไป ๆ บัดเดี๋ยวใจก็จะแตกจะทําลายอันตรธานสูญสิ้นบมิไดตั้งอยูนาน บุรุษที่ยืนอยูริมขอบสระ 
บุรุษที่ยืนอยูริมฝงน้ํานั้นเห็นอาการอันทําลายไป แหงฟองน้ํา แลมีฉันใด พระโยคาพจรเจาผูปฏิบัติใน
หองภังคญาณ ก็พิจารณาเห็นอาการอันดับอันทําลายแหงสังขารมีอุปไมยดังนั้น



- 100 -

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 3
คัดจาก  http://www.larnbuddhism.com/visut/

พิมพโดย  แมพลอย โกกนุท

  เมื่อภังคานุปสสนาญาณถึงซึ่งกลาหาญมีกําลังแลว อานิสงส ๘ ประการซึ่งเปนบริวารแหง
ภังคญาณนั้น ก็จะบังเกิดแกพระโยคาพจร

  อานิสงส ๘ ประการนั้น “ภวปฏ ิปหาน”ํ คือ จะละเสียไดซึ่งสัสสตทิฏฐิประการ ๑

  “ชีวิตนิกนฺติปริจฺจาโค” คือ จะสละละเสียไดซึ่งความยินดีในชีวิต บมิไดรักชาติประการ 
๑

  “สทา ยุตฺตปยุตฺตา” คือ จะมีเพียรบําเพ็ญพระกรรมฐานสิ้นกาลเปนนิตยประการ ๑

  “วิสุทฺธา ชีวิตา” คือ จะประพฤติเลี้ยงชีวิตบริสุทธิ์ ปราศจากโทษประการ ๑

   “อุสฺสุปฺปหาน”ํ คือ จะสละละเสียซึ่งขวนขวายในกิริยาที่จะแสวงหาเครื่องอุปโภค แล
ปริโภค แลบริขารตาง ๆ จะตั้งอยูในที่มักนอยประการ ๑

   “วิคตยตา จ” คือ มีความกลัวอันปราศจากบมิไดสดุงตกใจกลวแกภัยอันตรายตาง ๆ นั้น
ประการ ๑

   “ขนฺต”ิ คือ จะมีสันดานอันอดกลั้น กอปรดวยอธิวาสนขันติประการ ๑

   “โสวจฺจปฏิลาโภ” คือ จะไดซึ่งคุณคือสภาวะวางายสอนงายบมิไดกระดางกระเดื่อง
ประการ ๑

   “อารติรติสหนฺติ” คือ จะอดกลั้นไดซึ่งความกระสันแลความยินดีบมิไดลุอํานาจแหง
ความกระสันแลความยินดีนั้นประการ ๑ รวมเปน ๘ ประการดวยกัน

  อานิสงสทั้ง ๘ ประการนี้ จะบังเกิดเปนบริวารแหงภังคญาณ จะสําเร็จแกพระโยคาพจร 
อันมีสันดานประกอบดวยภังคญาณอันกลาหาญมีกําลังเหตุดังนั้น โบราณาจารยจึงกลาวซึ่งบาทพระ
คาถาสาธกเนื้อความที่กลาวแลวนั้นวา

   “อิมานิ อฏ คุณมตฺตมาน”ิ 

   “ทิสฺวา ตหึ สมฺมสตึ ปุนปฺปุน”ํ 

   “อาทิตฺตเจลสฺสิรสูปโม มุน”ิ 

   “ภงฺคานุปสฺสี อมตสฺส ปตฺติยา” 

  อธิบายในบาทพระคาถาวา บุคคลผูเปนนักปราชญ บําเพ็ญเพียรในหองพระวิปสสนา
กรรมฐาน เมื่อพิจารณาเห็นคุณานิสงสอันอุดมทั้ง ๘ ประการ มีนัยดังพรรณนามาฉะนี้ พึงมีอุตสาหะ
พิจารณาสังขารธรรมจงเนือง ๆ อยาไดประมาท จําเร็ญพระวิปสสนาปญญานั้น ไดกลาหาญใหยางขึ้น
ถึงภูมิภังคญาณนั้นใหจงได พึงมนสิการกําหนดในใจ ใหเห็นอาการที่ดับที่ทําลายไปแหงรูปธรรม
นามธรรมนั้น ติดพันกันอยูกับตนเปนนิตยนิรันดรพิจารณาใหเห็นดับเห็นทําลายนั้นเนือง ๆ ในตน
เปรียบประดุจบุคคลอันเพลิงไหมผาโพกศีรษะ แลพิจารณาเห็นอาการที่ไหมที่รอนนั้นเนือง ๆ ในตน 
ติดพันอยูกับตน ปญญาอันพิจารณาเห็นดับเห็นทําลายดังนี้ อาจจะเปนปจจัยใหเห็นพระนิพพาน อาจ
ใหถึงพระนิพพานสําเร็จมโนรถความปรารถนา
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   “ภงคานุปสฺสนาญาณํ นิฏ ิตํ” สําแดงภังคานุปสสนาญาณโดยพิสดาร ยุติการเทานี้

  แตนี้จะสําแดงภยตูปฏฐานสืบตอไป ตามวาระพระบาลีวา

   “ตสฺเสวํ สพฺพสงฺขารานํ ขยวยเภทา นิโรธา อารมฺมณํ ภงฺคานุปสฺสนานํ อา
เสวนฺตสฺส พหุลีกโรนฺตสฺส ปพฺพภวโยนิคติ  ิติสตฺตาวาเสสุ สเภทกา สงฺขารา สุเขน ชีวิตุ
กามสฺส ภิรุกปริสฺส สีหพฺยคฺฆทิปอจฺฉตรจฺฉยกฺขรกฺขสจณฺฑโคณจณฺฑกุกฺกุรปริภินฺนมท
จณฺฑหตฺถิโฆรอาสิวิสอสนิจกฺกสุสานรณภูมิชลิต องฺคารกาสุ อาทโย วิย มหาภยํ อฏหนฺติ” 

  เมื่อพระโยคาพจรสรองเสพซึ่งภังคานุปสสนาญาณ อันกลาหาญมีกําลังดวยประการฉะนี้
ลําดับนั้นภยตูปฏฐานญาณก็จะบังเกิดในสันดานแหงพระโยคาพจร ๆ ก็จะพิจารณาเห็นภัยแหงสังขาร
ธรรม อันเวียนตายเวียนเกิดทองเที่ยวไปในภพทั้งปวง อันอากูลไปดวยกําเนิดทั้ง ๔ คือ อัณฑชะ แล
ชลัมพุชะ แลสังเสทชะ แลอุปปาติกะ ประกอบดวยคติทั้ง ๕ คือ นิรยคติ แลเปตคติ แลติรัจฉานคติแล
นุสสคติ แลเทวคติตางกันโดยประเภทแหงวิญญาณฐิติ ๗ แลสัตตาวาส ๙ โยคาพจรกุลบุตรผูมี
สันดานกอปรดวยภยตูปฏฐานญาณนั้น พิจารณาเห็นภัยเปนอันมาก เปรียบประดุจบุรุษภิรุกชาติ
ปรารถนาจะไดมีชีวิตอยูโดยสุข แลพิจารณาเห็นภัยอันจะบังเกิดแตราชสีห แลเสือโครงเสือเหลือง
พิจารณาเห็นภัยอันจะบังเกิดแตโครายแลกระบือรายแลชางอันซับมันแลอสรพิษ พิจารณาเห็นภัยอัน
จะบังเกิดแตขวานฟา ปาชาแลการรณรงคแลขุมถานเพลิงอันรุงเรืองเปนอาทิ

  พระอรรถกถาจารยเจา จึงสําแดงอุปมาแหงภยตูปฏฐานญาณนี้โดยนัยนิเทศวารวา

   “เอกิสฺสา กิร อิตฺถิยา ตโย ปุตฺตา” ดังไดยินมาวามีสตรีผูหนึ่งมีบุตรชาย ๓ คน 
บุตรชายทั้ง ๓ คนนั้นกระทํากรรมอันผิดประพฤติซึ่งทุจริตในพระราชฐาน พระมหากษัตริยแจงเหตุอัน
นั้น จึงบังคับนายเพชฌฆาตใหจับบุตรชายแหงสตรีนั้นไปทั้ง ๓ คน เพื่อจะใหประหารชีวิตเสียทั้ง ๓ 
คนนั้น สตรีผูเปนมรรดาแลเห็นนายเพชฌฆาตนําเอาบุตรชายทั้ง ๓ คนนั้นไป ก็รองไหวิ่งตามไปถึงที่
ตะแลงแกงนายเพชฌฆาตจึงตัดศีรษะลูกชายใหญดวยดาบอันคมกลาใหขาดตกลงแลว ก็ปราถนา
เพื่อจะตัดศีรษะลูกชายคนกลางนั้นสืบตอไป สตรีผูนั้นแลเห็นเขาตัดศีรษะลูกชายใหญขาดตกลงแลว
ก็เหลี่ยวหนามาดูลูกชายคนโตเลานายเพชฌฆาตก็ฟนใหศีรษะตกลง สตรีผูนั้นก็สละเสียซึ่งอาลัยลูก
ชายนอย มาดําริวาลูกชายนอยคนสุดทองของอาตมานี้ไหนเลยจะรอดเลา เขาก็จะฆาเสียเหมือนกัน
สตรีผูนั้นพิจารณาเห็นความตายแหงลูกชายทั้ง ๓ คน ฉันใดก็ดี ภยญาณนี้ก็ใหพิจารณาเห็นความตาย
ในกาลทั้ง ๓ คือ อดีต อนาคต ปจจุบันมีอุปไมยดังนี้

  ถามิดังนั้น เปรียบประดุจสตรีครรภบุตรถึง ๑๑ คน เกิดคนไหนก็ตายคนนั้น สุดแทแตคลอด
ออกมาแลวก็ตาย แตตายไปถึง ๙ คนดวยกันแลวไมรอดแตสักคน ลูกที่คลอดในวาระเปนคํารบที่ ๑๐ 
นั้นเลา พอคลอดพนครรภ สตรีนั้นเอามือทั้งสองประคองลูกอุมขึ้นไวก็ตายอยูในมือ ครั้นวามีครรภ
ขึ้นมาในวาระเปนคํารบ ๑๑ ยังมิไดคลอด สตรีนั้นก็สละละเสียซึ่งอาลัยในบุตรที่อยูในครรภ มาดําริวา
ลูกอยูในครรภแหงอาตมานี้ไหนเลยจะรอดเลา นาที่จะตายไปเหมือนกัน สตรีผูเปนมารดาพิจารณา
เห็นความตายแหงลูกชายทั้ง ๑๑ คนเหมือนกันเปนอันเดียว แลมีฉันใดภยญาณนี้ก็พิจารณาเห็นความ
ตายในกาลทั้ง ๓ คือ อดีต อนาคต แลปจจุบันมีอุปไมยดังนั้น

  กาลเมื่อสตรีผูเปนมารดา พิจารณาเห็นความตายแหงลูกทั้ง ๙ คนที่ตายแลวนั้น มีอุปไมย
ดังภยญาณอันพิจารณาเห็นความตายในอดีตชาติเบื้องหลัง

  กาลเมื่อสตรีผูเปนมารดาพิจารณาเห็นความตายแหงลูกชายเปนคํารบ ๑๐ ซึ่งตายอยูในมือ
นั้น มีอุปไมยดังภยญาณอันพิจารณาเห็นความตายในชาติที่เปนปจจุบัน

  กาลเมื่อสตรีผูเปนมารดาพิจารณาเห็นความตายแหงลูกชาย เปนคํารบที่ ๑๑ ซึ่งอยูในครรภ
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นั้น มีอุปไมยภยญาณอันพิจารณาเห็นความตายในชาติอันเปนอนาคตเบื้องหนา ฯ

  ในที่อันนี้มีคําปุจฉาวา ภยตูปฏฐานญาณนี้ เมื่อบังเกิดมีในสันดานแหงพระโยคาพจรนั้น ยัง
พระโยคาพจรใหมีความสะดุงตกใจกลัวอยูหรือ ๆ ไมสะดุงตกใจกลัวเปนประการใด

  มีคําวิสัชนาวา “น ภายติ” ภยตูปฏฐานญาณนี้นั้น จะกระทําใหพระโยคาพจรสะดุงตกใจ
กลัวหาบมิได แตปญญาที่ตั้งอยูในภูมิภังคญาณนั้นสิยังขจัดความกลัวเสียไดแลว ก็จะปวยกลาวไปไย
ถึงปญญาที่แกยังขึ้นถึงภูมิภยตูปฏฐานญาณนี้ได ดังฤๅความสะดุงตกใจกลัวจะบงเกิดแกพระ
โยคาพจรเลา ขึ้นชื่อวาปญญาแกกลาแลวนี้ไมมีความกลัวเลยเปนอันขาด แลขอซึ่งปญญาไดนาม
บัญญัติชื่อวา ภยตูปฏฐานญาณนั้นดวยสามารถที่พิจารณาเห็นภัย จะมีครุวนาฉันใด มีครุวนาดังบุรุษ
อันเห็นขุมถานเพลิงทั้ง ๓ อันมีอยูแถมประตูพระนคร ในกาลเมื่อเล็งแลดูขุมถานเพลิงทั้ง ๓ อันมี
เปลวรุงโรจนโชตนาการนั้น บุรุษนั้นจะไดสะดุงตกใจกลัวหาบมิได เปนแตพิจารณาเห็นภัยวา สัตว
จําพวกใดตกลงในขุมถานเพลิงทั้ง ๓ นี้ สัตวจําพวกนั้นก็จะไดเสวยทุกขเวทนาอันหยาบ ชาสาหัส
มิไดนอยไดเบาเลยเปนขันขาด “สยํ น ภายต”ิ ตกวาบุรุษผูนั้นตกเองหากลัวไมแลมีฉันใด ภยตูปฏ
ฐานญาณนี้ก็มิไดกระทําใหพระโยคาพจรสะดุงตกใจกลัว เปนแตใหพิจารณาเห็นมรณภัยในกาลทั้ง ๓ 
คือ อดีตแลอนาคต แลปจจุบัน มีอุปไมยดังนั้น

  ถามิฉะนั้นเปรียบเหมือนบุรุษอันเห็นหลาว ๓ เลม คือ หลาวไมตะเคียน หลาวเหล็ก หลาว
ทอง ปกเรียงกันอยูในคูแทบประตูพระนครบุรุษนั้นครั้นเห็นก็มีความดําริ ถาสัตวจําพวกใดตกลงถูก
หลาวทั้ง ๓ สัตวจําพวกนั้นก็ไดเสวยทุกขเวทนา อันหยาบชากลาแข็งบมิไดเลยเปนอันขาดมิตายก็จะ
ลําบากแทบบรรดาตาย “สยํ น ภายติ” ตกวาบุรุษนั้นตนเองหากลัวไม หาสะดุงตกใจไม เปนแต
พิจารณาเห็นมรณภัยในกาลทั้ง ๓ คือ อดีต แลอนาคต แลปจจุบัน มีอุปไมยดังนั้น

  มีคําปุจฉาวา กาลเมื่อกระทํามนสิการโดยอนิจจังเห็นอนิจจังนั้นสิ่งดังฤๅ ปรากฏอันเปนภัย
อันพิลึกแกพระโยคาพจร

  กาลเมื่อมนสิการโดยทุกขังนั้น สิ่งดังฤๅปรากฏเปนภัยอันพิลึกแกพระโยคาพจร กาลเมื่อ
มนสิการโดยอนัตตานั้น สิ่งดังฤๅปรากฏเปนภัยอันพิลึกแกพระโยคาจร

  มีคําวิสัชนาวา กาลเมื่อมนสิการโดยอนิจจังเห็นอนิจจังนั้นนิมิตคือสังขารธรรมปรากฏเปน
ภัยอันพิลึกแกพระโยคาพจร เพราะเหตุวาเห็นอนิจจังแลวก็เห็นความตายแหงสังขารธรรมเมื่อเห็น
ความตายแทสันทัด เห็นสัตวเห็นเที่ยงที่จะตายนั้นกาลใด สังขารธรรมทั้งปวงก็ปรากฏเปนภัยอันพิลึก
แกพระโยคาพจรในกาลนั้น

  แลกาลเมื่อมนสิการโดยทุกขังเห็นทุกขังนั้น รูปารูปภวปวัตติปรากฏเปนภัยอันพิลึกแกพระ
โยคาพจร

  รูปปารูปภปวัตตินั้น คือกิริยาที่รูปธรรมแลอรูปธรรมประพฤติเปนไปในภพ เมื่อมีปญญาแล
พิจารณาเห็นทุกขังแลวก็เห็นวากิริยาที่เวียนไปในภพนี้ อากูลมูลมองไปดวยกองทุกขกองภัยมี
ประการตาง ๆ ความทุกขนั้นเบียดเบียนอยูเนือง ๆ บมิไดมีที่สุด บมิไดมีที่หยุดยั้งถึงสุคติภพที่โลกนับ
ถือวาเปนสุขนั้น ก็ยังประกอบดวยทุกขติดตามย่ํายีบีฑาอยูเนือง ๆ บมิรูสิ้นสุดเหตุฉะนี้ เมื่อมีปญญา
พิจารณาเห็นทุกขังสันทัดแทแนในใจแลวกาลใด กิริยาที่รูปธรรมแลอรูปธรรมอันเวียนไปในไตรภพนั้น
ก็ปรากฏ เปนภัยอันพิลึกแกพระโยคาพจรในกาลนั้น

  แลกาลเมื่อมนสิการโดยอนัตตาเห็นอนัตตานั้น นิมิตแลวัตติปรากฏเปนภัยอันพิลึกสิ้นทั้ง
สองประการ
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  อธิบายวากาลเมื่อเห็นพระอนัตตานั้น รูปธรรมนามธรรมปรากฏโดยเปลาสูญ เปรียบประดุจ
บานรางอันเปลาหาคนอยูบมิได มิฉะนั้นเปรียบประดุจพยับแดด อันปรากฏเปนแสงระยับ ๆ แลวแล
เคลื่อนหายไปบัดเดี๋ยวใจไมยั่งไมยืน มิฉะนั้นเปรียบประดุจเมืองแหงคนธรรพเทวบุตรอันบังเกิดขึ้นตอ
พอเปนที่เลน โดยควรแกอัชฌาสัยแหงคนธรรพเทวบุตรแลวแลสาปสูญไปในขณะบัดเดี๋ยวใจนั้น บาน
รางแลพยับแดดแลเมืองแหงคนธรรพเทวบุตร อันตรธานเปนอันเร็วพลันสูญเปลาบมิไดเปนหลักเปน
ประธาน แลมีฉันใดรูปธรรมนามธรรมก็อันตรธานเปนอันเร็วสูญเปลา บมิไดเปนประธาน มีอุปไมย
ดังนั้น

  เมื่อเห็นรูปธรรมนามธรรมปรากฏโดยเปลาโดยสูญ บมิไดเปนหลักเปนประธานดวยประการ
ฉะนี้ อันวานิมิตแลปวัตติคือสังขารธรรมอันบังเกิดแลกิริยาที่สังขารธรรมทองเที่ยวไปในภพทั้งสอง
ประการนี้ ก็ปรากฏเปนภัยอันพิลึกแกพระโยคาพจร ที่พิจารณาเห็นพระอนัตตาและกระทํามนสิการ
โดยอนัตตานั้น

   “ภยตูปฏานญาณํ นิฏ ิตํ” สําแดงภยตูปฏฐานญาณยุติการแตเทานี้

  แตนี้จะสําแดงอาทีนวญาณสืบตอไป

   “ตสฺส ตํ ภยตูปฏานญาณํ อาเสวนฺตสฺส ภาเวนฺตสฺส พหุลีกโรนฺตสฺส” 

  เมื่อพระโยคาพจรกุลบุตรเสพซึ่งภยตูปฏฐานญาณจะเริญเนือง ๆ กระทําไวใหมากในขันธ
สันดานแลว อันวาภพแลกําเนิดคติแลวิญญาณฐิติแลสัตตาวาส ก็ปรากฏโดยสภาวะที่เรนที่ซอนบมิได
ปรากฏโดยสภาวะหาที่พึงที่สํานักที่พิทักษรักษาบมิไดสิ้นทั้งนั้น พระโยคาพจรก็สิ้นรักสิ้นใครสิ้นความ
ปราถนา อาลัยในสังขารธรรมสิ้นทั้งปวง ภพทั้ง ๓ นั้นก็ปรากฏประดุจขุมถานเพลิงอันเปนเปลว
รุงโรจน โชตนาการมหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุนั้น ก็ปรากฏประดุจ
อสรพิษ ทั้ง ๔ ตัวอันมีพิษอันพิลึก ปญจขันธทั้ง ๕ คือรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ 
วิญญาณขันธ นั้นก็ปรากฏดุจนายเพชฌฆาตทั้ง ๔ อันถือดาบเงือดเงื้อไวคอยอยูที่จะฟาดฟน 
อายตนะภายในทั้ง ๖ คือ จักขวายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ มนายตนะ 
นั้นก็ปรากฏประดุจบานรางบานเซ บานเปลาสูญสิ้นทั้ง ๖ บาน อายตนะ ภายนอกทั้ง ๖ คือ รูปายตนะ 
สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ธัมมายตนะนั้นก็ปรากฏประดุจโจร ๖ คนอันมี
ฝมือกลาหยาบชาทารุณ เขาบานไหนก็จะฆาจะฟนชาวบานนั้นใหถึงซึ่งความพินาศฉิบหาย

  วิญญาณฐิติ ๗ แลสัตตาวาส ๙ นั้น ก็ปรากฏประดุจเพลิง ๑๖ กองไหมเปนเปลวโดยรอบ
กอปรดวยรัศมีเพลิงรุงโรจนโชตนาการ “สพฺพสงฺขารา” สังขารธรรมทั้งปวงนั้นก็ปรากฏประดุจ
ฝมืออันใหญอันมีพิษปวดแสบลนพนที่จะอดกลั้นมิฉะนั้น “โรคภูตา” สังขารธรรมทั้งปวงก็ปรากฏ
ประดุจบังเกิดเปนโรคพยาธิเบียดเบียนใหลําบาก เวทนาอยูเปนนิจนิรันดร มิฉะนั้น “สลฺลภู
ตา” สังขารธรรมทั้งปวงจะปรากฏประดุจดังเกิดเปนลูกศรเสียบแทงอยูในกรัชกายสิ้นกาลทุกเมื่อ
มิฉะนั้น “อฆภูตา อาพาธภูตา” สังขารธรรมทั้งปวงจะปรากฏประดุจเปนกองทุกขกองอาพาธ แล
กองโทษอันใหญปราศจากความยินดี เมื่อปญญาพิจารณาเห็นฉะนี้ จิตสันดานแหงพระโยคาพจรนั้นก็
จะมากไปดวยสังเวชจะพิจารณาเห็นแตโทษฝายเดียว เปรียบประดุจบุรุษอันมีความปรารถนาเพื่อจะ
เลี้ยงชีวิตใหเปนสุข แลเขาไปสูปาอันตั้งอยูดวยอาการอันควรจะเปนที่ผาสุกสนุกสบาย เมื่อเเรกเขา
ไปสูปานั้นไมรูวาปานั้นไมรูวาประกอบดวยสัตวราย ครั้นรูวามีสัตวรายก็สิ้นความผาสุกสิ้นความสนุก
สบาย จิตนั้นประกอบดวยความรังเกียจ พินิจพิจารณาเห็นแตโทษนั้นฝายเดียวอันนี้แลมีฉันใด อาทีนว
ญาณนั้น เมื่อบังเกิดในสันดานแหงพระโยคาพจรแลว ก็ใหพระโยคาพจรนั้น พิจารณาเห็นภพแลคติ
เห็นวิญญาณฐิติแลสัตตาวาสนั้น ปราศจากสุขไมมีความสนุกสบายเลยพิจารณาเห็นแตโทษนั้นฝาย
เดียว มีอุปไมยดังนั้น

  มิฉะนั้นเปรียบเหมือนบุรษอันปรารถนาหาความสุข แลหลงเขาไปในถ้ําอันประกอบไปดวย
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เสือโครง เดิมนั้นหารูวาเสือโครงอยูในถ้ํานั้นไม ตอเมื่อเขาไปนอนไปหลับระงับกายแลว จึงรูวาเสือ
โครงตัวใหญอาศัยอยูในถ้ําอันนั้น เมื่อรูวาเสืออยูในถ้ําก็สิ้นรักสิ้นใคร ไมมียินดีที่จะหลับจะนอน ใจนั้น
ประกอบดวยความรังเกียจ มิไดเห็นคุณอันหนึ่งเลย เห็นแตโทษฝายเดียวอันนี้แลมีฉันใด อาทีนว
ญาณนั้นก็พิจารณาเห็นสังขารธรรมทั้งปวงวา ปราศจากคุณมีแตโทษนั้นฝายเดียวมีอุปไมยดังนั้น

  มิฉะนั้น เปรียบเหมือนบุรุษอันลงสูประเทศที่น้ําลึก อันประกอบดวยจระเขแลมังกรแลผีเสื้อ
น้ําอันราย สําคัญวาจะเลนน้ําใหสนุกสบาย ตอลงไปในน้ําวายออกไปถึงที่ลึกแลวจึงจะรูวามีจระเขราย 
มีมังกรแลผีเสื้อน้ํา ครั้นรูก็สิ้นความปรารถนา สิ้นสนุกสบาย พินิจพิจารณาเห็นโทษนั้นฝายเดียว อันนี้
แลมีฉันใด อาทีนวญาณก็พิจารณาเห็นแตโทษแหงสังขารนั้นฝายเดียว มีอุปไมยดังนั้น

  มิฉะนั้น “มนุสฺสิตขคฺคา วิย ปจฺจตฺถิกา” เปรียบประดุจบุรษอันมีขาศึกถือดาบแวดลอม
ขยับอยูที่จะฟาดจะฟน บุรุษนั้นเห็นแตโทษฝายเดียว แลมีฉันใด อาทีนวญาณ ก็พิจารณาเห็นแตโทษ
แหงสังขารนั้นฝายเดียว มีอุปไมยดังนั้น

  มิฉะนั้น “สวีสํ วิย โภชนํ” เปรียบเหมือนบุรษอันหลงบริโภคอาหารที่ระคนดวยยาพิษ
บุรุษนั้น พิจารณาเห็นแตโทษนั้นฝายเดียวมีอุปไมยดังนั้น

  มิฉะนั้น อาทีนวญาณ ยอมเห็นโทษแหงสังขาร เปรียบประดุจบุรษเดินทางกันดารอาเกียรณ
ดวยโจรราย แลพิจารณาเห็นแตโทษนั้นฝายเดียว

  มิฉะนั้น “อทิตฺตํ อิว อาคารํ” เปรียบเหมือนบุรุษเจาของเรือนอันเห็นเรือนไฟไหมติด
ตลอดแลว แลพิจารณาเห็นแตโทษนั้นฝายเดียว

  มิฉะนั้น “อุยฺยุตฺตเสนา วิย รณภูมี” เปรียบเหมือนเสนาอันยกออกไปสูที่สมรภูมิ แล
พิจารณาเห็นแตโทษฝายเดียว

  นักปราชญสันนิษฐานวา ภยปฏฐานญาณกับอาทีนวญาณนี้มีอรรถเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
จะไดตางกันนั้นหาบมิไดตางกันแตพยัญชนะเมื่อจะสําแดงโดยนิเทศ สําแดงที่แทนั้น ภยตูปฏฐาน
ญาณกับอาทีนวญาณนี้ก็อันเดียวกันนั้นแล จะไดตางกันหาบมิไดเพราะเหตุวา เห็นภัยกับเห็นโทษนั้น
ไมหางไกลกัน เหตุดังนั้นสมเด็จพระมหากรุณาจึงโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาวา

   “กถํ ภยตูปฏาเน ปญญา อาทีนเว ปญญา อุปฺปาโท ภยนฺติ ภยตูปฏาเน ปฺญา
อาทีนเว ญาณํ ปวตฺตํ ภยนฺติ นิมิตฺตํ ภยนฺติ ฯ เป ฯ อุปายาโส ภยนฺติ ภยตูปฏาเน ปฺญํ อา
ทีนเว ญาณํ” 

  มีพระพุทธฎีกาตรัสเปนกเถตุกามยตาปุจฉาวา ปญญาอันพิจารณาเห็นภัยประพฤติเปนไปใน
หองแหงภยตูปฏฐาณญาณ แลจัดเอาสําแดงในหองแหงอาทีนวญาณ ยกขึ้นเปนอาทีนวญาณนั้น จะ
ไดแกปญญาดังฤๅ

  ตรัสปุจฉาฉะนี้แลว ก็ตรัสวิสัชนาวาปญญาที่พิจารณาเห็นวากิริยาที่บังเกิดแตปจจัยคือปุริม
กรรม เกิดแลวเกิดเลา เกิดที่นี้แลวไปเกิดที่นั้น ๆ แลวไปเกิดที่โนน เวียนเอากําเนิดเกิดแลวเกิดเลาไม
สิ้นไมสุดไมหยุดไมยั้งนี้แลเปนภัยอันใหญหลวงเปนภัยอันพิลึก ควรจะสังเวช ควรจะสะดุงตกประหมา
ปญญาพิจารณาเห็นกิริยาที่บังเกิดวาเปนภัยอยางนี้จัดเปนอาทีนวญาณประการ ๑

ปญญาพิจารณาเห็นวา กิริยาที่รูปธรรมแลอรูปธรรม แตบรรดาที่บังเกิดแลวแลประพฤติ
เปนไปในภพเสวยทุกขเวทนามีประการตาง ๆ ไมรูหมดรูสิ้นนั้น ก็เปนภัยอันใหญหลวง เปนภัยอันพิลึก
ควรจะขนพองสยองเศียร ควรจะตระหนกตกใจกลัวเปนกําลัง เห็นภัยดังนี้ ก็จัดเปนอาทีนวญาณ
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ประการ ๑

  ปญญาอันพิจารณาเห็นนิมิต คือเห็นสังขารธรรมวาเปนภัยอยูเองโดยปกติธรรมดา ถึงภัย
อื่น ๆ ไมมีมา หาภัยอื่นจะเบียดเบียนบมิได สังขารนั้นก็จะเบียดเบียนตนเองอยูเปนภัยอยูเองโดย
สภาวะปกติ ปญญาพิจารณาเห็นสังขารธรรมวาเปนภัยอยางนี้ ก็จัดเปนอาทีนวญาณประการ ๑

  “อายุหนาภย”ํ ปญญาที่พิจารณาเห็นกุสลกุสลากรรม ซึ่งเปนเหตุเปนปจจัยตกแตง
ปฏิสนธิในเบื้องหนา ๆ วาเปนภัยย่ํายีบีฑาสรรพสัตวทั้งปวงนี้ ก็จัดเปนอาทีนวญาณประการ ๑

  “ปฏิสนฺธิภยํ” ปญญาที่พิจารณาเห็นปฏิสนธิวิญญาณวาเปนภัยนั้น ก็จัดเปนอาทีนวญาณ
ประการ ๑

  “คติภยํ” ปญญาที่พิจารณาเห็นปฏิสนธิคติทั้ง ๕ คือ นิรยคติ เปตคติ ติรัจฉานคติ มนุสส
คติ เทวคติ วาเปนภัยเบียดเบียนบีฑานั้นก็จัดเปนอาทีนวญานประการ ๑

  “นิพฺพตฺติภย”ํ ปญญาที่พิจารณาเห็นวากิริยาที่บังเกิดในกําเนิดแลวิญญาณฐิติ แลสัตตา
วาสนั้นเปนภัยแท  ๆ ถึงจะบังเกิดขึ้นไมมีนามธรรมเลย คงบังเกิดแตรูปธรรมเหมือนอยางสัตวในอสัญี
ภพนั้นก็คงเปนภัยอยู เที่ยงแท

  อนึ่งไมมีรูปธรรมเลย คงบังเกิดแตนามธรรมเหมือนอยางสัตวอรูปภพนั้น ก็คงเปนภัยอยู
โดยปกติธรรมดา จะปราศจากภัยนั้นหาบมิไดขึ้นชื่อวาบังเกิดขึ้นแลว ก็มีแตภัยนั้นแลเปนเบื้องหนา
ปญญาที่พิจารณาเห็นกิริยาที่ขันธบังเกิด ในกําเนิดแลวิญญาณฐิติแลสัตตาวาสวาเปนภัยอยางนี้ก็
จัดเปนอาทีนวญาณประการ ๑

  “อุปฺปตฺติภยํ” ปญญาพิจารณาเห็นวิบากปวัตติ คือเห็นวากิริยาที่วิบากจิตใหสําเร็จผลในป
วัตติกาลโดยสมควรแกกรรมนั้น เปนภัยอันพิลึกย่ํายีบีฑาสรรพสัตวสิ้นทั้งปวงเห็นอยางนี้ก็จัดเปน
อาทีนวญาณประการ ๑

  “ชาติภยํ” ปญญาที่พิจารณาเห็นชาติอันบังเกิดเปนปจจัยแกชราเปนอาทิวา เปนภัยอัน
พิลึกนั้น ก็จัดเปนอาทีนวญาณประการ ๑

  “ชราภย”ํปญญาที่พิจารณาเห็นความขราวาเปนภัยนั้น ก็จัดเปนอาทีนวญาณประการ ๑

  “พฺยาธิภยํ” ปญญาที่พิจารณาเห็นพยาธิทุกข อันเบียดเบียนบีฑาสัตวทั้งปวงวาเปน
อาทีนวญาณประการ ๑

  “มรณภยํ” ปญญาที่พิจารณาเห็นมรณะอันสังหารผลาญชีวิตสัตววาเปนภัยอันพิลึกนั้น ก็
จัดเปนอาทีนวญาณประการ ๑

  เห็นโศกทุกขวาเปนภัย เห็นปริเทวท ุกขโทมนัสวาเปนภัยเห็นอุปายาสทุกขเปนภัยนั้น ก็
จัดเปนอาทีนวญาณประการ ๑

  มีพระพุทธฎีกาโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนา ยกเอาปญญาที่เห็นภัยนั้น มาสําแดงเปน
อาทีนวญาณดวยประการฉะนี้ เพราะเหต ุวากิริยาที่เห็นภัยกับเห็นโทษนี้จะไดไกลกันหาบมิได เมื่อ
เห็นภัยแลวก็เห็นโทษ ๆ แลวก็เห็นภัย ภัยกับโทษนั้นอรรถอันเดียวกันตางกันแตพยัญชนะ พึงรูเถิดวา
ภยตูปฏฐานกับอาทีนวญาณนี้ ตางกันแตชื่อตางกันแตพยัญชนะ มีอัตถาธิบายเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
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  มีพระพุทธฎีกาตรัสเทศนาอาทีนวญาณ ดวยประการฉะนี้แลวลําดับนั้นจึงตรัสเทศนา
สําแดงสันติปทญาณ อันมีอารมณเปนปฏิปกษกับอารมณแหงอาทีนวญาณนั้นสืบไปวา

  “อนุปฺปาโท เขมนฺติ สนฺติปเท ญาณํ อปฺปวติตํ ฯ เป ฯ อนุปฺปายาโส เขมนฺติ สนฺติป
เท ญาณํ”

  อธิบายวา ปญญาอันพิจารณาเห็นวากิริรยาที่ไมบังเกิดอีกนั้นแล เปนเกษมปราศจากภัย 
พิจารณาเห็นอยางนี้ ไดชื่อวาสันติปทญาณประการ ๑

  อธิบายวา ปญญานั้นนอมไปสูพระนิพพาน อันเปนที่ระงับสังขารธรรมทั้งปวง เหตุดังนี้ จึง
เรียกวาสันติปทญาณ

  ใชแตเทานั้น ปญญาที่พิจารณาเห็นวากิริยาที่รูปธรรมแลอรูปธรรม บ มิไดประพฤติเปนไป
ในภพนี้ แลเปนที่เกษมปราศจากภัยพิจารณาเห็นอยางนี้ ก็ไดชื่อวาสันติปทญาณเหมือนกัน

  ใชแตเทานั้น ปญญาอันพิจารณาเห็นวากิริยาที่นิมิต คือหาสังขารธรรมบมิได สังขารธรรม
สิ้นสูญไปไมมีสืบตอไปอีกนั้น ไดชื่อวาเกษมปราศจากภัยดวยแท

  ถายังมีสังขารธรรมอยูตราบใด ก็ไดชื่อวามีภัยอยูตราบนั้น ถาไมมีสังขารธรรม ขาดจาก
สังขารธรรมแลวกาลใด ก็ไดชื่อวาถึงที่เกษมปราศจากภัยในกาลนั้น

  ปญญาอันพิจารณาเห็นวากิริยาที่หาสังขารธรรมบมิไเดนั้น ไดชื่อวาถึงที่อันเกษมปราศจาก
ภัย เห็นอยางนี้ ก็ไดชื่อวาสันติปทญาณประการ ๑

  อนึ่ง ปญญาอันพิจารณาเห็นวากุสลากุสลกรรม ซึ่งเปนเหตุเปนปจจัยตกแตงปฏิสนธิในภพ
เบื้องหนานั้น ถาไมมีในสันดานแหงสัตวจําพวกใด สัตวจําพวกนั้น ก็ไดชื่อวาถึงที่เกษมปราศจากภัย
เปนแท ปญญาพิจารณาเห็นฉะนี้ ก็ไดชื่อวาสันติปทญาณประการ ๑

  ปญญาที่พิจารณาเห็นวา ถาหาปฏิสนธิวิญญาณบมิได สิ้นปฏิสนธิวิญญาณแลวก็ไดชื่อวา
เกษมปราศจากภัยเปนแท ปญญาพิจารณาเห็นอยางนี้ก็จัดเปนสันติปทญาณประการ ๑

  ปญญาพิจารณาเห็นวาชาติบมิได ไมเวียนเอาชาติสิ้นชาติแลวก็ไดชื่อวาเกษมปราศจาก
ภัย เห็นอยางนี้ ก็จัดเปนสันติปทญาณประการ ๑

  ปญญาพิจารณาเห็นวาหาชราบมิได สิ้นแกสิ้นชรานั้นก็ไดชื่อวาเกษมปราศจากภัย เห็น
อยางนี้ ก็ไดชื่อวาสันติปทญาณประการ ๑

  ปญญาพิจารณาเห็นวาถาหากโรคาพยาธิบมิไดพนจากโรคาพยาธิ สิ้นจากพยาธิแลว ก็ได
ชื่อวาเกษมปราศจากภัย เห็นอยางนี้ก็ไดชื่อวา สันติปทญาณประการ ๑

  ปญญาพิจารณาเห็นวา ถาหามรณะบมิไดไมเวียนตายตอไปแลวก็ไดชื่อวาเกษมปราศจาก
ภัย เห็นอยางนี้ ก็ไดชื่อวาสันติปทญาณประการ ๑

  ปญญาพิจารณาเห็นวา สิ้นความโศกเศราแลว ก็ไดชื่อวาเกษมนิราศภัย เห็นอยางนี้ ก็
จัดเปนสันติปทญาณประการ ๑

  ปญญาพิจารณาเห็นวา ถาหาปริเทวนาการบมิได ตัดความรองไหร่ําไรขาดแลว ไมรูรองไห
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ตอไปอีกแลวกาลใด ก็ไดชื่อวาเกษมนิราศภัย ในกาลนั้น ปญญาเห็นอยางนี้ ก็ไดชื่อวาสันติปทญาณ
ประการ ๑

  ปญญาพิจารณาเห็นวา ถาปราศจากสะอื้นอาลัยสิ้นสุดแลว ตัดสะอื้นอาลัยขาดแลว ก็ได
ชื่อวาถึงที่เกษมนิราศภัย เห็นอยางนี้ก็ไดชื่อวาสันติปทญาณประ การ ๑

  นักปราชญพึงสันนิษฐานวา สันติปทญาณนี้นอมไปสูพระนิพพานพิจารณาเอาคุณพระ
นิพพาน ที่ปราศจากทุกข ปราศจากภัยนั้นเปนอารมณฝายวาอาทีนวญาณนั้น พิจารณาเอาทุกขเอาภัย
เปนอารมณ ตกวาปญญาทั้งสองนี้มีอารมณนั้นผิดกันอยูฉะนี้ เหตุดังนั้นพระผูเปนเจาพุทธโฆษาจารย 
จึงสําแดงอรรถาธิบายวา สันติปทญาณนี้มีอารมณเปนปฏิปกษกันกับอารมณแหงอาทีนวญาณ ถาจะ
นับโดยพิสดารนั้นอาทีนวญาณที่พิจารณาเห็นภัยนี้นับได ๑๕ ประ การ ดวยสามารถบท ๑๕ แตทวา
บททั้ง ๒ คือ นิพฺพตฺติกยํ ๑ ชาติภยํ ๑ ทั้ง ๒ บทนี้เปนคําเปลี่ยนแหงบทเบื้องตน คือ “อุปฺปาโท 
ภย”ํ

  บททั้ง ๒ คือ คติภยํ ๑ อุปตฺติภยํ ๑ ทั้งสองบทนี้เปนคําเปลี่ยนแหงบท คือ “ปวตฺติภยํ”
บท ๖ บท คือ ชราภยํ ๑ พยาธิภยํ ๑ มรณภยํ ๑ โสโกภยํ ๑ ปริเทวภยํ ๑ อุปายาโสภยํ ๑ ทั้ง 
๖ บทนี้เปนคําเปรียบแหงบท คือ “นิมิตฺตภยํ”

  อาศัยเหตุที่เปนคําเปลี่ยนเสีย ๑๐ บทแลว ยังคงอยู ๕ บท คือ อุปฺปาโทภยํ ๑ ปวตฺติภยํ 
๑ นิมิตฺตภยํ ๑ อายุหนาภยํ ๑ ปฏิสนฺธิภยํ ๑ ทั้ง ๕ บทนี้เปนวัตถุอาทีนวญาณ

  นักปราชญผูจะนับอาทีนวญาณ ที่พิจารณาเห็นเปนภัยนั้นพึงนับเอาแต ๕ ประการ นับเอา
ตามบทที่จัดเปนวัตถุ แหงอาทีนวญาณนั้น บทที่เปนคําเปลี่ยน ๑๐ บทนั้น อยานับเอาเลยเพราะยอ
เขาเสียในบท ๕ บท นั้นแลว

  ถึงในสันติปทญาณนั้นก็ยอเสีย ๑๐ บท นับเอาแต ๕ บท นับสันติปทญาณแต ๕ ประการ 
พึงถือเอาอาทีนวญาณนั้นเปนเยี่ยงอยางเถิด

  สมเด็จพระมหากรุณาเมื่อตรัสเทศนาสันติปทญาณ โดยนัยดังวิสัชนามาฉะนี้แลว ลําดับนั้น
จึงตรัสเทศนาอาทีนวญาณซ้ําอีกเลา อาทีนวญาณที่ตรัสเทศนาซ้ําอีกเลานี้ มีอารมณตางกันกับ
อาทีนวญาณที่ตรัสวิสัชนาในที่เดิม ๆ นั้น พิจารณาโดยนัยอาทีนวญาณ ที่ตรัสเทศนาอีกเลานี้ 
พิจารณาโดยทุกขังวา

  “อุปฺปาโท ทุกฺขนฺติ ภยตูปฎเน ปฺญา อาทีนเว ญาณํ ปวตฺตํ ฯลฯ อุปายาโส
ทุกขนฺติภยตูปฎาเน ปฺญา อาทีนเว ญาณ”ํ

  อธิบายวา ปญญาที่พิจารณาเห็นวา “อุปฺปาโท ทุกฺข” กิริยาที่บังเกิดแลว ๆ เลา ๆ ไมสิ้น
ไมสุดไมหยุดไมยั้งนี้ เปนทุกขอันใหญแหงสรรพสัตวทั้งปวง พิจารณาเห็นอยางนี้ จัดเปนอาทีนว
ญาณประการ ๑

  ปญญาพิจารณาเห็นวา “ปวตฺติทุกฺขํ” กิริยาที่รูปธรรมแลอรูปธรรม แตบรรดาที่บังเกิดแลว
แลประพฤติเปนไปในไตรภพนี้ประกอบไปดวยทุกขเปนอันมากยิ่งนัก ไมรูหมดไมรูสิ้น เห็นอยางนี้ก็
จัดเปนอาทีนวญาณประการ ๑

  ปญญาที่พิจารณาเห็นวา สังขารธรรมมากไปดวยทุกขนั้นก็ดี พิจารณาเห็นวากุสลากุสล
กรรม ที่เปนปจจัยตกแตงปฏิสนธิในเบื้องหนานั้นเปนกองทุกขก็ดี พิจารณาเห็นวาปฏิสนธิเปนกอง
ทุกขก็ดี พิจารณาเห็นวาเปนกองทุกขก็ดี เห็นวาบังเกิดกในกําเนิด ๔ วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙ 
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เปนกองทุกขนั้นก็ดี พิจารณาเห็นวากิริยาที่วิบากจิตใหสําเร็จผลเปนกองทุกขก็ดี เห็นวากิริยาที่เวียน
เอาชาติกําเนิดเปนกองทุกข สภาวะโศกเศราเปนกองทุกข กิริยาที่รองไหร่ําไรเปนกองทุกขกิริยาที่
สะอื้นไหเปนกองทุกขสิ้น ทั้งปวงนี่แตลวนจัดเปนอาทีนวญาณและอัน ๆ นับอาทีนวญาณที่พิจารณา
เห็นทุกขโดยนัยพิสดารไดถึง ๑๕ ประการ ตามบท ๑๕ บทนั้น แตทวาใหนับเอาแต ๕ ยอบท ๑๐ บท
ที่เปนคําเปลี่ยนเขาเสียตามนัยหนหลัง

  เมื่อสําแดงอาทีนวญาณ อันพิจารณาเห็นกองทุกขโดยสังเขป คือ รวมเขาเสียสําแดงแต 
๕ ประการเสร็จแลว ลําดับนั้นจึงสําแดงสันติปทญาณสืบตอไปตามนัยไปยาลวา “อนุปฺปาโท สุขนฺ
ติ ขนฺติ ปเท ญาณํ อปฺปวตฺตํ ฯ เป ฯ อนุปฺปายาโส สุขนฺติ สนฺปเทติ ญาณํ” 

  อธิบายวา ปญญาอันพิจารณาเห็นวา กิริยาที่สิ้นภพสิ้นชาติบมิไดบังเกิดสืบไปนี้เเลเปนสุข
แท ปญญาเห็นฉะนี้ จัดเปนสันติปทญาณประการ ๑

  ปญญาพิจารณาเห็นวา ถารูปธรรมแลอรูปธรรมบมิไดประพฤติเปนไปในไตรโลกแลวก็
จัดเปนสุขโดยแท เห็นฉะนี้จัดเปนสันติปทญาณประการ ๑

  ปญญาพิจารณาเห็นวา หาสังขารธรรมมิไดสิ้นสูญขาดจากสังขารธรรมแลวก็เปนสุขแท
เห็นฉะนี้จัดเปนสันติปทญาณประการ ๑

  ปญญาพิจารณาเห็นวา ถากุสลากุสลกรรมจะตกแตงปฏิสนธิบมิไดแลวก็เปนสุขแท เหตุ
ฉะนี้ จัดเปนสันติปทญาณประการ ๑

  ปญญาพิจารณาเห็นวาหาปฏิสนธิคติบมิไดเปนสุขแทนั้นก็ดี

  เห็นวาถาไมบังเกิดในกําเนิด ๔ ไมบังเกิดในวิญญาณฐิติ ๗ แลสัตตาวาส ๙ แลวก็เปนสุข
แท เห็นอยางนั้นก็ดี

  เห็นวาถาวิบากจิตบมิอาจใหสําเร็จผลได ตัดวิบากขาดนี้แลเปนสุขแทเห็นอยางนี้ก็ดี

  เห็นวาถาไมเวียนเอาชาติสืบตอไปแลวก็เปนสุขแท เห็นอยางนั้นก็ดี

  เห็นวาหาชราบมิไดเปนสุขแทก็ดี เห็นวาหาพยาธิบได เปนสุขแทก็ดี เห็นวาหามรณะบ
มิไดเปนสุขแทก็ดี เห็นวาหาความโศกบมิไดเปนสุขแทก็ดี เห็นวาหาปริเทวทุกขบมิไดเปนสุขแทก็ดี 
เห็นขาดจากสะอื้นอาลัยเปนสุขแทก็ดี ปญญาพิจารณาเห็นตาง ๆ อยางสําแดงมาฉะนี้ แตลวนจัดเปน
สันติปทญาณแตละอัน ๆ นับโดยพิสดารได ๑๕ ประการ แตทวารวบเขาเสียคงยกขึ้นสําแดงแต ๕
ประการเหมือนดวยสันติปทญาณที่สําแดงแลวแตหลัง

  ลําดับนั้น จึงมีพระพุทธฏีกาตรัสเทศนาสําแดงอาทีนวญาณซ้ําอีกเลามีลําดับแหงบทนั้นห
มือนนัยหนหลัง แปลกกันแตวิธีที่พิจารณา

  ในวารเปนปฐมนั้น อาทีนวญาณ พิจารณาเห็นวาอาการมีความบังเกิดเปนตน แตลวนเปน
ภัยสิ้นทั้งปวง

  ในวารเปนคํารบ ๒ นั้น อาทีนนวญาณพิจารณาเห็นวาอาการมีบังเกิดเปนตนแน แตลวน
เปนทุกขสิ้นทั้งปวง

  ในวารเปนคํารบ ๓ ที่สําแดงบัดนี้ อาทีนวญาณพิจารณาเห็นวาอาการทั้งปวง มีบังเกิดสืบ
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ตอไปเปนตนนั้น แตลวนประกอบไปดวยอามิสทั้งปวง

  อามิสนั้นประสงคเอาธรรม ๓ ประการ คือ

  กิริยาที่เวียนไปในสงสาร ก็จัดเปนอามิสประการ ๑

  ขันธาทิโลก ก็จัดเปนอามิสประการ ๑

  กิเลสธรรมทั้งปวง ก็จัดเปนอามิสประการ ๑

  เปนใจความวา ปญญาพิจารณาเห็นอาการทั้งปวงมีบังเกิดสืบตอไปเปนตน มีสะอื้นอาลัย
เปนที่สุดวาประกอบดวยอามิสนั้นจัดเปนอาทีนวญาณแตละอัน ๆ นับโดยบท ๑๕ มี “อุปฺปาโท สา
มิส”ํ เปนตนมี “อุปฺปายาโส สามิสํ” เปนที่สุดนั้นไดอาทีนวญาณถึง ๓๕ แตทวารวบเขาเสีย ๑๐ 
บท นับเอาแต ๕ บทในเบื้องหนาตกวานับเอาอาทีนวญาณแต ๔ ประการโดยนัยหนหลัง

  เมื่อสําแดงอาทีนวญาณ ดวยประการอันประกอบดวยอามิสจบลงแลวลําดับนั้นจึงสําแดง
สันติปทญาณ อันเปนไปดวยอาการอันพิจารณาเห็นวากิริยาที่ไมบังเกิดสืบไปเปนตน ตราบเทาจนถึง
กิริยาที่ขาดจากสะอื้นอาลัยเปนที่สุดนั้น แตลวนปราศจากอามิสทั้ง ๓ ประกอรคือ ปราศจากกิริยาที่
เวียนไปในสงสารประการ ๑ ปราศจากขันธาทิโลกประการ ๑ ปราศจากกิเลสประการ ๑

  เมื่อสําแดงสันติปทญาณ อันพิจารณาซึ่งอาการอันปราศจากอามิสโดยบท ๑๕ มี “อนุปฺ
ปาโท นิรามิสํ” เปนอาทิ มี “มีอนุปฺปายาโส นิรามิสํ” เปนที่สุด รวบเขาเสีย ๑๐ บทนับเอาแต ๕ 
บทในเบื้องตน คงนับสันติปทญาณแต ๕ ประการเสร็จแลว ลําดับนั้นจึงสําแดงอาทีนวญาณดวยบท 
๑๕ บทอีกเลา มี “อุปฺปายาโส สงฺขารา” เปนตน มี “อุปฺปาโท สงฺขารา” เปนที่สุด

  อธิบายวาอาทีนวญาณนั้น พิจารณาเห็นวากิริยาที่บังเกิดสืบตอไปไมสิ้นไมสุด เกิดแลวเกิด
เลานั้นมิใชอื่น คือสังขารธรรม

  วัตถุที่บังเกิดแลวแลประพฤติเปนไปในภพ เสวยทุกขเวทนามีประการตาง ๆ นั้น ก็มิใชอื่น
คือสังขารธรรมตลอดไปจนถึงอุปายาสทุกขอันมีลักษณะใหอาลัยนั้นแตลวนเปนสังขารธรรมสิ้นทั้งนั้น
จะไดเปนอื่นหาบมิได

  ในวาระอันนี้ ก็รวบบท ๑๐ บทเขาเสีย นับเอาแต ๕ บทในเบื้องตน คงนับเอาทีนวญาณแต 
๕ ประการโดยนัยหนหลัง

  เมื่อสําแดงอาทีนวญาณดวยอาการอันพิจารณา ซึ่งกิริยาที่บังเกิดเปนตนวาเปนสังขารธรรม
จบลงแลว ลําดับนั้นจึงสําแดงสันติปทญาณอันเปนไปดวยอาการอันพิจารณาเห็นวา กิริยาที่ไมบังเกิด
สืบไปเปนตนตราบเทาจนถึงกิริยาที่ขาดจากสะอื้นอาลัยเปนที่สุดนั้น แตลวนเปนนิพพานอื่นดวยกัน 
จะเปนสิ่งอื่นหาบมิได

  ในวาระอันนี้ก็รวบบท ๑๐ บทเขาเสีย นับเอาแต ๕ บท ในเบื้องตน คงนับสันติปทญาณแต 
๕ ประการเหมือนนัยหนหลัง

  เมื่อสําแดงสันติปทญาณโดยสทุธิกนัยจบลงแลว ลําดับนั้นจึงสําแดงสันติปทญาณโดยมิ
สกนัยวา

  “อุปฺปาโท สงฺขารา อนุปฺปาโท นิพฺพานนฺติ สนฺติปเท ญาณํ ปวตฺตํ ฯ เป ฯ อุปฺปา
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ยาโส สงฺขารา อนุปฺปายาโส นิพฺพานนฺติ สนฺติปเท ญาณ”ํ 

  อธิบายวา ปญญาที่พิจารณาเห็นวา กิริยาที่บังเกิดสืบตอไปนั้นเปนสังขารธรรม กิริยาที่ไม
บังเกิดสืบตอไปนั้นเปนนิพพาน ปญญาพิจารณาเห็นดังนั้น ตลอดไปตราบเทาถึงปญญา อันพิจารณา
เห็นวาสะอื้นอาลัยเปนสังขารธรรม ปราศจากสะอื้นอาลัยเปนนิพพานตลอดถึงบทที่จัดเปนสันติปท
ญาณแตละอัน ๆ แตทวาควรจะรวบเสีย ๑๐ บท เพราะเหตุเปนคําเปลี่ยน ควรจะนับเปนสันติปทญาณ
แต ๕ บทในเบื้องตน ประดุจนัยที่สําแดงแลวแตหลัง

  สิริอาทีนวญาณ จําเดิมแตบทวาระเปนปฐมนั้นมา เปนอาทีนวญาณ ๒๐ ทัศ ฝายสันติปท
ญาณนั้น สิริแตตนมาเปนสันติปทญาณ ๒๕ แตทวาภัยแลทุกขแลอามิสแลสังขารนั้น เปนเววจนะแหง
กัน ตางกันแตพยัญชนะอรรถาธิบายบมิไดตางกัน เหตุฉะนี้ ถึงทีเมื่อจะสําแดงสังเขปนั้น ทานยอมยน
เขาเสียนับเอาอาทีนวญาณคงอยูดวยแต ๕ สันติปทญาณก็คงอยูแต ๕ ประการ ประสมเขาเปน
ปญญา ๑๐ สมดวยบทพระคาถาวา

  อุปฺปทฺจ ปวตฺตฺจ  นิมิตฺตํ ทุกฺขนฺติ ปสฺสติ

  อายุหนํ ปฏิสนฺธึ  ญาณํ อาทีนเว อิทํ

  อานุปฺปาทํ อปฺปาวตฺตํ   อนิมิตฺตํ สุขนฺติ จ

  อานายุหนา ปฏิสนฺธิ  ญาณํ สนฺติปเท อิทํ

  อาทีนเว ญาณฺจ   ปฺจฏาเนสุ ชายติ

  ปฺจฏาเน สนฺติปเท  ทสฺญาเณ ปชานาติ

  ทฺวินฺนํ ญาณานํ กุสลาตา  นานาทิฏ ีสุ น กมฺปตีติ

  อธิบายในบาทพระคาถานี้ ก็เหมือนอรรถาธิบายอันกลาวแลวแตหลังมีวิเศษแตที่สําแดง
อานิสงสในเบื้องปลาย

  ขอสําแดงอานิสงสนั้นวา พระโยคาพจรเจาทั้งหลายผูไดซึ่งปญญา ๑๐ คือฝายอาทีนว
ญาณ ๕ ฝายสันติปทญาณ ๕ แลวแลฉลาดรวบปญญาทั้ง ๑๐ นี้เขาไวใหเปนแตสอง คืออาทีนว
ญาณ ๕ นั้นรวบเขาเปน ๑ สันติปทญาณนั้นรวบเขาเปน ๑ รูสันทัดชัดเจนในปญญา ๒ ประการนี้แลว
กาลใดพระโยคาพจรนั้นก็จะมิไดกัมปนาทหวั่นไหวดวย มิจฉาลัทธิทิฏฐิธรรมนิพพานวาททิฏฐิเปนตน
เปนประธานในกาลนั้น

  ขอซึ่งสําแดงสันติปทญาณ ประดับไวในหองแหงอาทีนวญาณนี้ ดวยมีประโยชนจะสําแดง
อานิสงสแหงอาทีนวญาณ ที่สําเร็จดวยอํานาจแหงภยตูปฏฐานญาณนั้นประการ ๑

  จะใหบังเกิดชื่นชมโสมนัส แกพระโยคาพจรนั้นประการ ๑

  เพราะเหตุวาพิจารณาเห็นภัยเห็นโทษแลว จิตก็จะนอมไปในพระนิพพานธรรม อันเปน
ปฏิปกษแหงภัยแลโทษนั้น

  “อาทีนวานุปสฺสนาญาณํ นิฏ ิตํ” จบอาทีนวญาณแตเทานี้



- 111 -

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 3
คัดจาก  http://www.larnbuddhism.com/visut/

พิมพโดย  แมพลอย โกกนุท

  แตนี้จะสําแดงนิพพิทาญาณสืบตอไป

  “เอวํ สพฺพสงฺขารา อาทีนวโต ปสฺสนฺโต” เมื่อพระโยคาพจรเจาพิจารณาเห็นสังขาร
ธรรมทั้งปวงประกอบดวยโทษ โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้ จิตนั้นก็จะมีความกระสันเหนื่อยหนายจาก
ภพ เหนื่อยหนายจากกําเนิดแลคติ เหนื่อยหนายจากวิญญาณฐิติ แลสัตตาวาสบมิไดรักใครอาลัย
อาวรณอยูในโลกสันนิวาส เปรียบประดุจดังพระยาสุวรรณราชหงสอันมิไดยินดีที่จะลงในหลุมอัน
โสโครกแทบประตูบานจัณฑาล พระยาสุวรรณราชหงสนั้นยอมยินดีที่จะลงในเชิงเขาจิตรกูฏ แลมหา
สระทั้ง ๘ อันนี้แลมีฉันใด พระยาราชหงสคือ พระโยคาพจรเจานั้น เมื่อพิจารณาเห็นโทษแหงสังขาร
ธรรมทั้งปวงโดยนัยที่สําแดงมาแลวแตหนหลังนั้น ก็บังเกิดความกระสันเหนื่อยหนายบมิไดยินดีใน
สังขารธรรม ยินดีอยูแตในกิริยาที่จะจําเริญอนุปสสนาทั้ง ๗ คือ อนิจจานุปสสนา ทุกขานุปสสนา
อนัตตานุปสสนา นิโรธานุปสสนา โดยนัยที่สําแดงมาแลวแตหลัง  “เอวํ ตถา” มีอุปมาดังพระยา
สุวรรณราชหงส อันมิไดยินดีในหลุมแทบประตูบานจัณฑาล ยินดีแตจะลงในเชิงเขาจิตรกูฏแลมหา
สระทั้ง ๗ นั้น

  ถามิฉะนั้นเปรียบประดุจราชสีห อันมิไดยินดีที่จะอยูกรงทอง ราชสีหนั้นยอมยินดีอยูในปา
พระหิมวันต อันกวางขวางได ๓ พันโยชน แลมีฉันใด ราชสีหคือพระโยคาพจรนั้น ก็บมิไดยินดีในสุคติ
ภพทั้ง ๓ คือ กามสุคติภพแลรูปภพแลอรูปภพ ยินดีอยูแตในอนุปสสนาทั้ง ๓ คือ อนิจจานุปสสนา ทุก
ขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา มีอุปไมยดังนั้น

  มิฉะนั้นเปรียบประดุจพระยาคชสารตัวประเสริฐ เชื่อชาติฉัททันตมีพรรณเผือกผูผอง มีหาง
แลงวงนิมิตประถึงพื้น มีอิทธิฤทธิ์ดําเนินไดในเวหา อันมิไดยินดีที่จะอยูในทามกลางพระนคร พระยา
ฉัททันตนั้นยอมยินดีที่จะอยูในฉัททันตสระในปาหิมวันตแลมีฉันใด พระยาคชสารคือพระโยคาพจรนี้
มิไดยินดีในสังขารธรรมทั้ง ยินดีในพระอมตะมหานิพพาน อันเปนที่ระงับสังขาร มีจิตนอมไปสูพระ
นิพพานโอนไปสูพระนิพพานเงื้อมไปสูพระนิพพาน มีอุปไมยดังนั้น

  นักปราชญพึงสันนิษฐานวา นิพพิทาญาณกับภยตูปฏฐานญาณแลอาทีนวญาณทั้ง ๓
ประการนี้ ตางกันแตชื่อเรียก ตางแตพยัญชนะอรรถอันเดียวกัน อรรถจะไดตางกันหาบมิได เหตุดังนั้น
พระโบราณาจารยจึงกลาวสระบาลีสําแดงขออันนี้วา  “ภยตูปฏานํ เอกเมว ตินินามานิ ลภติ” วา 
ภยตูปฏฐานญาณอันเดียวนี้แลไดชื่อ ๓ ชื่อ เมื่อพิจารณาสังขารโดยภัยก็ไดชื่อวาภยตูปฏฐานญาณ
เมื่อพิจารณาสังขารโดยโทษ ก็ไดชื่อวาอาทีนวญาณ เมื่อเห็นภัยเห็นโทษแหงสังขารแลวแลเหนื่อย
หนาย ก็ไดชื่อวานิพพิทาญาณ

“นิพฺพิทานุปสฺสนาญาณํ นิฏ ิตํ” สําแดงนิพพิทาญาณจบแตเทานี้

  แตนี้จะสําแดงมุญจิตุกามยตาญาณตอไป

  “อิมินา นิพฺพินทาญาเณน อิมสฺส กุลปุตฺตสฺส นิพฺพินทนฺตสฺส อุกฺกณฺนฺตสฺส” 

  เมื่อพระโยคาพจรกุลบุตรผูจําเริญนิพพิทาญาณนี้ มีความกระสันเหนื่อยหนายจากสังขาร
ธรรม บมิไดยินดีปรีดาในสังขารธรรมแลวนั้นกาลใด จิตแหงพระโยคาพจรนั้นก็มิไดเกี่ยวมิไดของ บ
มิไดติดพันอยูในสังขารธรรมอันใดอันหนึ่งเลย จิตนั้นปรารถนาแตที่จะไปใหพนจากแห แลปรารถนา
จะใครพนจากแห

  มิฉะนั้นเปรียบประดุจดังกบอันอยูในปากงู แลปรารถนาจะใครพนจากปากงู

  มิฉะนั้นเปรียบประดุจไกปาอันบุคคลผูขังไวในกรง แลปรารถนาจะไปใหพนจากกรง
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  มิฉะนั้นเปรียบประดุจเนื้ออันติดบวงมั่น แลดิ้นรนปรารถนาจะไปใหพนจากบวง

  มิฉะนั้นเปรียบประดุจงู อันอยูในเงื้อมมือแหงหมองู แลปรารถนาจะหนีไปใหพนจากเงื้อม
มือแหงหมองู

  มิฉะนั้นเปรียบประดุจชางสาร อันจมอยูในเปอกตม แลปรารถนาจะรื้อตนใหพนจากเปอก
ตม

  มิฉะนั้นเปรียบประดุจพระยานาค อันอยูในปากแหงพระยาครุฑ แลปรารถนาแตที่จะไปให
พนจากปากครุฑ

  มิฉะนั้นเปรียบประดุจพระจันทร อันอยูในปากแหงราหู แลปรารถนาจะออกไปใหพนจาก
ปากราหู

  มิฉะนั้นเปรียบประดุจบุรุษ อันศัตรูแวดลอมอยูโดยรอบ แลปรารถนาจะไปใหพนจากปาก
ศัตรู

  ปลาอันของอยูในแหเปนอาทินั้น ดิ้นรนขวนขวายที่จะไปใหพนแลมีฉันใด

  พระโยคาพจรกุลบุตรผูไดสําเร็จมุญจิตุกามยตาญาณ ก็มีความปรารถนาแตจะไปใหพน
จากสังขารธรรม มีอุปไมยดังนั้น

  “มฺุจิตุกามยตาญาณํ นิฏ ิตํ” สําแดงมุญจิตุกามยตาญาณจบแตเพียงเทานี้

  แตนี้จะสําแดงปฏิสังขาญาณสืบตอไป  “โส เอวํ สพฺพภวโย นิคติ ิติวาสตเตหิ สเภท
เกหิ สงฺขาเรหิ มฺุจิตุกาโม” 

  เมื่อพระโยคาพจรกุลบุตรปรารถนาจะไปใหพนจากสังขารธรรมอันประกอบดวยประเภทอัน
ตางดวยสามารถทองเที่ยวไปในพิภพทั้งปวง แลกําเนิด ๔ แลคติ ๕ วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙ 
ประการฉะนี้แลว

   “ติลกฺขณํ อาโรเปตฺวา” พระโยคาพจรเจานั้นพึงยกปญญาขึ้นสูพระไตรลักษณ
พิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายดวยปฏิสังขานุปสสนาญาณกําหนดกฏหมายโดยอาการเปนอันมากใน
พิธีพิจารณา อนิจจังลักษณะนั้น พิจารณาโดยอาการเปนอาทิคือ  “อนิจฺจนฺติกโต” พิจารณาโดย
อาการอันบมิไดเที่ยงนั้นประการ ๑

   “ตาวกาลิกโต” พิจารณาโดยอาการเหมือนดวยของยืมเขามาประการ ๑

   “อุปปาทฺวยปริจฺฉินฺนโต” พิจารณาโดยกําหนด ซึ่งกิริยาอันบังเกิดแลวแลฉิบหาย
ประการ ๑

   “ปโลกโต” พิจารณาใหเห็นสังขารธรรมนั้น มีสภาวะขาดเด็ดกระเด็นออกดวยอํานาจ
พยาธิทุกขแลมรณาประการ ๑

   “จลโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมนั้น ไหวอยูดวยพยาธิแลชราแลมรณะธรรมนั้น
ประการ ๑
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   “ปภงฺโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมนั้น บางคาบมีสภาวะทําลายเอง บางคาบ
ทําลายดวยความเพียรแหงผูอื่นอีกประการ ๑

   “อธุวโต” พิจารณาใหเห็นสังขารธรรมบมิไดตั้งอยูเปนนิตยยอมทอดทิ้งกลิ้งอยูในสถาน
ประเทศตาง ๆ ไมมีกําหนดประการ ๑

   “วิปริณามธมฺมโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมมีสภาวะวิปริตแปรปรวนประการ ๑

   “อสารกโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมหาแกนสารบมิได

   “วิถวโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรม มีแตความฉิบหายเปนเบื้องหนา บมิไดพนจาก
ความฉิบหายประการ ๑

   “สงฺขตโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมแลวดวยกุสลากุศลประชุมแตงประการ ๑

   “มรณธมฺมโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรม มีแตความตายเปนที่สุดประการ ๑

  ใหพระโยคาพจรเจายกปญญาขึ้นสูอนิจจลักษณะ พิจารณาดวยอาการเปนตนดังนี้

  ในพิธีพิจารณาทุกขลักษณะนั้น ใหพระโยคาพระจรเจาพิจารณาดวยอาการเปนอาทิ คือ

   “อภิณฺหปฏิปฬนโต” พิจารณาโดยอาการอันทุกขเบียดเบียนสังขารธรรมเนือง ๆ บมิรู
แลวประการ ๑

   “ทุกฺขขมโต” พิจารณาใหเห็นวากองทุกขทั้งปวงมีชาติทุกขเปนตนซึ่งครอบงําย่ํายี
สังขารธรรมนั้น ยากนักที่จะอดกลั้นทนทานไดประการ ๑

   “รุวตฺถุโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรม เปนวัตถุอันชั่วเปนของชั่วยิ่งกวาของทั้งปวง
ประการ ๑

   “โรคโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรม เปนโรคอยูเปนนิตยเปนไขอยูเปนนิตยประการ 
๑

   “คฌฺฆโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมเปนที่ไหลออกแหงกิเลสแลอสุจิโสโครกตาง 
ๆ เหมือนดวยฝปางเนาที่แตกเปนบุพโพโลหิตหวะเปอยออกไปนั้นประการ ๑

   “สลฺลโต” พิจารณาใหเห็นสังขารธรรม เหมือนดวยลูกปนอันยกเสียดเสียบแทง ยากนักที่
จะถอนไดประการ ๑

   “อฆโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมนั้น ประกอบดวยสิ่งอันลามกกวามากพนวิสัยเปน
ที่ติฉินนินทาแหงพระอริยเจา ๆ เกลียด อาย เบื่อหนายประการ ๑

   “อาพาธโต” พิจารณาใหเห็นสังขารธรรม ประการดวยอาพาธเปนนิตยนิรันดร สิ่งใดที่ไม
เปนที่รักไมเปนที่ปรารถนานั้น สังขารธรรมชักนําเอาสิ่งนั้นมาใหสิ่งนั้นบังเกิดขึ้นจนไดพิจารณาดังนี้
ประการ ๑

   “อีติโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมนั้นเปนตัวจัญไร นํามาซึ่งความรายความฉิบหาย
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เปนอันมากประการ ๑

   “อุปทฺทวโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมเปนตัวอุบาทวสิ่งที่ชั่วไมเคยพบ สังขารธรรม
ขืนเอามาสะสมลงประการ ๑

   “ภยโต พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมเปนบอเกิดแหงภัยทั้งปวงประการ ๑

   “อุปสคฺคโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมนี้ คือตัวอันตรายติดตามย่ํายีบีฑาประการ ๑

   “อตาณโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมทั้งปวงนี้ บมิอาจคุมครองรักษาสัตวผูใดผู
หนึ่งไดประการ ๑

   “อเลณโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมปราศจากที่เรนซอนถึงคราวจะปวยไขถึงคราว
จะแกตาย จะหาที่เรนซอนใหพนปวยพนไขใหพนตายนั้นหาไมไดเลยเปนอันขาด พิจารณาดังนี้
ประการ ๑

   “อสรณโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรม บมิอาจเปนที่พึ่งคุมครองปองกันชาติ แล
ชราพยาธิ แลมรณะไดนั้นประการ ๑

   “อาทีนวโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมมากไปดวยโทษประการ ๑

   “อฆมูลโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมเปนเคาเปนมูลแหงทุกขประการ ๑

   “วธกโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมมีปกติเบียดเบียนบีฑาเหมือนดังนาย
เพชฌฆาตประการ ๑

   “สาสวโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมประกอบดวยอาสวะกิเลสประการ ๑

   “มารามิสฺสโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมเปนเหยื่อแหงมารประการ ๑

   “ชาติธมฺมโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมอากูลมูลมองไปดวยชาติทุกขประการ ๑

  “ชราธมฺมโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมเอาเกียรณไปดวยชราทุกขติดตามรัดรึง
ประการ ๑

   “พยาธิธมฺมโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมมากไปดวยพยาธิทุกขครอบงําย่ํายี
ประการ ๑

  “มรณธมฺมโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมมีความมรณะอันแตกทําลายเปนที่สุด
ประการ ๑

   “โสกธมฺมโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมประกอบไปดวยโศกทุกข คือมากไปดวย
ความเดือดรอนระส่ําระสายประการ ๑

   “ปริเทวธมฺมโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมมากไปดวยปริเทวทุกข คือรองไหร่ําไร
น้ําตาไหนนั้นประการ ๑
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   “อุปายาสธมฺมโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมมากไปดวยอุปายาสทุกข คือสะอื้น
อาลัยประการ ๑

   “สงฺกิเลสิกธมฺมโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมมากไปดวยเศราหมองภายในและ
ภายนอกประการ ๑

  ใหพระโยคาพจรเจา ยกปญญาขึ้นสูทุกขลักษณะพิจารณาดวยอาการเปนตนดังนี้

  นัยหนึ่งใหพระโยคาพจรพิจารณาโดยอสุภลักษณะ อันบังเกิดเปนบริวารแหงทุกขลักษณะ
นั้นดวยอาการเปนอาทิ

   “อชฺญโต” คือพิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมนี้จักไดเปนที่ชอบเนื้อชอบเจริญใจแหง
นักปราชญ ผูเห็นโทษดวยปญญาจักษุนั้นหาบมิไดประการ ๑

   “ทุคฺคนฺธโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมเนื้ออากูลไปดวยกลิ่นเหม็นกลิ่นเนาประการ 
๑

   “เชคุจฺฉโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมนี้เปนของพึงเกลียดอยูเองเปนปกติธรรมดา
ประการ ๑

   “ปฏิกุลโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมโสโครกอยูเองแลวมิหนําซ้ําเอาสิ่งของอื่น ๆ 
โสโครกไปดวยประการ ๑

   “อมณฺฑนหตโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมนี้ ถาไมประดับแลวก็ปราศจากงามมี
งามอันขะจัดจาก เพราะเหตุที่ไมประดับเมื่อไมตกแตงขัดเกลา ไมประดับเครื่องประดับแลว อยาวาถึง
จะงามแกปญญาจักษุแหงนักปราชญเลย แตจะงามแกตาอันธพาลปุถุชนก็หางามไมพิจารณาให
เห็นชัดดังนี้ประการ ๑

   “วิรูปโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมนี้ไมดีเลยแตสักสิ่งสักอัน พิจารณาใหเห็นแต
ลวนไมดีอยางนี้ประการ ๑

   “วิกจฺฉโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมนี้พึงเกลียดตลอดภายในภายนอก พึงเกลียด
ทั้งพื้นต่ําและพื้นบน พึงเกลียดแกตน พึงเกลียดบุคคลผูอื่น พิจารณาอยางนี้ประการ ๑

  ใหพระโยคาพจร ยกปญญาขึ้นพิจารณาขึ้นพิจารณาอสุภลักษณะ อันเปนบริวารแหงทุก
ขลักษณะดวยประการฉะนี้

  ในพิธีพิจารณาอนัตตลักษณะนั้น ใหพระโยคาพจรเจาพิจารณาดวยอาการเปนอาทิ คือ

   “ปรโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมมีสภาวะแปรปรวนเปนอื่น ไมยั่งยืนไมมั่นไมคง
ประการ ๑

   “รตฺตโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมเปนริตตธรรม เพราะเหตุเปลาจากสภาวะเที่ยง
แทและงาม เปลาจากสภาวะเปนสุขและเปนอาตมาบมิไดเหมือนดังใจที่จะกําหนดกฏหมายประการ ๑

   “ตุจฺฉโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมนั้นควรจะรองเรียกชื่อวาตุจฉธรรม เพราะเหตุ
วาสังขารธรรมนี้ ที่จะงามจะดีเปนสุขอยูนั้นนอยนักนอยหนา ใหพิจารณาดังนี้ประการ ๑
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   “สฺุญโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมนี้เปนเครื่องดับเครื่องสูญประการ ๑

   “อสามิกโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมนี้หาเจาของบมิไดเพราะเหตุมาประพฤติ
ตามวิสัยแหงตน ตามถนัดแหงตน หาผูจะบังคับบัญชาวากลาวบมิไดประการ ๑

   “อนิสฺสรโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมนี้หาผูจะเปนใหญขูเข็ญขมขูบมิไดเลยเปน
อันขาด ถึงทานที่มีอาชญานุภาพปราบปรามปจจามิตรไดทั่วไปในพื้นปฐพีมณฑลนั้นก็ดี ก็มิอาจ
ปราบปรามสังขารธรรมได สังขารธรรมนี้เปนอิสระอยูแกตน ประพฤติตามวิสัยแหงตนถึงที่จะเจ็บก็เจ็บ 
ถึงที่จะปวดก็ปวด ถึงที่จะเมื่อยก็เหมื่อย ถึงที่จะมึนก็มึน ถึงที่จะแกก็แก ถึงที่จะตายก็ตาย ใครจะหาม
ก็ไมฟง เพราะเหตุฉะนี้จึงหาวาผูใดจะเปนใหญขูเข็ญขมขูบมิได พิจารณาใหเห็นชัดดังนี้ประการ ๑

   “อสวตฺติโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมบมิใชตนบมิใชของแหงตน เพราะเหตุไม
ประพฤติตามอํานาจแหงตนนั้นประการ ๑

  ใหพระโยคาพจรเจายกปญญาขึ้นสูอนัตตลักษณะ พิจารณาใหเห็นดวยอาการเปนตนดังนี้

  มีคําปุจฉาวา เหตุไฉนจึงใหพิจารณาดังนี้

  วิสัชนาวา ใหพิจารณาฉะนี้เพราะเหตุจะใหสําเร็จอุบายที่จะใหเปลื้องตนออกพนจากสังขาร
ธรรม เปรียบเหมือนบุรุษผูหนึ่งสุมปลาครอบงูเหาตัวหนึ่งลง บุรุษนั้นสําคัญวาปลา ยื่นมือลงไปตาม
ชองสุมควาเอาตนคอแหงงูเหานั้นได ก็ดีใจวาทีนี้เราจับปลาไดสําเร็จความปรารถนาแหงเราแลว

   “อุกฺขิปตฺวา” ครั้นยกขึ้นมาพนน้ําแลวแลเห็นแสกศีรษะทั้งสามรูวางูมีพิษ ความสดุง
ตกใจเห็นโทษ ก็มีจิตหนายจากอาลัยในที่จะถือเอา บุรุษนั้นมีความปรารถนาจะสละงูใหพนจากมือมิ
ใหทํารายอาตมาได จึงจับหางงูคลายขนดจากแขนตัวแลว ยกขึ้นแกวงเบื้องบนศีรษะสองสามรอบ
กระทําใหงูทุพพลภาพถอยกําลังลง สลัดพนจากมืออาตมาแลวก็รีบเร็วขึ้นจากน้ํายืนยังขอบฝงสระ
แลวกลับหนามาดูหนทางอันขึ้นมาไมเห็นอสรพิษติดตามมาแลวก็ดําริวา อาตมาพนจากอสรพิษอัน
ใหญอุปไมยดวยตัวพระโยคาพจรกุลบุตร เมื่อไดอาตมาภาพก็ยินดีถือวาเปนของอาตมา ดุจบุรุษจับ
คองูภายในสําคัญวาปลาแลวยินดีนั้น เมื่อพระโยคาพจรเจาจําเร็ญพระวิปสสนาหยั่งลง เห็นสังขาร
ธรรมโดยพระไตรลักษณะทั้ง ๓ คือ พระอนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ อนัตตลักษณะแลว และมีความ
สะดุงภยตูปฏฐานญาณ ปานดังบุรุษยกมือขึ้นจากชองสุมเห็นแสกศีรษะทั้งสามแหงงูแลวสะดุงตกใจ
นั้น เมื่อพระโยคาพจรเล็งเห็นโทษในสังขารดวยอาทีวานุปสสนาญาณแลว และเหนื่อยหนายดวย
นิพพิทานุปสสนาญาณนั้น ปานดังบบุรุษเห็นแสกศีรษะทั้งสามรูวา วางูมีความสะดุงตกใจ เล็งเห็น
โทษแลวก็หนาย ปรารถนาเพื่อจะสละใหพนจากอาตมา เมื่อพระโยคาพจรยกสังขารธรรมขึ้สูพระไตร
ลักษณะอีกเลาเมื่อจะตกแตงแสวงหาอุบายอันจะพนจากสังขารธรรมดวยปฏิสังขานุปสสนาแสวงหา
อุบายอันสละงูใหพนจากอาตมานั้น แทจริงขณะเมื่อบุรุษคลายงูจากแขนอาตมาแลวแกวงเวียนเหนือ
เศียรสิ้นสามรอบ กระทําใหทุพพลภาพบมิอาจเพื่อจะเลี้ยวขบอาตมาได ก็สละใหพนอาตมาไดเปนอัน
ดี จะมีอุปมาฉันใด และพระโยคาพจรพิจารณาสังขารยกขึ้นสูพระไตรลักษณะ กระทําใหทุพพลภาพ
ใหถึงซึ่งสภาวะบมิอาจเพื่อจะปรากฏดวยอาการอันเล็งเห็นวาเปนสุขวาตัวตนแลว ก็สละใหพนเปนอัน
ดี ก็อุปไมยดังนั้น

  ปญญาแสวงหาอุบายอันละสังขารธรรมดังนี้ ไดชื่อวาปฏิสังขานุปสสนาญาณบังเกิดใน
สันดานแหงพระโยคาพจรนั้น

   “ปฏิสงฺขานุปสฺสนาญาณํ นิฏฐิตํ” สําแดงปฏิสังขานุปสสนาญาณจบเทานี้

  แตนี้จักสําแดงสังขารุเบกขาญาณสืบตอไป
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   “โส เอวํ ปฏิสงฺขานุปสฺสนาญาเณน สพฺเพ สงฺขารา สฺญาติ ปริคฺคหิโต” พระ
โยคาพจรกุลบุตรนั้น เมื่อกําหนดกฏหมายพินิจพิจารณาเห็นวาสังขารธรรมเปนเครื่องสูญ ดวยปฏิสัง
ขานุปสสนาญาณโดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้แลวลําดับนั้นพระโยคาพจรจึงกําหนดอาการที่สูญ
ประกอบดวยเงื่องเปนสองเงื่อนแลว จึงพิจารณาที่สูญดวยอาการ ๑ แลวกระจายออกอีกเลา พิจารณา
ที่สูญอาการ ๘ ครั้นแลวขยายออกอีกพิจารณาที่สูญดวยอาการ ๑๐ แลวไมหยุดแตเพียงนั้นขยาย
ออกอีกพิจารณาที่สูญดวยอาการ ๑๒ แลวไมหยุดแตเพียงนั้นแผขยายออกพิจารณาที่สูญดวยอาการ 
๔๒ โดยนัยพิสดาร

  แลขอซึ่งกําหนดอาการที่สูญ ประกอบดวยเงื่อนเปนสองเงื่อนนั้น คือพระโยคาพจรกําหนด
วา  “สฺุญมิทํ อตฺเถ” สังขารธรรมนี้เปลาจากอาตมา บมิไดเปนอาตมาประการ ๑ กําหนด
วา  “สฺญมิทํ อตฺตนิเยน” สังขารธรรมนี้เปลาจากของอาตมา บมิไดเปนของอาตมาประการ ๑ 
เปน ๒ เงื่อนฉะนี้

  และขอซึ่งพิจารณาใหกระจายขยายออกเปน ๔ เงื่อนนั้น

  คือพระโยคาพจรพิจารณาวา  “นาหํ กฺวจินิ” ตัวตนแหงเรานี้จะไดมีในที่ใดที่หนึ่งในกาล
อันหนึ่งหามิได เปนเงื่อนอัน ๑

  พิจารณาวา  “น กสฺสจิ กิฺจนตสฺมึ” ตัวแทนแหงเราที่เราควรจะสําคัญวาเปนของตน
ควรจะนําไปใหเปนธุระกังวลแกบุคคลผูใดผูหนึ่งนั้นจะไดหาบมิได พิจารณาดังนี้เปนเงื่อนอัน ๑

  พิจารณานาวา  “น จ กฺวจินิ” ตัวตนแหงผูอื่นนั้นเลา จะไดมีในที่ใดที่หนึ่งในกาลอันใด
อันหนึ่งหาบมิได พิจารณาเห็นดังนี้เปนเงื่อนอัน ๑

  พิจารณาวา  “น จ มม กวฺจินิ กสฺมิฺจิ กิฺจนตฺถิ” ตัวตนแหงผูอื่น ที่ผูอื่นควรจะสําคัญ
วาเปนของตน ควรจะนํามาใหเปนธุระกังวลสิ่งใดสิ่งหนึ่งแกเรานี้ จะไดมีหาบมิได พิจารณาดังนี้เปนอัน 
๑

  สิริเปนอาการเห็นวาใชอาตมา ใชของแหงอาตมาทั้งภายในและภายนอก ตนเองก็เห็นวา
ของแหงตน ขอซึ่งโลกสังเกตกําหนดวาสัตววาบุคคล วาหญิงวาชายวามิตรวาชายวามิตรวาสหายวาพี่
วานองนั้นเมื่อพิจารณาใหละเอียดไปจะไดคงอยูตามสังเกตกําหนดนั้นหาบมิได แตลวนใชตนใชของ
ตน เปนสูญภาพเปลาไปสิ้นทั้งนั้น

  และขอซึ่งกระจายออกพิจาณาที่สูญดวยอาการทั้ง ๖ นั้นเลา คือพระโยคาพจรพิจารณาวา

   “จกฺขุสฺุญํ อตฺเตน วา” จักขุประสาทนี้เปลาจากอาตมา บมิเปนของอาตมาประการ ๑

   “จกฺขุสฺุญํ อตฺตนิเยน วา” พิจารณาวาจักขุประสาทเปลาจากอาตมา บมิเปนของ
อาตมาประการ ๑

   “จกฺขุสฺุญํ นิจฺเจน วา” พิจารณาวาจักษุประสาทเปลาจากสภาวะเที่ยง บมิไดเที่ยงแท
ประการ ๑

   “จกฺขุสฺุญํ ทุเวน วา” พิจารณาวาจักษุประสาทเปลาจากสภาวะยั่งยืนมั่นคง บมิมั่นมิคง
ประการ ๑

   “จกฺขุสฺุญํ สสฺสเตน วา” พิจารณาวาจักษุนี้เปลาจากชื่อวาเที่ยง ตามลัทธิดิรัตถียที่ถือ
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วาจักษุเที่ยงนั้น เปลาเเทไมมีสัตย ไมมีจริง พิจารณาดังนี้ประการ ๑

   “จกฺขุสฺูญํ อปริณามธมฺเมน วา” พิจารณาวาจักษุประสาทนี้เปลาจากอวิปริณามธรรม 
ที่จะไมแปรปรวนนั้นหาบมิได มีแตแปรปรวนเปนเบื้องหนา พิจารณาดังนี้ประการ ๑

  สิริเปนลักษณะพิจารณาที่สูญแหงจักษุประสาทดวยการ ๖ ดังนี้

  แลพิธีอันพิจารณาที่สูญ แหงโสตประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท กายประสาท
และหทยวัตถุนั้น แตละสิ่ง ๆ ก็ประกอบดวยอาการละหก ๆ เหมือนกันกับพิจาณาที่สูญแหงจักษุ
ประสาท

  แลรูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณ ธัมมารมณ นั้นก็ดี

  จักษุวิญญาณ และโสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ
นั้นก็ดี

  จักขุสัมผัส แลโสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัสนั้นก็ดี

  ตลอดตราบเทาถึงชราและมรณะนั้นแตละสิ่ง ๆ แตลวนประกอบดวยพิธีพิจารณาที่สูญ
บริบูรณดวยอาการหก ๆ เหมือนกันกับพิธีพิจารณาที่สูญแหงจักษุประสาท มีนัยดังสําแดงมาแลวนั้น

และขอซึ่งกระจายออกพิจารณาที่สูญดวยอาการ ๘ นั้น คือพระโยคาพจรพิจารณาวา

   “รู ป อสฺสารํ นิสฺสารํ สาราปคตํ นิจฺจสารสาเรน วา ” รูปนี้ไดชื่อวาใชแกนใชสาร บมิเปน
แกนสาร ปราศจากแกนสาร เพราะเหตุวาคุณ คือนิสสาระนั้นมิไดในรูป จะหาคุณที่เที่ยงแหงรูปนั้นหา
บมิไดเลยเปนอันขาด แกนสารคือสภาวะเที่ยงนั้น มิไดมีในรูปโดยปกติธรรมดาพิจารณาดังนี้ จัดเปน
อาการพิจารณาที่สูญแหงรูปนั้นปฐม

  แลอาการพิจารณาวา “ รู ป อสฺสารํ นิสฺสารํ สาราปคตํ ธุวสารสาเรน วา” รูปนี้ที่ไดชื่อวาใช
แกนใชสาร บมิเปนแกนสารปราศจากแกนสารเพราะเหตุวาคุณ คือธุวสารนั้นมิไดในรูป จะหาคุณที่
ยั่งยืนมั่นคงแหงรูปนั้นหามิไดเลยเปนอันขาด แกนสารคือสภาวะยั่งยืนมั่นคงนั้นมิไดมีในรูปเปนปกติ
ธรรมดาพิจารณาดังนี้ จัดเปนอาการพิจารณาที่สูญแหงรูปเปนคํารบ ๒

  แลอาการพิจารณาวา “ รู ป อสฺสารํ สาราปคตํ สุขสารสาเรน วา” รูปนี้ไดชื่อวาใชแกนสาร
บมิไดเปนแกนสาร ปราศจากแกนสาร เพราะเหตุวาคุณคือสุขสารนั้นมิไดมีในรูป จะหาคุณคือความสุข
อันบังเกิดแตรูปนั้น หาไดเปนอันยากยิ่งนัก คุณสารคือความสุขนั้นมิไดมีในรูปปกติธรรมดาพิจารณา
ดังนี้ จัดเปนอาการพิจารณาที่สูญแหงรูปเปนคํารบ ๓

  แลอาการพิจารณา “ รู ป อสฺสารํ นิสฺสารํ สาราปคตํ อตฺต สารสาเรน วา” รูปนี้ไดชื่อวาใช
แกนสาร บมิเปนแกนสารปราศจากแกนสารเพราะเหตุวา คุณคืออัตตสารนั้นมิไดมีในรูป อันจะหาคุณ
เปนตนเปนของแหงตน ซึ่งจะมีในรูปนั้นหาบมิไดเลยเปนอันขาด คุณสารคือสภาวะเปนตน เปนของ
แหงตนนั้นบมิไดมีในรูปเปนปกติธรรมดาพิจารณาดังนี้ จัดเปนอาการพิจารณาที่สูญแหงรูปเปนคํารบ 
๔

  แลอาการพิจารณาวา “ รู ป อสฺสารํ นิสฺสารํ สาราปคตํ นิจฺเจน วา” รูปนี้ไดชื่อวาใชแกนสาร 
ปราศจากแกนสาร เพราะเหตุวารูปนี้เปลาสภาวะเที่ยงพิจารณาดังนี้ จัดเปนอาการพิจารณาที่สูญแหง
รูปเปนคํารบ ๕
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  แลอาการพิจารณาวา “ รู ป อสฺสารํ นิสฺสารํ สาราปคตํ ธุเวน วา” รูปนี้ไดชื่อวาใชแกนสาร 
ปราศจากแกนสาร เพราะเหตุวารูปนี้เปลาจากสภาวะยั่งยืนแลมั่นคง อันจะแสวงหากิริยาที่ยั่งยืนมั่นคง
แหงรูปนี้หาเสียเปลายิ่งหาไปก็ยิ่งเปลายิ่งสูญ บมิไดพบไดปะรูปที่ยั่งยืนที่มั่นคงพิจารณาดังนี้ จัดเปน
อาการพิจารณาที่สูญแหงรูปเปนคํารบ ๖

  แลอาการพิจารณา “ รู ป อสฺสารํ สาราปคตํ ตสฺสเตน วา” รูปนี้ไดชื่อวาใชแกนสาร บมิเปน
แกนสารปราศจากแกนสาร เพราะเหตุวารูปนี้เปลาจากกิริยาที่ถือวาเที่ยงลัทธิเดียรถียที่ถือวารูปเที่ยง
นั้น ถือเปลาไมสัตยไมจริง พิจารณาดังนี้ จัดเปนอาการพิจารณาที่สูญแหงรูปเปนคํารบ ๗

  แลอาการพิจารณา “รู ป อสฺสารํ นิสฺสารํ สารปคตํ อวิปริณามธมฺเมน วา” รูปนี้ไดชื่อวาใช
แกนสาร บมิไดเปนแกนสารปราศจากแกนสาร เพราะเหตุวา รูปนี้เปลาจากอวิปปริณามธรรม รูปนี้ที่จะ
ไมแปรไมปรวนไปนั้นหาบมิได มีแตแปรปรวนไปเปนเบื้องหนา พิจารณาดังนี้ จัดเปนอาการพิจารณา
ที่สูญแหงรูปเปนคํารบ ๘

  แลเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละขันธ ๆ นั้น พระโยคาพจรพึงพิจารณาที่สูญดวย
อาการ ๓ เหมือนอยางพิจารณาที่สูญแหงรูปนี้เถิด

  ถึงจักขุแลโสตฆานแลชิวหา ตลอดไปตราบเทาถึงชราแลมรณะ

  นั้นใหพระโยคาพจรพิจารณาที่สูญแตละสิ่ง ๆ นั้น ใหประกอบดวยอาการ ๘ สิ้นดวยกัน

  แลวใหพระโยคาพจรพิจารณาที่สูญโดยนัยอุปมาวา รูป แลเวทนา แลสัญญา แลสังขาร
แลวิญญาณ จักขุแลโสต ฆาน แลชิวหาตลอดไปตราบเทาถึงชราแลมรณะนั้นปราศจากแกน
สาร  “ยถา นโฬ” เปรียบประดุจไมอออันสูญเปลาปราศจากแกน

  มิฉะนั้น  “ยถา เอรณฺโฑ” เปรียบประดุจไมละหุงไมมะเดื่ออันปราศจากแกน

  มิฉะนั้น  “ยถา สตวจโฉ” เปรียบประดุจไมสนุนแลไมมองกวาวอันปราศจากแกน

  มิฉะนั้น  “ยถา เผณุปณฺโฑ” เปรียบประดุจกอนแหงฟองน้ํา แลปุมเปอกอันหาแกนสาร
มิได

  มิฉะนั้น  “ยถา มรีจิ ยถา กทฺทล”ี เปรียบประดุจพยับแดด ตนกลวยอันปราศจากแกน

  มิฉะนั้น  “ยถา มายา” เปรียบประดุจคําโกหกมารยา อันหาแกนสารบมิได

  จบพิจารณาที่สูญโดยอาการ ๘ เทานี้

  แลพิจารณาที่สูญกระจายออกโดยอาการ ๑๐ นั้น

  “รตฺตโต” คือใหพระโยคาพจรกุลบุตร พิจารณาซึ่งรูปโดยสภาวะเปลาจากแกนสาร มีนิจ
สารเปนอาทิประการ ๑

  “ตุจฺฉโต” ใหพิจารณาซึ่งรูปโดยสภาวะ มีอายุนอยแลลามกประการ ๑

  “สฺุญโต” ใหพิจารณารูปโดยเปลาจากอัตตสาร คือบมิไดเปนตัวเปนตนประการ ๑
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พิมพโดย  แมพลอย โกกนุท

  “อนตฺตโต” ใหพิจารณารูปโดยสภาวะ ไบมิไดประพฤติตามอํานาจประการ ๑

  “อนิสฺสริยโต” ใหพิจารณารูปโดยสภาวะ ไมมีผูใดผูหนึ่งจะเปนอิสรภาพสามารถจะบังคับ
บัญชาไดประการ ๑

  “อกามํ การิยโต” ใหพิจารณารูปโดยสภาวะไมกระทําความปรารถนา จะกระทําใหเที่ยง
อยูเปนตนนั้น กระทําไมไดสําเร็จดังใจนึกใจหมาย เปรียบบุคคลอันเอาฟองน้ํามากระทําซึ่งภาชนะเปน
ตนและกระทําไมไดสําเร็จดังใจนึกใจหมาย ใหพิจารณาดังนี้ประการ ๑

  “อลพฺภนียโต” ใหพิจารณารูปโดยอาการกิริยาอันบุคคลผูใดผูหนึ่งมิพึงกลาวได วาทาน
จงเปนดังนี้ ๆ อยาไดเปนดังนี้ ๆ ถึงจะวาก็วาเสียเปลารูปเสียเปลาหาฟงถอยฟงคําไม วากับไมวานั้น
เหมือนกันใหพิจารณาดังนี้ประการ ๑

  “อวตฺตนโต” ใหพิจารณารูปตนโดยกิริยาที่บมิอาจคงดีคงงามอยูตามอํานาจแหงผูอื่น
แลบมิอาจยังรูปผูอื่น ใหคงดีคงงามอยูตามอํานาจแหงตนประการ ๑

  “ปรโต” ใหพิจารณารูปโดยกิริยาที่เหมือนดวยผูอื่น เพราะเหตุที่วาไมไดไวไมไดฟง ไม
พอใจจะใหแกขืนแก ไมพอใจจะใหตายขืนตาย เมื่อวาไมไดไวไมไดฟงดังนี้ จะวาเปนตนก็มิใชตน
เพราะเหตุวาเหมือนดวยผูอื่น เมื่อพิจารณาใหละเอียดไปดังนี้ เหมือนผูอื่นแทไมแปลกผูอื่นเลย ให
พิจารณาดังนี้ประการ ๑

  “วิวิตฺตโต” ใหพิจารณารูปโดยกิริยาที่สงัดจากเหตุผลแล

  อธิบายตามคําฎีกาจารยนั้นวา ผลมิตั้งอยูดวยเหตุ เหตุที่ใหบังเกิดผลนั้นบมิไดตั้งอยูดวย
ผล อันนี้อธิบายตามคําฎีกาจารย

  นักปราชญพึงสันนิษฐานวาผลนั้นไดแกรูป แลเวทนาแลสัญญาแลสังขาร แลวิญญาณ ที่
เปนผลนั้นจะไดตั้งอยูกันกับเหตุ ติดพันกันกับเหตุ คือกุศลแลอกุศลนั้นบมิได เปนปจจัยแกกันก็จริง
แล แตทวาอยูเปนแผนก ๆ แยกกันอยูเปนหมวด ๆ กัน จะไปปะปนระคนกันหาบมิได

  ขอซึ่งวารูปสงัดจากเหตุผลแลนั้น สิริประสงคเอากิริยาที่เหตุกับผลบมิไดระคนปนกัน สิริ
อาการซึ่งพิจารณาที่ศูนยแหงรูปเขาดวยกันเปนอาการ ๑๐ โดยนัยดังพรรณามาฉะนี้

  พิธีพิจารณาศูนยแหงรูปกระจายออกโดยอาการ ๑๐ นี้ พระโยคาพจรพึงเอาแบบอยาง
พิจารณา เวทนา แลสัญญา แลสังขาร แลวิญญาณ ใหประกอบดวยอาการละสิบ ๆ ตลอดไปตราบเทา
ถึงชราแลมรณะนั้นเถิด

  แลพิจารณาที่ศูนยกระจายออกไปโดยอาการ ๑๒ นั้น คือใหพิจารณาวา

  “รูป น สตฺโต” รูปนี้ใชสัตวบมิไดเปนสัตว ขอซึ่งโลกโวหารรองเรียกสัตวนั้น ประสงคเอา
กิริยาที่ประชุมกันแหงรูปแลเวทนา แลสัญญา แลสังขาร แลวิญญาณ แตรูปสิ่งเดียวนั้นจะไดชื่อวา
สัตวหาบมิได กิริยาที่พิจารณารูปวาใชสัตวนี้ จัดเปนอาการเปนปฐม

  แลกิริยาที่พิจารณา  “รูป น ชีโว” รูปนี้มิใชชีวิต จัดเปนอาการคํารบ ๒

  กิริยาที่พิจารณา  “รูป น นโร” รูปนี้มิใชคน จัดเปนอาการคํารบ ๓
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  กิริยาที่พิจารณา  “รูป น ภาโว” รูปนี้ไมใชมาณพ จัดเปนอาการคํารบ ๔

  กิริยาที่พิจารณาวา  “รูป น อิตฺถี” รูปนี้มิใชหญิง ขอซึ่งโลกโวหาร รองเรียกวาหญิง
สมมติสัจยังหาแทไม เมื่อสําแดงโดยปรมัตถสัจอรรถอันสุขุม สําแดงโดยแทนั้น รูปนี้มิใชหญิงบมิได
เปนหญิงพิจารณาดัง จัดเปนอาการคํารบ ๕

  กิริยาที่พิจารณาวา  “รูป น ปุริโส” รูปนี้มิใชบุรุษ จัดเปนอาการคํารบ ๖

  กิริยาที่พิจารณาวา  “รูป น อตฺตา” รูปนี้บใชตน บมิเปนตนจัดเปนอาการคํารบ ๗

  กิริยาที่พิจารณาวา  “รูป น อตฺตนิยํ” รูปนี้บมิใชของตน บมิเปนตนจัดเปนอาการคํารบ ๘

  กิริยาที่พิจารณาวา  “รูป นาหํ” รูปนี้ใชเรา มิใชของแหงเราขอซึ่งโลกโวหารกลาว
วา  “อหํ ๆ” วาเรา ๆ นั้นจะไดแกรูปนี้หามิได รูปนี้มิใชเรา พิจารณาดังนี้ จัดเปนอาการคํารบ ๙

  กิริยาที่พิจารณาวา  “รูป น มม ” รูปนี้มิใชของแหงเรา ขอซึ่งโลกกลาววา  “มม” วา
ของ ๆ เรานั้น จะไดแกรูปนี้หาบมิได รูปนี้มิใชของเรา พิจารณาดังนี้จัดเปนอาการคํารบ ๑๐

  กิริยาที่พิจารณาวา  “รูป น อฺญสฺส” รูปนี้มิใชของแหงผูอื่นขอซึ่งโลกโวหารกลาว
วา  “อฺญสฺส ๆ” วาของผูอื่น ๆ นั้น จะไดแกรูปนี้หาบมิได รูปนี้มิใชของแหงผูอื่น พิจารณาดังนี้
จัดเปนอาการคํารบ ๑๑

  กิริยาที่พิจารณาวา  “รูป น กสฺสจิ” รูปนี้มิใชของแหงผูใดผูหนึ่ง ๆ นั้นจะไดแกรูปนี้หาบ
มิได รูปนี้มิใชของผูใดผูหนึ่งพิจารณาดังนี้จัดเปนอาการคํารบ ๑๒

  พิธีพิจารณาที่สูญแหงรูปนี้ ประกอบดวยอาการ ๑๒ ฉันใด พิธีพิจารณาที่สูญแหงเวทนา 
แลสัญญา แลสังขาร แลวิญญาณ ตลอดออกไปตราบเทาถึงชราแลมรณะนั้น พระโยคาพจรพิจารณา
ใหประกอบดวยอาการ ๑๒ ๆ เหมือนดังนั้น

  มีคําฎีกาจารยวิสัชนาวา บท ๘ บทจําเดิมแต  “รูป น สตฺโต” ไปตราบเทาจนถึงถึง  “รูป 
น อตฺตานิยํ” นั้น สําแดงใจความใหเห็นวารูปแลเวทนาเปนอาทินั้น เปลาจากสภาวะเปนตน สูญจาก
สภาวะเปนตน บมิไดเปนตนเลยเปนอันขาด

  แลบท ๔ บทในเบื้องปลายนั้น สําแดงในความใหเห็นวา รูปแลเวทนาเปนอาทินั้น บมิควร
ที่พระโยคาพจรจะมาใหเปนปลิโพธกังวลอยูแตสิ่งใดสิ่งหนึ่งได

  แลพิธีพิจารณาที่สูญ แผออกดวยอาการ ๔๒ นั้น

  “อนิจฺจโต” คือใหพระโยคาพจรพิจารณารูปโดยอนิจจังประการ ๑

  “ทุกฺขโต” ใหพิจารณารูปโดยทุกขังประการ ๑

  “โรคโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวาเปนโรคอยูเปนนิตย เปนไขอยูเปนนิตยประการ ๑

  “คณฺฑโต” ใหพิจารณารูใหเห็นวา เปนที่ไหลออกแหงกิเลสแลอสุจิโสโครกตาง ๆ
เหมือนดวยฝปากเนาที่แตกเปนบุพโพโลหิตเปอยหวะนั้นประการ ๑
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  “สลฺลโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา เหมือนดวยลูกปนอันยอกเสียดเสียบแทง ยากนักที่จะ
ชักจะถอนไดประการ ๑

  “อฆโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา ประกอบดวยลามกเปนอันมากเปนที่ติฉินเกลียดหนาย
แหนงแหงพระอริยเจาประการ ๑

  “อาพาธโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา ประกอบอยูดวยอาพาธเปนเนืองนิตย สิ่งที่ไมรัก
ปรารถนานั้นชักนําเอามาใหบังเกิดขึ้นประการ ๑

  “ปรโต” ใหพิจารณารูปเหมือนผูอื่น เพราะเหตุที่วาไมไดไวไมไดฟงประการ ๑

  “ปโลกโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา ขาดเด็ดกระเด็นออกดวยอํานาจชราทุกขแลพยาธิ
แลมรณะนั้นประการ ๑

  “อีติโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา เปนจัญไรนํามาซึ่งความรายความฉิบหายประการ ๑

  “อุปทฺทวโต” ใหพิจารณาใหเห็นวา เปนอุปทวะชนเอาที่ชั่วที่ไมไดมาสะสมประการ ๑

  “ภยโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวาเปนบอเกิดแหงภัยประการ ๑

  “อุปสคฺคโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา เปนตัวอันตรายติดตามย่ํายียีฑาประการ ๑

  “จลโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา ไหวดวยโลกธรรม ไหวดวยชราแลพยาธิแลมรณะ
ประการ ๑

  “ปภงฺคโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา บางคาบทําลายเอง บางคาบทําลายดวยความเพียร
แหงผูอื่นประการ ๑

  “อธุวโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา ไมตั้งอยูยั่งยืนไปเลยยอมทอดทิ้งกลิ้งอยูในประเทศ
ตาง ๆ ไมมีที่กําหนดประการ ๑

  “อตาณโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา บมิอาจจะคุมครองรักษาสัตวผูใดผูหนึ่งไดประการ 
๑

  “อเลณโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา ปราศจากที่เรนซอนถึงคราวจะปวยไข ถึงคราวจะ
แกจะตายแลว จะหาที่เรนซอนใหพนปวยพนไข ใหพนแกพนตายนั้นหาไดไมประการ ๑

  “อสรณโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา รูปนี้บมิอาจบังเกิดเปนที่พึ่งอาศัย คุมครองปองกัน
ชาติและชราพยาธิและมรณะไดนั้นประการ ๑

  “ริตฺตโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา เปลาจากเที่ยงและงามเปลาจากสภาวะเปนสุขและ
เปนอาตมาประการ ๑

  “ตุจฺฉโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา งามอยูเปนอันนอยมีความสุขอยูเปนอันนอยประการ 
๑

  “สฺุญโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา เปนธรรมอันเปลาอันสูญโดยปกติธรรมดาประการ ๑
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  “อนตฺตโต” ใหพิจารณารูปโดยมิไดเปนอาตมาประการ ๑

  “อนสฺสาทโต” ใหพิจารณารูปโดยสภาวะ มีความโสมนัสอันนอยนักนอยหนาประการ ๑

  “อาทีนวโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา รูปนั้นมากไปดวยโทษประการ ๑

  “วิปริณามธมฺมโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา รูปมีสภาวะวิปริตแปรปรวนประการ ๑

  “อสารกโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา หาแกนสารบมิไดประการ ๑

  “อฆมูลโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา เปนเคาเปนมูลแหงทุกขประการ ๑

  “วิธกโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา มีปกติเบียดเบียนเปรียบประดุจนายเพชฌฆาตประการ 
๑

  “วิภวโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา มีแตความฉิบหายเปนเบื้องหนาบมิไดพนจากความ
ฉิบหายประการ ๑

  “อาสวโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา ประกอบอยูดวยอาสวะกิเลสประการ ๑

  “สงฺขโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา รูปนั้นแลวดวยกุศลและอกุศลประชุมแตงประการ ๑

  “มารามิสฺสโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา เปนเหยื่อแหงมารประการ ๑

  “ชาติธมฺมโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา อากูลมูลมองไปดวยชาติทุกขประการ ๑

  “ชราธมฺมโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา ความชรารัดรึงตรึงตราประการ ๑

  “มรณธมฺมโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา มีสภาวะเที่ยงที่จะตายประการ ๑

  “โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา ประกอบดวยความ
โศกเศราและรองไหร่ําไร และกิริยาที่สลดหดหูและโทมนัสขัดเคืองสะอึกสะอื้นอาลัย เปนปกติ
ธรรมดาประการ ๑

  “สมุทยโต” ใหพิจารณารูปใหเห็น รูปนี้นายชางเรือนคือตัณหาตกแตงไวประการ ๑

  “อตฺถงฺคมโต” ใหพิจารณารูปอันมีสภาวะเกิดแลวดับเนือง ๆ กันมาหาระหวางมิได
ประการ ๑

  “นิสฺสรณโต” ใหพิจารณาซึ่งกิริยาอันจะบรรเทาเสียซึ่งฉันทะราคะสละละเมินฉันทะราคะ
เสีย อยารักอยากําหนัดในรูปประการ ๑

  สิริเขาดวยกัน จึงเปนอาการอันพิจารณาสภาวะสูญเปลาแหงรูปแผออกโดยพิสดาร ๔๒ 
ประการดังนี้

  วิธีที่พิจารณาเวทนาและสัญญาพิจารณาสังขารและวิญญาณนั้น พระโยคาพจรพึงพิจารณา
ใหประกอบดวยอาการ ๔๒ ๆ เหมือนอยางพิจารณารูปนี้เถิด
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  พิจารณาดังนี้ สมเด็จพระสรรเพชญพุทธองคตรัสสรรเสริญวา ดูกรโมฆราชพราหมณ
นักปราชญผูมีสตินั้น ยอมพิจารณาซึ่งขันธาทิโลกคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ดวย
อาการ ๔๒ มีพิจารณาเห็นวา ไมเที่ยงเปนตน มีพิจารณากิริยาที่สละเสียซึ่งฉันทะราคะเปนที่สุดดุจ
พรรณนามาฉะนี้สิ้นกาลทุกเมื่อ

  “โลกํ อเวกฺขสฺสุ” ขอทานจงมีสติพิจารณาขันธาทิโลกดวยอาการ ๔๒ นี้ สิ้นกาลทุกเมื่อ
เถิด อยาไดประมาท บุคคลผูเปนนักปราชญบําเพ็ญพระวิปสสนากัมมัฏฐาน พิจารณาขันธาทิโลกดวย
อาการ ๔๒ โดยนัยพิสดารดังนี้ นักปราชญนั้นอาจเพื่อจะเพิกถอนเสียไดซึ่งสักกากายทิฏฐิอาจขาม
พนจากจตุรโอฆสงสาร ไปสูพระนิพพานลับนัยนตาพญามัจจุราชมิอาจแลเห็น อริยนักปราชญเห็นปาน
ฉะนี้

  พระพุทธโฆษาจารยเจา ยกเอาพระพุทธฏีกามาสาธกใหมั่นดวยประการฉะนี้ จึงสําแดง
วิปสสนาพิธีสืบตอไป

  “เอวํ สฺุญโต ทิสฺวา ติลกฺขณํ อาโรเปตวา” 

  เมื่อพระโยคาพจรเจาพิจารณาเห็นเบญจขันธ โดยเปลาโดยสูญยกปญญาขึ้นสูพระไตร
ลักษณ กําหนดกฏหมายสังขารธรรมโดยอาการ ๔๒ ดังนี้ จิตแหงพระโยคาพจรนั้นก็จะสิ้นกลัวสิ้น
สะดุงสิ้นรักสิ้นใครจะตั้งอยูในที่เปนอุเบกขามัธยัสถ ไมถือวาเบญจขันธเปนอาตมา เปนของอาตมา

  “วิสฺสฏภริโย วิย ปุริโส” เปรียบประดุจบุรุษอันมีภริยาหยาขาดแลว และมัธยัสถอยูใน
ภริยานั้น พระผูเปนเจาพุทธโฆษาจารยจึงสําแดงอุปมาโดยนัยพิสดารวา บุรุษผูหนึ่งมีภริยาเปนที่ชอบ
อัชฌาสัย เปนที่รักที่จําเริญใจยิ่งนัก บุรุษนั้นถาไมไดเห็นหนาภริยาแตสักครูหนึ่งอยูมิได ถาเห็นภริยา
นั้นไปยืนอยูดวยบุรุษอื่นก็ดี บุรุษนั้นมีความโทมนัสขัดแคนเปนหนักหนา

  “อปเรน สมเยน” อยูจําเนียรภาคไปเบื้องหนา บุรุษนั้นพิจารณาเห็นโทษ เห็นวาภริยานั้น
ไมซื่อไมสัตยตอตนแลว ก็ทิ้งขวางรางหยาภริยานั้นเสีย บมิไดสําคัญวาเปนของอาตมา “ตโต 
ปฏฐาย” จําเดิมแตอยาขาดเสียแลว ถึงจะเห็นสตรีนั้นไปนั่งเลนเจรจาคบหาสมาคมกับใคร ๆ ก็ดี บุรุษ
นั้นจะไดกริ้วโกรธโทมนัสขัดเคืองมาตรวานอยหนึ่งหามิได ตกวาจิตแหงบุรุษนั้นตั้งอยูในอุเบกขา อัน
นี้แลมีอุปมาฉันใดเมื่อพระโยคาพจรเจาพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยเปลาสูญ ยกปญญาขึ้นสูพระไตร
ลักษณกําหนดกฏหมายสังขารธรรมโดยอาการ ๔๒ ดังนี้ จิตแหงโยคาพจรนั้นก็จะสิ้นสะดุงกลัวสิ้นรัก
สิ้นใคร จะตั้งอยูในที่เปนอุเบกขามัธยัสถ ไมถือวาเปนเบญจขันธเปนอาตมาเปนของอาตมา มีอุปไมย
ดังนั้น

  เมื่อจิตตั้งมั่นอยูในที่เปนอุเบกขาแลว สันดานนั้นก็มีแตจะหดหูไมเบิกบาน ไมติดไมพันอยู
ในภพทั้ง ๓ และกําเนิด ๔ คติ ๕ วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙ สันดานนั้นมีแตจะเกลียดจะหนาย กับ
ที่จะเปนอุเบกขาเทานั้น ตกวาจิตนั้นไมติดไมพันอยูในโลกสันนิวาสนั้นเลย เปรียบประดุจใบบัวอันมี
กานออนสลวย และหยาดน้ําตกลง หยาดน้ําบมิไดติดไดขัง

  ถามิฉะนั้น จิตแหงพระโยคาพจรหดหู เปรียบประดุจปกไกอันตองเพลิง เอาเอ็นกระดางอัน
บุคคลทิ้งเขาไปในเพลิงและหดหูเขานั้น นักปราชญพึงสัณฐานวา สังขารุเบกขาญาณอันประพฤติ
มัธยัสถอยูในสังขารธรรมมีนัยดังวิสัชนามาฉะนี้

  ถาเห็นพระนิพพานอันเปนโกฏฐาสอันระงับโดยละเอียด ปญญานั้นก็สละละเสียซึ่งสังขารป
วัตติทั้งปวง แลวก็เลนไปสูนิพพานยึดหนวงเอา

  พระนิพพานเปนอารมณ ถาปญญานั้นยังมิไดเห็นพระนิพพานโดยละเอียดยังยึดหนวงเอา
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พระนิพพานเปนอารมณมิได ก็กลับมายึดหนวงเอาสังขารธรรมเปนอารมณพิจารณาสังขารธรรมนั้น
แลว ๆ เลา ๆ มีอาการเหมือนการนั้น อันพอคาเลี้ยงไวสําหรับจะไดกําหนดทิศ

   “กิร” ดังไดยินมา พอคาสําเภาทั้งหลายอันไปเที่ยวคาขายในทองพระมหาสมุทรนั้น ยอม
เลี้ยงกาจําพวกหนึ่งไวในสําเภาสําหรับจะไดแกอับแกจน ในกาลเมื่อสําเภาซัดออกไปไมเห็นฝง กาล
เมื่อสําเภาตองลมพายุกลาพายุใหญ สําเภาซัดออกไปตกทะเลลึกแลไมเห็นฝงนั้น ไมรูแหงที่จะยัก
ยายบายสําเภาไปขางไหนไดจนใจแลว ชาวสําเภาก็ปลอยกานั้นใหบินขึ้นสูอากาศ กานั้นครั้นบินขึ้น
ไปสูงแลวก็เหลี่ยวซายแลขวา เห็นฝงปรากฏขางไหนก็บินไปขางนั้น ชาวสําเภาก็บายสําเภาแลนไป
ตามกา ถากานั้นเหลี่ยวซายแลขวายังไมเห็นฝงปรากฏกอน ก็บินยอนมาสูเสากระโดงสําเภา ครั้นแลว
ก็บินขึ้นไปอีก ดูซายดูขวายังไมเห็นฝงก็กลับมายั้งอยูที่ปลายเสากระโดงนั้นอีกเลา ตกวาบินขึ้นเนือง 
ๆ ถาเห็นฝงก็บินไปเฉพาะหนาสูฝง ถาไมเห็นฝงก็กลับมาจับปลายเสากระโดงเกา อันนี้แลมีอุปมาฉัน
ใด วิปสสนาปญญาชื่อวาสังขารอุเบกขาญาณนั้น เมื่อพิจารณาเห็นพระนิพพานสันทัดก็สลัดซึ่ง
สังขารปวัตติ มิไดเอาสังขารแลนไปสูพระนิพพานยึดหนวงเอาพระนิพพานเปนอารมณ ถายังไมเห็น
พระนิพพานสันทัด ยังบมิอาจจะยึดหนวงเอาพระนิพพานเปนอารมณได ก็กลับยึดหนวงเอาสังขารเปน
อารมณ พิจารณาสังขารนั้นแลว ๆ เลา ๆ ครั้นแลวขยับขึ้นพิจารณาพระนิพพานนั้นเนือง ๆ ถายังไม
เห็นพระนิพพานนั้นปรากฏก็ลงมาพิจารณาสังขารยึดหนวงเอาสังขารเปนอารมณอีกเลา มีอุปไมยดัง
กาบินขึ้นเนือง ๆ ยังมิไดเห็นฝงปรากฏกอน และบินมาจับปลายเสากระโดงอยูนั้น วิปสสนาปญญาอัน
ชื่อวาสังขารุเบกขาญาณนี้ มีกิจอันพิจารณาซึ่งสังขารธรรมโดยพิธีประการตาง ๆ พิจารณาแผออกไป
โดยพิศดารแลวพิจารณาใหยอใหนอยถอยเขามาเปนชั้นเลา ๆ มีอาการเหมือนบุคคลอันรอนแปง
แผนแปงออกไปแลวและรอนเขาใหกลมอยูในปลายกระดงมิฉะนั้นมีอาการเหมือนบุคคลอันดีดฝายที่
หีบแลวดวยแมกง บุคคลออนรอนแปงและบุคคลอันดีดฝายนั้น มีแตจะยีแปงแลฝายใหแหลกละเอียด
มิใหหยาบใหคายอยูได และมีฉันใด สังขารุเบกขาญาณก็ย่ํายีสังขารดวยพีธีพิจารณาใหแหลก
ละเอียด มีอุปไมยดังนั้น

  สังขารุเบกขาญาณนี้ เมื่อย่ํายีสังขารใหแหลกละเอียด ดวยพิธีพิจารณาโดยนัยที่สําแดง
แลวแตหนหลัง ครั้นเห็นสังขารธรรมทั้งปวงปรากฏโดยเปลาโดยสูญสิ้นแลว ก็หายสะดุงหายกลัวแต
สังขารหายรักใครในสังขารตั้งอยูในที่มัธยัสถ บมิไดพิจารณาสืบตอไปโดยนัยพิศดาร คงอยูแตใน
อนุปสสนา ๓ ประการ คือ อนิจจานุปสสนา และทุกขานุปสสนา และอนัตตานุปสสนา เมื่อตั้งอยูใน
อนุปสสนาทั้ง ๓ ประการนี้ สังขารุเบกขาญาณนี้ถึงสภาวะเปนวิโมกขมุข ๓ ประการ คือ

  อนิมิตตวิโมขมุขประการ ๑ อัปปณิหิตวิโมกขมุขประการ ๑ สุญญตวิโมกขมุขประการ ๑

  ดวยอํานาจที่มีสันธินทรีย และสมาธินทรีย และปญญินทรียเปนอธิบดีปจจัย ตกวาสังขา
รุเบกขาญาณแยกออกเปนวิโมกขมุข ๓ ประการ นี้แยกออกดวยอํานาจอนุปสสนาทั้ง ๓ นี้เอง ถาสัง
ขารุเบกขาญาณนั้นคงตั้งอยูเปนอนิจจานุปสสนา พิจารณาสังขารโดยกําหนดแตที่เกิดไปตราบเทาดับ
เห็นสังขารธรรมนั้นปรากฏโดยสิ้นไมฉิบหายไป มีสัทธินทรียเปนอธิบดีปจจัยแลว ขยับขึ้นพิจารณา
พระนิพพานยึดหนวงเอาพระนิพพานเปนอารมรณไดกาลใด ก็ไดนามบัญญัติชื่อวาอนิมิตตวิโมกขมุข
ในกาลนั้น

  ถาสังขารุเบกขาญาณนั้น คงตั้งอยูในทุกขานุปสสนาสังขารธรรมนั้นปรากฏโดยนัย ความ
สังเวชนั้นบังเกิดในจิตสันดานประกอบดวยสมาธินทรียเปนอธิบดีปจจัย ปญญานั้นขยับขึ้นพิจารณา
พระนิพพานยึดหนวงเอาพระนิพพานเปนอารมณไดกาลใด ก็ไดนามบัญญัติชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกขมุข
ในกาลนั้น

  ถาสังขารุเบกขาญาณนั้นคงตั้งอยูในอนัตตานุปสสนา พิจารณาสังขารธรรมโดยอาหารอัน
ใชของอาตมาใชของอาตมา เห็นสังขารธรรมนั้นปรากฏโดยเปลาโดยสูญ มีปญญินทรียเปนอธิบดี
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ปจจัยแลว จะขยับขึ้นพิจารณาพระนิพพานเปนอารมณไดกาลใด ก็ไดนามบัญญัติชื่อวาสุญญตวิโมก
ขมุขในกาลนั้น

  ขอซึ่งเรียกวาวิโมกขมุขนั้น ดวยอรรถวาเปนอุบายใหไดวิโมกขธรรม ๓ ประการ คือ อนิมิตต
วิโมกข และอัปปณิหิตวิโมกข และสุญญตวิโมกข วิโมกขทั้ง ๓ นี้มิใชอื่น คือพระอริยมรรค ๆ ไดชื่อวา
วิโมกขนั้นดวยอรรถนาพนจากกิเลส

  พระอริยมรรคไดชื่อวาอนิมิตตวิโมกขนั้น ดวยอรรถวาพระโยคาพจรไดดวยกิริยาที่กระทํา
มนสิการโดยอนิจจัง และสันดานมากไปดวยสัทธินทรีย

  พระอริยมรรคไดชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกขนั้น ดวยอรรถวาพนจากกิเลส ดวยอรรถวาพระ
โยคาพจรไดกิริยาที่กระทํามนสิการโดยทุกขังและมีสันดานมากไปดวยปสสัทธิเจตวิกและมีสมาธินท
รีย

  และพระอริยมรรคไดชื่อวาสุญญตวิโมกขนั้น ดวยอรรถวาพนจากกิเลสดวยอรรถวาพระ
โยคาพจรไดดวยกิริยาที่กระทํามนสิการ โดยอนัตตาแลมีสันดานมากไปดวยปญญินทรีย

  นัยหนึ่งวาพระอริยมรรค จะไดนามบัญญัติชื่อวา อนิมิตตวิโมกขแลอัปปณิหิตวิโมกข แล
สุญญตวิโมกข ไดดวยอํานาจนิพพานธรรมที่บังเกิดเปนอารมณ ถานิพพานที่เปนอารมณแหงมัคคจิต
นั้นก็ปรากฏแจงโดยอาการอันหาสังขารนิมิตบมิได พระอริยมรรคจิตนั้นก็ปรากฏชื่อวาอนิมิตตวิโมกข

  ถาพระนิพพานธรรมที่เปนอารมณแหงมัคคจิตนั้น ปรากฏแจงโดยอาการอันหาราคาทิปณิธิ
บมิได พระอริยมรรคจิตนั้นก็ไดนามปรากฏชื่อวาอัปปณิหิวิโมกข

  ถาพระนิพพานที่เปนอารมณแหงจิตนั้น ปรากฏแจงโดยอาการอันเปลาสูญจากสังขารธรรม
พระอริยมรรคจิตนั้นก็ไดนามปรากฏชื่อวาสุญญตวิโมกข

  นัยหนึ่งพระอนิจจานุปสสนานั้น จะเรียกวาอนิมิตตวิโมกขก็สมควรเพราะเหตุวา พิจารณา
เห็นสังขารธรรมไมเที่ยง สละละเสียซึ่งกิริยาที่ถือวามั่นวาสังขารธรรมเที่ยง

  แลทุกขานุปสสนานั้น จะเรียกวาอัปปณิหิตวิโมกขก็สมควรเพราะเหตุพิจารณาเห็นวาสังขาร
ธรรมประกอบดวยทุกข สละละเสียซึ่งกิริยาอันถือวา สังขารธรรมประกอบดวยสุข

  แลอนัตตานุปสสนานั้น จะเรียกวาสุญญตวิโมกขก็สมควรเพราะเหตุพิจารณาเห็นวา สังขาร
ธรรมใชอาตมาของอาตมา สละละเสียซึ่งกิริยาที่ถือมั่นวา สังขารธรรมเปนอาตมาเปนของอาตมา

  สังขารุเบกขาญาณนี้ เปนปจจัยที่จะใหสําเร็จเปนพระกริยบุคคล ๗ จําพวก คือ สัทธานุสารี
จําพวก ๑ สัทธาวิมุตรติจําพวก ๑ กายสักขีจําพวก ๑ อุภโตภาควิมุตติจําพวก ๑ ธัมมานุสารีจําพวก ๑ 
ทิฏฐิปตตจําพวก ๑ ปญญาวิมุตติจําพวก ๑ รวมเปน ๗ จําพวกดวยกัน

  อธิบายวาพระโยคาพจรผูมนสิการในอนิจจานุปสสนา มีสันดานมากไปดวยสัทธาแลปญญิ
นทรียนั้น ถาสําเร็จพระโสดามรรคในขณะใดก็ไดนามบัญญัติชื่อวา สัทธานุสารีในขณะนั้น

  ครั้นไดพระสกทาคามิมรรค พระสกทาคามิผล พระอนาคามิมรรค พระอนาคามิผล พระ
อรหัตตมรรค พระอรหัตตผลนั้น ก็ไดชื่อวาสัทธาวิมุตติเหมือน ๆ กัน

  แลพระโยคาพจรผูมนสิการในทุกขาวิปสสนา มีสันดานมากไปดวยปสสิทธิ แลสมาธินทรีย 
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เมื่อไดสมเร็จพระโสดามรรคก็ไดนามชื่อวาสักขีบุคคล เมื่อไดสําเร็จพระโสดาผล พระสกิทาคามิมรรค 
พระสกทาคามิผล พระอนาคามิผล พระอรหัตตมรรค พระอรหัตตผลนั้น ก็ไดนามชื่อวากายสักขีบุคคล
เหมือน ๆ กัน

  แลพระโยคาพจรผูไดรูปฌานแลว แลรูแฌานเปนที่ตั้ง จําเร็ญวิปสสนาอันลุถึงพระ
อรหัตตผล ก็ไดนามชื่อวา อุภโตภาควิมุตติ

  แลพระโยคาพจรผูมนสิการในพระอนัตตานุปสสนา มีสันดานมากไปดวยปญญาแลปญญิ
นทรียนั้น เมื่อไดสําเร็จพระโสดามรรคก็ไดนามชื่อวาธัมมานุสารีบุคคล

  เมื่อสําเร็จพระโสดามรรค พระโสดาผล พระสกทาคามิมรรค พระสกทาคามิผล พระ
อนาคามิมรรค พระอนาคามิผล พระอรหัตตมรรคนั้น ก็ไดนามชื่อวาทิฏฐิปตตบุคคล

  เมื่อไดสําเร็จพระอรหัตตผลนั้น ไดนามชื่อวาปญญาวิมุตติบุคคล

  สังขารุเบกขาญาณนี้ เปนปจจัยที่จะใหสําเร็จเปนพระอริยบุคคล ๗ จําพวก โดยนัยวิสัชนา
มาฉะนี้

  วิปสสนาญาณนั้น ๓ ประการ คือ มุญจิตุกามยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเบกขาญาณนี้ 
ตางกันแตพยัญชนะ ตางกันก็แตชื่อ มีอรรถอันเดียวกันเปนปญญาอันเดียว

  สังขารุเบกขาญาณนี้ จะเรียกวาสิกขัปปตตวิปสสนาก็สมควรเพราะเหตุวาถึงซึ่งความเปน
องคแหงวิปสสนาทั้งปวง มิฉะนั้นจะเรียกวาวุฏฐานคามินีวิปสสนาก็สมควร เพราะเหตุวา สังขารุเบกขา
ญาณนี้ดําเนินถึงภูมิพระอริยมรรคสืบตอกันกับพระอริยมรรค

  แลวุฏฐานคามินีวิปสสนา อันจะสืบตอเขากับดวยพระอริยมรรคนั้นจะไดเหมือนกันหาบมิได

  วุฏฐานคามินีสิปสสนา แหงพระโยคาพจรบางพระองคนั้นเดิมทีพิจารณาสังขารภายใน ครั้น
ถึงเมื่อกาลเมื่อกาลเมื่อสืบเขากับพระอริยมรรคนั้นก็พิจารณาสังขารภายในคงเดิมอยู

  บางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนา พิจารณาสังขารกายนอก ถึงกาลเมื่อสืบตอเขา
กับดวยพระอริยมรรคนั้น ก็พิจารณาสังขารภายนอกคงเดิมอยู

  พระโยคาพจรบางพระองคนั้น เดิมทีวิฏฐานคามินีวิปสสนาพิจารณาสังขารภายนอก ครั้นถึง
กาลเมื่อสืบตอเขากับพระอริยมรรคนั้นพิจารณาสังขารภายใน

  พระโยคาพจรบางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนาพิจารณาสังขารภายใน ครั้นถึง
กาลเมื่อสืบตอเขากันดวยพระอริยมรรคนั้นก็พิจารณาสังขารภายนอก

  พระโยคาพจรบางพระองค เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนา พิจารณารูปธรรม ครั้นถึงกาลเมื่อ
สืบเขากันดวยพระอริยมรรคนั้น ก็พิจารณารูปธรรมคงเดิมอยู

  บางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนา พิจารณารูปธรรมครั้นถึงกาลเมื่อสืบตอเขากับ
ดวย พระอริยมรรคนั้นพิจารณาอรูปธรรม

  บางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนา พิจารณาอรูปธรรม ครั้นถึงกาลเมื่อสืบตอเขา
กับดวยพระอริยมรรคนั้น ก็ยังพิจารณาพิจารณาอรูปธรรมคงเดิมอยู
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  บางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนา พิจารณาอรูปธรรม ครั้นถึงกาลเมื่อสืบตอเขา
กับดวยพระอริยมรรคนั้น พิจารณารูปธรรม

  พระโยคาพจรบางพระองค เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนา พิจารณารูปธรรมแลอรูปธรรมเขา
ดวยกัน ครั้นถึงกาลเมื่อจะสืบตอเขากับพระอริยมรรคนั้น พิจารณาเบญขันธพรอมกันเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน

  พระโยคาพจรบางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนา พิจารณาสังขารโดยอนิจจัง ครั้น
เมื่อสืบตอเขากับดวยพระอริยมรรคนั้น ก็พิจารณาโดยอาการอนิจจังคงเดิมอยู

  บางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนา พิจารณาสังขารโดยอนิจจัง ครั้นเมื่อสืบตอเขา
กับดวยพระอริยมรรคนั้น ก็พิจารณาโดยทุกขัง

  บางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนาพิจารณาโดยอนิจจังเมื่อสืบตอเขากับดวยพระ
อริยมรรคนั้น พิจารณาสังขารโดยอาการอนัตตา

  บางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนาพิจารณาสังขารโดยอาการทุกขัง ครั้นถึงกาล
เมื่อสืบเขากับดวยพระอริยมรรคนั้น ก็พิจารณาโดยอาการทุกขังคงเดิมอยู

  บางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนาพิจารณาโดยทุกขังเมื่อสืบตอเขากับดวยพระ
อริยมรรคนั้น ก็พิจารณาโดยอนิจจัง

  บางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนาพิจารณาโดยทุกขัง ครั้นเมื่อสืบตอเขากับพระ
อริยมรรคนั้น พิจารณาโดยอนัตตา

  บางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนาพิจารณาสังขารโดยอาการอนัตตา ครั้นถึงกาล
เมื่อสืบตอเขาดวยกับพระอริยมรรคนั้นก็พิจารณาโดยอาการอนัตตาคงเดิมอยู

  บางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนาพิจารณาโดยอนัตตา ครั้นถึงกาลเมื่อสืบตอเขา
กับดวยพระอริยมรรคนั้น พิจารณาสังขารธรรมโดยอนิจจัง

  พระโยคาพจรบางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนาพิจารณาสังขารธรรมโดยอนัตตา
ครั้นถึงกาลเมื่อสืบตอเขากับดวยพระอริยมรรคนั้น ก็พิจารณาสังขารธรรมโดยอาการทุกขัง

  นักปราชญพึงสันนิษฐานวา วุฏฐานมินีวิปสสนานี้มิใชอื่นใชไกลไดแกปญญาทั้ง ๓ คือ สัง
ขารุเบกขาญาณ แลอนุโลมญาณแลโคตรภูญาณ

  ในที่นี้พระผูเปนเจาพุทธโฆษาจารย ซักเอาเนื้อความอุปมามาสาธกไว เพื่อจะสําแดงให
เห็นแจงในวิปสสนาญาณทั้งปวง จําเดิมแตเบื้องตนมาตราบเทาถึงมรรคญาณ ผลญาณ อันเปน
อวสานที่สุดวา

   “เอกา อิร วคฺคุลี” ยังมีคางคาวตัวหนึ่ง แลเห็นตนมะทรางมีกิ่ง ๕ กิ่งก็ดีใจ สําคัญวา
ตนไมอันนั้นเห็นทีจะมีดอกมีผลบริบูรณหนักหนา อาตมะจะไปจับอยูที่ตนไมตนนั้นเถิด เพลาราตรีวันนี้
อาตมะจะไดบริโภคซึ่งดอกแลผลตามความปราถนา ดําริฉะนี้แลวก็บินไปจับอยูที่ตนมะทรางอันมีกิ่ง 
๕ กิ่ง ครั้นเพลาราตีนั้นก็บินออกจากที่อันตนจับอยูลูบดูกิ่งอันหนึ่งก็ไมเห็นดอกผลที่ตนควรจะถือเอา
เปนอาหารนั้น จะมีแตสักหนอยหนึ่งหาบมิไดคางคาวจึงบินไปลูบดูกิ่งอันเปนคํารบ ๒ นั้นเลา ก็เปลา
ไปไมเห็นดอกแลผลอันใดอันหนึ่ง คางคาวจึงบินไปลูบดูกิ่งเปนคํารบ ๓ คํารบ ๔ คํารบ ๕ นั้นเลา ก็
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เปลาไปไมเห็นผลอันใดอันหนึ่ง ที่ตนควรจะถือเอาเปนอาหาร คางคาวนั้นก็มาดําริวาอนิจจาเอย
อาตมานี้เฝาอยูที่ตนไมนี้วันหนึ่งยันค่ําคิดวาจะไดรับประทานอาหารอันใดอันหนึ่งบาง มิรูก็เฝาเลน
เปลา ๆ ทีเดียวไมไดดอกไมไดผลสักหนอย ก็อาตมาจะมาเฝาอยูที่ตนไมตนนี้ จะตองการอันใดเลา
อาตมาจะไปสูตนไมตนอื่นเถิดดําริฉะนี้แลวคางคาวนั้นจึงสละละเสียซึ่งอาลัยในตนไมนั้นแลว ก็บินขึ้น
ไปสูกิ่งยอดแหวนดูเบื้องบนแลว ก็บินไปในอากาศไปจับในตนไมตนอื่นที่มีผล  “ยถา” อันนี้แลมี
อุปมาฉันใดอุปไมยดังพระโยคาพจรเจาอันจําเริญซึ่งวิปสสนาญาณแลว แลไดซึ่งมรรคแลผล แลพระ
โยคาพจรนั้นเปรียบเหมือนดังคางคาว ตนมะทรางอันมีกิ่งนั้นเปรียบเหมือนเบญขันธทั้งหา ขณะเมื่อ
คางคาวบินไปจับอยูในตนไมมะทรางดวยสําคัญวาจะไดรับประทานดอกแลผลเปนอาหารนั้น เปรียบ
เหมือนดังวาพระโยคาพจรอันมีปญญายังมิไดแกกลา ยังสําคัญอยูในขันธทั้ง ๕ วาเปนตน วาเปนของ
แหงอาตมา ขณะเมื่อคางคาวบินออกจากที่ตนจับดูซึ่งกิ่งมะทรางอันเปนปฐม แลมิไดเห็นดอกแลผล
อันใดอันหนึ่งที่ควรถือเอาเปนอาหารนั้น เปรียบดุจพระโยคาพจรอันพิจารณาซึ่งรูปขันธนั้นหาแกนสาร
บมิได ไมเปนผลประโยชญอันใดอันหนึ่งขณะเมื่อคางคาวลูบดูกิ่งอันเปนคํารบ ๒ คํารบ ๓ คํารบ ๔ 
คํารบ ๕ แลเห็นวาหาดอกหาผลมิไดนั้นเปรียบดุจพระโยคาพจรอันพิจารณาเห็นซึ่งเวทนาขันธ
สัญญาขันธ สังขารขันธ วาหาแกนสารบมิได ไมเปนผลไมเปนประโยชญ ขณะเมื่อคางคาวสละละเสีย
ซึ่งอาลัยในตนมะทราง มิไดปรารถนาที่จะอยูในตนมะทรางนั้น เปรียบดังพระโยคาพจรอันไดซึ่งมุญจิ
ตุกามยตาญาณ แลปฏิสังขาญาณ แลปฏิสังขารุเบกขาญาณ แลปรารถนาจะไปใหพนจากสังขาร คิด
อานอุบายจะไปใหพนจากสังขารเปนอุเบกขา มัธยัสถมิไดเอื้อเฟออยูในสังขารธรรมทั้งหลายนั้น

  ขณะเมื่อคางคาวบินไปสูกิ่งยอดกิ่งตรงขึ้นไปนั้น เปรียบประดุจพระโยคาพจรอันไดอนุโลม
ชวนะ

  ขณะเมื่อคางคาวแหงนดูในเบื้องบนอากาศนั้น เปรียบดุจพระโยคาพจรอันไดซึ่งโคตรภูชว
นะ

  ขณะเมื่อคางคาวบินไปในอากาศนั้น เปรียบประดุจพระโยคาพจรอันไดซึ่งมรรคญาณ

  ขณะเมื่อคางคาวบินไปอยูที่ตนไมอันมีผล เปรียบดุจพระโยคาพจรอันไดซึ่งผลญาณ

  พระอรรถกถาจารยชักอุปมาอันนี้มาเปรียบไว นําอุปมาอันอื่นมาเปรียบเลา วายังมีฆรสามิก
บุรุษเจาของเรือนผูหนึ่งบริโภคอาหารในเพลาเย็นแลวก็ขึ้นสูที่นอน ๆ หลับในราตรี เกิดเพลิงขึ้นใน
เรือนติดถนัดแลวเผอิญบุรุษนั้นจึงตื่นขึ้นเห็นเพลิงก็สะดุงตกใจวาอนิจจาเอย อาตมานี้อยูกลางไฟที่
เดียว แลวก็จะตายเสียในไฟเลาทําไฉนอาตมาจะพนเพลิงออกไปตามทางอันใดหนอ ดําริฉะนี้แลว
ชายผูนั้นก็แลดูทางที่จะออกไป ครั้นเห็นทางพอที่จะวิ่งออกไปไดชายนั้นก็ออกจากที่แลว ก็วิ่งออกมา
ดวยเร็วพลัน ครั้นพนเพลิงแลวชายนั้นก็ยืนอยูในที่อันเพลิงไหมมิไดถึง  “ยถา” อันนี้แลมีฉันใด 
อุปไมยดังพระโยคาพจรอันจําเริญวิปสสนาแลไดซึ่งมรรคแลผล

  ฆรสามิกบุรุษเจาของเรือน เปรียบดังพระโยคาพจร เรือนนั้นเปรียบเหมือนเบญจขันธทั้ง ๕

  ขณะเมื่อบุรุษเจาของเรือนบริโภคอาหารในเพลาเย็นแลว ก็ขึ้นสูที่นอน ๆ หลับไปในราตรี
นั้น เปรียบดุจพระโยคาพจรอันมีปญญายังออนยังสําคัญอยูในขันธทั้ง ๕ วาเปนอาตมาเปนของแหง
อาตมา

  ขณะเมื่อบุรุษตื่นขึ้นเห็นเพลิงติดถนัดโดยรอบคอบแลว แลมีความสะดุงตกใจกลัวนั้น
เปรียบดุจพระโยคาพจรอันพิจารณาเห็นที่เกิดที่ดับที่ฉิบหายที่ทําลายแหงสังขารแลว แลมีความสะดุง
ตกใจกลัวแตสังขารธรรมนั้น

  ขณะเมื่อบุรุษปรารถนาจะออกมาใหพนเพลิง ก็เล็งดูทางที่จะออกนั้นเปรียบดังพระ
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โยคาพจรอันไดซึ่งมุญจิตุกามยตญาณ แลสังขารุเบกขาญาณแลวแลปรารถนาจะใหพนจากสังขาร
คิดอานอุบายจะไปใหพนจากสังขารมิไดเอื้อเฟออาลัยรักใครในสังขารนั้น

  ขณะเมื่อบุรุษแลเห็นหนทางที่จะวิ่งวางออกไปไดนั้น เปรียบดังพระโยคาพจรอันไดซึ่ง
อนุโลมชวนะ

  ขณะเมื่อบุรุษวิ่งควบออกมานั้น เปรียบดังพระโยคาพจรอันไดซึ่งมรรคญาณ

  ขณะเมื่อบุรุษออกพนออกจากจากเพลิงแลว แลยืนอยูในที่อันเพลิงไหมมิไดนั้น เปรียบดัง
พระโยคาพจรอันไดซึ้งผลญาณ

  พระอรรถกถาจารยนําอุปมานี้มาสําแดงแลว ชักอุปมาอันอื่นมาเปรียบอีกเลา ยังมีบุรุษ
ชาวนาผูหนึ่งไปไถนาในเพลากลางวัน แลวเพลาเย็นลงนั้นก็ตอนโคเขาคอก แลวบุรุษผูนั้นก็นอนหลับ
ไปในเพลาราตรี เมื่อบุรุษนั้นนอนหลับแลว โคทั้งหลายก็แหกคอกออกได ปลายนาหนีไป  “ปจฺจูส
สม เย” เมื่อเพลาปจจุสมัยจะใกลรุง บุรุษผูนั้นตื่นขึ้นแลไปดูโคที่คอกมิไดเห็นวา โคหนีไปแลวชาย
นั้นก็ตามรอยโคนั้นไป ตามไป ๆ เห็นโคของพระมหากษัตริยเขา ก็สําคัญวาเปนโคของตัวอาศัยดวย
ยังขมุกขมัวอยู ชายคนนั้นก็ตอนโคของพระมหากษัตริยมา ครั้นสวางขึ้นมารูวามิใชโคของอาตมาเปน
โคของพระมหากษัตริยตางหาก ก็มีความสะดุงตกใจวามิเปนการแลว อะไรอาตมานี้ตอนเอาโคของ
พระมหากษัตริยมาที่เดียวนี่หรือ ถาเขาเห็นบัดเดี๋ยวนี้ เขาก็จะจับเอาอาตมาวาเปนผูรายแล ไมไดแลว
จําจะหนีเอาตัวรอดอยาใหทันราชบุรุษจับได ถาเขาจับตัวแลวมิฉิบหายก็ตายนั้นแล จําจะหนีไปใหพน
กอน ดําริฉะนี้แลว ชายผูนั้นก็ละทิ้งโคทั้งปวงเสีย ออกจากที่นั้นแลวก็วิ่งตะบึงไป เห็นวาไกลวาไกล
พนภัยที่เขาจะจับจะกุมเอาเปนผูรายแลว ชายผูนั้นจึงยืนอยู  “ยถา” อันนี้แลมีฉันใดเปรียบเหมือน
พระโยคาพจรอันจําเริญพระวิปสสนาแลว แลไดซึ่งมรรคแลผล

  บุรุษเจาของโคนั้นเปรียบประดุจพระโยคาพจร โคนั้นเปรียบประดุจเบญจขันธ

  ขณะเมื่อบุรุษผูนั้นตอนโคของพระมหากษัตริยไป ดวยสําคัญวาเปนโคของตัว เปรียบ
เหมือนพระโยคาพจรอันมีปญญายังออน ยังเห็นวาเปนอาตมาเปนของอาตมาอยู

  ขณะเมื่อบุรุษผูนั้นรูวามิใชโคของตัว เปนโคแหงพระมหากษัตริยตางหาก เปรียบประดุจ
พระโยคาพจรพิจารณาเห็นสังขารธรรม โดยพระไตรลักษณ

  ขณะเมื่อบุรุษมีความสะดุงตกใจกลัวเขาจะจับจะกุม เอาเปนผูรายนั้นเปรียบประดุจดังพระ
โยคาพจรอันไดซึ่งภยตูปฏฐานญาณ แลัวแตสังขารธรรมทั้งปวง

  ขณะเมื่อบุรุษปรารถนาจะไปใหพนเขาจับนั้น เปรียบประดุจพระโยคาพจรอันไดซึ่งมุญจิตุ
กามตญาณ คือปญญาอันปรารถนาจะไปใหพนจากสังขารธรรม

  ขณะเมื่อบุรุษละโคเสียปรารภเพื่อจะวิ่งหนีเอาตัวรอดนั้น เปรียบดุจพระโยคาพจรอันไดซึ่ง
โคตรภูชวนะ

  ขณะเมื่อเจาของโควิ่งตะบึงไปจะใหพนภัยนั้น เปรียบดุจพระโยคาพจรอันไดซึ่งมรรคญาณ

  ขณะเมื่อชายคนนั้นไปยืนอยูในที่ไกลพนภัยนั้น เปรียบดุจพระโยคาพจรอันไดซึ่งผลญาณ

  พระอรรถกถาจารยนําอุปมานี้มาสําแดงแลว ๆ นําอุปมาอื่นมาสําแดงอีกเลา วายังมีบุรุษผู
หนึ่งสมัครสังวาสกับดวยนางยักขินีดวยสําคัญวาเปนหญิงมนุษย มิไดรูวาเปนนางยักขินีนอนอยู
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ดวยกันในราตรี ยักขินีผูนั้นสําคัญวาชายผูนั้นหลับแลว ก็ไปสูปาชาผีดิบไปกินซากอสุภแหงมนุษย
บุรุษผูนั้นเห็นนางยักขินีลุกหนีไป ก็มีความสงสัยวาภริยาของอาตมานี้ไปไหนหนอ ลุกขึ้นติดตาม
สะกดรอยออกไปก็เห็นภริยาไปกินซากผีอยูที่ปาชา ก็รูวาภริยานั้นเปนยักขินีครั้นรูแลวก็มีความสะดุง
ตกใจกลัวนั้นนักหนา วาอะไรนี่หนออาตมาไมรูเลยวาหญิงนี้เปนยักขินี สําคัญเอาเปนดิบเปนดีวาหญิง
มนุษยอยูสมัครสังวาสแลวกับมันมิเปนการแลว นานไปเบื้องหนามันจะกินอาตมาเสีย อาตมาจะอยูไป
กับมันนี้มิได จําจะหนีไปใหพนเถิด ดําริฉะนี้แลวชายนั้นก็บายหนาออกจากสถานที่นั้น วิ่งหนีไปดวย
เร็วพลันไปถึงที่อันนางยักขินีนั้นจะตามเอาตัวมิไดแลวก็อยูในที่อันนั้น  “ยถา” อันนี้แลมีอุปมาฉันใด
อุปไมยดังพระโยคาพจร อันจําเริญพระวิปสสนาไดแกกลาแลว แลกระทําใหแจงซึ่งมรรคแลผล

  บุรุษนั้นเปรียบดุจพระโยคาพจร ยักขินีนั้นเปรียบประดุจเบญจขันธ

  ขณะเมื่อบุรุษสมัครสังวาสกับนางยักษ รักใครนางยักษ ดวยสําคัญสัญญาวาภริยาของของ
ตนนั้น เปรียบประดุจพระโยคาพจรเมื่อยังเปนพาลปุถุชนอยูยังลุมหลงรักใครในเบญจขันธ สําคัญวา
เปนตัวเปนตนวาเปนของอาตมา

  ขณะเมื่อบุรุษเห็นภริยาไปกินซากอสุภอยูที่ปาชานั้น แลรูวาเปนยักขินีนั้น เปรียบประดุจพระ
โยคาพจร เมื่อมีปญญาพิจารณาเห็นสังขารธรรมโดยอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

  ขณะเมื่อบุรุษสะดุงตกใจกลัวแตภัย อันจะบังเกิดโดยยักขินีไปนั้น เปรียบประดุจโยคาพจร 
อันไดซึ่งภยตูปฏฐานญาณ

  ขณะเมื่อบุรุษปรารถนาจะหนีนางยักขินีไปนั้น เปรียบดุจโยคาพจรอันไดมุญจิตุกามยตญาณ 
คือปญญาอันปรารถนาจะไปใหพนจากสังขารธรรม

  ขณะเมื่อบุรุษละเสียซึ่งนางยักขินีที่ในปาชา แลบายหนาจะเลนหนีไปนั้น เปรียบดุจ
โยคาพจรอันไดซึ่งโคตรภูชวนะ

  ขณะเมื่อบุรุษเลนหนียักขินีไปดวยเร็วพลันนั้น เปรียบดุจโยคาพจรอันไดซึ่งมรรคญาณ

  ขณะเมื่อบุรุษหนีไปอยูที่อันยักขินีติดตามไปมิไดนั้น เปรียบเหมือนโยคาพจรอันไดซึ่งผล
ญาณ

  พระอรรถกถาจารยชักอุปมาอันนี้มาสําแดงแลว จึงชักอุปมาอันอื่นมาสําแดงอีกเลาวา

   “เอกา อิตฺถี” ยังมีสตรีผูหนึ่งกําหนัดในลูก รักลูกนั้นรักนักที่เดียว วันหนึ่งสตรีผูนั้นขึ้นไป
อยูเบื้องบนปราสาท ไดยินเสียงทารกรองไหที่กลางถนนสําคัญวาลูกของตน ผลุดลุกขึ้นไดก็เลนลง
มาจากปราสาทรองวาใครทําอะไรแกลูกขา วิ่งลงมาครั้นถึงก็เขาเอาทารกผูนั้นอุมสําคัญวาลูกของตน
ตอแลดูหนาจึงรูวาเปนลูกของคนอื่น ก็มีความละอายมาดําริวา อนิจจา ๆ อาตมานี้สําคัญผิดแลว นี่ลูก
เขาอื่นนี่หรือ ชางหลงอุมไดเปนดินเปนดี ถาเจาพอเจาแมเขาเห็น เขาจะวาอาตมานี้ลักลูกของเขา
บังเกิดความละอายแลดูซายแลดูขวาแลวก็วางทารกนั้นลงไว กลับขึ้นไปสูปราสาทดวยเร็วพลัน ไป
นั่งอยูบนปราสาท  “ยถา” อันนี้แลมีฉันใดสตรีนั้นอุปไมยดังพระโยคาพจร ทารกนั้นเปรียบประดุจ
เบญจขันธ

  เมื่อสตรีสําคัญวาทารกเปนลูกของตัวแลอุมขึ้นนั้น เปรียบดุจโยคาพจรเมื่อยังเปนพาล
ปุถุชนอยู ยังสําคัญในเบญขันธวาเปนอาตมาเปนของอาตมา

  ขณะเมื่อสตรีมีความละอายกลัวเขาจะวาลักลูกเขานั้น เปรียบดุจพระโยคาพจรอันไดซึ่งภย
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ตูปฏฐานญาณ

  ขณะเมื่อสตรีปรารถนาจะวางทารกลงนั้น แลเหลี่ยวดูซายแลขวานั้น มีครุวนาดุจโยคาพจร
อันไดซึ่งมุญจิตุกามยตญาณ

  ขณะเมื่อสตรีวางทารกลงนั้น เปรียบดุจโยคาพจรอันไดซึ่งอนุโลมชวนะ

  ขณะเมื่อสตรีปรารภที่จะขึ้นไปสูปราสาทนั้น เปรียบดุจโยคาพจรอันไดซึ่งโคตรภูชวนะ

  เมื่อสตรีขึ้นสูปราสาท เปรียบดุจพระโยคาพจรอันไดซึ่งอริยมรรคญาณ

  ขณะเมื่อสตรีขึ้นไปนั่งอยูบนปราสาทนั้น เปรียบดุจโยคาพจรอันไดซึ่งผลญาณ

  จบปฏิทาญาณทัสสวิสุทธิทิเทศ ปริจเฉทคํารบ ๒๑ เทานี้

   “อิโต ปรฺ โคตฺรภูญาณํ โหติ ตํ มคฺคสฺส อาวชฺชนฏานิ ยตฺตาเนว ปฏิปทาญาณทสฺ
สนวิสุทฺธิ น ญาณทสฺสนวิสุทฺธิ ภชฺชติ อนฺตจา อพฺโกหาริกเมว โหติ วิปสฺสนา โสเตปติตตฺตา 
ปน วิปสฺสนาติ สงฺขยํ คจฺฉต”ิ 

  จักวินิจฉัยในปริจเฉทเปนคํารบ ๒๒ ชื่อวา ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศเปนลําดับแหงปฏิทา
ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ ตามวาระพระบาลีมีตนวา  “อิโต ปรํ โคตฺรภูญาณํ โหติ” แปลเนื้อความวา
เมื่ออนุโลมญาณดับแลว เบื้องหนาแตนั้นโคตรภูญาณก็บังเกิดแลโคตรภูญาณนั้น จะนับเขาวาเปน
องคปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิก็หาบมิได จะนับเขาวาเปนญาณทัสสนวิสุทธิก็หาบมิได เหตุตั้งอยูในที่
เปนอาวัชชนะแหงมรรคญาณ ตกอยูในระหวางกลาง ควรจะนับเขาไดแตเพียงชื่อวาวิปสสนา เพราะ
เหตุวาตกลงในกระแสแหงพระวิปสสนาติดพนเนื่องกันมา ญาณอันประเพฤติเปนไปในมรรคทั้ง ๔ คือ 
พระโสดาปตติมรรค ๑ พระสกทาคามิมรรค ๑ พระอนาคามิมรรค ๑ พระอรหัตตมรรค ๑ ญาณอัน
เปนไปในมรรคทั้ง ๔ นี้ชื่อวาญาณทัสสนวิสุทธิดวยอรรถวารูวาเห็นซึ่งพระจตุราริยสัจจ แลบริสุทธิ์จาก
ราคาทิกิเลส ล้ําพระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ นั้น จะพรรณนาแตพระโสดาปตติมรรคญาณเปนปฐมนั้น
กอน เมื่อพระโยคาพจรยังพระโสดาปตติมรรคญาณใหสําเร็จนั้นเลา กิจอันใดที่ควรจะพึงกระทําเมื่อ
พระโยคาพจรเจายังพระวิปสสนาโดยลําดับตราบเทาถึงอนุโลมญาณ เปนที่สุดใหบังเกิดก็เปนอัน
สําเร็จกิจทั้งปวงนั้น

  ใจความวา เมื่ออนุโลมญาณเกิดสามขณะ กําจัดเสียซึ่งกองมืดโมหันธการ กิเลสอยาง
หยาบแลหยาบอันปกปดปญญาบมิไดเห็นพระจตุราริยสัจจใหอันตรธานไปโดยสมควรแกกําลังอาตมา
แลว จิตแหงพระโยคาพจรนั้น ก็บันดาลกลับจากสังขารธรรมทั้งปวง มิไดของอยูในภพสังขารปานดุจ
หนึ่งวาตอมน้ํา อันกลมกลิ้งไปจากใบบัวอันวาสังขารธรรมทั้งปวงก็ปรากฏเห็นโดยกังวลดังนี้แลว อัน
วาโคตรภูญาณเมื่อกระทําพระนิพพานเปนอารมณ ขมเสียซึ่งปุถุชนโคตรแลจะใหถึงซึ่งพระอริยโคตร 
คือ อริยภูมิแลโคตรภูญาณนี้บังเกิดเปนปฐมาวัชชนะ คือแรกพิจารณาเล็งเห็นพระอมตมหานิพพานแล
ใหสําเร็จซึ่งสภาวะเปนปจจัยแกพระอริยมรรคดวยอาการ ๖ คือ เปนอนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย แล
อาเสวนปจจัย อุปนิสยปจจัย นัตถิปจจัย วิคตปจจัยแลเปนที่สุดยอดแหงพระวิปสสนา บังเกิดในที่สุด
แหงอนุโลมญาณอันมีอาเสวนะเนือง ๆ นั้น

  จึงมีคําอุปมาสาธกสําแดงอาการอันประพฤติเปนไปในอารมณตาง ๆ แหงอนุโลมญาณแล
โคตรภูญาณทั้งหลาย อันเปนไปในชวนวาระวิถีอันเดียวกัน คําอุปมาวา ยังมีบุรุษผูหนึ่งมีความ
ปรารถนาเพื่อจะโดดขามเหมืองอันใหญ แลวจะไปประดิษฐานยังฝงฟากโนน บุรุษนั้นก็เลนไปดวย
กําลังอันเร็ว แลวก็ยึดหนวงเอาซึ่งเชือกก็ดี ซึ่งไมเสาก็ดีอันผูกหอยไวในกิ่งไมแลวก็หอยโหนโนมไป
ครั้นถึงที่ตรงเบื้องบนฝงฟากโพนแลว ก็ยังมิไดละวางเชือกแลไมเสาเสียจากกร ก็คอยหนวงตัวลง
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ประดิษฐานยังฝงฟากโพน มีสกลกายกําเริบหวั่นไหวยังบมิตั้งตัวไดเปนอันดี จะมีอุปมาดุจใด อันวา
พระโยคาพจรนี้ปรารถนาจะเอาาจิตไปประดิษฐานในพระอมตนิพพาน อันเปนฝงฟากโพนแหงภพ
สงสารนี้ก็เปนไปดวยกําลังอันเร็ว กลาวคือพระวิปสสนามีอุทยัพพยญาณเปนอาทิ ก็ยึดหนวงเอาเชือก
กลาวคือรูปขันธก็ดีซึ่งไมเสากลาวคืออรูปขันธ มีเวทนาเปนอาทิอันใดอันหนึ่งก็ดีอันผูกหอยอยูในกิ่ง
ไม กลาวคืออาตมาภาพดวยกายคืออนุโลมญาณอันพิจารณาพระไตรลักษณมีอนิจจังเปนอาทิแลว ก็
ยังมิไดละเสียซึ่งเชือกแลไมเสา

  กลาวคือรูปเวทนาเปนอาทินั้น ก็หอยโหนแกวงกายไปดวยอนุโลมชวนะเปนปฐมแลว ก็มี
จิตนอมไปสูพระนิพพานดวยอนุโลมญาณเปนคํารบ ๒ ดุจบุรุษมีกายอันนอมลงในฝงฟากโพนแหง
เมืองใหญ พระโยคาพจรก็มีจิตใกลพระนิเพานอันควรจะพึงถึงในปจจุบันขณะดวยอนุโลมชวนะเปนคํา
รบ ๓ เปรียบดุจบุรุษมีการอันซึ่งเบื้องบนฝงฟากโพนแหงเหมืองใหญ พระโยคาพจรก็มิละเสียซึ่ง
อารมณ คือสังขารมีรูปเปนอาทิ ดวยกิริยาที่ดับอนุโลมจิตเปนคํารบ ๓ แลว ก็มีสันดานตกไปในพระ
นิพพาน อันเปนฝงฟากโพนแหงสรรพสังสาร ดวยโคตรภูญาณก็ยังไปบมิไดประดิษฐานเปนอันดี ดุจ
หนึ่งบุรุษมีสรีระกายอันหวั่นไหว อาศัยเหตุโคตรภูญาณหนวงเอาพระนิพพานเปนอารมณขณะเดียว
ยังหาอาเสวนปจจัยรวมอารมณกันบมิได โคตรภูจิตดับแลว ลําดับนั้นพระอริยมรรคญาณจึงบังเกิด
พระโยคาพจรเจาก็ไดชื่อวาประดิษฐานเปนอันดีในพระนิพพานดวยอริยมรรคนั้น ล้ําอนุโลมญาณและ
โคตรภูญาณอันบังเกิดในบุรพภาคแหงพระอริยมรรคนั้น อนุโลมญาณเปนพนักงานอาจจะบรรเทาเสีย
ซึ่งโมหันธการกองกิเลสอันปกปดไวซึ่งพระจตุราริยสัจจ แตทวาบมิอาจเพื่อกระทําซึ่งพระนิพพานเปน
อารมณได

  ฝายโคตรภูญาณอาจเพื่อจะบรรเทาเสียซึ่งมืดคือ กิเลสอันปกปดซึ่งพระจตุราริยสัจจ นั้น
ได  “ตตฺรายํ อุปมา” มีขอความอุปมาสาธกใหเห็นวา อนุโลมฌาณกับโคตรภูญาณมีกิจ
ตางกัน  “เอโก จกฺขุมา ปุริโส” ยังมีบุรุษผูหนึ่งมีจักขุบริบูรณปรารถนาจะใครแลดูดวง พระ
จันทรมณฑลอันกอปรดวยนักขัตตฤกษ ออกมาสูที่แจงในราตรีภาค เงยพักตรเล็งแลดู ณ เบื้องบน 
พระจันทรมณฑลก็บมิไดปรากฏเหตุเมฆพลาหกปดไวหลายชั้น ในขณะนั้นจึงเกิดมีลมจําพวกหนึ่งพัด
เพิกพื้นเมฆอันหยาบใหเกลื่อน ลมจําพวกหนึ่งจึงพัดอีกเลา กําจัดพื้นเมฆที่เปนอยางกลางใหเปลื้อง
ไป ลมจําพวกหนึ่ง จึงพัดขจัดพื้นเมฆอยางละเอียดใหเกลื่อนหายพื้นนภาลัยก็บริสุทธิ์ บุรุษผูนั้นแล
เห็นดวงจันทรอันแจมจาจึงรูวาพระจันทรกอปรดวยนักขัตตฤกษนั้น ๆ แลกองกิเลสอยางหยาบอยาง
กลางอยางละเอียดนั้น เปรียบดุจหนึ่งเมฆทั้งสามชั้นอนุโลมจิตเกิดสามขณะเปรียบดุจหนึ่งลมสาม
จําพวก โคตรภูญาณนั้นเปรียบตอบุรุษบริบูรณพระอมตนิพพานเปรียบดังดวงพระจันทร

  แลกิริยาอันอนุโลมจิตทั้งสามขจัดเสียซึ่งกองมืด คือกิเลสอันปกปดพระจตุราริยสัจจนั้น 
เปรียบดุจหนึ่งลมสามจําพวก อันพัดพลาหกใหเกลื่อนไปโดยอนุกรมลําดับ เมื่อแลกองมืดคือกิเลสอัน
ปกปดพระอริยสัจจขจัดแลว แลโคตรภูญาณก็ทัศนาการเห็นพระนิพพานเปรียบอาการดุจหนึ่งบุรุษเห็น
พระจันทรมณฑล อันบริสุทธิ์ในพื้นนภางคประเทศ อันมีพื้นพลาหกอันตรธานไปแลวนั้น แทจริงพระ
อนุโลมญาณทั้งสามขณะ อาจเพื่อจะบรรเทาซึ่งกองมืดปดปงพระอริยสัจจแลมิอาจเพื่อจะเห็นพระ
นิพพาน เปรียบดุจหนึ่งลมสามจําพวกอันสามารถจะกําจัดพื้นพลาหก อันปกปดซึ่งดวงพระจันทรให
เกลื่อนไป แลมิอาจเพื่อจะสําเร็จกิจคือเห็นพระนิพพานสิ่งเดียว มิอาจเพื่อจะบรรเทาเสียซึ่งกิเลส ดุจ
หนึ่งบุรุษอาจเพื่อจะเล็งจะเเลซึ่งดวงพระจันทร แลมิอาจกําจัดเสียซึ่งเมฆพลาหกใหอันตรธานได เหตุ
ใดเหตุดังนั้น อันวาโคตรภูญาณนั้นแมวามิไดเปนอาวัชชกิจก็ดี แตทวาตั้งอยูที่อาวัชชนะพิจารณาเห็น
พระนิพพานมีอาการดุจหนึ่งจะใหสําคัญแกพระอริยมรรค วาทานจะบังเกิดดวยอาการดังนี้แลว ก็ดับไป
ฝายพระอริยมรรคญาณก็บมิไดละซึ่งสําคัญ อันโคตรภูญาณนั้นใหก็บังเกิดเปนอนุพันธเนื่องตามซึ่ง
โคตรภูญาณ ดวยสามารถระหวางมิไดปรากฏ ก็ทําลายลางซึ่งกองกิเลสคือ โลภะ โทสะ โมหะ อัน
มิไดเคยทําลายแตกอนใหขาดเปนสมุจเฉทปหานโดยอันควรแกกําลัง

“ตตฺรายํ อุปมา” จึงมีคําอุปมาวา ยังมีนายขมังธนูผูหนึ่งปรารภเพื่อจะสําแดงซึ่งศิลป
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ศาสตร จึงยังบุคคลใหตั้งไวซึ่งแผนกระดานแลวดายไมแกนประดูไดรอยชั้น ในประเทศที่ไกล
ประมาณ ๘ อุสุภ แลวจึงเอาผาพันพักตรแลวก็สอดใสลูกปน พาดสายใหมั่นกับคันธนูแลวก็ยืนเบื้อง
บนจักรยนต อันมีอาการเหมือนจักรแหงนายชางหมอ จึงมีบุรุษผูหนึ่งชวยผัดผันจักรยนตนั้นใหเวียน
ไป แลนายขมังธนูนั้นมีปลายปนเฉพาะหนสูแผนกระดาน ไดรอยชั้นแลวกาลใดบุรุษผูอื่นนั้นก็ตีไมให
สําคัญในกาลนั้น ฝายนายขมังธนูก็มิไดละเสียซึ่งสําคัญตีไมนั้นแลว ก็ปลอยลูปปนไปตองแผน
กระดานทั้งรอยชั้นนั้นแตกขะจัดขะจายทําลายลง แลพระโคตรภูญาณนั้นเปรียบดุจหนึ่งสําคัญคือตีไม
พระอริยมรรคญาณเปรียบดุจหนึ่งนายขมังธนูกิริยาที่พระอริยมรรคมิไดละเสียซึ่งสําคัญอันโคตรภู
ญาณใหเห็นแลว แลกระทําพระนิพพานเปนอารมณ จึงทําลายเสียซึ่งกองกิเลส คือ โลภะ โทสะ 
โมหะ อันยังบมิทําลายแตกอนนั้น เปรียบประดุจหนึ่งนายขมังธนูบมิไดละเสียซึ่งสําคัญเสียงตีไมนั้น
แลวแลวางปนไปตองแผนกระดานรอยชั้นแตกทําลายลงนั้น

  “น เกวลฺจ” แลพระอริยมรรคนั้นจะสําเร็จกิจแตทําลายกองกิเลสมีโลภเปนอาทิแต
เทานั้นหามิได พระอริยมรรคนั้นใหสําเร็จกิจเปนอันมาก คือยังหวงสมุทรสาคร กลาวคือสังสารวัฏฏ
ทุกข อันหาที่สุดเบื้องบนบมิไดใหเหือดแหง แลหับประตูจตุราบายภูมิทั้ง ๔ แลกระทําซึ่งอริยทรัพย 
๗ ประการใหเฉพาะหนา แลละเสียซึ่งหนทางผิด คือมิจาฉาทิฏฐิเปนอาทิแลระงับเสียซึ่งเวรภัยทั้ง
ปวง แลวก็นอมอาตมาแหงพระโยคาพจรเจานั้นใหถึงซึ่งสภาวะเปนเปนบุตร อันเกิดแตพระอุระของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวก็ประพฤติเปนไปเพื่อจะใหไดผลานิสงสอื่นอีก เปนเอนกอนันตจะนับ
บมิได

  “เอวํ อเนกานิสํสทายเกน” อันวาญาณอันสัมปยุตดวยพระโสดาปตติมรรค อันมีปกติให
ถึงซึ่งอานิสงสเปนอันมากดุจกลาวมานี้แลชื่อวาโสดาปตติมรรคญาณเปนปฐม

  ครั้นโสดาปตติมรรคญาณเกิดขณะจิตเดียวดับแลว ลําดับนั้นพระโสดาปตติผลจิต อันเปน
ผลวิบากแหงโสดาปตติมรรคนั้นก็บังเกิด ๒ ขณะ ๓ ขณะ โดยอันควรแกทันธาภิญญาแลขิปปาภิญญา

  อธิบายวาอนุโลมเกิด ๒ ขณะ ชวนะจิตเปนคํารบ ๓ ชื่อวาโคตรภูวชนะจิตเปนคํารบ ๔ เปน
พระโสดาปตติมรรคพระโสมดาปตติผล จิตเกิด ๓ ขณะ พอครบชวนะจิต ๗ ขณะ ในชวนะวารวิถี
อันหนึ่งดังนี้ไดชื่อวาขิปปาภิญญา

  ถาแลอนุโลมญาณเกิด ๓ ขณะ ชวนะโคตรภูจิตก็เปนคํารบ ๔ พระโสดาปตติมรรคเกิดเปน
คํารบ ๕ พระโสดาปตติผลชวนะเกิด ๒ ขณะก็ครบชวนะจิต ๗ ขณะดังนี้ ชื่อวาทันธาภิญญา

  เมื่อพระอริยผลเกิดในลําดับแหงพระโสดาปตติมรรคดังนี้ แลวพระโยคาพจรเจานั้นก็ไดชื่อ
วาโสดาบัน เปนอริยสาวกคํารบ ๒ แมวามีพระวิปสสนาปญญายังออนตกอยูขางประมาท ก็เที่ยวทอง
เอาปฏิสนธิกําเนิดอยูในเทวโลกแลมนุษยโลก ๗ ชาติ ก็อาจเพื่อจะกระทําใหสิ้นแหงทุกข คือจะได
ซึ่งพระอรหัตตเปนคํารบ ๗ นั้น ผลปริโยสาเน ครั้นพระโสดาปตติมผลเกิด ๒ ขณะ ๓ ขณะแลว จิต
แหงพระโยมคาพจรเจานั้นก็จะลงสูภวังคลําดับนั้นจึงมโนทวาราวัชชนจิตตัดกระแสภวังค บังเกิดขึ้น
เพื่อประโยชนจะพิจารณาซึ่งพระอริยมรรคแลวก็ดับไป ลําดับนั้นจึงกามาพจรชวนะจิต อันกอปรดวย
ญาณเกิด ๗ ขณะ พิจารณาพระอริยมรรควา อาตมามาสูอริยภูมิโดยหนทางนี้แลวก็ลงสูภวังคมโนทวา
วัชชนะตัดกระแสภวังคแลกามาพจรญาณสัมปยุตชวนะจิตเกิดอีก ๗ ขณะ พิจารณาพระอริยผลแล
พิจารณาพระนิพพานพิจารณากองกิเลสที่ละเสีย แลพิจารณากองกิเลสอันเหลืออยูเปนสวนที่พระ
อริยมรรคเบื้องบน จะพึงละเปนปจจเวกขณะชวนะวารหาชวนะวิถีดวยกัน

  พระสกทาคามิบุคคลแลพระอนาคามิบุคคล ก็มีปจเวกขณะชวนะวาระละ ๕ ๆ เหมือนกัน

  แตพระขีณาสวะจําพวกเดียว ก็มีปจจเวกขณะชวนวารแต ๔ คือ พิจารณามัคควาร ๑
พิจารณาพลวาร ๑ พิจารณาพระนิพพานวาร ๑ พิจารณากิเลสที่มละเสียวาร ๑ เปนคํารบ ๑ ลดวารที่
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จะพิจารณาซึ่งกิเลสจึงคงแต ๔ วาร

  ปจจเวกขณะแหงพระโสดาบันบุคคล ๓ จําพวก ๆ ละ ๕ เปนปจจเวกขณะวาร ๑๔ แหง
พระขีณาสพ ๕ วาร เขากันเปนปจจเวกขณะวาร ๑๙ อันนี้วาโดยอุกฤษฏ สงเคราะหเอาซึ่งปจจเวก
ขณะวาร อันเต็มบริบูรณจึงเต็ม ๑๙ พระเสขบุคคลเจาบางพระองคบมิไดพิจารณากิเลสอันละเสีย แล
บมิไดพิจารณากิเลสอันเหลืออยูในสันดานก็มีบาง อาศัยเหตุบมิไดพิจารณาดังนี้ จึงทาวมหานาม
สากยราชทูลถาม สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาวากิเลสธรรมดาฤๅซึ่งมีอยูภายในสันดาน อันขาพระองค
บมิไดละเสีย โลภะ โทสะ โมหะ จึงยังจิตแหงขาพระองคใหฟุงซานในกาลบางคาบฉะนี้ เพราะ
ธรรมดาดังฤๅ เนื้อความพิสดารอยุในจุฬทุกขักขันธสูตร มัชฌิกนิกายมูลปณณาสกโนน

  “เอวํ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปน โสตาปนฺโน อริยสาวโก” พระอริยสาวกเจาผูถึงซึ่งพระโสดา 
เมื่อพิจารณาดวยประการดังนี้แลว บางพระองคก็นั่งอยูเหนืออาสนะนั้นแทจริง ก็กระทําความเพียร
สืบไป เพื่อจะยังกามราคะพยาบาทอันบาปใหเบาบาง ละจะไดถึงซึ่งพระโลกุตตรภูมิเปนคํารบ ๒ บาง
พระองคก็อยูจําเนียรภายภาคหนาจึงคอยกระทําเพียรก็ดี เมื่อกระทําเพียรนั้นก็พิจารณาสังขารธรรม
อันมีประเภท คือ แลเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ดวยพระไตรลักษณญาณ คือ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา หยั่งลงสูวิถีทางพระวิปสสนา เมื่อปฏิบัติไปฉะนี้ถึงที่สุดสังขารุเบกขาญาณแลว จะขึ้นสูมรรค
วิถีจึงจะมีอาวัชชนะตัดกระแสภวังคแลว อนุโลมจิตเกิด ๒ ขณะ ๓ ขณะแลว โคตรภูญาณบังเกิด พระ
สกทาคามิมรรคก็บังเกิดในลําดับแหงโคตรภูญาณนั้น ญาณอันสัมปยุตดวยพระสกทาคมิมรรคจิตนั้น
แลไดชื่อวาสกทาคามิมรรคญาณเปนคํารบ ๒ พระสกทาคามิมรรคเกิดขณะจิต ๑ สําเร็จกิจกระทําซึ่ง
กามราคพยาบาทอันหยาบใหเบาบางแลวดับลง ลําดับนั้นพระสกทาคามิผลจิตก็บังเกิด ๒ ขณะ ๓
ขณะโดยนัยดุจกลาวแลวพระโยาคาพจรเจานั้น ก็ไดชื่อวาพระอริยบุคคลเปนคํารบ ๔ ชื่อวาพระสกทา
คามิบุคคล

  อธิบายวา ถายังบมิไดมรรคแลผลเบื้องบนในชาตินั้น จะจุติจากมนุษยโลกนี้แลวจะบังเกิด
ในกามพจรเทวโลก จุติจากเทวโลกแลวจะกลับมาเอาปฏิสนธิในมนุษยโลกนี้อีกคราวหนึ่ง จึงจะสําเร็จ
แกพระอรหัตตสิ้นสังขารทุกขทั้งปวง

เมื่อพระสกทาคามิผลจิตเกิดแลว เบื้องหนาแตนั้นไปก็มีปจจเวกขณะวารพิจารณามรรค
เปนอาทิ ดุจนัยดังกลาวมาแลว  “เอวํ ปจฺจเวกฺ ขิตฺวา” พระอริยสาวกชื่อวาสกทาคามี เมื่อพิจารณา
ปจจเวกขณะญาณดังนี้แลว นั่งอยูเหนืออาสนะนั้นแทจริง ก็กระทําความเพียรสืบตอไป เพื่อจะมละเสีย
ซึ่งกามราคพยาบาทใหหาเศษเหลือบมิได และจะใหถึงซึ่งพระโลกุตตรภูมิเปนคํารบ ๓

  บางพระองคก็ยับยั่งอยู จําเนียรภายภาคหนาจึงกระทําความเพียรสืบตอไปก็ดี เมื่อการ
กระทําความเพียรนั้นก็พิจารณาสังขารธรรมดวยพระไตรลักษณ คือ อนัจจิง ทุกขัง อนัตตา หยั่งลงสู
วิถีทางลําดับแหงพระวิสสนาปฏิบัติไปฉะนี้ ครั้นถึงที่สุดสังขารุเบกขาญาณแลว มโนทวาราวัชชนะตัด
ก็กระแสภวังค อนุโลมโคตรภูญาณก็บังเกิดเปนลําดับกัน พระอนาคามิมรรคก็บังเกิดในลําดับแหง
โคตรภู ใหสําเร็จกิจอันมละเสียซึ่งกามราคาพายบาทอันหาเศษบมิได ญาณอันสัมปยุตดวยพระ
อนาคามิมรรคนั้นแล ไดชื่อวาอนาคามิมรรคญาณเปนคํารบ ๓ ครั้ง พระนาคามิมรรคผลจิตก็บังเกิด ๒ 
ขณะ ๓ ขณะ พระโยคาพจรเจานั้นก็เปนพระอริยบุคคลคํารบ ๖ ชื่อวาอนาคามีบุคคล

  อธิบายวา ถายังมิไดพระอรหัตตในชาตินั้น ครั้นจุติจากชาตินั้นแลวก็จะไดบังเกิดใน
สุทธาวาส จักมิไดกลับมาเอาปฏิสนธิในกามโลกนี้เลยก็จะสําเร็จแกพระอรหัตตนิพพานในสุทธาวาส
เมื่อพระอนาคามีผลผลดับแลวจิตแหงพระโยคาพจรเจานั้นก็ลงสูภวังคอาวัชชนะจิต ก็ตัดกระแสภวังค
ขึ้นสูวิธีปจจเวกขณะชวนะวารพิจารณา พระอริยมรรคเปนอาทิ ดุจนัยดังกลาวแลว  “เอวํ ปจฺจเวกฺขิตฺ
วา” พระอนาคามีอริยสาวกเจา เมื่อพิจารณาดังนี้แลว บางองคก็นั่งอยูเหนืออาสนะนั้นแทจริง กระทํา
ความเพียรสืบตอไป เพื่อจะมละเสียซึ่งสังโยชน ๕ ประการคือ รูปราคอันยินดีที่จะบังเกิดในรูปภพ ๑ 
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คือ รูปราคอันยินดีที่จะบังเกิดในอรูปภพ ๑ คือ มานะ ๑ อุทธัจจะ ๑ อวิชชา ๑ ใหหาเศษมิได แลจะ
ใหถึงซึ่งโลกุตตรภูมิเปนคํารบ ๔ คือพระอรหัตตมรรค

  บางพระองคก็ยับยั้งอยูจําเนียรนานไปภายภาคหนา จึงปรารถนากระทําเพียรตอไปก็มี พระ
อนาคามีอริยสาวกเจานั้น เมื่อกระทําเพียรก็พิจารณาสังขารธรรมดวยปญญา อันประกอบดวยพระไตร
ลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หยั่งลงสูพระวิปสสนาวิถีโดยลําดับตราบเทาที่สุดแหงสังขา
รุเบกขาญาณแลว ในเมื่ออนุโลมโคตรภูญาณทั้งหลายเกิดดวยอาวัชชนะวารอันหนึ่งแลว ลําดับนั้น
พระอรหัตตมรรคก็บังเกิดขึ้นขณะจิต ๑ ละเสียซึ่งสังโยชน ๕ ประการ ดวยสมุจเฉทปหานแลวก็ดับไป 
ญาณอันสัมปยุตดวยพระอรหัตตมรรคนั้นก็ไดชื่อวา พระอรหัตตมรรคญาณเปนคํารบ ๕ ลําดับนั้นพระ
อรหัตตผลจิต ก็บังเกิดขึ้น ๒ ขณะ ๓ ขณะ พระโยคาพจรเจานั้นก็เปนองคพระอริยบุคคลคํารบ ๘ ชื่อ
วาพระอรหันตมหาขีณาสพ ทรงชื่ออาตมาภาพเปนที่สุดเเหงสังขารทุกขแลมีภาระอันหนัก คือขันธแล
กิเลสแลอภิสังขารอันปลงเสียแลวแลมีประโยชนแหงตนคือพระอรหัตตอันถึงแลว แลมีสังโยชนทั้ง
ปวงอันประกอบสันดานไวในกําเนิดก็สิ้นแลว ก็พนจากสรรพกิเลสเหตุตรัสรูซึ่งอรรถแหงธรรมทั้งปวงมี
ขันธเปนอาทิ ดวยโยนิโสมนสิการ แลเปนเนื้อนาบุญเขตควรเพื่อจะรับซึ่งทักขิณาทาน แลอัญชลีกรรม
แหงสัตวโลกกับทั้งเทวดาโลกทั้งปวงหาสิ่งเสมอมิได ดวยบังเกิดแหงพระอรหัตตผลจิตมีประมาณ
เทานั้น

  ญาณอันเปนไปในพระอริยมรรค มีพระโสดาปตติมรรคเปนตนมีพระอรหัตตผลมรรคเปน
ปริโยสาน เปนญาณ ๔ ประการอันพระโยคาพจรพึงถึงโดยลําดับพรรณนามาฉะนี้แล ชื่อวาญาณทัส
สนวิสุทธิ

  “อิทานิ อิมิสฺสาเยว จตุตฺญาณทสฺสนวิสุทฺธิยา อนุภาว วิชชานนตฺถํ” กาลบัดนี้ 
นักปราชญพึงรูวาสภาวะ ๓ ประการ คือ สภาวะแหงพระอริยมรรค มีพระโพธิปกขิยธรรมบริบูรณ
ประการ ๑ คือกิริยาอันออกจากสังขารธรรม คือสังขารนิมิตแลสังขารปวัตติ แลประกอบดวยผลสอง
ประการ ๑ คือพระอริยมรรคละเสียซึ่งธรรมอันจะพึงมละประการ ๑ คือกิจ ๔ มีปริญญากิจเปนตน ๑
เปนประการ  “” วุตฺตานิ พระพุทธโฆษาจารยเจากลาวไว เพื่อจะใหโยคาพจรกุลบุตรรูซึ่งอานุภาพ
แหงจตุตถญาณทัสสนวิสุทธินี้ โดยสภาวะควรแกมีในอภิสมัย กาลเมื่อตรัสรูซึ่งพระอริยมรรคนั้น

  “อิเม สตฺตตึส ธมฺมา” ธรรมทั้งหลาย ๓๗ คือ สติปฏฐาน ๔ คือสัมมัปปธาน ๔ คืออิทธิ
บาท ๔ คืออินทรีย ๕ คือพละ ๕ คือ โพชฌงค ๗ คือพระอริยมรรคมีองค ๘ เปน ๓๗ ดวยกัน ชื่อวา
พระโพธิปกขิยธรรม

  “ปกฺเข ภวนตา” เหตุตั้งอยูในสภาวะเปนคุณูปการแกพระอริยมรรคจิต อันไดนามบัญญัติ
ชื่อวาโพธิ ดวยอรรถวาตรัสรู

  “เตสุ โพธิปกฺขิเยส”ุ ล้ําพระโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการนั้นจะวาแตสติปฏฐานนั้นกอน

  “อุปฺปฏาน”ํ อันวาสติอันหยั่งลงเนือง ๆ ในอารมณมีรูปกายเปนอาทิแลว แลตั้งมั่น ชื่อ
วาสติปฏฐาน มีประเภท ๔ ประการ

  “ปวตฺติโต” เหตุประพฤิตเปนไปดวยกิจอันถือเอาซึ่งอาการวาบมิงามในรูปกาย แลอาการ
วาเปนทุกขในกองเวทนา แลอาการวาบมิเที่ยงในกองวิญญาณ แลอาการวาใชตนไมใชตนไมใชแกน
สารในธรรมทั้งหลายมีนิวรณธรรมเปนอาทิในบุรพภาค แลใหสําเร็จปหานกิจอันมละเสียซึ่งวิปลาศ คือ
สําคัญวางามเปนสุขวาเที่ยงวาตน ในขณะเมื่อเปนมรรคสติปฏฐาน เหตุดังนั้นจึงเปนพระสติปฏฐาน ๔ 
ประการ

  “ปธาน”ํ ความเพียรอันยุติในกายแลจิต ชื่อวาสัมมัปปธานดวยอรรถวางาม เหตุปราศจาก
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สภาวะพึงเกลียดคือกิเลส แลอรรถวาเปนใหญเปนประธานใหสําเร็จกิจ ๔ ประการ

  คือเพียรพยายามละเสียซึ่งอกุศลธรรม อันบังเกิดแลว ๑

  คืออกุศลธรรมที่ยังมิไดบังเกิดก็เพียรบมิใหบังเกิดตอไปได ๑

  คือเพียรใหบังเกิดแหงอกุศลธรรมอันยังบมิไดบังเกิด ๑

  คือเพียรใหถาวรภิยโยภาพแหงกุศลธรรมอันบังเกิดแลว ๑

  คือเพียรใหสําเร็จกิจ ๔ ประการดังนี้ จึงเปนสัมมัปปธาน ๔

  ในพระอิทธิบาท ๔ นั้น  “อิทฺธ”ิ แปลวาเปนเหตุจําเริญ แลถึงซึ่งสภาวะเปนอุกฤษฏ 
ไดแกพระโลกุตตรมรรคทั้ง ๔ ธรรมทั้งหลาย มีฉันทะเปนตน ชื่อวาอิทธิบาท ดวยอรรถวาเปนประธาน
แลเปนเหตุจะใหไดซึ่งอิทธิ คือพระโลกุตตรมรรคแลพระอิทธิบาทนั้นมีประเภท ๔ ประการ คือ ฉันทิ
ทธิบาท ๑ วิริยิทธิบาท ๑ จิตติทธิบาท ๑ วิมังสิทธิบาท ๑

  พระโยคาพจรเจาเมื่อจําเริญภาวนากระทําซึ่งกุศลฉันทะ คือความปรารถนาจะเปนใหญเปน
ประธานใหสําเร็จแกพระโลกุตตรมรรค แลฉันทะคือความปรารถนานั้น ไดชื่อวาฉันทิทธิบาท

  พระโยคาพจรเจากระทําซึ่งวิริยะเปนใหญเปนประธาน จึงสําเร็จแกพระโลกุตตรมรรค วิริยะ
นั้นไดชื่อวาวิริยิทธิบาท

  พระโยคาพจรเจากระทําซึ่งกระทําจิตแลปญญาเปนใหญเปนประธาน ใหสําเร็จแกพระโล
กุตตรมรรค จิตนั้นก็ไดชื่อวาจิตติทธิบาท ๔ ปญญานั้นไดชื่อวาวิมังสิทธิบาท

  แลพระอิทธิบาททั้ง ๔ มีฉันทะเปนอาทิดังกลาวมานี้ เปนพระโลกุตตรเเท

  ประการหนึ่ง ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนอาทิ อันสัมปยุตดวยพระโลกุตตรมรรค อันพระ
โยคาพจรไดดวยอํานาจแหงฉันทาธิบดีวิริยาธิบดี จิตตาธิบดี วิมังสาธิบดี ก็ไดชื่อวาอิทธิบาท ดวย
อรรถวาเปนโกฏฐาส แหงอิทธิ

  อนึ่งธรรมทั้ง ๔ ประการมีฉันทะเปนอาทิ เมื่อเปนอิทธิบาทนั้นก็คงเปนอธิบดีดวย อัน
ลักษณะอธิบดี จะมีพรอมกันทั้ง ๕ ในจิตตุปบาทอันเดียวกันหาบมิไดคงจะเปนแตสิ่งหนึ่ง คือฉันทะ
เปนอิทธิบาทในจิต ตุปบาทใดแลวก็หาม วิริยิทธิบาท จิตติทธิบาท วิมังสิทธิบาทในจิตตุปบาทนั้น
วิริยะเปนอิทธิบาทในจิตจิตตุปบาทอันใดแลว ก็เปนอันหาม ฉันทะ จิตตะ วิมังสา อิทธิบาท ในจิตตุป
บาทนั้น จิตตะ แลวิมังสาก็ดี เปนอิทธิบาทในจิตตุปบาทอันใด ก็เปนอันหามอิทธิบาทอื่นในจิตตุป
บาทนั้นคงเปนอิทธิบาทไดแตสิ่งเดียว จะเปนอิทธิบาทพรอมกันถึง ๒ ก็ดี, ๓ ก็ดี, ๔ ก็ดีในขณะจิต
เดียวนั้นหาบมิไดเปรียบประดุจหนึ่งวา ราชกุมาร ๔ พระองคอันอยูในราชสมบัติอันเดียว จะครองราช
สมบัติเปนใหญพรอมกันในกาลเดียวทั้ง ๔ พระองคนั้นหาบมิได คงจะเปนอธิบดีอิสรภาพพรอม
ครอบครองสมบัติแตพระองค ๑ พระราชกุมาร ๓ พระองคนั้นก็เปนผูอุปถัมภก็ชวยใหสําเร็จกิจราชการ
และพระอิทธิบาททั้ง ๔ นี้ก็มีอาการเหมือนกันดังนั้น

  อินทรีย ๕ คือสัทธินทรีย ๑ คือวิยินทรีย ๑ คือสตินทรีย ๑ คือสมาธินทรีย ๑ คือปญญินท
รีย ๑ เปน ๕ ประการดวยกัน

  สัทธาเจตสิกใหสําเร็จ เปนใหญในสัมปยุตธรรม ดวยสภาวะครอบงําซึ่งมิจฉาวิโมกข คือ
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ความเลื่อมใสหยั่งลงในที่ผิดจึงไดชื่อวาสัทธินทรีย

  วิริยเจตสิกนี้สําเร็จกิจเปนใหญในที่จะครอบงําเสีย ซึ่งโกสัชชะปกษ คือกุศลจิตตุปบาท 
มีถีนมิทธะเปนประธาน จึงไดชื่อวา วิริยินทรีย

  เจกสิกใหสําเร็จกิจเปนใหญในที่จะครอบงําเสีย ซึ่งอกุศลธรรมอันประพฤติเปนไปดวย
ประมาทหลงลืมแลมีสติ จึงไดชื่อวาสตินทรีย

  เอกัคคตาเจตสิกใหสําเร็จเปนใหญ ในที่จะครอบงําอกุศล อันเปนฝกฝายใหฟุงซาน คือ
อุทธัจจะ จึงไดชื่อวาสมาธินทรีย  

  ปญญาเจตสิกใหสําเร็จเปนใหญ ในสัปปยุตธรรมดวยสภาวะครอบงําเสียซึ่งความหลง จึง
ไดชื่อวาปญญินทรีย ก็มีดวยประการฉะนี้

  พละธรรม ๕ ประการนั้น ก็ใชอื่น คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญานั้น ชื่อวาพละ ดวย
สภาวะมิไดหวาดไหว แลสภาวะถาวรตั้งมั่นในสัมปยุตธรรมทั้งปวง

  “สตฺตา ธมฺมา” ธรรมทั้งหลาย ๗ มีสติเปนตน มีอุเบกขาเปนปริยโยสาน ไดนามบัญญัติ
ชื่อวาโพชฌงค ดวยสภาวะเปนองคแหงพระอริยสาวกผูอื่นจากนิทรา คือกิเลสอันครอบงําในสันดาน 
แลตรัสซึ่งจตุราริยสัจจ แลกระทําซึ่งพระนิพพานใหแจง

  

  ขอความพิสดารในพระสัตตโพชฌงค ก็มีนัยอันกลาวในอัปปนาโกสลกถานั้นแลว

  “อฏมฺธมา” ธรรมทั้งหลาย ๘ มีสัมมาทิฏฐิเปนตนมีสัมมาสมาธิเปนปริโยสาน ไดนาม
บัญญัติชื่อวามัคคังคะองคแหงพระอริยมรรคดวยสภาวะเปนเหตุออกจากวัฏฏทุกข ขอความพิสดารมี
ในหนหลังแลว

  แลพระโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ซึ่งพรรณนามาฉะนี้ เมื่อพระโยคาพจรเจา ยังเจริญโลกีย
วิปสสนาอยูในบุรพภาคนั้น ก็ไดในขณะจิตตาง ๆ

  คือ กายยานุปสสนาสติปฏฐาน ก็เฉพาะไดเมื่อพระโยคาพจรเจาพิจารณาซึ่งกายดวย
อาการ ๑๔ มีพระอานาปานสติเปนตน

  เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ก็เฉพาะไวเมื่อพระโยคาพจรเจาพิจารณาเวทนาซึ่งอาการ ๕ มี
สุขเวทนาเปนอาทิ

  จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ก็เฉพาะไดเมื่อพิจารณาซึ่งจิตดวยอาการ ๑๘ มีจิตอันกอปรดวย
ราคาเปนอาทิ

  ธัมมานุปสสนาสติปฏฐานนั้น ก็เฉพาะไดเมื่อพิจารณาซึ่งธรรมทั้งหลาย ๕ มีนิวรณเปนอาทิ

  พระสติปฏฐาน ๔ ประการ พระโยคาพจรเจาในขณะจิตตาง ๆ ดวยประการดังนี้

  พระสัมมัปปธาน ๔ ก็ไดในจิตตาง ๆ พระสัมมัปปธานเปนปฐมนั้นเฉพาะไดกาลเมื่อพระ
โยคาพจรเห็นอกุศลธรรมอันใด อันมิไดเคยบังเกิดแกตนในอาตมาภาพ แลบังเกิดมีแกบุคคลผูอื่น ก็
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มนสิการในใจวาอาตมาจะปฏิบัติเพื่อจะมิใหบังเกิดแกอกุศลธรรมดังนั้น แลวก็จะพยายามเพื่อจะมิให
อกุศลธรรมบังเกิดได

  สัมมัปปธานเปนคํารบ ๒ ก็ไดเมื่อพระโยคาพจรเจารูวาอกุศลธรรมอันประพฤติเปนไปใน
สันดานแหงตนแลว ก็เพียรเพื่อจะมละเสียซึ่งอกุศลธรรมนั้นจากสันดาน

  สัมมัปธานเปนคํารบ ๓ นั้น ไดเมื่อพระโยคาพจรพยายามเพื่อจะยังฌานแลวิปสสนาอันยัง
มิไดเคยบังคับในอาตมาภาพนี้ ก็ใหบังเกิดขึ้น

  สัมมัปปธานเปนคํารบ ๔ นั้น ไดเมื่อพระโยคาพจรพยายามยังฌานแลวิปสสนาอันบังเกิด
แลว ก็ใหบังเกิดภิยโยภาพเนือง ๆ ไปมิใหเสื่อมจากสันดาน

  พระสัมมัปปธานทั้ง ๔ มีในจิตตุปบาทตาง ๆ ในโลกิยวิปสสนาดังนี้

  ฝาพระอิทธิบาททั้ง ๔ นั้น ก็ไดในจิตตาง ๆ เมื่อกระทําฉันทะเปนอธิบดีแลว แลยังกุศล
ธรรมใหบังเกิดในจิตตุปปบาทอันใด จึงไดฉันทิทธิบาทในจิตตุปบาทนั้น เมื่อกระทําวิริยจิตตะปญญา
เปนอธิบดีแลวยังกุศลธรรมใหบังเกิดในจิตตุปบาทใด ๆ จึงไดวิริยจิตตะวิมังสาจิตตุปบาทในอิทธิบาท
นั้น ๆ

  ฝาพระอัษฏางคิกมรรคนั้นก็ดี เมื่อเกิดกับดวยโลกิยจิตก็ไดในจิตตาง ๆ กัน

  คือพระโยคาพจรปรารภถึงมิจฉาวาจา คือวจีทุจริต ๔ ประการเปนอารมณพิจารณาเห็น
โทษแลว ก็เวนเสียในจิตตุปบาทอันใดจึงเฉพาะใดสัมมาวาจาในจิตนั้น

  เมื่อพิจารณาเห็นโทษในมิจฉากัมมันตะ คือ กายทุจริต แลมิจฉา อาชีวะ แลวก็เวนเสียใน
จิตตุปบาทอันใด ก็เฉพาะไดสัมมากัมมันตะ แลสัมมาอาชีวะตาง ๆ กันกับจิตตุปบาทนั้น ๆ

  โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ จัดเปนแผนกเอาพระสติปฏฐานแลพระสัมมัปปธาน และพระ
อิทธิบาท แลพระสัมมาวาจาเปนอาทิ ก็ดีบัณฑิตไดในจิตตาง ๆ ในกาลเมื่อประพฤติเปนไปแหงโลกิย
วิปสสนาดวยอาการดังนี้

  “อิเมสํ ปน จตุนฺนํ ญาณานํ อุปฺปตฺติกาเล” กาลเมื่อพระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ บังเกิด
นั้น อันวาพระโพธิปกขิยธรรมทั้งปวงที่ควรจะไดนั้น ก็ไดพรอมกันในขณะจิตเดียว เพราะเหตุมีอารมณ
อันเดียวกันคือยึดหนวงเอาซึ่งพระนิพพานเปนอารมณก็ไดสําเร็จกิจกําจัดขาศึกแหงตน ๆ อาศัยเหตุนี้ 
พระอริยมรรคทั้ง ๕ ก็ประดับดวยพระโพธิปกขิยธรรม ๓๗ บริบูรณโดยปริยาย

  พระอริยผลทั้ง ๔ นั้น คงไดพระโพธิปกขิยธรรมบริบูรณ แต ๓๓ ประการ เวนพระ
สัมมัปปธานทั้ง ๔ เพราะเหตุบมิไดมีพยายามสืบตอไปแลว เปนแตทิฏฐฐานธรรมสุขวิหาร ระงับหทัย
สันดานใหเย็นดุจหนึ่งบุคคลเอากระออมน้ํามารดซ้ําในที่มีเพลิงอันดับแลวนั้น อาศัยเหตุนี้แมวาวิริยะ
เจตสิก คือสัมมาวายาโมมีในอริยผลจิตก็ดีก็บมิไดมีนามบัญญัติวาเปนองคสัมมัปปธานดวยประการ
ดังนี้

  “เอวํ เอกจิตฺเต ลพฺภมาเนสุ เจเตสุ ” ล้ําพระโพธิปกขิยธรรม ๒๗ ประการ อันไดในจิต
อันเดียวดังกลาวมานี้  “เอากาวสติ” สติตัวเดียวมีพระนิพพานเปนอารมณ ก็ไดชื่อวาสติปฏฐาน ๔
ดวยสามารถใหสําเร็จกิจอันมละเสียซึ่งวิปลาส มีสําคัญวางามในเปนอาทิ

  “เอกเมว วิริยํ” วิริยะตัวเดียว เอาพระนิพพานเปนอารมณแลวก็ใหสําเร็จกิจ ๔ ประการ
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อันยังอกุศลบมิไดเคยบังเกิดก็มิใหบังเกิดเปนอาทิก็ไดชื่อวาพระสัมมัปปธาน ๔ ในจิตอันเดียวกัน

  ฝายพระโพธิปกขิยธรรมอันเศษ ๕ โกฏฐาส มีพระอิทธิบาทเปนอาทินั้นคงตัว จะลดลง
เจริญขึ้นอยางโกฏฐานทั้งสอง คือพระสติปฏฐานแลพระสัมมัปปธานนี้หาบมิได

  นัยหนึ่งพระโพธิปกขิยธรรม ๓๗ นี้ ถาจะวาโดยสภาวะธรรมมิไดวาดวยประเภทที่สําเร็จกิจ
ตาง ๆ ก็คงแต ๑๔ คือสติ ๑ วิริยะ ๑ ฉันทะ ๑ จิตตะ ๑ ปญญา ๑ สัทธา ๑ สมาธิ ๑ ปติ ๑ ปสสัทธิ ๑ 
อุเบกขา ๑ สัมมาสังกัปปโป ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันโต ๒ สัมมาอาชีโว ๑ เปน ๑๒ ธรรม
ทั้งหลาย ๑๔ นี้ เมื่อจําแนกไปในประเภท ๓๗ นั้น เปนไปดวยอาการ ๖ โกฏฐาส

  คือธรรมทั้ง ๙ มีอาการหนึ่ง ๆ นั้น เปนโกฏฐาส ๑

  คือธรรมอันหนึ่งตั้งอยูดวยอาการ ๒ นั้น เปนโกฏฐาส ๑

  “อถ จตุธา” คือธรรมอันตั้งอยูดวยอาการ ๔ เปนโกฏฐาส ๑

  คือธรรมอันตั้งอยูดวยอาการ ๕ เปนโกฏฐาส ๑

  คือธรรมอันตั้งอยูดวยอาการ ๘ เปนโกฏฐาส ๑

  คือธรรมอันตั้งอยูดวยอาการ ๙ เปนโกฏฐาส ๑ เปน ๖ โกฏฐาส ดวยกัน

  ธรรมทั้งหลาย ๘ มีอาการหนึ่ง ๆ นั้น คือ ฉันทะ ๑ จิตตะ ๑ ปติ ๑ ปสสิทธิ ๑ อุเบกขา ๑ 
สัมมาสังกัปโป ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑

  แลธรรมทั้งหลาย ๙ นี้ คงตั้งอยูดวยอาการหนึ่ง ๆ เหตุฉันทะนั้นตั้งอยูดวยอาการเปนแต
ฉันทิทธิบาทสิ่งเดียว จิตตะก็เปนแตจิตติทิทธิบาทสิ่งเดียว ปติก็เปนแตปติสัมโพชฌงคสิ่งเดียว
ปสสัทธิก็เปนไดแตปสสัทธิสัมโพชฌงคสิ่งเดียว อุเบกขาก็เปนแตอุเบกขาสัมโพชฌงคสิ่งเดียว วาจา
แลกัมมันตะ แลอาชีวะทั้ง ๓ นั้นก็ดี ก็ตั้งอยูดวยอาการอันเปนองคอัษฏางคิกมรรค คือสัมมาวาจา แล
สัมมากัมมันตะ แลสัมมาอาชีวะ สิ่งเดียว ๆ ธรรมทั้งหลาย ๙ นี้แลไดชื่อวาตั้งอยูดวยอาการอันเดียว
แทบมิไดเจือไปในโกฏฐาสแหงพระโพธิขิยธรรมกองอื่น ๆ เลย

  ธรรมอันหนึ่ง ตั้งอยูดวยอาการ ๒ นั้น คือสัทธาสิ่งเดียวตั้งอยูดวยอาการเปนสัทธินทรีย ๑ 
เปนสัทธาพละ ๑

  ธรรมสิ่งเดียวตั้งอยูดวยอาการ ๔ นั้น คือสมาธิสิ่งเดียวเปนไดถึง ๔ อยาง คือเปนสมาธินท
รีย ๑ เปนสมาธิพละ ๑ เปนสมาธิสัมโพชฌงค ๑ เปนสัมมาสมาธิ ในองคอัษฏางคิกมรรค ๑ เปน
อาการคํารบ ๓

  ธรรมอันหนึ่งตั้งอยูดวยอการ ๕ นั้น คือปญญาอันเดียวเปนไดถึง ๕ อยาง คือเปนวิมังสิทธิ
บาท ๑ เปนปญญินทรีย ๑ เปนปญญาพละ ๑ เปนธรรมวิจยะสัมโพชฌงค ๑ เปนสัมมาทิฏธิในองค
อัษฏางคิกมรร ๑ จึงเปนอาการคํารบ ๕

  ธรรมอันหนึ่งตั้งอยูดวยอาการ ๘ นั้น คือสติตัวเดียวเปนสติปฏฐานถึง ๔ อยาง แลวเปนสติ
นทรียเปนสติพละ เปนสติสัมโพชฌงค เปนอัษฏางคิกมรรค คือสัมมาสติ จึงเปนอาการ ๘

  ธรรมอันหนึ่ง ตั้งอยูดวยอาการ ๙ นั้น คือวิริยะตัวเดียวแจกเปนพระสัมมามัปปธาน ๔ เปนวิ



- 141 -

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 3
คัดจาก  http://www.larnbuddhism.com/visut/

พิมพโดย  แมพลอย โกกนุท

ริยิทธิบาท ๑ เปนวิริยินทรีย ๑ เปนวิริยะพละ ๑ เปนวิริยะสัมโพชฌงค ๑ เปนองคมรรคคือสัมมาวายา
โม ๑ เปนคํารบ ๘ ดวยกัน

  เหตุใดเหตุดังนั้น พระพุทธโฆษาจารยเจาผูรจนา พระคัมภีรวิสุทธิมรรคบั้นปลายนั้น จึง
นิพนธบางพระคาถาไวในเบื้องปลาย

  “เอวํ จุทฺทเสว อสมฺภินฺนา โหนฺติ เต โพธิปกฺขิยา โกฏาสโต สตฺตวิธา สตฺตตึสเภท
โต สกิจฺจนิปฺผาทนโต สรูเปน จ วุตฺติโต สพฺเพว อริยมคฺคสฺส สมฺภเว สมฺภเวนฺติ เต” 

  อธิบายในบาทพระคาถาวา  “เต โพธิปกฺขิกา” อันวาพระโพธิปกขิยธรรม ๓๗ นั้น 
จัดเปนสภาวะธรรมมิไดแจกเจือไปก็คงแต ๑๔ เมื่อสงเคราะหเปนโกฏฐาสสราสิได ๗ กอง คือพระสติ
ปฏฐาน ๔ เปนกองตน พระอัษฏางคิกมรรคเปนปริโยสาน

  แจกออกเปนประเภท อาการที่สําเร็จกิจแหงตน ๆ โดยสารูปเรียกชื่อตาง ๆ ออกจึงเปน
ประเภท ๓๗ ประการ โดยนัยดังพรรรณนามาแลวนั้น

  วามาดวยสภาวะบริบูรณ แหงพระโพธิปกขิยธรรม ในญาณทัสสนวิสุทธิทั้ง ๔ นั้น
นักปราชญพึงรูดวยประการดังนี้

  แตนี้จะวินิจฉัย ในวุฏฐานพละสมาโยคตอไป

  วุฏฐานะ นั้นแปลวาออกจากนิมิตแลปวัตติ นิมิตนั้นคือสังขารธรรมอันตัณหาสมุทัยหาก
ตกแตงจึงไดชื่อวานิมิต

  ตัณหาสมุทัย อันเปนเหตุประพฤติเปนไปแหงสังขารธรรมนั้น ชื่อวาปวัตติ กิริยาที่จะออก
จากนิมิตแลปวัตตินี้ ตอเมื่อพระอริยมรรคบังเกิดจึงออกได

  แทจริง เมื่อพระโยคาพจรยังจําเริญโลกิยวิปสสนาปญญาอยูนั้นก็ยังบมิไดออกจากนิมิต
แลปวัตติ ยังมิไดออกจากนิมิต เพราะเหตุยกสังขารนิมิตขึ้นสูพระไตรลักษณ แลวพิจารณายึดหนวง
เอาเปนอารมณอยูยังบมิไดออกจากตัณหาสมุทัยอันเปนเหตุ ประพฤติเปนไปแหงสังขารนิมิตนั้น 
อาศัยเหตุฉะนี้โลกิยวิปสสนาปญญาก็ไดชื่อวา ยังบมิไดออกจากภาคทั้ง ๒ คือสังขารนิมิตแลตัณหาป
วัตติ ขณะเมื่อโคตรภูญาณบังเกิดก็ดีก็ยังบมิออกจากตัณหาปวัตติ เหตุโคตรภูญาณบมิได เปน
พนักงานที่จะตัดตัณหาสมุทัยใหขาดได แตทวาออกจากสังขารนิมิตไดเพราะเหตุละซึ่งอารมณคือ
สังขารนิมิตแลว ก็ยึดหนวงเอาพระนิพพานเปนอารมณเหตุดังนั้นพระโคตรภูญาณจึงไดชื่อวา เอก
โตวุฏฐานคือออกจากภาคอันหนึ่ง

  ฝายพระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ นั้น ออกจากนิมิต ออกจากปวัตติ ออกจากนิมิต เพราะเหตุ
วางอารมณ คือสละสังขารเสียแลว และหนวงเอาพระนิพพานเปนอารมณ ออกจากปวัตติ เพราะเหตุ
ตัดตัวสมุทัยใหขาดเปนสมุจเฉทปหาน เหตุฉะนี้ พระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ จึงไดชื่อวา อุภโตวุฏฐาน 
คือออกจากภาคที่ ๒ นั้น

วิสัชนาการจําแนกในวุฏฐานเปนใจความแตเทานี้

  ทีนี้จะจําแนกในพละสมาโยค คือพระอริยมรรคอันประกอบดวยกําลัง ๒ ประการ จึงออก
จากนิมิตแลปวัตติได
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  กําลัง ๒ ประการนั้น คือพระสมถะพละ ๑ พระวิปสสนาพละ ๑ สมถะพละนั้น คือสมาธิ
วิปสสนาพละนั้น คือปญญา

  ในขณะเมื่อพระโลกุตตรมรรคญาณบังเกิดนั้น พระสมถะกับพระวิปสสนามีกําลังเสมอกัน
จะยิ่งหยอนกวากันอยางโลกิยะภาวนาหาบมิได แทจริงกาลเมื่อพระโยคาพจร จําเริญโลกิยะสมาบัติ
ทั้ง ๘ นั้น ยิ่งดวยกําลังพระพระสมถะ กาลเมื่อพิจารณาสังขารธรรมดวยอนิจจานุปสสนาเปนอาทินั้น
ยิ่งดวยกําลังพระวิปสสนา ครั้นถึงขณะเมื่ออริยมรรคญาณบังเกิดแลวกําลัง ๒ ประการ มีพระนิพพาน
เปนอารมณ เปนเอกรสะมีกิจเสมอกันเหตุสภาวะบมิไดลวงซึ่งกัน เหตุดังนั้นอันวากิริยาอัน
ประกอบดวยพละ ๒ ประการ ก็มีในพระอริยมรรคทั้ง ๔ ดวยประการฉะนี้

สิ้นใจความในพระสมาโยคแตเทานี้

  ลําดับนี้จะวาดวยปหาตัพพะธรรมตอไป คือธรรมทั้งหลายอันพระอริยมรรคญาณทั้ง ๔

  จึงพึงมละเสียตามสมควรแกกําลังแทจริง พระอริยมรรคทั้ง ๔ นั้น ใหสําเร็จกิจมละเสียซึ่ง
ปจจนิกธรรมทั้งหลาย ๑๘ กลาวคือสังโยชน ๑ กิเลส ๑ มิจฉัตตะ ๑ โลกธรรม ๑ มัจฉริยะ ๑ วิปลาส 
๑ คันถะ ๑ อคติ ๑ อาสวะ ๑ โอฆะ ๑ โยคะ ๑ นิวรณ ๑ ปรามาส ๑ อุปาทาน ๑ อนุสัย ๑ มนทิล ๑ 
อกุศลกรรมบถ ๑ อกุศลกรรมบถ ๑ อกุศลจิตตุปบาท ๑ สิริเปน ๑๘ ชื่อวาปจจนิกธรรม

  อันวาธรรมทั้งหลาย ๑๐ มีกามราคะเปนอาทิ ชื่อวาสังโยชน เหตุประกอบไวซึ่งขันธสันดาน
ในปรโลก ใหเนื้องกันกับขันธสันดานในอิธโลก แลประกอบไวซึ่งกรรมดวยผลแหงกรรม แลประกอบ
ไวซึ่งสัตวกับดวยสังขารทุกข จึงไดชื่อวาสังโยชน

  ล้ําสังโยชน ๑๐ นั้นยกเอาแตสังโยชน ๕ คือรูปราคสังโยชน ๑ อรูปราคสังโยชน ๑ มาน
สังโยชน ๑ อุทธัจจสังโยชน ๑ อวิชชาสังโยชน ๑ เปนคํารบ ๕ ชื่อวาอุทธัมภาคิยสังโยชน เหตุ
ประกอบไวซึ่งขันธสันดานเปนอาทิ อันบังเกิดในภาคเบื้องบน คือรูปภพอรูปภพ

  สังโยชนอีก ๕ ประการ คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สี ลัมพัตตะปรามาส ๑ กามราคะ ๑ 
ปฆิฆะคือโทโส ๑ เปนคํารบ ๕ ชื่อวา อโธภาคิยสังโยชน เหตุประกอบไวซึ่งขันธสันดานเปนอาทิอัน
บังเกิดในเบื้องต่ํา คือกามภพ

  ธรรมทั้งหลาย ๑๐ คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ มานะ ๑ ทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ ถีนะ ๑
อุทธัจจะ ๑ อหิริกะ ๑ อโนตตัปปะ ๑ เปน ๑๐ ประการดวยกันชื่อวากิเลส เหตุเศราหมองดวยตนเอง 
แลยังสัมปยุตธรรมใหเศราหมอง

  ธรรม ๑๐ ประการนี้ มีมิจฉาทิฏฐิเปนตน มีมิจฉาสมาธิเปนปริโยสานกับทั้งมิจฉาวิมุตติหยั่ง
ศรัทธาลงไปในที่ผิด แลมิจฉาญาณเปนคํารบ ๑๐ ชื่อมิจฉัตตะ เหตุประพฤติเปนไปในทางผิดเปนกาม
สุขัลลิกานุโยค แลอัตตกิลมถานุโยค

  ธรรมทั้งหลาย ๘ คือ ลาภ ๑ อลาภะ หาลาภบมิได ๑ ยโส คือมียศ ๑ อยโส ๑ คือหายศบ
มิได ๑ คือความสุข ๑ คือความทุกข ๑ คือความนินทา ๑ คือความสรรเสริญ ๑ ธรรม ๘ ประการนี้ ชื่อ
วาโลกธรรม เหตุวาขันธาทิโลกประพฤติเปนไปตราบใด ธรรม ๘ ประการนี้ ก็บไดเสื่อมสูญตราบนั้น 
เทียรยอมประพฤติตามซึ่งโลก ๆ ก็ประพฤติตามซึ่งธรรม ๘ ประการ ๆ จึงไดชื่อวาโลกธรรม

  ในที่นี้จะยกเอาธรรม ๒ ประการ คือโลภอันยินดีในลาภเปนอาทิ ๑ คือโทสาอันเคียดแคน 
เพราะหาลาภบมิไดเปนอาทิ ๑ ชื่อวาโลกธรรมคงแต ๒
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  มิจฉริยะ ๕ นั้น คือ อาวาสมัจฉริยะ ความตระหนี่ในอาวาส ๑ คือ กุลมัจฉริยะ ความตระหนี่
ในตระกูลโยมอุปฏฐาก ๑ คือลาภมัจฉริยะความตระหนี่ในจตุปจจัยลาภ ๑ คือธรรมมัจฉริยะ ความ
ตระหนี่ในสรีระวรรณแลสัทธาธิคุณวรรณ ๑ เปน ๕ ประการดวยกัน

  ถาจะวาใจความ ก็ไดแกมัจฉริยะเจตสิกตัวเดียว เกิดกับโทสะจิตคิดแตวาจะมิใหมีสิ่ง ๕ 
ประการ มีอาวาสเปนตน แกบุคคลผูอื่น ใหเปนของอาตมาผูเดียว ถาเห็นวามีทั่วไปแกบุคคลผูอื่นแลว
ก็ใหอดกลั้นบมิได

  วิปลาส ๓ ประการนั้น คือ สัญญาวิปลาส ๑ จิตวิปลาส ๑ ทิฏฐิวิปลาส ๑ ประพฤติเปนไป
โดยเห็นวาเที่ยง วาสุข วาตัว วาตน วางาม ในวัตถุทั้งหลายอันบมิเที่ยงมิเปนสุข ใชตน ใชงาม

  ธรรม ๔ ประการ คืออภิชฌา ๑ พยาบาท ๑ คือสีลัพพัตตะปรามาส ๑ คืออิทังสัจจภินิเวส 
คือมั่นในคําของตนวาสัตววาบุคคลนั้นมีจริง จะวาอยางอื่นนั้นผิดไป ๑

  แลธรรม ๕ ประการนี้มีชื่อวาคันถะ เหตุวาผูกพันรัดรึงตรึงไวซึ่งนามกายรูปกาย ในสังสาร
ทุกขหาที่สุดบมิได

  อคตินั้นแจกออกดวยอาการเปน ๔ คือ ฉันทาคติ ๑ โทสาคติ ๑ โมหาคติ ๑ ภยาคติ ๑
เปน ๔ ประการ ยกเอาใจความเปนแต ๒ คือ กระทําซึ่งกิจอันบพึงกระทํา ดวยรักษาโกรธดวยหลง
ดวยกลัว ๑ คือ มิไดกระทําซึ่งกิจอันควรจะพึงกระทําดวยเปนอาทิ ๑ เปนใจความแต ๒ ประการเทานี้ 
ชื่อวาอคติ เหตุเปนที่พระอริยเจาทั้งหลายบมิพึงดําเนินไป

ธรรม ๔ ประการคือราคะอันยินดีในกาม ๑ คือราคะอันประกอบดวยสัสสตะทิฏฐิ ๑ คือราคะ
อันประกอบดวยอุจเฉททิฏฐิ ๑ คืออวิชชา ๑

  แลธรรม ๔ ประการนี้ ชื่อวาอาสวะดวยเหตุ ๓ ประการ คือประพฤติเปนไปโดยธรรม ตราบ
เทาถึงโคตรภู เปนไปตามภพตราบเทาถึงภวัคคะพรหม ก็เปนอารมณแหงอาสวะไดสิ้น ๑

  คือเปนกระแสไหลออกบมิขาดสายดวยอสุจิ คือกิเลสโดยทวารทั้ง ๖ อันบุคคลมิไดสํารวม
รักษา ดุจหนึ่งน้ําอันไหลออกจากชองกระออม ๑ คือเปนเหตุสั่งสมซึ่งสังขารทุกข ๑

  อาศัยเหตุ ๓ ประการนี้ ธรรม ๔ ประการจึงไดนามชื่อวา อาสวะแลอาสวะธรรมทั้ง ๔ นั้นแล 
ชื่อวาโอฆะ ชื่อวาโยคะ

  ชื่อวาโอฆะนั้น ดวยสภาวะฉุดคราไวซึ่งสัตวอันตกลงในกระแสโอฆะใหลมจมอยูในภพสาคร
แลใหมีมหาสมุทร จตุราบายจะลวงขามไดดวยยาก

  ชื่อวาโยคะนั้น ดวยอรรถวาประกอบไวซึ่งสัตวทั้งหลายกับดวยอารมณแลความทุกข บมิให
พรางออกได อธิบายวาบมิไดสละอารมณมีอาการอันเคยถือเอานั้น

  อนึ่ง สัตวผูกระทําซึ่งบาปเห็นปานใด จึงไดเสวยความทุกขเวทนา ก็ประกอบซึ่งสัตวนั้นไว
ดวยบาปเห็นปานนั้นเนือง ๆ จึงไดชื่อวาโยคะ

  ธรรม ๕ ประการ คือ กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ถีนมิทธะ ๑ อุทธัจจะกุกกุจจะ ๑ วิจิกิจฉา ๑ 
เปนคํารบ ๕ ชื่อวานิวรณ ดวยอรรถวากั้นกําบังเสียซึ่งกุศลจิต คือฌานสมาบัติในเบื้องตน แลนําจิต
สันดานไปสูวาสนาคือกิเลส แลวก็ปกปดเสียมิใหพิจารณาเห็นซึ่งกุศลเปนอาทิ ดุจหนึ่งวัตถุอันบุคคล
กั้นกําบังไวดวยฝาแลบานประตูหนาตางเปนตน จึงไดชื่อวานิวรณธรรม
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  แลปรามาสนั้น เปนชื่อแหงมิจฉาทิฏฐิ ๆ ชื่อวาปรามาส เหตุลวงเสียซึ่งสภาวะมีสุภเปนอาทิ
แหงธรรมทั้งหลายมีกายเปนตนแลวประพฤติดวยอาการอันถือวางามเปนอาทิ

  อุปาทาน ๕ นั้น มีนัยกลาวแลวในปฏิจจสมุปปาทนิเทศนั้นแลว ธรรม ๗ ประการ คือ กาม
ราคะ ๑ ปฏิฆะ ๑ มานะ ๑ มิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ ภวราคะ ๑ อวิชชา ๑ เปนคํารบ ๗ ชื่อวาอนุสัยดวย ดวย
อธิบายวา อันบุคคลมิไดหักหาญกําจัดเสียดวยพระอริยมรรคญาณก็ยังมีกําลังกลาสามารถจะเปน
ปจจัยแกกามราคะ เปนอาทิเนือง ๆ ไปเมื่อยังไมไดพรอมดวยปจจัยก็นอนนิ่งสงบอยู ครั้นพรอมดวย
ปจจัยแลว ก็บังเกิดกําเริบใหลวงทุจริต ถึงกาย วาจา

  ธรรม ๓ ประการ คือราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ชื่อวามละแปลวามลทิน ดวยอธิบายวา
ตนเองก็เศราหมองไมบริสุทธิ์แลวกระทําซึ่งธรรมทั้งหลาย อันประกอบดวยตนนั้นใหเศราหมองมิให
บริสุทธิ์ ดุจหนึ่งเปอกตม เหตุฉะนี้จึงไดชื่อวามลทิน

  อกุศลกรรมบถมีประเภท ๑๐ ประการ มีปาณาติบาทเปนตน มีอภิชฌาเปนปริโยสาน ไดนาม
ชื่อวาอกุศลกรรมบถ ดวยอธิบายวาเปนขาศึกแกกุศล เปนคลองหนทางทุคติ คือบายภูมิทั้ง ๔

  อกุศลจิตตุปบาทมีประเภท ๑๒ คือ โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒ โมหมูลจิต ๒ เขาดวยกัน
เปน ๑๒

  พระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ ใหสําเร็จกิจมละเสียซึ่งปฏิปกขธรรมทั้งหลายมีสังโยชนเปนตน
โดยสมควรแกประกอบตามลําพัง

  มีปุจฉาวา  “กถํ” พระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ ใหสําเร็จกิจมละเสียซึ่งปฏิปกขธรรม ควรแก
ประกอบนั้น มีประการดังฤๅ

  มีคําวิสัชนายกวาแตสังโยชนกอน ล้ําสังโยชน ๑๐ ประการ พระโสดาปตติมรรคญาณ ให
สําเร็จกิจประหารเสียซึ่งสังโยชน ๕ ประการ อันเปนสวนเสพกามธาตุ คือสักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ 
สีลัพพัตตปรามาส ๑ กามราคะ ๑ ปฏิฆะคือโทสะ ๑ เปน ๕ ประการ

  สักกายทิฏฐินั้นสังเคราะหเอาทิฏฐิ ๖๒ อันมีสักกายทิฏฐิเปนประธาน

  แลสังโยชน ๓ ตัว คือ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพัตตปรามาสนั้นพระโสดาปตติมรรคญาณฆาเสีย
หาเศษมิได

  ฝายกามราคะแลปฏิฆะนั้น พระโสดาบันแบงประหารเสียแตที่มีกําลังอันจะใหบังเกิดใน
อบาย แลกามราคะปฏิฆะอันเหลืออยูใยสันดานพระโสดาบันนั้น ก็จัดเปน ๒ สถาน ๆ หนึ่งเปนอยาง
หยาบสถานหนึ่งเปนอยางสุขุม อยางหยาบนั้นเปนสวนอันพระสกทาคามิมรรคญาณจะพึงฆาเสีย
อยางสุขุมนั้นเปนสวนพระอนาคามิมรรคญาณจะพึงฆาเสีย จึงสิ้นอโธภาคิยสังโยชน ๕ ประการ ดวย
กําลังพระอริยมรรคญาณทั้ง ๔

  ยังอทุธัมภาคิยสังโยชน ๕ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะอวิชชานั้น เปนสวนอัน
พระอรหัตตมรรคญาณพึงฆาเสียแทจริง

  พระอริยมรรคญาณเบื้องต่ําทั้ง ๓ นั้น จะไดแบงปนฆาเสียบางอยางกามราคะปฏิฆะนั้นหาบ
มิได

  เนื้อความจะไปขางหนานั้นก็ดี ถาวาสวนสังกิเลสใด ๆ อันพระอริยมรรคญาณองคใดฆาเสีย 
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แตทวาหานิยมลงวา ฆาเสียแทจริงไมนักปราชญพึงเขาใจวา สังกิเลสนั้นกําลังที่จะใหถึงอบายแบงปน
ประหารเสียแตพระ

  อริยมรรคญาณเบื้องต่ํานั้นบางแลว ถานิยมลงวาฆาเสียแทจริงในที่ใด ก็พึงเขาใจวา
สังกิเลสนั้นเฉพาะฆาเสียดวยอริยมรรคเบื้องบนสิ่งเดียว พระอริยมรรคญาณบังเกิดกอนนั้น บมิได
แบงปนประหารเสียบางเลยเหมือนอยางอุทธัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการ อันพระอรหัตตมรรคญาณ
ประการเสียนี้เถิด

  ถากิเลสทั้ง ๑๐ ยกเอาแตกิเลส ๒ ตัว คือ ทิฏฐิ กับวิจิกิจฉา เปนสวนพระโสดาบันฆาเสีย
ไดทั้งสิ้น พระอนาคามิมรรคญาณประการเสียซึ่งโทสกิเลส

  พระอรหัตตมรรคญาณสังหารกิเลส ๗ ตัว คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑ มานะ ๑ ถีนะ ๑ อุทธัจจะ
๑ อหิริกะ ๑ อโนตตัปปะ ๑ เปนคํารบ ๗ ดวยกัน บรรดามิจฉัตตะเปน ๑๐ ประการ ยกเอาแต ๔ คือ 
มิจฉาทิฏฐิ ๑ มุสาวาท ๑ มิจฉากัมมันตะ ๑ มิจฉาอาวีชะ ๑ เปนสวนอันพระโสดาปตติมรรคพึงฆาเสีย

  มิจฉัตตะ ๓ ตัว คือมิจฉาสังกัปโป ๑ ปสุณาวาจา ๑ ผรุสวาจา ๑ เปนสวนอันพระ
อนาคามิมรรคญาณพึงฆาเสีย

  ยังมิจฉัตตะอีก ๖ ตัว คือ สัมผัปปลาป ๑ มิจฉาวายามะ ๑ มิจฉาสติ ๑ มิจฉาสมาธิ ๑ 
มิจฉาวิมุตติ ๑ มิจฉาญาณ ๑ เปน ๖ ประการดวยกัน เปนสวนมิจฉัตตะอันพระอรหัตตมรรคญาณไดฆา
เสีย

  ความเคียดแคนในโลกธรรม คือโกรธแคนดวยหาลาภหายศบมิไดและเคียดแคนดวยทุกข 
และเขานินทา ความโกรธตัวนี้พระอนาคามิมรรคญาณพึงฆาเสีย

  ความยินดีในโลกธรรมมีลาภเปนอาทิ ขาดดวยพระอรหัตตมรรคญาณ มัจฉริยมรรค ๕
ประการ มีตระหนี่ในอาวาสเปนอาทินั้นเปนสวนพระโสดาปตติมรรคญาณฆาเสียแทจริง

  วิปลาส ๓ ประการ คือสัญญาวิปลาส จิตตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส อันประพฤติเปนไปโดย
สําคัญวาเที่ยง ในสิ่งอันบมิไดเที่ยง เห็นวาเปนตัวเปนตน ในสิ่งอันใชตัวใชตน กับทิฏฐิวิปลาสอันเห็น
วา สุขในกองทุกขและเห็นวางามในกองอสุภ วิปลาสเหลานี้เปนสวนอันพระโสดาปตติมรรคพึงฆาเสีย

  พระอนาคามิมรรคญาณประการเสียซึ่งสัญญาวิปลาส แลจิตตวิปลาสอันสําคัญวางาม ใน
สิ่งอันมิงาม

  พระอรหัตตมรรคญาณประหารซึ่งสัญญาวิปลาส จิตวิปลาสอันสําคัญวาสุขในกองทุกข

  ล้ําคันถะ ๔ ยกเอาแต ๒ คือสีลัพพัตตปรามาส กายคันถะ และอิทังสัจจาภินิเวส กายคันถะ
เปนสวนพระโสดาปตติมรรคพึงฆาเสีย พระอนาคามิมรรคญาณประหารเสียซึ่งพยาบาท กายคันถะอัน
เดียวพระอรหัตตมรรคญาณก็ประหารเสียซึ่งคันถะอันหนึ่ง คืออวิชชา

  อคติ ๒ ประการนั้น เปนสวนพระโสดาปตติมรรคญาณประหารเสียทั้งสิ้น

  แทจริงในกองอาสวะโอฆะโยคะนั้น พระโสดาปตติมรรคญาณไดประหารเสียซึ่งทิฏฐิอา
สวะ ทิฏฐิโอฆะ ทิฏฐิโยคะ พระอนาคามิมรรคญาณประหารเสียซึ่งอวิชชาสวะ อวิชชาโอฆะ อวิชชา
โยคะ
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  ในนิวรณธรรมนั้น พระโสดาปตติมรรคญาณฆาเสียแตวิจิกิจฉานิวรณ ๓ ตัว คือ กามฉันทะ 
พยาบาท กุกกุจจะ นี้เปนสวนนิวรณอันพระอนาคามิมรรคพึงฆาเสีย

  ยังมีถีนมิทธนิวรณ แลอุทธัจจนิวรณ ๒ ตัวนี้ เปนสวนพระอรหัตตมรรคญาณพึงประหารเสีย

  บรรดาอุปาทานทั้งหลาย ๔ นั้น แมวารูปราคะ อรูปราคะ ก็นับเขาในกามุปาทาน เพราะเหตุ
วาโลกิยธรรมทั้งปวงนั้น มาในวาระบาลีวา  “กามา” ดวยสามารถแหงวัตถุกาม เหตุดังนั้น อันวากามุ
ปาทานนี้จึงยกมาเปนสวนอันพระอรหัตตมรรคญาณพึงฆาเสียในภายหลัง

  อุปาทาน ๓ ตัว คือทิฏฐิอุปาทาน และสีลัพพัตตุปทาน และอัตตวาทุปาทานนั้น เปนสวน
อันพระโสดาปตติมรรคญาณไดประหารเสียกอนแลว

  ล้ําอนุสัย ๗ ประการนั้น ยกแยกออกแตสอง คือทิฏฐิอนุสัยกับวิจิกิจฉาอนุสัย ๒ ตัวนี้ เปน
สวนอันพระโสดาปตติมรรคญาณฆาเสียแทจริง

  อนุสัย ๒ ตัว คือกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยนั้น เปนสวนพระอนาคามิมรรคญาณพึง
ประหารเสีย

  อนุสัยอีก ๓ ตัว คือ กามานุสัย ภวรราคานุสัย อวิชชานุสัย เปนสวนพระอรหัตตมรรคญาณ
พึงฆาเสีย

  ล้ํามลทิน ๓ ประการ พระอนาคามิมรรคญาณประหารเสียซึ่งมลทินตัวหนึ่ง คือโทสมละ

  ยังมลทินอีก ๒ คือ ราคมละ และโมหมละนั้น เปนสวนพระอรหัตตมรรคญาณพึงประหาร
เสีย

  ในกองอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนั้น ยกเอาแต ๕ คือ ปาณาติบาท ๑ อทินนาทาน ๑
กาเมสุมิจฉาจาร ๑ มุสาวาส ๑ มิจฉาทิฏฐิ ๑ เขาดวยกันเปน ๕ สวนกรรมบถอันพระโสดาปตติมรรค
ญาณไดประหารเสีย

  อกุศลกรรมบถ ๓ ตัว คือ ปสุณาวาจา และผรุสวาจา และพยาบาทเปนสวนพระ
อนาคามิมรรคญาณไดฆาเสีย

  พระอรหัตตมรรคญาณไดประหารเสีย ซึ่งอกุศลกรรมบถ ๒ คือ สัมผัปปลาป กับอภิชฌา

  ในกองอกุศลจิตตุปบาท ๑๒ นั้น พระโสดาปตติมรรคญาณไดฆาเสีย ๕ จิตตุปบาทคือโลภ
มละจิตกอปรดวยทิฏฐิ ๔ กับวิจิกิจฉา ๑

  พระอนาคามิมรรคญาณไดประหารเสียซึ่งอกุศลจิต ๒ คือโทสมูล เปนสสังขาริก ๑ อสังขา
ริก

  ยังอกุศลจิตตุปบาท ๕ คือโลภมูลจิต อันปราศจากทิฏฐิ ๔ กับ อุทธัจจจิต ๑ เปนสวนอัน
พระอรหัตตมรรคญาณฆาเสีย

  และพระอริยมรรคญาณองคใด ๆ ฆาเสียซึ่งอกุศลธรรม ๒ กอง คือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ กอง 
อกุศลจิตตุปบาท ๑๒ กอง ๑ พระอริยมรรคญาณองคนั้นก็ไดชื่อวามละเสียซึ่งอกุศลธรรมนั้น เหตุใด
เหตุหนึ่ง พระพุทธโฆษาจารยจึงกลาวไวในเบื้องตนวา พระอริยมรรคญาณทั้ง ๘ ใหสําเร็จกิจมละเสีย
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ซึ่งปจจนิกธรรมทั้งหลาย มีประโยชนเปนอาทินั้นโดยสมควรแกกําลังดวยประการดังนี้แล

  จึงมีคําปรวาทีโจทนาวาพระอริยมรรคญาณ ๔ มละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลาย มีสังโยชน
เปนอาทิฉันใด แลอกุศลกรรมมีสังโยชนเปนตนนั้น เปนอดีตหรือ หรือเปนอนาคต หรือเปนปจจุบัน

  ถาจะวาพระอริยมรรคมละเสียซึ่งอกุศลธรรม อันเปนอดีตความเพียรอันสัมปยุตดวยพระ
อริยมรรคนั้น ก็หาผลหาประโยชนบมิได เพราะเหตุอกุศลธรรมทั้งหลายสิ้นไปลวงไปหามีเองไมกอน
แลว พระอริยมรรคก็พลอยมละเสียเมื่อภายหลัง จะไดมละเสียดวยกระทําเพียรนั้นหาบมิได

  อนึ่ง ผิวาพระอริยมรรคญาณนั้น มละเสียซึ่งอกุศลธรรมมีสังโยชนเปนอาทินั้นเปนอนาคต
มิฉะนั้นความเพียรพยายามนั้นก็คงวาหาผลหาประโยชนมิได เพราะเหตุไรเลา เพราะอกุศลธรรมที่จะ
พึงมละเสียนั้นยังหามีไมในขณะเพียรนั้น

  ถาจะวาพระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ มละเสียซึ่งอกุศลธรรมมีสังโยชนอาทินั้นเปนปจจุบัน ถา
จะวาดังนั้นก็ยังบมิพนจากโทษคือความเพียรหาผลหาประโยชนบมิไดนั้น เพราะเหตุอกุศลธรรมมี
สังโยชนทั้งหลายอันจะพึงมละเสียนั้น มีพรอมกันกับดวยความเพรียร เกิดพรอมกันก็พากันดับไปจะวา
ใครมละใคร ใครผจญใคร ใครฆาใคร ก็บมิรูจะวาได

  อนึ่งโสด บุคคลผูมีจิตกําหนัดอยูดวยราคะ ก็ไดชื่อวามละเสียซึ่งราคะในขณะอันกําหนัด
นั้น บุคคลผูโกรธก็จะมละเสียซึ่งความโกรธทั้งโกรธนั้น บุคคลผูหลงและกระดางดวยมานะ และกอปร
ดวยมิจฉามิฏฐิและมีจิตฟุงซานสงสัยอยู และถึงซึ่งกิเลสมีกําลังก็จะเปนอันมละเสียซึ่ง โมหะ มานะ 
ทิฏฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉานุสัยกิเลส กุศลกับอกุศลกรรมก็ประพฤติเนื่องกํากับเปนคูดุจหนึ่งโคเทียมแอก
อันเดียวกัน เมื่อวากุศลอกุศลเขาปนกันเกิดฉะนี้พระอริยมรรคภาวนา ก็ไดชื่อวาสังกิเลสเกิดกับดับ
พรอมดวยสังกิเลสบริสุทธิ์มิได

  อนึ่ง ถาจะวาพระอริยมรรคญาณ มละอกุศลธรรมมีสังโยชนเปนอาทิเปนอดีตนั้นก็หาบมิได 
เปนอนาคตก็หาบมิได เปนปจจุบันนั้นก็หาบมิได ถาจะวาดังนั้นก็เปนอันวามรรคญาณภาวนาหามีไมใน
กิริยาที่กระทําอริยมรรคอริยผลใหแจงก็หามีไม กิริยาที่มละกิเลสก็หามีไม ที่จะตรัสรูธรรมวิเศษก็หามี
ไม เหตุอะไรเลา เหตุวากิเลสธรรมทั้งหลายทั้งปวงในกาลทั้ง ๓ และพระอริยมรรคญาณมิไดมละ
กิเลสอันเปนอดีตเปนอาทิแลว ก็ไดชื่อวามรรคภาวนาเปนอาทินั้นหาบมิได

  คําสักกวาทีบริหารวา  “อตฺถิ มคฺคภาวนา อตฺถิ ผลสจฺฉิ กิริยา อตฺถิ กิเลสปหานํ อตฺถิ 
ธมฺมาภิสมโย” แมวาพระอริยมรรคมิไดมละอกุศลธรรมเปนอดีต เปนอนาคต เปนปจจุบันดังนั้น และ
จะมิไดมีมรรคภาวนา จะไมมีผลสัจฉิกิริยา และจะมิไดมีกิเลสปหานแลธรรมาภิสมัยนั้น อันมรรคภาวนา
และผลสัจฉิกิริยาเปนอาทินั้นคงมีเปนแท

  ฝายปรวาทีจึงยอนถามวา  “เสยฺยถาป ตรุโณ อมฺพรุกฺโข” อันวาตนไมมะมวงหนุมมีผล
ยังมิไดบังเกิด มีบุรุษผูหนึ่งมาตัดมูลรากแกวแหงตนมะมวงนั้นเสีย ผลมะมวงที่ยังมิไดเกิด และควรจะ
บังเกิดในภายภาคหนา ก็บังเกิดบมิได ก็ชื่อวาผลนั้นถึงแกพินาศฉิบหาย เพราะบุรุษตัดรากเสียนั้น 
เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาเล็งเห็นซึ่งโทษในอุปาทะ คือขันธอันบังเกิดและฉิบหายเขาใจเปนแทวา
ขันธนั้นเปนเหตุเปนปจจัยแกกิริยาอันบังเกิดแหงกิเลส เมื่อหาขันธบังเกิดมิไดแลว กิเลสก็มิไดบังเกิด
เมื่อพิจารณาเห็นโทษในอุปาทะ ถือขันธมันมีความเกิด ความฉิบหายฉะนี้แลว จิตแหงพระโยคาพจร
เจานั้น ก็เรงเหนื่อยหนายจากอุปาทะ สละอาลัยแลวก็เเลนไปในอนุปปาทะ คือพระอมตะมหานิพพาน
อันหาความเกิดความฉิบหายบมิได อันวากิเลสทั้งหลายใดที่ยังมิไดบังเกิด แตทวาคอยโอกาสจะ
บังเกิด เพราะเหตุปจจัยคือขันธ อันวากิเลสที่ยังมิไดบังเกิดนั้นแล ก็บมิไดบังเกิดขึ้นได อาศัยเหตุนี้
พระโยคาพจรมีจิตอันสัมปยุตดวยพระอริยมรรคญาณ ยึดเหนี่ยวเอาพระนิพพานเปนอารมณ ก็ไดชื่อวา
กิเลสทั้งหลายนั้นอันพระอริยมรรคมละเสีย ก็ถึงแกพินาศฉิบหายเพราะเกิดขึ้นมิไดดุจผลมะมวงนั้น
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  กิริยาที่จะดับกิเลสก็อาศัยแกดับเหตุคือขันธ จะดับทุกขก็อาศัยแกดับเหตุคือกิเลส เมื่อดับ
ทุกขแลวก็เปนอันดับผล อาศัยเหตุฉะนี้นักปราชญพึงเขาในเปนแทวา ความเพียรคงมีผล กิริยาที่
เจริญมรรคและผลทําใหแจงและกิเลสประหารก็มีเปนแท ดวยประการดังนี้

  มีคําอธิบายในขอความซึ่งวากิเลสทั้งหลาย ยังมิไดบังเกิดและบังเกิดขึ้นบมิไดในภายหนา 
เพราะวาจําเริญมรรคภาวนา และไดชื่อวาพระอริยมรรคมละเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายนั้น

  ขอความอันนี้แล เปนอันแสดงกิริยามละเสียซึ่งภูมิลัทธิกิเลสคือกิเลสอันมีภูมิตั้งไดแลว
และบังเกิด ภูมินั้นจะไดแกขันธสันดานอันบังเกิดเปนอารมณแหงวิปสสนาปญญา คือขันธแหงปุถุชน
อันบังเกิดในภพทั้ง ๓ คือ กามเทพ และรูปเทพ และอรูปภพ อันปุถุชนผูเปนเจาของขันธ ยังบมิได
พิจารณากําหนดขันธนั้น ดวยปญญาและพระวิปสสนาขันธนั้นไดชื่อวาเปนภูมิที่เกิดแหงกิเลสอันนอน
ประจําอยูในขันธสันดานนั้น จําเดิมแตกําเนิดในกาลใด ๆ ก็เปนภูมิที่เกิดกิเลสในกาลนั้น ๆ ขันธใน
อดีตก็เปนที่ตั้งแหงกิเลสในอดีตขันธ ในปจจุบันก็เปนภูมิที่เกิดแหงกิเลสในปจจุบันขันธในอนาคตเปน
ภูมิที่เกิดแหงกิเลสในอนาคต อนึ่งขันธอยางนี้ ถาเปนกามาพจรขันธก็เปนวัตถุที่อยูแหงกิเลสอันมี
อนุสัย อันบุคคลมิไดมละดวยมรรคญาณในกามาพจรสันดาน ถาเปนรูปาพจรขันธ แลอรูปพจรขันธก็
เปนวัตถุที่อยูแหงอนุสัยกิเลส อันบุคคลยังมิไดมละเสียดวยพระอริยมรรคญาณ ในรูปาพจรขันธ
สันดาน แลอรูปาพจรขันธสันดาน กิเลสอันประจําอยูในขันธสันดานแหงปุถุชนดังพรรณนามาฉะนี้ เมื่อ
ยังมิไดโอกาสก็ยังสงบแตทวาคอยจะบังเกิดกําเริบขึ้นในขณะเมื่อไดโอกาสขางหนา กิเลสอยางนี้แล
ไดชื่อวาภูมิลัทธิกิเลส

  ก็ถาแลบุคคลผูเปนเจาของขันธนั้น พิจารณากําหนดขันธทั้งปวงดวยพระวิปสสนาปญญา
ตราบเทาถึงพระอริยมรรคญาณบังเกิดตนก็ตั้งอยูในอริยภูมิ มีพระโสดาบันเปนอาทิแลว ก็มละเสียซึ่ง
กิเลสอันเปนมูลแหงวัฏฏทุกข อันประพฤติเปนไปในขันธสันดานกอนดวยพระอริยมรรคมีพระโสดา
ปตติมรรคเปนอาทินั้น จําเดิมแตนั้นไปขันธสันดานแหงพระอริยบุคคลนั้น ๆ ก็มิไดนับเขาวาเปนภูมิ
เหตุบมิเปนวัตถุที่เกิดแหงวัฏฏมูลกิเลสที่มละเสียแลวนั้น

  ฝายโลกียปุถุชนทั้งปวง อันมีกิเลสเปนมูลแหงวัฏฏสงสารประจําอยูในสันดานเปนนิตย
เหตุบมิไดมละเสียซึ่งอนุสัยกิเลสแมวาจะกระทําทํากรรมสิ่งใด ๆ เปนฝายกุศลแลอกุศลก็ดี ก็ลวนเปน
มูลแหงวัฏฏทุกข อันประจําอยูในขันธสันดานแหงปุถุชนนั้นจะวาประจําอยูในรูปขันธสิ่งเดียว มิไดอยู
ในขันธอันอื่น มีเวทนาขันธเปนอาทิ ก็วาได จะวาประจําอยูใน เวทนาสัญญา สังขาร วิญญาณขันธ แต
ละสิ่ง ๆ ก็อยาพึงวา เหตุวาวัฏฏมูลกิเลสนั้นประจําอยูในขันธทั้ง ๕ หาสวนวิเศษเปนแผนบมิได ดุจ
หนึ่งวารสปฐวีเปนอาทิถาซาบอยูในตนไม แทจริงในเมื่อตนไมใหญตั้งอยูในพื้นปฐวี อาศัยรสปฐวีแล
รสอาโปเปนอุปการแลว ก็วัฒนาการจําเริญดวยรากแลลําตนและคาคาบ กิ่งนอยกิ่งใหญใบออนใบแก
ผลิดอกออกผลยังนพดลใหบริบูรณดวยปริมณฑลกิ่งกาน ก็ประดิษฐานสืบรุกขประเพณีดวยพืช
ปรัมปราตราบเทากัลปาวสาน อันวารสปฐวี แลรสอาโปก็ดี จะวาตั้งอยูในรากสิ่งเดียว มิไดตั้งอยูในลํา
ตนเปนอาทิก็อยาพึงวา จะวาอยูในประเทศมีมูลเปนตนมีผลเปนที่สุด แตละสิ่งเดียว ๆ ก็วาบมิได เหตุ
วารสปฐวีเปนอาทินั้นซาบไปในพฤกษาพยพหาสวนเศษบมิไดก็ดี แลกิเลสอันประจําอยูในขันธ
สันดานแหงปุถุชนก็มีอาการเหมือนดังนั้น ผิวาบุรุษผูใดผูหนึ่ง มีจิตเหนื่อยหนายปรารถนาจะไมให
ตนไมนั้นจําเริญดวยดอกแลผลสืบตอไปจึงเอาเงี่ยงกระดูกปลาอาบยาพิษ ตอกเขาในตนไมนั้นทั้ง ๔ 
ทิศ ดวยอํานาจพิษครอบงํากําจัดเสีย ซึ่งรสปฐวีแลอาโปใหเหือดแหงไป ตนไมนั้นก็มิอาจเพื่อจะยัง
รุกขสันดานใหบังเกิดสืบตอไปไดฉันใดก็ดี เมื่อกุลบุตรผูเปนเจาของขันธ มีกมลกระสันเหนื่อยหนาย
ในขันธปวัตติแลว ก็ปรารถนาเพื่อจะจําเริญมรรคภาวนาทั้ง ๔ ในขันธสันดานแหงอาตมา มีอุปมาดุจ
ดังบุรุษประกอบยาพิษไวในทิศทั้ง ๔ แหงตนไม อันวาขันธสันดานแหงกุลบุตรนั้น อันกําลังยาพิษ คือ
จตุมรรคญาณครอบงําสัมผัสกําจัดวัฏฏมูลกิเลสใหสิ้นหาเศษบมิได แตนั้นไปก็มีแตประเภทแหงกรรม
ทั้งปวง มีกายกรรมเปนอาทิถึงซึ่งสภาวะ เปนแตกิริยาอพยากฤต หาผลหาวิบากบมิได แลขันธสันดาน
นั้นก็ถึงซึ่งสภาวะจักมิไดบังเกิดในภพใหมแลว ก็มิอาจเพื่อจะยังสันดานประเพณีใหเกิดสืบตอไปใน
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ภพอันอื่น ไดจะทรมานอยูควรแกกาลกําหนด ถึงจุติแลว ก็จะดับสูญสําเร็จแกพระนิพพาน ดวย
ปราศจากเชื้ออุปาทานทั้ง ๔ ดุจเปลวอัคคีอันสิ้นเชื้อไสน้ํามันนั้นแลวดับไป

  “เอวเมตฺถ เยน เยน ปหาตพฺพา ธมฺมา” อันวากิเลสธรรมทั้งปลาย อันพระอริยมรรค
ญาณอันใด ๆ มละเสีย อันวากิริยามละกิเลสธรรมทั้งหลายนั้น นักปราชญพึงรูในญาณทัสสนะนิเทศ
ดวยประการดังนี้

  แตนี้ไปจะวินิจฉัยในกิจ ๔ ประการนั้น ๆ คือปริญญากิจ ๑ คือ ปหานกิจ ๑ คือสัจฉิกิริยากิจ 
๑ คือภาวนากิจ ๑

  กิจ ๔ ประการนี้ สมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจามีพระพุทธฎีกาตรัสบัณฑูรไววา เปนดวย
ขณะเดียวกัน คือขณะเดียวกัน คือขณะเมื่อมรรคญาณทั้ง ๔ คือพระโสดาปตติมรรคญาณเปนอาทิอัน
ใดอันหนึ่งบังเกิดกิจละเสีย ๆ ก็สําเร็จดวยขณะอันเดียว ในกาลเมื่อตรัสรูซึ่งพระจตุราริยสัจจนั้น

  แลกิจ ๔ ประการนั้น นักปราชญพึงรูโดยสภาวะ ยุติดวยคําโบราณาจารยเจาพวกอภัยคิรี
วาสี กลาวเปนอุปมาสาธกไวดังนี้

  “ยถา ปทีโป อปริมํ เอกกฺขเณน จตฺตาริ กิจฺจานิ กโรติ ฯลฯ จตฺตาริ สจฺจนิ อภิ
สเมต”ิ 

  อธิบายความตามวาระบาลี  “ปทีโป” อันวาประทีปน้ํามันอันบุคคลตามไว แลประทีปนั้น
ใหสําเร็จกิจ ๔ ประการ คือยังเกลียวไสใหเกรียมไมประการ ๑ คือขจัดเสียซึ่งอันธการ ๑ คือสําแดง
แสงอาโลกใหสวางประการ ๑ คือสังหารน้ํามันใหสิ้นไปประการ ๑ เปนกิจ ๔ ประการ พรอม ๆ กัน
ในขณะเดียว จะไดกอนจะไดหลังหาบมิไดฉันใดก็ดี

  พระอริยมรรคทั้ง ๔ แตละพระองค ๆ ก็ใหสําเร็จกิจตรัสรูซึ่งอริยสัจจ ๔ ประการในขณะ
เดียว ก็มีอาการดุจนั้น

  แลพระอริยมรรคญาณ ใหสําเร็จกิจ ๔ ประการนั้น

  คือตรัสรูซึ่งสมุทัยสัจจดวยกําหนดเบญจขันธแลว แลโดยบมิหลง ๑

  คือตรัสรูซึ่งสมุทัยสัจจ โดยมละเสียดวยสมุจเฉทปหาน ๑

  คือตรัสรูซึ่งพระนิโรธสัจจ ดวยสัจฉิกิริยาภิสมัย คือกระทําพระนิพพานเปนอารมณโดย
ประจักษ ๑

  คือตรัสรูซึ่งพระอัษฏางคิกมรรคดวยภาวนาภิสมัย คือตรัสรูดวยพระอริยมรรคญาณ อัน
บังเกิดเนื่องมาแตบุรพภาคภาวนา ๑

  มีคําอธิบายเปนใจความวา เมื่อพระโยคาพจรเจากระทําพระนิพพานเปนอารมณแลวก็ได
ชื่อวาถึงวาเห็นวาตรัสรู พระอริยสัจจทั้ง ๔ ในขณะเดียวกัน ยุติดวยพระพุทธฎีกา ตรัสพระสัทธรรม
เทศนาโปรดไววา

  “ โย ภิกฺขเว ทุกฺขํ ปสฺสติ ทุกฺขสมุทยํป ปสฺสติ”

  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูใดหยั่งปญญาเล็งเห็นทุกขสัจจโดยแทแลวบุคคลผูนั้นก็ได
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ชื่อวาเห็นซึ่งทุกขสมุทัยสัจจ ไดชื่อวาเห็นซึ่งทุกขนิโรธสัจจ แลทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ
พรอมกันในขณะเดียว นักปราชญพึงสันนิษฐานเปนใจความวา เมื่อพระโยคาพจรเห็นพระอริยสัจจทั้ง 
๔ คือ ทุกขสัจจก็ดี ทุกขสมุทัยก็ดี แลทุกขนิโรธ แลทุกขนิโรธมินีปฏิปทาก็ดี แตอันใดอันหนึ่งแลวก็
ไดชื่อวาเห็นพระอริยสัจจทั้ง ๔ ๆ เสมอพรอมกัน

  “อปรมฺป วุตฺต”ิ ประการหนึ่ง สมเด็จพระพุทธองคมีพระพุทธฎีกาตรัสฉะนี้อีกเลาวา ญาณ
อันใดแหงพระโยคาพจรผูมีสันดานกอปรไปดวยพระโลกุตตรมรรคญาณนั้นแลว ชื่อวาประพฤติเปนไป
ในทุกขสัจจเปนไปในทุกขสมุทัย เปนไปในทุกขนิโรธ เปนไปในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิบัติ

  “ตตฺถ ยถา ปทีโป” นักปราชญพึงรูซึ่งอรรถาธิบาย ขอความเปรียบเทียบพระอริยมรรค
ญาณ ใหสําเร็จกิจกับดวยดวงประทีปดังนี้เลา

  กิริยาที่พระอริยมรรคญาณ สําเร็จกิจกําหนดซึ่งทุกขสัจจนั้นเปรียบดวยดวงประทีปยัง
เกลียวไสใหไหมไป

  กิริยาที่พระอริยมรรคญาณ มละเสียซึ่งสมุทัยนั้น เปรียบดวยดวงประทีปอันขจัดเสียซึ่ง
อันธการ

  กิริยาที่พระอริยมรรคญาณ ยังองคอัฏฐางคิกมรรค มีสัมมาสังกัปปะเปนอาทิใหสําเร็จ ดวย
สามารถเปนสหชาตาทิปจจัยนั้นเปรียบตอดวงประทีปอันสําแดงอาโลกสองแสงสวางขางโนนขางนี้

  กิริยาที่พระอริยมรรคญาณ สําเร็จกิจกระทําใหแจงซึ่งพระนิโรธสัจจอันเปนเหตุใหสิ้นสรรพ
กิเลสนั้น เปรียบดุจดวงประทีปอันสําเร็จกิจสังหารน้ํามันใหเหือดแหงสิ้นไป

  “อปโร นโย” มีนัยอุปมาอันอื่นอีกเลา  “สุริโย” อันวาพระสุริยมณฑล เมื่อแรกอุทัย
ขึ้นมาใหสําเร็จกิจ ๔ ประการ

  คือสําแดงรูปารมณใหปรากฏแจงแกตาโลกประการ ๑

  คือขจัดเสียซึ่งมหันธการกองมืด ๑

  คือสําแดงอาโลกสองรัศมีไปในหองแหงจักรวาลประเทศ ๑

  คือบรรเทาเสียซึ่งความลําบาก คือระทดหนาวแหงสัตวทั้งหลาย ๑

  แลสุริยเทพยมณฑลใหสําเร็จกิจ ๔ ประการ ดังพรรณนามาดังนี้

  พรอมดวยขณะอันปรากฏแหงอาตมา จะเปนกอนเปนหลังหาบมิไดฉันใดก็ดี แลพระ
อริยมรรคญาณนี้ ก็ใหสําเร็จกิจ ๔ ประการพรอมกันในขณะเดียวก็มีอาการดุจนั้น

  นักปราชญพึงรูขอความเปรียบเทียบอุปมาดังนี้

  พระอริยมรรคญาณ จําเร็จกิจกําหนดซึ่งทุกขสัจจนั้น เปรียบตอพระอาทิตยสําแดงรูปทั้ง
ปวงใหปรากฏแกตาโลก

  พระอริยมรรคญาณสําเร็จกิจ มละสมุทัยนั้นเปรียบดวยพระอาทิตยสําเร็จกิจ คือกําจัดเสีย
ซึ่งอันธการกองมืด
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  พระอริยมรรคญาณสําเร็จกิจ ยังองคมรรคมีสัมมาสังกัปปะเปนตนใหจําเริญ ดวยสภาวะเปน
สหชาตาทิปจจัยนั้น เปรียบดวยดวงพระอาทิตยอันสําเร็จกิจ สําแดงอาโลกใหสองแสงสวางไปในหอง
จักรวาล

  พระอริยมรรคญาณสําเริจ กระทําใหแจงซึ่งพระนิโรธ อันเปนเหตุจะระงับสรรพกิเลสใน
สันดาน ปานดุจดังพระอาทิตยอันสําเร็จกิจระงับซึ่งความเย็นสะทาน ในสันดานสัตวทั้งปวง

  นัยหนึ่งนักปราชญพึงรูกระทูความอุปมาอุปไมย ดุจนาวาอันนําของขามคลองน้ํา แลนาวา
นั้นใหสําเร็จกิจ ๔ ประการ

  คือมละเสียซึ่งฝงฟากโพนประการ ๑ คือตัดกระแสสายน้ําประการ ๑ คือนําไปซึ่งของ
ประการ ๑ คือถึงซึ่งฝงฟากโพนประการ ๑

  เปนกิจ ๔ ประการ พรอมกันขณะเดียวกันฉันใดก็ดี พระอริยมรรคญาณสําเร็จกิจประเภททั้ง 
๔ ก็มีอาการดุจนั้น

  กิริยาที่พระอริยมรรคญาณสําเร็จกิจ กําหนดซึ่งทุกขสัจจนั้นมีอาการดุจนาวามละฝงฟาก
โนน

  พระอริยมรรคญาณสําเร็จกิจเปนปหานเสีย ซึ่งทุกขสมุทัยคือตัณหานั้น มีอุปมาดุจเรืออัน
ตัดกระแสสายน้ําไป แลนาวาสําเร็จกิจนําไปซึ่งของอันบรรทุกใสไปนั้น ฉันใดก็ดี พระอริยมรรคญาณก็
สําเร็จกิจใหเจริญซึ่งอัฏฐางคิกมรรค มีสัมมาสังกัปปะเปนอาทิดวยสามารถเปนสหชาตาทิปจจัยแล
นําไปซึ่งทรัพยอันประเสริฐคือสัตตตึสสัมโพธิปกขิยธรรมก็มีอุปไมยดุจนั้น

  อนึ่ง นาวานั้นสําเร็จกิจฝงฟากโนน มีอุปไมยฉันใด พระอริยมรรคญาณก็สําเร็จ กระทําให
แจงซึ่งพระนิพพาน อันบังเกิดเปนฝงฟากโพนแหงสงสารสาคร ก็มีอุปไมยดุจนั้น

  แลพระโลกุตตรมรรค อันมีญาณประพฤติเปนไปดวยอํานาจแหงกิจ ๔ กาลเมื่อตรัสรูซึ่ง
พระจตุราริยสัจจ โดยนัยพรรณนามานี้

  แลสัจจทั้ง ๔ นั้น เปนเอกปฏิเวธ คืออาการอันตรัสรูพรอมกันในขณะเดียว แจกโดยตถัตถะ 
คือสภาวะจริง บมิไดวิปริต ๔ ประการเปนอาการ ๑๖

  อธิบายวา แตทุกขสิ่งเดียว มีอรรถวาเปนสภาวะจริง บทิไดวิปริต ๔ ประการ จึงไดชื่อวา
ทุกขสัจจ

  สมุทัย แลนิโรธ แลมรรคก็ดี ก็มีอรรถเปนสภาวะจริง บมิไดวิปริตสิ่งละสี่ ๆ จึงไดชื่อวา
สมุทัยสัจจ นิโรธสัจจ มรรคสัจจ

  สภาวะจริงแหงทุกขมีอาการ ๔ น้ัน  “ปฬนตฺโถ” คือสภาวะเบียดเบียนประการ ๑

  “สงฺขตถฺโถ” คือสภาวะอันปจจัยประชุมแตงประการ ๑  “สนฺตาปตฺโถ” คือสภาวะรอน
โดยรอบคอบประการ ๑  “วิปริณามตฺโถ” คือสภาวะแปรปรวนประการ ๑ เปนอาการ ๔ ดวยกัน ชื่อ
สภาวะแทแหงทุกขบมิไดวิปริต คืออรรถวาเบียดเบียนก็เบียดเบียนแทจริงจะแปรผันเปนอื่นวาทุกข
แลว จะไมเบียดเบียนหาบมิได วาปจจัยประชุมแตงก็แทจริง วารอนก็รอนจริงโดยแทวาแปรปรวนก็
แปรปรวนจริงโดยแท จะเปนอื่นหาบมิได
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  ฝายสมุทัยก็มีอรรถอันแท ๔ ประการ  “อายุหนตฺโถ” คือสภาวะกระทําใหกอเกิดกอง
ทุกขประการ ๑  “นิทาตฺโถ” คือสภาวะสําแดงซึ่งผลคือทุกขประการ ๑  “สํโยคตฺโถ” คือสภาวะ
ประกอบไวดวยประกอบสังขารทุกขประการ ๑  “ปลิโพธตฺโถ” คือสภาวะใหขังอยูในเรือนจํา คือภพ
สงสารประการ ๑ เปนอรรถ ๔ ประการ เปนสภาวะจริงแทแหงสมุทัย

  พระนิโรธก็มีสภาวะจริง ๔ ประการ  “นิสฺสรณตฺโถ” คือสภาวะออกจากอุปธิ คือตัณหา
สมุทัย ตัณหานุสัยประการ ๑  “วิเวกตฺโถ” คือสภาวะสงัดจากหมู คือหากิเลสแลสังสารทุกขมิได
ประการ ๑  “อสงขตตฺโถ” คือสภาวะอันปจจัยมิไดประชุมตกแตงประการ ๑  “อมตตฺโถ” คือ
สภาวะเปนอมฤตยรสเปนธรรมที่ไมตายประการ ๑ เปนอรรถ ๔ ประการดวยกัน เปนสภาวะจริงแทแหง
พระนิโรธ

ฝายพระอริยมรรค ก็มีอรรถเปนสภาวะจริงแทดวยการ ๔  “นิยฺยานตฺโถ” คือสภาวะออก
จากวัฏฏสงสารประการ ๑  “เหตวตฺโถ” คือเหตุเห็นพระนิพพานประการ ๑  “ทสฺสนตฺโถ” คือเปน
สภาวะเห็นพระนิพพาน ๑  “อธิปเตยฺยตฺโถ” คือสภาวะเปนอธิบดีในที่เห็นพระนิพพานแหงสหชาติ
ธรรมประการ ๑ เปน ๔ ประการดวยกัน เปนอรรถอันแทบมิไดวิปริตแหงพระอริยมรรค

  ธรรม ๔ ประการ มีทุกขเปนอาทิชื่อวาสัจจะ ดวยอรรถอันแทโดยอาการ ๑๖ นี้ พระอาจารย
สงเคราะหเอาสัจจะทั้ง ๔ นั้นดวยอาการอันเดียวคือเอาแตอรรถวาจริง มิไดวิปริตเทานั้น เปนใจความ
วา เมื่อสงเคราะหเอาดวยอาการอันเดียวดังนี้แลว สัจจะทั้ง ๔ นั้นก็นับวาเปน ๑ แลวพระโยคาพจรนั้น
ก็ตรัสรูพระจตุราริยสัจจนั้นดวยญาณอันเดียว แลสัจจะทั้ง ๔ นั้นก็ไดชื่อวาเอกปฏิเวธดวยประการดังนี้

  มีคําโจทนาดังนี้เลานี้ อรรถทั้งหลายมีอรรถวาโรค แลอรรถวาเปนปม เปนอาทิแหงสัจจะ
ทั้งหลาย ๔ มีทุกขเปนอาทิก็ยังมีอยู เหตุดังฤๅพระอาจารยจึงกลาวไววา แตอรรถละสี ๆ นั้นวาดวย
อรรถอันควรจะปรากฏดวยลักษณะแหงตน แลเล็งเห็นสัจจะอันอื่นมีสมุทัยเปนตน อธิบายวาอรรถ
ทั้งหลายใด อันควรจะปรากฏดวยสภาวะแหงตนก็ดี ดวยสามารถแหงสัจจะอันอื่นก็ดี แลอรรถ
ทั้งหลายนั้นมีอาการละสี่ ๆ มีอาการเบียดเบียนเปนอาทิตาง ๆ กันสิริเปนอาการ ๑๖ แท

  คําที่วามานี้ ยุติดวยคําภายหลัง อันสัจจญาณนี้ สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสเทศนาใน
พระบาลีสัจจวิภังคนั้น ตรัสเทศนาดวยสามารถแหงญาณอันหระทําซึ่งสัจจะสิ่งละอัน ๆ เปนอารมณ 
เปนสัจจญาณ ๔ ประการมีญาณอันปรารภเอาทุกขเปนอารมณเปนอาทิตาง ๆ กัน ตรัสเทศนาดวย
อรรถ ก็ตรัสเทศนาโดยสามารถแหงญาณปรารภสัจจอื่น ๆ เปนอารมณแลวก็ใหสําเร็จกิจในสัจจะ
ทั้งหลายอันเศษ เปนอันสําเร็จโดยนัยพระบาลี  “โย ภิกฺขเว ทุกฺขํ ปสฺสต”ิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลผูใดเห็นซึ่งทุกขสัจจ บุคคลผูนั้นก็ไดชื่อวาเห็นสมุทัยสัจจ ไดชื่อวาเห็นซึ่งนิโรธสัจจ

  ล้ําอรรถทั้ง ๒ คือสภาวะแหงตน เล็งแลเห็นซึ่งสัจจะอันอื่นนั้นกาลใดพระอริยสัจจญาณ
กระทําซึ่งสัจจะละอัน ๆ เปนอารมณนั้นขณะเมื่อเอาทุกขเปนอารมณนั้น  “ปฬนตฺโถ” อันวาอรรถวา
เบียดเบียนก็ปรากฏตามสภาวะลักษณะแหงตน คือทุกขสัจจ  “สงฺขตตฺโถ” แลทุกขสัจจ มีอรรถวา
ปจจัยประชุมแตงเปนอรรถคํารบ ๒ ก็ปรากฏดวยเล็งเห็นสมุทัยสัจจ

  อธิบายวากองทุกขคือเบญจขันธ อันกอปรดวยชาติทุกขเปนอาทินี้จะไมมีผูเปนพนักงาน
ตกแตงแลจะบังเกิดเองหาบมิได จําจะมีผูตกแตงจึงจะบังเกิดได ผูตกแตงนั้นก็ใชอื่นใชไกล คือตัว
ตัณหาสมุทัยเปนพนักงานไดตกแตง ใหเกิดทุกขราสิในภพกําเนิดแลคติฐิติสตตวาส จึงไดเสวยชาติ
ชราพยาธิมรณะทุกข แลอบายทุกข ทั้งนี้ก็เพราะตัณหาสมุทัยเปนปจจัยตกแตง

  เมื่อสัจจญาณเล็งเห็นตัวสมุทัย ผูเปนพนักงานตกแตงมีอยูฉะนี้แลวอันวาทุกขสัจจมีอรรถ
วามีปจจัยประชุมแตงก็ปรากฏแจงเพราะสําแดงเหตุคือสมุทัย ดวยประการดังนี้
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  “สนฺตาปตฺโถ” แลทุกขสัจจมีอรรถคือสภาวะรอนเปนคํารบ ๓ ก็ปรากฏเพราะเล็งเห็น
มรรคสัจจ ๆ นั้นกอปรดวยคุณอันเย็นระงับเสียซึ่งความรอนคือราคาทิกิเลส เหตุใดเหตุดังนั้น อันวา
ทุกขสัจจมีอรรถวารอนก็ปรากฏ เพราะเล็งเห็นมรรคสัจจ เปรียบอาการดุจหนึ่งนางรูปนันทชนปท
กัลยาณี กลับมีรูปอันต่ําชาปรากฏแกพระอานนท อันไดทัศนาการซึ่งสิริแหงนางเทพกัญญา

  อนึ่ง ทุกขสัจจมีอารรถ คือสภาวะเปนวิปริณามแปรปรวนบมิเที่ยงแท เปนอรรถคํารบ ๔ นั้น
ปรากฏ เพราะเล็งเห็นพระนิโรธสัจจนั้น ๆ บมิไดเปนวิปริณามธรรมโดยเที่ยงแท มิไดแปรปรวนไปดวย
ความเกิดความแกความตาย ฝายทุกขสัจจอันมีลักษณะเปนปริณามนั้นก็ปรากฏแกสัจจญาณเพราะ
เล็งเห็นนิโรธเที่ยงอยูนั้น

  ทุกขสัจจมีอรรถ ๔  “ปฬนตฺโถ” อรรถเปนปฐม คือสภาวะเบียดเบียนปรากฏดวยสภาวะ
แหงตน ยังอรรถ ๓ คืออรรถวาปจจัยประชุมแตง อรรถวารอน อรรถวาแปรปรวนนั้น ก็ปรากฏดวย
เล็งเห็นสัจจะอันอื่น คือสมุทัยยสัจจ นิโรธสัจจ มรรคสัจจดวยประการดังนี้

  เมื่อสัจจญาณกระทําซึ่งสมุทัยสัจจะเปนอารมณในกาลใด

  “อายุหนตฺโถ” อันวาอรรถวาประมวลซึ่งทุกข ก็ปรากฏโดยสภาวะลักษณะแหงตนคือ
สมุทัย มิไดเล็งเห็นสัจจะอันอื่นในกาลนั้น

  “นิทานตฺโถ” อันวาสภาวะเปนนิทาน คือสําแดงผลเปนอรรถคํารบ ๒ แหงสมุทัย ก็
ปรากฏดวยเล็งเอาซึ่งทุกขอันเปนผลแหงตนเปรียบดุจหนึ่งโภชนาหารของผิดสําแดง ก็ปรากฏวาเปน
โรคนิทานเพราะเห็นพยาธิอันบังเกิดแตอสัปปายโภชนะนั้น

  “สํโยคตฺโถ” อันวาสภวะประกอบสัตวไวดวยสังขารทุกขเปนอรรถคํารบ ๓ แหงสมุทัย
สัจจ ก็ปรากฏดวยเล็งเห็นนิโรธอันเปนเหตุพรากออกจากสังขารทุกขนั้น

  “ปลิโพธตฺโถ” อันวาสภาวะเปนปลิโพธิ คือกั้นกําเสียซึ่งอริยมรรค แลไดขัดของอยูใน
เรือนจํา คือวัฏฏทุกขเปนคํารบ ๔ แหงสมุทัยสัจจ ปรากฏดวยเล็งเห็นซึ่งมรรคสัจจ อันบังเกิดเปน
ปฏิบัติตัดปลิโพธออกจากวัฏฏสงสาร

  สมุทัยสัจจมีอรรค ๔ ประการดวยสภาวะแหงตน แลปรากฏดวยเล็งเห็นสัจจะอันอื่น ดวย
ประการดังนี้

  อนึ่งสัจจญาณกระทําซึ่งนิโรธสัจจสิ่งเดียว เปนอารมณในกาลใด

  “นิสฺสรณตฺโถ” อันวาสภาวะออกจากอุปธิทั้งปวง เปนอรรถแหงนิโรธก็ปรากฏดวยสภาวะ
แหงตน มิไดเล็งเห็นซึ่งสัจจะอันอื่นในกาลนั้น

  “วิเวกตฺโถ” อันวาสภาวะสงัดจากอุปธิวิเวก ก็เปนอรรคคํารบ ๒ แหงนิโรธ ก็ปรากฏดวย
เล็งเห็นสมุทัยสัจจ อันมิไดสงัดจากหมูกิเลสทั้งหลาย

  “อสงฺขตตฺโถ” อันวาสภาวะอันปจจัยมิไดประชุมแตงเปนอรรถคํารบ ๓ แหงนิโรธ ก็
ปรากฏดวยเล็งเห็นมรรคสัจจ

  อธิบายวามรรคสัจจนั้น แมพระโยคาพจรเจามิเคยพบเห็นเลยมาแตกอน ในสังสารวัฏอันมี
ที่สุดเบื้องตนมิไดปรากฏ พึงมาปรากฏในกาลบัดนี้ ก็เห็นเปนมหัศจารรยอยูแลว แตทวาเปนสังขตะ
ธรรมแท เหตุประกอบดวยปจจัยมีสหชาตปจจัยเปนอาทิ ตกแตงอยูปราศจากปจจัยอยางนิโรธสัจจ
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อยางนิโรธสัจจนี้หามิได อันนิโรธสัจจสิ่งเดียวนี้แลปราศจากปจจัย เหตุดังนั้นอันสภาวะชื่อ อสังขตะ
เปนอรรถแหงนิโรธสัจจ อันหาปจจัยมิไดก็ปรากฏยิ่งนัก เพราะเหตุเล็งเห็นมรรคสัจจดวยประการดังนี้

  อนึ่งโสด  “อมตตฺโถ” อันวาสภาวะเปนอมฤตยรสเปนอรรถคํารบ ๔ แหงนิโรธก็ปรากฏ
ดวยเล็งเห็นทุกขสัจจ

  อธิบายวา ทุกขสัจจนั้น ไดชื่อวาพิษ เหตุเบียดเบียนสัตวใหลําบากหาที่สุดมิได ฝายพระ
นิพพานเปนอมฤตยะโอสถอันประเสริฐบังเกิดเปนยาดับพิษคือทุกข อาศัยเหตุเล็งเอาทุกขสัจจดังนี้ 
นิโรธสัจจจึงมีอรรถปรากฏวาเปนอมฤตยรสเปนคํารบ ๔

  อนึ่งเมื่อสัจจญาณกระทําซึ่งมรรคสัจจสิ่งเดียว เปนอารมณในกาลใด

  “นิยฺยาวตฺโถ” อันวาอรรถอันเปนปฐม คือสภาวะออกจากวัฏฏสงสารเปนอรรถแหงมรรค
สัจจ ก็ปรากฏดวยสภาวะแหงตนมิไดเล็งเห็นสัจจะอันอื่น

  “เหตวตฺโถ” อันวาสภาวะเปนเหตุ เปนอรรถคํารบ ๒ แหงมรรคสัจจ ก็ปรากฏดวยสิ่งเห็น
ซึ่งสมุทัยสัจจ คือเขาใจเปนแทวาตัณหาสมุทัยนั้นบมิไดเปนเหตุใหถึงพระนิพพาน ฝายมรรคสัจจนี้
เปนเหตุใหถึงพระนิพพานแทจริง

  อรรถเปนคํารบ ๓ นั้น  “ทสฺสนตฺโถ” คือกิริยาอันเปนอรรถแหงมรรคสัจจ ก็ปรากฏดวย
เห็นนิโรจจ อันเปนอันจันตะบรมสุขุมคัมภีรอารมณยิ่งนัก เปรียบอาการดุจหนึ่งบุรุษมีจักษุอันผองใส
เมื่อเล็งเห็นรูปารมณอันละเอียดแลว ก็เขาใจวาจักษุของอาตมานี้ผองใสบริสุทธิ์จากมลทิน

  “อธิปเตยฺยตฺโถ” อันวาสภาวะเปนอธิบดีศร อันเปนอรรถคํารบ ๔ แหงมรรคสัจจนั้น 
ปรากฏดวยเล็งเห็นซึ่งทุกขสัจจ อันกอปรดวยเอนกโทษแผไฟศาล ปานประหนึ่งบุคคลไดทัศนาการ
ซึ่งชนกําพราอันอาดูรเดือดรอนอยูดวยอเนกโรคาหาที่พํานักมิได อิสรภาพอันหาโรคาพยาธิมิไดนั้นก็
ปรากฏดวยโอฬาริกายิ่งนัก

  “เอวเมตฺถ สลกฺขณวเสน” ล้ําอรรถทั้งหลายนั้น อันวาอรรถละสี่ ๆ แหงอริยสัจจละอัน ๆ
องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคเจาตรัสเทศนาโดยสภาวะปรากฏแหงอรรถอันหนึ่ง ดวยสามารถลักษณะ
แหงตนแลปรากฏแหงอรรถละสาม ๆ อันเศษ ดวยเล็งเห็นซึ่งอริยสัจจอันอื่นดวยประการฉะนี้

  แลอรรถทั้งปวงนั้นก็ถึงซึ่งสภาวะอันพระโยคาพจร ตรัสรูซึ่งอริยสัจจอันอื่น ดวยประการ
ฉะนี้

  แลอรรถทั้งปวงนั้นก็ถึงซึ่งสภาวะอันพระโยคาพจร ตรัสรูดวยสัจจญาณอันเดียว ในขณะ
เมื่อโลกุตตรมรรคญาณบังเกิดนั้น

  “อิมานิ ยานิ ตานิ ปริฺญาทีนิ จตฺตาริ กิจฺจานิ อตฺตาน”ิ 

  บัดนี้จะถวายวิสัชนาการจําแนกในกิจ ๔ ประการ คือปริญญากิจ ปหานกิจ สัจฉิกิริยากิจ 
ภาวนากิจ ล้ํากิจ ๔ ประการนั้น  “ติวิธา หิโต ปริฺญา” ปริญญากิจสิ่งหนึ่ง มีประเภท ๓ ปหานก็มี
ประเภท ๓ สัจฉิกิยามีกิจประเภท ๓ ภาวนากิจก็มีประเภท ๓  “วินิจฺฉโย ญาตพฺโพ” นักปราชญพึง
รูวินิจฉัยในกิจ ๔ ประการดังนี้

  “ติวิธา” ปริญญากิจมีประเภท ๓ นั้น คือญาตปริญญา ๑ ตีรณปริญญา ๑ ปหานปริญญา 
๑ ปริญญาทั้ง ๓ นี้ ก็มีนับดังกลาวมาแลวในมัคคามัคคญาณทัสสนะวิสุทธินิเทศ ในหนหลังแลว ใน
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ที่นี้จักวิสัชนาแตใจความสังเขป ตามวาระพระบาลีวา  “สพฺเพ ภิกขเว อภิฺเญยฺ ย”ํ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ปญญาแหงพระโยคาพจรกําหนดนามและรูปกับทั้งปจจัยแลว แลรูดวยลักษณะรสปจจุปฏ
ฐานปทัฏฐาน นี้แลเปนภูมิเปนแผนกญาตปริญญา

  ปญญาแหงโยคาพจร อันพิจารณานามรูปดวยพระไตรลักษณจับเดิมแตสัมมัสสนญาณ
พิจารณากองกลาปตราบเทาถึงอนุโลมญาณนี้แลเปนภูมิเปนแผนกแหงตีรณปริญญา

  ปญญาแหงโยคาพจร อันประพฤติเปนไปดวยนัยเปนตน คืออนิจจานุปสสนา  “นิจฺจสฺญํ 
ปชหต”ิ มละเสียซึ่งสําคัญวาเที่ยงในไตรภพสังขาร ดวยอนิจจานุปสสนาเปนอาทิดังนี้ชื่อวา ปหาน
ปริญญา

  ปหานปริญญานี้ มีญาณอันประพฤติเปนไป จับเดิมแตภังคานุปสสนาตราบเทาถึงพระ
อริยมรรคญาณ เปนภูมิที่ดําเนินโดยแผนก

  “อยํ อิธ อธิปฺเปโต” ปหานปริญญานี้เปนที่ตองประสงคในที่นี้เพราะเหตุวา วิสัชนามา
ดวยการอันตรัสรูซึ่งจตุราริยสัจจ ญาตปริญญาแลตีรณปริญญาทั้ง ๒ นี้ ยกขึ้นวาดวยแตพอจะใหรูจัก
ประเภทแหงปริญญาจะเปนที่ตองประสงคในที่นี้หามิได

  “อปจ” นัยหนึ่งถาจะวาญาตปริญญาแลตีรณปริญญาทั้งสองตองประสงคดวยก็วาได ดวย
ปริญญาทั้ง ๒ นี้ ตองอยูในที่จะใหสําเร็จประโยชนคือพระอริยมรรคประการ ๑ ขณะเมื่อพระอริยมรรค
ญาณบังเกิด ยึดหนวงเอาพระนิพพานเปนอารมณ  “ปหานํป” มละเสียซึ่งธรรมหมูใด ธรรมหมูนั้นก็
ไดชื่อวาญาตะชื่อวาตีรณะ วาอันพระอริยมรรคญาณหากรูหากพิจารณาโดยนิยมเที่ยงแท เหตุใดเหตุ
ดังนั้นนักปราชญพึงสันนิษฐานวาปริญญาทั้ง ๓ นี้ เปนกิจแหงพระอริยมรรคญาณโดยปริยายนามดังนี้
สิ้นความในปริญญากิจโดยสังเขปแตเทานี้

  “ตถา ปหานํป” ฝายปหานกิจนั้นก็มีประเภท ๓ ประการ เหมือนปริญญาคือเปน
วิกขัมภนปหาน ๑ ตทังปหาน ๑ สมุจเฉทปหาน ๑ ล้ําปหานทั้ง ๓ ประการนั้น จะยกวิสัชนาแต
วิกขัมภนปหานนั้นกอน

  “ยํ ปหานํ” อันวาปหานอันใด คือกิริยาอันพระโยคาพจรเจาขมเสียซึ่งนิวรณธรรม แลปจจ
นิกธรรมทั้งหลายมิไดเกิดกําเริบอันทําครอบงําสันดานไดสิ้นกาลชานานดวยโลกิยสมาธินั้น ๆ “วิกฺ
ขมุภนํ วิย” ดุจหนึ่งบุคคลขมเสียซึ่งเสวาลชาติ คือจอกแหนสาหรายดวยกระออมอันวางลงเหนือ
หลั่งน้ําอันกอปรดวยเสวาลชาติ อนึ่งเปนคํารบโบราณคติพระโบราณาจารยกลาวไว เหมือนดวยศิลา
ทับหญา  “โลกิยสมาธินา” กิริยาที่ขมนิวรณธรรมดวยโลกิยสมาธิดังนี้วาวิกขัมภนปหาน

  “ปาลิยํ ปน” ฝายพระบาลีนั้นวา องคสมเด็จพระสรรเพชญตรัสพระสัทธรรมเทศนา 
เฉพาะแตขมขี่นิวรณธรรมแท เปนวิกขัมภนปหานพระบาลีอันนี้ นักปราชญพึงเขาใจวา องคสมเด็จพระ
ผูมีพระภาคตรัสเทศนาเฉพาะวาแตทีปรากฏ เหตุวาเมื่อพระโยคาพจรออกจากญานแลว ก็ยอมปรากฏ
แกบุคคลผูอื่น เขาใจวาทานผูมีจิตมิไดพยายาม แลปราศจากถีนมิทธะ

  แทจริงอันวานิวรณธรรมทั้งหลาย มีกามฉันทเปนอาทินั้นแตในบุรพภาคปฏิบัติ เมื่อยังมิได
อัปปนาฌานก็ดี ก็มิไดครอบงําจิตสันดานอันเปนอันเร็วพลัน แมออกจากอัปปนาญานแลว ก็มิได
ครอบงําจิตสันดานเปนอันเร็วพลัน กิริยาที่ขมขี่ริวรณธรรมนั้น จึงปรากฏดังกลาวแลว

  ฝายปจจนิกธรรมทั้งหลายอื่น ๆ มีวิตกเปนอาทิ อันเปนจะพึงขมเสียดวยทุติฌานเปนอาทิ
นั้น จะไมครอบงําจิตสันดานก็เพราะแตในอัปปนามึทุติยญานเปนอาทิ ครั้นออกจากญานแลววิตกวิจาร
ก็ครอบงําจิตสันดานไดเปนอันเร็วพลัน เหตุดังนั้นกิจที่ขมขี่ปจจนิกธรรมมีวิตกเปนอาทินั้นไดชื่อวา
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ปรากฏแกผูอื่น เหตุดังนั้น กิริยาที่ขมนิวรณธรรมมีกรรมฉันทเปนอาทินั้นไดชื่อวาปรากฏแจง อาศัย
เหตุฉะนี้สมเด็จสรรเพชญพุทธเจา จึงตรัสเทศนาเฉพาะแตขมนิวรณสิ่งเดียวเปนวิกขัมภนปหาน

  ในพระบาลีนั้นวา  “ยํ ปหาน”ํ อันวาปหานอันใดคือกิริยาอันมละเสีย ขจัดเสียซึ่งธรรมอัน
ควรจะพึงมละเสียนั้น ๆ ดวยองคคือญาณอันบังเกิดเปนอวัยวะแหงวิปสสนานั้น ๆ ดุจหนึ่งกิริยาดวง
ประทีป อันบุคคลตามไวในราตรีภาค ขจัดเสียซึ่งมืด ปหานดังนี้ชื่อวา ตทังคปหานจัดโดยประเภทได 
๑๓

  คือกิริยาอันโยคาพจรมละเสีย ซึ่งสักกายทิฏฐิดวยกําหนดซึ่งนามแลรูป ๑

  คือมละเสียซึ่งอเหตุกทิฏฐิ แลวิสมเหตุกทิฏฐิ แลมลทินคือกังขาดวยกําหนดซึ่งปจจัยแหง
นามแลรูป ๑

  คือมละเสียซึ่งลัทธิ อันถือผิดถือเอาซึ่งประชุมแหงนามแลรูปวาตนวาของตนดวยพิจารณา
กลาป ๑

  คือมละเสียซึ่งทางอันผิด สําคัญวาทางในธรรมอันใชทางดวยมัคคา มัคคววัตถานญาณ ๑

  คือมละเสียซึ่งอุจเฉททิฏฐิ ดวยอุทยทัสสนะ คือญาณอันรูซึ่งลักษณะเกิดแหงนามแลรูป ๑

  คือมละเสียซึ่งสัสสตทิฏฐิดวยญาณอันเห็นซึ่งลักษณะแหงนามแลรูป ๑

  คือมละเสียซึ่งสําคัญ คือสภาวะหามิได ในนามรูปอันกอปรดวยภยตูปฏฐานญาณ ๑

  คือมละเสียซึ่งสําคัญผิด อันประพฤติเปนไปดวยสามารถยินดีในเบญจขันธ ดวยทีนวญาณ 
๑

  คือมละเสียซึ่งสัญญาอันกําหนดยิ่งนัก ดวยนิพพิทาญาณ ๑

  คือมละเสียซึ่งสภาวะมิไดเปลื้องปลอยตน ใหพนจากนามแลรูปดวยมุญจิตุกามยตญาณ ๑

  คือมละเสียซึ่งโมหะอันเปนปฏิปกษแกปฏิสังขาญาณ คือปญญาอันตกแตงอุบายอันจะมละ
เสียซึ่งสังขาร ๑

  คือมละเสียซึ่งมิไดมัธยัสถในสังขารดวยอุเบกขาญาณ ๑

  คือมละเสียซึ่งอันผิดจากคลองอริยสัจจ คือถือเอาวาเที่ยงเปนอาทิในสังขาร ดวยอนุโลม
ญาณ ๑ เปน ๑๓ ดวยกัน ชื่อตทังคปหาน

  พระพุทธโฆษาจารยแสดงตทังคปหาน โดยอนุโลมลําดับแหงสุวิสุทธิดังนี้แลว บัดนี้
ปรารถนาเพื่อจะสําแดงตทังคปหานนั้น ดวยสามารถแหงอัฏฐารสมหาวิปสสนา จึงกลาววาระพระบาลี
เปนอาทิคือ  “ยํ วา ปน” แปลวาตามวาระพระบาลีวา  “ยํ ปหานํ” อันวาปหานอันใดประพฤติ
เปนไปในมหาวิปสสนา ๑

  คือมละเสียซึ่งสุขสัญญา สําคัญวาเปนสุขดวยทุกขานุปสสนา ๑

  คือมละเสียซึ่งสําคัญวาตน ดวยอนัตตานุปสสนา ๑
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  คือมละเสียซึ่งตัณหาอันประกอบดวยปติดวยนิพพานุปสสนา ๑

  คือมละเสียซึ่งราคะ ดวยวิราคานุปสสนา ๑

  คือมละเสียซึ่งสมุทัย ดวยนิโรธานุปสสนา ๑

  คือมละเสียซึ่งถือมั่นดวยตัณหาทิฏฐิในปญจขันธ ดวยปฏินิสสัคคานุปสสนา ๑

  คือมละเสียซึ่งสําคัญวาเปนแทงหนึ่งแทงเดียว ดวยสามารถแหงสันตติเนื่องบมิไดขาด แล
ประชุมไปดวยกองนามแลรูปแลกิจจารยดวยขยานุปสสนาคือปญญาอันวิจารพรากสังขารออกจากแทง
แลวก็เล็งเห็นวาอนิจจัง  “ขยตฺ เถน” ดวยสภาวะสิ้นไป ๑

  คือมละเสียซึ่งอายุหนะ คือกิริยาอันเพียรพยายามใหเกิดอภิสังขารมีบุญญาภิสังเปนอาทิ 
ดวยขยานุปสสนา คือสภาวะเล็งเห็น ซึ่งทําลายสังขาร โดยปจจักขสิทธิ์ แลอนุมานสิทธิ์ แลนอมจิต
ไปในนิโรธคือสังขารภังคนั้น ๑

  คือมละเสียซึ่งธุวสัญญา สําคัญวาถาวรมั่นคงในสงสาร ดวยวิปริณามานุปสสนา คือปญญา
อันเล็งซึ่งสังขารมีรูปสัตวเปนอาทิอันลวงเสียซึ่งปริจเฉทนั้น ๆ มีปฏิสนธิแลจุติเปนตน แลวแลประพฤติ
แปรเปนอื่นแลแปรไปดวยอาการ ๒ คือชราแลมรณะแหงสังขารอันบังเกิด ๑

  คือมละเสียซึ่งอนิจจานิมิต คือกําหนดวาเที่ยงดวยอนิจจานิมิตตานุปสสนา คือปญญาอัน
พิจารณาเห็นวาเปนอนิจจัง ๑

  คือมละเสียซึ่งปณิธิ คือความปรารถนา ซึ่งสุขในสังขารดวยอัปปณิหิตานุปสสนา คือ
ปญญาอันพิจารณาเห็นแตทุกขฝายเดียว

  คือมละเสียซึ่งอภินิเวส ถือเอามั่นวา “อตฺถิ อตฺตา” ตัวตนนี้มีดวยสุญญตานุปสสนา คือ
ปญญาพิจารณาเห็นวาสูญเปลาจากตน ๑

  คือมละเสียซึ่งถือมั่นวา เปนแกนสารในสังขารธรรมอันหาแกนมิได ดวยอธิปญญาธรรม
วิปสสนา ไดแกปญญาอันรูซึ่งอารมณมีรูปเปนอาทิ แลวแลเห็นซึ่งทําทั้งหลายแหงอารมณนั้น แล
ทําลายแหงจิตมีรูปเปนอาทินั้น เห็นอารมณแลวก็ถือเอาสภาวะสูญเปลาดวยสามารถแหงทําลายดวย
มนสิการวาสังขารธรรมแทจริง มีแตจะทําลายไปฝายเดียวมรณธรรมนั้นเลา ก็มีแตสังขารธรรมเปนแท
จะมีสัตวมีบุคคลผูอื่นจากสังขารทําลายหามิได ๑

  คือมละเสียซึ่งสัมโมหาภินิเวส อันประพฤติเปนไปดวยสามารถแหงกงขาเปนอาทิวา ดังอา
ตมาะรําพึง ตัวอาตมะนี้ มีแลหรือในอดีตกาลแลเปนไปดวยถือผิด เปนตนวาสัตวโลกบังเกิดแตพระ
อิศวรนารายณตกแตงดวยยถาภูตญาณทัสสนะ คือกําหนดซึ่งนามแลรูปกับทั้งปจจัย ๑

  คือมละเสียซึ่งอาลยาภินิเวส คือถือมั่นผูกอาลัยในสังขาร เหตุมนสิการกําหนดวาสังขารอัน
ใดนอยหนึ่ง ที่ควรจะเปนที่แอบอิงอาศัยนั้นมิไดปรากฏดวยอาทีนวานุปสสนา คือปญญาอันบังเกิด
ดวยสามารถแหงภยตูปฏฐานญาณเห็นซึ่งโทษในภพทั้งปวงเปนอาทิ ๑

  คือมละเสียซึ่งโมหะอันเปนปฏิปกษแกสังขาญาณ ดวยปฏิสังขานุปสสนาคือปญญาอันตน
แตงอุบาย จะเปลื้องตนใหพนจากสังขาร ๑

  คือมละเสียซึ่งโยคาภินิเวสคือ ประพฤติเปนไปแหงกามสังคโยคาทิกิเลส ดวยวิวัฏฏา
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นุปสสนา สังขารุเบกขาญาณแลอนุโลมญาณ ๑

  อันวาปหานอันสําแดงมาในมหาวิปสสนาทั้ง ๑๘ ประการก็ชื่อวาตทังคปหาน นักปราชญ
พึงรูโดยพิสดาร ดวยประการดังนี้

  สมุจเฉทปหานนั้น เมื่อพระโยคาพจรเจา มละเสียซึ่งธรรมทั้งหลาย มีอนุสัยสังโยชญเปน
อาทิ พระอริยมรรคญาณ สัฃขารเสียมิไดประพฤติเปนไปในสันดาน มีอาการดุจหนึ่งอสุนีจักรอันตก
ตองตนไม ๆ นั้นก็ถึงแกพินาศ มิอาจเพื่อจะเจริญสืบรุกขสันดานตอไปได ล้ําปหาน ๓ ประการ ดัง
พรรณนามาแลวนั้น ยกเอาแตสมุจเฉทปหานสิ่งเดียว เปนที่ตองประสงคในที่นี้ ถาจะวาฝายหนึ่งเลา
แมวาปหานทั้ง ๓ คือวิกขัมภนปหาน และตทังคปหานก็ดีเมื่อประพฤติเปนไปในบุพรภาคปฏิบัติแหง
พระโยคาพจรนั้นก็เปนอุปการะเพื่อจะใหสําเร็จประโยชญ คือสมุจเฉทปหานแทจะแปรเปนอื่นหาบ
มิได เหตุดังนั้นนักปราชญพึงสันนิษฐานเถิดวาปหานทั้ง ๓ ประการนั้น เปนกิจแหงพระอริยมรรคญาณ
ทั้งสิ้น ดวยปริยายนามดังนี้ เปรียบอาการดุจหนึ่งบรมกษัตราธิราชอันพิฆาตฆาซึ่งพระยาอันเปน
ปจจามิตรเสียแลวแลไดปราบดาภิเษก การทั้งปวงที่กระทํามาตราบเทาถึงสําเร็จราชสมบัตินั้นแมวา
ผูอื่นจากบรมกษัตริยกระทําก็ดี ชนทั้งปวงก็ยอมกลาววา บรมกษัตริยสิ้นทั้งนั้น ฉันใดก็ดี นักปราชญ
พึงสันนิษฐานวา ปหานทั้ง ๓ ประการ มีวิกขัมภนปหานเปนอาทิ เปนกิจแหงพระอริยมรรคญาณดุจ
ดังนั้น

สิ้นใจความในปหานกิจเทานี้

  จักถวายวินิจฉัยในบท คือสัจกิริยาสืบตอไป

  สักฉิกิริยา มีประเภท ๒ ประการคือ โลกิยสัจฉิกิริยา กระทําอารมณใหแจงฝายโลกิยะ ๑

  คือโลกุตตรสัจฉิกิริยา กระทําอารมณใหแจงฝายโลกุตตระ ๑

  ในโลกิยสัจฉิกิริยานั้น มีประเภท ๒ ประการ คือ ทัสสนะสัจฉิกิริยา ๑ ภาวนาสัจฉิกิริยา ๑

  พระโยคาพจรถูกตองซึ่งฌานมีปฐมฌานเปนอาทิดวยฌานสัมผัสส คือรูแจงวาฌานนี้
อาตมาะได ดังนี้ก็ไดชื่อวาโลกิยสัจฉิกิริยา

  ประการหนึ่งธรรมทั้งหลายใด แมวาจะใหเกิดในสันดานแหงตน ดุจหนึ่งวาวิญญาณแลมรรค
แลผลนั้นก็ดี แตทวาบุคคลหารูดวยญานแหงตน มิไดถือเอาแตคําผูอื่นดวยสามารถกําจัดเสียซึ่งโมหะ
อันปกปดไวซึ่งธรรมทั้งหลายนั้น แลธรรมทั้งหลายนั้นก็ไดชื่อวาอันบุคคลกระทําใหแจงดวยโลกิยสัจฉิ
กิริยา

  กิริยาอันพระโยคาพจรเห็นพระนิพพาน ในขณะแหงพระโสดาปตติมรรคบังเกิดชื่อวา ทัส
สนะสัจฉิกิริยา ทัสสนะนั้นเปนชื่อแหงพระโสดาปตติมรรค เพราะเหตุเห็นพระนิพพานกอนพระ
อริยมรรคเบื้องบน ๆ ฝายโคตรภูญาณนั้น แมวาเห็นพระนิพพานกอนพระโสดาปตติมรรคก็ดี ก็ไดชื่อ
วาทัสสนะ เพราะเหตุวา เห็นแลวแลมิไดสําเร็จอันพึงกระทํา คือกําจัดกิเลสอยางพระอริยมรรคนั้น
กิริยาอันพระโยคาพจรเห็นพระนิพพาน ในขณะแหงพระอริยมรรคตรัยเบื้องบน มีพระสกทาคามิมรรค
เปนอาทิชื่อวา ภาวนาสัจฉิกิริยา ภาวนานั้น เปนชื่อแหงพระอริยมรรคเบื้องบน เพราะหตุวาจําเริญใน
อารมณคือพระนิพพาน อันพระโสดาปตติมรรคเห็นแลวนั้น

  ในที่นี้พระอาจารยประสงคเอาแตสัจฉิกิริยา ๒ ประการ คือทัสสนะสัจฉิกิริยา แลภาวนาสัจฉิ
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กิริยา เหตุดังนั้น นักปราชญพึงสันนิษฐานวา ภาวนากระทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน ดวยสามารถ
แหงทัสสนะภาวนาทั้ง ๒ นั้น เปนกิจแหงพระอริยมรรคญาณนี้สิ้นความในสัจฉิกิริยาเทานั้น ฝาย
ภาวนากิจนั้นเลา ที่พระอาจารยเจาประสงคกลาวในที่นี้ก็มี ๒ ประการคือ โลกิยภาวนาประการ ๑ 
โลกุตตรภาวนาประการ ๑

  ล้ําภาวนา ๒ นั้น พระโยาคาพจรยังศีล สมาธิ ปญญา อันเปนฝายโลกิยะใหบังเกิด แลอบรม
สันดานดวย ศีล สมาธิ ปญญานั้นชื่อวาโลกิยภาวนา

  พระโยคาพจรยังศีล สมาธิ ปญญา อันเปนฝายโลกุตตระใหบังเกิด แลอบรมสันดานดวยโล
กุตตรศีลเปนอาทินั้น ชื่อวาโลกุตตรภาวนา

  ในที่นี้พระอาจารยประสงคเอาแตโลกุตตรภาวนา คําที่วามานี้ยุติดวยคําภายหลัง เมื่อพระ
อริยมรรคญาณทั้ง ๔ ยังศีล สมาธิปญญาอันโลกุตตระใหบังเกิดแลว ก็อบรมสันดานแหงพระ
อริยบุคคล ดวยโลกุตตรศีลเปนตนนั้น ดวยภาวนาเปนสหชาตาทิปจจัย เหตุใดเหตุดังนั้น อันวาโล
กุตตรภาวนานี้แลไดชื่อวา เปนนิจแหงพระอริยมรรคญาณ

  วินิจฉัยในกิจ ๔ มีปริญญากิจเปนตน สิ้นความโดยสังเขปเทานี้

  อันวาปริจเฉทเปนคํารบ ๒๒ ชื่อวา ญาณทัสสนะวิสุทธิเทศในอธิการแหงปญญาภาวนา ใน
คัมภีรพระวิสุทธิมรรค อันพระพุทธโฆษาจารยเจารจนาไว เพื่อประโยชนจะใหบังเกิดปราโมทยยินดี
แหงสัปปุริสชน ก็ยุติการจบบริบูรณเทานี้

  “ปฺญาภาวนาย โก อานิสํโส” พระพุทธโฆษาจารยเจาจึงวิสัชชนาในปญหากรรม คือ
คําปุจฉาถามวา ธรรมดังฤๅเปนอนิสงสแหงปญญาภาวนา

  ในที่นี้ยากที่จะสําแดงโดยพิสดารใหเสร็จสิ้นได จะสําแดงแตใจความโดยสังเขป

  “นานากิเลสวิทฺธํสนํ” กิริยาที่พระโยคาพจรกําจัดเสียซึ่งกิเลสตาง ๆ มีสักกายทิฏฐิเปน
อาทิ ดวยวิกขัมภนปหาน แลตทังคปหานจําเดิมแตกําหนดซึ่งนามแลรูป อันนี้นักปราชญพึงรูวาเปน
อานิสงสแหงโลกิยปญญาภาวนา

  “อริยมคฺคกฺขเณ” พระโยคาพจรกําจัดเสียซึ่งกิเลสตาง ๆ มีสังโยชนเปนอาทิ ในขณะ
บังเกิดแหงพระอริยมรรคทั้ง ๔ อันนี้แลเปนอานิสงสแหงโลกุตตรปญญาภาวนา

  “น เกวลฺจ” ใชจะประสงสเอาแตภาวะกําจัดกิเลส เปนอานิสงสแหงปญญาภาวนาแต
เทานั้นหาบมิได

  “อริยผลรสานุภาวนํป” แมวากิริยาอันพระอริยบุคคลไดเสวยรสแหงพระอริยสามัญญผล
ทั้ง ๔ มีพระโสดาปตติผลเปนตน ก็ไดชื่อวาเปนอานิสงสแหงปญญาภาวนา

  “ทฺวิหากาเรหิ รสานุภาวนํ” แลกิริยาอันเสวยรส แหงอริยผลนั้นมี ๔ ประการ คือ เสวย
รสแหงอริยผล ประพฤติเปนไปในมัคควิถีประการ ๑ คือเสวยรสแหงอริยผล อันเปนไปดวยสามารถ
แหงผลสมาบัติประการ ๑ เปนรสแหงพระอริยผล ๒ ประการดวยกัน

  มีกระทูความในปญญา ๙ ประการ ทานตั้งไวเพื่อประโยชนจะสําแดงใหแจงความ ซึ่งวา
พระอริยผลประพฤติเปนไปในผลสมาบัติ
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  ปฐมปญหานั้นวา ผลสมาบัตินั้นเปนดังฤๅ ทุติยปญหานั้นวาบุคคลดังฤๅเขาไปสูผลสมาบัติ 
ตติยปญหานั้นวา บุคคลดังฤๅมิไดเขาสูผลสมาบัติ

  จตุตถปญหานั้นวา บุคคลเขาสูสมาบัตินั้น เพื่อประโยชนดังฤๅ

  ปญจมปญหานั้นวา กิริยาอันเขาซึ่งผลสมาบัตินั้นเปนดังฤๅ

  ฉัฏฐมปญหานั้นวากิริยาที่จะตั้งอยูในผลสมาบัตินั้นดวยอาการดังฤๅ

  สัตตมปญหานั้นวา จะออกจากผลสมาบัตินั้นดวยอาการดังฤๅ

  ฉัฏฐมปญหานั้นวา ธรรมดังฤๅเกิดในลําดับแหงผล

  นวมปญหานั้นวา ผลนั้นเกิดในลําดับแหงผลดังฤๅ

  ซึ่งถามในปฐมปญหาวา คือผลสมาบัตินั้นเปนดังฤๅ วิสัชนาวากิริยาอันประพฤติเปนไป 
แหงพระอริยผลฌานดวยแหงอัปปนาคือ อันบังเกิดเปนอารมณนอมจิตเขาสูพระนิพพานนั้นแล ชื่อวา
ผลสมาบัติ

  ในทุติยปญหา กับตติยปญหา วาบุคคลดังฤๅเขาซึ่งผลสมาบัติแลบุคคลดังฤๅมิไดเขาซึ่ง
ผลสมาบัติ ทานวิสัชนาเปนปจฉาสตินัยคือวิสัชนาขางตติยปญหากอน แลวจึงยอนวิสัชนา ทุติยปญหา
ตอภายหลัง วาปุถุชนทั้งปวงมิไดเขาซึ่งผลสมาบัติเหตุดังฤๅ เหตุผลสมาบัตินั้น อันปุถุชนทั้งปวงยัง
มิไดถึง พระอริยทั้งปวงเขาสูผลสมาบัติ เหตุผลสมาบัตินั้นพระอริยบุคคลไดแลว

  ถาจะวาโดยพิเศษเปนแผนก พระอริยเขาเบื้องบน ๆ มีพระสกทาคามีเปนตน ก็มิไดเขาซึ่ง
ผลสมาบัติเบื้องต่ํา ๆ มีพระโสดาปตติผลเปนตน เหตุผผลสมาบัติเบื้องต่ํานั้น ระงับจากสันดาน
เพราะวาถึงซึ่งภาวะเปนบุคคลอันตางไปแลว

  ฝายพระอริยบุคคลเบื้องต่ํา ก็มิอาจเขาสูผลสมาบัติเบื้องบนไดเหตุยังไปมิไดถึง

  นักปราชญพึงสันนิษฐานเปนแทวา พระอริยบุคคลทั้งปวงเฉพาะเขาไดแตผลสมาบัติแหง
ตน ๆ

  ในปญหาคํารบ ๔ ที่วาบุคคลเขาสูสมาบัติเพื่อประโยชนดังฤๅนั้นวิสัชนาวา บุคคลมีประ
โยนชจะอยูสบายในอัตตาภาพอันเห็นประจักษในปจจุบันนั้น จึงเขาสูผลสมาบัติ

  มีสาธกอุปมาเปรียบคําวา บรมกษัตริยอันเสวยความสุขในสิริราชสมบัติ แลเทพยดาอัน
เสวยสุขในทิพยสมบัติ ฉันใดก็ดี ฝายพระอริยสาวกทั้งหลาย ก็กําหนดซึ่งกาลเวลาดวยมนสิการวา 
อาตมาจะเสวยซึ่งโลกุตตรสุข แลวก็เขาสูผลสมาบัติ ในขณะอันปรารถนาก็มีอุปไมยดังนั้น

  

  แลตั้งอยูในสมาบัติดวยอาการดังฤๅ แลออกจากสมาบัติดวยอาการดังฤๅนั้น วิสัชชนาโดย
ลําดับกิริยาที่พระอริยบุคคลเขาสูสมาบัตินั้นดวยอาการ ๒ คือมิไดมนสิการซึ่งอารมณอันอื่นจากพระ
นิพพาน ๑ คือกระทําซึ่งพระนิพพานเปนอารมณไวในใจ ๑
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  นักปราชญพึงรูลําดับแหงกิริยา อันพระอริยบุคคลจะเขาสูผลสมาบัติดังนี้

  พระอริยสาวกผูมีประโยชญ ดวยผลสมาบัตินั้นพึงเขาสูที่รโหฐานเปนที่ควรแกการวิเวก
แลวมีจิตออกจากอารมณตาง ๆ แลเรนอยูในพระกรรมฐาน พึงพิจารณาสังขารจําเดิมแตอุทยัพพญาณ
เปนอาทิตราบเทาถึงอนุโลมญาณ อันวาวิตสันดานแหงพระอริยสาวก อันมีลําดับพระวิปสสนาประพฤติ
เปนไปดังนี้ ก็เขาไปในอารมณคือพระนิโรธ ดวยสามารถแหงผลสมาบัติ ในลําดับแหงพระโคตรภู
ญาณอันเปนสังขารเปนอารมณ

  อนึ่งพระเสขบุคคล มีพระโสดาบันเปนอาทิ พิจารณาสังขารดวยอุทยัพพยญาณเปนตน
ดังกลาวมานี้ เมื่อพระอัปปนาจะบังเกิดก็เกิดเปนจิตแทจะบังเกิดมรรคจิตหาบมิได เพราะเหตุวามี
อัชฌาสัยนอยไปในผลสมาบัติเปนทิฏฐธรรมสุขวิหารโดยแท จะเจริญพระวิปสสนา เพื่อจะใหถึงซึ่ง
พระอริยมรรคเบื้องบนนั้นยังบมิไดกอนอาศัยเหตุนี้ มรรคจิตจึงไมบังเกิดแทจริง บังเกิดแตผลที่อาตมา
ไดไวแตกอนนั้น

  อนึ่งมีคําอาจารย พวกอภัยคีรีวาสีกลาวไวฉะนี้ วาแตพระเสขบุคคลคือพระโสดาบัน มี
ความดําริวาอาตมาจะเขาซึ่งผลสมาบัติปรารภเจริญพระวิปสสนา ก็เปนพระอนาคามีบุคคลไป

  พึงใหนักปราชญรูแทกลาวแกอาจารยเหลานั้นดังนี้วา ถาทานจะถือเอาอธิบายดังนั้น ก็ยัง
ไมคงอยูแตเพียงนั้น แมพระอนาคามีบุคคลเมื่อเจริญพระวิปสสนา เพื่อจะเขาสูสมาบัติก็ผลัดตัวไป
เปนพระอรหันต ๆ ก็จะผันแปรไปเปนพระปจเจกโพธิ์ ๆ ก็จะไปเปนพระสัพพัญูพุทธเจา ก็จะไดโดย
ลัทธิแหงทาน เหตุดังนั้นอันคําอาจารยพวกนี้ บมิควรที่จะถือเปนประมาณได คําพระอาจารยทั้งหลาย
ก็หามในพระบาลี เหตุดังนั้นคําอภัยคีรีอาจารยนั้น นักปราชญอยาพึงเอา พึงถือเอาคํามีผลจิตแทจริง
บังเกิดแกพระเสขบุคคลอันเขาสูผลสมาบัติ มรรคจิตจะบังเกิดบมิได คํานี้แลนักปราชญพึงถือเปน
ประมาณได

  ประการหนึ่งพระอริยสาวกเจาทั้งปวง เมื่อแรกไดพระอริยมรรคมีพระโสดาปตติมรรคเปน
อาทิ แลพระอริยมรรคนั้น ยุติในปฐมฌานคือประกอบดวยฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปตี สุข เอกกัคคตา
เหมือนดวยปฐมฌาน พระอริยผลอันบังเกิดในผลสมาบัติวิถีนั้นก็ประกอบดวยองคฌาน ๕ เหมือนดวย
องคปฐมฌาน ผิวาพระอริยมรรคอันพระอริยสาวกไดนั้น เหมือนดวยทุติยฌานเปนตนอันใดอันหนึ่ง
คือมละองคมีวิตกวิจารยเปนอาทิอันหนึ่งนั้น อันวากิริยาอันพระอริยบุคคลเขาสูผลสมาบัติก็มีดวย
ประการดังกลาวมานี้

  สภาวะตั้งอยูในผลสมาบัตินั้น ก็ตั้งอยูดวยอาการ ๓ คือมิไดมนสิการ ซึ่งนิมิตทั้งปวง

  อธิบายวา มิไดเอารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเปนอารมณ ๑

  คือกําหนดกาลแตกอนเขาสูผลสมาบัตินั้นวา อาตมาจะอยากจากสมาบัติในกาลมีชื่อโพน 
๑

  เมื่อกาลมีกําหนดนั้นยังไปมิไดตราบใด ก็ตั้งอยูในสมาบัตินั้นดวยอาการ ๓ ดังกลาวมานี้

  กิริยาที่จะออกผลสมาบัตินั้นเลา ก็ออกดวยอาการ ๒ คือกระทํามนสิการ ซึ่งสังขารธรรมทั้ง
ปวง มีรูปนิมิตเปนตน เปนอารมณประการ ๑ แลขอที่กระทํามนสิการ ซึ่งนิมิตทั้งปวง มีรูปนิมิตทั้งปวง
เปนอารมณนั้น จิตอันนั้นจะเอานิมิตทั้งปวงเปนอารมณได ในขณะเดียวขณะอันออกจากสมาบัตินั้นหา
มิไดโดยแท แตทวาคําซึ่งมนสิการซึ่งนิมิตทั้งปวงนั้นวา ดวยสามารถสงเคราะหเอาซึ่งอารมณทั้งปวง
หานิยมบมิไดตามแตจะปรากฏ เหตุดังนั้นถาจะเอาใจความ ก็คือนิมิตอันใดอันหนึ่งมีกรรมนิมิตเปน
อาทิที่เปนอารมณแหงภวังคจิต ติดพันมาแตแรกปฏิสนธิในปจจุบันภพนั้น เมื่อพระอริยสาวกมละ
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อารมณ คือพระนิพพาน แลกระทํามนสิการซึ่งอารมณ มีกรรมนิมิตเปนอาทิ กิริยาที่ออกจากผลสมาบัติ
ก็มีดวยภวังคจิตนั้น

  

  ผล ๆ บังเกิดในลําดับแหงธรรมดังฤๅนั้น วิสัชชนาวา ผลจิตแทจริงเกิดในลําดับแหงผลก็มี
บาง บางทีภวังคจิตบังเกิดในลําดับแหงผลก็มี อนึ่งผลนั้นที่บังเกิดในลําดับแหงมรรคก็มี ผลบังเกิดใน
ลําดับแหงผลก็มี ผลบังเกิดแหงโคตรภูก็มี ผลบังเกิดในลําดับแหงเนวสัญญานาสัญญายนะก็มี ล้ําผล
ทั้งปวงอันบังเกิดในลําดับแหงมรรคนั้น เฉพาะไดแตมรรควิถี ๆ นั้น ผลจิตบังเกิด ๒ ขณะ ๓ ขณะ ผล
ที่บังเกิดเปนปฐมนั้นชื่อวาเกิดในลําดับแหงผลอันบังเกิดภายหลัง ๆ นั้น ชื่อวาเกิดในลําดับแหงผลอัน
บังเกิดกอน ๆ

  ในผลสมาบัติวิถีนั้นเลา ผลที่บังเกิดแรกนั้นในลําดับแหงโคตรภู ๆ ในที่นี้ไดแกอนุโลม
ญาณ อันถือเอาสังขารเปนอารมณสมดวยวาระพระบาลีอันสมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจาตรัสพระ
สัทธรรมเทศนา ในพระคัมภีรพระมหาปฏฐานวา

  “อรหโต อนุโลมํ ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย เสกฺขานํ อนุโลมํ ผล
สมาปตฺตยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย” 

  แปลเนื้อความวา อนุโลกจิตแหงพระอรหันต เปนอนันตรปจจัยแกผลสมาบัติแหงพระ
อรหันต อนุโลมจิตแหงพระเสขบุคคลเปนอนันตรปจจัยแกผลสมาบัติแหงพระเสขบุคคล ดังนี้ปราชญ
พึงรูเถิดวา โคตรภูที่นําหนาผลสมาบัตินี้ไดแกอนุโลมจิตตามวาระพระบาลีในคัมภีรพระมหาปฏฐานนั้น

  เมื่อพระอริยสาวกเจา เขาซึ่งนิโรธสมาบัตินั้น แลออกจากนิโรธ แลออกจากนิโรธสมาบัติ
นั้นดวยผลจิตอันใด คือพระอนาคามิผลก็ดี พระอรหัตตผลก็ดีตามสมควรแกบุคคล พระอนาคามิผล 
แลพระอรหัตตผลนั้นแล ไดชื่อวาเกิดในลําดับแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะแมวาลวงไปถึง ๗ วัน
แลวก็ดีก็ไดชื่อวาเกิดในลําดับ เพราะเหตุมิไดมีจิตอื่นบังเกิดขึ้นในระหวาง ๗ นั้น ผลจิตทั้งปวงที่
กลาวมาแลวนั้น ยกเสียแตผลจิตอันเกิดในมรรควิถี เหลือนั้นไดชื่อวาอันเปนไปดวยสามารถแหงผล
สมาบัติทั้งสิ้น  “เอวเมตํ มฺคฺคมิ ถิยํ” อันวาผลจิตนั้นประพฤติเปนไปโดยอาการ ๒ ดวยสามารถ
บังเกิดในมรรควิถีแลผลสมาบัติวิถี ดวยประการดังนี้

  “นิโรธสมาปตฺติสมาปชฺชนสมตฺถตา” กิริยาที่เสวยรสแหงอริยสามัญญผลที่จะเปน
ปญญาภาวนานิสงส สุดแตเพียงนั้นหาบมิได แมวาภาวนาสามารถเพื่อจะเขาซึ่งนิโรธสมาบัติก็ดี
นักปราชญพึงรูวาจัดเปนอานิสงสแหงปญญาภาวนา

  จึงมีปญหากรรม เพื่อจะสําแดงใหปรากฏแหงนิโรธสมาบัติในคําวังเขปนั้นวา  “กา นิโรธ
สมาปตฺต”ิ ธรรมดังฤๅ ชื่อวานิโรธสมาบัติบุคคลดังฤๅเขาถึงนิโรธสมาบัติมิได บุคคลเขานิโรธ
สมาบัติไดนั้น เขาไดในภพดังฤๅ บุคคลเขานิโรธสมาบัตินั้นเพื่อประโยชนดังฤๅ อนึ่งกิริยาที่เขานิโรธ
นั้นดวยอาการดังฤๅ เมื่อเขาแลวแลจะตั้งอยูในนิโรธนั้น ดวยอาการดังฤๅ ออกจากนิโรธนั้น นอมไปใน
ธรรมดาดังฤๅ อนึ่งบุคคลรูกระทํากาลกิริยา กับบุคคลผูเขาในนิโรธนั้น จะแปลกกันดังฤๅ อนึ่งนิโรธ
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สมาบัตินั้นเปนสังขตธรรมหรือ ๆ เปนอสังจตธรรม อนึ่งจะวาจะเปนโลกิยธรรมหรือ ๆ จะวาเปนโล
กุตตรธรรม จะวาเปนนิปผันธรรมหรือ ๆ จะวาเปนอนิปผันธรรม สิริเปนปญหากรรม ๑๐ ขอ

  วิสัชนาในปฐมปญหานั้นวา กิริยาอันมิไดประพฤติเปนไปแหงจิตแลจิตสิกทั้งหลาย ดวย
สามารถดับไปโดยอนุกรมนั้นแล ชื่อวานิโรธสมาบัติ

  ในทุติยปญหา แลตติยปญหา คือถามวาบุคคลดังฤๅ เขานิโรธสมาบัติมิไดนั้น ทานวิสัชนา
ตติยปญหากอน เพราะเหตุเปนครุฏฐาน แลวจึงกลับวิชนาทุติยปญหาตอภายหลัง เพราะเปนอครุฏ
ฐาน อยางบุคคลผูรูทาง บอกมรรคาใหแกผูอื่นวา  “วามํ มฺุจ ทกฺขิณํ คณฺห” วาทานจงมละเสีย
ซึ่งทางซาย แลวจึงถือเอาซึ่งทางขวา

  มีคําวิสัชนาวาบุคคลที่เปนปุถุชนทั้งปวงก็ดี พระโสดาบันบุคคลทั้งปวงก็ดี พระสกทาคามิ
บุคคลทั้งปวง แมวามีปกติไดซึ่งอัฏฐสมาบัติก็ดี ก็บมิอาจเพื่อเขานิโรธสมาบัติไดเหมือนกันกับบุคคล
อันมิไดซึ่งอัฏฐสมาบัติ เพราะวายังมิไดเปนองคปริปุรณาจารีคือกระทําใหบริบูรณในสมาธิอาศัยเหตุ
ไดมละเสียซึ่งกามฉันทเปนอาทิ อันเปนขาศึกแกสมาธินั้น ดวยสมุจเฉทปหาน แลสภาวะที่จะกระทํา
ใหบริบูรณในสมาธินั้น อาศัยแกมละกามฉันทเปนอาทิขาดดวยแท

  อนึ่ง พระอนาคามีบุคคลอันเปนสุกขวิปสสกะก็ดี พระอรหันตอันเปนสุกขวิปสสกะก็ดี ก็บมิ
อาจเพื่อขะเขานิโรธได เพราะเหตุมีแตกําลังวิปสสนาสิ่งเดียว หากําลังสมาธิคืออัฏฐสมาบัติบมิได

  สภาวะอาจเพื่อจะเขานิโรธสมาบัติไดนั้น อาศัยแกบริบูรณกําลัง ๒ ประการ คือวิปสสนาแล
สมาธิ บุคคล ๒ จําพวก คือ พระอนาคามีบุคคล อันมีปกติไดซึ่งอัฏฐสมาบัติจําพวก ๑ พระขีณาสพ
บุคคลอันมีปกติไดชื่งอัฏฐสมาบัติจําพวก ๑ อาจเพื่อจะเขาไดซึ่งนิโรธสมาบัติ เพราะเหตุประกอบดวย
กําลัง ๒ ประการ

  ขอความที่กลาวมานี้ ยุติดวยพระบาลีอันพระะรรมเสนาบดีกลาวเปนอุเทศวารไวในคัมภีร
พระปฏิสัมภิทามรรควา  “ทฺวีหิ พเลหิสมนฺ นาคตตฺตา ฯลฯ นิโรธสมาปตฺติยา ญาณนฺต”ิ แปล
เนื้อความวาปญญาอันเจริญดวยวสีสามารถ เหตุประกอบดวยคุณสัมปทา ๔ คือกําลังสองประการ ๑ 
คือระงับแหงไตรพิธสังขาร ๑ คือประพฤติเปนไปแหงโสฬสญาณประการ ๑ คือประพฤติเปนไปแหงน
วานุรุบุรพวิหารสมาบัติประการ ๑ ชื่อวาญาณอันเปนไปเพื่อจะเขาซึ่งนิโรธ

  แลคุณสัมปทากอปรดวพละ ๒ เปนอาทินี้ ก็เฉพาะมีแกพระอริยบุคคล ๒ จําพวก คือพระ
อนาคามีบุคคล คือพระขีณาสพบุคคลอันมิไดเหตุใดเหตุดังนั้น จึงเฉพาะเขานิโรธได แตพระ
อริยบุคคล ๒ จําพวก จําพวกอื่นบมิอาจเขานิโรธได

  มีคํานิเทศวารพิศดารแหงอุทเทศวาระบาลี กําลังทั้ง ๒ ประการนั้นไดแกสมถพละ ๑
วิปสสนาพละ ๑

  จึงมีคําปญหากรรม  “กตมํ สมถพล”ํ ธรรมดังฤๅชื่อวาสมฤพละ

  วิสัชนาวา กิริยาอันมิไดฟุงซานใด คือจิตเปนเอกัคคตารมณดวยอํานาจแหงเนกขัมมวิตก 
ฉันขมเสียซึ่งกายฉันท ผลอํานาจแหงกุศลจิตตุปบาทอันมีโลกะเปนประธาน ประพฤติเปนไปดวย
อาการขมเสียซึ่งกามฉันท กิริยาที่มิไดฟุงซานคือเอกกัคคตาจิต ขมเสียซึ่งกามฉันทนี้ไดชื่อวาสมถ
พละ ดวยอรรถวาระงับซึ่งปจจนิกธรรมมีกามฉันทเปนอาทิ และมิไดกัมปนาการดวยปฏิปกขธรรม

  อนึ่ง อันวาสภาวะมิไดฟุงซานอันใด กลาวคือเอกัคคตาจิตตั้งมั่นดวยอํานาจพยาบาทวิตก 
อันขมสียซึ่งวิตกพยาบาท และอํานาจแหงกุศลจิตตุปบาท อันมีอโทสะเปนประธาน อันประพฤติ
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เปนไปดวยอํานาจขมเสียซึ่งพยาบาทนั้น อยางนั้นก็ไดชื่อวาสมถพละโดยอรรถอันนี้

  อนึ่ง กิริยาอันมิไดฟุงซานอันใด กลาวคือเอกัคคตาจิตสมาทานตั้งมั่นดวยอํานาจอาโลก
สัญญา อันบังเกิดดวยกระทําอารมณใหปรากฏเปนพระอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เหตุขมเสียไดซึ่งถีน
มิทธะแลวและกระทําไวในใจใหดี

  อนึ่ง สภาวะมิไดฟุงซานอันใด กลาวคือเอกัคคตาจิตตั้งมั่นดวยอํานาจแหงจิตสมาทานพระ
รัตนตรัยมั่น ฆาเสียไดซึ่งอุทธัจจะก็ดีสภสวะมิไดฟุงซานอันใด กลาวคือเอกัคคตาจิตตั้งมั่นดวย
สามารถแหงโยคาพจรผูพิจารณา ซึ่งสละสังขารแลวและหายใจออก และหายใจเขาสําเร็จดวยอานา
ปาสติ อันถึงซึ่งสภาวะเปนยอดแหงกิริยาที่ขมเสียซึ่งมิจฉาวิตกทั้งปวงก็ดี

  และกิริยาอันมิไดฟุงซาน กลาวคือเอกัคคตาจิตตั้งมั่นดังนี้ ๆ ก็ไดชื่อวาสมถพละ ดวย
อรรถาธิบายดุจกลาวแลว

  พระพุทธโฆษาจารยเจาสําแดงซึ่งสมถพละ ดวยสามารถแหงอุปาจารฌาน ดุจพรรณนามา
ฉะนี้แลว บัดนี้ปรารถนาเพื่อจะสําแดงสมถพละนั้น ดวยสามรถอันถึงซึ่งกําลังอันตั้งมั่น อันขาศึก
ทั้งหลายในภายนอกบมิอาจครอบงําย่ํายีได ดวยอํานาจแหงอัปปนาสมาธิสมบัติ ๘ ประการ จึงตั้ง
กระทูปญหาวาระบาลีวา  “สมถพลนฺติ เกนตฺเถนสมถพลํ” แปลคําปุจฉาวา  “ยํ สมถพลํ” อันวา
กําลังสมถะอันใด  “วุตฺตํ” อันอาจารยกลาวไว  “ตํ สมถพลํ” อันวากําลังสมถะนั้น ดวย
อรรถาธิบายเปนดังฤๅ

  จึงวิสัชนาเปนใจความสังเขปวา สมาธิอันสัมปยุตดวยฌาน คือสมาบัติ ๘ ประการ คือ
ปฐมฌานจิตตั้งมั่น มิไดไหวดวยปญจนิวรณธรรมทุติยฌานจิตตั้งมั่น อันมิไดไหวดวยวิตกวิจาร ตติ
ฌาณสมาธิจิตตั้งมั่นมิไดไหวดวยปติ จตุตถฌานสมาธิจิตตั้งมั่นมิไดไหวดวยสุขโสมนัส เอกัคคตาจิต
ในอากาสานัญจายตสมาธิมิไดไหวดวยรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา อัตตสัญญาวิญญาณัญจายตนสมาธิ
มิไดไหวดวยอากาสานัญจายนะ อากิญจัญญายตนสมาธิจิต มิไดไหวดวยวิญญาณัญจายตนะเนว
สัญญานาสัญญายตนสมาธิมิไดหวั่นไหวดวยอากิญจัญญายตนะ และจิตสมาทานตั้งมั่นมิไดจลาจล
หวั่นไหว เพราะเหตุอุทธัจจะและกองสรรพกิเลสธรรม อันสหรคตดวยอุทธัจจะและปญจขันธ
ทั้งหลาย  “อิทํ อกปฺปนียต”ํ อันวากิริยาอันมิไดฟุงซาน คือสภาวะแหงจิตมีอารมณเปนอันเดียว ได
นามบัญญัติชื่อวาสมถะพละนี้ โดยอรรถาธิบายวา ตั้งมั่นมิไดหวั่นไหวดวยปจจนิกธรรมดังพรรณนามา
นี้แลว ก็สิ้นความในสมถะพละนิเทศวารเทานี้

  จึงมีคําปุจฉาในวิสัชนาพลนิเทศวารวา  “กตมํ วิปสฺสนาพลํ” กําลังพระวิปสสนานั้นคือสิ่ง
ดังฤๅ

  วิสัชนาวา พระวิปสสนา ๗ ประการ

  คือ อนิจจานุปสสนา ๑ ทุกขานุปสสนา ๑ อนัตตานุปสสนา ๑ นิพพิทานุปสสนา ๑ วิราคา
นุปสสนา ๑ นิโรธานุปสสนา ๑ ปฏินิสสัคคานุปสสนา ๑ รวมกันเปน ๗ ประการดวยกัน

  “ยา ปฺญา” อันวาปญญาอันใดแหงพระโยคาพจรอันพิจารณาเห็นอนิจจลักษณะ
คือขยวยะวิปสสนามิเที่ยงแหงขันธ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และอายตนะมีจักขุเปน
อาทิ และชรามรณะธรรมทั้งปวงลวนเปนอนิจจัง ดวยอรรถวาบังเกิดขุนแลวก็สิ้นไป เกิดในอดีตฉิบ
หายไปในอดีต บมิทรมานไดมาถึงปจจุบัน เกิดในปจจุบันบมิไดไปถึงอนาคต เกิดในอนาคตก็ดับไปใน
ที่เกิดนั้น ๆ

  สา ปฺญา ” อันวาปญญานั้น คือพิจารณาเห็นอนิจจลักษณะดังชื่อวาอนิจจานุปสสนา
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  ปญญาพิจารณาเห็นสังขารธรรมรูปเปนอาทินั้น วากอปรไปดวยทุกขโดยสภาวะที่พิลึกพึง
กลัว เหตุอันความเกิดและความดับหากเบียดเบียนและทุกขโดยสภาวะที่พิลึกพึงกลัว เหตุอันความ
เกิดและความดับหากเบียดเบียนและทุกขอันเกิดในจตุราบาย และพื้นแหงโรคมีจักขุโรคเปนอาทิ
ปญญาพิจารณาเห็นโดยทุกขลักษณะดังนี้ ชื่อวาทุกขานุปสสนา

  ปญญาอันพิจารณาเห็นสังขาร มีรูปเปนอนัตตลักษณะโดยอรรถวาสูญเปลาจากแกนสาร
โดยใชตัวใชตนใชสัตวใชบุคคลมิไดอยูในอํานาจแหงตน เปลาจากคนพาลปริกัปป ชื่อวาอนัตตา
นุปสสนา

  ปญญาอันพิจารณาเห็นสังขารทุกข แลวแลเหนื่อยหนายในสังขารธรรมเพระเห็นโทษ
ดังกลาวแลว ไดชื่อวานิพพิทานุปสสนา

  ปญญาพิจารณาเห็นความปราศจากกําหนัดในสังขาร ชื่อวาวิราคานุปสสนา

  ปญญาพิจารณาเห็นเนือง ๆ ในคุณพระนิพพานอันเปนที่ดับแหงสังขาร ชื่อวานิโรธานุปสส
นา

  ปญญาอันพิจารณาในที่สละอาลัยในสังขาร มีรูปเปนอาทิ ชื่อวาปฏินิสสัคคานุปสสนา

  และพระอนุปสสนาทั้ง ๘ ประการ มีอนิจจานุปสสนาเปนอาทิดังพรรณนามาฉะนี้ แตละอัน 
ๆ ชื่อวาวิปสสนาพละ

  ขอความที่พรรณนามานี้ ไดอรรถธิบายแตวิปสสนาศัพท อรรถแหงพลศัพทยังมิไดปรากฏ
กอน

  จึงมีคําปุจฉาดวยอรรถพลศัพทวา  “เอกตฺเถน วิปสฺสนาพลํ” พระอนุปสสนาพละนั้น 
โดยอรรถาธิบายเปนดังฤๅ

  วิสัชนาวา วิปสสนาพละคือจิตตั้งมั่น อันขาศึกบมิอาจเพื่อจะครอบงําใหกัมปนาการ
หวาดไหวได จึงไดชื่อวาวิปสสนาพละ

  อธิบายวา พระอนิจจานุปสสนาพิจารณาเห็นสังขารธรรมวาเปนอนิจจังไมเที่ยงแทแลว ก็
มิไดหวาดไหวเพราะวิปลาส คืออนิจจสัญญาอันสําคัญวาเที่ยง

  ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา พิจารณาเห็นธรรมสังขารธรรมเปนทุกขวาหาแกนสารบ
มิไดแลว ก็มิหวาดไหวเพราะขาศึก คือวิปลาสสัญญาสําคัญวามีสุข และสําคัญวาตัวตนในสังขาร

  ปญญาอันพิจารณาเห็นแตเหนื่อยหนายถายเดียวแลว ก็บมิไดไหวเหตุขาศึกคือตัณหาอันมี
ในสังขารมีรูปเปนอาทิ

  ปญญาอันพิจารณาปราศจากราคะคือกําหนดมิหวาดไหว เพราะขาศึกราคะ

  ปญญาพิจารณานิโรธ คือพระนิพพานอันเปนที่ดับสังขารมิไดไหวเพราะขาศึก คือตัณหา
สมุทัย

  ปญญาพิจารณาสละอาลัยในสังขาร มิไดไหวเพราะขาศึก คืออาทานประทาน อันถือมั่น
ดวยตัณหาและทิฏฐิ
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  ปญญาอันพิจารณาเห็นแจงในสังขารธรรมทั้งปวงแลว มิไดไหวเพราะเหตุอวิชชาและกอง
สรรพกิเลสธรรม อันสหรคตอวิชชาและรูปจตุขันธ และกอปรดวยอวิชชา

  “อิทํ วิปสฺสนาพลํ” อันวาสภาพแหงพระอนุปสสนาปญญามิไดจราจล เพราะปจจนิกธรรม
มีสําคัญวาเที่ยงเปนอาทิ เพราะครอบงําเสียซึ่งปจจนิกธรรมมทั้งปวงแลวและตั้งมั่นดังนี้ เชื่อวา
วิปสสนาพละ

  แลคุณสัมปทาคํารบ ๒ ชื่อวาระงับสังขาร ๓ ประการนั้น มีนิเทศวารปุจฉาวา สังขาร ๓ 
ประการนั้น คือสิ่งดังฤๅ

  วิสัชนาวา สังขารทั้ง ๓ นั้น คือ วจีสังขาร ๑ กายสังขาร ๑ จิตจสังขาร ๑

  และวจีสังขารนั้นไดแกวิตกวิจาร เปนพนักงานผูตกแตงซึ่งวจีเภท อธิบายวา เมื่อบุคคล
กลาวถอยคําอันใดอันหนึ่ง ก็อาศัยแกวิตกวิจารยกจิตขึ้นสูอารมณ พิจารณากอนแลวจึงออกวจีเภท 
คือ วาจาเมื่อภายหลังอาศัยเหตุนี้ อันวาวิตกวิจารนั้นจึงไดนามบัญญัติวาวจีสังขาร

  กายสังขารนั้น ไดแกจิตตขวาโยธาตุ คืออัสสาสะ ปสสาสะ ลมหายใจออกหายใจเขา และ
ลมอัสสาสะวาตปสสาสะวาตนั้น ไดนามบัญญัติชื่อวากายสังขาร โดยบทวิคคะหะ  “กาเยน สงฺขริยนฺ
ตีติ กายสงฺขารา” แปลวา  “เย อสฺสาสปสฺสาสา” อันวาลมอัสสาสะและปสสาสะทั้งหลาย
ใด  “กาเยน” อันนามกายกลาวคือจิตแลรูปกายคือสหชาตรูป  “สงฺขริ ยนฺติ” ตกแตงดวยสามารถ
เปนชนกปจจัย และสหชาตปจจัย เหตุใดเหตุดังนั้น อันวาลมอัสสาสะวาตและปสสาสะวาตจึงไดชื่อวา
กายสังขาร

  อนึ่ง ลมอัสสาสะวาตและปสสาสะวาตนั้น เมื่อบังเกิดในกายประพฤติเนื่องดวยกาย จึงได
ชื่อวากายสังขาร ยุติดวยวาระบาลีอันพระธรรมทินนาเถรีภิกษุณีกลาวไวแกวิสาขาอุบาสกวา  “อสฺ
สาสปสฺสาสาโข อาวุโส วิสาข กายิกา เอเต ธมฺมา กายปฏิพทฺธา ตสฺมา อสฺสาสปสฺสาสา กาย
สงฺขารา” 

  จิตตสังขารนั้นไดแกสัญญาเวทนา โดยวิคคหะวา  “จิตฺเตน สงฺขริยนฺติ จิตฺตสงฺขา
รา” แปลวา  “เย ธมฺมา” อันวาธรรมใด  “จิตฺเตน” อันจิต  “สงฺขริยนฺต”ิ ตกแตง เหตุใดเหตุ
เหตุดังนั้น อันวาธรรมทั้งหลายนั้น  “จิตฺตสงฺขารา” ชื่อวาจิตตสังสาร ๆ ไดแกสัญญาและเวทนา

  อธิบายวา สัญญาเปนพนักงานหมายอารมณ เวทนาเปนพนักงานเสวยรสแหงอารมณ เมื่อ
บังเกิดก็อาศัยจิตเปนใหญเปนประธานเปนอุปาทปจจัยใหบังเกิด ๆ ในจิต ประพฤติเนื่องดวยจิตไดชื่อ
วาตกแตง จึงไดนามบัญญัติชื่อวาจิตตสังขารในที่นี้ ยุติดวยวาระพระบาลี  “สฺญา จ เวทนา จ เจต
สิกา เอเต ธมฺมา จิตฺตปฏิพทฺธา ตสฺมา สฺญา จ เวทนา จ จิตฺตสงฺขาราต”ิ 

  และวจีสังขาร คือวิตกวิจารนั้นระงับไปในขณะหนึ่ง เมื่อพระอริยสาวกเขาสูทุติยฌานสมาธิ
กายสังขารคือลมหายใจเขาออกนั้นระงับในขณะเมื่อสูจตุตถาฌานสมาธิ  “ตสฺมา อสฺสาสปสฺสาสา 
กายสงฺขารา” เพราะเหตุฉะนั้น อัสสาสะปสสาสะลมมหายใจออกและลมหายใจเขาจึงไดนาม
บัญญัติชื่อวากายสังขาร

  จิตตสังขาร คือสัญญาเวทนา ระงับไปในขณะเมื่อเขานิโรธสมาบัติปญญาอันมีวสีสามารถ
ชํานาญ กอปรดวยระงับสังขาร ๓ ประการ โดยลําดับพรรณนามาฉะนี้ ก็เปนอุปการูปนิสสัยคุณสัมปทา
ในนิโรธสมบัติ

  นิเทศวารปุจฉาในคุณสัมปทา ขอความที่วาวสีภาวนาเปนไปดวยญาณจิรยา ๒๖ และญาณ
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จริยา ๑๖ นั้น คือสิ่งใดบาง

  วิสัชนาวา พระอนุปสสนา ๘ ประการ คือ อนุปสสนา ๗ ประการ มีอนิจจานุปสสนาเปนอาทิ
มีปฏินิสสัคคานุปสสนาเปนปริโยสานที่กลาวแลวในวิปสสนาพละนั้น จัดเปนฌาณจริยาละอัน ๆ และ
วิวัฏฏนฺปสสนาปญญา อันพิจารณาเห็นพระนิพพานอันปราศจากกรรมวัฏฏ คือ อภิสังขารเจตนา 
อวิชชา ตัณหา อุปาทาน นามและรูปเปนอาทิ จัดเปนญาณจริยาอันหนึ่ง เปนคํารบ ๘

  ฝายโลกิยญาณจริยา ๑ พระอริยมรรคญาณ ๔ พระอริยผลสมาบัติญาณ ๓ จัดเปนญาณ
จริยาละอัน ๆ เปนโลกุตตรญาณจริยา ๘ ประการคือ ญาณจริยาฝายโลกิยะ โลกุตตตระ ๘ เขากันเปน
ญาณจริยา ๑๖ เปนอุปนิสสยูปการ แกพระนิโรธญาณ

  นิเทศวารปุจฉาในคุณสัมปทา ชื่อวาสมาธิจริยา ๙ นั้น คือธรรมดังฤๅ

  วิสัชนาวา รูปพจรอัปปนาฌาณพจร ๔ คือปฐมฌานก็ไดชื่อวาสมาธิจริยา

  อธิบายวา เปนไปแหงพระอัปปนาสมาธิ ทุติฌาน ตติยฌาน จตุตถฌานก็ดี ก็ไดชื่อวา
สมาธิจริยาละอัน ๆ

  อรูปสมาธิบัติ ๔ ประการ คืออากาสานัญจายตนสมาบัติ และวิญญาณัญจายตนสมาบัติ
และอากิญจัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ก็จัดเปนสมาธิจริยาละอัน ๆ รูปาพจ
รฌาน ๔ อรูปาพจรฌาน ๔ เขากันเปนสมาธิจริยา ๓ ประการ แตฝายพระอัปปนาสมาธิ

  อันวาองคฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา อันเปนไปในบุรพภาคคืออุปจาร มีอา
วัชชนะตาง ๆ เพื่อจะไดซึ่งพระอัปปนา คือปฐมฌาน อันประกอบดวยองคคือ วิตก วิจาร ปติ สุข
เอกัคคตาก็ดีเปนไปในอุปจาร เพื่อจะไดซึ่งพระอัปปนา คือทุติยฌาน คติฌาน จตุตถฌาน และอรูป
สมาบัติทั้ง ๔ ก็ดี ก็จัดเปนสมาธิจริยาอันเดียว โดยสําคัญเปนอุปาจารสมาธิ ก็ครบจํานวนถวน ๙ กับ
ทั้งพระอัปปนาสมาธิ ๘ ประการนั้น

  และพระสมาธิจริยา ๘ ประการดังพรรณนามานี้ ก็จัดเปนอุปการูปนิสสัยคุณสัมปทา
ประกอบในนิโรธสมาบัติฌาน

  บุคคลที่มีสัทธาทิอินทรียอยูขางออน เจริญซึ่งปฐมมรรคดวยสามารถแหงพระวิปสสนาอัน
มิไดกลาแลว และมาสูภาวะเปนพระโสดาบันบุคคลคือตั้งอยูในพระโสดาปตติผล พระอริยบุคคลอยาง
นี้ไดนามชื่อวา สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน

  อธิบายวา ถายังมิไดพระอรหัตตในชาตินั้น จะเที่ยวทองถือเอาปฏิสนธิกําเนิด ในสุคติภพ 
คือกามาพจรสวรรค แลมนุษยสุคติเจือกันอีกเปน ๗ ชาติ ก็จะกระทําที่สุดแหงสกลวัฏฏทุกข คือได
พระอรหัตตในชาติเปนคํารบ ๗ นั้น

  บุคคลที่มีอันทรียเปนปานกลาง เจริญปฐมมรรคใหบังเกิดดวยวิปสสนาอันเปนมัชฌิมแลว
แลถึงซึ่งพระโสดาปตติผล พระโสดาบันบุคคลอยางนี้ ชื่อวา โกลังโกละโสดาบัน ดวยอรรถวาจะออก
จากตระกูลแลวและไปสูตระกูลเลา จึงไดชื่อวา โกลังโกละ

คําอธิบายวา จําเดิมแตกระทําใหแจง ซึ่งพระโสดาปตติผลแลวก็มิรูเกิดในตระกูลอันต่ําชา
ลามกเลย จะบังเกิดในมหาโภคตระกูล แลโกลัง
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  ขึ้นไป ตราบเทาถึง ๖ ชาติ ก็จะสําเร็จพระอรหัตตในชาติเปนคํารบ ๖

  ถาบุคคลมีสัทธาทิอินทรียอันกลาขึ้นกวานั้น เจริญปฐมมรรคปญญาดวยวิปสสนาอันกลา
แลว แลไดพระโสดาปตติผล เปนเอกพีชีโสดาบันจะไปยังภพกําเนิด ในสุคติภพ แลไดพระโสดาปตติ
ผล เปนเอกพีชีโสดาบันจะไปยังภพกําเนิด ในสุคคติภพ คือมนุษยก็ดีสวรรคก็ดี อีกชาติเดียวก็จะได
พระอรหัตต สิ้นสังขารทั้งปวง

  ในคัมภีรปรมัตถมัญชุสา ฏีกาพระวิสุทธิมรรค มีกระทูความปุจฉาวาธรรมดังฤๅเปนนิยมให
พระโสดาบันบุคคลมีประเภทเปน ๓ สถานะฉะนี้

  วิสัชนาวา พระวิปสสนาแหงพระอุปริมรรคตรัยเบื้องบนหาก็นิยมใหมีประเภทเปน ๓ ดังนั้น
แทจริง

  ผิวาวิปสสนาปญญา อันพิจารณาสังขารธรรม เพื่อจะใหถึงซึ่งมรรคตรัยเบื้องบนมีกําลังกลา
ก็นิยมใหพระโสดาบันบุคคลนั้นเปนเอกพีชี

  ผิวาวิปสสนาปญญา หากจะออนลงกวานั้นก็นิยมใหเปนโกลังโกละถาออนนักลงกวานั้น ก็
นิยมใหเปนสัตตักขัตตุปรมะ

  บุคคลผูเจริญมรรคปญญาเปนคํารบ ๒ ไดสําเร็จโลกุตตรผลเปนอริยบุคคลชื่อวาสกทาคามี

  อธิบายวา ถายังมิไดอรหัตตในชาตินั้น จะจุติจากอัตตภาพนี้แลวแลบังเกิดในเทวโลก จุติ
จากเวทโลก แลวจะกลับมาเอาปฏิสนธิในมนุษยสุคติอีกคราวหนึ่ง จึงจะสําเร็จแกพระอรหัตตสิ้นวัฏฏ
ทุกข

  ขอความที่ซึ่งวาจะกลับมาถือเอาปฏิสนธิ ในมนุษยสุคติอีกคราวหนึ่งนั้น เปนนิยมใหเวนเสีย
ซึ่งพระสกทาคามีบุคคล ๔ จําพวก แลวเฉพาะถือเอาแตจําพวกเดียว

  แทจริงพระสกทาคามีบุคคลบางพระองค ไดพระสกทาคามิผลในมนุษยโลกนี้แลวก็ไดพระ
อรหัตตดับขันธปรินิพพานในมนุษยโลก นี้บางพระองคไดพระสกทาคามิผลในมนุษยโลกนี้แลว จุติขึ้น
ไปบังเกิดในเทวโลกจึงไดพระอรหัตตบางพระองคไดพระสกทาคามิผล ในเทวโลกแลว ก็ไดพระ
อรหัตต ปรินิพพานในโลกนั้น บางพระองคก็ไดพระสกทาคามิผลในเทวโลกแลว จุติลงมาเอาปฏิเอา
ปฏิสนธิในมนุษยนี้ จึงไดพระอรหันตต

  แลพระอริยบุคคล ๔ จําพวกที่กลาวมานี้ ก็ไดนามบัญญัติชื่อวาพระสกทาคามีบุคคล แต
ทวาพระอาจารยมิไดประสงคเอา ดวยบทวา  “สกึเทว” ที่แปลวาจะกลับมาเอาปฏิสนธิในมนุษยนี้
คราวหนึ่งนั้นประสงคเอาแตพระสกทาคามีบุคคลที่ไดพระสกทาคามิผลในมนุษยนี้แลว แลจุติไป
บังเกิดในเทวโลกอยูตราบเทากําหนดอายุแลว จุติจากเทวโลกกลับเอาปฏิสนธิในมนุษยนี้คราวหนึ่ง 
จึงไดพระอรหัตต จัดเปนสกทาคามีบุคคลเปนคํารบ ๖ พระอาจารยถือเอาดวยบทคือ  “สกึเทว” ใน
ที่นี้

  บุคคลผูจําเริญมรรคปญญาเปนคํารบ ๓ แลวไดสําเร็จแกโลกุตตรผลนั้น ไดนามชื่อวา 
อนาคามีบุคคล
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  อธิบายวา ถายังมิไดพระอรหัตตในชาตินั้น จะไดบังเกิดในพรหมโลก แลวจะมิไดกลับมา
เอาปฏิสนธิในกามโลกนี้เลย จึงไดชื่อวาอนาคามี

  แลพระอนาคามีบุคคล ที่มีปกติมละเสียซึ่งกามโลกนี้แลว แลตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปทาน 
ไดกิเลสปรินิพพานในสุทธาวาสพรหมโลกนั้นมีประเภท ๕ จําพวก คืออันตราปรินิพพายีจําพวก ๑ คือ 
อุปหัจจปรินิพพายีจําพวก ๑ คือสสังขารปริพพายีจําพวก ๑ คืออสังขารปรินิพพายีจําพวก ๑ คือ
อุทธังโสโตอกนิฏฐคามีจําพวก ๑ เขากันเปน ๕ จําพวก โดยอินทรียเวมัตต คือสภาวะกลาแลออน
แหงสัทธาอินทรีย อันยังปญญาวิมุตติใหเกือบแก

  อธิบายวา พระอนาคามีจําพวกใด บังเกิดในสุทธาสภพอันใดอันหนึ่งแลว ยังมิถึงทามกลาง
อายุ ก็ไดสําเร็จแกกิเลสปรินิพพาน คือไดพระอรหัตต พระอนาคามีจําพวกนี้แลไดนามชื่อวา อันตรา
ปรินิพพายีเปนปฐม

  พระอนาคามีบุคคลจําพวกใด บังเกิดในสุทธาวาสอันใดอันหนึ่งแลว ตอลวงถึงทามกลาง
อายุจึงไดพระอรหัตต พระอนาคามีบุคคลจําพวกนี้ ชื่ออุปหัจจปรินิพพายี เปนคํารบ ๒

  พระอนาคามิบุคคลจําพวกใด เมื่อยังพระอรหัตตมรรคใหบังเกิดไดโดยงายสบายมิได
ลําบาก พระอนาคามีบุคคลจําพวกนี้ ชื่อวาสสังขารปรินิพพายีเปนคํารบ ๓

  พระอนาคามีบุคคลจําพวกใด เมื่อยังพระอรหัตตมรรคใหบังเกิดก็ใหบังเกิดดวยยาก พระ
อนาคามีบุคคลนั้น ชื่อวาอสังขารปรินิพพายีเปนคํารบ ๔

  พระอนาคามีบุคคลจําพวกใด บังเกิดในสุทธาวาสเบื้องต่ํา ๆ แลวมิไดพระอรหัตตใน
สุทธาวาสเบื้องต่ําๆ นั้น จุติในสุทธาวาสเบื้องต่ําที่เกิดแลว ก็ขึ้นไปบังเกิดในสุทธาวาสเบื้องบน ๆ
ตราบเทาถึงชั้นอกนิฏฐแลวจึงไดพระอรหัตตในอกนิฏฐภพนั้น พระอนาคามีบุคคลจําพวกนี้ชื่อวา
อุทธังโสโตอกนิฏฐคามีเปนคํารบ ๕

  ในคัมภีรฎีกาจัดเปนประเภทใหวิเศษเฉพาะอีกเลาวา นักปราชญพึงรูจตุกกะ ชื่ออุทธังโสโต
อกนิฏฐคามิจตุกกะ เพื่อจะไดรูซึ่งประเภทแหงพระอนาคามีบุคคลทั้งหลายดังนี้

  พระอนาคามีบุคคลจําพวกใด ชําระสุทธาวาสเทวโลกทั้งหลาย ๕ จําเดิมแตชั้นอวิหาแลวก็
ไปบังเกิดในชั้นอกนิฏฐ จึงไดพระอรหัตต พระอนาคามีบคคลจําพวกนี้ชื่อวา อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี

  อธิบายวา มีกระแสตัณหาแลกระแสวัฏฏะในเบื้องบน แลไปสูอกนิฏฐเปนที่ ๑

  พระอนาคามีบุคคลจําพวกใด ชําระสุทธาวาสเทวโลกเบื้องต่ํา ๓ ชั้นเสร็จแลว ก็ขึ้นไปชั้น
สุทัสสีสุทธาวาส จึงไดพระอรหัตตพระอนาคามีบุคคลจําพวกนี้ ไดนามบัญญัติชื่อวา อุทธังโสโตอก
นิฏฐคามี

  อธิบายวา มีกระแสตัณหาแลกระแสวัฏฏะในเบื้องบน แตทวาไปบมิไดไปถึงชั้นอกนิฏฐ เปน
ที่ ๒

  พระอนาคามีบุคคลจําพวกใด จุติจากอาตมาภาพนี้แลว ก็ไปบังเกิดในชั้นอกนิฏฐที่เดียวก็
ไดพระอรหัตต พระอนาคามีบุคคลจําพวกนี้ชื่อวาอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เปนที่ ๓

  พระอนาคามีบุคคลจําพวกใด เกิดในสุทธาวาสเบื้องต่ํา แตอวิหาตราบเทาถึงสุทัสสี เกิดใน
ชั้นใดก็ไดพระอรหัตตในชั้นนั้น พระอนาคามีบุคคลจําพวกนี้ ชื่อวาอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เปน ๔
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  ประเภทที่กลาวมานี้ชื่อวา อุทโธโสโตอกนิฏฐคาตุกกะ

  อนึ่งพระอนาคามีบุคคลทั้งหลาย อันเกิดในชั้นสุทธาวาสอันเปนปฐมคือชั้น อวิหา อันมีอายุ
ไดพันมหากัปป มีประเภท ๑๐ อยาง

  คือพระอนาคามีบุคคลที่ไดพระอรหัตต ในลําดับที่ไดเกิดนั้นจัดเปนอยาง ๑

  ที่เนิ่นไปกวานั้น แตทวายังไมถึงทามกลางอยู คือที่สุด ๕๐๐ มหากัปป ก็ไดพระอรหัตตนั้น
จัดเปนอยาง ๑ ที่พอถึงทามกลางอายุที่สุด ๕๑๐ กัปป จึงไดพระอรหัตตจัดเปนอยาง ๑ เปน ๓ อยาง
ดวยกัน ชื่อวาอันตราปรินิพพยายี

  พระอนาคามีบุคคลที่ถึงทามกลางอายุคือที่สุด ๕๐๐ มหากัปป แลวจึงไดพระอรหัตต
จัดเปนอยาง ๑ ชื่อวาอุปหัจจปรินิพพายี

  พระอนาคามีบุคคลที่มิไดพระอรหัตต ในชั้นอวิหาสุทธาวาสทรมานอยูถวนถึงพันมหากัปป
แลว จุติขึ้นไปบังเกิดในสุทธาวาสเบื้องบน คือชั้นอตัปปา จึงไดพระอรหัตตจัดเปนอยาง ๑ ชื่อวา
อุทธังโสโตเปนคํารบ ๕ จําพวกดวย

  แจกเปนอสังขารปรินิพพายี ก็ไดทั้ง ๕ อยาง เปนสสังขารปรินิพพายี ก็ไดทั้ง ๕ อยาง สิริ
เปนพระอนาคามีบุคคล ๑๐ อยางแตชั้นอวิหาสุทธาวาส

  ในชั้นอตัปปามีอายุได ๒ พันมหากัปป ในชั้นสุทัสสีมีอายุได ๔ พันมหากัปปก็ดี ในชั้นสุทัส
สีอันมีอายุยืนได ๕ พันมหากัปปก็ดี ก็มีประเภทแหงพระอนาคามีบุคคลชั้นะสิบ ๆ เขากันเปน ๔๐ แต
ชั้นสุทธาวาสเบื้องต่ําทั้ง ๔ นั้น

  ฝายชั้นอกนิฏฐสุทธาวาสนั้น หาอุทธังโสตบมิได คงมีแตอันตราปรินิพพายี ๓ จําพวก อุป
หัจจปรินิพพายีจําพวก ๑ เปนคํารบ ๔

  แจกเปนอสังขารปรินิพพายี ๔ เปนสสังขารปรินิพพายี ๔ เขาดวยกันเปนพระอนาคามี
บุคคล ๘ จําพวกในชั้นอกนิฏฐ สิริเปน ๔๘ กับทั้งประเภทที่กลาวในชั้นสทุธาวาสเบื้องต่ําทั้ง ๔ 
ดวยกัน

  พระโยคาพจรผูเจริญพระอริยมรรคเปนคํารบ ๔ คือพระอรหัตตบางพระองคเปนสัทธาวิมุตติ
คือกระทําศรัทธาเปนใหญแลวก็พนจากกิเลสบางพระองคเปนปญญาวิมุตติ คือพนจากกิเลสดวย
ปญญาเปนใหญเปนประธาน บางพระองคเปนอุภโตภาภาควิมุตติ

  อธิบายวา พนจากรูป ดวยอรูปสมบัติ แลพนจากนามกายคือกองกิเลส ดวยอรหัตตจึงได
นามบัญญัติชื่อวา อุภโตภาควิมุตติ

  บางพระองคก็ทรงไตรวิชชา บางองคก็ทรงฉฬภิญญา บางองคก็ถึงประเภทแหงจตุ
ปฏิสัมภิทา เปนมหาขีณาสพอันประเสริฐเปนขีณาสพบุคคล ๖ อยางโดยสังเขป จัดโดยพิสดารตั้งแต
แรกโสดาบันบุคคลนั้นมา โสดาบันบุคคลที่จัดเปน ๓ จําพวก คือ สัตตักขัตตุปรมะก็ดี โกลังโกละก็ดี
เอกพีซีก็ดี แตละพวก ๆ แจกเปนพวกละสี่ ๆ ดวยประเภทแหงปฏิปทา ๔ มีทุกขา ปฏิปทาทันธา
ภิญญาเปนอาทิสิริเปน ๑๒

  พระสกทาคามีบุคคลที่พนจากกิเลส ดวยสุญญตวิโมกข คือเอาอนัตตาเปนอารมณ ในขณะ
แหงวุฏฐานคามีวิปสสนา ในมรรควิถีสืบตอเขาดวยพระสกทาคามีมรรคก็จัดเปน ๔ จําพวกดวย
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ประเภทแหงประฏิบัติ ๔ ที่พนจากกิเลสดวยนิมิตตวิโมกข คือเอาทุกขังเปนอารมณก็ดี ก็มีประเภทละ
สี่ ๆ สิริเปนสกทาคมีบุคคล ๑๒ จําพวกดวยกัน

  ฝายพระอรหัตตมีประเภท ๑๒ ดวยสามารถแหงวิโมกข ๓ แลปฏิปทา ๔ เหมือนกับพระ
สกทาคามี แลวแจกเจือสัทธาธุระก็ได ๑๒ ปญญาธุระก็ได ๑๒ แจกดวยไตรวิชา แลฉฬภิญญา แล
ปฏิสัมภิทาก็ไดสิ่งละ ๑๒ สิริเปนพระอรหัตต ๖๐ ทัศ

  แลพระอริยบุคคลเจาทั้งหลายที่พรรณามานี้ เปนพระโสดาบัน ๒๔ พระสกทาคามี ๑๒ พระ
อนาคามี ๔๘ พระอรหัตต ๖๐ สิริเปนอริยบุคคลได ๑๔๔ กับทั้งพระปจเจกสัมพุทธเจา ๑ แลพระ
สัพพัญูพุทธเจา ๑ จึงรวมพระอริยบุคคลทั้งสิ้นเปน ๑๔๖ ดวยกัน

  กิริยาที่สําเร็จซึ่งสภาวะเปนอริยะ แหงพระอริยบุคคลทั้งหลายนั้นก็สําเร็จดวยโลกุตตร
ปญญาภาวนา

   “เตน วุตฺต”ํ เหตุดังนั้น พระพุทธโฆษาจารยเจาผูรจนาคัมภีรพระวิสุทธิมรรคจึงไดกลาว
ไววา

   “อาหุเนยฺยภควาทิสิทฺธิป อิมิสฺสา โลกุตฺตรปฺญภาวนาย อานิสํโสติ เวทิตพฺโพ” 

  แปลความวา กิริยาที่สําเร็จคุณมีชื่อวา  “อาหุเนยฺย” เปนอาทิก็เปนอานิสงสแหงโลกุตตร
ปญญาภาวนา  “เอวํ อเนกานิสํสา” อันวากิริยาอันเจริญซึ่งอริยปญญานี้ มีผลานิสงสเปนปริยายจะ
นับประมาณมิไดดวยประการดังนี้

  เหตุใด เหตุดังนั้น นักปราชญผูประกอบดวยวิจารณะปญญาพึงอุตสาหะกระทําซึ่งความ
เสนหารักใคร จงรักภักดียิ่งนักในทางพิธีที่เจริญซึ่งพระโลกุตตรปญญานั้นเถิด

  แสดงมาดวยปญญาภาวนานิสังสนิเทศ ปริจเฉทเปนคํารบ ๒๓ ก็จบขอความตามวาระพระ
บาลี ในคัมภีรพระวิสุทธิมรรคบั้นปลายยุติการแตเพียงนี้แล
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พุทฺธโฆสคุณปกาสกเวยฺยากรณํ
  ไวยากรณประกาศคุณของพระพุทธโฆษาจารย

  ปรมวิสุทฺธิสทฺธาทุทฺธิวิริยปฏิมณฺฑิเตน สีลาจารชฺวมทุทวาทิสมุทยสมฺทิเตน สกสมย
สมยนุตรคหาณาชฺโฌคาหนสมตฺเถน ปฺญาเวยฺยตฺติยสมนฺนาคเตน ติปฎกปริยตฺติปฺปเภเท
สาฏกเถสตฺตถุสาสเน อปฺปฏิหตญาณปฺปภาเวน มหาเวยฺยกรเณนกรณสมฺปตฺติขนิตสุขวินิคฺ
ตมธุโรฬารวจนลาวณฺณยุตฺเตน ยุตฺตมุตฺตวาทินา วาทิวเรน หมาถวินา ปฏินฺนปฏิสมฺภิทาปริ
วาเร ฉฬภิฺญาปฏิสมฺภิทาทิเภทคุณปฏิมณฺทิเต อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม อปฺปฏิหตพุทฺธินํ เถรานํ 
สปฺปทีปานํ เถรานํ มหาวิหารวาสีนํ สาลงฺการภูสิเตน วิปุลวิสุทฺธพุทฺธินา พุทฺธโฆโสติ ครูหิ 
คหิตนาคเธยฺเยน เถเรน ปุรณฺฑเขฏกวตฺตพฺเพน กโต วิสุทฺธิมคฺโคนาม ฯ

  

  

  

สจฺจาธิฏฐานคาถ

  ตาว ติฏาตุ โลกสฺมึ     โลกนิตฺถรเณสินํ

  ทสฺเสนฺโต กุลปฺปตฺตานํ     นยํ สีลวิสุทฺธิยา

  ยาว พุทฺโธติ นามมฺป     สุทฺธจิตฺตสฺส ตาทิโน

  โลกสฺมึ โลกเชฏสฺส     ปวตฺตตี มเหสิโนติ ฯ

  

คําแปล

  วิสุทฺธิมคฺโค นาม คัมภีรนี้มีชื่อวาวิสุทธิมรรค  “พุทฺธโฆโสติ ครูหิ คหิตนามเธยฺเยน เถ
เรน ปุรณฺฑเขฏกวตฺตพฺเพน กโต” อันพระเถระมีนามาภิไธยที่ครูทั้งหลายไดถือเอาวา พุทธโฆษะ
คือมีกิตติคุณปญญาอันกึกหองดุจสมเด็จพระพุทธเจาในคราวพุทธสมัย ซึ่งมีพระชนมอยูแลเรียกวา
พระพุทธโฆษาจารยอันบัณฑิตพึงกลาววา เปรียบประดุจเปนปุรัณฑเชฏกะ คือโลหอันมีอํานาจของขัต
ติยราชไดรจนาตกแตงไว  “ปรมวิสุทฺธสทฺธาพุทฺธิวิริยปฏิมณฺฆิเตน” แลพระพุทธโฆษาจารยนั้น
ประกอบดวยคุณ คือศรัทธาแลปญญาแลความเพียรอันบริสุทธิ์อยางยิ่ง อันสมุทัยแหงคุณมีศีลแล
มารยาทแลความซื่อตรงแลความออนนอมเปนตน ใหบังเกิดขึ้นพรอมแลว แลสามารถจะหยั่งลงใน
การถือลัทธิความรูของตน แลลัทธิความรูของผูอื่น  “ปฺญาเวยฺยตฺติสมนฺนาคเตน” ประกอบดวย
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ความฉลาดเฉียบแหลมดวยปญญา มีอนุภาพแหงญาณปญญาอันไมมีอันตรายขจัดสกัดกั้นไดในศา
สนธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา อันมีประเภท คือพระปริยัติไตรปฎก พรอมทั้งอรรถ
กถา  “มหาเวยฺยยากรเณน” เปนผูรูคัมภีรไวยากรณใหญ คือศัพทศาสตรคัมภีรสัทธาวิเศษทั้งปวง
แลประกอบดวยถอยคําอันกลมเกลี้ยงอันไพเราะยิ่ง ซึ่งเคลื่อนออกแลวโดยงาย อันกรณสมบัติคือบุญ
เปนที่เกิดกอสรางใหบังเกิดแลว  “ยุตฺตมุตวาทินา” มีปกติกลาวซึ่งธรรมอันควรแลธรรมเปนวิมุตติ
หลุดพน มีปกติกลาวถอยคําอันประเสริฐ  “มหากวินา” เปนนักปราชญมหากวีแตกฉานไปในสุตะกวี 
คือรูสดับจํา อัตถะกวี รูคิดอรรถขอความ จินตะกวี รูคิดประพันธตกแตงปฏิภาณกวี รูกลาวเจรจา
โตตอบแกไขดวยปญญาอันคลองแคลวพรอมองค ของนักปราชญกวีทั้งสี่  “เถรานํมหาวิหาร” คือ
เปนเครื่องอลงการของวงศพระเถระเจาทั้งหลายผูมีปกติอยูในมหาวิหาร อันเปนประทีปวงศของพระ
เถระเจาแลพระเถระเหลานั้น เปนผูมีปญญาไมมีอันตราย ขจัดขัดของได ในอุตตริมนุสสธรรมอันยิ่ง
ของมนุษย คืออริยมรรคอริยผลอันประดับดวยคุณอันประเภทแหงธรรม มีอภิญญาหก แลปฏิสัมภิทา
เปนตน อันแวดลอมไปดวยปฏิสัมภิทาญาณอันแตกฉาน

   “วิปุลวิสุทฺธิพุทฺธินา” แลพระผูเปนเจาพระพุทธโฆษาจารยนั้นเปนผูมีพุทธิ อันไพบูลย
กวางขวางแลบริสุทธิ์วิเศษ

   “พุทฺโธติ นามมป” แมพระคุณนามวา พระพุทธเจาดังนี้  “มเหสิโน” ของสมเด็จพระศรี
สักยมุนีบรมศาสดา ผูแสวงซึ่งคุณใหญมีศีลมีคุณเปนตน

   “สุทฺธจิตฺตสฺส ตาทิโน โลกเชญสฺส” ผูมีกมลจิตอันบริสุทธิ์ผองใสมีตามทิคุณอัน
มั่นคงมิไดหวั่นไหวในโลกธรรม แลเปนบรมโลกเชษฐคือ เปนใหญยิ่งวิเศษที่สุดในโลก  “ยาว 
โลกสฺมึ ปวตฺตติ ” ยังเปนไปในโลกอยูตราบเทาถึงกาลเพียงใด

   “ทสฺสนฺโต นยํ สีลวิสุทฺธิยา” คัมภีรพระวิสุทธิมรรคนี้แสดงอยูซึ่งนัยแหงสีลวิสุทธิ แก
กุลบุตรทั้งหลาย ผูแสวงหาธรรมอันเปนเครื่องรื้อตนออกจากโลก  “ตาว ติฏตุ โลกสฺมึ” จงตั้ง
ดํารงอยูในโลกจนตราบเทาถึงกาลเพียงนั้นเทอญ ฯ

จบ
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ปัญญาคนิเทศ 

วิปัสสนากัมมัฏฐาน 



   “ อิทานิ ยสฺมา เอวํ อภิญฺญาวเสน อธิคตานิสํสาย ถิรตาย สมาธิภาวนาย สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา สีเล ปติฏฺาย นโร สปญฺโญ จิตฺตํ ปญฺญญฺจ ภายนฺติ เอตฺถ จิตฺตสีเสน นิทฺทิฏโ สพฺพกาเรน ภาวิโต โหติ ฯลฯ ” 


   บัดนี้จะวินิจฉัยในวิปัสสนากัมมัฏฐานสืบต่อไป 


   พระบาลีนี้ เป็นคำแห่งพระพุทธโฆษาจารย์ผู้ตกแต่งคัมภีร์พระวิสุทธิมรรค สำแดงไว้ในเบื้องต้นแห่งปัญญานิเทศว่าด้วยสมาธิสมเด็จพระพูทธองค์ตรัสเทศนาด้วยจิตเป็นประธานในบาทพระคาถาว่า  ” สีเล ปติฏฺาย นโร สปญฺโญ จิตฺตํ ปญฺญญฺจ ภาวยํ”   นั้น เมื่อพระโยคาพจรภิกษุผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร จำเริญพระกัมมัฏฐานโดยวิธีที่สำแดงแล้วในสมาธินิเทศ ได้สำเร็จกิจแห่งพระกัมมัฏฐานมีสันดานกอปรด้วยสมาธิภาวนาอันตั้งมั่นโดยพิสดารพิเศษ ได้สำเร็จอานิสงส์คือโลกียอภิญญา ๕ ประการ มีอิทธิญาณเป็นต้น ชำนิชำนาญในวิธีแห่งอภิญญาสิ้นเสร็จแล้วกาลใด พระโยคาพจรภิกษุนั้นก็ได้ชื่อว่าจำเริญพระสมาธิภาวนาสำเร็จเสร็จสรรพด้วยอาการทั้งปวงในกาลนั้น ครั้นเสร็จในสมาธิภาวนาแล้ว ลำดับนั้นพระโยคาพจรภิกษุนั้นพึงจำเริญซึ่งปัญญาสืบต่อขึ้นไป เพื่อจะให้ได้สำเร็จมรรคผลและพระนิพพาน 


   และวิปัสสนาปัญญา ที่สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสเทศนาไว้ในบาทพระคาถา   “ สีเล ปติฏฺาย นโร สปญฺโญ”  เป็นต้น ยังสังเขปย่อนักยากที่กุลบุตรทั้งปวงจะล่วงรู้เห็นได้ แต่เพียงจะให้หยั่งรู้สิยังยากแล้ว ก็จะกล่าวไปไยถึงที่จะจำเริญวิปัสสนานั้นเล่า ดังฤๅกุลบุตรทั้งปวงจักจำเริญได้ เหตุดังนั้น ข้าพระองค์ผู้ชื่อว่าพุทธโฆษาจารย์จักสำแดงซึ่งวิปัสสนาปัญญานั้นโดยนัยพิสดารในกาลบัดนี้ 


   พระพุทธโฆษาจารย์กล่าวคำปฏิญญาฉะนี้แล้ว จึงตั้งเป็นปุจฉาปัญหากรรมไว้ในเบื้องต้นว่า สิ่งดังฤๅได้ชื่อว่าปัญญา 


   ซึ่งเรียกปัญญานั้น ด้วยอรรถาธิบายเป็นดังฤๅ 


   ลักษณะแลกิจแลผลสันนการณ์แห่งปัญญานั้นเป็นดังฤๅ 


   ปัญญานั้นเป็นประการเท่าดังฤๅ 


   จักจำเริญปัญญานั้นควรจักจำเริญโดยพิธีดังฤๅ 


   สิ่งดังฤๅเป็นอานิสงส์แห่งปัญญาภาวนา 


   พระพุทธโฆษจารย์ ตั้งปุจฉาปัญหากรรมไว้ในเบื้องต้นด้วยประฉะนี้แล้ว จึงกล่าวคำวิสัชนาแก้คำปุจฉาสืบต่อออกไป 


   ในข้อปฐมปุจฉาที่ถามว่า สิ่งดังฤๅชื่อว่าปัญญานั้น วิสัชนาว่าปัญญานี้มีอาการเป็นอันมาก มีอย่างต่าง ๆ มิใช่น้อย มิใช่อย่างเดียว 


   สภาวะฉลาดในศิลปศาสตร์วิชาช่างต่าง ๆ ฉลาดในไตรเภทต่าง ๆ เป็นต้นว่า เป็นแพทย์ทายชาตา ทายนรลักษณ์ ทายจันทคาหะ สุริยคาหะ เป็นแพทย์รักษาโรคพยาธิรู้นวดรู้ยา ฉลาดในสรรพวิชาแต่บรรดามีในโลกนี้แต่แล้วล้วนด้วยปัญญาสิ้นทั้งปวง 


   โดยกำหนดเป็นที่สุด แต่กิริยาที่ฉลาดในการไร่การนาการค้าขายขวนขวายให้เกิดทรัพย์สมบัตินั้น แต่ล้วนแล้วด้วยปัญญาสิ้นทั้งปวง 


   อันจะปรารภประเภทแห่งปัญญาทั้งปวงให้สิ้นเชิงแล้ว และจะวิสัชนาจำแนกแจกออกซึ่งประเภทปัญญาต่าง ๆ นั้น อรรถาธิบายจะฟุ้งซ่านฟั่นเฝื่อเสียเปล่า จะไม่สำเร็จประโยชน์ที่ต้องประสงค์ เหตุใดเหตุดังนั้น ข้าพระองค์ผู้ชื่อว่าพุทธโฆษาจารย์จะเลือกเอาแต่ปัญญาที่ต้องประสงส์นั้น มาสำแดงเป็นข้อวิสัชนาในภาวนาวิธีที่ข้าพระองค์ประสงค์จะสำแดงบัดนี้ 


   ในข้อปฐมปุจฉาที่ถามว่า สิ่งดังฤๅชื่อว่าปัญญานั้น นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า วิปัสสนาญาณที่สัมปยุตประกอบด้วยกุศลจิตพิจารณาไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้นแล ได้ชื่อว่าปัญญา 


   ในข้อทุติยปุจฉาที่ถามว่า ธรรมชาติที่ชื่อว่าปัญญา ด้วยอรรถาธิบายเป็นดังฤๅนั้น วิสัชนาว่า 


   “ ปชานนตฺเถน ปญฺญา”  ธรรมชาติซึ่งได้นามบัญญติชื่อว่าปัญญานั้น ด้วยอรรถว่าให้รู้โดยประการ 


   อธิบายว่า กิริยาที่รู้ชอบ รู้ดี รู้พิเศษ โดยอาการต่าง ๆ นั้นได้ชื่อว่ารู้โดยประการ 


   ถ้าจะว่าด้วยธรรมชาติอันมีกิริยาให้รู้นั้น มี ๓ คือสัญญา ๑ วิญญาณ ๑ ปัญญา ๑ ทั้ง ๓ ประการนี้ มีกิริยาให้รู้อารมณ์เหมือนกัน แต่สัญญากับวิญญาณ ๒ ประการนี้ ไม่รู้พิเศษเหมือนปัญญา 


   สัญญานั้นให้รู้แต่ว่าสิ่งนี้เขียว นี้ขาว นี้แดง นี้ดำ เพียงเท่านั้น อันจะให้รู้ถึงไตรพิธลักษณะ คือ อนิจัง ทุกขัง อนัตตานั้น สัญญารู้ไปไม่ถึง 


   ฝ่ายวิญญาณนั้น ให้รู้จักเขียวแลขาวแลดำ ให้รู้ตลอดถึงไตรธลักษณะ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาด้วย แต่ว่ามิอาจจะเกื้อหนุนให้ดำเนินขึ้นถึงอริยมรรคอริยผลได้ ส่วนปัญญานั้นให้รู้พิเศษให้รู้จักขาวเขียวแดงดำ ให้รู้จักไตรธิลักษณะทั้ง ๓ แล้วเกื้อหนุนให้ดำเนินขึ้นถึงอริยมรรคอริยผล ให้สิ้นทุกข์สิ้นภัยในวัฏฏสงสารได้ 


   แท้จริง ธรรมทั้ง ๓ ประการ คือ สัญญาแลวิญญาณกับปัญญานี้เปรียบเหมือนชน ๓ จำพวกคือ ทารกน้อย ๆ ๑ บุรุษชาวบ้านที่เป็นผู้ใหญ่ ๑ ช่างเงินจำพวก ๑ ชน ๓ จำพวกนี้รู้จักกหาปณะแลรูปมาสกไม่เหมือนกัน 


   ทารกน้อย ๆ นั้น ได้เห็นกหาปณะแลรูปมาสก ก็รู้แต่ว่าสิ่งนี้งามวิจิตร อันนี้อันนี้อันสั้นอันนี้เหลี่ยมแลกลม รู้แต่เพียงนั้นจะใด้รู้ว่าสิ่งนี้โลกสมมติว่าเป็นแก้วเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคแห่งมนุษย์ทั้งปวง จะได้รู้ฉะนี้หามิได้ ฝ่ายบุรุษชาวบ้านที่เป็นผู้ใหญ่นั้น รู้ว่างามวิจิตรรู้ว่ายาวสั้นเหลี่ยมกลม แลรู้แจ้งว่าสิ่งนี้โลกทั้งหลายสมมติว่าเป็นแก้ว เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคแห่งมนุษย์ทั้งปวง รู้แต่เท่านี้จะรู้ว่ากหาปณะอย่างนี้ เนื้อสุก เนื้อบริสุทธิ์ไม่แปดปน อย่างนี้เป็นทองแดง ธรรมเนียมอย่างนี้เนื้อเงินกึงทองแดงกึ่งจะได้รู้ฉะนี้หามิได้ 


   “ เหรฺญญิโก ”   ส่วนช่างเงินนั้นรู้ตลอดไปสิ้นเสร็จทั้งปวง 


   “ โอโลเกตฺวา ชานาติ”   บางคาบแต่พอแลเห็นก็รู้ว่า กหาปณะชาตินี้กระทำในนิคมแลคามเขตชื่อโน้น ๆ กระทำในนครแลชนบทชื่อโน้น ๆ ทำแทบภูเขาแลฝั่งแม่น้ำโน้น ๆ อาจารย์ชื่อนั้น ๆ กระทำ นายช่างเงินรู้ตลอดไปฉะนี้ ด้วยกิริยาที่ได้เห็นรูปพรรณสัณฐานกหาปณะ บางคาบนั้นได้ยินแต่เสียงกาหาปณะกระทบ ก็รู้ว่ากหปณะชาตินี้ทำที่นั้น ๆ ผู้นั้น ๆ ทำบางคาบได้ดมแต่กลิ่นหรือได้ลิ้มแต่รสก็รู้ ได้หยิบขึ้นชั่งด้วยมือก็รู้ นายช่างเงินรู้จักกหาปณะพิเศษกว่าทารกน้อย และบุรุษชาวบ้านผู้เขลาฉันใด ปัญญานี้ก็รู้พิเศษกว่าสัญญาแลวิญญาณมีอุปไมยดังนั้น 


   นักปราชญ์พึงสัญนิษฐานว่า นามบัญญัติชื่อว่าปัญญา ๆ นั้นด้วยอรรถว่ารู้ชอบรู้พิเศษ โดยการต่าง ๆ ดังนี้ 


   ในข้อตติยปุจฉาที่ถามว่า ลักษณะแลกิจแลผลอาสันนการณ์เหตุใกล้แห่งปัญญาเป็นดังฤๅนั้น วิสัชนาว่า 


   "ธมฺมสภาวปฏิเวธลกฺขณา”  ปัญญาที่มีลักษณะให้ตรัสรู้ซึ่งสภาวะปกติแห่งรูปธรรมทั้งปวง 


   อธิบายว่าอาการไม่เที่ยงไม่แท้กอปรด้วยทุกข์ ที่ไม่เป็นแก่สารใช่ตนใช่ของตน นี่แลเป็นสภาวะปกติแห่งรูปธรรมแลนามธรรม ขึ้นชื่อว่าเกิดมาเป็นรูปธรรมนามธรรมแล้ว ก็มีแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ปราศจากแก่นสารนั้น เป็นปกติธรรมธรรมดา เมื่อนามแลรูปเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอยู่โดยสถาวะปกติดังนี้ วิสัสนาปัญญานั้นให้รู้วิปริตคือจะให้รู้ว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นแก่นสาร เป็นตนเป็นของตนนั้นหาบ่มิได้ วิปัสสนาปัญญานั้นให้รู้ชัดให้เห็นแจ่มแจ้งว่า รูปธรรมนามธรรมนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่แท้โดยปกติธรรมดา กอปรด้วยทุกข์ต่าง ๆ โดยปกติธรรมดา เป็นอนุตตาใช่ตัวตน ใช่ของแห่งตนโดยปกติธรรมดา เพราะวิปัสสนาปัญญานั้นรู้แจ้งรู้ชัดฉะนี้ จึงวิปัสสนาว่า กิริยาที่ให้ตรัสรู้ซึ่งสภาวะปกติเห็นรูปธรรมนี้แลเป็นลักษณะแห่งวิปัสสนาปัญญา 


   “ ธมฺมานํ สภาวปฏิจฺฉาทกโมหนฺธการวิทฺธํสนรสา”  ถ้าจะว่าโดยจิตวิปัสสนาปัญญานั้น มีกิจอันขจัดเสียซึ่งมืดคือโมหะ อันปกปิดไว้ซึ่งสภาวะปกติแห่งรูปธรรมทั้งปวง 


   อธิบายว่า สัตว์ทั้งหลายแต่บรรดาที่เห็นผิด เห็นว่าสัตว์เที่ยงโลกเที่ยงเห็นว่ามีความผาสุกสนุกสบาย เห็นว่าเป็นตนเป็นของแห่งตนนั้น อาศัยแก่โมหะปิดป้องกำบัง เมื่อโมหะบังเกิดกล้าอกุศลมูลดองอยู่ในสันดานแล้วก็จะเห็นวิปริต ที่ผิดก็กลับเห็นว่าชอบ ที่ชั่วจะกลับเห็นว่าดี นามรูปที่ไม่เที่ยงนั้น ที่กอปรด้วยทุกข์นั้น จะกลับเห็นว่าเป็นแก่นสาร ที่ใช่ตัวใช่ตนนั้น จะกลับเห็นว่าเป็นตัวตน เพราะเหตุโมหะปกคลุมหุ้มห่อจิตสันดาน โมหะอันทำให้มืดมนอนธการเห็นปานฉะนี้ จะขจัดไปได้นั้นอาศัยแก่วิปัสสนาปัญญา ๆ บังเกิดแล้วกาลใด ก็ให้สำเร็จกิจขจัดมืดคือโมหะได้ในกาลนั้น 


   “ อสมฺโมหปจฺจุปฺปฏฺานา ”   ถ้าจะว่าโดยผลนั้น วิปัสสนาปัญญามีกิริยาให้สำเร็จกิจคือมิให้หลง 


   อธิบายว่า เมื่อวิปัสสนาปัญญาบังเกิดกล้าเรี่ยวแรงอยู่แล้ว จิตสันดานแห่งพระโยคาพจร ก็จะปราศจากความหลง จะหนักแน่นแม่นยำอยู่ในกิริยาที่รู้ชัดรู้แจ้งว่า นามแลรูปเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มิได้กลับหลัง 


   “ สมาธิ ตสฺสา ปทฏฺานํ ”   ถ้าจะว่าโดยอาสันนการณ์ คือเหตุที่ใกล้เป็นอุบัติเหตุให้วิปัสสนาปัญญาบังเกิดนั้นมิใช่อื่นไกล ได้แก่สมาธิ สมาธินี่แลเป็นเหตุอันใกล้ สมาธิบังเกิดก่อนแล้ววิปัสสนาปัญญาจึงบังเกิดเมื่อภายหลัง คำว่าสมาธิเป็นอาสันนการณ์เหตุใกล้ให้เกิดวิปัสสนาปัญญานั้น สมควรแก่พระบาลีว่า 


   “ สมาหิโต ยถาภูตํ ชานาติ ปสฺสติ ” พระโยคาพจรจะเห็นแท้รู้แน่นั้น อาศัยที่มีจิตสันดานอันตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วกาลใด ก็จะได้วิปัสสนาปัญญาอันเห็นแท้รู้แน่ในกาลนั้น 


   สำแดงลักษณะแลกิจแลอาสันนเหตุแห่งวิปัสสนาปัญญา แก้ข้อปุจฉาเป็นคำรบ ๓ ด้วยประการฉะนี้แล้ว จึงกล่าวคำวิสัชนาแก้ข้อปุจฉาเป็นคำรบ ๔ สืบต่อไป 


   ข้อซึ่งถามว่าปัญญามีประการเท่าดังฤๅนั้น วิสัชนาว่าวิปัสสนานั้นถ้าจะว่าโดยสังเขปมีประการอันหนึ่ง ด้วยสมารถลักษณะที่ให้รู้ชัดรู้แจ้งซึ่งสภาวะปกติแห่งรูปธรรมนามธรรมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา โดยปกติธรรมดานั้น 


   ถ้าจะว่าโดยประเภทวิปัสสนาปัญญานั้น ต่างออกโดยทุกกะ ๕ ติกกะ ๔ จตุกกะ ๒ 


   ทุกกะ ๕ นั้น ในปฐมทุกกะ จำแนกออกซึ่งปัญญา ๒ ประการ คือ โลกิยปัญญา ๑ โลกุตตรปัญญา ๑ 


   โลกิยปัญญานั้น ได้แก่ปัญญาอันสัมปยุตด้วยโลกิยมรรถ 


   อธิบายว่า ปัญญาอันประกอบในวิสุทธิ ๔ ประการ มีทิฏฐวิสุทธิเป็นต้น มีปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิเป็นปริโยสาน นั้นแลได้ชื่อว่าปัญญาอันสัมปยุตด้วยโลกิยมรรค จัดเป็น โลกิยปัญญาในที่อันนี้ 


   แลโลกุตตรปัญญานั้น ได้แก่ปัญญาอันสัมปยุตด้วยโลกุตตรมรรถทั้ง ๔ ประการ มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้น มีอรหัตตมรรคเป็นปริโยสาน 


   ในทุติยทุกกะนั้น จำแนกออกซึ่งปัญญา ๒ ประการ คือ อสวปัญญา ๑ อนาสวปัญญา ๑ 


   อสวปัญญานั้น ได้แก่ปัญญาอันบังเกิดเป็นอารมณ์แห่งอาสวะ 


   อนาสวปัญญานั้น ได้แก่ปัญญาอันมิได้บังเกิดเป็นอารมณ์แห่งอาสวะ 


   อธิบายว่า ปัญญาอันเป็นโลกิยะนั้นแลเป็นอารมณ์แห่งอาสวะ 


   ปัญญาอันเป็นโลกุตตระนั้น จะได้เป็นอารมณ์แห่งอาสวะมิได้ 


   ในตติยทุกกะนั้น จำแนกออกซึ่งปัญญา ๒ ประการ คือนามววัตถาปนปัญญา ๑ รูปววัตถาปนปัญญา ๑ 


   อธิบายว่า ปัญญาแห่งพระโยคาพจร อันปรารถนาซึ่งวิปัสสนาแลกำหนดหมายซึ่งนามขันธ์ทั้ง ๔ กอง คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ นั่นแลได้ชื่อว่านามววัตถาปนปัญญา 


   แลปัญญาแห่งพระโยคาพจรที่กำหนดกฏหมายรูปขันธ์นั้น ได้ชื่อว่ารูปววัตตถาปนปัญญา 


   ในจตุตถทุกกะนั้น จำแจกออกซึ่งปัญญา ๒ ประการ คือโสมนัสปัญญา ปัญญาอัมสัมปยุตเกิดกับดับพร้อมด้วยโสมนัส ๑ อุเบกขาปัญญา ปัญญาอันสัมปยุตเกิดกับดับพร้อมด้วยอุเบกขา ๑ 


   อธิบายว่า ปัญญาอันบังเกิดพร้อมด้วยกามาพจรกุศลจิต แลปัญญาอันบังเกิดพร้อมมัคคจิต ๑๖ ดวง แต่บรรดาที่ยุติในปฐมฌาน ทุติยฌานฝ่ายปัญญากะนั้นได้ชื่อว่าปัญญาสัมปยุตเกิดกับดับพร้อมด้วยโสมนัส 


   แลปัญญาอันบังเกิดพร้อมด้วยกามาด้วยกามาพจรกุศลจิตทั้งปวง แลปัญญาบังเกิดพร้อมด้วยมัคคจิต ๔ ดวง ที่ยุติในปัญญจมฌานนั้นได้ชื่อว่าปัญญาสัมปยุตเกิดกับดับพร้อมด้วยอุเบกขา 


   ในปัญจมทุกกะนั้น จำแนกออกซึ่งปัญญา ๒ ประการ คือปัญญาประกอบในทัสสนภูมิ ๑ ปัญญาประกอบในภาวนาภูมิ ๑ 


   อธิบายว่า ปัญญาที่บังเกิดพร้อมด้วยโสดาปัตติมัคคจิตนั้นแลได้ชื่อว่าปัญญาประกอบในทัสสนภูมิ 


   แลปัญญาที่บังเกิดพร้อมสกาคามิมรรค อนาคามิมรรคอรหันตตมรรค นั่นแลได้ชื่อว่าปัญญาในภาวนาภูมิ 


   สำแดงประเภทแห่งปัญญาด้วยทุกกะ ๕ ดังนี้ ลำดับนั้นจึงสำแดงประเภทแห่งปัญญาด้วยติกกะ ๔ สืบไป 


   ในปฐมติกกะนั้น จำแนกออกซึ่งปัญญา ๓ ประการ คือ จินตามยปัญญาประการหนึ่ง สุตามยปัญญาประการหนึ่ง ภาวนามยปัญญาประการหนึ่ง 


   อธิบายว่า ปัญญาอันบังเกิดด้วยอำนาจความคิด หาได้สดับตรับฟัง ถ้อยคำอุปเทศแต่สำนักแห่งผู้อื่นไม่คิด ๆ ไปก็ได้ปัญญาเกิดขึ้นในสันดาน ปัญญาเกิดขึ้นด้วยความคิด สำเร็จด้วยความคิดนั้นได้ชื่อว่าจิตตามยปัญญา 


   แลปัญญาอันบังเกิดด้วยสามารถได้สดับอุปเทศแต่สำนักแห่งผู้อื่นให้สำเร็จกิจอันควรแก่ประสงค์ ด้วยอำนาจได้สดับนั้นชื่อว่าสุตมยปัญญา 


   แลปัญญาอันบังเกิดด้วยสามารถเจริญภาวนา ให้ถึงซึ่งฌานด้วยอำนาจเจริญภาวนานั้น ได้ชื่อว่าภาวนามยปัญญา ที่ว่าดังนี้สมด้วยพระพุทธฎีกาที่โปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาไว้ในพระอภิธรรม   “ ตตฺถ กตมา จินฺตามยปญฺญา ฯ เป ฯ”  


   อธิบายความในพระบาลี ที่ตั้งปุจฉาไว้ในเบื้องต้น จินตามยปัญญาที่กล่าวไว้ในปฐมติกกะนั้นเป็นดังฤๅ 


   จึงมีคำวิสัชนาว่า การงานทั้งหลาย แต่บรรดาที่ควรจะสำเร็จด้วยอุบายนั้นก็ดี ศิลปศาสตร์แลวิชาความรู้ทั้งหลาย แต่บรรดาที่ควรจะให้สำเร็จด้วยอุบายนั้นก็ดี ถ้าบุคคลมิได้สดับฟังซึ่งอุปเทศแต่สำนักแห่งผู้อื่นเลย แลคิดได้ด้วยกำลังปัญญาแห่งตนรู้ว่าการสิ่งนี้ ๆ ควรจะกระทำอย่างนี้ศิลปศาสตร์สิ่งนี้ ๆ วิชาสิ่งนี้ ๆ สำเร็จด้วยพิธีดังนี้ ๆ แลกิริยาที่คิดได้นั้น คิดได้ด้วยปัญญาดวงใด ปัญญาดวงนั้นแลได้ชื่อว่าจินตามยปัญญา 


   ใช่แต่เท่านั้น บุคคลที่ไม่ได้สดับฟังแต่สำนักแห่งผู้อื่นเลย แลคิดได้เองว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกย่อมมีกรรมเป็นของ ๆ ตนกระทำดีก็ดีได้ดี กระทำชั่วก็ได้ชั่ว กระทำไว้อย่างไรก็จะได้อย่างนั้น กระทำดีก็จะดีอยู่แก่ตน กระทำชั่วก็จะชั่วอยู่แก่ตน สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของแห่งตนสิ้นด้วยกัน เมื่อมิได้สดับตรัสฟังเลย แลคิดได้เองดังนี้ด้วยกำลังปัญญาดวงใด ปัญญาดวงนั้นได้ชื่อว่าจินตามยปัญญา 


   แลสุตมยปัญญานั้นเป็นดังฤๅ 


   วิสัชนาว่า การงานทั้งปวงที่สำเร็จด้วยอุบายนั้น ๆ ก็ดี การพิจารณาเห็นว่าสัตว์มีกรรมเป็นของแห่งตนก็ดีเป็นต้น ต่อได้สดับอุปเทศและคำแนะนำหรือสดับธรรมเทศนาก่อน จึงเกิดปัญญาได้ปัญญาดวงนี้ชื่อว่าสุตมยปัญญา 

แลภาวนานามยปัญญานั้นเป็นดังฤๅ 


  วิสัชนาว่าปัญญาแห่งพระโยคาพจรที่บังเกิดขึ้น ในขันธสันดานในกาลเมื่อยับยั้งอยู่ในฌานสมาบัตินั้น ได้ชื่อว่าภาวนามยปัญญา 


  ในทุติยติกกะนั้นสำแดงปัญญา ๓ ประการ คือ ปริตตารัมมณปัญญา ๑ มหัคคตารัมมณปัญญา ๑ อัปปมาณารัมมณปัญญา ๑ 


  ปัญญาที่ปรารภรำพึงซึ่งธรรมทั้งหลายแต่บรรดาที่เป็นรูปาวจรธรรม แลอรูปวจรธรรมนั้น ยึดหน่วงเอาเป็นอารมณ์แล้วแลฟระพฤติเป็นไปในสันดานนั้น ได้ชื่อว่าปริตตรัมมณ แลมหัคคตารัมมณปัญญา 


  เป็นใจความว่า ปริตตารัมมณปัญญาแลมหัคคตารัมมณปัญญาทั้งสองนี้ ได้แก่โลกียวิปัสสนาสิ้นเสร็จทั้งปวง แต่บรรดาที่บังเกิดในสันดานแห่งพระโยคาพจรที่เป็นปุถุชน 


  ส่วนอัปปมาณารัมมณปัญญานั้น ได้แก่ปัญญาอันปรารภรำพึงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ แล้วประพฤติเป็นไปในสันดาน ได้แก่โลกุตรวิปัสสนาที่มีในสันดานของพระเสขบุคคลทั้งปวง 


  ในตติยติกกะนั้น สำแดงปัญญา ๓ ประการ คือ อายโกศลปัญญา ๑ อปายโกศลปัญญา ๑ อุปายโกศลปัญญา ๑ 


  ปัญญาอันใดในความเจริญ ปัญญาอันนั้นได้ชื่อว่าอายโกศลปัญญา 


  อายะนั้น แปลว่าความเจริญ ลักษณะแห่งความเจริญนั้นมี ๒ ประการ คือ 


   “อนตฺถหานิโต”  ความเจริญบังเกิดแล้วขจัดเสียซึ่งความพินาศยังอัปมงคลให้เสื่อมสูญประการ ๑ 


   “ อตฺถุปฺปตฺติโต”  ความจำเริญอันเกิดภายหลัง ให้กำลังแก่ความจำเริญที่เกิดก่อน ยังสิริสวัสดิมงคลที่เกิดแล้ว ให้ภิยโยภาพวัฒนาประการ ๑ 


  อธิบายนี้ สมด้วยพระพุทธฎีกา ที่สมเด็จพระพุทธองค์เจ้าตรัสเทศนาไว้ว่า 


   “ ตตฺถ กตมํ อายโกสลฺลํ อิเม ธมฺเม มนสิกโรโต อนุปฺแนฺนา เจว อกุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ ฯเปฯ อยํ วุจฺจติ อายโกสลฺลํ” 

  เนื้อความว่าบรรดาธรรมทั้งหลายที่เราตถาคตเทศนาไว้ในปัญญานิเทศนั้น สิ่งดังฤๅได้ชื่อว่าอายโกศล ตรัสปุจฉาฉะนี้แล้วจึงตรัสวิสัชนาว่าปัญญาที่บังเกิดในสันดานแห่งพระโยคาพจร ยังพระโยคาพจรให้เห็นแจ้งรู้มิได้ลุ่มหลง ให้พิจารณาเห็นชัดเห็นชอบ ให้เห็นเป็นอันดี อาตมากระทำมนสิการภาวนาซึ่งธรรมสิ่งนี้ ๆ ไว้ในสันดาน อกุศลธรรมทั้งหลายแต่บรรดาที่ยังมิได้บังเกิดนั้น อาตมาก็สละเสียได้ให้ปราศจากขันธสันดาน เมื่ออาตมากระทำมนสิการภาวนาซึ่งธรรมสิ่งนี้ ๆ กุศลธรรมทั้งหลายแต่บรรดาที่ยังมิได้บังเกิดนั้น ก็บังเกิดขึ้นในสันดาน ที่บังเกิดแล้วนั้น ก็วัฒนาภิยโยภาพ ไพบูลย์เป็นอันดีปัญญาฉลาดเห็นแจ้งรู้แจ้งไม่ลุ่มหลงเห็นชัดเห็นชอบเห็นเป็นอันดีอย่างนี้แหละพระตถาคตตรัสเรียกชื่อว่าอายโกศล 


  เป็นใจความว่า ปัญญาที่ฉลาดในมนสิการภาวนาซึ่งธรรมอันเป็นปัจจัย ให้บังเกิดความจำเริญนั้นแลได้ชื่อว่า อายโกศลปัญญา 


  แลอปายโกศลปัญญานั้นเป็นดังฤๅ 


  อธิบายว่า ปัญญาอันฉลาดในที่พิจารณา เป็นเค้ามูลแห่งฉิบหายนั้น แลได้ชื่อว่า อปายโกศลปัญญา 


  อปายะ ๆ นั้น แปลว่าความฉิบหาย ลักษณะแห่งความฉิบหายนั้นมีสองประการ คือ 


   “อตฺถหานิโต” ความฉิบหายบังเกิดแล้ว ยังความเจริญให้เสื่อมสูญ ๑ 


   “อตฺถุปฺปตฺติโต”  ความฉิบหายบังเกิดภายหลัง ให้กำลังแก่ความฉิบหายที่บังเกิดก่อน ยังความฉิบหายที่บังเกิดอยู่แล้วน้อย ๆ นั้นให้ภิยโยภาพ ๑ 


  อธิบายฉะนี้ สมเด็จพระพุทธฎีกา ที่สมเด็จพระพุทธองค์เจ้าตรัสเทศนาว่า 


   “ตตฺถ กตมํ อปายโกสลฺลํ อิเม ธมฺเม มนสิกโรโต อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ”   เป็นต้น 


  อธิบายว่าธรรมทั้งหลาย แต่บรรดาที่พระตถาคตตรัสเทศนาในปัญญานิเทศนั้น สิ่งดังฤๅได้ชื่อว่า อปายโกศล ๆ นั้นจะได้แก่สิ่งดังฤๅ 


  ตรัสปุจฉาฉะนี้แล้ว จึงตรัสวิสัชนาว่า ปัญญาที่บังเกิดในสันดานแห่งพระโยคาพจร ยังพระโยคาพจรให้เป็นแจ้งรู้แจ้งมิได้ลืมหลงฟั่นเฟือนให้พิจารณาเห็นชัดเห็นชอบ ให้เห็นเป็นอันดีว่าอาตมากระทำมนสิการซึ่งธรรมสิ่งนี้ ๆ ไว้ในสันดาน กุศลธรรมทั้งหลายแต่บรรดาที่ยังมิได้บังเกิดไม่บังเกิดขึ้นเลย ที่บังเกิดแล้วนั้นก็เสื่อมสูญอันตรธานไปจากสันดานมิได้วัฒนาการจำเริญอยู่เป็นอันดี ปัญญาที่ฉลาดรู้ชัดรู้ชอบรู้จักแท้ซึ่งปัจจนิกธรรมอันเป็นปัจจัยให้บังเกิดความฉิบหายอย่างนี้ พระตถาคตตรัสเรียกชื่อว่าอปายโกศลปัญญา 


  แลอุปายโกศลปัญญานั้นเป็นดังฤๅ 


  อธิบายว่า ปัญญาอันมีสภาวะให้ฉลาด บังเกิดสมควรแก่เหตุประพฤติเป็นไปในขณะเมื่อมีเหตุ กระทำให้สำเร็จอุบายต่าง ๆ แต่บรรดาที่เป็นอุบาย ให้เกิดความสุขแลประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่นได้ชื่อว่าอุปายโกศลปัญญา 


  ในจตุตถติกะนั้น ก็สำแดงปัญญา ๓ ประการ คือ อัชฌัตตาภินิเวสปัญญา ๑ พหิหธาภินิเวสปัญญา ๑ อัชฌัตตพหิทธาภินิเวสปัญญา ๑ 


  ปัญญาอันกำหนดหมายซึ่งขันธปัญจกแห่งตน ถือเอาเป็นขันธปัญจกภายในกายแห่งตนเป็นอารมณ์แล้ว แลปรารภพึงพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้น ได้ชื่อว่าอัชฌัตตาภินิเวสปัญญา 


  แลปัญญาอันกำหนดหมายซึ่งขันธปัญจกนอกคือ ถือเอาขันธปัญจกแห่งผู้อื่นเป็นอารมณ์แล้ว แลปรารภรำพึงพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็ดี ถือเอารูปอันเป็นภายนอกที่มิได้เนื่องด้วยชีวิตินทรีย์นั้นเป็นอารมณ์แล้ว แลปรารภรำพึงพิจาณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็ดี ปัญญาอย่างนี้แลได้ชื่อว่า พหิทธาภินิเวสปัญญา 


  แลปัญญาที่ถือเอาขันธปัญจก ทั้งภายในแลภายนอกเป็นอารมณ์แล้ว แลปรารภรำพึงพิจารณาให้เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้น ได้ชื่อว่าอัชฌัตตพหิทธาภินิเวสปัญญา 


  พระผู้เป็นพระพุทธโฆษาจารย์ เมื่อสำแดงประเภทแห่งปัญญาด้วยติกกะทั้ง ๔ มีนัยดังวิสัชนามาฉะนี้ ลำดับนั้นจึงสำแดงประเภทแห่งปัญญาด้วยจตุกกะทั้งสองสืบต่อไป 


  ในปฐมจตุกกะนั้น สำแดงปัญญา ๔ ประการ คือ ทุกขสัจจญาณ ๑ ทุกขสมุทยญาณ ๑ ทุกขนิโรธญาณ ๑ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ ๑ 


  ปัญญาอันปรารภรำพึงเอาทุกขสัจจ์เป็นอารมณ์แล้ว แลประพฤติเป็นไปในสันดานนั้น ได้ชื่อว่าทุกขสัจจญาณ 


  ปัญญาที่ปรารภพึงเอาตัญหาอันเป็นที่ก่อให้เกิดทุกข์นั้นเป็นอารมณ์แล้ว แลประพฤติเป็นไปในสันดานนั้น ได้ชื่อว่าทุกขสมุทยญาณ 


  ปัญญาที่ปรารภรำพึงเอาพระนฤพานเป็นอารมณ์ แล้วแลประพฤติเป็นไปในสันดานนั้น ได้ชื่อว่าทุกขนิโรธญาณ 


  ปัญญาที่ปรารภรำพึงเอาข้อปฏิบัติ อันจะให้ถึงซึ่งพระนิพพานเป็นที่ดับทุกข์นั้นเป็นอารมณ์แล้ว แลประฟฤติเป็นไปในสันดานนั้น ชื่อว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ 


  ในทุติยจตุกกะนั้นสำแดงปัญญา ๔ ประการ คือ อัตถปฎิสัมภิทาญาณ ๑ ธัมมปฏิสัมภิทาญาณ ๑ นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปฏิภาน ปฏิสัมภิทาญาณ ๑ อธิบายในปัญญา ๔ ประการนี้ สมเด็จพระพุทธองค์โปรดประทานพระธรรมเทศนาไว้ว่า 


   “อตฺเถ ญาณํ”  ปัญญาที่เห็นแจ้งรู้แจ้งในอรรถ แตกฉานในอรรถขึ้นใจขึ้นปากในอรรถนั้นได้ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทาญาณ 


  ในบทว่า อัตถ ๆ นั้นเป็นชื่อแห่งผล ปัญญาที่เห็นแจ้งรู้แจ้งว่าผลสิ่งนั้น ๆ จะบังเกิดมีนั้น อาศัยแก่เหตุสิ่งนี้ ๆ เมื่อเหตุมีชื่อดังนี้ ๆ บังเกิดมีแล้ว ผลมีชื่อดังนี้ ๆ จึงจะบังเกิดมี ปัญญากล้าหาญแตกฉานในสรรพผลทั้งปวง รู้ชำนิชำนาญขึ้นใจขึ้นปากในสรรพผลทั้งปวงนี้แลได้ชื่อว่า อัตถ ปฏิสัมภิทาญาณ 


  แลปัญญาเห็นแจ้งรู้แจ้งในเหตุว่าสิ่ง ๆ ให้บังเกิดผลสิ่งนี้ ๆ ปัญญากล้าหาญแตกฉานในสรรพเหตุทั้งปวง รู้ชำนิชานาญขึ้นปากในสรรพเหตุทั้งปวงนั้นได้ชื่อว่า ธัมมปฏิสัมภิทาญาณ 


  ถ้าจะแสดงโดยประเภทนั้น ในบทว่า อัตถ ๆ นั้นได้แก่ธรรม ๔ ประการ คือ 


   “ยํ กิญฺจิ ปจฺจยสมฺภูตํ” สรรพผลทั้งปวงแต่บรรดาที่บังเกิดแต่เหตุทีมีทุกขสัจจ์เป็นต้นนั้น ๑   “นิพฺพานํ นฤพานธรรม ๑   “ ภาสิตตฺโถ”  อรรถกถาแต่บรรดามีในพระไตรปิฎก ๑   “ วิปาโก” วิปากจิต ๑   “ กิริยา”  กิริยาจิต ๑ เป็น ๕ กองด้วยกันได้นามชื่อว่าอัตถสิ้น 


   “ตํ อตฺถํ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส”  เมื่อพระอริยบุคคล พิจารณาซึ่งอรรถ คือ ธรรม ๔ กองนี้แลปัญญากล้าหาญแตกฉานในพระธรรม ๕ กองนี้ ไม่ขัดไม่ข้องแล้วกาลใด ปัญญานั้นก็ได้ชื่อว่าอัตถปฏิสัมภิทาญาณในกาลนั้น 


   แลธัมมปฏิสัมภิทาญานนั้นเล่า 　ถ้าจะสำแดงโดยประเภทในบทว่าธัมมะ ๆ ก็ได้แก่ธรรม ๕ กอง คือ 


   “ โย โกจิ ผลนิพฺพตฺตโก เหตุ” เหตุสรรพทั้งปวงแต่บรรดาที่ให้บังเกิดผลมีต้นว่าสมุทัยสัจจ์ ๑  “ อริยมคฺโค”   อริยมรรคนั้น ๑  “ ภาสิต”  พระบาลีทั้งปวงแต่บรรดาที่มีในพระไตรปิฏกนี้ ๑   “ อกุสสํ” กุศลจิต ๑  “ กุสลํ” อกุศลจิต ๑ รวมเป็น ๕ กองด้วยกันได้ชื่อว่าธัมมะทั้งสิ้น 


   “ ตํ ธมฺมํ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส” เมื่อพระอริยบุคคลพิจารณาซึ่งธรรมทั้ง ๕ นี้ แลปัญญากล้าหาญแตกฉานในธัมมะ ๕ กองนี้ ไม่ขัดไม่ข้องแล้วในกาลใด ปัญญานั้นได้ชื่อว่าธัมมปฏิสัมภิทาญานในกาลนั้น 


   นักปราชญ์พึงรู้อรรถาธิบายตามนัยพระอรรถกถาจารย์ จำแนกออกไว้ในพระอภิธรรมกถาโดยนัยเป็นต้นว่า 


   “ทุกฺเข ญาณํ” ปัญญาที่แตกฉานเห็นแจ้งรู้แจ้งในกองทุกข์มีชาติทุกข์เป็นต้น ได้ชื่อว่าอัตถปฏิสัมภิทาญาณแตกฉานในผลเพราะเหตุว่ากองทุกข์ทั้ง ๑๒ กอง มีชาติทุกข์เป็นต้นนั้นเป็นผลแห่งตัณหา ตัณหาเป็นเหตุให้บังเกิด 


   ปัญญาที่แตกฉานรู้แจ้งเห็นในตัณหา อันมีประเภท ๑๐๘ ประการนั้น ได้ชื่อว่าธัมมปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในเหตุ เพราะเหตุว่าตัณหานั้นเป็นมูลเหตุให้บังเกิดผล คือกองทุกข์สิ้นทั้งปวง 


   “ชรามรเณ ญาณํ”  อนึ่ง ปัญญาที่แตกฉานรู้แจ้งเห็นแจ้งในชราแลมรณะนั้นได้ชื่อว่าอัตถปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในผลเพราะเหตุว่าชรามรณะนั้น เป็นผลแห่งตัณหาบังเกิดแต่เหตุ คือ ตัณหา 


   แลปัญญาแตกฉานเห็นแจ้งรู้แจ้งในตัณหา อันเป็นเหตุให้เกิดชรา แลมรณะนั้น ได้ชื่อว่าธัมมปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในเหตุเพราะว่าตัญหาเป็นมูลเหตุให้บังเกิดผลคือ ชราแลมรณะนั้น 


   “ทุกฺขนิโรเธ ญานํ”  อนึ่งปัญญาที่แตกฉานเห็นแจ้งรู้แจ้งในกิริยาที่ดับสูญแห่งสังขารธรรมทั้งปวงนั้น ได้ชื่อว่าอัตถปฏิสัมภิทาญาณแตกฉานในผล เพราะว่ากิริยาที่ดับสูญแห่งสังขารธรรมทั้งปวงเป็นผลแห่งนิโรธคามินีปฏิบัติบังเกิดแต่เหตุ คือนิโรธคามินีปฏิปทา 


   แลปัญญาที่แตกฉานรู้แจ้งเห็นแจ้งในนิโรธคามินีปฏิปทา กล่าวคือพระอัฏฐังคิกมรรคนั้น ได้ชื่อว่าธัมมปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในเหตุเพราะว่าอัฏฐังคิกมรรคนี้ เป็นมูลเหตุให้บังเกิดผลคือกิริยาอันดับแห่งสังขารธรรมทั้งปวง 


   อนึ่ง ปัญญาแตกฉานในพระบาลีที่สำแดงวังคสัตถุศาสนาทั้ง ๙ มีสุตตตะเป็นอาทินั้น ได้ชื่อว่าธัมมปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในเหตุเพราะเหตุว่านวังคสัตถุศาสนานี้เป็นมูลเหตุบังเกิดผล คือพระอรรถกถา 


   แลปัญญาที่แตกฉานในพระอรรถกถา เห็นแจ้งรู้แจ้งอรรถอันนี้แก้พระบาลีอันนี้ อรรถอันนี้แก้พระคัมภีร์อันนี้ ปัญญารู้แจ้งฉะนี้ ได้ชื่อว่าอัตถปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในผล เพราะเหตุว่าพระอรรถกถานั้น เป็นผลแห่งนวังคสัตถุศาสนา บังเกิดแต่เหตุคือนวังคสัตถุศาสนา 


   อนึ่ง ปัญญาที่แตกฉานในกุศลจิต อกุศลจิตเห็นแจ้งตามพระบาลี คือ 


   “ยสฺมึ สมเย กามาวจรํ กุสลํ จิตฺตํ อุปฺปนฺนํ โหติ”  เป็นอาทินั้นได้ชื่อว่าธัมมปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในเหตุเพราะเหตุว่ากุศลจิตแลอกุศลจิตนั้นเป็นมูลเหตุให้บังเกิดบากจิตทั้งปวง โดยควรแก่กำลังที่กล้าแลอ่อนแลปานกลางนั้น 


   แลปัญญาที่แตกฉานเห็นแจ้งรู้แจ้งในวิบากแห่งกุศล แลอกุศลทั้งปวงนั้น ได้ชื่อว่าอัตถปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในผล เพราะเหตุว่าวิบากจิตทั้งปวงนั้นเป็นผลแห่งกุศลแลอกุศล บังเกิดแต่เหตุคือกุศลแลอกุศล 


   แลนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณนั้น ได้แก่ปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งแตกฉานในวิคคหะแห่งพระบาลีที่สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสเทศนาไว้ด้วยมูลภาษา คือ ภาษามคธนั้น แต่พอได้ยินผู้อื่นกล่าวซึ่งบาลีก็รู้ชัดรู้สันทัดว่าพระบาลีสภาวะนิรุตติ คือมีวิคคหะเป็นปกติมิได้วิปริต พระบาลีบ่มิเป็นสภาวะนิรุตติ คือมีวิคคหะอันวิปริตบ่มิได้เป็นปกติ รู้ในวิคคหะแห่งพระบาลีสันทัดฉะนี้ด้วยอำนาจนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ 


   “นิรุตฺติปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต” แท้จริงพระอริยบุคคลที่ถึงซึ่งนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ แต่พอได้ยินผู้อื่นกล่าวพระบาลีมีต้นว่า 


   “ ผสฺโส เวทนา” ก็รู้แจ้งว่าพระบาลีเป็นสภาวะนิรุตติ กล่าวโดยมคธภาษาปกติ มีวิคคหะเป็นปกติ มิได้วิปริตแปรปรวน ถ้าได้ยินผู้อื่นกล่าวว่า  “ผสฺโส เวทนา”  ก็รู้แจ้งว่าพระบาลีนี้วิปริตเป็นบาลีหย่อนวิคคหะมิได้เป็นปกติ ปัญญารู้แจ้งแตกฉานในวิคคหะตลอดทั่วไปในพระไตรปิฏกนี้แล ได้ชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ 


   แลปฏิสัมภิทาญาณนั้น ได้แก่ปัญญาที่ยึดหน่วงเอาปัญญาเป็นอารมณ์แล้ว แลเป็นไปไม่ขัดข้อง เหมือนอย่างพระภิกษุที่เรียนพระวินัยปิฎกสิ้นแล้ว แลพิจารณาซึ่งพระวินัยปิฎกที่ตนเรียนในภายหลัง ได้ชื่อว่าปัญญายึดหน่วงเอาปัญญาเป็นอารมณ์แล้วแลเป็นไปในกาลเมื่อพิจารณา ซึ่งพระวินัยที่ตนเรียนแล้ว แลเห็นรู้แจ้งเห็นแจ้งไม่ขัดข้อง แตกฉานตลอดเบื้องต้นแลเบื้องปลาย สมควรกันเป็นอันดีนั้นรู้ว่าด้วยปัญญาอันใด ปัญญาอันนั้นได้ชื่อว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ 


   แม้ถึงพระสูตรพระปรมัตถ์ แลสัททาวิเศษทั้งปวงนั้นก็ดี เมื่อเรียนรู้เสร็จสิ้นสำเร็จแล้ว แลพินิจพิจารณาในภายหลังนั้นได้ชื่อว่าปัญญายึดหน่วงเอาปัญญาเป็นอารมณ์ 


   การเมื่อพิจารณา พระสูตรพระปรมัตถ์ สัททาวิเศษที่เรียนแล้ว แลเห็นแจ้งชัดไม่ขัดข้องแตกฉานตลอดเบื้องต้นแลเบื้องปลาย สมกันเป็นอันดีนั้น รู้ด้วยปัญญาดวงใด ปัญญาดวงนั้นได้ชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณเหมือนกัน 


   นัยหนึ่งว่า ปัญญาที่รู้ในบาลีแลอรรถกถาแลบทวิเคราะห์สิ้นทั้งปวงนั้น เมื่อรู้โดยพิศดารเป็นต้นว่ารู้โดยกิจแลผล รู้กับด้วยอารมณ์แตกฉานสันทัด พิจารณาเห็นบาลีแลอัตถแลบทวิคคหะทั้งปวงนั้นตลอดกันไม่มืดมัวสว่างกระจ่างทั้งเบื้องต้นแลท่ามกลางแลเบื้องปลาย สมควรกันเป็นอันดีนี้แลได้ชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ 


   “จตสฺโสปิ เจตา ปฏิสมฺภิทา”  แลปฏิสัมภิทาญาณทั้ง ๔ นี้ ย่อมถึงซึ่งแตกฉานในภูมิทั้ง ๒ คือ เสขภูมิ ๑ อเสขภูมิ ๑ 


   อธิบายว่า ปฏิสัมภิทาญาณที่แตกฉานในสันดานแห่งพระอัครสาวกและพระสาวกทั้งปวงนั้น ได้ชื่อว่าปฏิสัมภิทาญาณแตกฉานในอเสขภูมิ 


   ปฏิสัมภิทาญาณ ที่แตกฉานในสันดาน แห่งพระเสขบุคคลเป็นต้นว่า พระอานนท์เถระ แลจิตคฤบดี แลธัมมิกอุบาสก แลอุบาลีคฤหบดี แลนางขุชชุตตราอุบาสิกานั้น ได้ชื่อว่าปฏิสัมภิทาญาณแตกฉานในเสขภูมิ 


   “ปญฺจหากาเรหิ วิสทา โหนฺติ” แลปฏิสัมภิทาญาณจะแกล้วกล้าสละสลวยนั้น อาศัยแก่การประกอบด้วยอาการ ๕ ประการ 


   “อธิคเมน”  คือถึงพระอรหัตต์ มิฉะนั้นก็ถึงซึ่งพระโสดา พระสกทาคา พระอนาคา จัดเป็นอาการอัน ๑ 


   “สวเนน”  คือมีประโยชน์ด้วยสดับตรับฟัง แล้วแลอุตสาห์ฟังพระธรรมเทศนาด้วยสจจคารวะ จัดเป็นอาการ ๑ 


   “ปริปุจฺฉาย” คือกล่าววินิจฉัยพิพากษา ซึ่งอรรถอันรู้ยาก แลอธิบายอันรู้ยาก แต่บรรดามีในพระบาลีแลอรรถกถาเป็นอาทินั้น จัดเป็นอาการอัน ๑ “ปุพฺพโยเคน” คือในบุรพชาติแต่ก่อน ได้บำเพ็ญพระวิปัสสนาในสำนักแห่งพระพุทธเจ้า ได้จำเริญกลับไปกลับมา คือเจริญตั้งแต่บุรพภาควิปัสสนาขึ้นไป ตราบเท่าถึงสังขารุเปกขาญาณ อันเป็นที่ใกล้อนุโลมชวนะแลโคตรภูขวนะนั้น แล้วเจริญถอยหลังลงมา ตราบเท่าถึงบุรพภาควิปัสสนานั้นเล่า อย่างนี้แลได้ชื่อว่าเจริญกลับไปกลับมา 


   นัยหนึ่งโยคาพจรภิกษุ เจริญวิปัสสนานั้นหาได้เจริญถอยลงมาไม่ แต่ทว่าเมื่อเวลาจะไปบิณฑบาตนั้น ก็จำเริญตั้งแต่ที่อยู่ไปตราบเท่าถึงโคจรคาม เมื่อจะกลับมาอารามก็เจริญตามตั้งแต่โคจรคามตราบเท่าถึงที่อยู่อย่างนี้ได้ชื่อว่า เจริญกลับไปกลับมา 


   เป็นใจความว่า สภาวะได้เจริญวิปัสสนาในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าแต่ก่อนนั้น ได้ชื่อว่าบุรพประโยค จัดเป็นอาการอัน ๑ 


   สิริด้วยกันเป็นอาการ ๕ เป็นปัจจัยให้ปฏิสัมภิทาญาณแกล้วกล้าสละสลวย 


   มีคำอปราจารย์คืออาจารย์อื่นอีกฝ่ายหนึ่ง กล่าวไว้ ณ ที่นี้ว่าปฏิสัมภิทาปัญญาจะแกล้วกล้าสละสลวยนั้น อาศัยแก่การประกอบด้วยอาการ ๘ ประการ คือ 


   “ปุพฺพปโยโค”  ได้บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนนั้น ๑ 


   “พาหุสจฺจํ” สภาวะฉลาดในคัมภีร์ต่าง ๆ แต่บรรดาหาโทษมิได้แลฉลาดในศิลปศาสตร์ต่าง ๆ แต่บรรดาที่ปราศจากโทษนั้น ๑ 


   “เทสภาสา” สภาวะฉลาดในภาษา ๑๑ หรือฉลาดแต่ภาษามคธอย่างเดียว ก็จัดเป็นความฉลาดในเทศภาษาได้ ๑ 


   “อาคโม” สภาวะเรียนซึ่งพระพุทธวจนะได้ ไม่มากสักว่าเรียนได้แต่ยมกวรรค ในคัมภีร์พระธรรมบทนั้นก็จัดได้ชื่อว่า เรียนพระพุทธวจนะ ๑ 


   “ปริปุจฺฉา” ไต่ถามซึ่งข้อพิพากษา ในอารรถกถาทั้งปวง แต่บรรดามีพระไตรปิฎกนั้น ๑ 


   “อธิคโม” สภาวะซึ่งได้มรรคแลผลมีพระโสดาเป็นต้น มีพระอรหัตต์เป็นที่สุดนั้น ๑ 


   “ครุสฺสนฺนิสฺสโย” สภาวะอยู่ในสำนักแห่งครูที่มากไปด้วยสดับตรับฟัง มากด้วยปัญญาปรีชาฉลาดนั้น ๑ 


   “ตถา มิตฺตสมฺปตฺติ” สภาวะคบหากัลยามิตร อันเป็นพหูสูตรกอปรด้วยสติคารวะปัญญาอันมากนั้น ๑ 


   อาการทั้ง ๘ นี้ เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้ปฏิสัมภิทาญาณ ปัญญาแกล้วกล้าสละสลวย สิ้นคำอปราจารย์แต่เท่านี้ 


   “พุทธา จ ปจฺเจกพุทฺธา จ” สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แลพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งปวงนั้น ย่อมถึงปฏิสัมภิทาด้วยอาการ ๒ ประการ 


   คือบุพพปโยค ได้บำเพ็ญพระวิปัสสนาไว้ในสำนักพระพุทธเจ้าแต่ก่อนนั้นประการ ๑ 


   อธิคมะ ได้สำเร็จมรรคแลผลมีพระโสดาเป็นอาทิ มีพระอรหัตต์เป็นปริโยสานประการ ๑ เป็น ๒ ประการด้วยกัน 


   “สาวกสาวิกา” ฝ่ายพระสาวกสาวิกาทั้งปวงนี้ ถึงซึ่งปฏิสัมภิทาด้วยอาการ ๕ แลอาการ ๘ โดยนัยที่กล่าวแล้วแต่หลัง 


   อนึ่ง ปัญญาที่ให้สำเร็จเพียรในกรรมฐานภาวนานี้ ก็นับเข้าในปฏิสัมภิทาปัญญานี้เอง จะได้ต่างออกไปจากปฏิสัมภิทาปัญญานี้หาบ่มิได้ 


   แลกาลเมื่อจะถึงซึ่งปฏิสัมภิทาปัญญานั้น พระเสขบุคคลถึงปฏิสัมภิทาในที่สุดแห่งเสขผลสมาบัติคือ โสดาปัตติผลญาณแลสกทาคามิผลญาณแลอนาคามิผลญาณ 


   ฝ่ายพระอเสขบุคคลนั้น ถึงปฏิสัมภิทาในที่สุดแห่งอเสขผลสมาบัติ คือพระอรหัตตผลญาณ 


   ได้ใจความว่า ปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ จะเกิดแก่พระโสดาบันบุคคลนั้นย่อมเกิดในที่สุดแห่งโสดาปัตตผลญาณ เกิดแก่พระสกทาคามิบุคคลในที่สุดแห่งสกทาคามิผลญาณ เกิดแก่พระอนาคามิบุคคลในที่สุดแห่งอนาคามิผลญาณ เกิดแก่พระอรหันตบุคคลในที่สุดแห่งอรหัตตผลญาณ 


   พระพุทธโฆษาจารย์เจ้าสำแดงประเภทแห่งปัญญาด้วยทุกกะ ๕ ติกกะ ๔ จตุกกะ ๒ วิสัชนาในข้อปุจฉาเป็นคำรบ ๔ ที่ถามว่าปัญญามีอาการมากน้อยเท่าดังฤๅนั้นจบแล้ว จึงวิสัชนาในข้อปุจฉาเป็นคำรบ ๕ สืบต่อไป 


   ข้อที่ถามว่าปัญญานั้น ควรจักจำเริญด้วยพีธีดังฤๅ 


   ข้อนี้พระผู้เป็นเจ้าสำแดงข้อวิปัสสนาว่า 


   “ยสฺมา อิมาย ปญฺญาย ขนฺธายตนอินฺทฺริยสจฺจสมุปฺปา ทาทิเภทา ธมฺมา ภูมิสีลวิสุทฺธิ เจวจิตฺตวิสุทธิจาติ อิมา เทฺว วิสุทฺธิโย มูลํ ฯ เป ฯ ปญฺจ วิสุทฺธิโย สมฺปาเทนฺเตน ภาเวตพฺพา” 


   อธิบายว่า พระโยคาพจรผู้มีศรัทธา ประสงค์จักจำเริญวิปัสสนาภาวนานั้น พึงตั้งธรรม ๖ กองไว้เป็นพื้นก่อน 


   ธรรม ๖ กองนั้น คือ ขันธ์กอง ๑ อายตนะกอง ๑ ธาตุกอง ๑ อินทรีย์กอง ๑ อริยสัจกอง ๑ ปฏิจจสมุปบาทเป็นอาทิกอง ๑ รวมเป็น ๖ กองด้วยกัน 


   กองที่เป็นปฐมที่ ๑ นั้น ได้แก่ขันธ์ทั้ง ๕ ประการ มีรูปขันธ์เป็นอาทิ กองที่ ๒ นั้นได้แก่อายตนะ ๑๒ ประการ มีจักขวายตนะเป็นอาทิ กองคำรบ ๓ นั้นได้แก่ธาตุ ๑๘ ประการ มีจักขุธาตุเป็นต้น กองคำรบ ๔ นั้นได้แก่อินทรีย์ ๒๒ มีจักขุนทรีย์เป็นอาทิ กองคำรบ ๕ นั้นได้แก่อริยสัจจธรรม ๔ ประการ กองคำรบ ๖ นั้นได้แก่ปฏิจจสมุปบาทธรรมมีอวิชชาเป็นทิ อาหาร ๔ ประการมีกวฬิงการาหารเป็นอาทิก็นับเข้าในกองคำรบ ๖ 


   เมื่อพระโยคาพจรตั้งธรรม ๖ กองไว้เป็นพื้น คือพิจารณาให้รู้จักลักษณะแห่งธรรม ๖ กอง ยึดหน่วงเอาธรรม ๖ กองนี้เป็นอารมณ์ได้ลำดับนั้นพึงเอาศีลวิสุทธิมาเป็นราก บำเพ็ญศีลบำดพ็ญสมาธิให้ได้สำเร็จเป็นอันดีแล้ว จึงจำเริญวิสุทธิ ๕ ประการสืบต่อขึ้นไปโดยลำดับเอาทิฏฐิวิสุทธิแลกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นเท้าซ้ายเท้าขวา เอามัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิแลปฏิปทาญาณทัสสวิสุทธิเป็นมือซ้ายมือขวาแล้ว เอาญาณทัสสนวิสุทธิเป็นศีรษะเถิด จึงจะอาจสามารถที่จะยกตนออกจากสงสารวัฏได้ 


   แลขันธ์ ๕ ประการที่จัดเป็นพื้นนั้น ในที่หนึ่งสำแดงรูปขันธ์ ที่สองสำแดงวิญญาณขันธ์ ที่สามสำแดงเวทนาขันธ์ ที่สี่สำแดงสัญญาขันธ์ ที่ห้าสำแดงสังขารขันธ์ 


   มีคำปุจฉาว่า เหตุไฉนพระผู้เป็นเจ้าพระพุทธโฆษาจารย์จึงยกเอาวิญญาณขันธ์ ที่สมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์ตรัสเทศนาไว้เป็นที่ห้ามาสำแดงในที่สอง คิดสำแดงรูปขันธ์ในที่หนึ่งแล้ว สำแดงวิญญาณขันธ์ในที่สอง อาศัยแก่เหตุผลเป็นประการใด มีคำวิสัชนาว่า 


   “ตตฺถ ยสฺมา วิญญาณขกฺนฺเธ วิญฺญาเต อิตเร สุวิญฺเญยฺยา โหนฺติ” 

   อธิบายว่า บริษัททั้งปวงนี้ ถ้ารู้จักวิญญาณขันธ์ก่อนแล้ว ก็อาจจะรู้จักเวทนาขันธ์สังขารขันธ์นั้นด้วยง่ายดาย 


   อันขันธ์ทั้ง ๓ คือเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นั้นเป็นกองแห่งเจตสิก ประพฤติเนื่องด้วยวิญญาณขันธ์ รู้วิญญาณขันธ์ประจักษ์แจ้งแล้วก็รู้จักเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์โดยสะดวก เหตุพระพุทธโฆษาจารย์เจ้า ผู้แต่งคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคขันธ์ในที่สองสำแดงเวทนาทิตยขันธ์ในที่ ๓-๔-๕ ด้วยประการฉะนี้ 


   รูปขันธ์กำหนดโดยเอกวิธโกฏฐาส ได้แก่ธรรมชาติอันมีลักษณะรู้ฉิบหายประลัยด้วยเย็นร้อนเป็นอาทิ เป็นส่วนอย่างเดียว แต่บรรดาสรรพสิ่งทั้งปวง ที่รู้ฉิบหายด้วยเย็นแลร้อนเป็นต้น ได้นามบัญญัติชื่อว่ารูปสิ้นด้วยกัน 


   แลรูปนั้นเมื่อสำแดงโดยทุกกะต่างออกเป็น ๒ คือ ภูตรูปประการ ๑ อุปาทายรูปประการ ๑ 


   ภูตรูปนั้นได้แก่ธาตุทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ ๑ อาโปธาตุ ๑ เตโชธาตุ ๑ วาโยธาตุ ๑ 


   สำแดงซึ่งลักษณะแลกิจแลผลแห่งภูตรูปนั้น มีพิศดารอยู่ในจตุธาตุววัตถานนิเทศนั้นแล้ว 


   ในที่นี้จักสำแดงซึ่งอาสันนการณ์แห่งภูตรูป ที่ยังมิได้สำแดงในจตุธาตุววัตถานนิเทศนั้น 


   นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า ภูตรูปคือธาตุทั้ง ๔ ประการนี้ ถ้อยทีถ้อยเป็นอาสันนการณ์แห่งกันแลกัน 


   อธิบายว่า อาโปธาตุโชธาตุวาโยธาตุทั้ง ๓ นี้เป็นเหตุอันใกล้ที่จะให้บังเกิดปฐวีธาตุ 


   แลเตโชธาตุวาโยธาตุปฐวีธาตุทั้ง ๓ นี้ เป็นเหตุอันใกล้ที่จะให้บังเกิดอาโปธาตุ 


   วาโยธาตุปฐวีธาตุอา)บธาตุทั้ง ๓ นี้ เป็นเหตุอันใกล้ที่จะให้บังเกิดเตโชธาตุ 


   แลปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุทั้ง ๓ นี้ เป็นเหตุอันใกล้ที่จะให้บังเกิดวาโยธาตุ 


   ตกว่าธาตุทั้ง ๔ ถ้อยทีถ้อยเป็นอาสันนเหตุแห่งกันแลกัน บังเกิดด้วยกัน จะได้พลัดพรากปราศจากกันหาบ่มิได้ 


   มีอาโปแล้วก็คงมีปฐวีธาตุ มีเตโชแล้วก็คงมีปฐวีธาตุ มีวาโยแล้วก็คงมีปฐวีธาตุ มีเตโชแล้วก็คงมีอาโปธาตุ มีวาโยแล้วก็คงมีอาโปธาตุ มีปฐวีแล้วก็คงมีอาโปธาตุ มีวาโยแล้วก็คงมีเตโชธาตุ มีปฐวีแล้วก็คงมีเตโชธาตุ มีอาโปแล้วคงมีเตโชธาตุ มีปฐวีแล้วคงมีวาโยธาตุ มีอาโปแล้วคงมีวาโยธาตุ มีเตโชแล้วคงมีวาโยธาตุ จะได้ล่วงพ้นห่างไกลกันหาบ่มิได้ 


   แลอุปาทายรูปนันได้บังเกิดแก่รูป ๒๕ ประการนั้น แต่บรรดาที่อาศัยซึ่งภูตรูปเป็นที่ตั้งแล้วแลบังเกิด 


   อุปาทายรูป ๒๔ ประการนั้น คือ จักขุประสาท ๑ โสตประสาท ๑ ฆานประสาท ๑ ชิวหาประสาท ๑ กายประสาท ๑ รูปารมณ์ ๑ สัททารมณ์ ๑ คันธารมณ์ ๑ รสารมณ์ ๑ อิตถินทรีย์ ๑ ปุริสินทรีย์ ๑ ชีวิตินทรีย์ ๑ หทัยวัตถุ ๑ กายวิญญัติ ๑ วจีวิญญัติ ๑ อากาสธาตุ ๑ ลหุตารูป ๑ มุทุตารูป ๑ กัมมัญญตารูป ๑ อุจจายรูป ๑ สันตติรูป ๑ ชรตารูป ๑ อนิจจตารูป ๑ กวฬิงการาหารรูป ๑ สิริเป็นอุปาทายรูป ๒๔ ประการด้วยกัน 


จักษุประสาทถ้าจะว่าโดยลักษณะ 


   “รูปาภิฆาฏารหภูตปฺปสาทลกฺขณํ”  มีผ่องใสแห่งภูตรูปอันควรจะกระทบซึ่งรูปารมณ์เป็นลักษณะ 
   อธิบายว่า ถ้าจะกำหนดโดยละเอียดนั้น จักษุประสาทก็ไม่พ้นจากปฐวีอาโปเตโชวาโย ก็อยู่ในปฐวีอาโปเตโชวาโยนั้นเอง ภูตรูปนั้นเองจัดขึ้นเป็นจักษุปนะสาท เพราะเหตุที่ภูตรูปอันนี้มีพรรณอันผ่องใสบริสุทธิ์ควรจะส่องเอารูปารมณ์ทั้งปวงได้ เปรียบประดุจกระจกมีคุณพิเศษแปลกประหลาดจากภูตรูปอื่น ๆ แต่บรรดามี ณ ภายในกายนี้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะผ่องใสส่องเอารูปารมณ์ทั้งปวงได้เหมือนอย่างภูตรูปนี้ไม่มีเลยเป็นอันขาด อาศัยเหตุที่มีพิเศษแปลกประหลาดส่องเอารูปารมณ์ทั้งปวงได้ดังนี้ สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณจึงตรัสเทศนากำหนดตามบัญญัติแห่งภูตรูปอันนี้ ชื่อจักษุประสาท 


  นัยหนึ่ง สำแดงลักษณะแห่งจักษุประสาทนั้น โดยอปรนัยว่า 


   “ทฏฺฐุกามตานิทานกมฺมสมุฏฺาภูตปฺปสาทลกฺขณํ”  ว่าจักษุประสาทนี้ มีผ่องใสแห่งภูตรูปอันบังเกิดแต่กรรม อันมีสภาวะปรารถนาเพื่อจะเล็งแลดูเป็นเหตุเป็นลักษณะ 


  อธิบายว่าจะกำหนดโดยละเอียดแห่งภูตรูปซึ่งผ่องใส ได้นามบัญญัติชื่อว่าจักขุประสาทนี้บังเกิดแต่กุศลกรรมอัน สัตว์ทั้งหลายกระทำมีความปรารถนาจะเล็งแลดูซึ่งรูปเป็นมูลเหตุ คือแต่ก่อนนั้นสัตว์ทั้งปวงมีความปรารถนาที่จะเล็งแลดู ซึ่งรูปเป็นมูลเหตุแล้วจึงบำเพ็ญการกุศลตั้งความปรารถนาที่จะให้ตนมีจักษุบริสุทธิ์บริบูรณ์ ครั้นกุศลนั้นติดตามตกแต่งผลแห่งภูตรูปในประเทศแห่งจักษุจึงผ่องใส ควรจะสอดส่องเอารูปารมณ์ทั้งปวงที่มากระทบประสาทนั้นได้ ภูตรูปที่ผ่องใสนั้นจึงได้นามบัญญัติพิเศษชื่อว่าจักษุประสาทกำหนดดังนี้ ถ้าจะว่าโดยกิจนั้น 


   “รูเปสุ อาวิญฺชนรสํ” จักษุประสาทนั้น มีกิริยาอันชักฉุดยื้อคร่าพาเอาจิตวิญญาณแห่งบุคคลไปในสำนักแห่งรูปารมณ์นั้นเป็นกิจ 


  อธิบายว่าบุคคลอันแลเห็นซึ่งรูปนั้น ย่อมมีจิตวิญญาณอันเเล่นไปในรูปในขณะที่แลเห็น เมื่อจิตวิญญานแล่นไปในรูป รู้ว่ารูปสิ่งนั้นสิ่งนี้รู้ว่าดีว่าชั่วแล้ว ถ้าไม่มีความปรารถนาก็ละเมินเสียหลีกเลี่ยงไปโดยอันควรแก่อัชฌาสัย ถ้ามีความปรารถนาก็เข้าไปใกล้จับเอาตัวชมเชย ตามวิสัยแห่งตน ตกว่าใจนั้นไปก่อน แล้วกายจึงไปเมื่อภายหลัง นักปราชญ์พึงสันนิษฐานเถิดว่า จิตจะไปติดพันอยู่ในรูปก็เพราะที่แลเห็น กายจะไปติดไปพันอยู่ในรูปก็เพราะที่แลเห็น 


  เหตุฉะนี้ สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจ้า จึงตรัสเทศนาว่าจักษุประสาทนี้ มีกิจอันชักฉุดยื้อคร่าพาเอาจิตวิญญาณแลบุคคลไปในสำนักแห่งรูปารมณ์ก็มีด้วยประการฉะนี้ 


  ถ้าจะว่าโดยผลนั้น   “จกฺขุวิญฺญาณสฺส อาธารภาวปฺปฏฺานํ”  จักษุประสาทนี้ เมื่อตั้งอยู่เป็นอันบ่ดีมิได้พิบัติฉิบหาย ก็ให้สำเร็จผลคือทรงไว้ซึ่งจักษุญาณ 


  อธิบายว่า จักษุวิญญาณทั้งสองจิต คือฝ่ายกุศลวิบากจิต ๑ ฝ่ายอกุศลวิบากจิต ๑ ทั้งสองจิตนี้จะบังเกิดได้นั้น อาศัยแก่ความมีจักษุประสาท ถ้าไม่มีจักษุประสาทแล้ว จักษุวิญญาณสองจิตนั้นก็ไม่บังเกิดได้เลยเป็นอันขาด ตกว่าจักษุวิญญาณสองจิต ได้จักษุประสาทเป็นที่รับที่รองแล้ว จึงบังเกิดได้ในสันดาน เหตุฉะนี้ สมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์จึงตรัสเทศนาว่า จักษุประสาทนี้ให้สำเร็จผลคือ ทรงไว้ซึ่งจักษุวิญญาณ 


  ถ้าจะว่าโดยอาสันนการณ์ คือเหตุอันใกล้ที่จะให้จักษุประสาทบังเกิดนั่นว่า   “ทฏฺุกามตานิทานกมฺมชฺชตปฺปทฏฺานํ”  จักษุประสาทนี้มีภูตรูปอันเป็นกัมมสมุฏฐาน ที่มีความปรารถนาจะทัสสนาการเป็นมูลเหตุเป็นอาสันนการณ์ 


  อธิบายว่า สัตว์ทั้งหลายในโลก ย่อมมีความปรารถนาจะเล็งแลดูซึ่งเป็นมูลเหตุแล้วจึงบำเพ็ญการกุศล ปรารถนาจะให้บริบูรณ์ด้วยจักษุ ครั้นกุศลนั้นให้ผลติดตามแต่งภูตรูปในประเทศแห่งจักษุนั้นในกาลใด ภูตรูปในจักษุประเทศที่กุศลตกแต่งนั้นก็เป็นเหตุอันใกล้ที่จะให้ได้จักษุประสาทในกาลนั้น 


  ข้อซึ่งจักษุประสาทบังเกิดแต่กรรมนั้น ว่าด้วยสามารถสัตว์ที่บังเกิดในสคติภพ ถ้าสัตว์นั้นบังเกิดในทุคติภพแล้ว ก็พึงรู้เถิดว่า จักษุประสาทนั้นบังเกิดแต่อกุศลกรรม บังเกิดเพื่อจะให้ได้เห็นทุกข์เห็นภัย ๆ สมควรแก่อกุศลกรรมที่ตนกระทำไว้นั้น 


  แลโสตประสาทนั้น ถ้าจะว่าโดยลักษณะ  “สทฺทภิฆาฏฺรห ภูตปฺปสาทลกฺขณํ” ว่ามีอันผ่องใสแห่งภูตรูปอันควรจะกระทบซึ่งสัททารมณ์เป็นลักษณะ 


   อธิบายว่าถ้าจะกำหนดโดยละเอียดนั้น โสตประสาทก็ไม่พ้นจาก ปวี อาโป เตโช วาโย  ก็อยู่ใน ปวี อาโป เตโช วาโย  นั้นเอง ภูตรูปนั้นเองขึ้นเป็นโสตประสาท เพราะเหตุที่ภูตรูปอันนี้ผ่องใสบริสุทธิ์ว่องไวในที่จะรับซึ่งศัพท์สำเนียงต่าง ๆ ได้ มีคุณพิเศษแปลกประหลาดจากภูตรูปอื่น ๆ แต่บรรดามี ณ ภายในกายนี้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะผ่องใสว่องไวในที่จะรับสำเนียงให้ได้ยิน สำเนียงเหมือนดังภูตรูปอันนี้ไม่มีเลยเป็นอันขาด อาศัยเหตุที่มีคุณพิเศษแปลกประหลาดให้ได้ยินศัพท์สำเนียงต่าง ๆ ได้ดังนี้ สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจ้าจึงตรัสเทศนากำหนดนามบัญญัติ แห่งภูตรูปอันนี้ชื่อว่า โสตประสาท 


   นัยหนึ่ง สำแดงลักษณะแห่งโสตประสาทนั้นโดยอปรนัยว่า 


   “โสตุกามตานิทานกมฺมสมุฏฺานภูตปฺปสาทลกฺขณํ  ว่าโสตประสาทนี้มีผ่องใส่　　แห่งภูตรูปอันบังเกิดแต่กรรม อันมีสภาวะปรารถนาเพื่อจะสดับฟังเป็นเหตุเป็นลักษณะ 


   อธิบายว่า ถ้ากำหนดโดยละเอียดนั้น ภูตรูปซึ่งผ่องใสได้นามบัญญัติชื่อว่าโสตประสาท บังเกิดแก่อกุศลกรรม อันสัตว์ทั้งหลายกระทำด้วยมีความปรารถนาจะสดับตรับฟังเป็นมูลเหตุ คือแต่ก่อนนั้นสัตว์ทั้งปวงมีความปรารถนา จะสดับตรับฟังเป็นมูลเหตุแล้วบำเพ็ญการกุศล ตั้งความปรารถนาที่จะให้ตนมีโสตบริสุทธิ์บริบูรณ์ครั้นกุศลนั้นติดตามตกแต่งผลภูตรูปในประเทศแห่งโสตจึงผ่องใส ควรจะรับเอาสัททารมณ์ทั้งปวง แต่บรรดาที่มากระทบโสตประสาทนั้นได้ภูตรูปที่ผ่องใสว่องไวในที่จะรับสัททารมณ์ทั้งปวงนั้น จึงได้นามบัญญัติพิเศษ ชื่อว่าโสตประสาท โดยกำหนดดังนี้ 


   ถ้าจะว่าโดยกิจนั้น “สทฺเทส อาวิญฺชนรสํ”  โสตประสาทนี้มีกิริยาอันชักฉุดยุดคร่า พาเอาจิตวิญญาณแลตัวบุคคลนั้นไปในสำนักแห่งสัททารมณ์นั้นเป็นกิจ 


   อธิบายว่า บุคคลอันได้สวนากาล สดับซึ่งศัพท์สำเนียงต่าง ๆ นั้น แต่พอสำเนียงแว่ววับมากระทบประสาท ก็ย่อมมีจิตวิญญาณอันแล่นไปในสำเนียง ในขณะที่ได้สวนาการสดับ เมื่อจิตวิญญาณแล่นไปสู่สำเนียงรู้ว่าดีแลชั่ว ไพเราะแลมิได้ไพเราะดังนี้แล้ว ถ้าไม่มีความปรารถนาจะฟัง ก็ละเมิดเหินห่างเสีย ไปตามอัชฌาสัยแห่งตน ถ้ามีความปรารถนาที่จะสลับก็เข้าไปใกล้ตั้งโสตสดับโดย อันควรแก่ความประสงค์ตกว่าใจนั้นไปก่อนแล้ว กายจึงไปเมื่อภายหลัง นักปราชญ์พึงสันนิษฐานเอาเถิดว่า จิตจะไปติดพันอยู่ในสำเนียงนั้นก็เพราะการฟัง กายจะไปติดพันอยู่ในสำเนียงนั้นก็เพราะการฟัง เหตุนี้สมเด็จพระมหากรุณาจึงตรัสเทศนาว่า โสตประสาทนี้มีกิจอันชักฉุดยุดคร่าพาเอาจิตวิญญาณแห่งบุคคลไป ในสำนักแห่งสัททารมณ์ก็มีด้วยประการฉะนี้ 


   ถ้าจะว่าโดยผลนั้น  “โสตวิญฺญาณสฺส อาธารภาวปจฺจุปฺ ปฏฺานํ”  โสตประสาทนี้ เมื่อตั้งอยู่เป็นอันดีบ่มิได้พิบัติฉิบหายก็ให้สำเร็จผลคือทรงไว้ซึ่งโสตวิญญาณ 


   อธิบายว่า โสตวิญญาณทั้งสองจิต เป็นกุศลวิบากจิต ๑ ฝ่ายอกุศลวิบากจิต ๑ ทั้งสองจิตนี้จะบังเกิดได้นั้น อาศัยแก่มีโสตประสาทถ้าไม่มีโสตประสาทแล้ว โสตวิญญาณสองจิตนั้นก็ไม่บังเกิดได้เลยเป็นอันขาด ตกว่าโสตวิญญาณสองจิตนั้นได้พึ่งโสตประสาท ได้โสตประสาทเป็นที่รับรองไว้ จึงบังเกิดได้ในสันดานเหตุฉะนี้สมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์จึงตรัสเทศนาว่า โสตประสาทนี้ให้สำเร็จผลคือทรงไว้ซึ่งโสตวิญญาณ 


   ถ้าจะว่าโดยอาสันนการณ์ คือเหตุอันใกล้ที่จะให้โสตประสาทบังเกิดนั้นว่า   “โสตกาตานิทานกมฺมชฺชภูตปฺปทฏฺานํ” โสตประสาทนี้มีภูตรูปอันเป็นกัมมสมุฌฐาน ที่มีความปรารถนาจะสวนาการเป็นมูลเหตุนั้น เป็นอาสันนการณ์ 


   อธิบายว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมมีความปรารถนาจะสวนาการสดับซึ่งศัพท์สำเนียงนั้นเป็นมูลเหตุแล้ว จึงบำเพ็ญการกุศลปรารถนาจะให้ตนนั้นมีโสตอันบริสุทธิ์บริบุรณ์ ครั้นกุศลนั้นให้ผลติดตามตกแต่งภูตรูปในประเทศแห่งโสตนั้นในกาลใด ภูตรูปในประเทศแห่งโสตที่กุศลตกแต่งนั้นก็เป็นเหตุอันใกล้ ที่จะให้โสตประสาทบังเกิดในกาลนั้น 


   แลข้อซึ่งว่า โสตประสาทบังเกิดแต่กุศลกรรมเล่า ก็ว่าด้วยสามารถสัตว์ที่บังเกิดในสมบัติภพ ถ้าสัตว์นั้นบังเกิดในวิบัติภพแล้วก็พึงเข้าใจว่าโสตประสาทนั้นบังเกิดแต่กุศลกรรม บังเกิดเพื่อจะให้ได้ฟังซึ่งสำเนียงทุกข์สำเนียงภัยอันพิลึกต่าง ๆ โดยอันควรแก่อกุศลกรรมแห่งตน ๆ 


   แลฆานประสาทนั้นเล่า ถ้าจะว่าโดยลักษณะ คนฺธาภิฏารห ภูตปฺปสาทลกฺขณํ”  มีกิริยาอันผ่องใสแห่งภูตรูป อันควรจะกระทบแห่งคันธารมณ์ทั้งปวงเป็นลักษณะ 


   อธิบายว่า ถ้ากำหนดว่าโดยละเอียดนั้น ฆานประสาทก็ไม่พ้นจาก ปวี อาโป เตโช วาโย  ก็อยู่ใน ปวี อาโป เตโช วาโย  นั้นเอง ภูตรูปนั้นเองขึ้นเป็นฆานรูปประสาท เพราะเหตุภูตรูปอันนี้ผ่องใสบริสุทธิ์ ควรจะรับเอาสรรพกลิ่นต่าง ๆ ได้ มีคุณพิเศษแปลกประหลาดจากภูตรูปอื่น ๆ แต่บรรดามี ณ ภานในกรัชกายนี้สิ่งใดจะผ่องใส ควรจะรับเอาสรรพกลิ่นต่าง ๆ ได้ เหมือนอย่างภูตรูปอันนี้ไม่มีเลยเป็นอันขาด อาศัยเหตุที่มีคุณพิเศษแปลกประหลาด รับเอาสรรพสิ่งต่าง ๆ ได้ดังนี้ สมเด็จพระมาหกุรณาจึงตรัสเทศนากำหนดนามบัญญัติแห่งภูตรูปอันนี้ ชื่อว่าฆานประสาท 


   นัยหนึ่ง สำแดงลักษณะแห่งฆานประสาทโดยอปรนัยว่า  “ฆายิตุกามตานิทานกมฺมสมุฏฺฐานภูตปฺปสาทลกฺขณํ  ว่าฆานประสาทนี้มีกิริยาอันผ่องใสแห่งภูตรูปอันเป็นกัมมสมุฏฐาน อันมีความปรารถนาเพื่อจะดมกลิ่นเป็นเหตุเป็นลักษณะ 


   อธิบายว่า ถ้าจะกำหนดโดยละเอียดนั้น ภูตรูปซึ่งผ่องใสได้นามบัญญติชื่อฆานประสาทนั้น บังเกิดแต่กุศลกรรมอันสัตว์ทั้งหลายกระทำด้วยความปรารถนาจะดมซึ่งเป็นมูลเหตุ คือแต่ก่อนสัตว์ทั้งปวงมีความปรารถนาจะสูดดมกลิ่นเป็นมูลเหตุแล้วจึงบำเพ็ญการกุศล ตั้งความปรารถนาที่จะให้ตนมีนาสิกประเทศบริสุทธิ์บริบูรณ์ ครั้นกุศลนั้นติดตามตกแต่งผลภูตรูปในประเทศแห่งนาสิกจึงผ่องใสบริสุทธิ์ ควรจะรับเอาสรรพสิ่งต่าง ๆ แต่บรรดาที่มากระทบประสาทนั้นได้ ภูตรูปที่ผ่องใสในประเทศแห่งนาสิกนั้น จึงได้นามบัญญัตพิเศษชื่อว่าฆานประสาทโดยกำหนดดังนี้ 


   ถ้าจะว่าโดยกิจนั้น   “คนฺเธสุ อาวิญชนรสํ” ฆานประสาทนี้มีกิริยาอันยืดยุดฉุดคร่าซึ่งจิตวิญญาณแลตัวบุคคลนั้น ไปในสำนักแห่งคันธารมณ์ทั้งปวงเป็นนิจ 


   อธิบายว่า บุคคลอันได้สูดดมซึ่งสรรพกลิ่นต่าง ๆ นั้นย่อมมีจิตวิญญาณอันเเล่นไปในกลิ่น รู้ว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็น ถ้ารู้ว่ากลิ่นดีกลิ่นชั่ว ถ้าไม่มีความปรารถนาก็เพิกเฉยละเลยเสีย บ่มิได้เอื้อเฟื้ออาลัย ถ้ามีความรักความใคร่ความปราถนา ก็แสวงหาซึ่งที่เกิดแห่งกลิ่นนั้นจนพบจนปะ ตกว่าจิตจะไปติดไปพันอยู่ในกลิ่นก็เพราะได้สูดได้ดม กายจะไปติดไปพันอยู่ในวัตถุอันเป็นที่เกิดแห่งกลิ่นนั้น ก็เพราะได้สูดได้ดมเหตุฉะนี้ฆานประสาทซึ่งให้สำเร็จกิจสูดดมนี้ สมเด็จพระมหากรุณาจึงตรัสเทศนาว่า มีกิจอันยื้อยุดฉุดคร่าพาเอาจิตวิญญาณแลตัวบุคคลไปในสำนักแห่งคันธารมณ์ก็มีด้วยประการฉะนี้ 


   ถ้าจะว่าโดยแลนั้น   “ฆานวิญฺญาณสฺส อาธารภาวปจฺจุปฺปฏฺ านํ” ฆานประสาทนี้เมื่อตั้งอยู่เป็นอันดีมิได้พิบัติฉิบหาย ก็ให้สำเร็จผลคือทรงไว้ซึ่งฆานวิญญาณ 


   อธิบายว่า ฆายวิญญาณทั้งสองจิต คือฝ่ายกุศลวิบากจิต ๑ ฝ่ายอกุศลวิบากจิต ๑ ทั้งสองจิตนี้จะบังเกิดได้นั้นอาศัยที่มีฆานประสาท ถ้าไม่มีฆานประสาทแล้ว ฆานวิญญาณทั้งสองจิตนั้นก็ไม่บังเกิดได้เลยเป็นอันขาด ตกว่าฆานวิญญาณสองจิตนั้นได้พึ่งฆานประสาท ได้ฆานประสาทที่เป็นรองแล้ว จึงบังเกิดได้ในสันดานเหตุนี้สมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์จึงตรัสเทศนาว่า ฆานประสาทนี้ ให้สำเร็จผลคือทรงไว้ซึ่งฆานวิญญาณ 


   ถ้าจะว่าโดยอาสันนการณ์ คือเหตุอันใกล้ที่จะให้ฆานประสาทบังเกิดนั้นว่า   “ฆายิตุกามตานิทานกมฺมชฺชภูตปฺปทฏานํ  ฆานประสาทนั้นมีภูตรูปเป็นกัมมัฏฐาน ที่มีความปราถนาจะสูดดมเป็นมูลนั้นเป็นอาสันนการณ์ 


   อธิบายว่า สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมมีความปรารถนาจะสูดดมซึ่งสรรพกลิ่นต่าง ๆ เป็นมูลเหตุแล้ว จึงบำเพ็ญการกุศลปรารถนาจะให้ฆานะนั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์ ครั้นกุศลนั้นให้ผลติดตามตกแต่งภูตรูปในนาสิกประเทศนั้นในกาลใด ภูตรูปในนาสิกประเทศที่กุศลตกแต่งนั้นก็เป็นเหตุอันใกล้ที่จะให้ฆานประสาทบังเกิดในกาลนั้น 


   แลชิวหาประสาทอันเป็นพนักงานรับรอง ซึ่งรสอารมณ์ มีประการต่าง ๆ นั้นก็ดี กายประสาทอันเป็นเจ้าพนักงานรับรองโผฏฐัพพารมณ์ต่าง ๆ นั้นก็ดี ถ้าจะว่าโดยลักษณะแลกิจแลผล แลอาสันนการณ์นั้นนักปราชญ์พึงเข้าใจเอาตามนัยที่สำแดง แล้วในประสาททั้งสามนั้นเถิดอรรถธิบายเหมือน ๆ กัน แปลกกันแต่ใจความเท่านั้น 


   ชิวหาประสาทนั้นมีใจความว่า บังเกิดแต่กุศลธรรม อันบุคคลกระทำด้วยมีความปรารถนาจะลิ้มเลียรสเป็นมูลเหตุ เป็นภูตรูปพิเศษผ่องใสบริสุทธิ์ ควรที่จะรับรองไว้ซึ่งสรรพรสต่าง ๆ เป็นลักษณะ ชิวหาประสาทนั้นมีกิจธุระ ในที่จะฉุดคร่าพาเอาจิตวิญญาณแลตัวบุคคลไปสู่รส มีผลคือทรงไว้ซึ่งชิวหาวิญญาณ ยังชิวหาวิญญาณทั้งสองจิตให้บังเกิด มีภูตรูปพิเศษบังเกิดแต่กุศลกรรมเป็นอาสันนการณ์ 


   ในกายประสาทนั้น มีใจความว่าบังเกิดแต่กุศลกรรมอันบุคคลกระทำด้วยมีความปรารถนาจะสัมผัสเป็นมูลเหตุ เป็นภูตรูปพิเศษผ่องใสบริสุทธิ์ ควรจะรับรองสัมผัสแห่งโผฏฐัพพารมณ์ต่าง ๆ เป็นลักษณะ กายประสาทนั้นมีกิจธุระ ในที่จะฉุดคร่าพาเอาจิตวิญญาณแห่งบุคคลไปสู่อำนาจแห่งสัมผัส มีผลคือทรงไว้ซึ่งกายวิญญาณยังกายวิญญาณทั้งสองจิตให้บังเกิดมีภูตรูปพิเศษบังเกิดแต่กุศลกรรมเป็นอาสันนการณ์ 


   นักปราชญ์พึงสันนิษฐานเถิดว่า ข้อซึ่งวิสัชนาว่า ฆานประสาท ชิวหาประสาท กายประสาท บังเกิดแต่กุศลนั้น ว่าด้วยสามารถสัตว์ที่บังเกิดในสุคติภพ ถ้าสัตว์นั้นบังเกิดในทุคติภพแล้ว ก็พึงรู้เถิดว่า ฆานประสาท ชิวหาประสาท กายประสาทนั้น บังเกิดแต่อกุศลกรรม บังเกิดเพื่อจะให้ได้เสวยทุกขเวทนามีประการต่าง ๆ สามควรแก่อกุศลกรรมที่คนกระทำไว้นั้น 


   แลอธิบายในคำแห่งเกจิอาจารย์แลอปราจารย์นั้น จะยกเสียไม่วิสัชนาแล้ว เพราะเหตุคำนั้นหาแก่นสารมิได้ จะเลือกวิสัชนาแต่คำที่เป็นแก่นสารนั้น 


   “กมฺมเมว จ เนสํ วิเสสการณํ ตสฺมา คมมวิเสสโตเอตสํ วิเสโส น ภูตวิเสสโต” นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า กุศลกรรมแลอกุศลกรรมนั้นเอง ให้สำเร็จกิจอันวิเศษแห่งภูตรูปทั้ง ๕ คือ   ปวี อาฏป เตโช วาโย  จะแปลกประหลาดให้สำเร็จกิจเป็นจักษุประสาทได้นั้น อาศัยแกกุศลแลอกุศล ถึงปัญจพิธประสาททั้ง ๕ มีจักษุประสาทเป็นต้น จะแปลกประหลาดกันก็ด้วยอำนาจกุศลแลอกุศลทั้งปวง จะแปลกกันโดยธรรมดาภูตรูปนั้นหาบ่มิได้ ภูตรูปนั้นถึงจะแปลกประหลาดกัน ก็บ่มิอาจสามารถจะยังประสาทให้บังเกิดได้ กรรมที่บังเกิดนั้นแลประชุมแต่งยังจักขวาทิประสาทให้แปลกประหลาดกัน 


   แลจักษุประสาท โสตประสาททั้งสองนั้น มีปกติรับรองซึ่งรูปารมณ์แลสัททารมณ์อันยังมิได้มาถึง 


   อธิบายว่า จักษุประสาทนั้นรับเอาอารูปารมณ์อันอยู่ในที่ไกลแต่บรรดาที่ยังมิได้มาถึง จะได้รับเอารูปารมณ์ที่มากระทบกระทั่งถึงประเทศที่อยู่แห่งประสาทนั้นหาบ่มิได้เลย 


   ฝ่ายโสตประสาทนั้นเล่า ก็รับเอาสัททารมณ์อันอยู่ในที่ไกลแลที่ใกล้ แต่บรรดาที่ยังบ่มิได้มาถึงเหมือนกัน จะได้รับเอาสัททารมณ์ที่กระทบกระทั่งถึงประเทศที่อยู่แห่งประสาทนั้นบ่มิได้เหตุใด เหตุว่าจักษุประสาทแลโสตประสาทนั้น เป็นที่อาศัยแห่งจักษุวิญญาณแลโสตวิญญาณมีปกติยึดหน่วงได้แต่อารมณ์ ที่ยังมิได้ติดพันอยู่ด้วยประสาทอันเป็นที่อารมณ์แห่งตน ๆ ถ้าอารมณ์นั้นมาติดพันอยู่ด้วยที่อาศัยแห่งตนแล้ว ๆ จักษุวิญญาณแลโสตวิญญาณนั้น ก็บ่มิอาจยึดหน่วงเอาอารมณ์นั้นไว้ให้อยู่ในอำนาจแห่งตนได้ อาศัยเหตุฉะนี้จึงมีข้ออรรถาธิบายว่า จักษุประสาทแลโสตประสาทนี้ มีปกติรับเอาอารมณ์ แต่บรรดาที่ยังมิได้มาถึง 


   แท้จริงจักษุวิญญาณนี้ อาจจะเห็นซึ่งอณูแลปรมาณูอันอยู่ในประเทศอันไกลแลใกล้ ที่ยังมิได้ติดพันอยู่ในจักษุประสาทอันเป็นที่พำนักอาศัยแห่งตน เมื่ออณูแลปรมาณูปลิวเข้าสู่จักษุติดพันอยู่ในประสาทอันเป็นที่สำนักแห่งตน จักษุวิญญาณจะได้เห็นหามิได้ 


   ฝ่ายว่าโสตวิญญาณนั้นเล่า อาจจะได้ยินเสียงสรรพสิ่งทั้งปวงแต่บรรดาอยู่ในประเทศอันไกลแลใกล้ แต่บรรดาที่ยังมิได้มาติดพันในโสตประสาท อันเป็นที่สำนักอาศัยแห่งตน เมื่อเสียงอันดังหนักเป็นต้นว่าเสียงสายฟ้าฟาด แลเสียงไกรสรราชสีห์ดังเต็มที่สนั่นกระเทือนกระทบถึงโสตประสาท อันเป็นที่พำนักอาศัยแห่งตนแล้วโสตวิญญาณก็บ่มิอาจจะยึดหน่วงเอาเสียงนั้นเป็นอารมณ์ได้ ตกว่าได้ยินนั้น ได้ยินแต่ในกาลเมื่อเสียงยังมิได้กระทบโสตประสาท เมื่อเสียงกระทบถึงโสตประเสาทแล้ว หูก็ตึงไปบ่มิอาจจะได้ยินสำเนียงที่มากระทบถึงโสตประสาท อาศัยเหตุฉะนี้ จึงมีข้ออรรถาธิบายว่า จักษุประสาทแลโสตประสาทนี้ มีปกติรับเอาซึ่งอารมณ์แต่บรรดาที่ยังมิได้มาถึง 


   ฝ่ายฆานประสาทแลชิวหาประสาทแลกายประสาทนั้น มีปกติรับรองซึ่งคันธารมณ์ แลสารมณ์ แลโผฏฐัพพารมณ์ อันมากกระทบถึง 


   อธิบายว่าฆานประสาทรับเอาซึ่งกลิ่นทั้งปวง แต่บรรดาที่เฟื่องฟ้งมากระทบกระถึงประเทศที่อยู่แห่งฆานประสาท ฝ่ายว่าชิวหาประสาทนั้น มีปกติรับเอาซึ่งรสทั้งปวง แต่บรรดาที่มากระทบถึงประเทศที่อยู่แห่งชิวหาประสาท ฝ่ายว่ากายประสาทนั้นเล่าก็รับเอาสัมผัสต่าง ๆ แต่บรรดาที่มากระทบถึงประเทศที่อยู่แห่งกายประสาทนั้นเหตุใด ว่าฆานประสาทแลชิวหาประสาทแลกายประสาทนั้นเป็นที่พำนักอาศัยแห่งฆานวิญญาณ แลชิวหาวิญญาณ แลกายวิญญาณ ๆ นั้นมีปกติยึดหน่วงได้แต่อารมณ์บรรดาที่มาติดพันอยู่ด้วยประสาทอันเป็นอาศัยแห่งตน ๆ ถ้าอารมณ์นั้นบ่มิได้มาติดพันอยู่ด้วยอาศัยแห่งตน ๆ แล้ว ฆานวิญญาณแล้วชิวหาวิญญาณแลกายวิญญาณนั้น ก็บ่มิอาจจะยึดหน่วงเอาอารมณ์นั้นไว้ให้อยู่ในอำนาจแห่งตนได้ อาศัยเหตุฉะนี้ จึงมีข้ออรรถาธิบายว่า ฆานประสาทแลชิวหาประสาทแลกายประสาทนี้ เป็นปกติรับเอาซึ่งอารมณ์แต่บรรดาที่มาถึง 


   แลจักษุประสาทนั้น มีสัณฐานน้อยเท่าศีรษะเหาประดิษฐานอยู่ในท่ามกลางแห่งตาดำ อันแวดล้อมด้วยปริมลฑลแห่งตาขาว จักษุประเทศนี้ มีสัณฐานดังกลีบอุบลเขียว อาเกียรณ์ด้วยโมลชาติอันมีพรรณอันดำ เนื้อจักษุนั้นมีสัณฐานเป็นกลีบ ๆ เป็นชั้น ๆ นับได้ ๗ ชั้น จักษุประสาทนั้นซาบตลอดทั้ง ๗ ชั้น เปรียบปราดุจปุยสำลีอันบุคคลประชีให้ดีซ้อน ๆ กันให้ได้ ๗ ชั้น แล้วแลเอาน้ำมันหอมอันข้นหยอดลงในท่ามกลาง แลน้ำมันปุยซาบสำลีทั้ง ๗ ชั้นนั้น จักษุประสาทนั้นเปรียบประดุจน้ำมันหอยอันข้นที่หยดลงในท่ามกลาง 


   จักษุประสาทนั้นเป็นเงาอย่างประหนึ่งว่ากระจก ถ้ารูปารมณ์สิ่งใดมาประดิษฐานเฉพาะหน้าในกาลใด เงาแห่งรูปารมณ์สิ่งนั้นก็ปรากฏในจักษุประสาทในกาลนั้น 


จักษุประสาทนี้ มีธาตุทั้ง ๔ เป็นผู้ช่วยอุปการะบำรุงรักษาเปรียบประดุจดังว่าขัตติยราชกุมารอันพระนมทั้ง ๔ กระทำอุปการะบำรุงบำเรอ พระนมผู้หนึ่งนั้นอุ้มไว้ พระนมผู้หนึ่งนั้นตักเอาน้ำมาโสรจสรง พระนมผู้หนึ่งนั้นนำเอาเครื่องมาประดับ พระนมผู้หนึ่งนั้นนำเอาพัชนีพัดมาวีให้ขัตติยราชกุมารอันพระนมทั้ง ๔ กระทำอุปการะบำรุงรักษามีอุปมาฉันใด จักษุประสาทนี้มีธาตุทั้ง ๔ เป็นผู้ช่วยอุปการะบำรุงรักษามีอุปไมยดังนั้น 


   แท้จริงปฐวีธาตุนั้นทรงไว้ซึ่งจักษุประสาทเปรียบประดุจพระนมที่อุ้มชูอาโปธาตุนั้นบำรุงให้สดให้ชื่นประคับประคองไว้ เปรียบประดุจพระนมที่ตักน้ำมาโสรจสรง เตโชธาตุนั้นบำรุงมิให้เปื่อยเน่า เปรียบประดุจพระนมที่เอาเครื่องประดับ วาโยธาตุนั้นบำรุงให้กลับให้กลอกได้ เปรียบประดุจพระนมอันนำเอาพัชนีมาพัดวีให้ 


   ใช่จะมีแต่ธาตุทั้ง ๔ เป็นผู้อุปการะเท่านี้หาบ่มิได้ ฤดูแลจิตแลอาหารนั้น ก็เป็นผู้ช่วยอุปถัมค์ค้ำชู อายุนั้นเป็นผู้เลี้ยงดู พรรณแลกลิ่นรสเป็นอาทินั้นเป็นบริวารแวดล้อม จักษุประสาทเป็นวัตถุที่เกิดแห่งจักษุวิญญาณ เป็นทวารแห่งจิต ๔๖ แต่บรรดาที่เป็นไปในจักษุทวารวิถีโดยอันควรแก่อารมณ์ จักษุประสาทเป็นพนักงานให้เห็นรูปสรรพสิ่งทั้งปวง 


   “วุตฺตํปิ เจตํธมฺมเสนาปตินา”  คำก่อนที่สำแดงมานั้น สมกันกับบาทพระคาถา อันพระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาสารีบุตรวิสัชนาไว้ว่า 


   “เยน จกฺขุปสาเทน รูปานิ สมนุปสฺส ปริตฺตํ สุขุมํ เอตํ อูกาสิรสมูปมํ”   


   อธิบายในพระคาถาว่า บุคคลอันเห็นรูปสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นเห็นด้วยอำนาจจักษุประสาทอันใด จักษุประสาทนั้นเป็นรูปอันน้อยเป็นสุขุมรูป มีสัณฐานน้อยเท่าศีรษะเหา พระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดีวิสัชนาไว้ฉะนี้ 


   ตกว่ากิริยาที่เห็นรูปนั้น เฉพาะเห็นด้วยจักษุประสาทอันน้อยอันละเอียดเท่านั้นเอง จะได้เห็นด้วยสสัมภารจักษุ คือเนื้อแลหนังเส้นโลหิตแลโลมา ซึ่งประดิษฐานอยู่ในกระบอกตานั้นหาบ่มิได้ 


   แลสสัมภารโสต คือเนื้อแลหนัง เส้นโลหิตโลมา ซึ่งประดิษฐานอยู่ในประเทศแห่งหูนั้นเล่า จะได้เป็นพนักงานให้ได้ยินสำเนียงทั้งปวงก็หาบ่มิได้ ที่เป็นเจ้าพนักงานให้ได้ฟังศัพท์สำเนียงนั้น คือโสตประสาทต่างหาก โสตประสาทนั้นก็เป็นสุขุมรูป เป็นรูปอันละเอียดเหมือนกันกับจักษุประสาทแปลกกันแต่ที่อยู่ โสตประสาทนั้นตั้งอยู่ในประเทศอันมีสัณฐานดังวงแหวนเป็นที่งอกขึ้นแห่งโลมชาติเส้นเล็ก ๆ สีแดงอยู่ ณ ภายในช่องแห่งสสัมภารโสต โสตประสาทนั้นมีก็มีธาตุทั้ง ๔ เป็นผู้อุปการะ มีฤดูแลจิตแลอาหารเป็นผู้อุปถัมภ์มีอายุเป็นผู้เลี้ยง มีสีแลกลิ่นแลรสแลโอชาเป็นบริวารแวดล้อมให้สำเร็จกิจเป็นวัตถุที่เกิดแห่งโสตวิญญาณ ให้สำเร็จกิจเป็นทวารแห่งจิต ๔๖ แต่บรรดาที่ประพฤติเป็นไปในโสตทวารวิถีนั้น โดยอันสมควรแก่อารมณ์เปรียบประดุจดังขัตติยราชกุมาร อันพระนมทั้ง ๔ กระทำอุปการะซึ่งมีวินิจฉัยอันกล่าวแล้วในจักษุประสาทแต่หลัง 


   แลฆานประสาทนั้นเล่า ก็เป็นสุขุมเป็นรูปอันละเอียดเหมือนกันกับโสตประสาท แปลกกันแต่ที่อยู่ ฆานประสาทนั้นตั้งอยู่ในประเทศอันมีสัณญานดังเท้าแพะ ภายในแห่งช่องสสัมภารฆาน 


   อธิบายว่าเนื้อแลหนังแลเส้นแลโลหิตแลโลมา ซึ่งประดิษฐานอยู่ในนาสิกประเทศนั้นแล ได้ชื่อว่าสสัมภารฆาน ฆานประสาทนี้ก็มีธาตุทั้ง ๔ เป็นผู้อุปการะ มีฤดูจิตเป็นอาหารเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชู มีอายุเป็นผู้เลี้ยงผู้ดูมีสีแลกลิ่นรส แลโอชาเป็นบริวารแวดล้อมให้สำเร็จกิจเป็นวัตถุที่เกิดแห่งฆานวิญญาณ ให้สำเร็จเป็นทวารแห่งจิต ๔๖ ดวง แต่บรรดาที่ประพฤติเป็นไปในฆานทวารวิถีโดยอันสมควรแก่อารมณ์ เปรียบประดุจดังขัตติยราชกุมารอันพระนมทั้ง ๔ กระทำอุปการะ มีนัยดังพรรณนามาแต่หลัง 


   แลชิวหาประสาทนั้นเล่า ก็เป็นสุขุมรูปอันละเอียดเหมือนกันแปลกกันแต่ที่อยู่ ชิวหาประสาทนั้น ตั้งอยู่ในประเทศอันมีสัณฐานดังปลายกลีบแห่งดอกอุบล อยู่เบื้องบนแห่งสสัมภารชิวหาในท่ามกลางแห่งสสัมภารชิวหานั้น ชิวหาประสาทนี้มีธาตุทั้ง ๔ เป็นผู้อุปการะ มีฤดูแลจิตแลอาหารเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชู มีอายุเป็นผู้เลี้ยงผู้ดู มีสีแลกลิ่นแลรสแลโอชาเป็นบริวารแวดล้อมให้สำเร็จกิจ เป็นวัตถุที่เกิดแลชิวหาวิญญาณ ให้สำเร็จเป็นทวารแห่งจิต ๔๖ ดวง แต่บรรดาที่ประพฤติเป็นไปในชิวทวารวิถี โดยอันควรแก่อารมณ์เปรียบประดุจขัตติยราชกุราช อันพระนมทั้ง ๔ กระทำอุปการะ มีวินิจฉัยดังวิชนามาแล้วนั้น 


   แลกายประสาทนั้นก็เป็นสุขุม อันละเอียดเหมือนกันแปลกแต่ที่อยู่กายประสาทนี้ซาบอยู่ทั่วสรีรกาย เปรียบประดุจน้ำมันอันซาบอยู่ในปุยฝ่ายอันบุคคลประชีแล้วเป็นอันดี กายประสาทนี้ก็มีธาตุทั้ง ๔ เป็นผู้อุปการะ มีฤดูแลจิตแลอาหารเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชู มีอายุเป็นผู้เลี้ยงผู้ดู มีสีแลกลิ่นแลรสแลโอชาเป็นบริวารแวดล้อมให้สำเร็จกิจเป็นวัตถุที่เกิดแห่งกายวิญญาณให้สำเร็จกิจเป็นทวารแห่งจิต ๔๖ ดวง แต่บรรดาที่ประพฤติเป็นไปในกายทวารวิถีโดยสมควรแก่อารมณ์เปรียบประดุจดังขัตติยราชกุมาร อันพระนมทั้ง ๔ กระทำอุปการะมีนัยดังวิสัชนามาแล้วนั้น 


   ตกว่ากายประสาทนี้ซาบอยู่ในอุปปาทินนกรูปสิ้นทั้งปวง แต่บรรดาที่เป็นเนื้อหยิกเจ็บนั้น แลได้ชื่อว่าอุปาทินกรูป เหมือนอย่างปลายเล็บที่พ้นเนื้อ ผมแลขนแลฟันที่หยิกไม่เจ็บนั้น ได้ชื่อว่าอนุปาทินนกรูปในอนุปาทินนกรูปนั้นหามีกายประสาทซาบอยู่ไม่ กายประสาทนี้ซาบอยู่แต่ในอุปทินนกรูปสิ้นทั้งปวงเป็นปัจจัยให้รู้โผฏฐัพพารมณ์ จะรู้จักสัมผัสว่าอ่อนว่ากระด้างนั้น อาศัยแก่กายประสาทพิบัติแล้ว กายก็เป็นเหน็บตายไปบ่มิได้รู้ซึ่งสัมผัสสรรพสิ่งทั้งปวง 


   แท้จริงประสาททั้ง ๕ นี้ มีสภาวะน้อมไปสู่อารมณ์อันควรแก่ปกติแห่งตน 


   จักษุประสาทนั้น ย่อมน้อมไปสู่อารมณ์ อันเป็นวิสัยแห่งตนเปรียบประดุจงูอันนอมจิตไปสู่จอมปลวกอันเป็นที่อยู่แห่งตน อันธรรมดาว่างูนั้นย่อมยินดีในจอมปลวก พอใจอยู่ในจอมปลวกนั้นยิ่งนัก ไปเที่ยวแสวงหาอาหารแล้วก็กลับมาเฉพาะหน้าสู่จอมปลวก จะได้ละเว้นเสียซึ่งจอมปลวกอันเป็นที่อยู่แห่งตนหาบ่มิได้ อันนี้แลอุปมาฉันใด จักษุประสาทนั้นก็เฉพาะหน้าสู่รูปารมณ์ จะได้ละเว้นเสียซึ่งรูปารมณ์อันเป็นวิสัยแห่งตนนั้นหาบ่มิได้อุปไมยดังนั้น 


   นัยหนึ่งอธิบายว่า งูนั้นถ้าจะเลื้อยไปในสถานที่ใด ๆ ก็พอใจเลื้อยไปในที่อันรก ๆ หาพอใจที่จะเลื้อยไปในประเทศที่แจ้ง ๆ นั้นไม่ อันนี้แลมีอุปไมยฉันใด จักษุประสาทนั้นก็เล็ดลอดดูไปในที่อันลี้ลับ อันบุคคลปกปิดกำบัง มีอุปมาดังงูอันพอใจที่จะเลื้อยไปในที่รก ๆ นั้น 


   แลโสตประสาทนั้น ย่อมน้อมไปสู่สัททารมณ์อันเป็นวิสัยแห่งตน เปรียบประดุจดังจระเข้อันมีจิตน้อมไปสู่ประเทศอันมีน้ำ อันธรรมดาจระเข้นั้นเป็นชาติสัตว์น้ำ มาตรแม้นว่าจะขึ้นสู่บก ก็มีจิตประหวัดอยู่ในน้ำ จะได้ละเว้นเสียซึ่งน้ำอันเป็นวิสัยแห่งตนนั้นหาบ่มิได้ อันนี้แลมีอุปมาฉันใด โสตประสาทก็เฉพาะหน้าสู่สัททารมณ์จะได้ละเว้นเสียซึ่งสัททารมณ์ อันเป็นวิสัยแห่งตนหาบ่มิได้มีอุปไมยดังนั้น 


   นัยหนึ่งอธิบายว่า จระเข้นั้นหูไว หูนั้นระวังอยู่ที่จะฟังเสียง ตรับอยู่ที่จะฟังเสียง เมื่อซ่อนตัวอยู่ในน้ำอันเป็นวังนั้น ถ้าได้ยินสำเนียงสัตว์อันควรจะเป็นภักษาหารแห่งตน ปรากฏในประเทศที่ใด ก็โผนโลดไล่ไปในประเทศที่นั้น แลมีอุปมาฉันใด โสตประสาทนั้นก็ระวังอยู่ในที่จะฟังเสียง ตรับอยู่ที่จะฟังศัพท์สำเนียงต่าง ๆ แต่พอได้ยินแว่วก็แล่นถึง แล่นไปในประเทศที่ปรากฏแห่งสำเนียง มีอุปไมยดังนั้น 


   แลฆานประสาทนั้น ย่อมน้อมไปสู่คันธารมณ์ อันเป็นวิสัยแห่งตนเปรียบประดุจปักษีชาติ อันมีจิตน้อมไปในประเทศอากาศอันธรรมดานกนั้น มีอากาศเป็นวิสัย มาตรแม้นว่าจะลงจับอยู่ที่พื้นปฐพีก็ดี จับอยู่ที่พฤกษาลดาวัลย์ พนัสพนมไพรที่ใด ๆ ก็ดี ก็มีจิตประหวัดอยู่ในอากาศจะได้สละละวางเสียซึ่งอากาศหามิได้ อันนี้แลมีอุปมาฉันใด ฆายนประสาทนั้น ก็อยู่เฉพาะหน้าคันธารมณ์จะได้เว้นเสียซึ่งคันธารมณ์ อันเป็นวิสัยแห่งตนนั้นหาบ่มิได้มีอุปไมยดังนั้น 


   แท้จริงฆานประสาทนี้ ไม่รู้สละละเมินซึ่งกลิ่นใดอันหนึ่ง สุดแท้แต่กลิ่นมากระทบถึงแล้ว ก็รับรองเอาเป็นของแห่งตนสิ้นทุกสิ่งทุกอัน กลิ่นเผ็ด กลิ่นร้อน กลิ่นเปรี้ยว กลิ่นหวาน กลิ่นฝาด กลิ่นเบื่อ กลิ่นหอม กลิ่นเหม็น สรรพกลิ่น นั้นแลฆานประสาทรับรองสิ้น ฆานประสาทจะได้เลือกได้เว้นเสียซึ่งกลิ่นอันชั่ว ๆ เลือกเอาแต่กลิ่นดี ๆ นั้นหาบ่มิได้ เพราะเหตุว่ากลิ่นนั้นเป็นวิสัยแห่งตน มีอุปมาดังปักษีชาติอันอากาศเป็นวิสัยมิได้สละละวางเสียซึ่งอากาศนั้น 


   แลชิวหาประสาทนั้น ย่อมน้อมไปสู่รสารมณ์อันเป็นวิสัยแห่งตนเปรียบประดุจสุนัขบ้าน อันมีจิตน้อมไปในบ้านอันเป็นวิสัยแห่งตน ธรรมดาว่าสุนัขบ้านนั้น ย่อมรักใคร่ซึ่งถิ่นแห่งตน ผูกพันในถิ่นแห่งตน ถึงถิ่นแห่งตนนั้นบังเกิดพิบัติด้วยอันตรายพอใจที่จะไปจากถิ่นแห่งตน สนัขรักถิ่นมีจิตน้อมไปในถิ่นแห่งตน แลมีอุปมาฉันใด ชิวหาประสาทก็น้อมไปสู่รสารมณ์อันเป็นวิสัยแห่งตน มีอุปไมยดังนั้น 


   แลกายประสาทนั้น ย่อมน้อมไปสู่โผฏฐัพพารมณ์อันเป็นวิสัยแห่งตน เปรียบประดุจดังสุนัขจิ้งจอก อันมีจิตน้อมไปในป่าช้าผีดิบ ธรรมดาว่าสุนัขจิ้งจอกนั้นย่อมรักใคร่ในป่าช้าผีดิบ ผูกพันอยู่ในป่าช้าผีดิบบ่มิได้วาง เพระเหตุที่ได้กินซากอสุภเป็นอาหารมีอุปมาฉันใด กายประสาทนั้นก็น้อมไปสู่โผฏฐัพพารมณ์อันเป็นวิสัยแห่งตนมีอุปไมยดังนั้น 


   สำแดงมานี้ โดยนัยพิสดารตามพระบาลี แต่นี้จะเก็บเอาแต่ใจความมาวิสัชนาโดยสังเขป แต่พอเป็นอุปการะแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาบำเพ็ญเพียรในพระวิปัสสนากรรมฐานนั้น แท้จริงอุปาทายรูป ๒๔ ประการนั้น เมื่อจัดโดยนัยแห่งพระอภิธัมมัตถสังคหะนั้นจัดเป็นประสาทรูป ๕ วิสัยรูป ๔ ภาวะรูป ๒ หทัยรูป ๑ ชวิตรูป ๑ อาหารรูป ๑ ปริจเฉทรูป ๑ วิญญัติรูป ๒ วิการรูป ๓ ลักษณะรูป ๔ ประสาทรูป ๕ นั้นได้สำแดงแล้วโดยนัยพิสดาร แลรูปซึ่งจะวิสัชนาไปในเบื้องหน้า ตั้งแต่วิสัยรูปไปนั้นจะสำแดงแต่โดยนัยสังเขป 


   นักปราชญ์พึงสันนิษฐานเถิดว่า วิสัยรูป ๔ ประการนั้น ได้แก่อารมณ์ทั้ง ๔ ประการ คือ รูปารมณ์ประการ ๑ สัททารมณ์ประการ ๑ คันธารมณ์ประการ ๑ รสารมณ์ประการ ๑ เป็น ๔ ประการด้วยกัน 


   รูปารมณ์นั้นได้แก่รูปสรรพสิ่งทั้งปวง รูปอันประกอบด้วยวิญญาณก็ดี รูปอันหาวิญญาณบ่มิได้ก็ดี สุดแท้แต่เป็นรูปควรจะเห็นเป็นอารมณ์แห่งจิต อันยุติในจักษุทวารแล้ว ก็ได้ชื่อว่ารูปารมณ์สิ้นด้วยกัน 


   แลสัททารมณ์นั้นได้แก่เสียงสรรพสิ่งทั้งปวง เสียงเพราะก็ดี เสียงไม่เพราะก็ดี เสียงสัตว์อันประกอบด้วยวิญญาณก็ดี เสียงฆ้อง เสียงเครื่องดุริยดนตรี พิณพาทย์ทั้งปวงก็ดี สุดแท้แต่ว่าเป็นเสียงเป็นอารมณ์แห่งจิตอันยุติในโสตทวารแล้ว ก็ได้ชื่อว่าสัททารมณ์สิ้นด้วยกัน 


   แลคันธารมณ์นั้นได้แก่สรรพสิ่งทั้งปวง กลิ่นหอม กลิ่นเหม็น กลิ่นร้อน กลิ่นเย็น กลิ่นสิ่งใด ๆ ก็ดี สุดแท้แต่ว่าเป็นกลิ่นอันควรจะเป็นอารมณ์แห่งจิต อันยุติในฆานทวารแล้วก็ได้ชื่อว่า คันธารมณ์สิ้นด้วยกัน แลรสารมณ์ ได้แก่สรรพสิ่งทั้งปวง รสเปรี้ยว รสเค็ม รสเฝื่อนฝาด รสเผ็ด รสแสบ รสขม รสจืด รสหวาน รสสิ่งใด ๆ ก็ดี สุดแต่ว่าเป็นรสควรจะเป็นอารมณ์แห่งจิตอันยุติในชิวหาทวารแล้ว ก็ได้ชื่อว่ารสารมณ์สิ้นทั้งนั้น ประสมเข้าด้วยกันเป็นอารมณ์ ๔ ประการ 


   อารมณ์ทั้ง ๔ ประการนี้ สมเด็จพระศาสดาจารย์ ตรัสเทศนาว่าวิสัยรูป ๔ ประการ 


   แลภาวะรูป ๒ ประการนี้ คืออิตถีภาวรูปประการ ๑ ปริสภาวรูปประการ ๑ เป็น ๒ ประการด้วย 


   อิตถีภาวรูปนั้น บังเกิดเนื่อง ๆ กันอยู่ในสันดานแห่งสตรีบ่มิได้รู้ขาดสาย อิตถีภาวรูปนี้ เป็นใหญ่ในที่จะกระทำให้รูปกายเป็นสตรีให้กิริยามารยาทอากัปปะอาการทั้งปวง เป็นกิริยามารยาทอากัปปะอาการแห่งสตรี 


   ก็ฝ่ายว่าปุริสภาวรูปนั้น บังเกิดเนื่อง ๆ กันอยู่ในสันดานแห่งบุรุษมิได้รู้ขาดสาย ปุริสภาวรูปนี้ เป็นใหญ่ในที่จะกระทำให้รูปกายเป็นบุรุษ ให้กิริยามารยาทอากัปปะอาการทั้งปวงเป็นกิริยามารยาทอากัปปะแห่งบุรุษ 


   ถ้าบุรุษจะกลายเป็นสตรี ขณะเมื่อเพศจะกลับเป็นสตรีนั้นปุริสภารูปดับไป บ่มิได้บังเกิดสิ้นภาวะ ๑๗ ขณะจิต เมื่อปุริสภาวรูปดับไปแล้วไม่บังเกิดล่วงไปได้ถึง ๑๗ ขณะจิตแล้วอิตถีภาวรูปจึงบังเกิดขึ้นในลำดับนั้น 


   เมื่ออิตถีภาวรูปบังเกิดขึ้นแล้ว รูปก็กลายเป็นสตรีไป กิริยามารยาทอากัปปะอาการทั้งปวง ก็กลายเป็นสตรีไปในกาลนั้น 


   ถ้าหญิงจะกลับเพศเป็นชายเล่า ขณะเมื่อเพศจะกลายเป็นชายนั้นอิตถีภาวรูปก็ดับไป บ่มิได้บังเกิดสิ้นภาวะ ๑๗ ขณะจิต เมื่ออิตถีภาวรูปดับล่วงไปไม่บังเกิดถึง ๑๗ ขณะจิตนั้นแล้วปุริสภาวรูปก็บังเกิดขึ้นในสันดาน ครั้นปุริสภาวรูปกายบังเกิดแล้วรูปกายก็กลายเป็นบุรุษ กิริยามารยาทอากัปปะอาการทั้งปวง ก็กลายเป็นบุรุษสิ้นในกาลนั้น 


   สตรีจะกลายเป็นบุรุษนั้นอาศัยด้วยกุศลมีกำลัง กุศลที่ตนได้รักษาศีล ๘ เว้นจากเมถุนสังวาสนั้นก็ดี กุศลที่ตนได้รักษาศีลกาเมสุมิจฉาจารไม่เอาใจออกนอกสามีนั้นก็ดี กุศลทั้งสองประการนี้ ถ้ามีกล้าหาญอยู่ในสันดานสตรีภาพผู้ใด ถ้าสตรีภาพผู้นั้นมีความปรารถนาที่จะเป็นชาย ก็จะได้เป็นชายสำเร็จมโนรถความปรารถนากุศลกล้ามีกำลังแล้ว เพศสตรีนั้นก็จะกลับกลายเป็นบุรุษไป กุศลนั้นเข้าชักนำกำจัดเสียซึ่งอิตถีภาวรูปนั้นดับสูญไปแล้ว ก็ตกแต่งปุริสภาวะให้เกิดขึ้นในสันดาน ให้รูปกายแลกิริยามารยาท อากัปปะอาการทั้งปวงกลับกลายเป็นบุรุษให้เห็นประจักษ์แก่ตาในอัตตภาพชาตินี้ 


   เพศสตรีกลายเป็นบุรุษนั้น มีเยี่ยงอย่างแต่ปางก่อนครั้งสมเด็จพระพุทธองค์ ยังทรงทรมานมีพระชนม์โปรดเวไนยสรรพสัตว์อยู่นั้น สตรีผู้หนึ่งมีนามโคตรมิได้ปรากฏในวาระพระบาลี สตรีผู้นั้นมีศรัทธาไปบวชเป็นนางภิกษุณีในพระศาสนา อุตสาหะรักษาศีลบริสุทธิ์เป็นอันดี นางภิกษุณีนั้น ครั้นว่ามีจิตอันเบื่อหน่ายจากที่จะเป็นสตรีภาพมีความปรารถนาจะใคร่เป็นบุรุษ เมื่อมีความปรารถนาดังนั้น อาศัยด้วยกุศลกล้า อิตถีภาวรูปก็อันตรธานหาย ปุริสภาวรูปที่เป็นใหญ่กระทำให้รูปกายเป็นผู้ชายนั้นก็บังเกิดขึ้นมาใหม่ทันใด นางภิกษุณีก็กลายเป็นบุรุษไปในกาลนั้น ครั้นกลายเป็นบุรุษไปแล้ว สมเด็จพระพุทธองค์ก็ทรงกรุณาโปรดให้มาอยู่กับภิกษุสงฆ์ทั้งปวง 


   ฝ่ายข้างบุรุษเล่าที่กลายเป็นสตรีนั้นก็มีมาแต่ปางก่อน บุตรชายโสโรยเศรษฐี อยู่ในโสโรยนครแต่ครั้งก่อน เมื่อสมเด็จพระพุทธองค์ยังทรงทรมานมีพระชนม์โปรดเวไนยสรรพสัตว์อยู่นั้น บุตรชายเศรษฐีนั้นวันหนึ่งออกไปภายนอกพระพารา ลงไปสู่ท่าเพื่อจะอาบน้ำ ได้เห็นพระมหากัจจายนเถระท่านยืนห่มผ้าจีวรอยู่ในที่แห่งหนึ่ง ก็บังเกิดความปรารถนาอันเป็นบาปว่า พระมหาเถระองค์นี้รูปร่างท่านงามดีนักหนา ถ้าเป็นภรรยาของอาตมานี้จะดีทีเดียว ข้อหนึ่งภรรยาของอาตมานี้ ถ้ามีรูปโฉมสีสัณฐ์พรรณอย่างพระมหาเถระองค์นี้จะดีทีเดียว เมื่อจิตคิดลาลมแต่เท่านี้ ปุริสภารูปนั้นก็อันตราธานหาย รูปกายก็กลายเป็นสตรีไปในขณะบัดเดียวนั้น ครั้นกลายเป็นสตรีไปแล้ว ก็หนีไปสู่เมืองตักกศิลา ไปอยู่เป็นภรรยาของบุตรชายเศรษฐีเมืองตักกศิลา อยู่จำเนียรนานมาเบื้องหน้าได้พบกันกับสหายให้สหายไปอาราธนานิมนต์พระมหากัจจายนเถระมาฉัน กระทำอภิวันท์นบน้อมนมัสการขอประทานโทษ ครั้นพระมหาเถระเจ้าโปรดให้อภัยโทษแล้วอิตถีภาวรูปก็อันตรธานหาย ปุริสภาวรูปที่เป็นใหญ่ในที่กระทำให้เป็นผู้ชายนั้นจึงบังเกิดขึ้น กระทำในรูปกายเป็นผู้ชายคงคืนดังเก่า 


   ว่ามาทั้งนี้ จะให้เห็นว่าหญิงจะกลายเป็นชายนั้น อาศัยด้วยกุศลมีกำลัง ฝ่ายผู้ชายจะกลายเป็นหญิงนั้น ก็อาศัยด้วยมีความประมาทพลาดพลั้งลงที่ใดที่หนึ่งแล้ว เพศก็กลายเป็นสตรีไป บุรุษจะเป็นสตรีนี้มีง่าย สตรีจะใคร่เป็นผู้ชายนั้นเป็นอุดมเพศ เป็นเพศอันอุดม บุคคลอันปรารถนาปัจเจกภูมิ แลพุทธภูมินั้น จะสำเร็จก็อาศัยด้วยอยู่ในเพศเป็นบุรุษ ๆ นั้น จึงสร้างบารมีปรารถนาพุทธภูมิปัจเจกภูมินั้นก็ได้ ถ้าเป็นสตรีเพศอยู่แล้ว จะสร้างบารมีปรารถนาพุทธภูมิ ปัจเจกภูมินั้นขัดอยู่ ให้ปรารถนาเป็นบุรุษเสียก่อนครั้นได้เป็นบุรุษแล้วจึงให้ปรารถนาพุทธภูมิ ปัจเจกภูมิ ความปรารถนาจึงจะสำเร็จ ถ้าไม่ปรารถนาเป็นบุรุษก่อน แลปรารถนาตรงเอาพุทธภูมิ ปัจเจกภูมินั้น ความปรารถนาไม่สำเร็จ เหตุฉะนี้จึงว่าเพศบุรุษนั้นได้ชื่อว่าอุดมเพศ อุดมกว่าเพศสตรีพึงเข้าใจเถิดว่าพรรณนามาทั้งนี้ จะให้เห็นแจ้งว่า อิตถีภาวรูปนั้นเป็นใหญ่ที่จะตกแต่งให้รูปกายเป็นบุรุษ

แลหทัยรูปนั้นพึงเข้าใจว่าได้แก่หทัยวัตถุเนื้อหัวใจนั้น แลเรียกว่าหทัยรูป เนื้อหัวใจนั้นเดิมทีก็จัดเข้าใจหมวดปฐวีธาตุจัดเป็นมหาภูตรูปแล้ว มาภายหลังจัดเป็นหทัยรูปเล่าอาศัยเหตุอันใด อาศัยว่าเนื้อหัวใจนั้นเป็นที่ตั้งวิญญาณ เป็นใหญ่กว่าเนื้อทั้งปวงวิเศษแปลกกว่าก้อนเนื้อทั้งปวงนั้นแลท่านจึงจัดเป็นหทัยรูป ด้วยสามารถจะให้เห็นแปลกกันนั้น 


   แลชีวิตรูปนั้นจะได้แก่สิ่งอันใด ชีวิตรูปนั้น ได้แก่รูปชีวิตินทรีย์สำแดงโดยประเภท ชีวิตินทรีย์นี้มี ๒ ประการ คือรูปชีวิตินทรีย์ประการ ๑ อรูปชีวิตินทรีย์ประการ ๑ เป็น ๒ ประการฉะนี้ 


   อรูปชีวิตินทรีย์นั้น ได้แก่จิตแลเจตสิก แต่บรรดาจิตแลเจตสิกนั้นท่านจัดเป็นอินทรีย์ประการ ๑ ชื่อว่าอรูปชีวิตินทรีย์ 


   แลอาการ ๓๒ อันประชุมกันนั้น ท่านก็จัดเป็นอินทรีย์ประการ ๑ ชื่อว่ารูปชีวิตินทรีย์ รูปชีวิตินทรีย์นี้แล ท่านยกขึ้นเป็นรูปประการ ๑ ชื่อว่าชีวิตรูป 


   แท้จริงอาการ ๓๒ นี้ เมื่อเรียกแต่ละอย่าง ๆ ก็มีชื่อต่าง ๆ กัน ชื่อว่าผม ชื่อว่าเล็บ ชื่อว่าฟันเป็นต้น ครั้นว่าจัดเป็นหมวด ๆ กัน ก็เรียกว่าปฐวีธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ ครั้นว่าธาตุทั้ง ๔ ประการ ประชุมกันเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียว ก็เรียกว่ารูปชีวิตินทรีย์ มีครุวนาดุจว่า รถ ๆ นั้นเมื่อเรียกแต่ละสิ่ง ๆ ก็เรียกว่างอน ว่าเอก ว่าแปรก ว่าดุม ว่าเพลา ว่ากำ ว่ากง ครั้นเรียกรวมกันเข้าก็เรียกว่าราชรถอันนี้มีฉันใด 


   อาการ ๓๒ นั้นเมื่อเรียกเรียงออกไป ก็ได้นามชื่อว่าผม ชื่อว่าขน ชื่อว่าเล็บ ชื่อว่าฟันเป็นต้น ครั้นจัดเป็นหมวดเข้าก็เรียกว่า ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ครั้นรวมกันเข้าสิ้นทั้งนั้น ก็เรียกชื่อว่า ชีวิตรูป อุปไมยดังทัพพะสัมภาระทั้งปวงมีกำมีกงเป็นต้น อันประชุมกันแล้ว และได้นามปรากฏว่า ราชรถนั้น 


   ทีนี้จะว่าด้วยอาหารรูปสืบต่อไป อาหารรูปนั้นได้แก่กวฬิงการาหาร คือสิ่งของที่เราท่านบริโภคทุกวันนี้ ข้าวและน้ำขนมของกินมัจฉะมังสะทั้งปวงนี้ จัดเป็นรูปประการ ๑ ชื่อว่าอาหารรูป แต่ทว่าเมื่อยังไม่ได้บริโภคนั้น ยังไม่ได้ชื่อว่าอาหารรูปก่อน ต่อเมื่อได้บริโภคแล้วอาหารนั้นซับซาบไปแล้ว จึงได้ชื่อว่าอาหารรูป 


   โอชะแห่งอาหารอันซับซาบไปทั่วสกลกายนั้น ซาบทั่วเมื่อเพลาปุจจุสมัย คือเวลาจะใกล้รุ่งนั้นแลเป็นเพลาอาหารซับซาบทั่วสกลกาย โอชะอาหารนั้นซาบไปทั่วทั้งขุมผมและขุมขน เหตุดังนั้นบุคคลทั้งปวงจึงนอนเป็นสุขในเวลาจะใกล้รุ่งนั้นยิ่งกว่าเพลาทั้งปวง 


   จะฝันเห็นเล่า ฝันในเวลาจะใกล้รุ่งและแก่เพลาทั้งปวง เหตุว่ามีความสบาย เพราะโอชะอาหารซับซาบทั่วทั้งสกลกายนั้น มีครุวนาดังพฤกษาชาติต้นไม้ทั้งหลายอันงามประหลาดเมื่อเพลาจะใกล้รุ่ง ธรรดาว่าต้นไม้นี้งามในเพลาจะใกล้รุ่งนั้นยิ่งกว่าเพลาทั้งปวง เหตุว่าเพลาจะใกล้รุ่งนั้นรสแผ่นดินซับซาบทั่วทุกกิ่งน้อยกิ่งใหญ่ ใบอ่อนและใบแก่ทั้งปวง รสแผ่นดินนั้นจำเดิมแต่หัวค่ำก็ซับซาบขึ้นไปโดยลำดับ ซาบไปในลำต้นแล้วก็ซาบไปในกิ่งใหญ่ ๆ ครั้นแล้วก็ซับซาบไปในกิ่งน้อย ๆ ซาบออกไป ๆ เมื่อถึงซึ่งเพลาปัจจุสมัยก็ซาบไปทุกใบทุกก้านนั้นแล ต้นไม้จึงมีสีอันงามหนักหนาในเพลานั้น ครั้นว่ารุ่งขึ้นแล้ว รสแผ่นดินก็ถอยลงมา ๆ จากใบแล้วก็ถอยลงมาจากกิ่ง ถอยลงมาจากลำต้นลงไป ๆ ตราบเท่าถึงแผ่นดินต่อเพลาค่ำลงอีกเล่า รสแผ่นดินนั้นจึงกลับซับซาบขึ้นไปเหมือนในหนหลัง ต้นไม้ต้นใดรสแผ่นดินซับซาบอยู่ ต้นไม้นั้นมีสัณฐานพรรณในก้านงามเป็นที่นำมาซึ่งความเลื่อมใส 


   ต้นไม้ต้นใดรสแผ่นดินซับซาบไปมิได้ทั่ว ต้นไม้นั้นก็มีใบก้านอันเหี่ยวแห้งคร่ำคร่า ถึงซึ่งสภาวะแก่เฒ่าชราตายยืนต้นอยู่ก็มี เป็นทั้งนี้เพราะรสแผ่นดินมิได้ซาบกันขึ้นไป  “เสยฺยถา” อันนี้แลมีฉันใด กายแห่งเราท่านทั้งปวง เมื่ออาหารซับซาบอยู่ทั่วก็จำเริญครัดเคร่งอยู่โดยสิริสวัสดี ครั้นอาหารซับซาบไปมิได้ทั่วแล้ว ก็เหี่ยวแห้งคร่ำคร่าถึงภาวะแก่เฒ่าชราทุพพลภาพทุกสสิ่งทุกประการ เมื่อหนุ่มเมื่อสาวอยู่นั้นถึงนอนก็หลับสนิทแรงก็มาก ผิวเนื้อก็ครัดเคร่งเปล่งปลั่งอยู่ เนื้อทั้งปวงอาศัยด้วยอาหารซับซาบอยู่ทั่วทุกขุมขนและขุมผม ครั้นว่าล่วงเข้าปัจฉิมวัยอาหารก็ไม่ซับซาบเหมือนแต่ก่อนแล้ว นอนก็มิใคร่จะหลับ ผมที่ดำก็กลับขาว เนื้อหนังที่เคร่งครัดก็เหี่ยวแห่งหดหู่เป็นเกลียว เรี่ยวแรงนั้นก็ทุพพลภาพลดถอยน้อยไป อาศัยแก่อาหารไม่ซับซาบเป็นปกติอย่างแต่ก่อน มีอุปมาดังต้นไม้ อันรสแผ่นดินมิได้ซับซาบทั่วไป และมีใบก้านอันคร่ำเคร่งเหี่ยวแห่งไปดูมิได้งามแก่ตาโลกทั้งปวงนั้น 


   อาหารนี้เป็นใหญ่ในที่จะอุปถัมภ์ค้ำชูซึ่งรูป เหตุฉะนี้ท่านจึงจัดเป็นรูปอันหนึ่ง ชื่อว่าอาหารรูป 


   และปริจเฉทรูปนั้นจะได้แก่สิ่งอันใด 


   ปริจเฉทรูปนั้นได้แก่อากาศธาตุ อากาศนั้นแปลว่า เปล่า ธาตุนั้นแปลว่าธาตุ พึงเข้าใจเถิดว่า บรรดาที่เปล่า ๆ อยู่ในกายแห่งเราทั้งหลายคือช่องหูช่องปากช่องจมูกเป็นอาทิ นี้แลเรียกว่าอากาศธาตุ แต่บรรดาช่องเปล่า ๆ อยู่ในกายนี้ ได้ชื่อว่าอากาศธาตุทั้งสิ้น อากาศธาตุนี้จัดเป็นรูปประการ ๑ ชื่อว่าปริจเฉทรูป 


   และวิญญัติรูป ๒ ประการ คือ กายวิญญัติประการ ๑ วจีวิญญัติประการ ๑ 


   กายวิญญัตินั้น ได้แก่กายแห่งเราท่านทั้งปวง อันหวั่นไหวอยู่ในอิริยาบถทั้ง ๔ คือขณะเมื่อนั่งลงก็ดีลุกขึ้นก็ดีนอนลงก็ดี ขณะเมื่อเที่ยวนั้นก็ดี ได้ชื่อว่าวิญญัติสิ้นทั้งนั้น สุดแท้แต่ว่าไหวกายขณะใดขณะนั้นก็ได้ชื่อว่ากายวิญญัติ 


   และวจีวิญญัตินั้น ได้แก่วาจาที่เปล่งออกขณะเมื่อพูดจาปราศรัยเจรจาไปเจรจามาก็ดี ขณะเมื่อขับเมื่อร้องเมื่อสวดเรียนว่ากล่าวสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดี ได้ชื่อว่าวิญญัติทั้งสิ้น สุดแท้แต่ออกวาจาขณะใดขณะนั้นก็ได้ชื่อว่าวจีวิญญัติ 


   กายวิญญัติและวจีวิญญัติ ๒ ประการนี้ ท่านจัดเป็นวิญญัติรูป ๒ ประการ 


   และวิการรูป ๓ ประการนั้น คืออันใดบ้าง 


   วิการรูป ๓ ประการนั้น คือ รูปัสสลหุตาประการ ๑ รูปัสสมุทุตาประการ ๑ รูปัสสกัมมัญญตาประการ ๑ เป็น ๓ ประการด้วยกัน รูปัสสลหุตานั้น แปลว่า ความเบาแห่งรูป 


   อธิบายว่า ขณะเมื่อเราท่านทั้งปวงจะกระทำการกุศลก็ดี จะกระทำการอกุศลก็ดี และมีกายอันเบาประหลาดขึ้น กายนั้นเบาว่องไวอยู่ในที่จะกระทำการทั้งปวงนั้น ได้ชื่อว่ารูปัสสลหุตา 


   และรูปัสสมุทุตานั้น แปลว่า ความอ่อนแห่งรูป 


   อธิบายว่า รูปกายอันมิได้กระด้างกระเดื่องอยู่ในที่กระทำการทั้งปวง อ่อนน้อมไปในที่กระทำการทั้งปวงนั้น ได้ชื่อว่ารูปัสสมุทุตา 


   และรูปัสสกัมมัญญตานั้น แปลว่า ดีในการแห่งรูป 


   อธิบายว่า เมื่อเราท่านกระทำการสรรพสิ่งทั้งปวงนั้น ถ้ามีกายอันสบายอยู่ในที่กระทำการ ไม่ฉุกเฉินยับเยินไปด้วยทุกข์ภัยในที่อันใดอันหนึ่ง กายนั้นดีอยู่ในที่กระทำการ ควรอยู่ในการไม่เป็นอันตรายอันใดอันหนึ่งนั้นแล ได้ชื่อว่ารูปัสสกัมมัญญตา 


   พึงเข้าใจเถิดว่า รูปัสสลหุตา รูปัสสมุทุตา รูปัสสกัมมัญญตา ๓ ประการนี้ ท่านจัดเป็นวิการรูป ๓ ประการ 


   แลลักษณะ ๔ ประการนั้น คืออันใดบ้าง ลักษณะรูป ๔ ประการ คือ รูปัสสอุจจโยประการ ๑ รูปัสสัตติประการ ๑ รูปัสสชรตาประการ ๑ รูปัสสอนิจจตาประการ ๑ เป็น ๔ ประการด้วยกัน 


   รูปัสสอุจจโยนั้น ก่อให้เกิดแห่งรูป 


   อธิบายว่า รูปใดเกิดขึ้นในเดิมแรกเมื่อตั้งปฏิสนธิ รูปอันนั้นได้ชื่อว่าอุจจยรูป 


   และสันตติรูปนั้น ได้แก่รูปอันบังเกิดสืบ ๆ ให้ใหญ่วัยเป็นหนุ่มเป็นสาว รูปอันใดบังเกิดสืบต่อให้ใหญ่ให้วัยเป็นหนุ่มเป็นสาวนั้น รูปอันนั้นได้ชื่อว่าสันตติรูป 


   และชรตารูปนั้น ได้แก่รูปอันแก่เฒ่าชราคร่ำคร่าลง รูปกายแห่งเราท่านทั้งหลาย อันแก่เฒ่าชรา ตามืด หูหนัก ฟันหัก แก้มตอบ สันหลัง ขอถดถอยกำลัง เนื้อหนังหดหู่เป็นเกลียวนั่นแลได้ชื่อว่าชรตารูป 


   แลอนิจจตารูปนั้น คือ รูปอันไม่เที่ยงเกิดแล้วและถึงซึ่งสถาวะฉิบหายทำลายไป พึงเข้าใจเถิดว่ารูปทั้งปวงอันมีนัยดังพรรณนามาฉะนี้ ได้ชื่อว่าอุปทายรูป เหตุว่าอาศัยซึ่งมหาภูตรูปทั้ง ๔ ประการ แล้วจึงบังเกิดมี 


   และรูปทั้งหลายนี้  “อตีตํ วา”  ที่ล่วงไปแล้วก่อน ๆ นั้นได้ชื่อว่าอดีตรูป 


   “อนาคตํ วา” รูปอันจะบังเกิดสืบไปในภายหน้านั้น ได้ชื่อว่าอนาคตรูป 


   “ปจฺจุปฺปนฺนํ วา”  รูปอันบังเกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น ได้ชื่อว่าปัจจุบันรูป 


   “อชฺฌตฺตํ วา”  รูปที่บังเกิดในภายใน คือประสาททั้ง ๕ มีจักษุประสาทเป็นต้น มีกายประสาทเป็นปริโยสานนั้น ได้ชื่อว่าอัชฌัตตรูป 


   อัชฌัตตรูปนั้น แปลว่ารูปภายใน ประสาททั้ง ๕ คือ จักษุประสาท โสตประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท กายประสาทนั้นประดิษฐานอยู่ภายใน อาศัยเหตุดังนั้น จึงได้ชื่อว่าอัชฌัตตรูป 


   “พหิพฺธา วา” และรูปนอกจากประสาททั้ง ๕ นั้น ได้ชื่อว่าพหิทธารูป 


   อธิบายว่า เป็นรูปภายนอกไม่ประดิษฐานในภายในเหมือนประสาททั้ง ๕ เหมือนอย่างหัวใจ ตับ ปอด และม้าม ไส้น้อย ไส้ใหญ่ทั้งปวงนั้น ก็ตั้งอยู่ในภายในตน แต่ทว่าไม่เป็นภายในเหมือนด้วยประสาททั้ง ๕ เหตุดังนี้ท่านจึงไม่จัดเป็นอัชฌัตตรูป ท่านจัดเป็นอัชฌัตตรูปเป็นรูปภายในนั้น แต่ประสาททั้ง ๕ นอกกว่านั้นท่านจัดเป็นพหิทธารูปสิ้นทั้งนั้น 


   “โอฬาริกํ วา”  และรูปที่หยาบ ๆ คือรูปารมณ์ประการ ๑ สัททารมณ์ประการ ๑ คันธารมณ์ประการ ๑ รสารมณ์ประการ ๑ ปฐวีธาตุประการ ๑ เตโชธาตุประการ ๑ วาโยธาตุประการ ๑ เป็น ๗ ประการด้วยกัน เอาประสาททั้ง ๕ มาใส่เข้าด้วยเป็น ๑๒ รูป ทั้ง ๑๒ ประการนี้ได้ชื่อว่าโอฬาริกรูป ว่าเป็นรูปอันหยาบ 


   “สุขุมํ วา ” และรูปนอกออกไปกว่า ๑๒ ประการนี้ ได้ชื่อว่าสุขุมรูป แปลว่ารูปอันละเอียด 


   “หีนํ วา”  รูปที่ชั่ว ๆ นั้นได้ชื่อว่าหีนรูป  “ปณีตํ วา” รูปที่งาม ๆ ดี ๆ ได้ชื่อว่าปณีตรูป  “ยํ ทูเร วา สนฺติเก วา” รูปที่อยู่ไกล ๆ นั้นได้ชื่อว่าทูเรรูป รูปที่อยู่ใกล้นั้นได้ชื่อว่าสันติเกรูป 


   “ตเทกชฺฌํ อภิสญฺญูหิตฺวา” สมเด็จพระมหากรุณาประมวลรูปทั้งปวงเข้าเป็นหมู่หมวดเป็นกองอันเดียว จึงให้ชื่อว่ารูปขันธ์ 


“เกนตฺเถน”  เหตุใดจึงได้ชื่อว่ารูป 


   อธิบายว่า ธรรมดาอันชื่อว่ารูป ๆ นี้ อาศัยด้วยรู้ฉิบหายด้วยร้อนเย็น รู้ฉิบหายด้วยความอยากข้าวอยากน้ำ รู้ฉิบหายด้วยโรคาพยาธิต่าง ๆ นานา ได้สำแดงรูปขันธ์โดยสังเขปแต่เท่านี้ 


  แต่นี้จะแสดงวิญญาณขันธ์สืบต่อไป 


  และวิญญาณขันธ์นั้น ได้แก่จิต ๘๙ โดยสังเขป พิศดาร ๑๒๑ ที่จัดจิต ๘๙ โดยสังเขปนั้น จัดเป็นกามาพจรจิต ๕๔ รูปาพจรจิต ๑๕ อรูปาพจรจิต ๑๒ โลกุตตรจิต ๘ ประสมเข้าด้วยกันเป็น ๘๙ ดวง 


  และกามาพจร ๕๔ นั้นจัดเป็นอกุศลจิต ๑๒ ดวง คือเป็นโลภมูล ๘ โทสมูล ๒ โมหมูล ๒ เป็น ๑๒ ดวงด้วยกัน 


  โลภมูล ๒ ดวงนั้น จัดเป็นทิฏฐิสัมปยุต ๔ ดวง อย่างไรจึงเรียกว่า ทิฏฐิสัมปยุต อธิบายเป็นประการใด 


  อธิบายว่า จิตอันประกอบด้วยความหวงแหนในสิ่งของทั้งปวงอันประกอบด้วยวิญญาณและวิญญาณมิได้ มีความรักใคร่ในสิ่งของทั้งปวงนั่นมั่นคง ความรักนั้นตรึงตราอยู่มีครุวนาดุจเขม่ากับน้ำมันยางอันตรึงตราอยู่ที่ผ้าสาฎกอันขาว จะยกสิ่งของ ๆ ตนออกทำบุญให้ทานนั้นยกแแกมิได้ ถ้าเห็นสิ่งอันใดเป็นของ ๆ เขาแล้ว ดำริแต่จะน้อมเอามาเป็นของ ๆ ตน ความโลภเห็นปานดังสำแดงมาฉะนี้ได้ชื่อว่าทิฏฐิสัมปยุต 


  มีสิ่งของสิ่งใดแล้วถือมั่นว่าของ ๆ เรา ๆ มิให้กระจัดกระจาย ไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่ง เป็นอย่างนั้นแลพึงเข้าใจเถิดว่า โลภจิตเป็นทิฏฐิสัมปยุต ๆ นั้น แปลว่าประกอบ โลภจิตดวงใดมีทิฏฐิประกอบ โลภจิตดวงนั้นได้ชื่อว่า ทิฏฐิสัมปยุต ทิฏฐินั้นแปลว่าเห็น ทิฏฐิบังเกิดด้วยโลภจิต ย่อมให้เห็นไปในที่จะน้อมเอาของ ๆ ท่านมาเป็นของ ๆ ตนให้เห็นแต่จะได้ 


  พึงเข้าใจว่าจิตที่โลภเห็นจะได้มิได้คิดหน้าคิดหลัง มิได้หยุดมิได้ยั้งผูกพันมั่นคงที่จะรักใคร่ได้ ชื่อทิฏฐิสัมปยุต 


  และทิฏฐิวิปปยุตนั้น แปลว่าปราศจากทิฏฐิ แต่โลภก็โลภอยู่อย่างนั้น ทิฏฐิไม่ประกอบด้วยก็ได้ชื่อว่าทิฏฐิวิปปยุต 


  โลภก็โลภอยู่แต่ทว่าไม่เห็นแต่จะได้อย่างเดียว ถอยหน้าถอยหลังหยุดรั้งยั้งอยู่นั้น ได้ชื่อว่าทิฏฐิวิปปยุต 


  พึงเข้าใจเอาแต่กระทู้ความเถิดว่า โลภจิตดวงใดประกอบด้วยทิฏฐิโลภจิตดวงนั้นได้ชื่อว่าทิฏฐิสัมปยุต โลภจิตที่หาทิฏฐิบังเกิดประกอบมิได้นั้น ได้ชื่อว่าทิฏฐิวิปปยุต 


  แลโลภจิตที่เป็นทิฏฐิสัมปยุต ๔ ดวงนั้น จัดเป็นโสมนัส ๒ ดวง คือขณะเมื่อโลภเจตนาบังเกิด และไปทำอกุศลกรรมต่าง ๆ ตามที่เจตนานั้น ถ้ามีความชื่นชมโสมนัสรื่นเริงไปในที่กระทำบาปนั้น ได้ชื่อว่าโสมนัสสัมปยุต ยินดีในการโลภนั้นได้ชื่อว่าโสมนัสสัมปยุต 


  ถ้าโลภอยู่กระนั้น ไม่ชื่นชมยินดีในการโลภ โลภเฉย ๆ อยู่กระนั้นได้ชื่อว่าอุเบกขาสัมปยุต 


  และโลภจิตที่เป็นทิฏฐิวิปปยุต ๔ ดวงเท่านั้น ก็เป็นโสมนัส ๒ ดวง เป็นอุเบกขา ๒ ดวง เหมือนกับทิฏฐิสัมปยุต ตกว่าในโลภมูลที่สัมปยุตด้วยอุเบกขานั้น คือเป็น ๔ ดวงด้วยกัน ที่เป็นโสมนัสสัมปยุตนั้นก็เป็น ๔ เหมือนกันกับอุเบกขา 


  และโลภมูลอันสัมปยุตด้วยอุเบกขานั้น จัดเป็นสสังขาริก ๒ ดวงเป็น อสังขาริก ๒ ดวง 


  คือขณะเมื่อบังเกิดโลภเจตนานั้น ถ้าบังเกิดด้วยมีผู้ใดผู้หนึ่งมาชักชวน มีผู้ใดผู้หนึ่งมาชักชวนแล้ว จึงบังเกิดโลภอย่างนั้นได้ชื่อว่าสสังขาริก ถ้าหาผู้ชวนมิได้น้ำใจกล้าหาญบังเกิดโลภด้วยลำพังใจเองนั้น ได้ชื่อว่าอสังขาริก 


  แลโลภมูลที่เป็นโสมนัสสัมปยุต ๔ ดวงนั้น ก็จัดเป็นสสังขาริก ๒ เป็นอสังขาริก ๒ ดวงเหมือนกันกับที่เป็นอุเบกขา 


  ผู้มีปัญญาพึงสันนิษฐานว่าโลภมูลที่ท่านตั้งไว้แล้ว ท่านจึงเอาทิฏฐินั้นผ่าเป็น ๒ ออกไป ด้วยสามารถเอาทิฏฐิผ่า ครั้นแล้วเอาเวทนา คือโสมนัสแลอุเบกขานั้นมาผ่าอีกเล่า ที่เป็น ๒ อยู่นั้นจึงเป็น ๔ ออกไป ครั้นแล้วท่านจึงเอาสังขารคือสังขาริกแลอสังขาริกนั้นมาผ่าอีกเล่า ที่เป็น ๔ อยู่นั้นจึง ๘ ออกไป จึงนับโลภมูลได้ ๘ ดวงดุจพรรณนามานี้ 


  แลโทสมูล ๒ ดวงนั้น จัดเป็นสสังขาริกดวง ๑ อสังขาริกดวง ๑ 


  โทสมูลที่เป็นสสังขาริกนั้นอธิบายว่า จิตนั้นมิได้กริ้วโกรธด้วยลำพังตนเอง ต่อมีผู้มาว่านั่น ๆ นี่ๆ ยุยงไป ใจนั้นจึงกล้าหาญขัดเคืองกริ้วโกรธขึ้นเมื่อภายหลัง มีความโกรธด้วยสามารถมีผู้ยุยงอย่างนี้ ได้ชื่อว่า สสังขริก 


  แลอสังขาริกนั้น คือจิตนั้นกล้าหาญโกรธด้วยลำพังด้วยกำลังใจตัวเอง หาผู้ยุยงมิได้ โกรธเองหาผู้ยุยงมิได้นั้น ได้ชื่อว่าอสังขาริก 


  ประสมเข้าเป็นโทสมูล ๒ ดวงด้วยกัน แลโมหมูล ๒ ดวงนั้นเล่าจัดเป็นวิจิกิจฉาสัมปยุตดวง ๑ อุทธัจจสัมปยุตดวง ๑ 


  วิจิกิจฉาสัมปยุตด้วยโมหะนั้นเมื่อเกิดแล้ว ก็ให้สงสัยสนเท่ห์ไปในคุณพระรัตนตรัย ให้สงสัยไปในผลศีลผลทานผลแห่งความเจริญภาวนา สดับฟังพระสัทธรรมเทศนา 


  แลอุทธัจจสัมปยุตนั้น เมื่อบังเกิดแล้วก็ให้อารมณ์ลุ่มหลงฟุ้งซ่านไปในการกุศลทั้งปวง 


  ผสมเข้าด้วยกันเป็นโมหมูล ๒ โทสมูล ๒ โลภมูล ๘ เข้าด้วยกันจึงเป็นอกุศล ๑๒ ดวง 


  แลวิบากจิต ๒๓ ดวงนั้น จัดเป็นกุศลวิบากอเหตุ ๘ อกุศลวิบาก ๗ มหาวิบาก ๘ เป็นวิบาก ๒๓ ดวงด้วยกัน 


  กุศลวิบากอเหตุ ๘ ดวงนั้น คืออุเบกขาสหคตจักขุวิญญาณดวง ๑ อุเบกขาสหคตโสตวิญญาณดวง๑อุเบกขาสหคตฆานวิญญาณดวง ๑ อุเบกขาสหคตชิวหาวิญญาณดวง ๑ สุขสหคตกายวิญญาณดวง ๑ สัมปฏิจฉันนะดวง ๑ อุเบกขาสันตีรณะดวง ๑ โสมนัสสสันตีรณะดวง ๑ เป็น ๘ ดวงด้วยกัน 


  อุเบกขาสหคตจักษุวิญญาณจิตนั้น มีลักษณะให้รู้จักซึ่งรูปว่าดีแลชั่วงามแลบ่มิงาม อันจะรู้จักรูปสรรพสิ่งทั้งปวง ย่อมรู้ด้วยจักขุวิญญาณจิตดวงนี้ ๆ สหคตเกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนา เป็นจิตสำหรับอยู่ในจักษุทวารวิถี ถ้ารูปมาปรากฏแจ้งแก่จักษุแล้วเมื่อใดจักษุวิญญาณนี้ก็เข้ารับเป็นพนักงานให้รู้ซึ่งรูปในกาลเมื่อนั้น เมื่อเราท่านทั้งหลายทั้งปวงเห็นรูปนั้นเห็นด้วยจักษุประสาท เมื่อรู้จักรูปนั้นรู้จักด้วยจักขุวิญญาณจิต 


  แลอุเบกขาสหคตโสตวิญญาณนั้นเล่า มีลักษณะให้รู้จักเสียงสรรพสิ่งทั้งปวง โสตวิญญาณจิตอันสหคตด้วยอุเบกขาดวงนี้เป็นจิตสำหรับเกิดในโสตทวานวิถี ถ้าเสียงมากระทบโสตประสาทแล้วกาลเมื่อใด โสตวิญญาณก็เข้าเป็นพนักงานให้รู้จักซึ่งเสียงในกาลเมื่อนั้นเมื่อเสียงมาหระทบประสาทนั้นเราท่านทั้งปวงได้ยินด้วยอำนาจโสตประสาท ได้ยินแล้วแลจะรู้ว่าเสียงนั้นรู้ด้วยวิญญาณ จะรู้ด้วยโสตประสาทนั้นหาบ่มิได้ โสตประสาทนั้นเป็นพนักงานแต่ที่จะให้ได้ยินเท่านั้น โสตแลวิญญาณนี้แลเป็นพนักงานให้รู้จักเสียง 


  แลอุเบกขาสหคตฆานวิญญาณนั้น เป็นพนักงานให้รู้จักกลิ่นเป็นจิตอันบังเกิดสำหรับฆานทวารวิถี ถ้ากลิ่นมากระทบฆานประสาทแล้วกาลเมื่อใด ฆานวิญญาณก็เข้ารับเป็นพนักงานให้รู้จักกลิ่นในกาลเมื่อนั้น แลฆานประสาทนั้นเป็นพนักงานแต่ที่จะมิให้จมูกนั้นคัด ให้จมูกนั้นดีปกติอยู่เป็นพนักงานแต่เท่านั้น ที่จะรู้จักกลิ่นนั้นเป็นพนักงานแห่งฆานวิญญาณต่างหาก ไม่เป็นพนักงานแห่งฆานประสาท 


  แลชิวหาวิญญาณอันสหคตอุเบกขานั้น พึงเข้าใจเถิดว่าจิตดวงนี้บังเกิดสำหรับอยู่ในชิวหาทวารวิถี ถ้าลิ้นถูกต้องรสแล้วกาลเมื่อใด ก็เข้าเป็นพนักงานให้รู้จักรสในกาลเมื่อนั้น จะรู้จักรสนั้นรู้ด้วยสามรถชิวหาวิญญาณจิต ชิวหาประสาทนั้นเป็นพนักงานแต่ที่จะบำรุงลิ้นไว้มิให้ลิ้นนั้นเสียเป็นพนักงานแต่เท่านั้น จะเป็นพนักงานให้รู้จักรสด้วยนั้นหาบ่มิได้ 


  แลกายวิญญาณ อันสหคตสุขเวทนานั้นเล่า พึงเข้าใจเถิดว่าจิตดวงนี้สำหรับอยู่ในกายทวารวิถี เป็นพนักงานให้รู้จักซึ่งสิ่งอันตนสัมผัส จะรู้จักซึ่งสิ่งอันตนสัมผัสว่าอ่อนกว่ากระด้างว่าละเอียดว่าหยาบนั้น อาศัยกายประสาทเป็นที่ตั้ง แต่ทว่าที่รู้นั้นด้วยกายวิญญาณ กายประสาทนั้นเป็นพนักงานแต่ที่จะบำรุงไว้มิให้เป็นเหน็บชามิให้กายนั้นตายไป ให้กายนั้นดีอยู่เป็นปกติ เมื่อกายอยู่ดีเป็นปกติไม่เหน็บชา ด้วยสามารถกายประสาทนั้นสัมผัสมาถูกต้องกายในกาลเมื่อใด กายวิญญาณก็เข้ารับเป็นพนักงานให้รู้ว่าอ่อนว่ากระด้างว่าละเอียดว่าหยาบในกาลเมื่อนั้น 


  ผู้มีวิจารณปัญญา พึงสันนิษฐานเข้าใจเถิดว่า เมื่อรูปมาปรากฏแจ้งแก่จักษุแล้ว แลเราท่านทั้งปวงจะเห็นรูปนั้น เห็นด้วยจักษุประสาท จะรู้ว่าขาวว่าเขียวว่าเหลืองว่าแดงว่าหม่นนั้น รู้ด้วยอำนาจสัญญา จะรู้จักว่าขาวคือสิ่งนั้น ๆ เขียวคือสิ่งนั้น ๆ แดงเป็นสิ่งนั้น เหลืองเป็นสิ่งนั้น ดำเป็นสิ่งนั้น หม่นเป็นสิ่งนั้น จะรู้จักว่าสิ่งนี้ ๆ ด้วยอำนาจจักษุวิญญาณ จะรู้ว่าดำน้อยดำมากชั่วดีงามมิงามนั้นอาศัยแก่ปัญญา รู้ด้วยอำนาจปัญญา 


  ขณะเมื่อมีเสียงมาปรากฏแก่โสตนั้นเล่า จะได้ยินเสียงนั้นอาศัยแก่โสตประสาท ได้ยินแล้วแลจะรู้ว่าสิ่งนั้น ๆ เสียงคนนั้น ๆ จะรู้ฉะนี้ รู้ด้วยสามารถสัญญา จะรู้ว่าเสียงแข็งเสียงอ่อนเสียงหวานนั้นรู้ด้วยสามารถวิญญาณ จะรู้เสียงเพราะแลมิได้เพราะ เสียงกลมแลมิได้กลมมีกระแสมาก มีกระแสน้อย จะรู้วิเศษฉะนี้ รู้ด้วยสามารถปัญญา 


   ขณะเมื่อกลิ่นมาปรากฏแก่ฆานประสาทนั้นเล่า เราท่านทั้งปวงจะรู้ว่ากลิ่นเหม็นกลิ่นหอมนั้น รู้ด้วยอำนาจสัญญา จะรู้จักว่ากลิ่นเหม็นนี้เป็นกลิ่นสิ่งนั้น กลิ่นหอมนี้เป็นกลิ่นสิ่งนั้น ๆ จะรู้ฉะนี้ด้วยอำนาจวิญญาณ จะรู้ว่ากลิ่นหอมอย่างนี้เป็นกลิ่นดี อย่างนี้เป็นกลิ่นอย่างกลาง อย่างนี้เป็นกลิ่นอย่างต่ำ จะรู้วิเศษฉะนี้รู้ด้วยสามารถปัญญา 


  ขณะเมื่อรสมาถูกต้องซึ่งชิวหานั้นเล่า เราท่านทั้งปวงจะรู้ว่าเปรี้ยวเค็มฝาดเฝื่อนเผ็ดร้อนหวานขมนั้น อาศัยแก่ชิวหาประสาทเป็นที่ตั้ง แต่ทว่าที่รู้นั้นจะด้วยสามารถลำพังชิวหาประสาทนั้นหามิได้ จะรู้รสว่าขมหวานเปรี้ยวเค็มฝาดเฝื่อนนั้น รู้ด้วยสามารถสัญญาจะรู้จักรสเปรี้ยวนี้เป็นรสสิ่งนั้น ๆ รสเค็มนี้เป็นรสสิ่งนั้น ๆ จะรู้ฉะนี้ด้วยวิญญาณ จะรู้ว่ารสขมเช่นนี้มีคุณอย่างนั้นมีโทษอย่างนั้น ชอบโรคสิ่งนั้น ไม่ชอบโรคสิ่งนั้น จะรู้วิเศษอย่างนี้ รู้ด้วยสามารถด้วยปัญญา 


  ขณะเมื่อถูกต้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้า แลจะรู้ว่าหยาบว่าเละเอียดว่าอ่อนกว่ากระด้าง จะรู้ว่าสิ่งนั้น ๆ รู้ด้วยอำนาจสัญญา แลวิญญาณจะรู้ว่าสิ่งนั้นถ้าได้สัมผัสถูกต้องแล้ว จะเป็นคุณหรือโทษอย่างนั้นจะรู้วิเศษฉะนี้รู้ด้วยอำนาจปัญญา 


  เป็นใจความว่าจิตทั้ง ๕ มีอุเบกขาสหคตจักขุวิญญาณเป็นต้น มีสุขสหคตวิญญาณเป็นปริโยสานนี้ เป็นจิตบังเกิดสำหรับปัญจทวารวิถีมีจักขุทวารเป็นต้น มีกายทวารเป็นปริโยสานดุจดังพรรณนามาฉะนี้ 


  แลสัมปฏิจฉันนจิตนั้นเป็นพนักงานจะรับเอาซึ่งอารมณ์ทั้งปวง อันปรากฏแก่ทวารทั้ง ๕ เมื่อรูปารมณ์ สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ มากระทบประสาท วิญญาณจิตทั้ง ๕ ที่พรรณนามาแต่หลังนั้น บังเกิดให้เกิดให้รู้จักอารมณ์แล้วกาลใดเมื่อใด สัมปฏิจฉันนจิตนั้น ก็บังเกิดขึ้นเป็นพนักงานรับเอา อารมณ์มีรูปเป็นต้น เป็นประธานในกาลเมื่อนั้น 


  สัมปฏิจฉันนจิตนั้นบังเกิดแต่ทวารทั้ง ๕ คือ จักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร จะได้บังเกิดในมโนทวารนั้นหามิได้ 


  แลอุเบกขาสันตีรณจิตกับโสมนัสสสันตีรณจิตสองดวงนั้น เป็นพนักงานที่จะรับพิจารณาซึ่งอารมณ์ เมื่อสัมปฏิจฉันนจิตบังเกิดรับเอาอารมณ์มาแล้วกาลเมื่อใดสันตีรณจิตเข้ารับต่อ พินิจพิจารณาอารมณ์นั้นสืบไปในกาลเมื่อนั้น จิตที่พรรณนามานี้ ประสมเข้าด้วยกันเป็น ๘ ดวงเรียกว่ากุศลวิบากอเหตุ 


  แลอกุศลวิบาก ๗ ดวงนั้นเล่า จัดเป็นจักขุวิญญาณดวง ๑ โสตวิญญาณดวง ๑ ฆานวิญญาณดวง ๑ ชิวหาวิญญาณดวง ๑ กายวิญญาณดวง ๑ สัมปฏิจฉันนจิตดวง ๑ สันตีรณดวง ๑ ประสมเข้ากันเป็น ๗ ดวง 


  จักขุวิญญาณนั้น ก็เป็นพนักงานให้รู้จักรูปเหมือนกันกับจักขุวิญญาณที่สำแดงมาก่อนนั้น ต่างกันแต่ว่าดวงก่อนเป็นฝ่ายกุศล ที่จะว่าบัดนี้เป็นฝ่ายอกุศล จักขุวิญญาณที่สำแดงมาก่อนนั้น เป็นพนักงานให้รู้จักรูปอันเป็นบุญ จักขุวิญญาณที่บัดนี้เป็นพนักงานให้รู้จักรูปอันเป็นบาปเห็นรูปอันชั่วเห็นรูปลามกแล้วกาลเมื่อใด จักขุวิญญาณฝ่ายอกุศลดวงนี้ก็บังเกิดเข้าเป็นพนักงาน ให้รู้จักรูปในกาลเมื่อนั้น 


  ถ้าเห็นว่ารูปที่เป็น มีต้นว่าเห็นพระสงฆ์สามเณร พระสถูป พระเจดีย์ พระศรีมหาโพธิ์ พระปฏิมากร เห็นรูปที่เป็นบุญฉะนี้ จักขุวิญญาณที่เป็นฝ่ายอกุศลก็บังเกิดเข้าเป็นพนักงาน ให้รู้จักที่เป็นกุศลนั้น จักขุวิญญาณจิต ๒ ดวงนี้ เป็นจิตสำหรับจักขุวิญญาณวิถีด้วยกัน แต่ทว่าเมื่อจะบังเกิดนั้นเปลี่ยนกันเป็นวาระ ๆ ถ้าเห็นรูปที่เป็นบุญ ก็เป็นวาระแห่งจักขุวิญญาณที่เป็นฝ่ายกุศลจะบังเกิด ถ้าเห็นรูปที่เป็นบาปก็เป็นวาระแห่งจักขุวิญญาณฝ่ายอกุศลจะบังเกิด 


  โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ สัมปฏิจฉันน สันตีรณ ฝ่ายอกุศลวิบากที่สำแดงบัดนี้ ก็มีลักษณะเหมือนกันกับที่สำแดงก่อน แปลกกันแต่บุญและบาป ที่สำแดงก่อนนั้นเป็นฝ่ายบุญที่สำแดงบัดนี้เป็นฝ่ายบาปพึงเข้าใจว่าสุดแท้แต่ว่าได้ฟังเสียงอันเป็นบาปได้ดมกลิ่นอันเป็นบาป ได้ลิ้มเลียรสอันเป็นบาป ให้สัมผัสถูกต้องที่เป็นบาป แล้วกาลเมื่อใด โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ สัมปฏิจฉันน สันตีรณที่เป็นฝ่ายบาปนั้น ก็บังเกิดเป็นพนักงานแห่งกัน ๆ ไปในกาลเมื่อนั้นถ้าได้ฟังเสียงที่เป็นบุญ ได้ดมกลิ่นที่เป็นบุญ ได้ลิ้มรสที่เป็นบูญด้วยสัมผัสที่เป็นบุญแล้ว จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ สัมปฏิจฉันน สันตีรณ ฝ่ายกุศลที่สำแดงในกาลก่อน ก็บังเกิดเป็นที่ ๆ เป็นแห่ง ๆ เป็นพนักงานแห่งกันและกันดังพรรณนามานี้ 


  แลมหาวิบาก ๘ ดวงนี้ จัดเป็นญาณสัมปยุต ๕ ดวง เป็นญาณวิปปยุต ๔ ดวง มหาวิบากทั้งหลายนี้ก็จัดเป็นสสังขาริก อสังขาริก จัดเป็นโสมนัสแลอุแบกขา เหมือนอย่างที่พรรณนามาในกามาพจรมหากุศล ที่สำแดงมาแล้วในคัมภีร์พระอภิธรรมมัตถสังคิณี จะยกไว้จะสำแดงในกิริยาจิต ๑๑ ประการ 


  กิริยาจิต ๑๑ ประการนั้น จัดเป็นอเหตุกกิริยา ๓ มหากิริยา ๘ เป็น ๑๑ ด้วย 


  อเหตุกกิริยานั้น จัดเป็นปัญจะทวาราวัชชนะประการ ๑ มโนทวาราวัชชนะประการ ๑ สหนจิตประการ ๑ เป็น ๓ ประการด้วยกัน 


  ปัญจทวารามัชชนะนั้น เป็นจิตสำหรับพิจารณาซึ่งอารมณ์ในทวารทั้ง ๕ เมื่อรูปารมณ์มาปรากฏแจ้งแก่จักษุประสาท สัททารมณ์มาปรากฏแก่โสตประสาท คันธารมณ์มาปรากฏแก่ฆานประสาท รสารมณ์มาปรากฏแก่ชิวหาประสาท โผฏฐัพพารมณ์มาถูกต้องกายประสาทกาลเมื่อใด ปัญจทวาราวัชชนะจิตนี้ ก็บังเกิดขึ้นก่อนจิตทั้งปวงให้พิจารณาอารมณ์มีรูปารมณ์เป็นต้นเป็นประธานในกาลเมื่อนั้น 


  เมื่อปัญจทวาราวัชชนะจิตบังเกิดดับไปแล้ว จักขุวิญญาณแลโสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ แลสัมปฏิจฉันน สันตีรณ จึงบังเกิดได้ในกาลเมื่อภายหลัง อันพิจารณาอารมณ์ในปัญจทวารนั้น เป็นพนักงานแห่งปัญจทวาราวัชชนะจิต 


  แลมโนทวาราวัชชนะจิตนั้น เป็นจิตอันพิจารณาาอารมณ์ในมโนทวาร ในมโนทวารวิถีนั้น มีมโนทวาราวัชชนะจิตเป็นต้น มโนทวาราวัชชนะจิตนั้นบังเกิดก่อนแล้ว ชวนะแลตทาลัมพณะ จึงบังเกิดสืบต่อไปในลำดับ 


  มโนทวาราวัชชนะจิตดวงนี้ เมื่อบังเกิดในปัญจทวาราวิถีนั้นให้สำเร็จเป็นโวฏฐชวนกิจ เมื่อบังเกิดในมโนทวารวิถีนั้น บังเกิดเป็นมโนทวาราวัชชนะ 


  แลหสนจิตนั้น เป็นจิตแห่งพระขีณาสพ จะได้มีในสันดานแห่งปุถุชนนั้นหามิได้ หสนจิตนี้เป็นพนักงานที่จะให้ยิ้มแย้ม พระขีณาสพเจ้านั้น อันจะยิ้มจะเเย้มนั้นย่อมยิ้มแย้มด้วยหสนจิตดวงนี้บังเกิดประสามเข้าเป็นอเหตุกกิริยา ๓ ด้วยกัน 


  แลมหากิริยา ๘ ดวงนั้นเป็นญาณสัมปยุต ๔ เป็นญาณวิปปยุต ๔ เป็นโสมนัสแลอุเบกขา สสังขาริก แลสสังขาริกเหมือนนัยที่พรรณนามาในกามาพจรมหากุศล อันสำแดงแล้วในคัมภีร์ต้น คืออภิธัมมัตถสังคิณี 


  ประสมมหากิริยา ๘ กับอเหตุกกิริยา ๓ เข้าด้วยกัน จึงเป็นกามาพจรกิริยา ๑๑ ประการ 


  ประสมกามาพจรวิบาก ๒๓ มหากุศล ๘ อกุศล ๑๒ กามาพจรกิริยา ๑๑ เข้าด้วยกัน จึงเป็นกามาพจร ๕๔ ดวงด้วยกัน 


  แลรูปพจรจิต ๑๕ นั้น จัดเป็นกุศล ๕ วิบาก ๕ เข้าด้วยกันจึงเป็น ๑๕ 


  รูปกุศล ๕ นั้น จัดเป็นปฐมฌานจิตประการ ๑ ทุติยฌานจิตประการ ๑ ตติยฌานจิตประการ ๑ จตุตถฌานจิตประการ ๑ ปัญจมฌานจิตประการ ๑ เป็น ๕ ดวงด้วยกัน จัดเป็นฝ่ายกุศล 


  ที่เรียกว่าฌานโลกีย ๆ นั้นมิใช่อื่นใช่ไกล ได้แก่รูปาวจรกุศลจริตทั้ง ๕ มีปฐมฌานจิตเป็นต้นเป็นประธานนี้ รูปาวจรวิบาก ๕ นั้น จัดเป็นปฐมฌานวิบากประการ ๑ ทุติยฌานวิบากประการ ๑ ตติยฌานวิบากประการ ๑ จตุตถฌานวิบากประการ ๑ ปัญจมฌานวิบากประการ ๑ เป็น ๕ ประการด้วยกัน ปฐมฌานวิบากจิตนั้น เป็นพนักงานให้ปฏิสนธิในปฐมฌานภูมิพรหม ทุติยฌานวิบากแลตติยฌานวิบาก ๒ ดวงนั้นปฐมฌานเป็นพนักงานให้ปฏิสนธิในทุติยฌานภูมิพรหม 


  จตุตถฌานวิบากนั้น เป็นพนักงานให้ปฏิสนธิในตติยฌานภูมิพรหม 


  ปัญจมฌานวิบากนั้น เป็นพนักงานให้ปฏิสนธิในจตุตถฌานภูมิพรหม ประสมเข้าด้วยกันเป็นรูปาวจรวิบาก ๕ 


  แลรูปาวจรกิริยา ๕ นั้น จัดเป็นปฐมฌานกิริยาประการ ๑ ทุติยฌานกิริยาประการ ๑ ตติยฌานกิริยาประการ ๑ จตุตถฌานกิริยาประการ ๑ ปัญจมฌานกิริยาประการ ๑ เป็น ๕ ประการด้วยกัน 


  รูปาวจรกิริยาทั้ง ๕ นี้ จะบังเกิดแต่ในสันดานท่านที่เป็นพระขีณาสพจะมีในสันดานเราท่านปุถุชนนั้นหามิได้ ปถุชนทั้งปวงนั้น ถ้าจะได้ฌานก็ได้แต่ฌานอันเป็นกุศล จะได้ฌานอันเป็นกิริยานั้นหามิได้ อาศัยว่ากิริยาจิตนี้ ไม่มีในสันดานแห่งปถุชนทั้งปวง 


  แลอรูปาวจาจิตร ๑๒ นั้นจัดเป็นกุศล ๔ วิบาก ๔ กิริยา ๔ เป็น ๑๒ ด้วยกัน 


  อรูปกุศล ๔ นั้นจัดเป็นอากาสานัญจายตนกุศลดวง ๑ วิญญาณัญจายตนกุศลดวง ๑ อากิญจัญญายตนกุศลดวง ๑ เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลดวง ๑ เป็น ๔ ด้วยกัน 


  แลวิบาก ๔ ดวงนั้น จัดเป็นอากาสานัญจายตนวิบากประการ ๑ วิญญาฌัญจายตนวิบากประการ ๑ อากิญจัญญายตนวิบากประการ ๑ เนวสัญญานาสัญญายตนวิบากประการ ๑ เป็น ๔ ประการด้วยกัน 


   แลอรูปาวจรกิริยาทั้ง ๔ นั้น จัดเป็นอากาสานัญจายตนกิริยาประการ ๑ วิญญาฌัญจายตนกิริยาประการ ๑ อากิญจัญญายตนกิริยาประการ ๑ เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยาประการ ๑ เป็น ๔ ประการด้วยกัน 


  พึงเข้าใจเหมือนนัยที่พรรณามาในรูปาวจรกุศลนั้นเถิดว่าอรูปวจรกุศล ๔ ดวงนั้น บังเกิดมีแต่ปุถุชนอันได้ฌานโลกีย์ จะได้ในสันดานแห่งพระขีณาสพหามิได้ 


  แลอรูปวิบากทั้ง ๔ นั้น เป็นพนักงานให้ปฏิสนธิในอรูปพรหมทั้ง ๔ ขั้น 


  แลอรูปกิริยาทั้ง ๔ นั้น มีในสันดานท่านที่เป็นขีณาสพ จะได้มีในสันดานโลกิยชนหามิได้ 


  ประสมกุศลแลวิบากแลกิริยาเข้าด้วยกันจึงเป็นอรูปาวจรจิต ๑๒ 


  แลโลกุตตร ๘ จัดเป็นมรรค ๔ เป็น ๙ ด้วยกัน 


  ประสมกามาวจรจิต ๕๔ อรูปาวจร ๑๒ โลกุตตร ๕ เข้าด้วยกันเป็นจิต ๙๙ โดยสังเขป 


  แลจิต ๘๘ นี้ สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจ้าสงเคราะห์เข้าเป็นขันธ์อัน ๑ ชื่อว่าวิญญาณขันธ์ 


  เมื่อสำแดงวิญญาณขันธ์ในที่ ๒ ด้วยประการฉะนี้ ลำดับนั้นจึงสำแดงเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์สืบต่อไป 


  เวทนาขันธ์ได้แก่เวทนาเจตสิก อันมีลักษณะให้เสวยซึ่งอารมณ์เวทนาเจตสิกนี้ เมื่อจำแนกออกโดยอารมณ์นั้น แยกออกไปเป็น ๕ ประการ คือ 


  เมื่อสุขเวทนาประการ ๑ ทุกขเวทนาประการ ๑ โสมนัสสเวทนาประการ ๑ โทมนัสสเวทนาประการ ๑ อุเบกขาเวทนาประการ ๑ เป็น ๕ ประการดังนี้ 


  ขณะเมื่อมีความสุข เสวยอารมณ์อันเป็นสุขนั้น ได้ชื่อว่าสุขเวทนา ขณะเมื่อต้องภัยได้ทุกข์ เสวยอารมณ์อันเป็นทุกข์นั้นได้ชื่อว่าทุกขเวทนา ขณะเมื่อโสมนัสรื่นเริงบังเทิงใจเสวยอารมณ์ อันชื่นชมหฤหรรษ์นั้นได้ชื่อว่าโสมนัสเวทนา ขณะเมื่อมีความน้อยเนื้อต่ำใจ เสวยอารมณ์อันเป็นโทมนัสขัดแค้นนั้นได้ชื่อว่า โทมนัสเวทนา ขณะเมื่อไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ชื่นชมโสมนัสยินดีปรีดาไม่น้อยเนื้อต่ำใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสวยอารมณ์อันเป็นมัธยัสถ์นั้นได้ชื่อว่าอุเบกขาเวทนา 


  เวทนาทั้ง ๕ ประการดังพรรณนามาฉะนี้ แต่ละอัน ๆ แจกออกไปโดยทวารนั้นได้ละ ๖ ๆ สุขเวทนาก็แจกออกไปเป็น ๖ ทุกขเวทนาก็แจกออกไปเป็น ๖ โสมนัสแลโทมนัสแลอุเบกขานั้นก็แจกออกไปเป็น ๖ ๆ เหมือนกัน 


  สุขเวทนาที่แจกออกไปเป็น ๖ นั้น จัดเป็นจักขุสัมผัสสชาสุขเวทนาประการ ๑ โสตสัมผัสสชาสุขเวทนาประการ ๑ ฆานสัมผัสสชาสุขเวทนาประการ ๑ ชิวหาสัมผัสสชาสุขเวทนาประการ ๑ กายสัมผัสสชาสุขเวทนาประการ ๑ มโนสัมผัสสชาสุขเวทนาประการ ๑ เป็น ๖ ประการด้วยกัน 


  จักขุสัมผัสสชาสุขเวทนานั้น ได้แก่ความสุขอันบังเกิดแต่จักษุสัมผัส ได้เห็นสิ่งอันเป็นที่ชอบเนื้อจำเริญใจ ได้เห็นซึ่งรูปอันเป็นที่รักใคร่ แลมีความสุขด้วยได้เห็น ได้เสวยอารมณ์เป็นสุขสวัสดิ์ด้วยสามารถได้เห็นรูปนั้น ได้ชื่อว่าจักขุสัมผัสสชาสุขเวทนา 


  แลโสตสัมผัสสชาสุขเวทนานั้น ได้แก่ความสุขอันบังเกิดแต่โสตสัมผัส ได้ฟังดุริยางค์ดนตรีดีดสีตีเป่าขับร้องเสียงสิ่งใด ๆ ก็ดีได้ฟังแล้วมีความสุขเสวยซึ่งอารมณ์อันเป็นสุข เพราะเหตุได้ฟังนั้นได้ชื่อว่าโสตสัมผัสสชาสุขเวทนา 


  แลฆานสัมผัสสชาสุขเวทนานั้น ได้แก่เวทนาอันบังเกิดแต่ฆานสัมผัสสได้ดมกลิ่นกฤษณากลำพักจวงจันทร์ แลพรรณดอกไม้อันหอมเป็นที่ชื่นชูอารมณ์แล้วมีความสุข เสวยอารมณ์อันเป็นสุขเพราะเหตุได้สูดดมนั้น ได้ชื่อว่าฆานสัมผัสสชาสุขเวทนา 


  แลชิวหาสัมผัสสชาสุขเวทนานั้น ได้แก่เวทนาอันบังเกิดแต่ชิวหาสัมผัสได้ลิ้มซึ่งรสอันประณีตบรรจง เป็นที่ชอบอารมณ์แห่งตน แลมีความสุขเสวยอารมณ์เป็นสุข เพราะได้ลิ้มเลียนั้นได้ชื่อว่าชิวหาสัมผัสสชาสุขเวทนา 


  แลกายสัมผัสสชาสุขเวทนานั้น ได้แก่เวทนาอันบังเกิดแต่กายสัมผัสสได้สัมผัสถูกต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเป็นที่จำเริญใจแห่งตน แลมีความสุขเสวยอารมณ์เป็นสุข เพราะได้ถูกต้องนั้นได้ชื่อว่ากายสัมผัสสชาสุขเวทนา 


  แลมโนสัมผัสสชาสุขเวทนานั้น ได้แก่เวทนาอันบังเกิดแต่มโนสัมผัส ขณะเมื่อรู้เหตุผลต้นปลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว แลมีความสุขเสวยอารมณ์อันเป็นสุขเพราะเหตุน้ำใจนั้น ได้ชื่อว่ามโนสัมผัสสชาสุขเวทนา 


  ถ้าจะว่าให้เห็นชัดแจ้งด้วยกันแล้ว พระโยคาพจรเจ้าอันจำเริญภาวนานั้น เมื่อลักษณะอันหนึ่งมาปรากฏแก่จิตของท่าน แลท่านมีความสุขเสวยอารมณ์อันเป็นสุข เพราะเหตุลักษณะมาปรากฏแจ้งแก่จิตนั้นได้ชื่อว่ามโนสัมผัสสชาสุขเวทนา 


  สุขเวทนาสิ่งเดียวนี้ แจกออกไปเป็นเวทนาถึง ๖ ประการ ด้วยสามารถทวารทั้ง ๖ ดุจพรรณนามาฉะนี้ 


  แลทุกขเวทนานั้นเล่าก็แจกออกไปเป็น ๖ เหมือนกัน เป็นจักขุสัมผัสสชาทุขเวทนาประการ ๑ โสตสัมผัสสชาทุกขเวทนาประการ ๑ ฆานสัมผัสสชาทุกขเวทนาประการ ๑ ชิวหาสัมผัสสชาทุกขเวทนาประการ ๑ กายสัมผัสสชาทุกขเวทนาประการ ๑ มโนสัมผัสสชาทุกขเทวนาประการ ๑ เป็น ๖ ประการด้วยกัน อธิบายก็เหมือนกันกับหนหลัง เป็นใจความว่า สุดแท้แต่เห็นรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มิได้ชอบเนื้อพึงใจแลมีความทุกข์ เป็นต้นว่า เห็นราชสีห์เสือโคร่งเสือเหลือง เห็นอสรพิษน้อยใหญ่ เห็นแรดเห็นช้าง เห็นโคเถื่อนแลความกลัวว่า มันจะกระทำร้ายจะเป็นอันตรายแก่ชีวิต แลมีความทุกข์เสวยอารมณ์อันเป็นทุกข์ เพราะได้เห็นอย่างนี้แลได้ชื่อว่าจักขุสัมผัสสชาทุกขเวทนา 


  เมื่อเห็นภูตแลปีศาจอันร้ายกาจหยาบช้า จะเบียดเบียนอาตมะนั้นก็ดี เห็นชนที่เป็นเวรกัน เห็นใจรอันร้ายแลกลัวจะเกิดภัยแก่ตัวแลมีความทุกข์นั้นก็ดี สุดแท้แต่ว่าได้ทุกข์เพราะได้เห็นแล้วก็ได้ชื่อว่าจักขุสัมผัสสชาทุกขเวทนาทั้งนั้น 


  ถ้าได้ฟังเสียงเล่า เป็นต้นว่าได้ฟังเสียงภูตแลปีศาจ เสียงสีหราชพยัคฆาทิปิมหิงสาสรรพเสียงนั้น สุดแท้แต่ว่าฟังแล้วแลมีความตระหนกตกใจกลัวว่าจะมีภัยแก่อาตมา แลมีความทุกข์เสวยอารมณ์อันเป็นทุกข์เพราะได้ฟังเสียงนั้น ได้ชื่อว่าสัมผัสสชาทุกขเวทนา 


  ถ้าได้กลิ่นเป็นต้นว่าไปในป่าได้กลิ่นเสือ ไปเรือได้กลิ่นจรเข้ ได้กลิ่นสัตว์อันร้ายแลกลัวจะเป็นอันตรายนั้นก็ดี ได้กลิ่นอันชั่วอันเหม็นเป็นที่พึงเกลียด แลไม่สบายอารมณ์นั้นก็ดี สุดแท้แต่ว่าได้กลิ่น แล้วแลหาความสบายมิได้ เสวยอารมณ์อันเป็นทุกข์เพราะเหตุได้กลิ่นนั้นได้ชื่อฆานสัมผัสสชาทุกขเวทนา 


  ถ้าได้บริโภคสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีต้นว่ายาพิษ กินแล้วแลกลัวจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตนั้นก็ดี ได้กินซึ่งสิ่งนั้นเปรียวนักขมนักฝาดนัก ไม่ใคร่จะหายขมไม่ใคร่จะหายฝาด แลไม่สบายเพราะรสนั้นก็ดี สุดแท้แต่ว่าไม่สบายเพราะรส เสวยอารมณ์เป็นทุกข์ เพราะเหตุที่ลิ้มเลียแลบริโภคนั้นแล้ว ก็ได้ชื่อว่าชิวหาสัมผัสสชาทุกขเวทนา 


  ถ้าได้สัมผัสถูกต้องสิ่งของ อันเปื่อยอันเน่าแลมีความเกลียดความอายก็ดี ได้ถูกต้องขวากแลหนามบุ้งร่านริ้น แลมีความเจ็บความปวดความแสบความคันนั้น ต้องปะรการด้วยเครื่องสาตราวุธ แลมีความเจ็บปวดยิ่งนั้นก็ดี ต้องผูกต้องพันต้องโบยต้องรัดต้องจำต้องจอง แลบังเกิดความทุกขเวทนามีประการต่าง ๆ แล้วก็ดี สุดแท้แต่ว่าได้อารมณ์อันเป็นทุกข์เพราะกายสัมผัสนั้นแล้ว ก็ได้ชื่อว่ากายสัมผัสสชาทุกขเวทนาสิ้นด้วยกัน 


  ถ้าเหตุผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาปรากฏแจ้งแก่น้ำใจเหมือนนอนหลับอยู่แลฝันเห็นร้าย เมื่อฝันเห็นร้ายแลหาความสบายมิได้ เสวยอารมณ์อันเป็นทุกข์อย่างนี้ ได้ชื่อว่ามโนสัมผัสสชาทุกขเวทนา เวทนาสิ่งเดียวแจกออกไปโดยทวาร เป็นทุกขเวทนา ๖ ประการด้วยกัน ดุจพรรณนามาฉะนี้ 


   ยังโสมนัสเวทนาโทมนัสสเวทนา และอุเบกขาเวทนานั้นเล่าก็แจกออกไปสิ่งละหก ๆ เหมือนกัน แจกเป็นจักขุสัมผัสสชาฐาน ๑ เป็นโสตสัมผัสสชาฐาน ๑ เป็นฆานสัมผัสสชาฐาน ๑ เป็นชิวหาสัมผัสสชาฐาน ๑ เป็นกายสัมผัสสชาฐาน ๑ เป็นมโนสัมผัสสชาฐาน ๑ เป็น ๖ อย่างเหมือนกัน 


  พึงเข้าใจเป็นใจความเถิดว่า ขณะเมื่อเราท่านทั้งปวงได้เห็นบิดามารดาคณาญาติมิตรสหายอันเป็นที่รัก เป็นพี่ป้าน้าอาบุตรภรรยาอันเป็นที่รักนั้นก็ดี เห็นรูปพระปฏิมากร พระสถูปพระเจดีย์ พระศรีมหาโพธิ์ พระสงฆ์สามเณร องค์ใดองค์หนึ่งอันเป็นที่ให้บังเกิดศรัทธาเลื่อมใสนั้นก็ดี แล้วมีความชื่นชมโสมนัสยินดีปรีดา หัวเราะร่าเริงบังเทิงใจอย่างนี้แลได้ชื่อว่าจักขุสัมผัสสชาโสมนัสเวทนา 


  ถ้ามิดังนั้น เห็นรูปที่ขัน ๆ แลชอบใจหัวเราะร่าเริงอย่างนี้ ก็ได้ชื่อว่าจักขุสัมผัสสชาโสมนัสเวทนาเหมือนกัน 


  ถ้าแลเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งปันไม่เป็นที่รัก เป็นต้นว่าเห็นคนอันเป็นอริกันอยู่แล้ว ถ้ามีความโทมนัสขัดเคืองคิดแค้นขึ้นมาอย่างนี้ ได้ชื่อว่าจักขุสัมผัสสชาโทมนัสเวทนา 


  ถ้าได้เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้า แลมัธยัสถ์เป็นท่ามกลางอยู่ ได้ชื่อว่าจักขุสัมผัสสชาอุเบกขาเวทนา 


  ถ้าได้ฟังสำเนียงอันชอบใจ เป็นต้นว่าได้ฟังสำเนียงสวดมนต์ภาวนาเสียงสำแดงพระสัทธรรมเทศนา แลมีความชื่นชมยินดียิ้มแย้มแจ่มในปรีดาปราโมทย์อย่างนี้ ได้ชื่อว่าโสตสัมผัสสชาโสมนัสเวทนา 


  ถ้าฟังเสียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว แลเป็นโทมนัสขัดเคืองขึ้นมาเป็นต้นว่า ได้ยินเขาติฉินนินทา ได้ยินเขาด่าตัดพ้อเย้ยหยันเปรียบ ๆ เปรย ๆ ได้ยินแล้วแลมีความโกรธแค้นขัดเคืองขึ้นมาอย่างนี้ได้ชื่อว่า โสตสัมผัสสชาโทมนัสเทวนา ว่าเวทนาเกิดแต่โสตสัมผัส 


  ถ้าได้ยินแล้วแลมัธยัสถ์เป็นท่ามกลางอยู่ ได้ชื่อว่าโสตสัมผัสสชาอุเบกขาเวทนา 


  ถ้าได้กลิ่นเป็นต้นว่า กลิ่นดอกไม้ธุปเทียนน้ำมันหอมกระแจะจันทร์ อันบุคคลนำไปบูชาไว้ในลาน พระพุทธรูปพระสถูปเจดีย์ แลมีความชื่นมโสมนัสยินดีปรีดาปราโมทย์ ก็ได้ชื่อว่าฆานสัมผัสสชาโสมนัสเวทนา 


  พึงเข้าใจไปทั่วเถิดว่าสุดแท้แต่ว่าจะได้กลิ่นแล้ว แลมีความชื่นชมยินดีปรีดาปราโมทย์ ก็ได้ชื่อว่าฆานสัมผัสสชาโสมนัสเวทนา 


  ถ้าได้กลิ่นชั่ว กลิ่นอันมิได้ชอบแลมีความโทมนัสขัดเคืองแค้นขึ้นมาก็ได้ชื่อว่าฆานสัมผัสสชาโทมนัสสเวทนา ว่าโทมนัสเกิดแต่ฆานสัมผัส ถ้าได้กลิ่นแล้วแลมัธยัสถ์ท่ามกลางอยู่ ก็ได้ชื่อว่าฆานสัมผัสสชาอุเบกขาเวทนา 


  ถ้าได้ลิ้มเลียรสแล้วก็ชื่อชมยินดี เหมือนอย่างนักเลงสุรานั้นได้ดื่มกินสุราก็ชื่นชมว่าเอร็ดอร่อย นับถือกันด้วยกินสุรายินดีปรีดาด้วยกันอย่างนั้นได้ชื่อว่าชิวหาสัมผัสสชาโสมนัสสเวทนา 


  ถ้าได้ลิ้มเลียรสแล้วมีความน้อยเนื้อต่ำใจ เหมือนหนึ่งท่านที่เป็นสัปบุรุษ อุตสาห์รักษาศีลของตนจะให้บริสุทธิ์ปราศจากมลทิล ครั้นว่ามีผู้มาข่มขืนให้กินสุรายาเมา เมื่อเขาขืนกรอกขืนเทลงในมุขทวารสุรานั้นล่วงลำคอเข้าไปได้ ก็มีความน้อยเนื้อต่ำใจนั้นหนักหนา อย่างนี้ได้ชื่อว่าชิวหาสัมผัสสชาโทมนัสสเวทนา 


  เป็นใจความว่า สุดแท้แต่ว่าลิ้มเลียรสแล้วมีความขึงความโกรธมีความน้อยเนื้อต่ำใจแล้ว ก็ได้ชื่อว่าโทมนัสสเวทนาเกิดแต่ชิวหาสัมผัส 


  ถ้าได้ลิ้มเลียรสแล้ว และมัธยัสถ์เป็นท่ามกลางอยู่ ก็ได้ชื่อว่าชิวหาสัมผัสสชาอุเบกขาเวทนา 


  ถ้าได้ถูกต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชอบอารมณ์ เป็นต้นว่าได้เชยชมซึ่งรูปอันเป็นวิสภาค และบังเกิดความกำหนัดยินดีด้วยราคะดำกฤษณาหรรษาภิรมย์ตามกิจประเวณีคดีโลก อย่างนี้ได้ชื่อว่ากายสัมผัสสชาโสมนัสสเวทนา 


  ถ้าถูกต้องเข้าแล้วและมีความโทมนัสขัดแค้น เหมือนหนึ่งว่าคนนั้นอยู่แล้ว ไม่ปรารถนาที่จะถูกต้องตัวเรา ว่าให้เห็นใกล้ ๆ เถิด เหมือนหนึ่งว่าคนที่กายชั่วเปื้อนไปด้วยตมและโคลน อสุจิลามกเหม็นเน่าเหม็นโขง คนเปื่อยหวะเป็นเรื้อนและมะเร็งคุดทะราด มิได้สะอาดเราไม่ปรารถนาจะให้ถูกต้อง ครั้นขืนเข้าเบียดเสียดเข้ามาให้ถูกต้องกายเรา ๆ ก็มีความแค้นยิ่งนักหนาอย่างนี้แล ได้ชื่อว่ากายสัมผัสสชาโทมนัสสเวทนา ว่าโทมนัสเกิดแต่กายสัมผัส ถ้าจะมาถูกต้องเข้าแล้ว และมัธยัสถ์เป็นท่ามกลางอยู่ก็ได้ชื่อว่ากายสัมผัสสชาอุเบกขาเวทนา 


   ถ้าและอารมณ์ที่เป็นอติอิฏฐารมณ์มาปรากฏแจ้งแก่มโนทวารเหมือนหนึ่งว่าหลับลงและฝันเห็นที่ชอบใจ เป็นต้นว่าฝันเห็นว่าบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้และของหอมเครื่องสักการบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ฝันว่าได้ฟังพระธรรมเทศนาก็ดี เมื่อฝันเป็นอาทิฉะนี้ และมีความชื่นชมโสมนัสยินดีปรีดาอย่างนี้แล ได้ชื่อว่ามโนสัมผัสสชาโสมนัสเวทนาว่าเวทนาเกิดแต่มโนสัมผัส 


   ถ้าฝันเห็นที่ชั่วไม่ชอบอารมณ์ และบังเกิดโทมนัสขัดแค้น ก็ได้ชื่อว่ามโนสัมผัสสชาโทมนัสเวทนา 


   ถ้าฝันและมัธยัสถ์เป็นท่ามกลางอยู่ ก็ได้ชื่อว่ามโนสัมผัสสชาอุเบกขาเวทนา 


   เวทนาทั้งหลายนี้ เมื่อจัดด้วยภูมินั้นก็จัดเป็นกามาพจรเวทนา ๕๔ รูปาพจรเวทนา ๑๕ อรูปพจรเวทนา ๑๒ โลกกุตตรเวทนา ๘ เป็น ๘๙ ด้วยกันเท่ากันกับจิต มากนักหนาถึงเพียงนี้ เหตุดังนั้นสมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาจารย์ จึงสงเคราะห์เวทนาทั้งปวงเข้าเป็นกองอันหนึ่งก็เรียกว่าเวทนาขันธ์ 


   และสัญญาเจตสิกนั้น พระพุทธองค์ก็สงเคราะห์เข้าไว้เป็นกองอันหนึ่งเหมือนกันกับเวทนา 


   สัญญาเจตสิกนั้น เมื่อจำแนกออกไปโดยทวารนั้น จัดเป็นสัญญา ๖ ประการ เป็นจักษุสัมผัสสชาสัญญาประการ ๑ โสตสัมผัสสชาสัญญาประการ ๑ ฆานสัมผัสสชาสัญญาประการ ๑ ชิวหาสัมผัสสชาสัญญาประการ ๑ กายสัมผัสสชาสัญญาประการ ๑ มโนสัมผัสสชาสัญญาประการ ๑ เป็น ๖ ประการด้วยกัน 


   จักขุสัมผัสสชาสัญญานั้น ได้แก่สัญญาอันยุติในจักษุเกิดแต่ได้เห็นเป็นต้น ได้เห็นแล้วและสำคัญได้ว่าคนนั้นคนนี้สิ่งนี้สำคัญด้วยสามารถได้เห็น อย่างนี้ได้ชื่อว่าจักขุสัมผัสสชาสัญญา 


   ถ้าได้ฟังเสียงและสำคัญว่าเสียงสิ่งนั้น ๆ เสียงคนนั้น ๆ สำคัญได้ด้วยสามารถได้ยินเสียงนี้ ได้ชื่อว่าโสตสัมผัสสชาสัญญา 


   ถ้าได้ดมกลิ่นและสำคัญได้ว่าเป็นกลิ่นสิ่งนั้น ๆ กลิ่นคนนั้น ๆ สำคัญได้ด้วยสามารถได้ดมกลิ่นนั้น ได้ชื่อว่าฆานสัมผัสสชาสัญญา 


   ถ้าได้ลิ้มเลียดูก่อนจึงสำคัญได้ว่าสิ่งนั้น ๆ เป็นรากไม้อันนั้น เป็นยา สิ่งนั้นเป็นของสิ่งนั้น ๆ ได้สำคัญด้วยสามารถได้ลิ้มได้เลีย ได้บริโภคนี้ ได้ชื่อว่าชิวหาสัมผัสสชาสัญญา 


   ถ้าได้สัมผัสถูกต้องก่อนจึงสำคัญได้ว่าเป็นสิ่งนั้น เป็นผู้นั้น เป็นตนของผู้นั้นสำคัญได้ด้วยสามารถได้ถูกต้องดังนี้ ได้ชื่อว่ากายสัมผัสสชาสัญญา 


   ถ้าสำคัญได้ด้วยมโนทวาร เหมือนท่านเป็นโยคาพจรเล่าเรียนซึ่งสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน เมื่ออุคคหะและปฏิภาคะปรากฏแก่มโนทวาร และท่านสำคัญได้ว่าสิ่งนี้เขียว สิ่งนี้เหลือง สิ่งนี้แดงสำคัญได้ด้วยจิตอย่างนี้ได้ชื่อว่ามโนสัมผัสสชาสัญญา 


   ภิกษุและสามเณรที่ท่านมีศรัทธาอุตสาหะเล่าเรียน ซึ่งคันถธุระนั้นเล่า เมื่อชำนิชำนาญแล้วท่านระลึกขึ้นมา ท่านก็รู้ว่าบทนี้บาทนี้คาถานี้อยู่ในคัมภีร์นั้น ๆ สำคัญได้ว่าอยู่ผูกนั้น บรรทัดนั้น สำคัญได้ด้วยใจอย่างนี้ ได้ชื่อว่ามโนสัมผัสสชาสัญญา 


   ลักษณะที่สำคัญได้ว่าอยู่ในคัมภีร์นั้นผูกนั้น นั่นแลเป็นลักษณะแห่งสัญญา 


   ลักษณะที่จำได้นั้น เป็นพนักงานแห่งสติปัญญาต่างหาก จะเป็นพนักงานแห่งสัญญานั้นหามิได้ สัญญานี้ให้รู้แต่หยาบ ๆ ให้รู้แต่ว่าอยู่ที่นั้นให้รู้แต่เท่านั้น อันจะรู้วิเศษขึ้นไปนั้นลักษณะแห่งปัญญาสัญญานั้นรู้แต่หยาบ วิญญาณนั้นให้รู้เป็นอย่างกลาง ปัญญานั้นให้รู้เป็นอย่างยิ่งให้รู้วิเศษกว่าสัญญาและวิญญาณ 


   เป็นใจความว่า สัญญาที่เกิดขึ้นแล้ว และให้สำคัญได้ด้วยสามารถลำพังใจไม่ได้เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้ดม ไม่ได้ลิ้มเลีย ไม่ได้สัมผัสถูกต้องสำคัญได้ด้วยลำพังใจแห่งตน อย่างนี้ได้ชื่อว่ามโนสัมผัสสชาสัญญาจัดโดยทวารนั้นได้สัญญาถึง ๖ ประการ ดังพรรณนามาฉะนี้ 


   ถ้าจะจัดโดยภูมิ สัญญานั้นจัดเป็นกามาพจรสัญญา ๕๔ รูปาพจรสัญญา ๑๕ อรูปพจรสัญญา ๑๒ โลกุตตรสัญญา ๘ ผสมเข้าเป็นสัญญา ๘๙ เท่ากันกับจิตมากนักหนาถึงเพียงนี้ นั้นแหละสมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาจารย์จึงจัดสัญญาเข้าเป็นกองหนึ่ง ได้ชื่อว่าสัญญาขันธ์ 


   สังขารขันธ์นั้นได้แก่เจตนาเจตสิก ๆ นั้น มีลักษณะอันจะชักนำซึ่งจิตและเจตสิกทั้งหลายบรรดาที่เกิดพร้อมด้วยตน 


   เจตนานั้นเมื่อแจกออกไปโดยทวารนั้น แจกเป็นจักขุสัมผัสสชาเจตนา โสตสัมผัสสชาเจตนา ฆานสัมผัสสชาเจตนา ชิวหาสัมผัสสชาเจตนา กายสัมผัสสชาเจตนา มโนสัมผัสสชาเจตนา มโนสัมผัสสชาเจตนา ยกแต่เวทนาสัญญาเสียแล้วยังเหลืออยู่ ๕๐ นั้น จัดเป็นสังขารขันธ์สิ้นทั้งนั้น 


   พระพุทธโฆษาจารย์เจ้า เมื่อสำแดงรูปขันธ์ในที่ ๑ สำแดงวิญญาณขันธ์ในที่ ๒ เวทนาขันธ์ในที่ ๓ สัญญาขันธ์ในที่ ๔ สังขารขันธ์ในที่ ๕ ด้วยประฉะนี้ 


   ลำดับนั้นจึงจำแนกอรรถาธิบายแห่งพระบาลีออกไปตามนัยแห่งพระอภิธรรมบทภาชนีย์ว่า 


   “อทุธาสนฺตติสมยเขณวเสน จตุธา อตีตํ นาม โหติ” ว่าเบญจขันธ์อันจะได้ชื่อว่าอดีต และอนาคต และปัจจุบัน มีกำหนดปริเฉท ๔ ประการ คือ อัทธาปริเฉทประการ ๑ สันตติปริจเฉทประการ ๑ สมยปริจเฉทประการ ๑ ขณปริจเฉทประการ ๑ 


   อัทธาปริจเฉทนั้น กำหนดอัทธา ๓ ประการ คือ อดีตอัทธาประการ ๑ อนาคตอัทธาประการ ๑ ปัจจุบันอัทธาประการ ๑ 


   “ปฏิสนฺธิโต ปุพฺเพ อตีตํ” กำหนดกาลอันเป็นเบื้องหลังในก่อน ตั้งแต่ปฏิสนธิในปัจจุบันภพนี้ไป ได้ชื่อว่าอดีตอัทธา 


   “จตุโต อุทฺธํ” กำหนดกานอันเป็นเบื้องหน้า ตั้งแต่จุติจิตในปัจจุบันภพนี้ได้ชื่อว่าอนาคตอัทธา 


   “อุภินฺนมนฺตเร” กำหนดกาลในระหว่างแห่งจุติและปฏิสนธิในปัจจุบันภพนี้ ได้ชื่อว่าปัจจุบันอัทธา กำหนดอัทธาทั้ง ๓ คืออดีตอัทธา อนาคตอัทธา ปัจจุบันอัทธา นี่แลได้ชื่อว่าอัทธาปริจเฉท 


   และสันตติปริจเฉทนั้น กำหนดสันตติ ๓ ประการ คือ อดีตสันตติประการ ๑ อนาคตสันตติประการ ๑ ปัจจุบันสันตติประการ ๑ เป็น ๓ ประการด้วยกัน 


   “สภาคเอกอุตุสมุฏฺานเอกาหาวสมุฏฺานญฺจ” ข้อซึ่งจะรู้กำหนดสันตตินั้น รู้ด้วยฤดูร้อนและเย็นอันยังบ่มิได้แปลก สมุฏฐานรูปอันยังมิได้แปลก รู้ด้วยอาหาร 


   อธิบายว่า ในระหว่างที่หนาวอยู่ และยังไม่กลับร้อน ร้อนอยู่และยังไม่กลับหนาวนั้นก็ดี ในระหว่างที่แสบท้องอยู่ยังมิได้บริโภคอาหารและยังไม่กลับอิ่มนั้นก็ดี ที่อิ่มอยู่ยังไม่กลับแสบท้องนั้นก็ดีกำหนดกาลในระหว่าง ๒ อย่างนี้ได้ชื่อว่าปัจจุบันสันตติ 


   ร้อนและเย็นที่แปลก อาหารสมุฏฐานรูปที่แปลก มีแล้วในเบื้องหลังแห่งปัจจุบันสันตติ ได้ชื่อว่าอนาคตสันตติ 


   กำหนดสันตติทั้ง ๓ คือ อดีตสันตติ อนาคตสันตติ ปัจจุบันสันตติ นี้แลได้ชื่อว่าสันตติปริจเฉท 


   และสมัยปริจเฉทนั้น กำหนดสมัย ๓ ประการ คือ อดีตสมัย อนาคตสมัย ปัจจุบันสมัย 


   “เอกวิถึ เอกชวน เอกาสมาปตฺติสมุฏฺานํ” นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า กาลอันกามาพจรชวนเสวยอารมณ์ แห่งละวิถี ๆ นั้นจัดเป็นสมัยแต่ละอัน ๆ 


   ถ้าจะว่าฝ่ายสหรคตนั้น การที่เข้าสู่สมาบัติแต่ละครั้ง ๆ นั้น จัดเป็นสมัยแต่ละอัน ๆ 


   สมัยที่เป็นเบื้องหลัง ๆ นั้น ได้ชื่อว่าอดีตสมัย สมัยที่จักมีในเบื้องหน้านั้น ได้ชื่อว่าอนาคตสมัย สมัยที่ประกอบในปัจจุบันนี้ ได้ชื่อว่าปัจจุบันสมัย กำหนดสมัยปริจเฉท ๓ ประการฉะนี้ 


   แลขณปริจเฉทนั้น กำหนดเป็น ๓ ประการ เป็นอดีตขณะ อนาคตขณะ ปัจจุบันขณะ เหมือนกัน อดีตขณะนั้นคือ ขณะจิตที่ดับในเบื้องหลัง ๆ อนาคตขณะนั้น คือขณะจิตที่จะบังเกิดในเบื้องหน้า ๆ ปัจจุบันขณะนั้น   “ขณตฺตยปริยาปนฺนํ” คือขณะจิตอันประกอบด้วยขณะทั้ง ๓ คือ อุปปาทขณะ ฐิติขณะ ภังคขณะ ที่บังเกิดในปัจจุบัน 


   เป็นใจความว่าขันธ์ทั้ง ๕ ที่สมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์ตรัสเทศนามาเป็นอดีต อนาคต ปัจจุบันนั้น มีการสังเกตด้วยปริจเฉททั้ง ๔ คือ อัทธาปริจเฉท สมยปริจเฉท ขณปริจเฉท โดนพรรณามาฉะนี้ 


   และลักษณะที่จะจัดรูปธรรม เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบันด้วยสามารถสันตตินั้น เฉพาะจัดแต่อุตุชรูป และอาหารชรูป และจิตชรูป 


   “กามฺมสมุฏฺฐานสฺส อตีตาทิเภโท นตฺถิ”  และกัมมัชชารูปนั้นจะได้จัดเป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน ด้วยสามารถสันตติหาบ่มิได้ กัมมัชชรูปนั้นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูทั้ง ๓ กองจะพลอยเป็น อดีต อนาคต ปัจจุบัน ก็เพราะอุปถัมภ์แก่อุตุชรูป อาหารรูป จิตชรูป 


   วิสัชนาในเบญจขันธ์ อันเป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน ยุติแต่เท่านี้ 


   แต่นี้จะวิสัชนาด้วยเบญจขันธ์ภายในและภายนอกสืบต่อไป “นิยกชฺฌตฺตํปิ อชฺฌตฺตํ ปรปุคฺคลิกํปิจ พหิทฺธาติ เวทิตพฺพํ” 

   นักปราชญ์พึงรู้ว่าขันธ์ทั้ง ๕ ซึ่งยุติในสันดานแห่งตนนี้แล ได้ชื่อว่าเบญจขันธ์ภายใน 


   และขันธ์ทั้ง ๕ ที่ยุติในสันดานแห่งบุคคลผู้อื่น ๆ นั้น ได้ชื่อว่าเบญจขันธ์ภายนอก 


“โอฬาริกสุขุมเภโท วุตฺตนโยว”   และรูปขันธ์ที่จะหยาบ จะละเอียดนั้น พึงรู้โดยนัยที่วิสัชนามาแล้วแต่หลังเถิด 


  ในที่นี้จะวิสัชนาแต่ในหีนรูป และประณีตรูปสืบต่อไป 


  หีนรูปนั้นได้แก่รูปอันชั่ว ประณีตรูปนั้นได้แก่รูปอันประณีตบรรจง 


  อธิบายว่า รูปแห่งพรหมอันอยู่ชั้นอกนิฏฐ์นั้นได้เอามาเปรียบกันกับรูปพรหมในชั้นสุทัสสี ๆ เป็นหีนรูป รูปพรหมในชั้นอกนิฏฐ์เป็นปณีตรูป และรูปพรหมในชั้นสุทัสสีนั้น ถ้าเอามาเปรียบมาเทียบกันกับรูปพรหมในชั้นสุทัสสา ๆ เป็นหีนรูป รูปพรหมในชั้นสุททัสสีเป็นปณีตรูปและรูปพรหมในชั้นสุทัสสานั้น ถ้าเอามาเปรียบมาเคียงกันกับรูปพรหมในชั้นอตัปปา ๆ เป็นหีนรูป รูปพรหมในชั้นสุทัสสีเป็นปณีตรูปและอรูปพรหมในชั้นอตัปปา ๆ เป็นหีนรูป รูปพรหมในชั้นสุทัสสาเป็นปณีตรูปและอรูปพรหมในชั้นอตัปปานั้น ถ้าเอามาเปรียบมาเคียงกันกับรูปพรหมในชั้นอวิหา ๆ เป็นหีนรูป รูปพรหมในชั้นอตัปปาเป็นปณีตรูปตกว่าพรหมในชั้นสูงชั้นบนนั้นรูปปณีตกว่าพรหมในชั้นต่ำ พรหมชั้นต่ำ ๆ นั้นรูปเลวกว่าพรหมชั้นบน ๆ ซึ่งดีกว่ากัน ชั่วกว่ากันเป็นจำนวนลำดับ ๆ เป็นชั้น ๆ กัน โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้ พึงรู้หีนรูปแลปณีตรูป ให้ตลอดลงมาตราบเท่าถึงกามาวจรรูป โดยนัยดังสำแดงมานี้เถิด แต่ทว่าสำแดงดังนี้ ยังเป็นปริยายอยู่อย่างไม่แท้ก่อน ถ้าจะว่าโดยปริยาย จะว่าแท้นั้นรูปอันใดบังเกิดด้วยกุศลวิบาก รูปอันนี้เรียกว่า ปณีตรูป รูปอันใดบังเกิดด้วยอกุศลวิบากรูปอันนั้นได้ชื่อว่า หีนรูป แลรูปที่เป็นทูเรรูป สันติเกรูปนั้น นักปราชญ์พึงรู้ตามประเทศที่ไกลแลใกล้นั้นเถิด ที่ไกลแลที่ใกล้นั้นก็ไกลเป็นชั้น ๆ ใกล้กันเป็นชั้น ๆ โดยลำดับ ๆ เหมือนอย่างที่ท่านจัดเป็นหีนรูป แลปณีตรูปนั้น 


   เป็นใจความว่า รูปทั้งปวงแต่บรรดาที่สำแดงมานี้ สมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์ประมวลเข้าเป็นหมวดเป็นกองแล้ว ก็ตรัสเรียกนามบัญญัติชื่อว่ารูปขันธ์ ธรรมสิ่งอื่น ๆ ที่พ้นไปจากรูปนี้ จึงจะจัดเข้าเป็นกอง ๆ ก็ดี พระพุทธองค์จะได้ตรัสเรียกชื่อว่ารูปขันธ์หาบ่มิได้สำแดงรูปขันธ์ตามนัยแห่งพระธรรมบทภาชนีย์ ยุติการเท่านี้ 


  แต่นี้จะสำแดงเวทนาขันธ์ ตามนัยแห่งพระอภิธรรมบทภาชนีย์สืบต่อไป 


  แท้จริงเวทนาที่จะหยาบจะละเอียดนั้น เป็นด้วยสามารถชาติประการ ๑ เป็นโดยสภาวะปกติประการ ๑ เป็นด้วยสามารถบุคคลประการ ๑ เป็นด้วยสามารถโลกิยแลโลกุตตรประการ ๑ เป็น ๔ ประการดังนี้ 


  ข้อซึ่งเวทนาหยาบแลละเอียด ด้วยสามารถชาตินั้นเป็นประการใด 


  อธิบายว่าเวทนาอันประกอบในอกุศลจิตนั้น ได้ชื่อว่าเป็นเวทนาอันหยาบกว่ากุศลเวทนา แลวิปากาพยากตเวทนา แลกิริยาพยากตเวทนา 


   “สาวชฺชกิริยเหตุโต”  เพราะเหตุว่าเวทนาอันยุติในอกุศลจิตนั้น ประพฤติฟุ้งซ่านบ่มิได้ระงับ เป็นเหตุให้กระทำการอันกอปรด้วยโทษทุจริตต่าง ๆ 


   “กิเลสสนฺตาปภาวโต” อันหนึ่งว่าอกุศลเวทนาฟุ้งซ้านบ่มิได้ระงับ เพราะเหตุประกอบด้วยกิเลส เดือดร้อนด้วยอำนาจกิเลส เหตุดังนั้นอกุศลเวทนาจึงได้ชื่อว่าหยาบกว่ากุศลเวทนา ด้วยประการฉะนี้ 


   “วิปากาพฺยากตาย โอฬาริกา” แลชื่อว่าอกุศลเวทนาหยาบกว่าวิปากาพยากตเวทนานั้น  “สพฺยาปารโต สอุสฺสาหโต”   เพราะเหตุว่าอกุศลเวทนานั้น กอปรด้วยขวนขวายกอปรด้วยอุตสาหะ กอปรด้วยวิบาก เดือดร้อนอยู่ด้วยอำนาจกิเลส กอปรด้วยพยาบาทแลโทษทุจริตอันยุติในกายทวารวจีทวารมโนทวาร 


   “กิริยาพยากตาย โอฬาริกา” แลข้อที่ว่าอกุศลเวทนาหยาบกว่ากิริยาพยากตเวทนานั้น กอปรด้วยวิบากเดือดร้อนอยู่ด้วยกิเลสกอปรด้วยพยาบาทแลโทษทุจริตมีประการต่าง ๆ 


  ตกว่าอกุศลเวทนานั้น หยาบกว่ากุศลเวทนา แลวิปากาพยากตเวทนา แลกิริยาพยากตเวทนา 


  ฝ่ายกุศลเวทนา วิปากาพยากตเวทนานั้น กิริยาพยากตเวทนา 


  ฝ่ายกุศลเวทนา วิปากาพยากตเวทนานั้น กิริยาพยากตเวทนานั้นได้ชื่อว่าละเอียดกว่าอกุศลเวทนาด้วยประการฉะนี้ 


  แลอกุศลเวทนานั้นเล่า ได้ชื่อว่าหยาบกว่าพยากตเวทนาทั้งสองประการ เพราะเหตุว่าประกอบด้วยขวนขวายแลอุตสาหะประกอบด้วยวิบาก ตกว่าพยากตเวทนานั้นละเอียดกว่ากุศลเวทนา 


   “ชสติวเสน โอฬาริกสุขุมตา เวทิตพฺพา” นักปราชญ์ผู้มีปัญญาพึงรู้เวทนาว่าหยาบกว่ากันละเอียดกว่ากัน ด้วยอำนาจชาติโดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้ 


  เวทนาจะหยาบละเอียดโดยสภาวะปกตินั้น เป็นประการใดเล่า 


  อธิบายว่าทุกขเวทนานั้นหยาบกว่าสุขเวทนา แลอุเบกขาเวทนา ๆ นั้นละเอียดว่าทุกขเวทนา ทุกขเวทนานั้นได้ชื่อว่าหยาบ เพราะเหตุว่าปราศจากยินดี มีแต่ความลำบากนั้นแผ่ซ่านไปให้บังเกิดสะดุ้งตกใจประหวั่นขวัญหาย ครอบงำกระทำให้ลำบากกาย ลำบากจิต อันธรรมดาทุกขเวทนานี้มีแต่กระทำให้เศร้าหมองหม่นไหม้นั้นต่าง ๆ ที่จะให้สบายกายสบายจิตมาตรว่าน้อยหนึ่งนั้นหาบ่มิได้ เหตุดังนั้นจึงว่าหยาบกว่าสุขเวทนาอุเบกขาเวทนา 


  แลสุขเวทนานั้น ถ้าจะเปรียบกับอุเบกขาก็ได้ชื่อว่าหยาบกว่าอุเบกขา เพราะเหตุว่าสุขเวทนานั้น ยังแผ่ซ่านยังกระทำให้กายกำเริบอยู่ได้ประพฤติระงับสงบสงัดเหมือนดังอุเบกขาเวทนานั้นหาบ่มิได้ เหตุฉะนี้สุขเวทนาจึงได้ชื่อว่าหยาบกว่าอุเบกขาเวทนา พึงรู้ว่าเทวนาหยาบกว่ากันละเอียดกว่ากัน โดยสภาวะปกติตามนัยที่แสดงมานี้ 


  อธิบายว่าเวทนาอันยุติ ในสันดานแห่งบุคคลที่หาบ่มิได้เข้าสู่สมาบัตินั้น หยาบกว่าเวทนาอันยุติในสันดานแห่งบุคคลที่หาบ่มิได้เข้าสู่สมาบัติ มีจิตสันดานอันฟุ้งซ่านกำเริบในอารมณ์ต่าง ๆ เมื่อจิตสันดานยังฟุ้งซ่านอยู่ดังนั้นเวทนาที่เป็นพนักงานเสวยอารมณ์ฟุ้งซ่านกำเริบอยู่ บ่มิได้ระงับเหมือนกันกับจิตเหตุฉะนี้เวทนาในสันดานแห่งบุคคลที่เข้าสู่สมาบัติ จึงได้ชื่อว่าหยาบกว่าเวทนาในสันดานแห่งบุคคลที่เข้าสู่สมาบัตินั้น ๆ ได้ชื่อว่าเป็นเวทนาอันเป็นสขุมเป็นเวทนาอันละเอียด 


  แลบุคคลที่เข้าสู่สมาบัติเหมือนกันนั้นว่ามีเวทนาอันละเอียดนั้น ก็ยังหยาบกว่ากันละเอียดกว่ากันเป็นชั้น ๆ จะได้เหมือนกันหาบ่มิได้ 


  เวทนาในทุติยฌานนั้น ละเอียดกว่าเวทนาในปฐมฌาน ๆ นั้นหยาบกว่าเวทนาในทุติยฌาน แลเวทนาในตติยฌานละเอียดว่าเวทนาในทุติยฌาน ๆ นั้นหยาบละเอียดกว่าเวทนาในตติยฌาน และเวทนาในจตุตถฌานนั้นละเอียดกว่าเวทนาในตติยฌาน เวทนาในปฐมารูปฌานนั้นละเอียดกว่าเวทนาในรูปาพจรจตุตถฌาน เวทนาในทุติยารูปฌานนั้นกว่าเวทนาในทุติยารูปฌาน เวทนาในจตุคถารูปฌานละเอียดกว่าเวทนาในตติยารูปฌานตกว่าละเอียดกว่ากันเป็นชั้น ๆ หยาบกว่ากันเป็นชั้น ๆ ด้วยสามารถสมบัติอันสูงกว่ากันนักปราชญ์ผู้มีปัญญาพึงรู้เวทนากว่าหยาบละเอียด ด้วยสามรถบุคคลโดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้ 


  แลเวทนาจะหยาบจะละเอียดด้วยสามารถ เป็นโลกิยะแลโลกุตระนั้นเป็นประการใด อธิบายว่า เวทนาในโลกิยจิตนั้นหยาบกว่าเวทนาในโลกุตตรจิต เพราะเหตุโลกิยจิตนั้น กอปรด้วยอาสวะ ๔ ประการ โอฆะ ๔ ประการ โยคะ ๔ ประการ คณฐะ ๔ ประการ นิวรณ์ ๕ ประการ อุปาทาน ๔ ประการ กิเลส ๑๐ ประการ สังโยชน์ ๑๐ ประการ 


  ถึงกิเลสที่นับโดยพิสดารได้ ๑๕๐๐ ตัณหา ๑๐๘ นั้นก็ย่อมประกอบในโลกิยจิต เหตุนี้เวทนาในโลกิยจิตนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเวทนาอันหยาบ　 


  ฝ่ายว่าจิตเป็นโลกุตตระนั้นสิปราศจากกิเลสสิ้งทั้งปวง เหตุฉะนี้เวทนาในโลกุตตรจิตนั้น จึงได้ชื่อว่าสุขุมเวทนาเป็นเวทนาอย่างละอียดอย่างยิ่ง 


  สำแดงเวทนาอย่างหยาบอย่างละเอียด โดยชาติแลสภาวะหยาบ แลละเอียดโดยบุคคลโดยภูมิโลกิยะแลโลกุตตระเท่านี้ แต่นี้จักยกเอาชาติ แลสภาวะแลบุคคลแลภูมิโลกิยะโลกุตตระ มาสำแดงเจือกันให้เห็นต่างแห่งเวทนาขันธ์ ตามนัยแห่งบทภาชนีย์ในคัมภีร์พระอภิธรรมนั้น 


  แท้จิรงอกุศลวิบากเวทนานั้นสิเป็นชาติพยากฤตเมื่อจัดโดยชาตินั้นจัดเป็นสุขุมเวทนา เมื่อจัดโดยสภาวะแลบุคคลแลภูมินั้นจัดเป็นโอฬาริกเวทนา 


  แลกุศลวิบากเวทนานั้นเล่าเมื่อจัดโดยชาติเป็นสุขุมเวทนา เมื่อจัดโดยบุคคลโดยภูมินั้น ถ้าบังเกิดในสันดานแห่งปุถุชน บังเกิดในภูมิโลกิยจิตก็จัดเป็นโอฬาริกเวทนา ถ้าบังเกิดในสันดานแห่งพระอริยบุคคล บังเกิดในภูมิโลกุตตรจิตนั้นก็จัดเป็นสุขุมเวทนา ผู้มีปัญญาพึงรู้ในเวทนาอันต่างด้วยวิธี ที่จัดชาติจัดสภาวบุคคลจัดภูมิกันโดยนัยที่สำแดงมานี้ 


   ประการหนึ่งให้รู้เวทนานี้ถึงมีชาติเสมอกันก็ยังหยาบกว่ากันละเอียดกว่ากันเป็นอย่าง ๆ อยู่ จะได้เหมือนกันเป็นแบบเดียวกันหามิได้เหมือนอย่างกุศลเวทนานั้น เมื่อจัดโดยชาติจัดเป็นโอฬาริกเวทนาสิ้งทั้งปวง ครั้นเอามาเปรียบมาเคียงกันแต่ในกองแห่งตนนั้น เวทนาในโมหจิต หยาบกว่าเวทนาในโลภจิต ๆ นั้นหยาบกว่าเวทนาในโมหจิต เวทนาในโมหจิตที่เห็นผิดเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐินั้น หยาบว่าเวทนาในโมหจิตที่เห็นผิดเป็นอนิยตมิจฉาทิฏฐิ ถึงเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันก็ดีที่มีโทษมาก เป็นกัปปัฏฐีติจะทนทุกขเวทนานานจนสิ้นกาลกัลป์นั้น มีเวทนาอันหยาบกว่าเวทนาในจิตที่เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิแลมีโทษน้อย บิมิได้ตั้งอยู่นานสิ้นกัลป์ ถึงเป็นกัลป์ทิฏฐิด้วยกัน จะตั้งอยู่นานสิ้นกัลป์หนึ่งเหมือนกัน จิตที่เป็นอสังขาริกถือผิดโดยธรรมดาผู้จะชักชวนมิได้นั้น มีเวทนาอันหยาบกว่าเวทนาในจิตที่เป็นสสังขาริกถือผิดด้วยมีผู้ชวน 


   “อวิเสเสน อกุสลา พหุวิปากา โอฬาริกา” ถ้าจะวิสัชนาโดยมิได้แปลกนั้นแต่บรรดาอกุศลจิตที่ให้โทษมากนั้นมีเวทนาอันหยาบ กว่าเวทนาในอกุศลจิตที่ให้โทษน้อย 


   ฝ่ายกุศลนั้น กุศลจิตแต่บรรดาที่ให้ผลมาก มีเวทนาอันละเอียดกว่าเวทนาในกุศลจิตที่ให้ผลน้อย 


   กุศลที่เป็นเบื้องต่ำในกามาพจรนั้น มีเวทนาหยาบกว่ากุศลจิตที่เป็นอรูปพจร ๆ นั้นว่ามีเวทนาละเอียดเป็นอุกฤฏ์ถึงเพียงนี้ ก็ยังหยาบกว่าเวทนาในกุศลจิตที่เป็นอรูปพจร ๆ นั้นละเอียดเป็นอุกฤษฏ์ถึงเพียงนี้ ก็ยังหยาบกว่าเวทนาในกุศลจิตที่เป็นพระโลกุตตระ ๆ ละเอียดยิ่งนัก 


   นัยหนึ่งว่าจิตกองเดียวกันเป็นกามาพจรกุศลเหมือนกันก็ดีเวทนาจะได้เหมือนกันหาบ่มิได้ 


   “ทานมยา โอฬาริกา” จิตที่เป็นทานมัยให้สำเร็จกิจบำเพ็ญทานนั้นมีเวทนาหยาบกว่าเวทนาในจิตเป็นศีลมัยให้สำเร็จกิจบำเพ็ญศีล ๆ นัยว่าเวทนาละเอียดแล้ว ก็ยังหยาบกว่าเวทนาในจิตที่เป็นภาวนามัย ให้สำเร็จกิจบำเพ็ญภาวนา 


   ถึงภาวนาจิตเหมือนกันก็ดี ว่ามีเวทนาละเอียดแล้วก็ยังไม่ละเอียดเหมือนกัน 


   “ทุเหตุกา โอฬาริกา” ภาวนาจิตที่เป็นทุเหตุนั้น มีเวทนาหยาบกว่าภาวนาจิตที่เป็นไตรเหตุนั้น เวทนาละเอียดกว่าภาวนาจิตทุเหตุ 


   ถ้าเป็นไตรเหตุด้วยกันเล่า ภาวนาจิตที่เป็นไตรเหตุ สสังขาริกนั้นมีเวทนาหยาบกว่าเทวนาในภาวนาจิตที่เป็นไตรอสังขาริก 


   ตกว่ากามาพจรกุศลจิตไตรอสังขาริก อันสัมปยุตด้วยอุเบกขาเวทนานี้แล มีเวทนาละเอียดกว่ากามาพจรกุศลจิตทั้ง ๗ ดวง ถึงฌานจิตด้วยกันก็มีเวทนาละเอียดกว่ากันเป็นชั้น ๆ ถึงพระโลกุตตรจิตด้วยกันก็มีเวทนาละเอียดกว่ากันเป็นชั้น ๆ 


   เวทนาในจิตพระโสดานั้น หยาบกว่าเวทนาในจิตพระสกทาคา ๆ นั้นว่าละเอียดแล้ว ก็ยังหยาบกว่าเวทนาในจิตพระอนาคา ๆ นั้นว่าละเอียดแล้ว ก็ยังหยาบกว่าเวทนาในจิตพระอรหันต์ 


   ตกว่าละเอียดกว่ากันเป็นชั้น ๆ เป็นลำดับ ๆ กันดังนี้ 


   “ขนฺเธสุ ญาณเภทตฺถํ” เบื้องหน้าแต่นี้จะสำแดงพิธีอันพิจารณาเบญขันธ์ เพื่อจะให้พระโยคาพจรกุลบุตรมีปัญญาแตกฉานฉลาดในพิธีพิจารณาเบญขันธ์ อันเป็นภูมิพื้นที่ตั้งแห่งพระวิปัสสนาปัญญา 


   “วิญฺญาตพฺโพ วิภาวินา” นักปราชญ์พึงรู้ในพิธีพิจารณาในเบญจขันธ์ ๖ ประการ 


   “กมโต” คือพิจาณาโดยลำดับประการ ๑  “อตฺถสิทฺธิโต” คือพิจารณาโดยอัตถสิทธิประการ ๑  “อนุนาธิกโต” คือพิจารณาโดยมิได้หย่อนมิได้ยิ่งประการ ๑   “อุปมาโต” คือพิจารณาโดยอุปมาประการ ๑  “ทฏฺพฺพโต” คือพิจารณาโดยเห็นประการ ๑  “วิเสสโต” คือพิจารณาโดยวิเศษประการ ๑ สิริเป็นพิธีพิจารณาเบญจขันธ์ ๖ ประการด้วยกัน 


   “กมโต” ข้อซึ่งว่าให้พิจารณาโดยลำดับนั้น กำหนดลำดับมี ๕ ประการ คือ อุปปัตติกกมะ ลำดับที่บังเกิดนั้นประการ ๑ ปหานักกมะลำดับที่สละนั้นประการ ๑ ปฏิปัตติกกมะ ลำดับที่ปฏิบัตินั้นประการ ๑ ภูมิกกมะ ลำดับแห่งภูมิประการ ๑ เทศนากกมะ ลำดับแห่งเทศนา ๑ เป็น ๕ ประการด้วยกัน 


   อุปปัตติกกมะ ลำดับที่บังเกิดนั้น ให้พระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณาเปญจขันธ์ จิตเดิมแต่แรกปฏิสนธิในครรภ์แห่งมารดานั้นมาตราบเท่าถึงจุติจิต ให้เห็นแจ้งว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่บังเกิดในครรภ์แห่งมารดานั้น  “ปมํ กลฺลํ โหติ”  เดิมเมื่อแรกตั้งปฏิสนธินั้นเป็นกลละมีประมาณเท่าหยาดน้ำมันงาอันใหญ่อยู่นั้นถึง ๑ วัน จึงค่อยข้นเข้าเป็นอันพุทะมีสัณฐานดังดีบุกอันแหลมแหลวเป็นอัมพุทะอยู่ ๗ วันจึงข้นเปสิคือชิ้นเนื้อมีสัณฐานดังปุ่มเปลือกในเปลือกไข่เปสิอยู่ ๗ จึงเป็นฆนะข้นเข้าเป็นแท่งเป็นฆนะอยู่ ๗ วัน   “ปญฺจ สาขา ชายนฺติ” จึงเป็นปัญจสาขาแตกเป็นปุ่ม ๕ แห่งคือ มือ ๒ เท้า ๒ ศีรษะ ๑ เรียกว่าปัญจสาขาอยู่นั้นก็ ๗ วัย 


   “สตฺตเมว สตฺตาเห” เมื่อล่วงไปได้เจ็ดวัน ๗ หน คิดเป็น ๔๙ วัน ด้วยกันแล้ว จักขุทสกะอันเป็นกัมสมุฏฐานกลาปนั้นบังเกิดขึ้น ครั้นจักขุทสกะเกิดแล้ว  “อติกฺกนฺเต”  ล่วงไปอีก ๗ วันจึงจะบังเกิดโสตทสกะ ไปอีก ๗ วันจึงบังเกิดฆานทสกะ ไปอีก ๗ วันจึงบังเกิดชิวหาทสกะ ล่วงไปอีก ๗ วันจึงบังเกิดกายสทกะ ตกว่าหูตาอายตนะก็บังเกิดในขณะนั้น เมื่อตั้งรูปกายขึ้นได้แล้ว แลโอชะแห่งอาหารที่มารดาบริโภคนั้นซับซาบซึ่งแผ่ไปในกายแห่งทารกกาลใด อาหารสมุฏฐานกลาปก็บังเกิดขึ้นจำเดิมแต่นั้นไป 


   นักปราชญ์ผู้มีปัญญา พึงคิดธรรมสังเวชเถิดว่าสัตว์อันบังเกิดในครรภ์แห่งมารดานั้น แสนทุกข์แสนลำบากนั่งอยู่บนกระเพาะอาหารเก่าอาหารใหม่อยู่บนศีรษะ ตัวสัตว์นั้นอยู่กลาง คางนั้นเท้าลงอยู่เหนือเข่า มือทั้งสองกอดเข่านั่งหย่องผินหน้าเข้าไปข้างกระดูกสันหลังมารดามีครุวนาดุจดังวานรหนีฝน เข้าไปอยู่ในโพรงไม้เมื่อยามฝน แสนยากแสนลำบากแสนเวทนา กาลเมื่อนประสูติจากครรภ์มารดานั้นก็สุดลำบากเสวยทุกข์เวทนานั้นสาหัส มีอุปมาดังช้างสารตัวใหญ่อันบุคคลไสออกไปตามช่องดานอันน้อยแลได้เสวยทุกข์เวทนามีกำลัง เมื่อพ้นจากครรภ์มารดาแล้วแลร้องไห้ดิ้นรนได้ในกาลนั้น รูปกลาปทั้ง ๒๑ กลาป จึงมีพร้อมในสันดานสัตว์จำเดิมแต่นั้นไป 


   สำแดงมาทั้งนี้ ด้วยสามารถสัตว์นั้นเป็นศัพกไสยกสัตว์ เป็นสัตว์อันบังเกิดในครรภ์มารดา 


   ถ้าสัตว์นั้นบังเกิดในกำเนิดสังเสทชะ แลอุปปาติกะในปฏิสนธิขณะเมื่อตั้งปฏิสนธินั้น มีกัมมัชชรูปบังเกิดพร้อมถึงเจ็ดกลาป คือ จักขุทสกะ โสตสทกะ ฆานทสกะ ชิวหาทสกะ กายทสกะ ภาวทสกะ วัตถุสกะเป็นเจ็ดกลาปด้วยกันฉะนี้ 


   เจดกลาปนี้ ว่าโดยอุกฤษฏ์ ถ้าจะว่าโดยโอมมกในปฏิสนธิขณะแห่งสังเสทชสัตว์ แลอุปปาติกสัตว์นั้น มีรูปเกิดพร้อมแต่สามกลาป คือ กายทสกะ ภาวทสกะ วัตถุทสกะ เหมือนกันกับคัพภไสยกสัตว์ ต่อมาในประวัติการณ์ รูปกลาปทั้งปวงจึงบังเกิดพร้อมจำเดิมแต่นั้นไปก็มีแต่จะบ่ายหน้าเข้ามาชรามรณะ 


  สภาวพิจารณาเบญจขันธ์ จำเดิมแต่แรกปฏิสนธินั้น เป็นลำดับ ๆ มาตราบเท่าถึงจุติจิต นี้แลได้ชื่อว่าอุปปัตติกกมะพิจารณาขันธ์โดยลำดับที่เกิด 


  แลปหานักกมะพิจารณาขันธ์โดยลำดับที่สละเสียนั้น ให้พระโยคาพจรเจ้าพิจารณากองกิเลส ซึ่งพระอริยมรรคทั้ง ๓ ละเสียขาดโดยลำดับ ๆ กัน แท้จริงกิริยาที่จะละกิเลสได้นั้น ได้ชื่อว่าละขันธ์เสียได้เพราะกิเลสทั้งหลายเป็นต้นว่า โลภะ โทสะ โมหะ นั้นนับเข้าในสังขารขันธ์ เวทนาแลสัญญาวิญญาณที่เกิดพร้อมด้วยกิเลสนั้น นับเข้าในเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์แลวิญญาณขันธ์ เมื่อพระอริยมรรคทั้ง ๔ ประการบังเกิดในสันดานแลละกองกิเลสเสียได้เป็นลำดับ ๆ คือพระโสดาละอกุศลจิตได้ ๕ ดวงพระสกทาคาละกองกุศลจิตที่หยาบได้ละเอียด พระอนาคาละโทสจิตขาดได้ ๒ ดวง พระอรหัตต์ละกุศลจิตเสียได้สิ้นเสร็จ ละกิเลสได้เป็นลำดับ ๆ ดังนี้ ได้ชื่อว่าละขันธ์เสียได้โดยลำดับ ๆ 


  นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า กิริยาที่พิจารณากองกิเลสอันพระอริยมรรคทั้ง ๔ ละเสียโดยลำดับ ๆ นี้แล ได้ชื่อว่าปหานักกมะพิจารณาขันธ์โดยลำดับที่สละเสียได้ 


  แลปฏิบัติติกกมะ พิจารณาขันธ์โดยลำดับแห่งปฏิบัตินั้น คือให้พิจารณาศีลวิสุทธิแล้ว ลำดับนั้นให้พิจารณาจิตวิสุทธิ ลำดับนั้นให้พิจารณาทิฏฐิวิสุทธิ ถัดนั้นให้พิจารณากังขาวิตรณวิสุทธิ ถัดนั้นให้พิจารณาปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ในที่สุดนั้นให้พิจารณาญาณทัสสวิสุทธิ 


  กิริยาพิจารณาวิสุทธิ ๗ ประการ โดยลำดับ ๆ ดังนี้แลได้ชื่อว่าพิจารณาขันธ์ โดยลำดับแห่งปฏิบัติ 


  เพราะเหตุว่ากายแลจิตที่ได้สำเร็จกิจ ปฏิบัติวิสุทธิ ๗ ประการนั้นจะได้พ้นจากเบญขันธ์หาบ่มิได้ แต่ล้วนนับเข้าในเบญขันธ์สิ้นทั้งนั้น 


  เหตุฉะนี้ กายเมื่อพิจารณาวิสุทธิ ๗ ประการนั้นจึงได้ชื่อว่าปฏิปัตติกกมะ พิจารณาขันธ์โดยลำดับแห่งปฏิบัติก็มีด้วยประการฉะนี้ 


  แลภูมิกกมะ พิจารณาขันธ์โดยลำดับแห่งภูมินั้น ให้พิจารณาเบญจขันธ์อันเป็นไปในภูมิทั้ง ๔ คือ กามาพจรภูมิ รูปาพจรภูมิ อรูปาพจรภูมิ โลกุตตรภูมิ 


  แลเทศนากกมะ พิจารณาขันธ์โดยลำดับแห่งเทศนานั้น คือให้พิจารณาพระสติปัฏฐานทั้ง ๔ สัมมัปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อันฐังคิกมรรค ๘ ให้พิจารณาทานกถา ศีลกถา สัคคกถา กามาทีนวกถา เนกขัมมานิสังสกถา กิริยาที่พิจารณาพระสัทธรรมสิ้นทั้งปวงนี้ ได้ชื่อว่าพิจารณาขันธ์โดยลำดับแห่งเทศนา 


  เพราะว่าธรรมทั้งปวงนี้ จะพ้นออกไปจากขันธ์บัญญัติหาบ่มิได้แต่ล้วนนับเข้าในขันธ์สิ้นทั้งปวงโดยกำหนดอุกฤกฏ์นั้นจนถึงมัคคจิตผลจิตก็นับเข้าวิญญาณขันธ์ เวทนาสัญญาแลเจตสิก แต่บรรดาที่เกิดพร้อมด้วยมัคคจิตผลจิตนั้น ก็นับเข้าในเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์สิ้นทั้งปวงจะได้พ้นขันธ์บัญญัติหาบ่มิได้ 


  อาศัยเหตุฉะนี้ กิริยาที่พิจารณาพระสติปัฏฐานเป็นอาทิ พิจารณาทานกถาเป็นอาทินั้น จึงจัดได้ชื่อว่าพิจารณาขันธ์โดยลำดับแห่งพระสัทธรรมเทศนา ก็มีด้วยประการฉะนี้ 


   เป็นใจความว่า ข้อซึ่งให้พิจารณาขันธ์โดยลำดับนั้น กำหนดลำดับนั้นถึง ๔ ประการ คืออุปปัตติกกมะ ปหานักกมะ ปฏิปัตติกกมะ ภูมิกกมะ เทศนากกมะ พิจารณาโดยลำดับเกิดดับละลำดับปฏิบัติลำดับภูมิลำดับเทศนา โดยนัยดังพรรณามาฉะนี้ 


   “วิสฺสโต”  แต่นี้จักสำแดงกิจที่พิจารณาขันธ์โดยวิเศษนั้นสืบไปข้อซึ่งว่าให้พิจารณาขันธ์โดยพิเศษนั้น จะให้พิจารณาเป็นประการใด 


   “โก จ เนสํ วิเสโส” สิ่งไรนั้นเป็นวิเศษแห่งเบญขันธ์ 


   อธิบายว่าวิเศษแห่งเบญจขันธ์จะมีนั้น อาศัยแก่อุปาทาน ๆ นี้แลเป็นวิเศษในเบญจขันธ์ทีเดียว เบญจขันธ์มีเหมือนกัน เป็นหญิงเหมือนกัน เป็นชายเหมือนกัน ถ้าใครยังประกอบด้วยอุปาทาน ผู้นั้นได้ชื่อว่าโลกิยปุถุชน ท่านที่หาอุปาทานมิได้นั้น ได้ชื่อว่าอริยบุคคล ตกว่าอุปาทานนี้แลกระทำให้แปลกแห่งเบญจขันธ์ ๆ แปลกกันด้วยสามารถกอปรด้วยอุปาทานแลหาอุปาทานบ่มิได้ 


   อธิบายดังนี้ สมด้วยพระพุทธฏีกาที่สมเด็จพระพุทธองค์โปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาว่า 


   “ภิกฺขเว” ดูกรภิกษุสงฆ์  “สุณาถ” ขอท่านทั้งหลายตั้งโสตสดับเถิด เราพระตถาคตจะตรัสเทศนาขันธ์ ๕ ประการ อุปาทานขันธ์ ๕ ประการ ให้ท่านทั้งปวงฟัง 


   “กตเม ปญฺจกฺขนฺธา” ขันธ์โดยอุปาทาน ๕ ประการนั้นเป็นดังฤๅ 


   ตรัสปุจฉาด้วยพระองค์แล้ว ก็ตรัสวิสัชนาด้วยพระองค์เล่าว่า 


   “ยํ กิญฺจิ ภิกฺขเว รูปํ” ดูกรภิกษุสงฆ์ รูปทั้งปวงที่เป็นอดีตแลอนาคตแลปัจจุบัน ภายนอกในไกลแลใกล้ดีแลชั่วหยาบแลละเอียดสิ้นทั้งปวงนั้น เราพระตถาคตประมวลเข้าเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกองอันเดียวกันเรียกว่า รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายนอกภายในไกลแลใกล้ดีแลชั่วหยาบแลละเอียดสิ้นทั้งปวงนั้น เราพระตถาคตประมวลเข้าเป็นหมวด ๆ เป็นกอง ๆ 


   เหล่ารูปเหมือนกันจัดไว้เป็นกองหนึ่ง เรียกว่ารูปขันธ์ เหล่าเวทนาเหมือนกันจัดไว้กอง ๑ เรียกว่าเวทนาขันธ์ เหล่าสัญญาเหมือนกันจัดไว้กอง ๑ เรียกชื่อว่าสัญญาขันธ์เหล่าเจตสิกเหมือนกันจัดไว้กอ ๑ เรียกชื่อว่าสังขารขันธ์ เหล่าจิตเหมือนกันจัดไว้กอง ๑ เรียกชื่อว่าวิญญาณขันธ์สิริเข้าด้วยกันจึงเป็นขันธ์ ๕ ประการก็มีด้วยประการฉะนี้ 


   รูปูปาทานขันธ์ประการ ๑ เวทนาปาทานขันธ์ประการ ๑ สัญญูปาทานขันธ์ประการ ๑ สังขารูปาทานขันธ์ประการ ๑ วิญญาณูปาทานขันธ์ประการ ๑ เป็น ๕ ประการดังนี้ 


   อุปาทานขันธ์ ๕ ประการนี้ จะได้นอกจากขันธ์ทั้ง ๕ ที่กล่าวแล้วนั้นหาบ่มิได้รูปเหมือนกันเวทนาเหมือนกัน สัญญาเหมือนกันสังขารเหมือนกันวิญญาณเหมือนกันนั้นแล แต่ทว่ากอปรด้วยอาสวะกอปรด้วยอุปาทานแล้ว เราพระตถาคตตรัสเรียกชื่อว่ารูปูปาทานขันธ์ เวทนูปาทานขันธ์ สัญญูปาทานขันธ์ สังขารูปาทานขันธ์ วิญญาณูปาทานขันธ์ ตกว่าพระสัทธรรมเทศนาแสดงขันธ์ ๕ ประการในเบื้องต้นนั้น ประสงค์เอาขันธ์แห่งพระอริยบุคคลที่ปราศจากอาสวะแลอุปาทาน อุปาทาน ๕ ประการที่ตรัสเทศนาในเบื้องปลายนี้ประสงค์เอาขันธ์แห่งบุคคลที่ประกอบด้วยอาสวะแลอุปาทานขันธ์ ๕ ประการ อุปาทานขันธ์ ๕ ประการ มีนัยดังพรรณนามานี้ เทียรย่อมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตา นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าขันธ์ทั้ง ๕ ประการมีนัยดังวิสัชนาฉะนี้ จัดเป็นพื้นกล่าวคือให้พิจารณาเอาเป็นอารมณ์ ในกาลเมื่อจะเริญพระวิปัสสนากรรมฐาน แลอายตนะ ๖๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๑ พระอริยสัจ ๔ ที่จัดเป็นพื้นนั้น นักปราชญ์พึงรู้ว่าอายตนะ ๑๒ ประการ คือ จักขวายตนะประการ ๑ โสตายตนะประการ ๑ ฆานายตนะประการ ๑ ชิวหายตนะประการ ๑ กายายตนะประการ ๑ มนายตนะประการ ๑ รูปายตนะประการ ๑ สัททาตนะประการ ๑ คันธายตนะประการ ๑ รสายตนะประการ ๑ โผฏฐัพพายตนะประการ ๑ ธัมมายตนะประการ ๑ เป็น ๑๒ ประการด้วยกัน 


   จักขวายตนะนั้นได้แก่จักษุทั้งสอง จักษุทั้งสองซ้ายขวานี้สมเด็จพระมหากรุณาเจ้าตรัสเทศนาเรียกว่าจักขวายตนะ โสตายตนะนั้นได้แก่ช่องหูทั้งสอง ฆานายตนะนั้นได้แก่จมูก ชิวหายตนะนั้นได้แก่ลิ้น กายายตนะได้แก่กายทั้งปวง อวัยวะน้อยใหญ่นอกออกไปจากจักษุแลโสตนอกไปจากจมูกแลลิ้น ก็ได้ชื่อว่ากายยตนะทั้งสิ้นทั้งนั้น แลมนายตนะนั้นได้แก่หทัยวัตถุ ๆ คือเนื้อหัวใจนั้นแล ได้ชื่อว่ามนายตนะ 


   รูปายตนะนั้น ได้แก่สรรพรูปทั้งปวงอันเป็นภายนอกแห่งกายสัททายตนะนั้น ได้แก่สรรพเสียงทั้งปวง คันธายตนะนั้น ได้แก่สรรพกลิ่นทั้งปวง รสายตนะนั้น ได้แก่สรรพรสทั้งปวง โผฏฐัพพายตนะนั้นได้แก่สิ่งทั้งปวงที่เราท่านได้สัมผัสถูกต้อง เราท่านทั้งปวงได้สัมผัสถูกต้องสิ่งใดด้วยกาย สิ่งนั้นปลได้ชื่อว่าโผฏฐัพพายตนะ แลธัมมายตนะนั้นได้แก่จิตแลเจตสิกทั้งปวง แต่บรรดาจิตแลเจตสิกนั้นจัดเป็นอายตนะอันหนึ่ง ชื่อว่าธัมมายตนะเป็น ๑๒ ประการ ดุจพรรณนามาฉะนี้ 


   “กสฺมา” เหตุไฉนจึงได้ชื่อว่าอายตนะ อ๋อได้ชื่อว่าอายตนะนั้นด้วยอรรถว่าเป็นที่ประชุม ด้วยอรรถว่าเป็นบ่อเกิด 


   อธิบายว่า จักษุ โสต ฆาน ชิวหา กาย ทั้งปวงนี้แต่ล้วนเป็นที่ประชุมแห่งรูปแลเสียงกลิ่นแลรสแลเครื่องสัมผัส เหตุดังนั้นจึงเรียกว่าจักขวายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ ด้วยประการฉะนี้ 


   แลธาตุ ๑๔ ประการนั้นคือ จักขุธาตุประการ ๑ โสตธาตุประการ ๑ ฆานธาตุประการ ๑ ชิวหาธาตุประการ ๑ กายธาตประการ ๑ มโนธาตุประการ ๑ รูปธาตุประการ ๑ สัททาธาตุประการ ๑ คันธธาธาตุประการ ๑ รสธาตุประการ ๑ โผฏฐัพพธาตุประการ ๑ ธัมมธาตุประการ ๑ จักขุวิญญาณธาตุประการ ๑ โสตวิญญาณธาตุประการ ๑ ชิวหาวิญญาณธาตุประการ ๑ กายวิญญาณธาตุประการ ๑ มโนวิญญาณธาตุประการ ๑ ประสมเข้าเป็นธาตุ ๑๘ ประการด้วยกัน 


   จักขุธาตุนั้นได้แก่จักษุ โสตธาตุนั้นได้แก่หู ฆานธาตุนั้นได้แก่จมูก ชิวหาธาตุนั้นได้แก่ลิ้น กายธาตุนั้นได้แก่ธาตุทั้งปวง อวัยวะน้อยใหญ่ทั้งปวง นอกจากไปจากจักขุแลโสตฆานแลชิวหา ก็ได้ชื่อว่ากายธาตุสิ้นทั้งนั้น 


   แลมโนธาตุนั้น ได้แก่ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑ สัมปฏิจฉันนจิต ๑ จิตทั้ง ๒ ดวงนี้ได้ชื่อว่ามโนธาตุ 


   รูปธาตุนั้นได้แก่สรรพรูปทั้งปวงกายนอกกาย สัททธาธาตุนั้นได้แก่สรรพเสียงทั้งปวง คันธธาตุนั้นได้แก่สรรพกลิ่นทั้งปวง รสธาตุนั้นได้แก่สรรพรสทั้งปวง โผฏฐัพพธาตุนั้นได้แก่สรรพสิ่งทั้งปวง อันเราท่านได้สัมผัสถูกต้อง ธัมมธาตุนั้นได้แก่เจตสิกทั้ง ๕๒ นั้นแลจักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ นั้นได้แก่จักษุวิญญาณ แลโสตวิญญาณแลฆานวิญญาณแลชิวหาวิญญาณแลกายวิญญาณ อันเกิดสำหรับในปัญจทวารวิถี มีนัยดังพรรณนามาแล้วนั้น 


   แลมโนวิญญาณธาตุนั้นได้แก่จิต ๖๗ คือ มโนทวาราวัชชนะ ๑ ชวนจิต ๕๕ ตทาลัมพณจิต ๑๑ ผสมเข้าเป็น ๖๗ ด้วยกัน ธาตุนี้มี ๑๘ ประการดุจพรรณนามาฉะนี้ 


   แลอินทรีย์ ๓๒ นั้น คือจักขุนทรีย์ ๑ โสตินทรีย์ ๑ ฆานินทรีย์ ๑ ชิวหินทรีย์ ๑ กายินทรีย์ ๑ มนินทรีย์ ๑ อิตถินทรีย์ ๑ ปุริสินทรีย์ ๑ ชีวิตินทรีย์ ๑ สุขินทรีย์ ๑ ทุกขินทรีย์ ๑ โสมนัสสินทรีย์ ๑ โทมนัสสินทรีย์ ๑ อุเปกขาทรีย์ ๑ สัทธินทรีย์ ๑ วิริยินทรีย์ ๑ สตินทรีย์ ๑ สมาธินทรีย์ ๑ ปัญญินทรีย์ ๑ อนัญญตัญญัสสามิตินทรีย์ ๑ อัญญิทรีย์ ๑ อัญญาตาวินทรีย์ ๑ เป็น ๒๒ ประการดังนี้ 


   จักขุนทรีย์นั้นได้แก่จักขุประสาท โสตตินทรีย์นั้นได้แก่โสตประสาท ฆานนินทรีย์นั้นได้แก่ฆานประสาท ชิวหินทรีย์นั้นได้แก่ชิวหาประสาท กายินทรีย์นั้นได้แก่กายประสาท มนินทรีย์นั้นได้แก่จิต อิตถินทรีย์นั้นได้แก่อิตถิภาวรูป ปุริสินทรีย์นั้นได้แก่ปุริสภาวรูป ชีวิตินทรีย์นั้นได้แก่ชีวิต สุขินทรีย์นั้นได้แก่ความสุข ทุกขินทรีย์นั้นได้แก่ความทุกข์ โสมนัสสินทรีย์นั้นได้แก่กิริยาที่ชื่นชมยินดี โทมนัสสินทรีย์นั้นได้แก่กิริยาที่น้อยเนื้อต่ำใจ อุเปกขินทรีย์นั้นได้แก่กิริยาที่มีสันดานเป็นกลางอยู่ สัทธินทรีย์นั้นได้แก่ศรัทธาอันมีลักษณะให้ผ่องใสให้ถือ วิริยินทรีย์นั้นได้แก่ความเพียร สตินทรีย์นั้นได้แก่สติอันมีลักษณะให้ระลึก สมาธินทรีย์นั้นได้แก่ขณิกสมาธิแลอุปาจารสมาธิแลอัปปนาสมาธิปัญญินทรีย์นั้น ได้แก่ปัญญาอันมีลักษณะรู้พิเศษ อนัญญตัญญัสสามิตินทรีย์นั้นได้แก่โสดาปัตติมรรคญาณ อัญญินทรีย์ได้แก่โสดาปัตติผลญาณ สกทาคามิมรรคญาณ สกทาคามิผลญาณ อนาคามิมรรคญาณอนาคามิผลญาณแลพระอรหัตตมรรคญาณ อัญญาตาวินทรีย์นั้นได้แก่พระอรหัตตผลญาณธรรมชาติทั้ง ๒๒ ประการนี้ ได้นามบัญญิตชื่อว่าอินทรีย์นี้ ด้วยอรรถว่าเป็นใหญ่ในกิริยาที่ให้สำเร็จโดยสมควรแก่กำลังแห่งตน ๆ สำแดงอินทรีย์ ๒๒ ประการโดยนัยสังเขปยุติการเท่านี้ 


   แลพระอริยสัจ ๔ ประการนั้น คือ ทุกขอริยสัจประการ ๑ ทุกขสมุทัยอริยสัจประการ ๑ นิโรธอริยสัจประการ ๑ นิโรธคามินีปฏิปทานอริยสัจประการ ๑ เป็น ๔ ประการด้วยกัน 


   ทุกขอริยสัจนั้นได้แก่มูลแห่งสัตว์ทั้งปวง แลชาติทุกข์ แลชราทุกข์ พยาธิทุกข์มรณทุกข์เป็นต้นเป็นประธาน 


   ชาติทุกข์อันบังเกิดแก่สัตว์อันอุบัติบังเกิด เอากำเนิดในวัฏฏสงสารนี้ก็ดี 


   ชราทุกขํ อันมีลักษณะกระทำให้อินทรีย์คร่ำคร่า ตามืด หูหนัก ฟันหัก แก้มตอบ ผิวหนังหดหู่วิการวิกลวิปริตนั้นก็ดี 


   พยาธิทุกข์ อันมีลักษณะให้ป่วยไข้ ลำบากกายอินทรีย์มีประการต่าง ๆ นั้นก็ดี 


   มรณทุกข์ อันมีลักษณะตัดเสียซึ่งชีวิตอินทรีย์นั้นก็ดี 


   โสกทุกข์ อันมีลักษณะให้เดือดร้อนพลุ่งพล่านระส่ำระสาย อยู่ ณ ภายในใจก็ดี 


   ปริเทวทุกข์ อันมีลักษณะให้ร้องไห้ร่ำไรมีน้ำตา อันไหลฟูมฟองนองเนตรอยู่นั้นก็ดี 


   ทุกขทุกข์อันมีลักษณะกระทำให้จิตหดหู่สลดระทดทอดใจใหญ่อยู่นั้นก็ดี อันมีลักษณะให้ขัดแค้นขึ้งเคียดน้อยเนื้อต่ำใจนั้นก็ดี 


   อปายาสทุกข์ อันมีลักษณะให้สะอึกสะอื่นอาลัยนั้นก็ดี 


   อัปปิเยหิสัมปโยคทุกข์ อันมีลักษณะให้ขัดข้องหมองมัวตรอมใจเป็นเหตุประกอบอยู่ด้วยสิ่งอันมิได้เป็นที่รักนั้นก็ดี 


   ปิเยหิวิปปโยคทุกข์อันมีลักษณะให้เศร้าสร้อยละห้อยไห้ในกาล เมื่อพลัดพรากจากที่รักนั้นก็ดี 


   ยัมปิจฉันงนลภติทุกข์ อันมีลักษณะให้หมกมุ่นวุ่นวายไปในขณะเมื่อปรารถนาสิ่งใด แลมิได้สมปรารถนานั้นก็ดี 


   ทุกข์ทั้ง ๑๒ ประการ มีชาติทุกข์เป็นต้นนี้เที่ยวย่อมเบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงให้ได้ความทุกข์ลำบากเวทนาอันหาทีสุดมิได้ เหตุฉะนี้กองทุกข์ทั้ง ๑๒ ประการนี้ จึงได้ชื่อว่าทุกขอริยสัจ 


   แลทุกขสมุทัยอริยสัจนั้น ได้แก่ตัณหาอันมีลักษณะให้ปรารถนาเบญจกามคุณทั้ง ๕ ประการ คือรูปแลเสียงกลิ่นแลรสสัมผัสถูกต้อง 


   ตัณหานั้นมีลักษณะ ๒ ประการ คือ ปรารถนาในกิเลสกามประการ ๑ ปรารถนาในพัสดุกามประการ ๑ 


   แลกิเลสกามนั้น คือปรารถนาในที่จะชมเชยชมกามราคะดำกฤษณาแลปรารถนาในความสรรเสริญเยินยอเเลยศศักดิ์ตบะเตชะ แลปรารถนาบ่มิให้บุคคลผู้อื่นสูงกว่าตัว แลเสมอกับดัวยตัวในเหตุอันยิ่งสรรพทั้งปวง 


   แลพัสดุกามนั้น คือปรารถนาทรัพย์อันไม่มีวิญญาณคือแก้วแหวนเงินทอง ข้าวปลาอาหารผ้าผ่อนแลเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับแลเครื่องใช้สอยทั้งปวง แลปรารถนาทรัพย์อันประกอบด้วยวิญญาณเป็นต้นว่า ช้างม้าแลข้าหญิงข้าชายทั้งปวง 


   แลลักษณะแห่งตัญหานั้น มีอาการอันมากถึงร้อยแปดประการสำแดงแต่มาเท่านี้โดยสังเขป แต่พอจะให้เป็นกระทู้ความอันจะบังเกิดองค์ปัญญา อันประกอบด้วยสังเวชอันกระทรวงแห่งตัญหา อันเป็นเจ้าหมู่เจ้ากรรมใหญ่ในที่จะให้บังเกิดขึ้นความทุกข์ทั้งปวงนั้น นักปราชญ์ผู้มีปัญญาพึงเข้าใจเป็นใจความเถิดว่า ตัณหาอันมีลักษณะให้ปรารถนารูปแลเสียงกลิ่นรสสัมผัสถูกต้องทั้งปวงนี้ แลเป็นรากเป็นเง่าเค้ามูล เป็นเหตุให้บังเกิดสรรพทุกข์ทั้งปวง เหตุดังนี้จึงได้ชื่อว่า ทุกขสมุทัยอริยสัจ 


   นิโรธอริยสัจนั้นได้แก่พระนิพพานอันออกตัณหา หน่ายจาก ราคะ โทสะ โมหะ ดับราคะ โทสะ โมหะ ให้สิ้นสูญจากสันดานพระนิพพานนี้เป็นที่ดับเสียซึ่งกองทุกข์ทั้งปวง มีชาตทุกข์เป็นประธาน เหตุดังนั้นจึงได้ชื่อว่า นิโรธอริยสัจ 


   แลนิโรธคามิรีปฏิปทาอริยสัจนั้น ได้แก่อัฏฐังคิกมรรคทั้ง ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมสังกัปโป ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันโต ๑ สัมมาอาชีโว ๑ สัมมาวายาโม ๑ สัมมาสติ ๑ สัมมาสมาธิ ๑ เป็น ๘ ประการด้วยกัน 


   สัมมาทิฏฐินั้นได้แก่ปัญญาอันเป็นโลกีย์ ตลอดขึ้นไปตราบเท้าถึงมรรคญาณผลญาณ 


   สัมมาสังกัปโปนั้นได้แก่วิตกในที่ชอบ สัมมาวาจานั้นได้แก่ถ้อยคำอันปราศจากวจีทุจริตสัมมากัมมันโตนั้นได้แก่กายสมาจาร อันปราศจากกายทุจริต สัมมาอาชีโวนั้นได้แก่กิริยาที่เลี้ยงชีวิตเป็นธรรม สัมมาวายาโมนั้น คือปฏิบัติในสัมมัปปธานทั้ง ๔ สัมมาสตินั้นคือปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง ๔ สัมมาสมาธินั้นได้แก่ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ 


   พระอัฏฐังคิกมรรค ๘ ประการนี้เป็นหนทางอันตรง สำหรับที่จะปฏิบัติให้ได้สำเร็จพระนิพพาน อันเป็นที่ระงับดับกองทุกข์ เหตุดังนั้นจึงได้ชื่อว่านิโรธคามินีปฏปทาอริยสัจ 


   แลปฏิจจสมุปปาทาธรรมที่จัดพื้นที่ ให้พิจารณาเอาเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นประการใด 


   แลปฏิจจสมุปปาทธรรม มีกระทู้ความตามที่สมเด็พระพุทธองค์ตรัสเทศนาว่า 


   อวิชชาคือโมหะนั้น เป็นปัจจัยให้บังเกิดสังขาร คือกุสลากุสลจิต สังขารนั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดวิญญาณ คือปฏิสนธิวิญญาณนั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดนามธรรมแลรูปธรรม นามรูปนั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดผัสสะ มีจักขุสัมผัสเป็นต้น ผัสสะนั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดสุขเวทนา ทุกขเวทนา โสมนัสสเวทนาโทมนัสสเวทนา อุเบกขาเวทนา เวทนานั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดตัณหา ตัณหานั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดอุปาทานคือ ตัณหาที่กล้าหาญมีกำลัง อุปาทานนั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดกัมมภพแลอุปปัตติภพ ภพนั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดชาติ ๆ นั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดชราแลมรณะแลโสกปริเทวทุกข์ โทมนัสสทุกข์ อุปายสทุข์โทมนัสส อุปายาส สรรพความรำคราญเคืองเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันมากกว่ามากทั้งสิ้น เฉพาะมีแก่บุคคลอันยังประกอบด้วยอวิชชา อวิชชานุสัยยังนอนนิ่งอยู่ในสันดานตราบใดออกจากกระเปาะอวิชชาไม่ได้ตราบใด สรรพทุกข์ทั้งปวงมีโสกเป็นอาทิก็มีอยู่ตราบนั้น ครั้นโสกเป็นอาทิครอบงำแล้วก็หลงในวัตถุในอารมณ์ หลงในสัตว์ในสังขารในภพแลบุคคลหลงในทุกข์เป็นอาทิสิ้นสติสมปฤดีอาการดังบ้า เพราะเหตุมีโสกเป็นอาทิครอบงำครั้นหลงไปไม่รู้สึกตนดังนี้แล้วก็เป็นโอกาสแห่งอวิชชาบังเกิดในกาลเมื่อนั้น โสกเป็นอาทิเป็นปัจจัยแก่อวิชชาโดยแท้ 


   ประการหนึ่ง โสกเป็นอาทิก็บังเกิดเป็นแต่กามาสวะ ในขณะบุคคลวิโยคพลัดพรากพัสดุกามแลกิเลสกาม แลอาสวะทั้งหลายคือทิฏฐาสวะภวาสวะ ก็บังเกิดด้วยโสกปริเทวทุกขโทมนัสเหมือนกัน อันว่าเทพยดาทั้งหลายมีอายุยืน บริบูรณ์ด้วยสีสัณฐ์พรรณมากด้วยสุขสถิตสถาพรยืนนานในวิมานอันสูง อันว่าเทพยดาทั้งหลายนั้น ครั้นได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาแห่งสมเด็จพระสุคตทศพลญาณถึงซึ่งภัยความกลัวสะดุ้งจิต เกิดสังเวชต่าง ๆ อันบังเกิดแก่เทพยดา เมื่อเบญจวรรณบุพพนิมิตบังเกิดนั้นครั้นแล้วก็เกิดอัสสาทะ มีกำลังด้วยฉันทราคะอาลัยในอุปปัตติภพ คือขันธ์อันบังเกิดแต่กรรมนั้นขณะนั้นภวาสวะก็บังเกิดอวิชชาสวะก็พลอยบังเกิด เหตุดังนั้นจึงได้ชื่อว่าโสกปริเทวะเป็นอาทิเป็นปัจจัยแก่อวิชชาด้วยประการดังนี้ 


   เมื่ออวิชชาเป็นปัจจัยเป็นมูลมีแล้ว สังขารเป็นปัตยุบันก็มีอันบังเกิดด้วย สังขารเกิดแล้ววิญญาณก็เกิดด้วยตราบเท่าถึงชรามรณะใหม่เล่าเหตุผลเป็นปรัมปราสืบ ๆ แห่งเหตุผลสืบเนื่องกันหาที่สิ้นที่สุดลงมิได้เหตุ ฉะนั้นภวจักรมีองค์ ๑๒ มีอวิชชาเป็นต้น มีชรามรณะเป็นที่สุดนั้นประพฤติเป็นไป ผูกเนื่องด้วยเหตุแลผลหาที่สุดลงมิได้ จึงชื่อว่าสำเร็จกิจด้วยโสกเป็นอาทิ 


   มีคำปุจฉาต่อไปเล่าว่า เมื่ออวิชชาประพฤติเป็นไปหาที่สุดระหว่างลงมิได้ดังนั้น ถ้าจะว่าอวิชชาเป็นกลางอวิชชาเป็นปลายก็จะได้อยู่ คำที่ว่า  “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา” ดังนี้ กล่าวด้วยสามารถอวิชชาเป็นต้นก็ผิด 


   วิสัชนาว่าคำที่ว่า  “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา” จะได้กล่าวด้วยสามารถเป็นต้นนั้นหามิได้ กล่าวไว้เป็นประธานต่างหาก เพราะเหตุอวิชชานี้เป็นประธานแก่วัฏฏะทั้ง ๓ คือ กิเลสวัฏฏ์ กัมมวัฏฏ์วิปากวัฏฏ์ เมื่ออวิชชาบังเกิดขึ้นด้วยวัตถุอารมณ์สัมผัส แลเกิดขึ้นด้วยอาสวะโสกเป็นอาทิก็ดี แลอวิชชานุสัยที่ยังละเสียมิได้ก็ดี อวิชชาเหล่านี้แลเป็นอาสันนะเหตุเป็นประธานที่จะให้วัฏฏะธรรมบังเกิด แลวัฏฏะทั้ง ๓ บังเกิดแล้วรัดรึงเกี่ยวกระหวัดไว้ในคนพาลในสังสารวัฏฏะอันแวดล้อมไปด้วยทุกข์ต่าง ๆ เหตุจับมั่นซึ่งอวิชชา คือว่ายังมิได้ละเสียซึ่งอวิชชาอันเป็นประธาน ดุจหนึ่งว่า ขนดตัวแห่งอสรพิษซึ่งกระหวัดเข้าซึ่งแขนแห่งบุคคล อันจับมั่นซึ่งศีรษะแห่งอสรพิษอันเต็มไปด้วยพิษมิได้ละเสียนั้น ต่อเมื่อใดตัดเสียได้ซึ่งอวิชชา ด้วยอรหัตตมรรคประหารแล้วก็พ้นจากวัฏฏะธรรมทั้ง ๓ ประกอบเมื่อนั้นดุจหนึ่งตัดศีรษะแห่งอสรพิษขาดแล้ว แลสละเสียซึ่งขนดตัวแห่งอสรพิษจากแขนนั้น สมด้วยวาระพระบาลี  “อวิชฺชยเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ” แปลว่า  “สงฺขารนิโรโธ”  อันว่าความดับซึ่งสังขาร เหตุชื่อว่าอวิชชาหาเศษมิได้ ด้วยพระอรหัตแท้จริง เหตุดังนั้นจึงกล่าวว่าสังขารบังเกิดแต่อวิชชาเป็นปัจจัยนี้ ด้วยสามารถอวิชชาเป็นประธานธรรมเท่านั้น จะได้กล่าวด้วยสามารถเป็นต้นนั้นหามิได้ นักปราชญ์พึงรู้ว่าภวจักรหาที่สุดลงบ่มิได้ด้วยประการฉะนี้ 


   อนึ่ง ภวจักรปราศจากผู้แต่งผู้กระทำรู้เสวยนั้นหตุใด แลสังขารเป็นอาทิที่เป็นผลนั้น ประพฤติเป็นไปแต่เหตุทั้งหลายมีอวิชชาเป็นอาทิสิ่งเดียว ภวจักรนั้นก็ไม่มีผู้ตกแต่งคือพรหมแลปชาบดีมเหศวรอันสัตว์นับถือ พระพรหมผู้ประเสริฐตกแต่งโลก เป็นโลกบิดาว่ามานี้ก็เปล่าสิ้นทั้งนั้น 


   อนึ่ง เปล่าจากตัวตน ผู้จะเสวยสุขทุกข์ทั้งปวง เหตุดังนั้นจึงได้ชื่อว่าภวจักรปราศจากผู้ตกแต่งผู้กระทำ ไม่มีบุคคลผู้เสวยด้วยประการฉะนี้ 


   อนึ่งเล่า ภวจักรนี้สูญเปล่าจากสภาวะเที่ยงจริง เหตุมีเกิดแลดับอยู่ทุกเมื่อสูญจากสภาวะงาม เหตุเป็นธรรมอันเศร้าหมองกอปรไปในธรรมอันเศร้าหมองเปล่าจากสุข เหตุมีเกิดแลดับเบียดเบียนอยู่เป็นนิจนิรันดร์ สูญเปล่าจากตน ไม่ประพฤติตามอำนาจแต่งตน เหตุประพฤติเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยของตน สังขารทั้งปวงมีอวิชชาเป็นอาทิมิใช่ตน มิได้เป็นของตนมิได้ในตนมิได้อำนาจแห่งตน จึงได้ชื่อว่าภวจักรเป็นสุญญตาสูญเปล่าด้วยประการดังนี้ 


   เมื่อนักปราชญ์รู้แจ้งว่า ภวจักรมีองค์ ๑๒ มีอวิชชาสำเร็จด้วยโสกเป็นต้น มีเบื้องต้นมิได้ปรากฏ ปราศจากผู้กระทำเสวยเปล่าจากตัวตนดังนี้แล้ว พึงรู้ซึ่งมูล ๒ แลอัทธา ๓ 


   มูล ๒ นั้น คือ อวิชชาเป็นมูล ๑ ตัณหาเป็นมูล ๑ เป็นมูล ๒ 


   อัทธา ๓ นั้น คือ อดีตอัทธา ๑ ปัจจุบันอัทธา ๑ อนาคตอัทธา ๑ อวิชชาสังขารทั้งปวงนี้ จัดเป็นอดีตอัทธา วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภาวะ ๘ นี้จัดเป็นปัจจุบันอัทธา ชาติ ชรา มรณะ ๓ นี้ จัดเป็นอนาคตอัทธา

อนึ่ง ภวจักร์อันเดียวจัดเป็น ๒ ด้วยสามารถแห่งมูล ๒ คือ ตัณหา อุปาทาน ภวะ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา นับเป็นหนึ่งชื่อว่าอวิชชาเป็นมูลตัณหาที่เป็นมูลนั้น ตั้งตัณหาเป็นประธานดังนี้ ตัณหา อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา อุปาทาน ภวะ ชาติ ชรา มรณะ นับเป็นหนึ่งชื่อว่าตัณหาเป็นมูล 


   แลภวจักรทั้ง ๒ นั้น ฝ่ายอวิชชามูลภวจักร สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาด้วยอำนาจแห่งสัตว์เป็นทิฏฐิจริต มากด้วยทิฏฐิ 


   ส่วนตัณหามูลนั้น พระพุทธองค์ตรัสเทศนา ด้วยอำนาจแก่สัตว์เป็นตัณหาจริต มากด้วยตัณหา 


   อนึ่ง อวิชชามูลนั้น พระพุทธองค์ตรัสเทศนา ด้วยอวิชชาเป็นสังสารนายกแก่ทิฏฐิจริตบุคคล 


   ประการหนึ่งอวิชชามูลภวจักรนั้น พระพุทธองค์เจ้าตรัสเทศนาเพื่อจะสำแดงแจ้งซึ่งผลมิได้ขาดแห่งเหตุ เพราะผลยังเกิดเพื่อจะเพิกเสียซึ่งอุจเฉททิฏฐิ 


   ส่วนตัณหามูลภวจักรนั้น พระพุทธองค์เจ้าตรัสเทศนาเพื่อจะสำแดงแจ้งซึ่งชรามรณะแห่งสัตว์ทั้งหลายอันบังเกิดมานี้ เพื่อจะเพิกเสียซึ่งสัสสตทิฏฐิ 


   อนึ่งอวิชชามูล พระพุทธองค์เจ้าเทศนา เพื่อจะสำแดงซึ่งลำดับแห่ง สัขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ แห่งศัพภไสยกสัตว์ อันมีอายตนะอันบังเกิดโดยลำดับ ตั้งรูปแรกแต่กลละรูปนั้น 


   ฝ่ายตัณหามูล พระพุทธองค์เจ้าเทศนา เพื่อจะสำแดงซึ่งอุปปติกะ สัตว์ทั้งหลายมีอายตนะเป็นอาทิ บังเกิดพร้อมกันในขณะเดียวแต่แรกปฏิสนธิ 


   นักปราชญ์พึงสันนิษฐานเข้าใจเถิดว่า ภวจักรนี้ มีสนธิ ๓ สังคหะ ๔ มีอการ ๒๐ มีวัฏฏะ ๔ ภวจักรพัดผันไปหาที่สุดลงมิได้ 


   สมาธิ ๓ นั้น คือ ระหว่างสังขารกับปฏิสนธิวิญญาณต่อกันชื่อว่าเหตุแลสนธิอัน ๑ 


   ระหว่างเวทนากับตัณหาต่อกัน ชื่อว่าผลเหตุสนธิอัน ๑ 


   ระหว่างภพกับชาติต่อกัน ชื่อว่าเหตุบุพพกผลสนธิอัน ๑ เป็น สนธิ ๓ ดังนี้ 


   เบื้องต้นแลเบื้องปลายแห่งสนธิทั้งหลาย เป็นสังคห ๔ คือ อวิชชากับสังขารเป็นสังคหะอัน ๑ วิญญาณกับนามรูปสฬายตนะผัสสะเวทนาเป็นสังคหะอัน ๑ ตัณหากับอุปาทานภวเป็นสังคหะอัน ๑ ชาติกับชรากับมรณะเป็นสังคหะอัน ๑ เป็นสังคหะ ๔ ดังนี้ 


   อาการ ๒๐ นั้น คือ  “อดีต เหตุโย ปญฺจ อิทานิ ผลปญฺจกํ อิทานิ เหตุโย ปญฺจอายตึ ผลปญฺจกํ” ดังนี้เป็นอาการ ๒๐ ด้วยกัน 


   แลอดีตเหตุ ๕ นั้น คือ อวิชชาสังขารเป็นเดิม ได้แก่คนพาล 


   ครั้นอวิชชาครอบงำแล้วก็หลงอยู่ในอวิชชา ก็ยินดีปรารถนาซึ่งอารมณ์ ตัณหาก็บังเกิด ครั้นตัณหาบังเกิดแล้วก็ถือมั่น อุปาทานก็เกิด ครั้นอุปาทานเกิดแล้วเจตนาก็บังเกิด เหตุดังนั้นแลตัณหาอุปาทานภวะนี้ พระพุทธองค์ถือเอาด้วยอวิชชาศัพท์เป็นอดีต เหตุ ๕ คือ อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภวะ นี้สมด้วยพระพุทธฎีกาตรัสบัณฑูรไว้ว่า   “ปุริมกมฺมภวสฺมึ โมโห อวิชฺชา อายุหนา สงฺขารา นิกนฺติ ตณฺหา อุปคมนํ อุปาทานํ เจตนา ภโว อิติ อิเม ปญฺจ ธมฺมา ปุริมกมฺมภวสฺมึ อิธปฏิสนฺธิยา ปจฺจโยติ” แปลว่า อันว่าหลงอันใดในทุกขอริยสัจเป็นต้น แลบุคคลหลงด้วยโมหะอันใด แลกระทำต่าง ๆ มีกายทุจริตเป็นอาทิ หลงนั้นคืออวิชชา 


   เมื่อบุคคลกระทำกรรมอันนั้น ปุริมเจตนาอันใดบังเกิดขึ้นปรารภว่าจะให้ทานแลจัดแจงเครื่องอุปการะไว้นาน แต่เดือนหนึ่งปีหนึ่งแล้วแลประดิษฐานนั้นถึงมือปฏิคคาหก เจตนานั้นชื่อว่าภาวะอันหนึ่งชวนะเจตนาทั้ง ๖ ในต้น ในอาวิชชนะวิถีอันเดียว ชื่อว่าอายุหนสังขารสัตตมะชวนะเจตนา ชื่อว่าภวะอันหนึ่งเจตนาทั้งปวงชื่อว่าภวะธรรมอันสัมปยุตด้วยเจตนาชื่อว่าอายุหนสังขาร ได้แก่อดีตสังขาร 


   แลความปรารถนาจะเกิดในเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ ในพิภพอันใดด้วยผลแห่งกรรมที่ตนกระทำ ความปราถนานั้นชื่อว่าตัณหา 


   “อุปคมนํ” อันว่าเข้าใจผิดอันใด กว่าหระทำกรรมนี้แล้วเราจะได้เสพกามคุณสุขในที่อันมีชื่อโน่น เราได้กระทำกรรมนี้แล้ว เราจักข้ามพ้นจากฐานที่นี้ เข้าใจผิดถือมั้นดังนี้ ชื่อว่าอุปาทาน 


   อันว่าเจตนาแห่งทายกอันตกแต่ง วัตถุทานยกยื่นให้แก่ปฏิคคาหกก็ดี แลสัตตมะชวะเจตนาก็ดี เจตนาอันใดชื่อภวะ ธรรม ๕ ประการนี้แลชื่อว่า   “อดีเต เหตุโย ปญฺจ อิทานิ ผลปญฺจกํ”  


   ผล ๕ นั้น คือ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา เป็นปัจจุบัน แต่เหตุ ๕ อันเป็นอดีตเหตุนั้น ยุติด้วยวาระพระบาลีพระพุทธฎีกาตรัสบัณฑูรไว้ว่า   “อิธ ปฏิสนฺธิ วิญฺญาณํ โอกนฺติ” นามรูปํ ปสาโท อายตนํ ผุฏโฐ ผสฺโส เวทยิตํ เวทนา อิติ อิเม ปญฺจ ธมฺมา” แปลว่า   “ยํ จิตฺตํ” อันว่าจิตอันใดนักปราชญ์กล่าวว่าปฏิสนธิ   “อิธ ภะว” ในปัจจุบันภพนี้ เหตุบังเกิดขึ้นแล้วแลสืบต่อกันเข้ากับภพ   “ตํ จิตฺตํ” อันว่าจิตนั้น   “วิญญานํ” ชื่อว่าวิญญาณ 


   อันว่าหยั่งลงอันใดแห่งรูปนาม ดุจมาแล้วแลเข้ามา   “คพฺเภ” ในครรภ์แห่งมารดา กิริยาที่หยั่งลงนี้ชื่อว่านามรูป 


   “โย ปสาโท” อันว่าผ่องใสอันใดแห่งวิญญาณทั้งหลาย ผ่องใสนั้นชื่ออายตนะ คือ อายตนะ ๕ มีจักขวายตนะเป็นต้น 


   “โย ผสฺโส” อันว่าผัสสะอันใดถูกต้องซึ่งอารมณ์ ดุจรู้รูปธรรมแล้วบังเกิด อันว่าถูกต้องอารมณ์นั้นชื่อว่าผัสสะ 


   “ยํ เวทยิตํ” อันว่าเสวยรสแห่งอารมณ์อันใด อันบังเกิดพร้อมด้วยผัสสะ อันมีปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจจัยก็ดี อันมีสาฬยตนะเป็นปัจจัยก็ดีอันว่าเสวยซึ่งรสแห่งอารมณ์นั้น อันว่าธรรมชาตินั้นชื่อว่าเทวนา 


   อันว่าธรรม ๕ ประการนี้แลเป็นปัจจัยแห่งกรรม อันกระทำก่อนในภพโน้น 


   “อิทานิ เหตุโย ปญฺจ” เหตุ ๕ ประการในปัจจุบันภพนี้ คือ ตัณหา อวิชชา สังขาร อุปาทาน ภวะ ปัจจุบันเหตุดังนี้ 


   ตั้งตัณหา อุปาทาน ภวะ เป็นเดิม อวิชชามาเข้าด้วยตัณหา อุปาทานศัพท์ สังขารมาเข้าอีกด้วยภาวะศัพท์ เป็นปัจจุบันเหตุ ๕ ประการ ยุติด้วยวาระพระบาลีว่า  “อิธ ปริปกฺกตฺตา อายตนานํ โมโห อวิชฺชา อายุหนา สงฺขารา นิกนฺติ ตณฺหา อุปคมนฺ อุปาทานํ เจตนา ภโว อิติ อิเม ปญฺจ ธมฺมา”  


   โมโห อันว่าหลงในธรรมทั้งหลายดุจกล่าวมาแล้ว แห่งสัตว์ทั้งหลายมีอายตนะอันแก่กล้า ชื่อว่าอวิชชา 


   อธิบายว่าสัตว์อย่างน้อย ๆ มีจิตสันคติ จิตประหวัดทุพพลภาพมิอาจก่อสร้างชนกกรรมทั้งปวงได้ ต่อเมื่อมีอายตนะแก่กล้าจึงจะสำเร็จเจตนากรรมได้ เหตุดังนั้น ครั้นมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วประกอบกรรมอันใดในขณะใด อวิชชาก็บังเกิดด้วยในขณะนั้น 


   อรรถาธิบายพิเศษ นักปราชญ์พึงรู้เถิดดุจกล่าวนั้นเถิด 


   “อายตึ ผลปญฺจกํ” ผล ๕ นั้น คือ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ชื่อว่าเป็นผลในอนาคต เหตุธรรม ๕ ประการ มีวิญญาณเป็นอาทินี้ จัดเป็นปัจจุบันนี้อัทธาเป็นผลแท้ 


   อาจารย์กล่าวด้วยชาติศัพท์ เพราะชาติธรรมนั้น เป็นอนาคตอัทธา เป็นส่วนอนาคต ฝ่ายชรามรณะเป็นชรามรณะของวิญญาณเป็นต้น คือ ชรานาม ชรารูป แลมรณะแห่งนาม แลรูปสมด้วยวาระ พระบาลีว่า  “อายตึ ปฏิสนฺธิ วิญฺญาณํ โอกนฺติ นามรูปํ ปสาโท อายตนํ ผุฏโ เวทนา อิติ อิเม ปญฺจ ธมฺมา” ความแปลกก็เหมือนกัน เป็นการ ๒๐ ด้วยกันชื่อว่าภวจักร มีอาการ ๒๐ ดังพรรณนามาฉะนี้ 


   อนึ่งเล่าธรรม ๕ ประการดังกล่าวมาแล้ว ในปุริภพชื่อว่ากัมมสัมภารธรรม ๕ ประการ ในปัจจุบันภพชื่อว่าวิปากธรรม ธรรม ๕ ประการในปัจจุบันภพชื่อว่ากัมมสัมภาร 


   ธรรม ๕ ประการในอนาคตชื่อว่าวิปากธรรม จัดเป็นกรรม ๑๐ ประการ จัดเป็นวิบาก ๑๐ ประการ 


   กรรม แลวิบาก ๒ ประการนี้ ชื่อว่ากัมมสังเขป วิบากสังเขป ชื่อว่ากัมมวัฏฏ์ วิบากวัฏฏ์ ชื่อว่ากัมมปวัตติ วิบากปวัตติ ชื่อว่ากรรมสันตติ วิบากสันตติ ชื่อว่ากิริยาเหตุแลกิริยาผลเหตุดังนั้นอันว่า ภวจักรนี้  “สเหตุกํ” ประกอบด้วยเหตุ ประกอบด้วยทุกขัง อนิจจัง อันตตา มีสภาวะฉิบหายต่าง ๆ มิได้ด้วยเหตุแท้ มีแต่เกิดแลดับอยู่เป็นนิจนิรันดร์ไม่ตั้งอยู่นานสิ้นกาลเท่าใดคอยแต่ที่จะผันจะแปลพิการอยู่ด้วยพลันดับด้วยพลันสูญ ไม่ยืนไม่ยาว ไม่แข็งไม่กล้า พลันผุ พลันทำลาย คอยที่จะหาผลแห่งตน คือ ชราแลมรณโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสอยู่ทุกเมื่อจะมีสัตว์มีบุคคลตนเองแลผู้อื่นจะมีในธรรมนี้บ้างหาบ่มิได้เลยเป็นเหตุกับผลแท้จริง เหตุใดดังนั้น 


   “ ธมฺโม พุทฺเธน เทสิโต”  อันว่าพระจตุราวิยสัจจธรรมแลมรรคตราบเท่าถึงอัคคมรรคญาณ สมเด็จพระพุทธองค์ทรงตรัสบัญฑูรไว้เพื่อจะให้ดับเหตุธรรมมูลธรรม คือ อวิชชา ตัณหา 


   อันว่าศาสนพรหมจารย์ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาไว้เพื่อจะให้สิ้นแห่งวัฏฏทุกข์เมื่ออวิชชาตัณหาดับได้แล้ว อันว่าวัฏฏทุกข์ทั้ง ๓ อันตัดขาดแล้วด้วยอัคคญาณเป็นที่สุด ตราบใดวัฏฏะนั้นก็บ่มิได้เป็นไป คือว่าจักรมีพัดผันไปตราบนั้น เมื่อสัตว์บุคคลมิได้มีในธรรมอันเนื่องด้วยเหตุนั้นแล้ว ฝ่ายอุจเฉททิฏฐิแลสันนติทิฏฐิก็หามิได้ในเมื่อนั้น 


   “ติยทเมวํ ภูมฺมานํ ”  อันว่าภวจักรนี้เมื่อผัดผันไป ดุจนัยกล่าวมาแล้ว นักปราชญ์พึงรู้โดยมาติกาอุเทศวาร ๕ ประการโดยสมควรใหม่เล่า คือ สัจจปภวะ ๑ กิจจะ ๑ วารณะ ๑ อุปมา ๑ คัมภีรนัย ๑ 


   สัจจปจจปภวะนั้น มีนัยทีพระอรรถกถาจารย์เจ้าสำแดงมาในสัจจนิเทศในลำดับนั้นแล้ว 


   กิจจะนั้นคือภวจักรทั้ง ๑๒ นี้ มีกิจจะสอง ๆ คือสำเร็จกิจ แลเป็นปัจจัยแก่ธรรมอันอื่น เหตุใดอวิชชา ยังสัตว์ทั้งหลายอันกอปรด้วยอวิชชาให้หลงในอริยสัจ แลหลงในวัตถุ ด้วยสามารถปิดเสียซึ่งอริยสัจแลวัตถุแล้ว ก็เป็นปัจจัยให้สังขารบังเกิด 


   ฝ่ายสังขาร มีกิจจะตกแต่งซึ่งสังขตธรรม อันควรตนจะพึงตกแต่งแล้วก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณ 


   ส่วนวิญญาณ รู้ซึ่งอารมณ์แล้วก็เป็นปัจจัยแก่นามรูป 


   ฝ่ายนามเล่า ค้ำชูอุดหนุ่นซึ่งกันและกันดุจไม้อ้อสองมัด แล้วก็เป็นปัจจัยแก่สฬายตนะ 


   ส่วนสฬายตนะประพฤติเป็นไปในอารมณ์เฉพาะแห่งตนมีรูปารมณ์เป็นต้นแล้วก็เป็นปัจจุยแก่สัมผัส 


   ฝ่ายว่าสัมผัสถูกต้องอารมณ์แล้ว ก็เป็นปัจจัยแก่เวทนา 


   ส่วนเวทนา เสวยรสแห่งอารมณ์แล้ว ก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหา 


   ฝ่ายตัณหา กำหนดในอารมณ์อันควรจะกำหนดแล้ว ก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทาน 


   ส่วนอุปาทาน ถือมั่นในธรรมอันพึงถือเอาแล้ว ก็เป็นปัจจัยแก่ภวะ 


   ฝ่ายภวะซัดไปซึ่งสัตว์ในคติต่าง ๆ แล้ว ก็เป็นปัจจัยแก่ชาติ 


   ฝ่ายชาติ ยังอุปาทินนกขันธ์ในภพกำหนดคติต่าง ๆ แล้วก็เป็นปัจจัยแก่ชรามรณะ 


   ส่วนชรามรณะ อาศัยซึ่งความแก่ขึ้นแลทำลายแห่งขันธ์ทั้งหลายแล้วก็เป็นปัจจัยให้ปรากฏในภพอื่น เหตุเป็นที่เกิดโสกเป็นต้น 


   เหตุดังนั้น ภวะจักรนี้ประพฤติเป็นไปโดยกิจละสอง ๆ ในบททั้งปวง นักปราชญ์พึงรู้โดยสมควรนั้นเถิด 


   วารณะนั้น คือห้ามเสียซึ่งมิจฉาทัสสนะเห็นผิดในธรรมทั้งหลาย คือ  “ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา”  บทนี้พระพุทธองค์เจ้าตรัสเทศนาประสงค์จะห้ามเสียซึ่งความเห็นผิดแห่งสัตว์ อันถือว่าโลกแลตัวตนมีผู้แต่งมีผู้กระทำ 


   อนึ่ง  “ สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ”  บทนี้ พระพุทธองค์ตรัสเทศนา เพื่อจะห้ามเสียซึ่งความถือผิดว่าด้วยตัวตนออกจากภพนี้แล้วย่างไปสู่ภพอื่น 


   “ วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ”  บทนี้เทศนา เพื่อจะห้ามเสียซึ่งฆนสัญญา คือสัตว์ถือว่าตนเป็นแท่งเป็นก้อนแห่งปัญจขันธ์อันมิได้เป็นแท่ง แลทำลายแหลกไปเป็นจุรณะวิรุณ์รออยู่นั้น ดุจบุคคลผ่าผลเมล็ดตาลเป็นสองซีกฉะนั้น 


   “นามรูปปจฺจยา สฬายตานํ ”  เป็นอาทิ บทนี้ตรัสเทศนาไว้ประสงค์จะห้ามเสียซึ่งเห็นผิดว่า เห็นตน ตนฟัง ตนสูดดมลิ้มเลียถูกต้อง ตนรู้ ตนสัมผัส ตนเสวยอารมณ์ ตนปรารถนา ตนถือเอาจับเอาซึ่งวัตถุ ตนก่อสร้าง ตนเกิด ตนแก่ ตนตาย ในสภาวธรรมอันเปล่าจากตนมีผู้ใดเห็นเป็นอาทิ เหตุดังนั้น ภวจักรพระองค์เจ้าตรัสเทศนา เพื่อจะห้ามเสียซึ่งถือมั่นมิจฉาทิฏฐิต่าง ๆ ว่าโลกแลตัวตนมีผู้กระทำดังนี้ 


   อุปมานั้นคือ อวิชชามิให้เห็นจริงแท้แห่งสภาวธรรมทั้งหลายอันเป็นแต่นามรูปโดนสามัญลักษณะนั้นหามิได้เลย ดุจคนตามืดทั้งสองข้างมิได้เห็นซึ่งสรรพรูปารมณ์ทั้งปวงนั้น แล้วอวิชชามาเป็นปัจจัยให้บังเกิดสังขาร เจตนาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เล่า ดุจหนึ่งคนตามืดไม่เห็นทางมืดแลพลาดไปนั้น แล้วสังขารเป็นปัจจัยให้บังเกิดวิญญาณอันจะตกแต่งไปสู่ภพอื่นเล่าดุจหนึ่งคนตามืดพลาดแล้วแลล้มลง 


   แลวิญญาณมาเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นนามรูป อันประกอบด้วยทุกขธรรมต่าง ๆ อันมีอยู่สำหรับภพที่เกิดนั้น แลประกอบด้วยสังกิเลสธรรมเป็นอันมาก มีอยู่ในที่เกิดนั้นดุจคนตามืดพลาดล้มลงแล้วแลต้องเสี้ยนหนามเกิดวิการฟกซ้ำนั้น แล้วนามรูปมาเป็นปัจจัยให้เกิดสฬายตนะอันเป็นบ่อเกิดแห่งสังขารทุกข์ ดุจฟกซ้ำแก่ขึ้นจวนจะทำลายแล้วมีต่อมน้อย ๆ คือกาฬผุดขึ้นแซมเล่า 


   สฬายตนะ มาเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ มีกิจกระทบถูกต้องซึ่งอารมณ์ดุจคนตามืด ประมาทแลกระทบถูกแผลที่ฟกซ้ำนั้น แล้วผัสสะมาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาอันเป็นสุขเวทนา ทุกขเวทนา แลอุเบกขาเวทนา ให้สฬายตนะทั้งมวล ดุจความเจ็บอันบังเกิดเข้านั้น แล้วเวทนาเป็นปัจจัยให้บังเกิดตัณหา คือความปรารถนากามภพ รูปภพ อรูปภพ ดุจหนึ่งปรารถนาเพื่อจะพยายาลซึ่งความเจ็บนั้น 


   แล้วตัณหาเป็นปัจจัยให้บังเกิดอุปาทาน อันถือมั่นเข้าใจผิดในธรรมทั้งหลายมีกามภพเป็นอาทิอันเป็นพิษนั้น ดุจปรารถนาจะเยียวยาพยาบาลซึ่งความเจ็บ แล้วแลทายากินยาผิดสำเเดงอันมิชอบโรคนั้น 


   แล้วอุปาทานมาเป็นปัจจัยให้บังเกิดภพ อันซัดไปซึ่งสัตว์ในภพคติต่าง ๆ ดุจยาทามิชอบโรคในอุปาทินนกสรีระ 


   แล้วภวะมาเป็นปัจจัยให้บังเกิดชาติ อันสะสมอยู่ด้วยทุกข์เป็นอันมาก มีคัพโภกันติมูลทุกข์เป็นอาทิ ดุจหนึ่งว่าเกิดกำเริบแห่งฟกซ้ำเป็นบุพโพโลหิต เพราะเหตุทายาพอกยาอันมิชอบโรคนั้น 


   แล้วชาติมาเป็นปัจจัยให้บังเกิด ชรา มรณะ อันคร่ำคร่าทำลายจากปัจจุบันขันธ์ ดุจหนึ่งว่าแตกทำลายออกแห่งฟกซ้ำ เหตุว่าวิการแก่ขึ้นด้วยบุพโพโลหิตเท่านั้น 


   อุปมาอุปไมยวิเศษ ในภวจักรมีองค์ ๑๒ นี้ เป็นเอกัฏฐานุปมาเปรียบเฉพาะแต่อันธกบุรุษสิ่งเดียว ด้วยอุปไมยภวจักรแต่ละบท ๆ พระอรรถกถาจารย์เจ้าปรารถนาจะเปรียบอุปมานานาฐาน จึงยกบทบาลีสืบใหม่เล่าว่า  “ ยสฺมา วา ปน”  เป็นอาทิเหตุใหแลอวิชชาครอบงำสัตว์ทั้งหลายให้หลงมิให้รู้เห็นซึ่งสภาวะธรรม คือทุกข์แลพระไตรลักษญณญานเป็นอาทิ แลให้รู้เห็นว่าวิปริตผิดจากสภาวะธรรมดุจต้อแลฝ้าอันปิดเสียซึ่งมังสจักษุ มิให้เห็นสรรพรูปารมณ์ทั้งปวง 


   แท้จริงธรรมดาว่า บุคคลมีต้อแลฝ้าเข้าปิดจักษุอยู่แล้วก็มิได้เห็นรูปทั้งปวง แม้จะเห็นบ้างราง ๆ เล่า ก็เห็นวิปริตพร่างพรายไปไม่เห็นแจ้งฉันใดก็ดี บุคคลที่มีอวิชชาครอบงำแล้วก็มิได้บัญญัติเป็นสัมมาปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติเล่าก็ปฏิบัติแต่ผิด มิใช่ทุกขอริยสัจเป็นต้น ถ้าเห็นเล่าก็เห็นแต่ที่ผิดมีอุปไมยฉันนั้น 


   ประการหนึ่งคนพาล ครั้นมีอวิชชาครอบงำแล้วก็ก่อสร้างแต่สังขารธรรม ๆ เกี่ยวพันตัวไว้ด้วยสังขาร อันจะน้อมนำตนไปเกิดใหม่เกิดอีกใยภพหาที่สุดมิได้ ดุจหนึ่งตัวด้วงแมลงหุ้มพันตนไว้ด้วยฝังรังเหตุสังขารกระทำแต่จะให้วนเวียนอยู่ภายในแห่งวัฏฏะทั้ง ๓ คือ กัมมวัฏฏ์ กิเลสวัฏฏ์ วิปากวัฏฏ์นั้น 


   ส่วนวิญญาณ ครั้นได้สังขารเป็นผู้อุปถัมภกแล้ว ก็ได้ชึ่งที่พึ่งในคติต่าง ๆ ดุชราชกุมาร ครั้นปริณายกคือ เชฏฐามาตย์ช่วยอุปถัมภกแล้วก็ได้สำเร็จแก่สิริราชสมบัติเหตุวิบากวิญญาณนิยมอุปปัตนิมิต กระทำอุปปัตติภพเป็นอารมณ์ คือหนายว่าภพอันตนจะพึงไปบังเกิด 


   อธิบายว่าวิญญาณนี้ กำหนดตามสังขารทั้ง ๓ กอง มีกามาพจรกุศลเป็นต้น ตนก็เล็งกามาพจรและกระทำกามาพจรเป็นอารมณ์ยังนามรูป คืออุปัตติขันธ์เป็นอันมาก คือ เทวดา มนุษย์ ดิรัจฉานนกเนื้อน้อนใหญ่ ด้วยหนอนเป็นอาทิ ในปฏิสนธิกาลแลประวัติกาลดุจคนมายากระทำมายาล่อลวง สำแดงไม่จริงต่าง ๆ 


   ฝ่ายสฬายตนะ ตั้งมั่นในนามแลรูปก็ถึงซึ่งเจริญแพร่หลายไพบูลย์ภาวะวิเศษด้วยที่ตั้ง ดุจหนึ่งกอไม้อันตั้งอยู่ในภูมิอันดี 


   ส่วนผัสสะเล่า ก็บังเกิดสัมผัสแห่งอายตนะทั้ง ๒ คืออัชฌัตติกายตนะพาหิรายตนะ เป็นวิสยีสยาธาร เฉพาะหน้าต่อกันแลกันนั้น ดุจไฟอันบังเกิดด้วยธนูไม้เป็นสีไฟทับฝนซึ่งกันแลกันนั้น 


   ส่วนตัณหา ครั้นเสวยเวทนาอันเป็นสุข ปรารถนาสุขอันอื่นอีกได้เสวยทุกข์แล้วปรารถนาหาสุขก็เจริญยิ่งขึ้นไปอีก ดุจบุคคลถูกไฟแล้วอยากน้ำหาได้กินซึ่งน้ำเกลือ แล้วแลกระหายอยากน้ำนั้น 


   ฝ่ายอุปาทาน เมื่อบุคคลอยากยินดีที่จะบังเกิดในภพแล้ว ก็ถือมั่นซึ่งสังขารทุกข์ในภพที่เกิดตามตัณหานั้น ดุจบุคคลอยากน้ำแล้วได้กินซึ่งน้ำระงับความอยากน้ำ 


   ส่วนภาวะเล่า เมื่อบุคคลได้ซึ่งที่เกิดแล้วก็ยินดีด้วยตัณหาทิฏฐิอันถือมั่นผูกพันในภพ อันพร้อมเพรียงด้งยทุกข์อันนำมาซึ่งความฉิบหายดุจปลาอันโลภในเหยื่อแล้วคาบกินซึ่งเบ็ดอันเกี่ยวกับเหยื่อนั้น 


   ฝ่ายชาติเล่า เมื่อภพมีแล้วก็มีด้วย ดุจพืชมีแล้วหน่อก็มีด้วย 


   ฝ่ายชรามรณะ ครั้นชาติคือความเกิดมีแล้วก็ตามมาด้วย ดุจต้นไม้อันบังเกิดขึ้นแล้วก็จะล้มลงเล่า 


   เหตุดังนั้น อันว่าด้วยอุปไมยต่อภวจักรนี้ นักปราชญ์พึงรู้โดยเอกัฏฐานุปมา แลนามฐานุปมา เป็นสทิสูปนา แลวิสทิสุปมาดุจพรรนามาฉะนี้ 


   คัมภีร์นั้น คือภวจักรปัจจยาการเทศนา กอปรด้วยคัมภีร์คือความลึก ๔ ประการ คือ อัตถคัมภีร์ ๑ ธัมมคัมภีร์ ๑ เทศนาคัมภีร์ ๑ ปฏิเวธคัมภีร์ ๑ 


   อัตถคัมภีร์นั้น คือกิริยาที่จะตรัสรู้ซึ่งผลแห่งเหตุ คือชรามรณะมีมาแต่ชาติ เว้นจากชาติแลจะมาแต่ธรรมอันอื่นหามิได้เลย คือมาแต่ชาตินั้นเป็นเที่ยงแท้ แลตรัสรู้สภาวะแห่งชรามรณะมีไปในเบื้องหน้า ๆ สมควรแก่ปัจจัยแห่งตน คือชาติจริงแท้มิได้ผิดมิได้มีมาแต่ธรรมอันอื่นยากนักยากหนา สังขารมีมาแต่อวิชชาเว้นจากอวิชชาแล้วมิได้มี คือมีมาแต่อวิชชานั้นเป็นเที่ยงแท้ แลจะตรัสรู้สภาวะแห่งสังขารมีไปในเบื้องหน้า ๆ สมควรแก่ปัจจัยแห่งอวิชชานั้นจริงแท้มิได้ผิด มิได้มีมาแต่ธรรมอันอื่นจะรู้อย่างนี้ยากกว่ายากนัก ปัจจัยการภวจักรจึงได้ชื่อว่า อัตถคัมภีร์ 


   อนึ่งธรรมนั้น ได้แก่เหตุคืออวิชชามีแดนอำนาจเป็นไปเท่าใดเป็นปัจจัยเป็นเหตุด้วยประการใด แลมาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารแลสังขารมีอวิชชาเป็นปัจจัยด้วยประการนั้นตรัสรู้ยากนัก แลชาติมีแดนอำนาจเป็นไปเท่าใดเป็นเหตุปัจจัย แลมาเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะ 


   แลชรามรณะ มีชาติเป็นปัจจัยด้วยประการนั้น ตรัสรู้ก็ยากนักหนาเหตุดังนั้น ปัจจยาการภวจักรจึงได้ชื่อว่า ธัมมคัมภีร์ 


   เทศนาคัมภีร์นั้น คือเวไนยสัตว์ทั้งปวงจึงพึงตรัสรู้ ซึ่งพระปัจจยาการธรรมนี้ด้วยประการใด สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระสัทธรรมเทศนาซึ่งพระปฏิจจสมมุปบาทปัจจยาการนี้ โดยควรแก่พุทธอัชฌาสัย แลอนุกูลตามเวไนยอัชฌาสัย จริตวาสนาอินทริยาธิมุตต์แห่งสัตว์อันพึงตรัสรู้นั้น 


   เทศนาเป็น ๔ อย่างในพระสูตรทั้งปวง บางพระสูตรเป็นอนุโลมเทศนา บางพระสูตรเป็นปฏิโลมานุโลมเทศนา เป็นปฏิสนธิจตุสังเขปเป็นทวีสนธิติสังเขป เป็นเอกสนธิทวีสังเขป ดุจวัลลีหารกบุรุษ ๆ ตัดเครือเขา ๔ จำพวก ซึ่งวิสัชนาในต้นแรกปรารภแล้วนั้นชื่อว่าเทศนาคัมภีร์ 


   ปฏิเวธคัมภีร์นั้น คือสภาวะอันใดแห่งอวิชชาเป็นต้น แลธรรมทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้โดยลักษณะแห่งตน มีอญาณลักษณะเป็นต้น สภาวะนั้นลึกยิ่งนัก เหตุจะหยั่งลงเป็นอันยาก แม้พระญาณอันอื่นนอกจากพระสัพพัญญุญาณแล้ว มิอาจเพื่อจะหยั่งลงในภวจักรปัจจยาการนั้นได้ ชื่อว่าปฏิเวธคัมภีร์ 


   คำก่อนก็สมด้วยคำหลัง อวิชชานี้มีสภาวะเป็นข้าศึกแก่ญาณอันจะตรัสรู้ซึ่งทุกขาทิลักษณะ จะเห็นซึ่งทุกขาทิลักษณะแลตรัสรู้ซึ่งอริยสัจ ส่วนอวิชชาครอบงำเสียมิให้รู้มิให้เห็นโดยแท้ 


   ส่วนสังขารมีสภาวะตกแต่งแลสัมปยุตตธรรม แต่ต่างออกเป็นสภาวะ คือ อบุญญาภิสังขาร เป็นบุญญาภิสังขาร เป็นอเนญชาภิสังขาร 


   ฝ่ายวิญญาณมีสภาวะสูญเปล่า แลมิได้ขวนขวายจะย่างไปอื่นจากมาตรว่าอุปปาทะ ฐิติภังคะ แล้วแลบังเกิดขึ้นสภาวะต่อเข้ากันกับภพใหม่ 


   ส่วนนามรูปเล่า มีสภาวะเกิดกับพร้อมกันด้วย แลพรากจากกันแต่นามฝ่ายนาม แลนามวิโยคจากรูป ๆ วิโยคจากนาม แลรูปฝ่ายรูปข้างกลาปรวมกันในกลาปเดียว ในภพบางอันนั้นแล รูปสำเสร็จมนกิจแลรูปมนกจตามวิสัยแห่งตน 


   ส่วนสฬายตนะนั้นเล่า มีสภาวะเป็นใหญ่คืออินทรีย์มีจักขุนทรีย์เป็นต้น แลสภาวะเป็นโลกธรรมแลเป็นทวารเป็นขเตเป็นวินัยแห่งรูปารมณ์เป็นต้น อันมาสู่โยคเทศ มีสภาวะถูกต้องแลกระทบแห่งสัมผัสทั้งหลาย ๕ มีสภาวะเสวยซึ่งรสแห่งอารมณ์ ๖ มีจักขุสัมผัสเป็นอาทิ แลประชุมเข้าแลปรากฏพร้อมกัน แห่งจิตเจตสิกธรรมทั้งหลายมีจักขุทวาริกจิตเป็นต้น 


   ส่วนเวทนาเล่า มีสภาวะเป็นสุขเป็นทุกข์ เป็นอุเบกขาเป็นต้นนิชชีวธรรม แล้วรู้เสวยอารมณ์ต่าง ๆ ดุจมีชีวิต 


   ส่วนตัณหามีสภาวะยินดี ด้วยสัมปีติกอภินันทะ แลพลวตัณหาดุจกล้ำกลืนซึ่งอารมณ์แลวัตถุแล้ว แลซาบซ่านอยู่ในวัตถุอารมณ์คือ สกปริกขารเป็นอาทิ เป็นตัณหานที ตัณหาสมุทรจะถมให้เต็มให้ตื้นขึ้นเป็นอันยากนัก 


   ฝ่ายอุปาทานเล่า มีสภาวะถือมั่นด้วยกาม แลถือมั่นด้วยทิฏฐิถือมั่นด้วยสีลวัตร แลถือมั่นโดยประการอันจากลักษณะอันจริงแท้มาตรว่านามรูปแลบุคคลอันจะข้ามเป็นอันยากนัก 


   ส่วยภพมีสภาวะขวนขวาย แลก่อสร้างเจตนากรรม เพื่อภพแลซัดโยนไปซึ่งสัตว์ในกำเนิดคติ ฐิติ สัตตาวาสเป็นอันมาก 


   ฝ่ายชาติเล่า มีภาวะเกิดขึ้นแลเกิดด้วยดี แลหยั่งลงแลปรากฏขึ้นด้วยสามารถคัพภไสยกะ สังเสทชะ อัณฑชะ อุปปาติกะปฏิสนธิในภพเป็นอาทิ 


   ส่วนชรามรณะ มีสภาวะกอปรด้วยขยายธรรม คืออุปาทินนกขันธ์ใหม่ ๆ อยู่แล้วให้เก่าเข้าเล่า ด้วยฟันหักแก้มตอบศรีษะหงอกย่อหย่อนแห่งอังคาอวัยวะเป็นอาทิ แลให้แปรปรวนด้วยทำลายขันธ์เป็นสมมติมรณะ แลขณิกมรณะ เศษจากทิฏฐานสัตว์ สังขารอันเป็นที่รักเป็นอาทิ บุคคลจะหยั่งรู้ หยั่งเห็นด้วยเหตุนี้เป็นอันยากยิ่ง ภวจักรนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเทศนา ชื่อว่าปฏิเวธคัมภีร์ ด้วยประการฉะนี้ 


   แลนัยเภทอีก ๔ ประการ คือ เอกัตตนัย ๑ นานัตตนัย ๑ อพยาปารนัย ๑ เอวังธัมมตานัย ๑ 


   นักปราชญ์พึงรู้ดุจนัยที่สำแดงมาในติกอุทสวาร ชื่อว่าวรรณะนั้นเถิด 


   “อิทํ หิ คมฺภีรโต อคาธํ ” หิ  เพราะ  “ ยสฺมา”  เหตุใด  “ตสฺมา ”  เหตุนั้น  “โกจิ ปุคฺคโส ”  อันว่าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง เมื่อยังทำลายมิได้ซึ่งภวจักรนี้  “ อคาธํ”  อันหาที่พึ่งมิได้โดยลึกนักนั้น  “ทุรติยานํ ”  อันว่าบุคคลจะล่วงข้ามพ้นเป็นอันมาก เหตุชัฏด้วยนัยต่าง ๆ  “ญาณาสินา”  ด้วยดาบคือวิปัสสนาปัญญาเป็นอาทิอันลับอานเป็นอันดีเหนือศิลาอันประเสริฐ คือสมาธิ แลบุคคลนั้น  “ อนตีโต”   ก็มิอาจล่วงข้ามเสียได้ซึ่งสารภัยอันทับทวีอยู่เป็นนิจนิรันดร์ ดุจมณฑลแห่งอสุนีบาตในมาตรว่าแต่ความฝัน คือว่าจะฝันเห็นว่าข้ามสังสารภัยก็หามิได้ เหตุการณ์ดังนั้นพระพุทธโฆษาจารย์เจ้า เมื่อจะกล่าวอ้างสาธกสูตรซ้ำเพื่อจะสำแดงซึ่งปฏิจจสมุปบาท อันลึกล้ำคัมภีรภาพอันมีในมหานิทานสูตรในคัมภีร์ทีฆนิกายโน้น จึงกล่าวว่า  “ วุตฺตํปิเจตํ คมฺภีโร จายํ อานนฺท ปฏิจจสมุปฺปาโท คมฺภีราวกาโสจ”  เป็นอาทิ เหตุใด จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสไว้แก่พระอานนท์ดังนี้ แลแม่น้ำได้นาม ๔ ประการ คือ 


   แม่น้ำอันหนึ่งตื้นประมาณเพียงเข่า สะสมด้วยหญ้าแลใบไม้มีพรรณขุ่นเขียวด้วยน้ำหญ้าน้ำใบไม้ ดูไปปรากฏดุจลึกสัก ๑๐๐ วา 


   แม่น้ำอันหนึ่งลึกประมาณสัก ๑๐๐ ศอก มีน้ำใสดุจน้ำแก้วแลดูไปดุจตื้นเพียงเข่า 


   แม่น้ำอันหนึ่งตื้น แลดูไปก็เห็นว่าตื้น ดุจน้ำในอ่างเป็นอาทิ 


   แมน้ำอันหนึ่งลึก แลดูไปก็เห็นว่าลึก ดุจน้ำในมหาสมุทรในเชิงเขาพระสุเมรุราช 


   ดูกรสำแดงอานนท์ อันว่าพระปฏิจจสทุปบาทนี้ ลึกก็ลึกแลพิจารณาไปก็ปรากฏลึก ดูกรสำแดงอานนท์ 


   “อยํ ปชา ”  อันว่าสัตว์นิกายนี้ เหตุมิได้รู้ซึ่งพระปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้ โดยญาตปริญญาภิสสมัย 


   “อนนฺโพธา ”  เหตุมิได้รู้ตีรณปัญญา แลปหานปริญญา 


   “ตนฺตากุลกชาตา ”  ฟันเฝือยิ่งนักด้วยกิเลสวัฏฏ์ กัมมวัฏฏ์ วิปากวัฏฏ์ ดุจด้วยแห่งนายช่างหูกอันหนูกัด จะสางออกให้เห็นว่านี้ ต้นนี้ปลาย จะประสมต้นต่อต้น ปลายต่อปลายนั้นยากนักหนา 


   “คณคณฺฑิกชาตา ”  ถ้ามิดังนั้นฟั่นเฝือนดุจรังนกกระจาบ 


   “มุญฺชปพฺพชฺภุตา ”  ยุ่งดุจหนึ่งหญ้าปล้องมุงกระต่าย อันบุคคลฉีกกระทำเชือกผูกเข้าแล้ว บุคคลจะสะสางประสมกันเข้ายากนักหนาเว้นไว้แต่บุคคลผู้มีเพียรจึงจะสะสางได้ในต้นต่อต้นปลายต่อปลาย ฉันใดก็ดี พระปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้ ฟั่นเฝือยุ่งเหยิงยิ่งนัก อุปไมยเหมือนดังนี้ 


   สัตว์ทั้งหลายเว้นจากพระโพธิสัตว์ทั้ง ๒ จำพวกแล้วมิอาจสางได้ เมื่อสัตว์ทั้งหลายสางมิได้แล้ว ก็ฟั่นเฝือยุ่งอยู่ด้วยทิฏฐิต่าง ๆ อันมากกว่ามากนักก็ล่วงเสียมิได้ซึ่งอบายภูมิทั้ง ๔ คือ นรก ดิรัจฉาน เปรต อสุรกาย แลสังสารวัฏฏ์ หมองมัวด้วยสรรพทุกข์ต่าง ๆ คือ ชาติ ชรา มรณะ โสกปริเทวทุกข์ โทมนัส บ่มิรู้แล้วยุติแล้วสนธิเล่า ปฏิสนธิแล้วจุติเล่า วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาสทั้ง ๙ หาที่สุดลงมิได้ เหตุใดเหตุดังนั้น เป็นคำสั่งสอนแห่งพระพุทธโฆษาจารย์เจ้าว่า 


   “ ปณฺฑิโต”  พระโยคาพจรผู้มีปัญญา เมื่อปฏิบัติจะให้เป็นความสุขความเจริญแก่ตนและผู้อื่น พึงสละเสียซึ่งนวกรรมการปลิโพธคันอันอื่นแล้ว แม้ไฉนก็จะพึงได้ญาณอันหยั่งลงสู่ห้องแห่งปัจจยาการอันคัมภีรภาพพ้นพิสัยแห่งประเทศญาณ เป็นพื้นภูมิแห่งพระวิปัสสนากรรมฐานด้วยประการใด ประกอบด้วยสติเป็นอันดี แลพึงประกอบความเพียรเนือง ๆ จงทุกเมื่อด้วยประการดังนี้เถิด ได้วิสัชนามาในพระปฏิจจสมุปบาทธรรมยุติเเต่าเท่านี้ 


   เมื่อพระโยคาพจรตั้งธรรม ๖ กอง มีขันธ์ทั้ง ๕ เป็นต้น มีพระปฏิจจสมุปบาทเป็นที่สุดไว้เป็นพื้น คือพิจารณาให้รู้จักลักษณะแห่งธรรมทั้ง ๖ กอง ยืนหน่วงเอาธรรมทั้ง ๖ กองนี้ไว้เป็นอารมณ์ได้แล้วลำดับนั้นจึงเอาศีลวิสุทธิ แลจิตวิสุทธิมาเป็นราก 


   ศีลวิสุทธินั้นได้แก่พระปฏิโมกขสังวรศีล ที่สำแดงแล้วในพระปาฏิโมกข์ 


   จิตตวิสุทธินั้น ได้แก่อัฏฏฐสมาบัติ ๘ ประการ ที่สำแดงแล้วในพระสมถกัมมัฏฐาน 


   เมื่อตั้งศีลวิสุทธิ จิตวิสุทธิ ๒ ประการไว้เป็นรากแล้ว ลำดับนั้นให้พระโยคาพจรจำเริญวิสุทธิทั้ง ๕ สืบขึ้นไปโดยลำดับ ๆ เอาทิฏฐิวิสุทธิ 


   แลกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นเท้าซ้ายเท้าขวา เอามัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ แลปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิเป็นมือซ้ายมือขวาแล้วเอาญาณทัสสนวิสุทธิเป็นศีรษะเถิด จึงจะอาจสามารถที่จะยกตนออกจากวัฏฏสงสารได้ 


   แลทิฏฐิวิสุทธินั้น มีอรรถาธิบายเป็นประการใด 


   อันว่าปัญญาอันพิจารณาซึ่งนามรูปโดยสามัญลักษณะ มีสภาวะเป็นวิปริณามธรรม บ่มิเที่ยงเป็นอาทิก็ดี โดยสภาวะลักษณะ คือลักษณะแห่งตนบ่มิได้ทั่วไปแก่สิ่งอื่นมีอาทิคือ  “ผุสฺสนลกฺขโณผสฺโส ”   อันว่าผัสสะเจตสิกอันมีถูกต้องเป็นลักษณะ  “กฺกขฬลกฺขณา ปวี ”  อันว่าปฐวีธาตุมีสภาวะกระด้างเป็นลักษณะ ปัญญาอันพิจารณาเห็นโดยสภาวะลักษณะเป็นอาทิดังนี้ก็ดี ก็ได้ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิ เหตุปัญญาดังพรรณนามานี้ ชำระเสียซึ่งมละมลทินคือทิฏฐิอันเห็นผิดเห็นว่าตนว่าตนในนามแลรูปนั้น   “ ”   “ตํ สมฺปาเทตูกาเมน สมถยานิเกน ”  แลพระโยคาพจรเจ้าผู้เป็นสมถยานิก บำเพ็ญสมถกัมมัฏฐานนั้น ถ้าปรารถนาจะยังทิฏฐิวิสุทธิให้บริบูรณ์ ก็พึงเข้าฌานสมาบัติอันใดอันหนึ่งตามจิตประสงค์ยกเสียเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเหตุเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัตินั้นลึกละเอียดนัก ปัญญาโยคาพระจรกุลบุตรผู้เป็นอาทิกัมมิกแรกทำความเพียรจะพิจารณาได้เป็นอันมาก ยกเว้นสัญญานาสัญญายตนะเสียแล้วพึงเจริญตามชอบน้ำใจเถิด 


   “อญฺญตรโต วุฏฺาย ”  เมื่อออกจากสมาบัติอันใดอันหนึ่งที่ตนได้จำเริญแล้ว ก็พึงพิจารณาซึ่งองค์แห่งญาณ มีวิตกเป็นอาทิเจตสิกธรรมทั้งปวงแต่บรรดาที่สัมปยุตด้วยองค์แห่งฌานนั้น ให้แจ้งโดยลักษณะแลกิจแลปัจจุปปัฏฐาน แลอาสันนการณ์แห่งองค์ฌานแลธรรมอันสัมปยุตด้วยองค์ฌานนั้นแล้ว ก็พึงกำหนดกฏหมายว่าองค์ฌาน แลธรรมอันสัมปยุตด้วยองค์ฌานนี้ แต่ล้วนเป็นนามธรรมทั้งสิ้น ด้วยอรรถว่าน้อมไปจำเพาะหน้าสู่อารมณ์ เมื่อกำหนดกฏหมายดังนี้แล้ว แลแสวงหาที่อยู่แห่งนามธรรมนั้น ก็จะเห็นแจ้งว่าหทัยวัตถุเป็นที่อยู่แห่งนามธรรม แลเป็นที่อาศัยแห่งนามธรรม  “ ยถา นาม ปุริโส”   มีอุปมาดุจบุรุษอันเห็นอสรพิษ ณ ภายในเรือน   “อนุพนฺธมโน ”  บุรุษผู้นั้นติดตามสกัดดู ก็รู้แจ้งว่าอสรพิษอยู่ที่นี่ ๆ และมีอุปมาฉันใด พระโยคาพจรผู้แสวงหาที่อยู่แห่งนามธรรมนั้นก็เห็นแจ้งว่าหทัยวัตถุ เป็นที่อยู่แห่งนามธรรมมีอุปไมยดังนี้ 


   “ รูปํ ปริคฺคณฺเหติ”  แล้วพระโยคาพจรเจ้าพิจารณารูปธรรมต่อไปเล่า ก็เห็นแจ้งหทัยวัตถุนั้นอาศัยซึ่งภูตรูปแลรูป ๆ ทั้ง ๔ คือ ปฐวี อาโป เตโช วาโย นั้นเป็นที่อาศัยแห่งหทัยวัตถุ คืออุปาทายรูปอื่น ๆ จากหทัยวัตถุนั้นก็อาศัยภูตรูปสิ้นด้วยกัน 


   เรียกว่ารูป ๆ นั้น ด้วยอรรถว่ารู้ฉิบหายด้วยอุปัทวะอันตรายต่าง ๆ 


   “สงเขปโต ววตฺถาเปติ ”  ลำดับนั้นพระโยคาพจรเจ้า จึงกำหนดกฏหมายโดยสังเขปว่า 


   “นมนลกฺขณํ นามํ ”  นามธรรมนี้มีลักษณะอันน้อมไปสู่อารมณ์  “รูปนลกฺขณํ รูปํ ”  รูปธรรมนี้มีลักษณะรู้ฉิบหายด้วยอันตราย ๆ มีร้อนแลเย็นเป็นอาทิ พระโยคาพจรผู้เป็นวิสุทธิวิปัสสนายานิกคือเป็นแต่ฝ่ายพิจารณาสิ่งเดียวนั้นก็ดี ย่อมพิจารณาธาตุทั้ง ๔ ประการโดยนัยสังเขปโดยนัยพิสดาร ด้วยธาตุปริคคหณอุบายอันใดอันหนึ่งอาจารย์สำแดงแล้วในจตุธาตุววัตถาน 


   “อาวีภูตา ธาตูสุ ”  ในเมื่อพิจารณาธาตุทั้ง ๔ ประการโดยลักษณะแลกิจปรากฏแจ้งแล้ว พระโยคาพจรเจ้าพึงพิจารณาสืบต่อไปในอาการ ๓๒ มีเกศาเป็นอาทิ มีมัตถลุงคังเป็นปริโยสาน 


   แท้จริง เกศานี้จัดเป็นปฐวีธาตุก็จริง แต่ยังมีอาโปเตโชวาโยซับซาบอยู่ ซึ่งเป็นปฐวีสิ่งเดียวนั้นหามิได้ เกศาแต่ละเส้น ๆ นั้นกอปรไปด้วยรูปกลาปถึง ๕ กลาป เป็นกัมมัชชสมุฏฐานกลาป ๒ อาหารสมุฏฐานกลาป ๑ จิตตสมุฏฐานกลาป ๑ อุตุสมุฏฐานกลาป ๑ เป็น ๕ กลาปด้วยกัน 


   ในกัมมัชชสมุฏฐานกลาป ๒ นั้น คือ กายทสกะกลาป ๑ ภาวทสกะกลาป ๑ 


   กายทสกะนั้น กอปรไปด้วย ๑๐ ประการ คือ ปวี อาโป เตโช วาโย วัณโณ คันโธ รโส โอชา เป็น ๘ เอาชีวิตกับกายประสาทเพิ่มเข้าเป็น ๑๐ เรียกว่ากายทสกะ 


   ภาวสกะนั้นมีรูป ๑๐ ประการเหมือนกัน แปลกกันแต่ภาวะรูปข้างกายทสกะนั้นมีกายประสาทเป็นคำรบ ๑๐ ข้างสภาวทสกะนี้มีภาวรูปเป็นคำรบ ๑๐ เข้าด้วยกันเป็นกัมมัชชรูป ๑ กลาปดังนี้ 


   แลอาหารสมุฏฐานกลาป ๑ นั้น คือ สุทธัฏฐกลาป กอปรด้วยรูป ๘ ประการ คือ ปวี อาโป เตโช วาโย วัณโณ คันโธ รโส โอชา เป็น ๘ ประการดังนี้ 


   ยังจิตสมุฏฐานกลาปอันหนึ่ง อุตุสมุฏฐานกลาปอันหนึ่งนั้น ก็เหมือนกันกับอาหารสมุฏฐานกลาป คือจัดเอาแต่สุทธัฏฐกลาปมีรูป ๘ ประการ เหมือนกัน 


   สิริรูปในกัมมัชชสมุฏฐฐานกลาป ๒๐ ในอาหารสมุฏฐานกลาป ๘ ในจิตตสมุฏฐานกลาป ๘ ในอุตุสมุฏฐานกลาป ๘ จึงเป็นรูป ๔๔ ประการด้วยกัน 


   ตกว่าผมแต่ละเส้นนี้ ประกอบด้วยรูปถึง ๔๔ โลมาเล่าก็เหมือนกันประกอบด้วยรูปถึง ๔๔ ยกแต่ อุทริยัง กรีสัง ปุพโพ เสโท อัสสุ เขโฬ สิงฆานิกา มุตตัง ยกเสีย ๘ กระการนี้แล้ว ยังโกฏฐาสทั้ง ๒๔ มีเกศาเป็นอาทินั้นแต่ล้วนปรกอบด้วยรูป ๔๔ ด้วยกัน 


   แลโกฏฐาสทั้ง ๔ คือ เสโทเหงือ อัสสุน้ำตา เขโฬน้ำลาย สิงฆานิกาน้ำมูก ทั้ง ๔ นี้กอปรด้วยรูปกลาป ๒ กลาป เป็น อุตุสมุฏฐานกลาป ๑ จิตตสมุฏฐานกลาป ๑ 


   อุตุสมุฏฐานกลาป ๑ นั้น จัดเอาสุทธัฏฐานกลาปด้วยรูป ๘ ประการ คือ ปวี อาโป เตโช วาโย วัณโณ คันโธ รโส โอชา เป็น ๘ ประการดังนี้ 


   แลจิตตสมุฏฐานกลาปนั้น ก็จัดเอาแต่สุทธัฏฐานกลาปมีรูป ๘ ประการเหมือนกัน 


   สิริในอุตุสมุฏฐานกลาป ๘ จิตตสมุฏฐานกลาป ๘ จึงเป็น ๑๖ ประการด้วยกัน 


   ตกว่า เวโท อัสสุ เขโฬ สิงฆานิกา โกฏฐานทั้ง ๔ ประการนี้ แต่ละสิ่ง ๆ กอปรไปด้วยรูป ๑๖ รูปด้วยประการดังนี้ แลโกฏฐานทั้ง ๔ คือ อุทริยังอาหารใหม่ กรีสังอาหารเก่า ปุพโพหนอง มุตตัง มูตรทั้ง ๔ ประการนี้ กอปรด้วยรูปกลาปอันหนึ่ง ๆ คืออุตุสมุฏฐานกลาป มีรูป ๘ ประการ คือ ปวี อาโป เตโช วาโย วัณโณ คันโธ รโส โอชา เป็นคำรบ ๘ ตกว่าอุทริยังก็มีรูป ๘ กรัสังก็มีรูป ๓ ปุพโพหนองก็มีรูป ๘ มุตตังกฌมีรูป ๘ พระโยคาพจรเจ้าผู้บำเพ็ญทิฏฐิวิสุทธิ พึงพิจารณาอาหาร ๓๒ ประการโดยนัยวิตถาร ดุจดังจะพรรณนามาฉะนี้ 


   “อิมสฺมึ ทฺวตฺตึสากาเร อานีภูเต ”  ในเมื่อพิจารณาทวัตติงสาการปรากฏแจ้งในสันดานแล้ว พระโยคาพจรเจ้าจึงพิจารณาอาการอีก ๑๐ ประการสืบต่อไปเล่า 


   แลอาการ ๑๐ ประการนั้น คือ เตโชธาตุ ๔ วาโยธาตุ ๖ จึง ๑๐ ประการ 


   เตโชธาตุอันชื่อว่าปริณามัคคี ที่เป็นพนักงานเผาอาหารให้ย่อยนั้นเมื่อเป็นกัมมสุฏฐานมีรูปบังเกิดพร้อมด้วยกลาป ๑ คือชีวิตนวกะ เมื่อเป็นจิตตสมุฏฐาน แลอุตุสมุฏฐาน อาหารสมุฏฐานมีรูปเกิดพร้อมได้ละ ๘ ๆ คือสุทธัฏฐานกลาปประสมเข้าเป็นรูป ๓๓ 


   “ ตถา จิตฺตเช อสฺสาสปสฺสาสโกฏฺาสมฺหิ”  ในเมื่อโกฏฐาสอันหนึ่ง คือ อัสสาสะปัสสาสะ ระบายลมหายใจเข้าออก เมื่อเป็นจิตตัชชะเกิดแต่จิตนั้น มีรูปเกิดพร้อม ๙ ประการ คือธาตุทั้ง ๔ วัณโณ คันโธ รโส โอชา รวมเข้าเป็น ๘ เอาสัททารมณ์อัน ๑ เพิ่มเข้าอีก เรียกว่าสัททานวกะ 


   เมื่อเป็นกัมมสุมฏฐาน อุตุสมุฏฐาน อาหารสมุฏฐาน มีรูปเกิดพร้อมละ ๘ ๆ คือ สุทธัฏฐกลาปเป็นประธานเข้าด้วยกันเป็นรูป ๓๓ 


   “ เสเสสุ อฏฺสุ อากาเรสุ”  แลอาการทั้ง ๘ ประการ คือเพลิง ๓ ลม ๕ อันเศษจากปริณามัคคี แลลมอัสสาสะปัสสาสะนั้นก็มีรูปบังเกิดพร้อม ๓๓ เหมือนกัน 


   “ ตสฺเสวํ วิตฺถารโต ทฺวาจตฺตาฬีสาการวเสน”  เมื่อพระโยคาพจรเจ้า พิจารณาอาการทั้ฃ ๔๒ คือ ปีธาตุ ๒๐ อาโปธาตุ ๑๒ เพลิง ๔ ลม ๖ ปรากฏแจ้งโดยนัยพิสดารดังพรรณนามาฉะนี้แล้ว 


   “สฏฺี รูปานี ปากตานิ ”  อันว่ารูป ๖๐ ประการ คือจักขุทสกะ ๑๐ โสตทสกะ ๑๐ ฆานทสกะ ๑๐ ชิวหาทสกะ ๑๐ กายทสกะ ๑๐ วัตถุทสกะ ๑๐ รวมเป็น ๖๐ ด้วยกันก็ปรากฏแจ้งเป็นอันดี 


   “ เอกโต กตฺวา”  พระโยคาพจรเจ้าจึงประมวลรูปทั้งปวงนั้นเข้าเป็นหมวดอันเดียวกัน พิจารณาโดยลักษณะว่ารูปทั้งปวงนี้มีลักษณะรู้ฉิบหายเหมือนกันสิ้น จะมั่นจะคงจะเที่ยงจะแท้แต่สักสิ่งหนึ่งนั้นหามิได้ 


   “ตสฺเสวํ ปริคฺคหิตรูปสฺส ”  เมื่อพระโยคาพจรเจ้า พิจารณาเห็นกองรูปด้วยประการดังนี้แล้ว 


   “ ทวารวเสน อรูปธมฺมา”  อันว่าอรูปธรรมทั้งปวง คือจิตแลเจตสิกก็ปรากฏแจ้งแก่พระโยคาพจรเจ้านั้น ด้วยสามารถทวาร คือจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร กายทวาร มโนทวาร 


   “เสยฺยถีทํ ”  จึงมีคำปุจฉาว่าจิตแลจิตสิกจะปรากฏด้วยสามารถทวารนั้นเป็นดังฤๅ 


   จึงวิสัชนาว่า จิตเจตสิกนี้มีทวารทั้ง ๖ เป็นที่อาศัย เมื่อพิจรณาทวานทั้ง ๖ แจ้งประจักษ์แล้วก็จะรู้จักจิตเจตสิกที่อาศัยทวาารทั้ง ๖ นั้นเป็นแท้ จับที่อยู่ได้แล้ว คนอาศัยนั้นจะไปไปก็จับได้ด้วยกัน 


   แลจิตที่อาศัยทวารทั้ง ๖ นั้น จัดเป็นโลกิยจิต ๘๑ คือ ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ มโนธาตุ ๓ มโนวิญญาณธาตุ ๖๘ 


   แลเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยโลกิยจิต ๘๑ นั้น คือ ผัสโส เวทนา สัญญา เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย์ มสิการทั้ง ๗ นี้ เป็นสัพพจิตสาธารณทั่วไปในจิตทั้งปวง 


   “อวิเสเสน ”  สำแดงดังนี้ ด้วยสามารถมิแปลกกัน แท้จริงจิตทั้งปวงนั้น ถ้ามีแต่สัพพจิตสาธารณเจตสิก บังเกิดพร้อมแต่ประการนี้ก็ยังบิมิต่างกันก่อน ต่อเมื่อใดมีเจตสิกอื่นนอกออกไปกว่านี้ประกอบ จิตจึงแตกแยกจึงต่างกันออกไปด้วยอำนาจเจตสิก 


   เจตสิกไว้แต่ ๗ ประการ คือ สัพพจิตสาธรณเจตสิกนั้น 


   สำแดงจิตเล่นก็สำแดงแต่จิตโลกิยะ จิตที่เป็นโลกุตตรนั้นจะได้สำแดงไว้หามิได้ 


   “ อนธิกตตฺตา”  เหตุว่าจิตโลกุตตระนั้น พระโยคาพจรผู้บำเพ็ญสมถวิปัสสนายังไม่ได้สำเร็จก่อน ดังฤๅจะพิจารณาได้ เหตุฉะนี้โลกุตตรจิตนั้น ท่านจึงมิได้สำแดงจึงยกเสีย สำแดงแต่จิตโลกิยะในที่นี้ ตกว่าสำแดงแต่จิตอันควรที่พระโยคาพจรเจ้าจะพิจารณาได้ 


   “เอกโต กตฺวา ”  พระโยคาพจรเจ้านั้น ก็ประมวลจิตแลเจตสิกนั้นเข้าด้วยกัน พิจารณาโดยลักษณะว่า จิตแลเจตสิกทั้งปวงนี้มีลักษณะน้อมไปสู่อารมณ์ จะเที่ยงจะตรงจะยั่งจะยืนนั้นหามิได้ เกิดเร็วดับเร็ว เป็นอนิจจังมิได้เที่ยงแท้ 


   “เอโก โยคาวจโร ”  พระโยคาพระจรเจ้าบางจำพวก ๆ หนึ่งนั้นก็พิจารณานามรูปโดยพิสดาร ด้วยอุบายอันสำแดงไว้ในจตุธาตุววัตถาน 


   “อปโร โยคาวจรโร”  พระโยคาพจรองค์อื่นบางจำพวกนั้น ก็พิจารณานามรูปด้วยสามารถเป็นธาตุ ๑๘ ประการ มีจักขุธาตุเป็นอาทิ มีมโนวิญญาณธาตุเป็นปริโยสาน 


   แท้จริง  “ มํสปิณฺฑํ”  อันว่าก้อนเนื้ออันประดิษฐานอยู่ในกระบอกจักษุ เส้นด้ายคือเอ็นน้อย ๆ หากมารัดมารึงไว้ 


   “ เสตกณหอติกณฺหมณฺฑลวิตฺตํ อายตนวิตฺถตํ”  ก้อนเนื้อนั้นมีพรรณอันขาวยาวกว้างเต็มกระบอกจักษุ วิจิตรด้วยดวงตาดำเป็นสองสีมีดำสีลานนั้นสีหนึ่ง โลกทั้งหลายเรียกก้อนเนื้อนั้นว่า ดวงเนตรดวงตา 


   “ตํ อคเหตฺวา ”  พระโยคาพจรจะได้ถือเอาก้อนเนื้อนั้นมาเป็นอารมณ์ในขณะพิจารณานั้น หามิได้ท่านกำหนดเอาแต่จักษุประสาทซึ่งกล่าวแล้วในขันธนิเทศ ที่น้อยเท่าศีรษะเหาอยู่ในท่ามกลางแห่งดวงตานั้นแลเป็นอารมณ์ กำหนดจักษุประสาทนั้นโดยนามบัญญัติว่าจักขุธาตุ 


   “ นิสฺสยถูตา จตสฺโส ธาตุโย”  และธาตทั้ง ๔ อันเป็นที่อาศัยแห่งจักขุประสาทนั้นก็ดี วัณโร คันโธ รโส โอชา และชีวิตินทรีย์เป็นสหชาติ เกิดพร้อมด้วยจักขุประสาท เป็นบริวารแห่งธาตุทั้ง ๕ ก็ดี กัมมัชชรูป ๒๐ รูป กายทสกะ ๑๐ ภวทสกะ ๑๐ ที่เกิดพร้อมด้วยจักขุประสาทนั้นก็ดี อาหารัชรูป ๙ จิตตัชชรูป ๘ ที่เกิดพร้อมด้วยจักขุประสาทนั้นก็ดี รูปทั้งสิ้นทั้ง ๕๓ ประการนี้ พระโยคาพจรเจ้าจะได้กำหนดว่าจักขุธาตุหามิได้ กำหนดว่าจักขุประสาทสิ่งเดียวว่าจักขุธาตุ 


   ในโสตธาตุ ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุนั้น พระโยคาพจรเจ้าก็พิจารณากำหนดเอาโสตประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท จะได้กำหนดเอารูป ๕๓ ซึ่งเกิดพร้อมด้วยโสตาทิประสาทนั้นหามิได้ ในกายธาตุก็พิจารณากำหนดเอาแต่กายประสาท ๔๓ คือ ชีวิตนวกะ ๙ ภาวทสกะ ๑๐ โอชัฏฐมกรูปอันเป็นอาหารัชชะ จิตตัชชนะ ๒๔ เป็น ๔๓ แต่บรรดาที่เกิดพร้อมด้วยกายประสาทนั้น พระโยคาพจรเจ้าจะได้พิจารณาหามิได้เฉพาะพิจารณาแต่กายประสาท 


   เกจิอาจารย์ว่า รูปเกิดพร้อมด้วยกายประสาทนั้น ๔๕ เหตุว่าอุตุชชรูป จิตตัชชรูปนั้นได้แก่สัททวนกะ นับชีวิตวนกะ ๔ ภาวทสกะ ๑๐ จิตตัชชรูป ๙ อาหารัชชรูป ๙ เป็น ๔๕ พระโยคาพจรเจ้าจะได้พิจารณารูป ๔๕ ซึ่งเกิดพร้อมด้วยกายประสาทนั้นหามิได้ เฉพาะพิจารณาแต่กายประสาทอย่างเดียว 


   แลประสาททั้ง ๕ คือ จักขุประสาท โสตประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท กายประสาทนี้เป็นอารมณ์ ๕ ประการ คือ รูปปารมณ์ สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ สิริประสาททั้ง ๕ อารมณ์ทั้ง ๕ เข้าด้วยกันเป็นธาตุ ๑๐ ประการ 


   “ อวเสสานิ รูปานิ”  และรูปอันเศษจากนั้น จัดเป็นกัมมธาตุ 


   ตกว่าจักขุประสาทนั้นเป็นจักขุธาตุ โสตประสาทนั้นเป็นโสตธาตุ ฆานประสาทนั้นเป็นฆานธาตุ ชิวหาประสาทนั้นเป็นชิวหาธาตุ กายประสาทนั้นจัดเป็นกายธาตุ จัดรูปารมณ์เป็นรูปาธาตุ สัททารมณ์เป็นสัททธาตุ คันธารมณ์จัดเป็นคันธธาตุ รสารมณ์เป็นรสธาตุ โผฏฐัพพารมณ์เป็นโผฏฐัพพธาตุ จัดรูปวิเศษเป็นธัมมธาตุ 


   โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ ที่อาศัยโสตประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท กายประสาท นั้นจัดเป็นโสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ 


   ปัจทวาราวัชชนวจิต ๑ สัมปฏิจฉันนจิต ๑ นั้น รวมเข้าเป็นอันเดียวเรียกว่ามโนธาตุยังจิตอีก ๖๘ นอกนั้นเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุ 


   “ผสฺสาทโย ”  เจตสิกทั้งหลาย มีผัสสะเป็นต้นซึ่งสัมปยุตด้วยโลกิยจิตทั้ง ๘๑ นั้น ก็จัดเข้าในกัมมธาตุ สิริเข้าด้วยกันเป็น ๑๘ พระโยคาพจรเจ้าบางพระองค์นั้น พิจารณานามรูปด้วยสามารถจัดเป็นธาตุ ๑๘ ประการฉะนี้ 


   “อปโร ทวาทสายตนวเสน ”  และพระโยคาพจรองค์อื่นบางจำพวกนั้นเล่า ก็พิจารณานามและรูปด้วยสามารถเป็นอายตนะ ๑๒ ประการมีจักขวายตนเป็นอาทิ มีธัมมายตนะเป็นปริโยสาน 


   ในจักขวายตนะนั้นมีรูป ๕๓ ประการ โดยนัยดังกล่าวแล้วในจักขุธาตุ พระโยคาพจรเจ้าก็เฉพาะพิจารณาแต่จักขุประสาทนั้น และว่าเป็นจักขวายตนะ เฉพาะพิจารณาแต่โสตประสาทว่าเป็นโสตายตนะเฉพาะพิจารณา 


   แต่ฆานประสาทว่าเป็นฆานายตนะ เฉพาะพิจารณาแต่ชิวหาประสาทว่าเป็นชิวหายตนะ เฉพาะพิจารณาแต่กายประสาทว่าเป็นกายายตนะ พิจารณารูปารมณ์เป็นรูปายตนะ พิจารณาสัททารมณ์เป็นสัททยตนะ พิจารณาคันธารมณ์เป็นคันธายตนะ พิจารณารสารมณ์เป็นรสายตนะ พิจารณาโผฏฐัพพารมณ์เป็นโผฏฐัพพายตนะ พิจารณาวิญญาณ ๖ มีจักขุวิญญาณเป็นอาทิเป็นมนายตนะ พิจารณาเจตสิกธรรมทั้งปวงมีผัสสะเป็นอาทิ และรูปอันเศษนั้นเป็นธรรมายตนะ สิริเป็นอายตนะ ๑๒ ประการด้วยกัน 


   อายตนะ ๑๒ ประการนี้ ถ้าจะย่อเข้าให้เป็นกองแห่งรูปธรรมนามธรรม ๒ ประการ ก็พึงแยกอายตนะออกสองส่วน ส่วนหนึ่งนั้นนับเข้ากับมนายตนะ จัดเป็นกองแห่งนามธรรม ยังส่วนหนึ่งนั้นนับเข้ากับอายตนะ ๑๐ ประการ มีจักขวายตนะเป็นต้น มีโผฏฐัพพายตนะเป็นที่สุด จัดเป็นกองแห่งรูปธรรม 


   เป็นใจความว่า ปัญญาอันพิจารณานามและรูปนั้นมีลักษณะ ๒ ประการ คือ สามัญญลักษณะ ๑ สภาวะลักษณะ 


   กิริยาที่พิจารณาเห็นว่า นามและรูปนี้ไม่เที่ยงแท้แปรปรวนอยู่เหมือนกัน นามธรรมก็ไม่เที่ยง รูปธรรมก็ไม่เที่ยง นามธรรมก็แปรปรวน รูปธรรมก็แปรปรวนเหมือนกัน พิจารณาเห็นทั่วไปดังนี้ ได้ชื่อว่าพิจารณานามรูปโดยสามัญญลักษณะ 


   และกิริยาที่แยกออกไปแต่ละสิ่ง ๆ อันว่าผัสสะเจตสิกมีลักษณะให้ถูกต้องซึ่งอารมณ์เวทนาเจตสิกมีลักษณะอันเสวยซึ่งอารมณ์ พิจารณานามธรรมโดยนัยเป็นต้นดังนี้ก็ดี พิจารณารูปธรรมโดยนัยเป็นต้นว่า ปวีธาตุ มีลักษณะอันกระด้างนั้นก็ดี ได้ชื่อว่าพิจารณานามและรูปโดยสภาวะลักษณะ 


   ตกว่าปัญญาที่พิจารณานามและรูปโดยสามัญญลักษณะ สภาวลักษณะดังนี้แลได้ชื่อว่าทิฏฐิสุทธิ สำแดงทิฏฐิวิสุทธิโดยนัยสังเขปเท่านี้ แต่นี้จะวิสัชนาในกังขาวิตรณวิสุทธิสืบไป 


   กังขาวิตรณวิสุทธินั้นมิใช่อื่นไกล ได้แก่ปัญญานั้นเอง ปัญญาที่พิจารณาเห็นเหตุ เป็นปัจจัย แห่งนามธรรมและรูปธรรม เข้าใจชัดว่านามธรรมบังเกิดแต่ปัจจัยสิ่งนี้ ๆ รูปธรรมบังเกิดแต่ปัจจัยสิ่งนี้ ๆ เข้าใจรู้สันทัดปราศจากสงสัยในกาลทั้ง ๓ คือ อดีต และอนาคต และปัจจุบันแล้วในกาลใด ปัญญานั้นก็ได้ชื่อว่ากังขาวิตรณวิสุทธิในกาลนั้น 


   “ตํ สมฺปาเทตุกาโม ”  พระโยคาพจรภิกษุผู้มีความปรารถนาเพื่อจะยังปัญญาชื่อว่ากังขาวิตรณวิสุทธินั้นให้สมบูรณ์ ก็พึงประพฤติจิตสันดานให้เหมือนแพทย์ เอาเยี่ยงอย่างแพทย์ผู้ฉลาดในการรักษาโรค ธรรมดาว่าแพทย์ผู้ฉลาดนั้น เมื่อจะรักษาซึ่งโรคพิจารณาดูโรคนิทานให้เห็นแจ้งว่าโรคสิ่งนี้บังเกิดแต่เหตุปฐวีธาตุกำเริบ โรคสิ่งนี้บังเกิดแต่อาโปธาตุกำเริบ โรคสิ่งนี้บังเกิดแต่เหตุแห่งเตโชธาตุ และวาโยธาตุกำเริบ เมื่อรู้ชัดสันทัดแท้ในโรคสมุฏฐานแล้ว แพทย์นั้นจึงประกอบยาตามที่  “ยถา ”   อันนี้มีครุวนาฉันใด พระโยคาจรภิกษุ ก็พึงพิจารณาหาเหตุหาปัจจัยอันเป็นที่เกิดแห่งนามธรรม และรูปธรรม ให้เห็นแจ้งว่านามธรรมบังเกิดแต่เหตุปัจจัยสิ่งนี้ ๆ รูปธรรมบังเกิดแต่ปัจจัยสิ่งนี้ ๆ พึงประพฤติเอาเยี่ยงแพทย์ผู้ฉลาดที่พิจารณาดูซึ่งโรคนิทานฉันนั้น 


   ถ้ามิฉะนั้น ให้พระโยคาพจรภิกษุเอาเยี่ยงบุคคลอันมีสันดานมากไปด้วยความกรุณา ได้เห็นทารกอันนอนหงายอยู่ในกลางตรอก และแสวงหาบิดามารดาแห่งทารกนั้น 


   ธรรมดาว่าบุคคลผู้มีสันดานมากไปด้วยความกรุณานั้น ถ้าเห็นทารกน้อย ๆ นอนหงายอยู่ในกลางตรอกกลางถนน ก็ย่อมมีจิตสันดานกัมปนาทหวาดหวั่นไหว ตะลึงใจว่า  “ อยํ ปุตฺตโก”  ทารกผู้นี้ลูกของใคร ๆ เอามานอนหงายไว้ที่ท่ามกลางหนทางอย่างนี้ ใครเป็นบิดามารดาแห่งทารกผู้นี้หนอ บุคคลผู้มากไปด้วยความกรุณาแสวงหาบิดามารดาแห่งทารกผู้นั้น และมีอุปมาฉันใด พระโยคาพจรภิกษุก็แสวงหาซึ่งเหตุปัจจัยแห่งนามรูป และมีอุปไมยดังนั้น 


   แท้จริง พระโยคาพจรผู้แสวงหาซึ่งเหตุปัจจัยแห่งนามและรูปนั้นเดิมทีให้พิจารณาว่า “อิทํ นามรูปํ ”  นามและรูปแห่งสรรพสัตว์ทั้งปวง แต่บรรดามีในไตรโลกสันนิวาสนี้ ย่อมมีเหตุมีปัจจัยประชุมแต่สิ้นทั้งปวง อันจะปราศจากเหตุปราศจากปัจจัยนั้นหาบ่มิได้ ถ้านามและรูปไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยบังเกิดแต่ธรรมดาแห่งตนแล้ว ก็หน้าที่นามและรูปแห่งสัตว์ทั้งปวง แต่บรรดาที่มีในภพทั้งปวงนี้ จะเหมือน ๆ กันเป็นอันหนึ่งอันเดียวจะมิได้แปลกประหลาดกัน สัตว์ที่บังเกิดเป็นยมเป็นยักษ์เป็นอสุรกายกุมกัณฑ์ เป็นนิกรเทพคนธรรพ์นั้นก็จะเหมือนกันเป็นพิมพ์เดียว รูปพรรณสัณฐานนั้นจะไม่ห่างไกลกัน อนึ่งสัตว์ที่บังเกิดในมุนษย์สุคติ กับสัตว์บังเกิดในทุคตินั้นก็จะเหมือน ๆ กันสิ้นทั้งปวง จะหาที่ดีกว่ากันชั่วกว่ากันนั้นจะหาไม่ได้ เพราะเหตุว่านามและรูปนั้นบังเกิดโดยธรรมดาแห่งตนเองหาเหตุหาปัจจัยบ่มิได้ นี้สิไม่เป็นดังนั้น นามและรูปนี้แปลกประหลาดกันทุก ๆ ภพจะได้เหมือนกันหาบ่มิได้ นามและรูปในสุคติภพนั้นอย่างหนึ่ง ในทุคติภพนั้นอย่างหนึ่ง ในฉกามาพจรสวรรค์อย่างหนึ่ง ในรูปภพนั้นอย่างหนึ่งจะได้เหมือนกันนั้นหาบ่มิได้ ถึงบังเกิดในหมู่เดียวกันในพวกเดียวกันก็ดีที่จะเหมือนกันนั้นไม่เหมือนกันเลยเป็นอันขาด โดยกำหนดเป็นที่สุด จนแต่พี่น้องซึ่งเป็นลูกแฝดก็ยังมีแปลกประหลาดกันอยู่ จะได้เหมือนกันแท้ทีเดียวก็หามิได้ 


   อาศัยเหตุฉะนี้จึงเห็นแจ้งว่านามและรูปนี้ มีเหตุมีปัจจัยประชุมแต่งสิ้นด้วยกัน ถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยประชุมแต่ง นามและรูปบังเกิดโดยธรรมดาแห่งตน แล้วนามและรูปก็จะเหมือนกันสิ้นทั่วทั้งไตรภพมณฑลสกลไตรโลกธาตุ ดังฤๅจะเปลี่ยนจะแปลกกันเล่า นามและรูปที่บังเกิดขึ้นเก่า ๆ กับนามรูปที่บังเกิดขึ้นใหม่ ๆ นั้น ก็เหมือนกันทุก ๆ ชาติ จะไม่ต่างกัน นี้สิไม่เป็นดังนั้น นามและรูปนี้เปลี่ยนแปลงไปทุก ๆ ชาตินี้อย่างหนึ่ง ชาติหน้าอย่างหนึ่ง ชาติโน้นอย่างหนึ่ง จะได้เหมือนกันอยู่เป็นนิจจะได้เหมือนกันอยู่สิ้นกาลทุกเมื่อนั้นหามิได้ อาศัยเหตุฉะนี้เห็นว่า นามและรูปนี้มีเหตุมีปัจจัยประชุมแต่งอยู่เป็นแท้ 


   “ น อิสฺสราทิเหตุกํ”  ประการหนึ่งเหตุและปัจจัยที่ประชุมแต่งซึ่งนามและรูปนั้น จะได้แก่พระมเหศวรและท้าวมหาพรหมนั้นหาบ่มิได้ พระมเหศวรและท้าวมหาพรหมนั้น บ่มิได้เป็นเหตุปัจจัยที่จะตกแต่งซึ่งนามธรรมและรูปธรรม อันจะถือลัทธิว่าพระมเหศวรและท้าวมหาพรหมตกแต่งซึ่งนามและรูปนั้นบ่มิชอบ บ่มิสมควรจะเชื่อฟังเอาเป็นบรรทัดฐานได้ เพราะเหตุว่าองค์พระมเหศวรและท้าวมหาพรหมนั้นบ่มิได้พ้นไปจากรูปธรรมและนามธรรม เมื่อสำแดงโดยปรมัตถ์อันสุขุมนั้น รูปธรรมนามธรรมนั้นเองจัดเป็นพระมเหศวร จัดเป็นท้าวมหาพรหม 


   ในที่อันนี้ ถ้าเกจิอาจารย์จำพวกใดกล่าวคำสอดเข้ามาว่า พระมเหศวรและท้าวมหาพรหมนั้น คงเป็นรูปธรรมและนามธรรมเท่านั้นเอง กล่าวคำเสียดเข้ามาฉะนี้ 


   ในอธิบายแห่งเกจิอาจารย์นั้น พิจารณาเห็นรูปธรรมนามธรรมอื่น ๆ นอกออกไปจากพระมเหศวรและท้าวมหาพรหมนั้น แต่ล้วนมีเหตุมีปัจจัยประชุมแต่งสิ้นทั้งปวง แต่รูปธรรมนามธรรมที่เป็นองค์แห่งพระมเหศวรเป็นองค์แห่งท้าวมหาพรหมนั้น หาเหตุหาปัจจัยประชุมแต่งมิได้อัชฌาสัยแห่งเกจิอาจารย์นั้นพิจารณาเห็นดังนี้ 


   เมื่อเห็นอธิบายตามอัชฌาสัยแห่งเกจิอาจารย์นั้น พระมเหศวรก็เหมือนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท้าวมหาพรหมก็จะเหมือนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะหาแปลกประหลาดกัน นี้ไม่เป็นดังนั้นพระมเหศวรแปลก ๆ ประหลาดกันอยู่ ท้าวมหาพรหมแปลก ๆ ประหลาดกันอยู่ จะได้เหมือนกันหามิได้ เหตุฉะนี้จึงจะเชื่อฟังเอาตามอธิบายแห่งเกจิอาจารย์นั้นเชื่อฟังเอาบ่มิได้ นามและรูปที่เป็นองค์พระมเหศวรนั้นก็มีเหตุมีปัจจัยประชุมแต่งนามและรูปที่เป็นองค์ท้าวมหาพรหมนั้นก็มีเหตุมีปัจจัยประชุมแต่งสิ้นด้วยกัน 


   เมื่อเห็นว่านามรูปมีเหตุมีปัจจัยแท้แล้ว ลำดับนั้นพระโยคาพจรจึงพิจารณาหาซึ่งธรรมอันเหตุตัวปัจจัยนั้นว่า  “ เก นุ โข เต”  ธรรมสิ่งดังฤๅ เป็นเหตุเป็นปัจจัยตกแต่งซึ่งรูปธรรมนามธรรม เมื่อพิจารณาซึ่งธรรมอันเป็นตัวปัจจัยดังนี้ ก็มีมนสิการกำหนดจิตพิจารณาซึ่งรูปกายนั้นก่อน เห็นว่า  “อยํ กาโย ”   รูปกายนี้  “นิพฺพตฺตมาโน ”  เมื่อจะบังเกิดนั้น จะได้บังเกิดภายในห้องแห่งอุบลและบัวหลวงและบัวขาวและจงกลนีเป็นอาทินั้นหาบ่มิได้ จะได้บังเกิดภายในแห่งแก้วมณีและแก้วมุกดาหารเป็นอาทินั้นหาบ่มิได้ รูปกายนี้บังเกิดภายในอุทรประเทศแห่งมารดาเบื้องบนนั้นกำหนดด้วยกระเพราะอาหารใหม่ เบื้องต่ำนั้นกำหนดด้วยกระเพราะอาหารเก่า เบื้องหน้านั้นกำหนดด้วยกระดูกหนามสันหลังแห่งมารดา 


   “อนฺตอนฺตคุณปริวาริโต ”  ไส้ใหญ่และไส้น้อยนั้นแวดล้อมอยู่โดยรอบ มีกลิ่นอันเหม็นเป็นปฏิกูลพึงเกลียดพึงชัง ที่อันนั้นเป็นที่คับคับแคบยิ่งนัก อาหารที่รูปกายแห่งสัตว์บังเกิดในที่นั้นเปรียบประดุจกิจมิชาติหมู่หนอน อันบังเกิดในปลาเน่าแลขนมบูดแลที่น้ำคลำไหลรูปกายแห่งสัตว์ทั้งปวงนี้บังเกิดด้วยธรรม ๔ ประการ คือ อวิชชาประการ ๑ ตัณหาประการ ๑ อุปาทานประการ ๑ กรรมประการ ๑ 


   ธรรม ๔ ประการนี้เป็นเหตุให้บังเกิดรูปกายสิ้นทั้งปวง อาหารนั้นเป็นปัจจัยในกิจอุปถัมภกอุดหนุน 


   ตกว่าอวิชชาและตัณหา แลอุปาทานทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นที่อาศัยแห่งรูปกาย เปรียบประดุจมารดาอันเป็นที่อาศัยแห่งทารกกรรมนั้นเป็นเหตุบังเกิดรูปกาย เปรียบประดุจบิดาอันยังทารกให้บังเกิด อาหารนั้นอุปถัมภ์อุดหนุนซึ่งรูปกาย เปรียบประดุจแม่นมอันอุ้มชูทารก 


   เมื่อพิจารณาเห็นซึ่งเหตุ แลปัจจัยแห่งรูปกายด้วยประการดังนี้ แล้วลำดับนั้นพระโยคาพจรจึงพิจารณาเห็นซึ่งเหตุแห่งนามกายว่า   “ จกฺขญฺจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกขุวิญฺญาณํ”  ว่าจักขุประสาทแลรูปารมณ์แล้ว จึงบังเกิดขึ้นในสันดาน ฝ่ายว่าโสตวิญญาณอันอาศัยโสตประสาทแลสัททารมณ์แล้ว จึงบังเกิดฆานวิญญาณนั้นอาศัยฆานประสาท แลคันธารมณ์แล้วจึงบังเกิด ชิวหาวิญญาณนั้นอาศัยชิวหาประสาทแลรสารมณ์ แล้วจึงบังเกิดกายวิญญาณนั้นอาศัยกายประสาทแลโผฏฐัพพารมณ์ แล้วจึงบังเกิดมโนวิญญาณนั้นอาศัยหทัยวัตถุแลธัมมารมณ์แล้วจึงบังเกิด 


   เมื่อพระโยคาพจรภิกษุพิจาณาเห็นชัดรู้สันทัด ว่านามรูปบังเกิดแต่เหตุปัจจัยโดยนัยดังพรรณามานี้แล้ว ลำดับนั้นก็จะเข้าใจประจักษ์ตลอดไปในอดีตแลอนาคตแลปัจจุบัน จะรู้ชัดสันทัดแท้ว่านามรูปในปัจจุบันนี้บังเกิดแต่เหตุปัจจัยแลมีฉันใด นามรูปในอดีตที่บังเกิดแล้วแต่หลัง ๆ นั้น ก็บังเกิดแต่เหตุแต่ปัจจัยฉันนั้น ถึงนามรูปที่จะบังเกิดต่อไปในอนาคตเบื้องหน้านั้น ๆ ก็จะบังเกิดแต่เหตุปัจจัยสิ้นด้วยกัน เมื่อเข้าใจแจ้งประจักษ์ตลอดไปในอดีตแลอนาคต ว่าเหมือนกันกับปัจจุบันนี้แล้ว ลำดับนั้นพระโยคาพจรภิกษุ ก็จะสละวิจิกิจฉาเสียได้สิ้นทั้ง ๑๖ ประการ 


   แลวิจิกิจฉาทั้ง ๑๖ ประการ จัดเป็นวิจิกิจฉาในอดีต ๕ ในอนาคต ๕ ปัจจุบัน ๖ สิริเข้าด้วยกันเป็นวิจิกิจฉา ๑๖ ประการ 


   วิจิกิจฉาในอดีต ๕ ประการนั้น คือสงสัยในอดีตชาติเบื้องหลัง ๆ ว่า  “ อโห กึ นุ โข อหํ อตีตมทธานํ”  ดังเรารำพึงในอดีตกาลเบื้องหลัง ๆ นั้น อาตมะได้บังเกิดหรือเป็นประการใด สงสัยฉะนี้เป็นอดีตวิจิกิจฉาเป็นปฐม 


   แลอดีตวิจิกิจฉาเป็นคำรบ ๒ นั้น คือสงสัยว่าในอดีตกาลนั้น อาตมะไม่ได้บังเกิดหรือเป็นประการใด 


   แลอดีตวิจิกิจฉาเป็นคำรบ ๓ นั้น คือ สงสัยว่าในอดีตกาลนั้นอาตมะได้เป็นขัตติยชาติ หรือพราหมณชาติ หรือเป็นชาวนา พ่อค้าพ่อครัวเป็นประการใด 


   แลอดีตวิจิกิจฉาเป็นคำรบ ๔ นั้น คือสงสัยว่าในอดีตกาลนั้น อาตมะมีรูปพรรณสัณฐานใหญ่น้อยสูงต่ำดำขาวเป็นประการใด 


   แลอดีตวิจิกิจฉาเป็นคำรบ ๕ นั้น คือ สงสัยว่าในอดีตกาลนั้น แต่แรกเริ่มเดิมทีอาตมะบังเกิดเป็นสิ่งดังฤๅ แล้วอาตมะมาบังเกิดเป็นสิ่งดังฤๅเล่า 


   กำหนดสงสัยในอดีต ๕ ประการฉะนี้ แลสงสัยในอนาคต ๕ ประการนั้น คือสงสัยว่า   “ ภวิสฺสามิ นุ โข อหํ อนาคตมทฺธานํ”   ในอนาคตเบื้องหน้านั้น อาตมาจะได้บังเกิดอีกหรือเป็นประการใด สงสัยฉะนี้เป็นอนาคตวิจิกิจฉาเป็นปฐม 


   แลอนาคตวิจิกิจฉาเป็นคำรบ ๒ นั้น คือสงสัยว่าสืบต่อไปในอนาคตกาลเบื้องหน้านั้น อาตมะจักบ่มิได้บังเกิดอีกหรือเป็นประการใด 


   แลอนาคตวิจิกิจฉาเป็นคำรบ ๓ นั้น คือสงสัยว่าสืบต่อไปในอนาคตกาลนั้น อาตมะจะได้บังเกิดเป็นขัตติยชาติ หรือจักได้บังเกิดเป็นพราหมณชาติหรือจักได้บังเกิดเป็นชาวนาพ่อค้าพ่อครัวเป็นประการใด 


   แลอนาคตวิจิกิจฉาเป็นคำรบ ๔ นั้น คือสงสัยว่าสืบไปในอนาคตกาลเบื้องหน้านั้น อาตตะจักได้บังเกิดมีรูปพรรณสัณฐานใหญ่น้อยสูงต่ำดำขาวเป็นประการใด 


   แลอนาคตวิจิกิจฉาเป็นคำรบ ๕ นั้น คือสงสัยว่าสืบไปในอนาคตกาลนั้น อาตมะจักได้บังเกิดในสิ่งดังฤๅก่อนแล้ว อาตมะจักบังเกิดเป็นสิ่งดังฤๅอีกเล่า กำหนดสงสัยในอนาคต ๕ ประการฉะนี้ 


   แลสงสัยในปัจจุบัน ๖ ประการนั้น คือสงสัยในสันดานอันเป็นภายในว่า  “อหํ นุ โขสฺมิ ”  ดังเรารำพึง ทุกวันนี้ได้ชื่อว่าอาตมะบังเกิดอยู่หรือไม่เป็นประการใด สงสัยฉะนี้ เป็นปัจจุบันวิจิกิจฉาเป็นปฐม 


   แลปัจจุบันวิจิกิจฉาเป็นคำรบ ๒ นั้น คือสงสัยว่า  “โน นุ โขสฺมิ ”   ดังเรารำพึง ทุกวันนี้ได้ชื่อว่าอาตมะไม่ได้บังเกิดหรือเป็นประการใด 


   แลปัจจุบันวิจิกิจฉาเป็นคำรบ ๓ นั้น คือสงสัยว่าทุกวันนี้ได้ชื่อว่าอาตมะบังเกิดเป็นขัตติยชาติ หรือพราหมณชาติ หรือเป็นชาวนาพ่อค้าพ่อครัวเป็นประการใด 


   แลปัจจุบันวิจิกิจฉาเป็นคำรบ ๔ นั้น คือสงสัยว่าทุกวันนี้ได้ชื่อว่าอาตมะบังเกิด มีรูปพรรณสัณฐานใหญ่น้อยสูงต่ำดำขาวเป็นประการใด 


   แลปัจจุบันวิจิกิจฉาเป็นคำรบ ๕ นั้น คือสงสัยว่า  “อยํ นุ โข สตฺโต กุโต อาคโต”   ดังเรารำพึง สัตว์ผู้นี้มาแต่ไหน มาบังเกิดในที่นี้ 


   แลปัจจุบันวิจิกิจฉาเป็นคำรบ ๖ นั้น คือสงสัยว่าสัตว์ผู้นี้มาบังเกิดในที่นี้แล้ว จักไปบังเกิดในที่ไหนอีกเล่า กำหนดสงสัยในปัจจุบัน ๖ ประการฉะนี้

เมื่อพระโยคาพจรภิกษุ พิจารณาเห็นชัดรู้ว่าสันทัดว่านามแลรูปบังเกิดแต่เหตุแต่ปัจจัย เหมือนกันทั้งอดีตแลอนาคตปัจจุบันเห็นชัดฉะนี้แล้วก็จะสละละสงสัย ๑๖ ประการนั้นเสียได้ ด้วยอนุภาพปัญญาที่พิจารณาเห็นนามรูปกับทั้งเหตุแลปัจจัยนั้น 


   ตกว่าปัญญาที่พิจารณาเห็นนามธรรมรูปธรรมกับทั้งเหตุแลปัจจัยนี้แลได้นามบัญญัติชื่อว่า กังขาวิตรณวิสุทธิ เป็นที่ชำระสันดานให้บริสุทธิ์ข้ามพ้นจากสงสัย ๑๖ ประการ 


   “อปโร โยคี ”  แลพระโยคาพจรจำพวกอื่นบางพระองค์นั้นก็พิจารณาเห็นปัจจัยแห่งนามธรรมว่ามี ๒ ประการ พิจารณาเห็นปัจจัยแห่งรูปธรรมว่ามี ๔ ประการ 


   แลปัจจัยที่จะให้บังเกิดธรรมมี ๒ ประการนั้น คือสาธารณปัจจัยประการ ๑ อสาธารณปัจจัยประการ ๑ 


   สาธารณปัจจัยนั้น ได้แก่ทวารทั้ง ๖ มีจักขุทวารเป็นต้น แลอารมณ์ทั้ง ๖ มีรูปารมณ์เป็นต้น 


   แท้จริงทวารทั้ง ๖ คือ จักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร มโนวาร ได้ชื่อว่าเป็นสาธารณปัจจัยแห่งนามธรรม ด้วยอรรถว่าเป็นเหตุให้บังเกิดจิตแลเจตสิกทั่วไปฝ่ายกุศลแลอกุศลแลอพยากฤต 


   แลอารมณ์ทั้ง ๖ คือ รูปารมณ์ สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ ธัมมารมณ์ นั้นเล่า ก็ได้ชื่อว่า เป็นสาธารณปัจจัยแห่งนามธรรมนั้น ด้วยอรรถว่าเป็นเหตุให้บังเกิดจิตแลเจตสิกทั่วไปทั้งฝ่ายกุศลแลอกุศลแลอพยากฤตเหมือนกับทวารทั้ง ๖ 


   แลอสาธารณปัจจัยแห่งนามธรรมนั้น ได้แก่เหตุทั้งหลายต่าง มีมนสิการเป็นต้นเป็นประธาร นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า โยนิโสมนนิการคือกำหนดกฏหมายในที่อันดี มีต้นว่ากำหนดอานิสงส์แห่งศีลทานการกุศลต่าง ๆ นั้นก็ดี กอปรไปด้วยอุบายในกิริยาที่ปลงปัญญาพิจารณาพระไตรลักษณ์นั้นก็ดี สดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาเป็นอาทินั้นก็ดี จัดเป็นอสาธารณเหตุนามธรรมที่เป็นฝ่านกุศล 


   อธิบายว่าจิตแลเจตสิกที่เป็นกุศลนั้น ย่อมบังเกิดแต่เหตุคือโยนิโสมนสิการ แลกิริยาที่สดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาเป็นอาทิจะได้บังเกิดแต่เหตุสิ่งอื่นหามิได้ เหตุฉะนี้ โยนิโสมนการแลกิริยาที่สดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาเป็นอาทินี้ จึงจัดเป็นอสาธารณเหตุแห่งนามธรรมที่ฝ่ายกุศล 


   แลกิริยาที่กระทำมนสิการในที่อันชั่ว สดับตรับฟังโอวาทอันชั่วผิดจากพระธรรมวินัยนั้น เป็นเหตุให้บังเกิดจิตแลเจตสิก แต่บรรดาที่เป็นฝ่ายอกุศลนั้น ๆ จะได้บังเกิดแต่สิ่งอื่นหามิได้ เหตุฉะนี้กิริยาที่กระทำมนสิการในที่อันชั่ว สดับตรับฟังโอวาทอันชั่ว ผิดจากพระธรรมวินัยนั้นจึงจัดเป็นอสาธารณเหตุแห่งนามธรรมฝ่ายข้างอกุศล 


   แลเจตสิกอันเป็นกุศลแลอกุศลนั้น ก็มีอวิชชาแลตัณหากับคติแลกาลเป็นอาทินั้น เป็นเหตุให้บังเกิดจิตแลเจตสิก แต่บรรดาที่เป็นฝ่ายวิบาก ๆ นั้น จะได้บังเกิดแต่เหตุสิ่งอื่นหามิได้ เหตุฉะนี้เจตนาอันกุศลแลอกุศลแลอวิชชาแลตัณหา กับคติแลกาลเป็นอาทินั้นจึงจัดเป็นอสาธารณเหตุแห่งนามธรรมที่เป็นฝ่ายวิบาก 


   แลภวังคจิตกันสันตีรณจิต แลกามาพจรกิริยาจิต แลอรหันตตผลจิตนั้น เป็นอสาธารณเหตุแห่งนามธรรมที่เป็นฝ่ายกิริยา เพราะเหตุว่าภวังจิตนั้น เป็นเหตุให้บังเกิดปัญจทวารวัชชนะแลมโนทวาราวัชชนะสันตีรณจิตนั้น เป็นเหตุให้บังเกิดโวฏฐวนจิตกามาพจรกิริยาจิตนั้นแลมหัคคตกิริยาจิต 


   อรหัตตผลนั้น เป็นเหตุให้บังเกิดกิริยาจิตทั้งปวง เว้นไว้แต่ปัญจทวาราวัชชนะแลมโนทวาราวัชชนะ สำแดงในปัจจัยแห่งนามธรรมมี ๒ ประการ คือ สาธารณปัจจัยประการ ๑ อสาธารณปัจจัยประการ ๑ มีนัยดังวิสัชนามานี้แล้ว จึงสำแดงปัจจัยแห่งรูปธรรม ๔ ประการสืบต่อไป 


   ปัจจัยแห่งรูปธรรม ๔ ประการนั้น คือ กรรมประการ ๑ จิตประการ ๑ เตโชธาตุประการ ๑ อหารประการ ๑ เป็น ๔ ประการด้วยกัน 


   กรรมนั้นได้แก่กุศลแลอกุศล อันเป็นเจ้าพนักงานตกแต่งซึ่งรูปกุศลนั้นตกแต่งรูปที่งามที่ดีประณีตบรรจง อกุศลนั้นตกแต่งรูปอันชั่วที่พิกลพิการต่าง ๆ แลบรรดาสรรพสัตว์ทั่วไปในไตรโลกธาตุนี้ ซึ่งจะมีรูปงดงามดี เป็นที่เจิมใจแห่งเทพามนุษย์นั้น อาศัยแก่กุศลตกแต่ง จะมีรูปชั่วพิกลพิการพึงเกลียดพึงชังนั้น อาศัยแก่อกุศลตกแต่ง เหตุฉะนี้ กุศลแลอกุศลที่เป็นเจ้าพนักงานตกแต่งรูปนั้น ท่านจึงจัดเป็นปัจจัยแห่งรูปธรรรมประการ ๑ 


   แลจิตทั้งปวงที่เป็นที่เป็นเจ้าพนักงานให้บังเกิดในรูปนั้นได้ ท่านก็เป็นปัจจัยแห่งรูปธรรมประการ ๑ 


   อธิบายว่าจิตที่จัดเป็นหมวดโดยนัยสังเขป ๘๙ จิตนั้น ยกอรูปวิบาก ๔ จิตกับทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ จิตออกเสียแล้ว ยังคงอยู่แต่ง ๗๕ จิตนั้น เป็นเจ้าพนักงานให้บังเกิดได้สิ้นทั้ง ๗๕ จิต เหตุฉะนี้ ๗๕ คือ กามาพจรจิต ๔๔ รูปาพจรจิต ๑๕ อรูปาพจรจิต ๘ โลกุตตรจิต ๘ นั้น ท่านจึงจัดเป็นปัจจัยแห่งรูปธรรมประการ ๑ 


   เพลิงธาตุที่เป็นเจ้าพนักงาน ให้บังเกิดอุตุสมุฏฐานรูปในฐิติขณะนั้นก็จัดเป็นปัจจัยแห่งรูปธรรมประการ ๑ 


   อาหารที่เป็นเจ้าพนักงานให้บังเกิดอาหารสมฏฐานรูป ในฐิติขณะนั้น ก็จัดเป็นปัจจัยแห่งรูปธรรมประการ ๑ สิริเป็นปัจจัยแห่งรูปธรรม ๔ ประการฉะนี้ 


   รูปธรรมนามธรรมในปัจจุบันนี้ บังเกิดแต่ปัจจัยสิ้นทั้งนั้นแลมีฉันใด รูปธรรมนามธรรมในอดีตแลอนาคตนั้น ก็บังเกิดแต่ปัจจัยเหมือนกันดังนั้น 


   พระโยคาพจรกุลบุตรอันพิจารณาเห็นว่า รูปธรรมนามธรรมในอดีตแลอนาคตแลปัจจุบัน บังเกิดแต่ปัจจัยโดยนัยดังวิสัชนามาฉะนี้ก็อาจสละละเสียซึ่งวิจิกิจฉาได้ทั้ง ๑๖ ประการ เหมือนอย่างนัยที่สำแดงมาแล้วแต่หลัง 


   “อปโร โยคี”   พระโยคาพจรกุลบุตรจำพวกอื่นบางพระองค์นั้นก็พิจารณาเห็นปัจจัยแห่งนามรูป โดยปฏิโลมนัยแห่งปฏิจจสมุปบาทธรรมว่า นามแลรูปแห่งสรรพสัตว์ทั้งปวง จะถึงซึ่งชราแลมรณนั้นอาศัยแก่มีชาติ ๆ จะมีนั้น อาศัยแก่ภพ ๆ จะมีนั้นอาศัยแก่มีเวทนา ๆ จะมีนั้นอาศัยแก่ผัสสะ ๆ จะมีนั้น อาศัยแก่มีสฬายตนะ ๆ จะมีนั้น อาศัยแก่มีวิญญาณ ๆ จะมีนั้น อาศัยแก่มีสังขาร ๆ จะมีนั้น อาศัยแก่อวิชชา 


   เมื่อพระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณานามแลรูป เห็นว่าประกอบด้วยปัจจัยโดยปฏิโลมนัยแห่งปฏิจจสมุปปบาทธรรมด้วยประการฉะนี้ก็อาจสละละเสียซึ่งโสฬสวิจิกิจฉา ๑๖ ประการ ให้ปราศจากขันธสันดานแห่งอาตมะได้ 


   พระโยคาพจรจำพวกอื่น บางพระองค์นั้นเล่าก็พิจารณานามแลรูป เห็นว่าประกอบด้วยปัจจัย ตามอนุโลมนัยแห่งปฏิจจสมุปปบาทธรรมว่า สังขารทั้ง ๓ ประการ คือบุญญาภิสังขาร อบุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร จะบังเกิดนั้นย่อมบังเกิดแต่ปัจจัยคืออวิชชา ๆ นั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดสังขาร ๆ เป็นปัจจัยให้ บังเกิดวิญญาณ ๆ เป็นปัจจัยให้บังเกิดนามแลรูป เป็นปัจจัยให้บังเกิดสาฬยตนะ ๆ เป็นปัจจัยให้บังเกิดผัสสะ ๆ เป็นปัจจัยให้บังเกิดเวทนา ๆ เป็นปัจจัยให้บังเกิดตัณหา ๆ เป็นปัจจัยให้บังเกิดอุปาทาน ๆ เป็นปัจจัยให้บังเกิดภพ ๆ เป็นปัจจัยให้บังเกิดชาติ ๆ เป็นปัจจัยให้บังเกิดชราแลมรณะ 


   เมื่อพระโยคาพจรพิจารณานามและรูป เห็นว่าประกอบด้วยปัจจัยตามอนุโลมนัยแห่งปฏิจจสมุปบาทด้วยประการฉะนี้ ก็อาจสละละเสียซึ่งโสฬวิจิกิจฉา ๑๖ ประการ ให้ปราศจากขันธสันดานแห่งอาตมาะได้เหมือนกัน 


   “อปโร โยคี ”  ยังพระโยคาพจรจำพวกอื่นบางพระองค์นั้นก็พิจารณาซึ่งปัจจัยแห่งนามรูปโดยกัมมวัฏฏ์ แลวิปากวัฏฏ์ เห็นแจ้งชัดว่าธรรม ๕ ประการ คืออวิชชาแลสังขาร แลตัณหาแลอุปาทาน แลภวะนั้น ได้ชื่อว่ากัมมวัฏฏ์ วิญญาณ แลนามรูป แลสฬายตนะ แลผัสสะ แลเวทนานั้น ได้ชื่อว่าวิปากวัฏฏ์ 


   อธิบายว่าโมหะ ที่ปิดบังปัญญา เห็นพระไตรลักษณะเป็นอาทินั้นได้ชื่อว่าอวิชชา 


   กุศลแลอกุศลที่ตกแต่งปฏิสนธิวิญญาณเป็นอาทินั้น ได้ชื่อว่าสังขาร 


   กิริยาที่ยินดีในภพ ปรารถนาสมบัติในภพนั้น ได้ชื่อว่าตัณหาความที่ปรารถนาบังเกิดกล้า ให้ถือมั่นว่าเป็นของ ๆ ตนนั้น ได้ชื่อว่าอุปาทาน 


   กุศลเจตนาแลอกุศลเจตนา ที่ให้สำเร็จกิจอันเป็นบุญแลบาปนั้นได้ชื่อว่าภวะ 


   ปฏิสนธิจิตนั้น ได้ชื่อว่าวิญญาณ กัมมัชชรูปที่เกิดพร้อมด้วยปฏิสนธิจิตกับรูปธรรมนามธรรม แต่บรรดาที่บังเกิดในเบื้องหน้า ๆ แห่งปฏิสนธิจิตนั้น ได้ชื่อว่านามรูป ประสาททั้ง ๕ มีจักขุประสาทเป็นต้นกับหทัยวัตถุนั้น ได้ชื่อว่าสฬาตนะ สัมผัสทั้ง ๖ มีจักขุสัมผัสเป็นอาทิได้ชื่อว่าผัสสะ กิริยาที่เสวยอารมณ์เป็นสุขแลทุกข์แลโสมนัสโทมนัสแลอุเบกขานั้น ได้ชื่อว่าเวทนา 


   เป็นใจความว่าธรรมทั้ง ๕ คือ อวิชชา แลสังขาร แลตัณหาแลอุปาทาน แลภวะ ซึ่งบังเกิดในปุริมภพแต่ก่อน ๆ นั้น ได้ชื่อว่ากัมมวัฏฏ์ ๆ นั้นด้วยอรรถว่า เป็นปัจจัยให้บังเกิดวิญญาณ แลนามรูปแลสฬายตนะ แลผัสสะ แลเวทนา ในปัจจุบันภพนี้ 


   แลธรรม ๕ ประการมีวิญญาณเป็นอาทิ ซึ่งบังเกิดในปัจจุบันภพนี้ ได้ชื่อว่าวิปากวัฏฏ์ ๆ นั้น ด้วยอรรถว่าเป็นผลแห่งกัมมวัฏฏ์บังเกิดแต่กิริยาอันกัมมวัฏฏ์ตกแต่งให้บังเกิด 


   แลธรรมทั้ง ๕ คือ อวิชชา แลสังขาร ตัณหา แลอุปาทาน แลภวะ ซึ่งบังเกิดในปัจจุบันภพนี้ ก็ได้นามบัญญัติชื่อว่ากัมมวัฏฏ์เหมือนกัน ด้วยอรรถว่าเป็นปัจจัยให้บังเกิดวิญญาณ แลนามรูป แลสฬายตนะ แลผัสสะ แลเวทนา ในอนาคตภพเบื้องหน้า 


   แลธรรม ๕ ประการมีวิญญาณเป็นอาทิ ซึ่งจักบังเกิดมีในอนาคตภพเบื้องหน้านั้น ก็ได้ชื่อว่าวิปากวัฏฏ์เหมือนกัน ด้วยอรรถว่าเป็นผลแห่งกัมมวัฎฎ์ในปัจจุบันภพ บังเกิดแต่กิริยาอันกัมมวัฏฏ์ในปัจจุบันภพแต่งให้บังเกิด 


   แลกรรมทั้ง ๑๒ ประการมีทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเป็นอาทิ มีอุปฆาตกรรมนั้นเป็นปริโยสานนั้น ก็สงเคราะห์เข้าในกัมมวัฏฏ์นี้จะได้เป็นอื่นหามิได้ 


   แลกิริยาที่กรรมทั้งปวงให้ผลในสุคติแลทุคตินั้น ก็สงเคราะห์เข้าในวิปากวัฏฏ์นี้เอง จะได้พ้นไปจากวิปากวัฏฏ์นี้หามิได้ 


   เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาซึ่งปัจจัยแห่งนามรูป โดยนัยแห่งกัมมวัฏฏ์แลวิปากวัฏฏ์ ด้วยประการฉะนี้ก็อาจสละละเสียซึ่งโสฬสวิจิกิจฉา ๑๖ ประการ ให้ปราศจากสันดานแห่งอาตมาได้โดยนัยดังพรรณนามาแล้วแต่หลังนั้น 


   นักปราชญ์พึงสันนิษฐารว่า กุศลากุศลกรรม แลกุศลากุศลวิบากกัมมวัฏฏ์แลวิปากวัฏฏ์ กิริยาที่ประพฤติแห่งกรรม แลกริยา ที่ประพฤติแห่งวิบาก สืบต่อแห่งกรรมแลสืบต่อแห่งวิบาก กิริยากรรมผลแห่งกิริยาธรรม ซึ่งประพฤติเป็นไปในโลกนี้แลได้ชื่อว่าสัตว์โลกท่องเที่ยวไปในภพ 


   วิบากนั้นประพฤติเป็นไปแต่ปัจจัยคือกรรม บังเกิดแต่กรรมภพเบื้องหน้า ๆ นั้น แต่ล้วนบังเกิดแต่กรรมสิ้นทั้งปวง 


   เมื่อพระโยคาพจรเจ้าพิจารณาเห็นฉะนี้ ละสนเท่ห์สงสัยเสียได้ทั้ง ๑๖ ประการแล้ว ก็จะเห็นประจักษ์แจ้งว่า สัตว์โลกทั้งหลายซึ่งได้นามบัญญัติโดยสมมติสัจมีประเภทต่าง ๆ ซึ่งได้ท่องเที่ยวไปในสรรพภพ แลกำเนิดทั้ง ๕ เที่ยวไปในคติทั้ง ๕ แลวิญญาณฐิติทั้ง ๗ สัตตวาสทั้ง ๙ นั้น จะได้เป็นอื่นพ้นออกไปจากรูปธรรมนามธรรมนี้หามิได้ คือ นามธรรมรูปธรรมที่ประพฤติเนื่องด้วยเหตุผลนี้เอง นอกจากไปจากเหตุแล้ว สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะได้ตกแต่งซึ่งนามรูปนั้นหามิได้ เหตุที่วิสัชนามาแต่หลังมีอวิชชาเป็นอาทินั้นแลตกแต่งซึ่งนามแลรูปสิ้นทั้งปวง 


   ประการหนึ่งนอกออกจากไปจากผล คือพ้นออกไปจากวิบากจิตแล้ว สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะได้เป็นผู้เสวยหามิได้ วิบากจิตนั้นแลเป็นผู้เสวยซึ่งสุขแลทุกข์สิ้นทั้งปวง เมื่อมีเหตุแล้ว นักปราชญ์ทั้งหลายก็ร้องเรียกชื่อแห่งเหตุนั้นชื่อว่าการก 


   อนึ่งเมื่อวิบากประพฤติเป็นไปในสันดานนั้น นักปราชญ์ทั้งหลายก็ร้องเรียกวิบากนั้น ชื่อว่าปฏิสังเวทกะคือเป็นผู้เสวย 


   พระโยคาพจรผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นฉะนี้ ได้ชื่อว่าเห็นชอบเห็นแท้ ได้ชื่อว่าเห็นด้วยปัญญาอันดี กิริรยาที่พระโยคาพจรพิจารณาเห็นดังนี้สมด้วยอธิบายอันพระโบราณาจารย์สำแดงไว้โดยบาทพระคาถาว่า 
      กมฺมสฺส การโก นตฺถิ     วิปากสฺส จ เวทโก 
     สุธธมฺมา ปวตฺตนฺติ       เอวเมตํ สมทสฺสนํ ฯ 
      เอวํ กมฺเม วิปาเก จ      วตฺตมาเน สเหตุเก 
     พีชรุกฺขาทีกานํว          ปุพฺพาโกฏิ น ขายติ ฯ เปฯ 
     สุญฺญธมฺมา ปวตฺตนฺติ        เหตุสมฺภารปจฺจยาติ 

   อธิบายในพระบาทคาถาว่า สิ่งอื่นนอกออกไปจากอวิชชาเป็นอาทิแล้ว จะได้เป็นผู้ตกแต่งซึ่งนามรูปนี้หามิได้ สิ่งอื่นนอกออกไปจากวิบากจิตแล้ว จะได้เป็นผู้เสวยหามิได้ สัตว์โลกซึ่งท่องเที่ยวไปในไตรภพนี้ คือรูปธรรมเท่านี้เอง จะเป็นสิ่งอื่นพ้นจากอรูปธรรมนามธรรมนี้หามิได้ 


   กิริยาที่พระโยคาพจรพิจารณาเห็นฉะนี้ ได้ชื่อว่าเห็นชอบเห็นโดยดีเห็นไม่วิปริต 


   แท้จริง สรรพสัตว์ซึ่งจะท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏที่มีสุดเบื้องต้นบ่มิได้ปรากฏนั้น อาศัยแก่กรรมแลวิบาก ในเมื่อกรรมแลวิบากกอปรด้วยเหตุดังกล่าวแล้วนั้น ประพฤติเป็นไปเนื่อง ๆ กันอยู่แล้ว กิริยาแล้วที่จะหยั่งรู้ซึ่งที่สุดเบื้องต้นแห่งสงสารนั้น ก็เป็นอันพ้นวิสัยที่จะหยั่งรู้หยั่งเห็นเปรียบเหมือนพืชคามแลพฤกษาชาติต่าง ๆ ซึ่งบังเกิดเนื่อง ๆ สืบ ๆ กัน มาตามประเพณีโลกวิสัยนั้น สุดที่จะค้นคว้าหาข้อมูลให้ตลอดไปถึงที่สุดเบื้องต้นนั้นได้ แลมีอุปมาฉันใด กิริยาที่จะหยั่งรู้ที่สุดเบื้องต้นแห่งสงสารนั้น ก็พ้นวิสัยที่จะหยั่งรู้หยั่งเห็นมีอุปไมยดังนั้น 


   อาการที่กรรมวิบาก กอปรด้วยเหตุดังกล่าวแล้ว ประพฤติเป็นไปในสงสารในอนาคตกาลภายหน้านั้น ปรากฏเป็นอันมากยิ่งนัก จะได้ปรากฏนิดหน่อยนั้นหามิได้ 


   ดิรัตถีย์นิครนถ์ ภายนอกจากพระพุทธศาสนานั้นไม่พิจารณาเห็นเหตุอันสำแดงมานี้ ก็ถือมั่นสำคัญผิดประพฤติตามลัทธิวิปริตแห่งตน ๆ ถือว่าสัตว์ว่าบุคคล เห็นผิดเป็นสัสสตทิฏฐิ แลอุจเฉททิฏฐิถือตามมิจฉาลัทธิ ทิฏฐิทั้ง ๖๒ ประการ กล่าวถ้อยคำนั้นเก่งแย่งผิด ๆ กันจะได้เข้ากันหามิได้ ดิรัตถีย์ทั้งหลายนั้นครั้นติดอยู่ในบ่วงทิฏฐิเปลื้องทิฏฐิเสียมิได้ เที่ยวท่องล่องลอยอยู่ตามกระแสแห่งตัณหา ๆ พัดพาให้เวียนตายเวียนเกิดเอากำเนิดมิรู้สุดสิ้นเสวยทุกขเวทนาหาที่สุดมิได้ ไปไม่พ้นจากสงสารทุกข์เลย เพราะเหตุถือผิดเห็นว่าเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั้น 


   ฝ่ายพระสาวกในพระพุทธศาสนานี้ เห็นชอบเห็นจริงรู้แท้ว่าไม่ใช่สัตว์ใช่บุคคล ปัญญานั้นลึกละเอียด เห็นว่าเป็นกองแห่งรูปธรรมนามธรรมแล้ว เห็นตลอดลงไปถึงเหตุถึงปัจจัย เห็นชัดว่าสิ่งนั้น ๆ เป็นเหตุให้เกิดรูปธรรม สิ่งนั้น ๆ เป็นเหตุให้เกิดนามธรรม 


   ประการหนึ่งเห็นละเอียดลงไปว่า กรรมกับวิบากนี้แยกกันอยู่เป็นแผนก ๆ กัน จะได้ปะปนระคนกันหามิได้ กรรมนั้นมิได้มีในวิบาก มิได้ระคนอยู่ด้วยวิบาก ฝ่ายวิบากนั้นก็มิได้มีในกรรม มิได้ระคนอยู่ด้วยกรรม แลกรรมวิบากนี้ถึงมาตรแม้ว่าจะอยู่ต่างกัน ไม่ปะปนระคนกันก็จริงแลแต่ทว่าเป็นปัจจัยแก่กัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยแก่กันจะได้ละเว้นกันหามิได้ 


   กรรมไม่ละวิบาก วิบากไม่ละกรรม จะมีครุวนาฉันใด มีครุวนาดุจดังว่าแว่นส่องไฟกับแสงอาทิตย์ อันเป็นปัจจัยให้เพลิงติด เพลิงนั้นจะได้มีอยู่ในแสงอาทิตย์นั้นก็หามิได้ จะได้มีอยู่ในแว่นส่องไฟแลโคมัยอันแห้งนั้นก็หาไม่ อนึ่งจะว่าเพลิงนั้นอยู่ภายนอกพ้นออกจากแสงอาทิตย์ แลพ้นออกไปจากแสงแว่นแลโคมัยนั้นก็ว่าไม่ได้ แต่ทว่าอาศัยแสงอาทิตย์ แลแว่นส่องไฟ แลโคมัยอันแห้งนั้นประชุมกันตกแต่ง เป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วผลคือเพลิงนั้นก็ติดขึ้น อันนี้แลมีฉันใด เมื่อกรรมมีเหตุเป็นปัจจัยแล้ววิบากคือผลแห่งกรรมนั้น ก็บังเกิดมีขึ้นแลมีฉันนั้น 


   ถ้าจะว่าที่แท้นั้น วิบากจะได้มีอยู่ภายในแห่งกรรมก็หามิได้ จะได้มีอยู่ภายนอกแห่งกรรมก็หามิได้ แต่ทว่าอาศัยมีกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้ว วิบากก็บังเกิดโดยสมควรแก่กรรมที่เป็นกุศลแลอกุศลนั้น 


   นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่านามรูปนี้ มิใช่อื่นใช่ไกลคือวิบากแห่งกรรม แลข้อซึ่งว่านามรูปได้นามบัญญัติ ชื่อว่ามนุษย์ ชื่อว่าเทพยดา ชื่อว่าอินทร์พรหมยักษ์อสูรคนธรรมพ์นาคสุบรรณต่าง ๆ นั้นเป็นสมมุติสัจกำหนดเรียกตามวิสัยโลกยังเอาเที่ยงจริงบ่มิได้ เมื่อพิจารณาโดยละเอียดตรองเอาที่เที่ยงที่จริงแล้ว ก็คงเป็นแต่รูปธรรมนามธรรมเท่านั้นเอง นามแลรูปนี้เป็นธรรมอันเปล่าสูญปราศจากแก่นสาร บังเกิดแต่สัมภาระคือเหตุแลปัจจัยประชุมแต่งอิศวรนารายณ์อินทร์พรหมผู้หนึ่งผู้ใดจะได้ตกแต่ง รูปธรรมนามธรรมนี้หามิได้ สิ้นคำโบราณาจารย์แต่เท่านี้ 


   เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาเห็นปัจจัยแห่งรูปนามแลรูป โดยนัยแห่งกัมมวัฏฏ์ แลวิปากวัฏฏ์สละละเสียได้ซึ่งโสฬวิจิกิจฉา ๑๖ ประการให้ปราศจากสันดานแล้ว รูปธรรมนามธรรมอันเป็นอดีตแลอนาคตแลปัจจุบันนั้น ก็จะปรากฏด้วยสามารถแห่งจุติแลปฏิสนธิปัญญา อันชื่อว่าญาตปริญญานั้น ก็บังเกิดมีในสันดานแห่งพระโยคาพจร ๆ นั้น ก็จะรู้แจ้งชัดว่าขันธปัญจกซึ่งบังเกิดแต่ปัจจัย คือกรรมอันบังเกิดในอดีตภพนั้น ก็ดับ 


   ทำลายไปในอดีตภพจะได้ย่างเข้ามาสู่ปัจจุบันภพนี้หามิได้ ขันธปัญจกซึ่งเกิดในปัจจุบันภพนี้เป็นขันธ์อันอื่นบังเกิดขึ้นใหม่ แต่ทว่าอาศัยมีกรรมในอดีตภพนั้นเป็นปัจจัยขันธ์ในปัจจุบันนี้จึงบังเกิด แลขันธ์ซึ่งบังเกิดในอดีตภพนั้นสักสิ่งหนึ่งซึ่งจะได้ย่างมาสู่ปัจจุบันนี้หามิได้ 


   อนึ่งขันธ์ซึ่งมีในอดีตกรรมปัจจัย บังเกิดขึ้นในปัจจุบันภพนี้เมื่อตั้งอยู่ควรแก่กาลกำหนดแล้ว ก็ดับทำลายไปในปัจจุบันนี้เองจะได้ย่างไปสู่อนาคตเบื้องหน้านั้นหามิได้ ขันธ์ซึ่งบังเกิดในภพเบื้องหน้านั้น เป็นขันธ์อันอื่นเกิดขึ้นใหม่ แต่ทว่าอาศัยมีกรรมในอดีตภพเป็นปัจจัยบ้าง มีกรรมในปัจจุบันภพนี้เป็นปัจจัยบ้าง ขันธ์ในอนาคตจึงบังเกิด แลขันธ์ที่บังเกิดในปัจจุบันภพนี้ แต่สักสิ่งหนึ่งจะได้ย่างไปสู่อนาคตภพเบื้องหน้านั้นหามิได้ ข้อซึ่งขันธ์บังเกิดสืบต่อเนื่อง ๆ กันนั้น ก็บังเกิดแต่กรรมเป็นปัจจัย เปรียบเหมือนอาจารย์อันบอกธรรมแก่อันเตวาสิก ธรรมอันอาจารย์บอกนั้น จะออกจากปากอาจารย์แล้วแลจะเข้าสู่ปากอันเตวาสิกนั้นหามิได้ แต่ทว่าอาศัยกิริยาที่อาจารย์บอก อาศัยกิริยาที่อาจารย์สาธยายไปก่อนนั้นเป็นปัจจัยแล้ว อันเตวาสิกจึงสาธยายตามนั้นได้ โดยนัยอันควรแก่อาจารย์ก่อน ตกว่าอันเตวาสิกจะสาธยายได้ขึ้นใจขึ้นปากนั้น อาศัยแก่เหตุที่ได้ฟังอาจารย์สาธยายก่อน ใช่ว่าสาธยายในปากอาจารย์นั้น จะแล่นเข้ามาสู่มุขทวารแห่งอันเตวาสิกนั้นหาบ่มิได้ อันนี้แลมีฉันใด ขันธปัญจกซึ่งเกิดสืบ ๆ สันดานเวียนไปในจตุรโอฆสงสาร บังเกิดแต่ปัจจัยอันสืบเนื่องต่อ ๆ กัน มีอุปไมยฉันนั้น 


   ถ้ามิฉะนั้นเปรียบเหมือนคนเป็นโรค อันไข้ทูตให้นำอาการที่ป่วยมาบอกแกาท่านผู้มีความวิเศษ ๆ นั้น ก็เสกน้ำมนต์ส่งให้แก่ทูตให้ทูตนั้นดื่มซึ่งน้ำมนต์ น้ำมนต์อันทูตดื่มกินนั้น จะได้เข้าไปท้องคนป่วยนั้นหามิได้ แต่ทว่าอาศัยกิริยาที่ทูตดื่มกินซึ่งน้ำมนต์นั้นเป็นปัจจัยแล้ว โรคแห่งคนป่วยนั้นก็ระงับ โรคระงับแต่ปัจจัยแลมีฉันใด ขันธปัญจกที่เกิดสืบ ๆ สันดานนั้น ก็บังเกิดแต่ปัจจัยมีอุปไมยฉันนั้น 


   ถ้ามิฉะนั้น เหมือนเงาที่ปรากฏในแว่น ในกาลเมื่อตกแต่งประดับกาย อธิบายว่าเมื่อบุคคลจะหวีผมผัดหน้านั้น ย่อมอาศัยเอาเงาในแว่นเป็นแบบอย่าง หน้าอย่างไรเงาในแว่นก็อย่างนั้น อาการที่ประดับหน้านั้นอย่างไร ก็ปรากฏในแว่นอย่างนั้น ใช่ว่าหน้าจะไปอยู่ในแว่นก็หามิได้ วิธีที่ประดับหน้านั้นจะได้ย่างไปสู่พื้นแห่งแว่นนั้นก็หาไม่ แต่ทว่าอาศัยแว่นกับหน้านั้นประชุมกันเป็นปัจจัย แล้วเงาหน้าแลวิธีประดับหน้านั้น ก็ปรากฏในพื้นแห่งแว่นทุกประการ อันนี้แลมีฉันใดขันธปัญจกซึ่งบังเกิดสืบสันดานท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสารนี้ ก็บังเกิดแต่ปัจจัยมีอุปไมยฉันนั้น 


   ใช่ว่าขันธ์ในอดีต จะย่างมาในปัจจุบัน จะย่างไปในอนาคตนั้นก็หามิได้ บังเกิดไปในภพในภพใด ๆก็ดับทำลายไปในภพนั้น ๆ ขันธ์ที่บังเกิดในภพอดีต ก็ดับไปในภพอดีตนั้น ที่เกิดในปัจจุบันภพก็ดับไปในภพปัจจุบัน ที่จักเกิดไปในอนาคตก็ดับไปในอนาคต 


   แลกิริยาที่เบญขันธ์บังเกิดสืบต่อไปหาที่สุดมิได้นั้น อาศัยแก่เหตุที่เป็นปัจจัยสืบ ๆ กัน เปรียบเหมือนเปลวประทีป ธรรมดาว่าเปลวประทีปอันบุคคลจุดต่อ ๆ กันนั้น ใช่เปลวประทีปอันนี้จะย่างไปสู่เปลวประทีปอันนั้น เปลวประทีปนั้นจะย่างไปสู่ประทีปโน้นหามิได้ ติดอยู่ในประทีปอันเดียว ก็รุ่งเรืองอยู่ในประทีปอันนั้น ติดอยู่ที่ไหนก็ดับไปที่นั้น ซึ่งจะรุ่งเรืองต่อ ๆ ไปหาที่สุดบ่มิได้นั้น อาศัยแก่จุดต่อ ๆ กันเป็นปัจจัยแลมีฉันใด ขันธปัญจกบังเกิดเวียนไปในวัฏฏสงสารนี้ ก็บังเกิดแต่ปัจจัยสืบ ๆ กันมีอุปไมยฉันนั้น 


   แลขันธ์ซึ่งบังเกิดแต่ปัจจัย บังเกิดสืบ ๆ เนื่อง ๆ กันไม่รู้สิ้นรู้สุดนั้น จะได้ปะปนระคนกันหามิได้ ตั้งอยู่เป็นแผนก ๆ กัน 


   ถ้าจะว่าโดยละเอียดนั้น แต่จิตในวิถีอันเดียวกันก็ระคนกันไม่บังเกิดเป็นแผนก ๆ แยกกันอยู่แต่ละขณะ ๆ เหมือนอย่างปัญจทวาราวัชชนะจิต ที่บังเกิดในต้นแห่งจักขุทวารวิถีนั้น จักขุวิญญาณบังเกิดเป็นลำดับ แต่จักขุวิญญาณนั้นแม้ว่าบังเกิดในลำดับปัญจทวาราวัชชนะจิตก็จริงแล แต่ทว่าจะได้มีธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ติดเนื่องมาแต่ปัญจทวาราวัชชนะจิตนั้นหามิได้ จักขุวิญญาณนั้นบังเกิดในขณะหนึ่งโดยอันควรแก่ปัจจัยแล วิสัยแห่งตน จะได้แปดปนระคนอยู่ด้วยปัญจทวาราวัชชนะนั้นหามิได้ จึงสัมปฏิจฉันนะแลสันตีรณะ แลโวฏฐวนะ แลชวนะ แลตทาลัมพณะนั้นก็บังเเกิดโดยอันควรแก่ปัจจัยแลวิสัยแห่งตน ๆ จะได้แปดปนระคนกันหามิได้อันนี้แลมีฉันใด ในเมื่อปฏิสนธิจิตบังเกิดแล้ว จิตสันดานซึ่งประพฤติเป็นไปในเบื้องหน้าปฏิสนธินั้น ก็บังเกิดโดยปัจจัยแลวิสัยแห่งตน ๆ จะได้แปดปนระคนกัน มาตรว่าขณะหนึ่งนั้นหามิได้มีอุปไมยดังนั้น 


   ในกาลเมื่อจะสิ้นชาติสิ้นภพนั้นจุติบังเกิดแล้ว ปฏิสนธิจิตก็บังเกิดในลำดับแห่งจุติ จุติจิตบังเกิดขึ้นในขณะหนึ่งดับแล้วปฏิสนธิจิตก็บังเกิดในลำดับนั้น จะได้เป็นช่องเป็นว่าง มาตรว่าหน่อยหนึ่งหามิได้ ขณะเมื่อตั้งปฏิสนธินั้นจะได้มีธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่างมาแต่จุตินั้นหามิได้ ปฏิสนธิจิตนั้นบ่มิได้ระคนด้วยจุติจิตบังเกิดสมควรแก่ปัจจัย คือกุศลากุศลประชุมแต่ง 


   เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาเห็นปัจจัยแห่งนาม แลรูปปรากฏด้วยอาการทั้งปวง จำเดิมแต่จุติแลปฏิสนธินั้นหาด้วยประการฉะนี้ ปัญญานั้นจะแกล้วกล้ามีกำลัง วิจิกิจฉา ๑๖ ประการก็จะปราศจากสันดานเป็นอันดีโดยพิเศษ ใช่จะปราศจากได้แต่เพียงโสฬสวิจิกิจฉาเท่านี้หาบ่มิได้ กิริยาที่สงสัย ๘ ประการ มีสงสัยในพระศาสดาจารย์เป็นอาทินั้นก็ปราศจากสันดารจะสละละได้เป็นอันดี แล้วจะข่มขี่สละละทิฏฐิ ๑๖ เสียได้ ด้วยอำนาจปัญญาอันชื่อว่า กังขาวิตรณวิสุทธิ อันมีลักษณะข้ามสนเท่ห์สงสัยได้ในกาลทั้ง ๓ ด้วยกิริยาอันพิจารณาซึ่งปัจจัยแห่งนามแลรูป ด้วยนัยต่าง ๆ อย่างพรรณนัยมาฉะนี้ 


   ปัญญาอันชื่อว่ากังขาวิตรณวิสุทธินี้ บางทีพระพุทธองค์ตรัสเทศนาเรียกว่าธัมมัฏฐิติญาณ บางทีตรัสเทศนาเรียกว่ายถาภูตญาณ บางทีตรัสเทศนาเรียกว่า สัมมาทัสสนญาณ ต่างกันแต่พยัญชนะ อรรถจะได้ต่างกันหาบ่มิได้ อรรถอันเดียวกันพระโยคาพจรผู้ประกอบไปด้วยปัญญากังขาวิตรณวิสุทธิพิจารณาเห็นอย่างพิจารณามาฉะนี้ จะมีคติอันเที่ยง จะได้นามบัญญัติชื่อว่าจุลโสดาในพระพุทธศาสนาแล้ว จะได้ซึ่งที่พึ่งคือพระอริยมรรคจะได้ซึ่งความชื่นชมคือพระอริยผล เหตุดังนั้น ภิกษุผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารมีประโยชน์ด้วยกังขาวิตรณวิสุทธิญาณพึงมีสติบำเพ็ญเพียรพิจารณา ซึ่งปัจจัยแห่งนามและรูปสิ้นกาลทุกเมื่อ อย่าได้ประมาทลืมเสียซึ่งพิธีอันพิจารณาซึ่งปัจจัยแห่งรูปธรรมนามธรรม โดยนัยที่วิสัชนามาฉะนี้ วิปัสสนาซึ่งปัญญาอันชื่อว่ากังขาวิตรณวิสุทธิ โดยสังเขปยุติการเท่าที่ แต่นี้จักแสดงซึ่งมัคคญาณทัสสนวิสุทธิต่อไป 


   “ อยํ มคฺโค อยํ น มคฺโคติ เอวํ มคฺคญฺจ อมคฺคญจ ญตฺวา ิตณาณํ ปน มคฺคามคฺคญาณทสฺสนวิสุทฺธิ สมฺปาเทตุกาเมน กลาป สมฺมสฺนสงฺขาตาย นยวิปสฺสนาย โยคา กรณีโย ”   


   “ กสฺมา อารทธวิปสฺสกสฺส โอภาสาทิสมฺภเว มคฺคามคฺค ญาณ ทสฺสกมฺวโต อารทฺธวิปสฺสกสฺส หิ โอภาสาที่สุ สมฺภูเตสุ มคฺคามคฺคญาณํ โหติ”   


  ในมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินี้ มีอรรถาธิบายว่าปัญญาที่บังเกิดแล้วตั้งอยู่ในสันดาน รู้แท้เห็นแท้ว่าสิ่งนี้คืออริยมรรค สิ่งนี้มิใช่อริยมรรคนี้แลได้ชื่อว่ามัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 


  พระโยาคาพจรผู้กระทำความเพียร ปรารถนาจะยังมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ให้บริบูรณ์ในสันดานนั้น พึงเพียรพยายามบำเพ็ญพระวิปัสสนาปัญญา พิจารณาดูกลาปอย่าได้เกียจคร้านในกานบำเพ็ญพระวิปัสสนา 


  เหตุดังฤๅ เหตุว่ามัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิวิสุทธินั้นเฉพาะบังเกิดแก่พระโยคาพจรผู้มีวิปัสสนาอันแก่กล้าบริบูรณ์แล้ว แลมีอุปมากิเลสอันใดอันหนึ่งมีโอภาสเป็นต้น เสียดเข้ามาบังเกิดในสันดาน 


  แท้จริงกาลเมื่อวิปัสสนาปัญญาแก่กล้าบริบูรณ์แล้ว ถ้าอุปกิเลสมีต้นว่าโอภาสเสียดเข้ามาบังเกิดในสันดานกาลใด มัคคามัคคาญาณ คือองค์ปัญญา อันพิจาณาเห็นแท้รู้แท้ว่าสิ่งนี้เป็นอุปกิเลสมิใช่อริยมรรค สิ่งนี้เป็นอริยมรรค ปัญญารู้ดังนี้ จึงจะบังเกิดมีในสันดานกาลนั้น ถ้าวิปัสสนาปัญญายังมิได้แก่กล้าอุปกิเลสเป็นต้นว่า โอภาสยังมิได้บังเกิดในสันดานตราบใด มัคคามัคคญาณก็ยังมิได้บังเกิดในสันดานตราบนั้น 


  เหตุฉะนี้พระโยคาพจรผู้ปรารถนาจะยังมัคคามัคคญาณ ทัสสนวิสุทธิให้บังเกิดบริบูรณ์ในสันดานนั้น พึงให้กระทำเพียรบำเพ็ญพระวิปัสสนาให้กล้าขึ้นก่อน 


   “ วิปสฺสนาย จ กลาปสมฺมสฺสนํ อาทิ”   แลกิจที่จะบำเพ็ญวิปัสสนาให้แก่กล้าขึ้นนั้น มีกิริยาที่พิจารณากลาปเบื้องต้น เหตุดังนั้นพิธีที่พิจารณากลาปนั้น พระผู้เป็นเจ้าพระพุทธโฆษาจารย์ จึงวิสัชนาไว้ในลำดับแห่งกังขาวิตรณวิสุทธิ เพื่อจะให้เห็นใจความว่ากิจที่จะพิจารณากลาปนี้แล เป็นเดิมเหตุที่จะให้วิปัสสนาปัญญาแก่กล้า เป็นปัจจัยที่จะให้มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิบริบูรณ์ในสันดาน 


   “ อปิจ”   นัยหนึ่งพระผู้เป็นเจ้าพุทธโฆษาจารย์ จึงวิสัชนาไว้ว่า  “ ตีรณปริญญฺาย วตฺตมานาย”  เมื่อตีรณปริญญาประพฤติเป็นไปในสันดาน สำเร็จกิจแห่งตีรณปริญญาแล้ว ทีนี้แลมัคคามัคคญาณจึงจะบังเกิดในสันดาน 


  แลตีรณปริญญานั้น เทียรย่อมบังเกิดในลำดับแห่งญาตปริญญา ๆ บังเกิดแล้ว ตีรณปริญญาจึงบังเกิดในสันดาน แลลักษณะปริญญานั้นถ้าจะว่าโดยฝ่ายโลกิยะ จัดประเภทแห่งโลกิยปริญญานั้นเป็น ๓ ประการ คือ ญาตปริญญา ๑ ตีรณปริญญา ๑ ปหานปริญญาเป็น ๓ ปนะการ ดังนี้ 


  ญาตปริญญานั้น คือ อภิญญาปัญญาอันบังเกิดให้รู้จักสภาวะลักษณะแห่งสังขารธรรมทั้งปวงโดยแท้ เห็นว่ารูปนี้มีกิริยาที่รู้ฉิบหายเป็นสภาวลักษณะ เวทนานี้มีกิริยาที่เสวยอารมณ์เป็นสภาวลักษณะปัญญารู้แท้ในลักษณะเป็นอาทิดังนี้แล ได้ชื่อว่าญาตปริญญา 


  แลตีรณปริญญานั้น คือ ปัญญาอันมีพระไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ปัญญานั้นจะยกขึ้นสามัญญลักษณะ พิจารณาเห็นเสมอกันทั่วไปในสังขาร ธรรมทั้งปวง เห็นว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้น ๆ ไม่เที่ยง กอปรด้วยทุกข์ไม่ใช่ตน เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเหมือนกันสิ้นมิได้แปลกมิได้ผิดกัน ปัญญาพิจารณาพระไตรลักษณ์โดยสามัญญลักษณะทั่วไปในสังขารธรรมทั้งปวงดังนี้แลได้ชื่อว่าตีรณปริญญา 


  แลปหานปริญญานั้น คือ ปัญญาอันมีพระไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ละเสียซึ่งอนิจจสัญญาด้วยอำนาจพระอนิจจัง ละเสียซึ่งสุขปัญญาด้วยอำนาจพระทุกขัง ละเสียซึ่งอัตตสัญญาด้วยอำนาจพระอนัตตา ถึงละไม่ได้ขาด ละได้เป็นตทังคปหานแลวิกขัมภนปหานแต่เพียงนั้นก็ควรจะเรียกว่าปหานปริญญาได้ แต่จัดเป็นฝ่ายโลกิยะ ยังมิได้ขึ้นถึงภูมิโลกุตตระ 


  นักปราชญ์พึงสันนิจฐานว่า ปริญญา ๓ ประการ คือญาตปริญญา ตีรณปริญญา ปหานปริญญานี้ ถ้าบังเกิดพร้อมด้วยมรรคจิตผลก็ได้ชื่อว่าโลกุตตรปริญญา ถ้าบังเกิดพร้อมด้วยโลกิยจิต ก็เรียกว่าโลกิยปริญญา 


  แลมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิจะบังเกิดนั้น ก็บังเกิดในลำดับแห่งตีรณปริญญาอันเป็นโลกิยะ แลโลกิยปริญญา ๗ ประการนี้จะได้บังเกิดในภูมิอันอื่นหามิได้ บังเกิดในภูมิแห่งวิปัสสนานั้นเอง 


   “สงฺขารปริจจฺฉทโต ปฏฺาย ”   จำเดิมแต่กำหนดกฏหมายสังขารธรรมทั้งปวงไป ตราบเท่าถึงที่พิจารณาปัจจัยแห่งนามแลรูปนั้นจัดเป็นภูมิแห่งปัญญา เป็นที่เกิดแห่งญาตปริญญา 


   “ กลาปสมฺมสฺสนโต ปฏฺาย”  จำเดิมแต่พิจราณากลาปไปตราบเท่าสำเร็จอุทยัพพยญาณนั้น จัดเป็นภูมิแห่งตีรณปริญญาเป็นที่เกิดแห่งตรณปริญญา 


  จำเดิมแต่ได้สำเร็จภังคานุปัสสนาญาณไป ตราบเท่าถึงที่สุดเบื้องบนคือยอดวิปัสสนานั้น จัดเป็นภูมิแห่งปหานปริญญา เป็นที่เกิดแห่งปหานปริญญา 


   “ปจฺจตฺตลกฺขณปฏิเวธสฺเสว อาธิปจฺจํ ”  นักปราชญ์พึงรู้ว่าปัญญาที่เกิดในภูมิแห่งญาตปริญญานั้น เป็นใหญ่ให้ตรัสรู้สภาวะลักษณะอันแท้แห่งสังขารธรรมทั้งปวง 


  แลปัญญาที่เกิดภูมิตีรณปริญญานั้น เป็นใหญ่ให้รู้ซึ่งสามัญลักษณะคือให้รู้แห่งสังขารธรรมทั้งปวงนี้ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเหมือนกันสิ้นจะได้แปลกกันหามิได้ 


  แลปัญญาที่บังเกิดในภูมิแห่งปหานปริญญานั้น เป็นใหญ่ในกิจอันสละเสียซึ่งอนิจจสัญญาเป็นต้นเป็นเดิม 


  แท้จริงจำเดิมแต่วิปัสสนาแก่กล้าขึ้น ย่างเข้าภูมิแห่งปหานปริญญาแล้ว 


   “ อนิจฺจโต สฺสนฺโต”  เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาพระอนิจจังจำเริญอนิจจานุวิปัสสนา ก็อาจสละละเสียซึ่งอนิจจสัญญาลักษณะที่สำคัญว่าเที่ยงนั้น อาจบำบัดให้ปราศจากขันธสันดานแห่งตนได้ 


   “ทุกฺขโต ปสฺสนฺโต ”  ถ้าพระโยคาพจรนั้นพิจารณา ทุกขังเจริญทุกขานุปัสสนา ก็อาจจะสละละเสียซึ่งสุขสัญญลักษณะที่สำคัญว่าเป็นสุขนั้น อาจบำบัดให้ปราศจากขันธสันดานแห่งตนได้ 


   “ อนตฺตโต ปสฺสนฺโต”  ถ้าพระโยคาพจรนั้นพิจารณาพระอนัตตาเจริญอนัตตานุปัสสนา ก็อาจจะสละละเสียซึ่งอัตตสัญญาลักษณะที่สำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของแห่งตน ก็อาจบำบัดให้ปราศจากขันธสันดานแห่งตนได้ 


  ขึ้นชื่อว่าเพียรบำเพ็ญวิปัสสนา วิปัสสนาแก่กล้าย่างเข้าถึงภูมิแห่งปหานปริญญา มาตรแม้ว่ายังไม่ได้สำเร็จพระอริยมรรคก็อาจสละละวิปลาศเป็นต้นคือ นิจจสัญญา สุขสัญญา อัตตสัญญาได้ เป็นตทังคปหาน แลวิกขัมภนปหาน 


  พระโยคาพจรกุลบุตร อันสถิตอยู่ในภูมิแห่งปหานปริญญานั้น ถ้าจะเจริญนิพพิทานุปัสสนาก็อาจสละละเสียซึ่งตัญหาอันกอปรด้วยปีติให้ปราศจากขันธสันดานได้ 


   “ วิรชฺชนฺโต”  ถ้าเจริญวิราคานุปัสสนาได้สำเร็จพระอริยมรรค ก็อาจสละละซึ่งราคะให้ปราศจากขันธสันดานได้ เป็นสมุจเฉทโดยอันควรแก่กล้ากำลัง แห่งพระอริยมรรคที่ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน 


  ซึ่งอยู่ในภูมิแห่งปหานปริญญานั้น ถ้าเจริญนิโรธานุปัสสนาหน่วงเอาพระนฤพานเป็นอารมณ์ไว้แล้ว ก็อาจละตัณหาอันก่อนให้เกิดเสียได้เป็นสมุจเฉทปหาน ถ้าเจริญปฏินิสสัคคานุปัสสนาก็อาจสละละเสียซึ่งทิฏฐิขาด ปราศจากตัณหาอุปาทานโดยอันควรแก่กำลังแห่งพระโลกุตตรธรรมที่จะขจัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน 


  นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินั้นบังเกิดในลำดับแห่งโลกิยตีรณปริญญานั้น ๆ บังเกิดในลำดับแห่งญาตปริญญานั้น ๆ บังเกิดด้วยอำนาจเจริญวิปัสสนากรรมฐาน 


  ตกว่าวิปัสสนานี้ เป็นมูลเหตุที่จะให้ได้สำเร็จมัคคามัคคญาณเหตุนี้ พระโยคาพจรผู้ปรารถนาจะยังมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิให้บริบูรณ์ในสันดานนั้น พึงกระทำเพียร เจริญวิปัสสนา พิจารณากลาปนั้นเป็นต้นเป็นเดิมก่อน 


   “ กลํ”  ข้อซึ่งว่าพิจารณากลาปนั้น จะให้พิจารณาเป็นอย่างไร 


  อธิบาย ปัญญาอันพิจารณาย่อสังขารธรรม อันเป็นภายในแลภายนอกหยาบละเอียดไกลแลใกล้เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบันรวมเข้าด้วยกันแล้วแลกำหนดโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตนเหมือนกันอย่างนี้แล ได้ชื่อว่าพิจารณากลาปจัดเป็นปฐมวิปัสสนา ๆ เบื้องต้นนั้นมีนามปรากฏชื่อว่าสัมมัสสนญาณ 


  ประเภทแห่งสัมมัสสนญาณนั้น พระผู้เป็นเจ้าพระพุทธโฆษาจารย์จำแนกออกโดยนัยพระบาลี ในคัมภีร์พระปฏิสัมภิทามรรคว่า  “ อตีตา นาคตปจฺจุปปฺนฺนานํ ธมฺมานํ สงฺขิปิตฺวา ววตฺถาเน ปญฺญาสมฺมสฺสนญาณํ ”   


   อธิบายว่าวิปัสสนาปัญญาที่ย่อสังขารธรรมทั้งปวง อันเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเข้าด้วยกันแล้ว แลพิจารณาโดยพระไตรลักษณ์นั้นแล ได้ชื่อว่าสัมมัสสนญาณ 


   นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า วิปัสสนาปัญญาอันย่อรูปขันธ์ในอดีตอนาคตปัจจุบันเข้าด้วยกัน ย่อรูปภายในภายนอก รูปหยาบ รูปละเอียด รูปอยู่ไกล รูปอยู่ใกล้ เข้าด้วยกันแล้วแลกำหนดโดยอนิจจังนั้น จัดเป็นสัมมัสสนญาณประการ ๑ 


   ย่อรูปขันธ์เข้าด้วยกันแล้ว แลกำหนดโดยทุกขังนั้น จัดเป็นสัมมัสสนญาณประการ ๑ 


   ย่อรูปขันธ์เข้าด้วยกันแล้ว แลกำหนดโดยอนัตตานั้นจัดเป็นสัมมัสสนญาณประการ ๑ 


   ปัญญาที่ย่อเวทนาขันธ์ ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบัน ภายในภายนอกอย่างหยาบอย่างละเอียด อย่างดีอย่างชั่ว ไกลแลใกล้เข้าด้วยกันแล้วแลกำหนดโดยอนิจจัง เห็นว่าไม่เที่ยงไม่แท้เหมือนกันนั้น ก็จัดเป็นสัมมัสสนญาณประการ ๑ 


   ปัญญาที่ย่อเวทนาขันธ์เข้าด้วยกันแล้ว แลกำหนดโดยทุกขังนั้นก็จัดเป็นสัมมัสสนญาณประการ ๑ 


   ปัญญาที่ย่อเวทนาขันธ์เข้าด้วยกันแล้ว แลกำหนดโดยอนัตตาเห็นว่าไม่ใช่อาตมาใช่ของอาตมานั้น ก็จัดเป็นสัมมัสสนญาณประการ ๑ 


   ปัญญาที่พิจารณาย่อสัญญาขันธ์ ในอดีตอนาคตปัจจุบันเข้าด้วยกันย่อมสัญญาขันธ์อย่างหยาบอย่างละเอียด อย่างดี อย่างชั่ว ภายนอก ภายใน ไกลแลใกล้ เข้าด้วยกันแล้ว แลกำหนดโดยอนิจจังนั้นจัดเป็นสัมมัสนญาณประการ ๑ 


   ปัญญาที่ย่อสัญญาขันธ์เข้าด้วยกันแล้ว แลกำหนดโดยทุกขังเหมือนกันนั้น ก็จัดเป็นสัมมัสสนญาณประการ ๑ 


   ปัญญาที่ย่อสัญญาขันธ์เข้าด้วยกันแล้ว แลกำหนดอนัตตานั้นก็จัดเป็นสัมมัสสนญาณประการ ๑ 


   ปัญญาที่ย่อสัญญาขันธ์ที่เป็นอดีตเป็นต้น พิจารณาโดยอนิจจังเป็นสัมมัสสนญาณประการ ๑ พิจารณาโดยทุกขัง เป็นสัมมัสสนญาณประการ ๑ พิจารณาโดยอนัตตา เป็นสัมมัสสนญาณประการ ๑ 


   ปัญญาต่อวิญญาณขันธ์ที่เป็นอดีตเป็นต้น พิจารณาโดยอนิจจังเป็นพิจารณาโดยอนัตตา เป็นสัมมัสสนญาณประการ ๑ สิริรวมสัมมัสสนญาณ สัมมัสสนญาณประการ ๑ พิจารณาโดยทุกขัง เป็นสัมมัสสนญาณประการ ๑ ในขันธ์ทั้ง ๕ นี้ เมื่อสัมมัสสนญาณ ๑๕ ประการด้วยกัน 


   ใช่แต่เท่านั้น ปัญญาที่พิจารณาทวารทั้ง ๖ คือจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวารก่อทวารทั้ง ๖ ในอดีตแลอนาคตแลปัจจุบันเข้าด้วยกัน ย่ออทวารทั้ง ๖ อันเป็นภายในแลภายนอกอยู่ไกลอยู่ใกล้ อย่างหยาบ อย่างละเอีอด อย่างดี อย่างชั่วเข้าด้วยกันแล้วแลกำหนดโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้นเห็นว่าทวารทั้ง ๖ ไม่มั่นไม่คงไม่ยั่งไม่ยืนไม่เที่ยงไม่แท้ มีแต่ทุกข์เป็นเบื้องหน้าใช่ของอาตมาใช่ของอาตมาเหมือนกัน จะได้แปลกได้ผิดกันหาบ่มิได้ ปัญญาที่พิจารณาทวารทั้ง ๖ โดยพระไตรลักษณ์ดังนี้ ก็จัดเป็นสัมมัสสนญาณแต่ละอัน ๆ สิริเข้าด้วยกันเป็นสัมมัสสนญาณในทวารทั้ง ๖ ได้ ๑๘ ประการด้วยกัน 


   ใช่แต่เท่านั้น ปัญญาที่พิจารณาอารมณ์ทั้ง ๖ คือ รูปารมณ์ สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ ธัมมารมณ์ ย่ออารมณ์ทั้ง ๖ อันเป็นภายนอกแลภายใน อย่างหยาบ อย่างละเอียด อย่างชั่วอย่างดี อยู่ไกลอยู่ใกล้เข้าด้วยกันแล้ว แลกำหนดโดยอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นว่าไม่เที่ยงไม่จริงกอปรด้วยทุกข์ด้วยภัย ใช่อาตมา ใช่ของอาตมาเหมือนกันสิ้น ปัญญาที่พิจารณาอารมณ์ทั้ง ๖ โดยพระไตรลักษณ์ดังนี้ ก็จัดเป็นสัมมัสสนญาณแต่ละอัน ๆ ตกว่าอรมณ์แต่ละสิ่ง ๆ นั้นกอปรด้วยสัมมัสสนญาณได้ละสิ่ง ๆ สิริรวมเข้าด้วยกันเป็นสัมมัสสนญาณในอารมณ์ ๖ ได้ ๑๘ ประการด้วยกัน 


   แต่ปัญญาที่พิจารณาวิญญาณทั้ง ๖ คือ จักษุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ ย่อวิญญาณทั้ง ๖ อันเป็นภายนอกภายใน อย่างหยาบอย่างละเอียดอย่างชั่วอย่างดี ไกลแลใกล้เข้าด้วยกันแล้ว แลกำหนดโดยอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็จัดเป็นสัมมัสสนญาณแต่ละอัน ๆ เหมือนกันกับนัยหนหลัง สิริเป็นสัมมัสสนญาณในวิญญาณทั้ง ๖ ได้ ๑๘ ประการด้วยกัน 


   ใช่แต่เท่านั้น ปัญญาอันพิจาณาสัมผัสทั้ง ๖ มีจักขุสัมผัสเป็นอาทิมีมโนสัมผัสเป็นปริโยสาน 


   พิจารณาเวทนาทั้ง ๖ มีจักขุสัมผัสสชาเวทนาเป็นต้น มีมโนสัมผัสสชาเวทนาเป็นปริโยสาน 


   พิจารณาสัญญาทั้ง ๖ มีจักขุสัมผัสสชาสัญญาเป็นต้น มีมโนสัมผัสสชาสัญญาเป็นปริโยสาน 


   พิจารณาเจตนาทั้ง ๖ มีจักขุสัมผัสสชาเจตนาเป็นต้น มีมโนสัมผัสสชาเจตนาเป็นปริโยสาน 


   พิจารณาตัณหาทั้ง ๖ มีรูปตัณหาเป็นต้น มีธัมมตัณหาเป็นปริโยสาน 


   พิจารณาวิตกทั้ง ๖ มีจักขุทวาริกวิตกเป็นต้น มีมโนทวาริกวิตกเป็นปริโยสาน 


   พิจารณาวิจารทั้ง ๖ มีจักขุทวาริกวิจารเป็นต้น มีมโนทวาริกวิจารเป็นปริโยสาน 


   พิจารณาธาตุทั้ง ๖ มีจักขุธาตุเป็นต้น มีมโนธาตุเป็นปริโยสาน 


   พิจารณากสิณทั้ง ๑๐ มีปวีกสินเป็นต้น มีอาโปกสินเป็นปริโยสาน 


   พิจารณาอาการ ๓๒ มีเกศาโลมาเป็นต้น มีมัคถลุงคังเป็นปริโยสาน 


   พิจารณาอายตนะ ๑๒ มีจักขวายนะเป็นต้น มีธัมมายตนะเป็นปริโยสาน 


   พิจารณาธาตุ ๑๘ มีจักขุธาตุเป็นต้น มีมโนวิญญาณธาตุเป็นปริโยสาน 


   พิจารณาอินทรีย์ ๒๒ มีจักขุนทรีย์เป็นต้น มีอัญญาตาวินทรีย์เป็นปริโยสาน 


   พิจารณาธาตุทั้ง ๓ คือกามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ 


   พิจารณาภพทั้ง ๙ คือกามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญีภพ อสัญญีภพ เนวสัญญีนาสัญญีภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปัญจโวการภพ 


   พิจารณารูปัชฌานทั้ง ๔ คือปฐมมัชฌาน ทุติยัชฌาน ตติยัชฌาน จตุตถัชฌาน 


   พิจารณาอัปปมัญญาทั้ง ๔ คือเมตตาพรหมวิหาร กรุณาพรหมวิหาร มุทิตาพรหมวิหาร อุเบกขาพรหมวิหาร 


   พิจารณาอรูปัชฌานทั้ง ๔ มีอากาสานัญจายตนัชฌานเป็นต้น มีเนวสัญญานาสัญญายตนัชฌานเป็นปริโยสาน 


   พิจารณาองค์แห่งปฏิจจสมุปบาทธรรมทั้ง ๑๒ ประการ มีอวิชชาเป็นต้น มีชราแลมรณะเป็นปริโยสาน 


ย่อธรรมทั้ง ๑๙ กองเข้าด้วยกันเป็นกอง ๆ รวมอดีตอนาคตแลปัจจุบันเข้าด้วยกัน รวมธรรมกายภายนอกภายใน อย่างหยาบอย่างละเอียด อย่างชั่วอย่างดี ไกลแลใกล้เข้าด้วยกันเป็นกอง ๆ แล้วก็กำหนดธรรมทั้ง ๑๙ กองนั้นโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พิธีที่ย่อมธรรม ๑๙ กองเข้าด้วยกัน พิจารณาโดยนัยที่พิจารณาเบญจขันธ์เป็นอาทินั้น จัดเป็นสัมมัสสนญานแต่ละอัน ๆ เหมือนกันกับที่สำแดงแล้วในเบญขันธ์เป็นอาทินั้น 


  เหตุฉะนี้ในสัมผัสสราสีนั้น จึงนับสัมมัสนญาณได้ ๑๘ ประการ 


  ในฉเวทนาราสีนั้น จึงนับสัมมัสสนญาณได้ ๑๘ ประการ 


  ในฉสัญญาราสี แลฉเจตนาราสี ฉตัณหาราสี ฉวิตกราสี ฉวิจารราสี ฉธาตุราสี ก็นับสัมมัสสนญาณได้กองละ ๑๘ ประการ ๆ เหมือนกัน 


  ในจตุกกัชฌานราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณได้ ๑๒ ประการ 


  ในจตุกกัชฌานราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณได้ ๑๒ ประการ 


  ในจตุกกอัปปมัญญาราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณได้ ๑๒ ประการ 


   ในทสกกสิณราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณได้ ๓๐ ประการ 


  ในทวัตติงสโกฏฐาสราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณได้ ๙๖ ประการ 


  ในทวาทสายตนราสีนั้น นัยสัมมัสสนญาณได้ ๓๖ ประการ 


  ในอัฏฐารสธาตุราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณได้ ๕๔ ประการ 


  ในพาวีสตีนทรีย์ราสีนั้น นับสัมมัสสญาณได้ ๖๖ ประการ 


  ในตรีธาตุราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณได้ ๙ ประการ 


  ในนวภวนั้น นับสัมมัสสนญาณได้ ๒๗ ประการ 


  ในจกุกสมาบัติรานั้น นับสัมมัสสนญาณได้ ๑๒ ประการ 


  ในทวาทสปฏิจจสมุปปาทังคราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณเข้าด้วยกันจับเดิมแต่พิจารณาเบญจขันธ์นั้นมา จึงเป็นสัมมัสสนญาณ ๖๐๓ ประการด้วยกัน 


  สัมมัสสนญาณแต่ละอัน ๆ นั้น มีโอกาสปริจเฉท ๑๑ ประการสิ้นด้วยกัน 


  โอกาสปริจเฉท ๑๑ ประการนั้นสำเร็จด้วยติกกะอันหนึ่ง ทุกกะ ๔ ทุกกะ 


  ติกกะอันหนึ่งนั้น ได้แก่อดีตติกกะ อันสมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์ โปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาในคัมภีร์พระอภิธัมมัตถสังคิณีว่า 


   “อตีตา ธฺมมา อนาคตา ธฺมมา ปจฺจุปฺปนฺนา ธฺมมา ”   


  แลทุกกะ ๔ ทุกกะนั้น ได้แก่อัชฌัตถทุกกะประการ ๑ โอฬาริกทุกกะประการ ๑ หีนทุกกะประการ ๑ ทูเรทุกกะประการ ๑ ที่พระพุทธองค์ตรัสเทศนาไว้ในคัมภีร์พระอภิธัมมัตถสังคิณี 


  นักปราชญ์พึงสันนิษฐานโดยกระทู้ความว่า สัมมัสสนญาณแห่งพระโยคาพจรกุลบุตรอันพิจราณาสังขารธรรมนั้น นับเข้าในติกกะ ๑ ทุกกะ ๔ คือพระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณาสังขารธรรม อันเป็นอดีตแลอนาคตแลปัจจุบันนั้น ได้ชื่อว่าสัมมัสนญาณกอปรไปในติกกะอันหนึ่งคืออดีตติกกะ 


  กาลเมื่อพิจาณาสังขารธรรมอันเป็นภายนอกแลภายใน ได้ชื่อว่าสัมมัสสนญาณ กอปรไปในอัชฌัตมทุกกะ 


  กาลเมื่อพิจารณาสังขารธรรมอย่างหยาบอย่างละเอียดนั้น ได้ชื่อว่าสัมมัสสนญาณ กอปรไปในพาหิกทุกกะ 


  กาลเมื่อพิจารณาสังขารธรรมอย่างชั่วอย่างดีนั้น ได้ชื่อว่าสัมมัสสนญาณ กอปรไปในหีนทุกกะ 


  กาลเมื่อพิจารณาสังขารธรรม อยู่ไกลอยู่ใกล้นั้น ได้ชื่อว่าสัมมัสสนญาณ กอปรไปในทูเรทุกกะ 


  ในทุกกะ ๔ ทุกกะนี้ แยกออกเป็นบทได้ ๘ บท ติกกะอันหนึ่งนั้น แยกออกเป็นบทได้ ๓ บท ๘ กับ ๓ เข้ากันเป็น ๑๑ เรียกว่าโอกาสปริเฉท ๑๑ ยุติในสัมมัสสนญาณแต่ละอัน ๆ ก็มีด้วยประการฉะนี้ 


  นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า กิจที่พระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณาสังขารมีต้นว่าเบญจขันธ์ อันเป็นส่วนอดีตกาลล่วงแล้วแต่หลังนั้นจัดเป็นโอกาสปริจเฉทประการ ๑ 


  พิจารณาสังขารธรรม อันเป็นอนาคตข้างหน้านั้น ก็จัดเป็นโอกาสปริจเฉทประการ ๑ 


  พิจารณาสังขารธรรม อันเป็นส่วนในปัจจุบันนั้น ก็จัดเป็นโอกาสปริจเฉทประการ ๑ 


  พิจารณาสังขารธรรม อันเป็นส่วนภายใน คือพิจารณาในร่างกายแห่งตนนั้นเอง จัดเป็นโอกาสปริจเฉทประการ ๑ 


  พิจารณาสังขารธรรม อันเป็นส่วนภายนอก คือพิจารณาร่างกายแห่งบุคคลนั้น จัดเป็นโอกาสปริจเฉทประการ ๑ 


  พิจารณาสังขารธรรม ที่หยาบที่กระด้างนั้น ก็จัดเป็นโอกาสปริจเฉทประการ ๑ 


  พิจราณาสังขารที่สุขุมภาพละเอียด ๆ นั้น ก็จัดเป็นโอกาสปริจเฉทประการ ๑ 


  พิจารณาสังขารที่ลามกนั้น ก็จัดเป็นโอกาสปริจเฉทประการ ๑ 


  พิจารณาสังขารที่ดีที่ประณีตบรรจงนั้น ก็จัดเป็นโอกาสปริจเฉทประการ ๑ 


  พิจารณาสังขารธรรมแต่บรรดาที่อยู่ไกล ๆ นั้น ก็จัดเป็นโอกาสปริจเฉทประการ ๑ 


  พิจารณาสังขารธรรมมีต้นว่า เบญจขันธ์แต่บรรดาที่อยู่ใกล้ ๆ นั้นก็จัดเป็นปริจเฉทประการ ๑ 


  สิริเข้าด้วยกันเป็นปริจเฉท ๑๑ ประการ ยุติในสัมมัสสนญาณแต่ละอัน ๆ 


  ตกว่าสัมมัสสนญาณทั้ง ๖ ร้อย ๓ ประการนั้น แต่ล้วนมีโอกาสปริจเฉท ๑๑ ประการเหมือนกันสิ้น 


  ถ้าจะนับ สัมมัสสนญาณโดยประเภทแห่งโอกาสปริจเฉทนั้นเป็นสัมมัสสนญาณถึง ๖๖๓๓ ประการด้วยกัน 


  จะยกขึ้นวิสัชนาบัดนี้ ในสัมมัสสนญาณเบื้องต้น ก็ยุติในเบญจขันธ์ ๕ ประการนั้นก่อน ถ้าจะว่าแต่สัมมัสสนญาณ ที่ยุติในเบญจขันธ์ ๕ ประการนั้น สำแดงโดยย่อนับสัมมัสสนญาณได้ ๑๕ ประการ 


  ถ้าจะสำแดงโดยประเภทแห่งโอกาสปริจเฉทนั้น นับสัมมัสสนญาณได้ ๑๖๕ ประการ 


  ถ้าจะว่าแต่รูปขันธ์สิ่งเดียวนั้น สำแดงโดยย่อนับสัมมัสสนญาณได้ ๓ ประการ คือสัมมัสสนญาณ อันพิจารณารูปโดยอนิจจังนั้นประการ ๑ พิจารณารูปโดยทุกขังนั้นประการ ๑ พิจารณารูปโดยอนัตตานั้นประการ ๑ สิริสัมมัสสนญาณเป็น ๓ ประการดังนี้ 


  แต่สัมมัสสนญาณที่พิจารณารูปโดยอนิจจังประการ ๑ นั้น เมื่อสำแดงโดยประเภทแห่งโอกาสปริจเฉทนั้น แตกออกไปเป็น ๑๓ ประการ   “วุตฺตํ เหตํ ”  จริงอยู่ พระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดีสำแดงพระธรรมเทศนาไว้ในคัมภีร์พระปฏิสัมภิทามรรคว่า สัมมัสสนญาณเป็นปฐมนั้น พิจารณารูปในอดีตโดยอนิจจังว่า  “ยํ อดีตํ รูปํ ตํ ยสฺมา อตีเตเยว ขีณํ นยิมํ ภวํ สมฺปตฺตนฺติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา ”  รูปอันใดมีอดีตบังเกิดขึ้นในอดีตภพหลังตั้งแต่ ๑ ชาติ ๒ ชาติ ๓ ชาติ ๔ ชาติ ๘ ชาติ ๙ ชาติ ๑๐ ชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติตราบเท่าถึงอเนกอนันตชาติ รูปทั้งปวงนั้นเทียรย่อมสิ้นไปฉิบหายไปในอดีตชาติสิ้นไปฉิบหายไปในอดีตชาติ สพสิ้นทั้งนั้น ที่จะยืนยงคงอยู่สืบมาต่อมา ตราบเท่าถึงปัจจุบันชาติชาติปัจจุบันภพนี้หาบ่มิได้ เกิดมาชาติใดฉิบหายไปชาตินั้น มีในชาติใดสิ้นไปในชาตินั้น ยืนยงคงอยู่ไม่มาก แต่สักสองชาติก็คงอยู่มิได้ เกิดชาติใดตายชาตินั้น เกิดภพใดตายภพนั้น เหตุฉะนี้ แต่บรรดารูปที่มีในอดีตนั้น เทียรย่อมเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่แท้พอหมดพอสิ้น พระพุทธองค์ตรัสเทศนาว่ารูปในอดีตเป็นอนิจจัง ด้วยอนาถว่าฉิบหายไปสิ้นไปนี้ สมควรหนักหนา 


  อนึ่งนักปราชญ์บางแห่งได้ย่อความในสัมมัสสนญาณ ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ ให้สั้นเข้าไปอีกอย่างหนึ่ง มีนัยดังจะแสดงต่อไปนี้ 


  ใช่แต่เท่านั้น ปัญญาที่พิจารณาทวารทั้ง ๖ คือจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวาร ที่เป็นอดีตเป็นต้น กำหนดโดยอนิจจัง ทุกขังอนัตตานั้น ๆ ก็จัดเป็นสัมมัสสนญาณแต่ละอย่าง ๆ สิริรวมเข้าด้วยกันเป็นญาณในทวาร ๖ ได้ ๑๘ ประการ 


  ใช่แต่เท่านั้น ปัญญาที่พิจารณาอารมณ์ทั้ง ๖ คือรูปารมณ์ สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ ธัมมารมณ์ ที่เป็นอดีตเป็นต้น กำหนดโดยอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้นก็จัดเป็นสัมมัสสนญาณละอย่าง ๆ รวมสัมมัสสนญาณ ในอารมณ์ทั้ง ๖ เป็นญาณ ๑๘ ประการ 


  แลปัญญาที่พิจารณาวิญญาณทั้ง ๖ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ ทั้งอดีตอนาคต ปัจจุบัน จนถึงไกลใกล้ กำหนดโดยอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้น ๆ ก็จัดเป็นสัมมัสนญาณละอย่าง ๆ รวมสัมมัสสนญาณในวิญญาณ ๖ เป็น ๑๘ ประการ 


  แลปัญญาที่พิจารณาสัมผัส ๑ คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส ที่เป็นอดีตเป็นต้น กำหนดโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้น ก็นับสัมมัสสนญาณได้ ๑๘ ประการ 


  แลปัญญาที่พิจารณาเวทนาทั้ง ๖ คือจักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา ที่เป็นอดีตเป็นต้นกำหนดโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้น ๆ ก็นับสัมมัสสนญาณได้ ๑๘ ประการ 


  แลปัญญาพิจารณาสัญญา ๖ คือจักขุสัมผัสสชาสัญญา โสตสัมผัสสชาสัญญา ฆานสัมผัสสชาสัญญา ชิวหาสัมผัสสชาสัญญา กายสัมผัสสชาสัญญา มโนสัมผัสสชาสัญญาที่เป็นอดีตเป็นต้นนั้น กำหนดโดยอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้น ๆ ก็นับสัมมัสสนญาณได้ ๑๘ ประการ 


  แลปัญญาพิจารณาโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในเจตนา ๖ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา โสตสัมผัสสชาเจตนา ฆานสัมผัสสชาเจตนา ชิวหาสัมผัสสชาเจตนา กายสัมผัสสชาเจตนา มโนสัมผัสสชาเจตนา ที่เป็นอดีตเป็นต้นนั้น ๆ ก็นับสัมมัสสนญาณได้ ๑๘ ประการ 


  แลปัญญาพิจารณาโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในตัณหา ๖ คือ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา ที่เป็นอดีตเป็นต้น ก็นับสัมมัสสนญาณได้ ๑๘ ประการ 


  แลปัญญาพิจารณาโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในวิตก ๖ คือ จักขุทวาริกวิตก โสตทวาริกวิตก ฆานทวาริกวิตก ชิวหาทวาริกวิตก กายทวาริกวิตก มโนทวาริกวิตก ที่เป็นอดีตเป็นต้น ก็นับสัมมัสนญาณได้ ๑๘ ประการ 


  แลปัญญาพิจารณาโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในวิจาร ๖ คือ จักจุทวาริกวิจาร โสตทวาริกวิจาร ฆานทวาริกวิจาร ชิวหาทวาริกวิจาร กายทวาริกวิจาร มโนทวาริกวิจาร ที่เป็นอดีตเป็นต้น ก็นับสัมมัสสนญาณได้ ๑๘ ประการ 


  แลพิจารณาในธาตุ ๖ มีจักขุธาตุเป็นต้นก็ได้ญาณ ๑๘ ประการ 


  แลพิจารณาในกสิณ ๑๐ มีปฐวีกสิณเป็นต้น ก็ได้ญาณ ๑๐ ปารการ 


  แลพิจารณาในอาการ ๓๒ มีเกศาเป็นต้น ก็นับญาณได้ ๙๖ ประการ 


  แลพิจารณาอายตนะ ๓๒ มีจักขวายตนะเป็นต้น ก็นับญาณได้ ๒๖ ประการ 


  แลพิจารณาธาตุ ๑๘ มีจักขุธาตุเป็นต้น ก็นับญาณได้ ๕๔ ประการ 


   แลพิจารณาอินทรีย์ ๒๒ มีจักขุนทรีย์เป็นต้น มีอัญญาตวินทรีย์เป็นที่สุด ก็นับญาณได้ ๖๖ ประการ 


  แลพิจารณาในธาตุ ๓ คือ กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ ก็นับญาณได้ ๙ ประการ 


  แลพิจารณาภพ ๙ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญีภพ อสัญญีภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปัญโวการภพ ก็นับญาณได้ ๒๒ ประการ 


  แลพิจารณารูปฌาน ๔ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ก็ได้ฌาน ๑๒ ประการ 


  แลพิจารณาพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ก็ได้ฌาน ๑๒ ประการ 


  แลพิจารณาอรูปฌาน ๔ มีอากาสานัญจายตนฌานเป็นต้น มีเนวสัญญานาสัญญายตนฌานเป็นที่สุด ก็ได้ญาณ ๑๒ ประการ 


  แลพิจารณาองค์แห่งปฏิจจสมุปปาบาทธรรม ๑๒ มีอวิชชาเป็นต้น มีชรามรณะเป็นที่สุด ก็ได้ญาณ ๓๖ ประการ 


  นักปราชญ์พึงสัมมัสสนญาณในเบญจขันธ์ ๑๔ ในฉทวาร ๑๘ ใน ฉวิญญาณ ๑๘ ในฉสัมผัส ๑๘ ในฉเวทนา ๑๘ ในฉสัญญา ๑๘ ในฉเจตนา ๑๘ ในฉตัณหา ๑๘ ในฉตัณหา ๑๘ ในฉวิตก ๑๘ ในฉวิจาร ๑๘ ในฉธาตุ ๑๘ ในทสกวิณ ๓๐ ในทวีตติงสาการ ๙๖ ในทวาทสอายตน ๓๒ ในอัฏฐารสธาตุ ๕๔ ในพาวีสติอินทรีย์ ๖๖ ในตุรีธาตุ ๙ ในนวภพ ๒๗ ในจตุรูปฌาน ๑๒ ในจตุพรหมวิหาร ๑๒ ในจตุอรูปฌาน ๑๒ ในทวาทสององค์แห่งปฏิจจสมุปปบาทธรรม ๒๖ ประการ รวมธรรมทั้ง ๒๓ กองทั้งสิ้น เป็นสัมมัสนญาณ ๖๐๓ ประการด้วยกันฉะนี้ 


  แลสัมมัสสนญาณแต่ละอย่าง ๆ นั้นมีโอกาสปริจเฉท ๑๑ ประการสิ้นด้วยกัน 


  โอกาสปริจเฉท ๑๑ ประการนั้น สำเร็จด้วยติกกะ ๑ ทุกกะ ๔ ติกกะ ๒ นั้นได้แก่อดีตติกกะ ที่สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสเทศนาในพระอภิธัมมัตถสังคิณีว่า   “ อตีตา ธมฺมา อนาคตา ธมฺมา ปจฺจุปฺปนฺนา ธมฺมา” 

  แลทุกกะ ๔ นั้นได้แก่อัชฌัตตทุกกะ ๑ โอฬริกทุกกะ ๑ หีนทุกกะ ๑ ทูเรทุกกะ ๑ ตามที่พระพุทธองค์เจ้าตรัสไว้ในพระอภิธัมมสังคิณีว่า ธรรมที่เป็นภายนอกแลภายใน ธรรมที่หยาบแลละเอียด ธรรมที่เลวทรามแลประณีตดี ธรรมที่มีไกลแลใกล้ดังนี้ 


  นักปราชญ์พึงสันนิษฐานโดยกระทู้ความว่า สัมมัสสนญาณแห่งพระโยคาพจรอันพิจารณาสังขารธรรมนั้น นับเข้าในติกกะ ๑ ทุกกะ ๔ เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาสังขารธรรมเป็นอดีต แลอนาคตปัจจุบันนั้นได้ชื่อว่าสัมมัสสญาณประกอบในติกกะ ๑ คืออดีตติกกะ 


  เมื่อพิจารณาสังขารธรรมอันเป็นภายในแลภายนอกนั้น ได้ชื่อว่าสัมมัสสนญาณประกอบในอัชฌัตตทุกกะ 


  เมื่อพิจารณาสังขารธรรมอย่างหยาบอย่างละเอียดนั้น ได้ชื่อว่าประกอบในโอฬาริกทุกกะ 


  เมื่อพิจารณาสังขารธรรมอย่างชั่วอย่างดีนั้น ได้ชื่อว่าสัมมัสสนญาณประกอบในหีนทุกกะ 


  เมื่อพิจารณาสังขารธรรมอยู่ใกล้แลไกลนั้น ได้ชื่อว่าสัมมัสสนญาณประกอบในทูเรทุกกะ 


  ในทุกกะ ๔ นี้แยกเป็นบทได้ ๘ บท ในติกกะ ๑ นั้นแยกเป็นบทได้ ๓ บท ๘ กับ รวมกันเป็น ๑๑ รวมกันเป็น ๑๑ เรียกว่าโอกาสปริจเฉท ๑๑ ยุติในสัมมัสสนญาณ ๆ ก็มีด้วยประการฉะนี้ 


  ในสัมมัสสนญาณ ๖๐๓ ประการนั้น อันหนึ่ง ๆ แต่ล้วนมีโอกาสปริจเฉท ๑๑ ประการ ๆ เหมือนกันสิ้น 


  ถ้าจะนับสัมมัสสนญาณโดยประเภทโอกาสปริจเฉทนั้นเป็นถึง ๖๖๓๓ ประการด้วยกัน “ เพราะเอา ๑๑ คูณ ๖๐๓” 


  จะยกขึ้นวิสัชนาบัดนี้ ในสัมมัสสนญาณเบื้องต้นที่ยุติในเบญจขันธ์ ๕ ประการนั้นก่อน   “วุตฺตํ เหตํ ”   จริงอยู่พระผู้เป็นเจ้า พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร สำแดงธรรมเทศนาไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า สัมมัสสนญาณเป็นปฐมนั้น พิจารณารูปในอดีตโดยอนิจจังว่า  “ยํ ดตีตํ รูปํ ตํ ยสฺมา อตีเตเยว ขีณํ ”   เป็นต้นว่าความว่ารูปอันใดมีในอดีต บังเกิดขึ้นในอดีตภพชาติหลัง ตั้งแต่ชาติหนึ่งถืออเนกอนันตชาติ รูปทั้งปวงนั้นย่อมสิ้นไปฉิบหายใปในอดีตชาติอดีตภพสิ้นทั้งนั้น ที่จะยืนยงคงสืบต่อมาถึงปัตยุบันชาติ ปัตยุบันภพนี้หามิได้ เกิดมาชาติใดฉิบหายไปในชาตินั้น มีในชาติใดสิ้นไปในชาตินั้น จะยืนยงคงอยู่ไม่มากแต่สักสองชาติก็คงอยู่มิได้ เกิดชาติใดตายชาตินั้น เกิดภพใดตายภพนั้น เหตุฉะนี้แต่บรรดารูปที่มีในอดีตภพนั้นย่อมเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่แท้หมดทั้งสิ้น พระพุทธองค์ตรัสเทศนาไว้ว่ารูปในอดีตเป็นอนิจจังด้วยอรรถาว่าฉิบหายไปสิ้นไปนี้ สมควรนักหนา ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ปัญญาที่พิจารณารูปในอดีตโดยอนิจจังดังนี้จัดเป็นสัมมัสสนญาณ อันจำแนกโดยประเภทแห่งโอกาสปริจเฉทประการ ๑ 


  แลสัมมัสสนญาณเป็นคำรบ ๒ พิจารณารูปในอนาคต โดยอนิจจังว่า   “ยํ อนาคตํ อนนฺตรภเว นิพฺพตฺตลฺสติ ตํปิ ตตฺเถว ขียิสฺสติ น ตโต ปรํ ภาวํ คมิสฺสตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา ”  รูปอันใดเป็นอนาคตจะบังเกิดในภพอันเป็นลำดับนั้น เมื่อบังเกิดแล้วรูปนั้นก็จะสิ้นไปฉิบหายไป ในภพอันเป็นลำดับนั้นเป็นแท้ ที่จะยืนยงคงอยู่ต่อสืบไปในภพเบื้องหน้ากว่านั้นหามิได้ มีสภาวะเป็นอนิจจังด้วยอรรถว่าสิ้นไปฉิบหายไปไม่ยั่งไม่ยืนไม่มั่นไม่คง แต่บรรดารูปทั้งปวงที่จะเกิดในอนาคตนั้น สุดแท้แต่เกิดมาในภพใดชาติใด ก็จะฉิบหายไปสิ้นในภพนั้นในชาตินั้น จะยืนยงคงอยู่ได้โดยน้อยแต่สักสองภพก็คงอยู่บ่มิได้ เกิดชาติใดก็จะตายชาตินั้นเกิดภพใดก็จะตายภพนั้น ปัญญาอันพิจารณารูปในอนาคตเบื้องหน้าโดยอนิจจังดังพรรณนามาฉะนี้แลจัดเป็นสัมมัสนญาณคำรบ ๒ 


  แลสัมมัสนญาณคำรบ ๓ นั้น พิจารณารูปในปัจจุบันโดยอนิจจังว่า  “ยํ ปจฺจุปฺปนฺนํ รูปนฺติปิ อิเธว ขียติ น อิโต คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา ”  รูปอันใดเป็นปัตยุบันนั้น เมื่อบังเกิดอยู่ในปัจจุบันภพนี้รูปนั้นเทียรย่อมฉิบหายไปสิ้นไปในปัจจุบันภพนี้เป็นแท้ จะยืนยงคงอยู่สืบต่อไปในเบื้องหน้าแต่ปัจจุบันนี้หาบ่มิได้ เกิดชาตินี้ก็ฉิบหายบรรลัยไปในชาตินี้ เอาเที่ยงเอาจริงบ่มิได้ มีสภาวะเป็นอนิจจัง ด้วยอรรถว่าฉิบหายไปสิ้นไปไม่มั่นไม่คง ปัญญาพิจารณารูปในปัจจุบันโดยอนิจจังดังนี้แล จัดเป็นสัมมัสสนญาณที่ ๓ 


  สัมมัสสนญาณที่ ๔ นั้น พิจารณารูปภายในโดยอนิจจังว่า  “ยํ อชฺฌตฺตํ ตํปิ อชฺฌตฺตเมว ขียติ น พหิทุธภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา ”  รูปอันใดเป็นภายในบังเกิดขึ้นภายใน เมื่อบังเกิดแล้ว รูปนั้นก็จะสิ้นไปฉิบหายไปในภายใน เมื่อบังเกิดแล้ว รูปนั้นก็จะสิ้นไปฉิบหายไปในภายใน จะได้ยืนยงคงอยู่สืบต่อไปจนถึงเป็นพหิทธารูป เป็นรูปภายนอกนั้นหาบ่มิได้ รูปภายในนั้น เทียรย่อมสิ้นไปในภายในฉิบหายไปในภายในเป็นแท้ เหตุฉะนี้รูปภายในนั้นนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าเป็นอนิจจัง ด้วยอรรถว่าสิ้นไป ฉิบหายไป ไม่มั่นไม่คง ปัญญาพิจารณารูปภายในโดยอนิจจังดังนี้แล จัดเป็นสัมมัสนญาณที่ ๔ 


  แลสัมมัสสนญาณที่ ๕ นั้น พิจารณารูปภายนอกโดยอนิจจังว่า  “ ยํ พหิทฺธาเยว ตํปิ พหิทฺธาเยว ขียติ น อชฺฌตฺตภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา”  รูปอันใดเป็นภายนอกบังเกิดภายในภายนอก รูปอันนั้นเทียรย่อมสิ้นไปฉิบหายไปในภายนอกนั้นเป็นแท้ จะได้ยั่งยืนอยู่จนตราบเท่าถึงเป็นอัชฌัตตะรูป เป็นรูปภายในนั้นหามิได้ รูปภายนอกนั้นมีแต่จะสิ้นไปภายนอกฉิบหายประลัย ไปในภายนอกเป็นอนิจจังด้วยอรรถว่าสิ้นไปไม่ยั่งไม่ยืนไม่มั่นคง ปัญญาพิจารณารูปภายนอกโดยอนิจจังดังนี้ จัดเป็นสัมมัสสนญาณที่ ๕ 


  แลสัมมัสสนญาณที่ ๖ นั้น พิจารณารูปอย่างหยาบโดยอนิจจังว่า  “ยํ โอฬาริกํ ตํปิ ตตฺเถว ขียตํ น สุขุมภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา ”   รูปอันใดเป็นรูปอันหยาบ บังเกิดขึ้นเป็นรูปอันหยาบแล้วก็สิ้นไปฉิบหายไปในที่อันบังเกิดนั้นเอง จะได้ยืนยงคงอยู่จนตราบเท่าถึงเป็นสุขุมรูป เป็นรูปอย่างละเอียดนั้นหาบ่มิได้เกิดในที่หยาบก็ฉิบหายไปในที่หยาบ สิ้นไปในที่หยาบ เป็นอนิจจังด้วยอรรถว่าสิ้นไป ไม่มั่นไม่คง ปัญญาพิจารณารูปอย่างหยาบโดยอนิจจังดังนี้แล จัดเป็นสัมมัสสนญาณที่ ๖ 


  แลสัมมัสสนญาณที่ ๗ นั้น พิจารณารูปอย่างละเอียดโดยอนิจจังว่า  “ ยํ สุขุมํ ตํปิ ตตฺเถว ขียติ น โอฬาริกภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถว วา”   รูปอันใดเป็นรูปอย่างละเอียด บังเกิดเป็นรูปอันละเอียดแล้ว ก็สิ้นไปฉิบหายไปในที่อันบังเกิดนั้นเอง จะได้ยืนยงคงอยู่จนตราบเท่าถึงเป็นโอฬาริกรูป เป็นรูปอย่างหยาบนั้นหาบ่มิได้ เกิดในส่วนอันละเอียด ก็สิ้นไปในส่วนอันละเอียด เป็นอนิจจังไม่ยั่งไม่ยืน ฉิบหายไปสิ้นไป ไม่มั่นไม่คงไม่เที่ยงไม่แท้ ปัญญาพิจารณารูปอย่างละเอียด โดยอนิจจังดังนี้แล จัดเป็นสัมมัสสนญาณคำรบ ๗ 


  แลสัมมัสสนญาณคำรบ ๘ นั้น พิจารณารูปอย่างชั่วโดยอนิจจังว่า  “ยํ หีนํ ตตฺเถน ขียตํ น ปณีตภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา”  รูปอันใดเป็นรูปอย่างชั่ว บังเกิดขึ้นเป็นรูปอย่างชั่วแล้ว ก็สิ้นไปฉิบหายไปในที่บังเกิดนั้นเอง จะได้ตั้งอยู่ตราบเท่าได้ประณีตรูป เป็นรูปอย่างดีอย่างประณีตนั้นหาบ่มิได้ เกิดเป็นส่วนอันชั่ว ก็สิ้นไปฉิบหายไปในส่วนอันชั่ว ควรจะเป็นอนิจจังสังเวชนี่หนักหนา ปัญญาพิจารณารูปที่ชั่วโดยอนิจจังดังนี้แล จัดเป็นสัมมัสสนญาณคำรบ ๘ 


  แลสัมมัสสนญาณคำรบที่ ๙ นั้น พิจารณารูปอย่างประณีตโดยอนิจจังว่า  “ ยํ ปณีตํ ตํปิ ตฺตเถว ขียติ น หีนภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา”  รูปที่อย่างประณีตนั้น เมื่อบังเกิดแล้วก็สิ้นไปในส่วนอันประณีต จะได้ตั้งอยู่เป็นอันเที่ยงอันแท้หาบ่มิได้ จะถึงซึ่งภาวะเป็นหีนรูปหาบ่มิได้ ยังอยู่เป็นส่วน ๆ รูปแล้วก็สิ้นไปในส่วนแห่งประณีตรูป ปัญญาพิจารณาพระอนิจจัง ซึ่งบังเกิดมีในประณีตรูปนี้แล จัดเป็นสัมมัสสนญาณคำรบที่ ๙ 


  แลสัมมัสสนญาณคำรบที่ ๑๐ นั้น พิจารณารูปอันอยู่ไกลโดยอนิจจังว่า  “ ยํ ทูเร ตํปิ ตตฺเถว ขียติ น สนฺติเกภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา”  รูปอันใดเป็นทูเรรูปอันอยู่ในประเทศอันไกลนั้น  “ตตฺเถว ขียติ ”  รูปนั้นยังมิทันที่จะเป็นสันติเกรูป ยังมิทันที่จะมาถึงในที่ใกล้ ก็สิ้นไปฉิบหายไปในที่ใกล้นั้นเอง 


  อันธรรมดารูปธรรมนี้อายุยืน ๑๗ ขณะจิต จะได้ยืนยงไปหว่า ๑๗ ขณะจิตนั้นหาบ่มิได้ สุดแท้แต่บังเกิดครบ ๑๗ ขณะจิต แล้วก็ดับต่อ ๆ กันไปโดยลำดับ ๆ เหตุฉะนี้ สมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงมีพระพุทธฎีกาโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาว่า รูปที่อยู่ไกลเป็นทูเรรูปนั้น ยังมิทันที่จะมาใกล้ ยังมิทันที่จะเป็นสันติเกรูปก็สิ้นไปฉิบหายไปในที่ใกล้นั้นเอง จะยั่งจะยืนจะมั่นจะคงจะเที่ยงจะแท้หาบ่มิได้ ปัญญาพิจารณารูปอันอยู่ไกลโดยอนิจจังดังนี้แล จัดเป็นสัมมัสสนญาณคำรบที่ ๑๐ 


  แลสัมมัสสนญาณคำรบที่ ๑๑ นั้น พิจารณารูปอันอยู่ใกล้โดยอนิจจังว่า  “ยํ สนฺติเก ตํปิ ตตฺเถว ขียติ น ทูเรภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺถน วา ”   รูปอันใดเป็นสันติเกรูปอยู่ในประเทศที่ใกล้   “ ตตฺเถว ขียติ”  รูปนั้นยังมิทันจะเป็นทูเรรูป ยังมิทันที่จะไปถึงประเทศที่ไกล ๆ ก็สิ้นไปฉิบหายไปในที่ใกล้นั้นเอง เพราะเหตุรูปธรรมนี้อายุยืน ๑๗ ขณะจิต เกิดเร็วดับเร็วนี้หนักหนา ควรจะเป็นอนิจจังสังเวชยิ่งนัก ปัญญาพิจารณารูปอันอยู่ใกล้โดยอนิจจังดังนี้แล จัดเป็นสัมมัสสนญาณคำรบ ๑๑ โดยนัยประเภทแห่งโอกาสปริจเฉทที่สำแดงแล้วแต่หลัง 


  แต่สัมมัสสนญาณที่พิจารณารูปโดยทุกขัง พิจารณารูปโดยอนัตตานั้น เมื่อจำแนกออกโดยประเภทแห่งโอกาสปริจเฉทนั้น ก็จัดเป็นสัมมัสสนญาณ ๑๑ ประการ ๆ เหมือนกันกับสัมมัสสนญาณที่พิจารณารูปโดยอนิจจังแปลกกันแต่ว่า  “ทุกขํ ภยตฺเถน อนตฺตา อสารกตฺเถน ”  แปลกกันแต่เท่านี้ อื่น ๆ จะได้แปลกกันหาบ่มิได้ กิจที่จะพิจารณารูปในอดีตแลอนาคตแลปัจจุบัน พิจารณารูปภายในภายนอก พิจารณารูปอย่างหยาบอย่างละเอียดอย่างชั่วอย่างดี อยู่ไกลอยู่ใกล้นั้น เหมือนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว จะได้ผิดทำนองเดียวกับหาบ่มิได้ แปลกกันแต่ที่กำหนดจิตโดยอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สัมมัสสนญาณ ๑๑ ในเบื้องต้นนั้นกำหนดจิตโดยพระทุกขัง สัมมัสสนญาณในเบื้องปลายนั้นกำหนดจิตโดยพระอนัตตา 


  กำหนดจิตโดยทุกขังนั้นให้ว่า  “ ทุกขํ ภยตฺเถน”  เมื่อกำหนดจิตโดยอนัตตานั้นให้ว่า  “ อนตฺตา อสารกตฺเถน”  ในบทว่า  “ทุกขํ ภยตฺเถน ”  นั้นมีอรรถอธิบายว่ารูปในอดีตแลอนาคตแลปัจจุบันรูปภายในภายนอกอย่างหยาบอย่างละเอียดอย่างชั่วอย่างดี อนู่ไกลแลอยู่ใกล้นั้นเทียรย่อมกอปรไปด้วยทุกข์มีชาติทุกข์เป็นประธาน เกิดมาเป็นรูปแล้วก็มีทุกข์เป็นเบื้องหน้า มีแต่ทุกข์เป็นที่สุด ชราแลพยาธิแลมรณะนั้นติดตามรัดรึงตรึงตรา ติดตามเบียดเบียนล้างผลาญอยู่ทุกเมื่อ สุดแท้แต่รูปขึ้นแล้วก็มีกองทุกข์กองภัยกองอุปัทวอันตรายตกต้องย่ำยีบีฑา โดยสภาวะแห่งตนอันจะเปล่าปลอดรอดพ้นจากกองทุกข์กองภัยนั้นไม่มีเลยเป็นอันขาด เหตุฉะนี้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร จึงแสดงพระสัทธรรมเทศนาสั่งสอนให้พระโยคาพจรผู้พิจารณารูปโดยทุกข์นั้นให้เจริญภาวนาว่า  “ ทุกขํ ภยตฺเถน”  ก็มีด้วยประการฉะนี้ 


  แล้วในบทว่า  “อนตฺตา อสารกตฺเถน ”  นั้น มีอรรถอธิบายว่า รูปธรรมทั้งปวงนี้ เมื่อพิจารณาไปโดยปรมัตอรรถอันสุขุมภาพนั้นแต่ล้วนใช่ตัวใช่ตนอาตมา  “อสารกตฺเถน ”  ด้วยอรรถว่าหาแก่นสารมิได้แต่สักสิ่งสักอัน เมื่อพิจารณาดูรูปในอดีตถอยหลังไปตั้งแต่ ๑ ชาติ ๒ ชาติ ๓ ชาติ ๔ ชาติ ๕ ชาติ ๖ ชาติ ๗ ชาติ ๘ ชาติ ๙ ชาติ ๑๐ ชาติ ๑๑ ชาติ ๑๒ ชาติ ๑๐๐ ชาติ ๑,๐๐๐ ชาติ ๑๐,๐๐๐ ชาติ ๑๐๐,๐๐๐ ชาติ ตราบเท่าถึงอเนกอนันตชาติ จะได้มีรูปอันใดอันหนึ่งเป็นเก่นสารมาตรว่าหน่อยหนึ่งหาบ่มิได้ พิจารณาไปข้างฝ่ายอนาคตเบื้องหน้านั้นเล่าก็ล้วนไม่เป็นแก่นสาร ใช่อาตมาใช่ของแห่งอาตมาอธิบายว่าถ้ารูปเป็นของอาตมาอยู่แล้ว ก็จะบังคับปัญชาจะว่ากล่าวสั่งสอนได้ จะไม่ป่วยไม่ไข้จะไม่กระทำให้ได้รับความลำบากเวทนา สัตว์ทั้งปวงก็จะอยู่เป็นเป็นสุขปราศจากโรคาพยาธิ เพราะเหตุที่รูปอยู่ในบังคับบัญชาแห่งตน นี่สิรูปหาอยู่ในบังคับไม่ ว่าไรก็ไม่ฟังดื้อดึงนี่หนักหนา ว่าไม่ให้เจ็บก็เจ็บ ว่าไม่ให้แก่ก็ขืนแก่ ว่าไม่ให้ตายก็ขืนตาย ตกว่าไม่ฟังถ้อยฟังคำเลย ว่าไม่ให้ผมหงอกก็ขืนหงอก ว่าไม่ให้ฟันหักก็ขืนหัก ว่าไม่ให้หนังเหี่ยวก็ขืนเหี่ยว ว่าไม่ให้ตามืดก็ขืนมืด ตกว่าสารพัดจะแปรปรวนไปทุกสิ่งทุกประการ ไม่อยู่ในบังคับบัญชาแห่งตน ไม่อยู่ในถ้อยในคำในโอวาทความสั่งสอนแห่งตน เหตุฉะนี้จึงจะเห็นแท้ว่าใช้อาตมาใช่ของแห่งอาตมา จะหาแก่นสารบ่มิได้ไม่เป็นอาตมาไม่เป็นของแห่งอาตมา แต่รูปในอดีตแลอนาคตเท่านั้นหาบ่มิได้ ถึงรูปในปัจจุบันนี้ก็เปล่าจากแก่นสาร ใช่อาตมาใช่ของอาตมาเหมือนกัน พิจารณาดูรูปภายในตัวเองนี้ เห็นว่าไม่เป็นแก่นสาร ใช่อาตมาใช่ของอาตมา แล้วพิจารณาดูรูปผู้อื่น ๆ อันเป็นรูปภายนอกนั้นเล่า ก็ไม่เป็นแก่นสาร ใช่ตัวใช่ตนเหมือนกันสิ้น จะได้แปลกประหลาดกันหาบ่มิได้ แต่ล้วนลงมาทำนองคลองพระอนัตตาสิ้นด้วยกัน ดูรูปที่หยาบ ๆ นั้นเห็นว่าเป็นอนัตตาแล้ว เหลียวดูรูปที่ละเอียดนั้น ก็เป็นอนัตตาเหมือนกัน เป็นแบบอันเดียวกันสิ้นทั้งนั้น ดูรูปที่ชั่วที่พึงเกลียดพึงชังนั้น เห็นว่าเป็นอนัตตาหาแก่นสารมิได้ แล้วกลับมาดูรูปที่งามหาที่ดีประณีตบรรจงนั้นก็เป็นอนัตตาหาแก่นสารมิได้สิ้นด้วยกัน พิจารณาดูรูปที่อยู่าใกล้ ๆ นั้นก็เป็นอนัตตา พิจารณาดูรูปที่อยู่ไกล ๆ ก็เป็นอนัตตา 


  แท้จริงเมื่อพิจารณาโดยปรมัตถ์ พิจารณาโดยละเอียดนั้น รูปธรรมนี้ใช่ตัวใช่ตนใช่ของอาตมา อันจะกำหนดตามลัทธิดิรัตถีย์ว่ารูปนี้เป็นผู้อยู่เป็นผู้พำนักอาศัย รูปนี้เป็นผู้กระทำเป็นผู้ตกแต่ง รูปนี้เป็นผู้เสวยสุขแลทุกข์ รูปนี้อยู่ในอำนาจประพฤติตามอำนาจอันกำหนดเห็นดังนี้ ได้ชื่อว่าเห็นบ่มิชอบ ได้ชื่อว่าเห็นวิปริตเอาสัตย์เอาจริงบ่มิได้ เป็นคำสมมกิว่าเอาตามอัชฌาสัย ว่าตามถนัดแห่งตนตามชอบใจแห่งตนว่าโดยปรมัตถ์ว่าโดยสัจโดยแท้นั้น รูปนี้บ่มิได้เป็นอาตมา บ่มิได้เป็นของแห่งอาตมา บ่มิได้อยู่ในอำนาจแห่งตน บ่มิได้ประพฤติตามอำนาจแห่งตน เหตุฉะนี้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรมหาเถรเจ้าผู้ยิ่งด้วยปัญญา จึงแสดงพระสัทธรรมเทศนาสั่งสอนว่าให้พระโยคาพจรผู้พิจารณารูปโดยอนัตตานั้นเจริญภาวนาว่า  “ อนตฺตา อสารกตฺเถน”  ก็มีด้วยประการฉะนี้ 


  นัยหนึ่งพระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดี ปรารถนาจะแสดงพิธีในที่มนสิการ กำหนดกฏหมายพระอนิจจาทิลักษณะนั้น ด้วยอาการต่าง ๆ ปรารถนาจะแสดงเป็นปริยายผลัดเปลี่ยนถ้อยคำ ในมนสิการพิธีให้เป็นหลายอย่างต่าง ๆ กัน จึงกล่าวพระบาลีเป็นคำเปลี่ยนสืบต่อไปว่า 


   “รูปํ อตีตานาคตปจฺจปฺปนฺนํ อนิจฺจํ สงฺขตํ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ ขยธมฺมํ วยธมฺมํ วิราคธมฺมํ นิโรธธมฺมํ”   


  อธิบายว่า รูปทั้งปวงแต่บรรดาที่เป็นอดีตแลอนาคตแลปัจจุบันนั้นเป็นอนิจจัง เทียรย่อมไม่เที่ยงไม่แท้ แปรปรวนวิปริตมีประการต่าง ๆ ไม่ยั่งไม่ยืนไม่มั่นไม่คง   “ สงฺขตํ”  รูปธรรมทั้งปวงนี้ปัจจัยคืออวิชชาแลตัณหากรรมแลอาหาร ประชุมแต่งโดยอันควรแก่กำลัง  “ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ ”  รูปธรรมทั้งปวงนี้ได้ชื่อว่า ปฏิจจสมุปปันนธรรมด้วยอรรถว่าอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยแล้วจึงบังเกิด บ่มิได้บังเกิดโดยธรรมดาแห่งตน   “ ขยธมฺมํ วยธมฺมํ”  รูปธรรมนี้มีสภาวะสิ้นไปฉิบหายไปเป็นปกติธรรมดา  “ วิราคธมฺมํ”  รูปนี้มีสภาวะอันนักปราชญ์พึงเหนื่อยพึงหน่ายพึงเกลียดพึงชัง  “ นิโรธธมฺมํ”  รูปนี้มีสภาวะดับสูญทำลายไปไม่เที่ยงไม่จริง   “เอโส นโย เวทนาทีสุ ”  นักปราชญ์พึงรู้ในกองเวทนาแลกองสัญญา กองสังขาร กองวิญญาณนั้นหมือนกันกับกองรูป 


  อธิบายว่า กาลเมื่อพิจารณารูปนั้นเจริญภาวนาว่า  “รูปํ อตีตา นาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อนิจฺจํ สงฺขตํ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ ขยธมฺมํ วยธมฺมํ วิราคธมฺมํ นิโรธธมฺมํ ”   ฉันใด กาลเมื่อพิจารณา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้น ก็พึงเจริญภาวนาให้เหมือนกันดังนั้น แปลกกันแต่ที่เป็นอิตถีลิงค์แลนปุงสกลิงค์ เมื่อพิจารณากองรูปนั้นให้ว่า   “รูปํ อตีตา นาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อนิจฺจํ สงฺขตํ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ ขยธมฺมํ วยธมฺมา วิราคธมฺมํ นิโรธธมฺมํ”  เมื่อพิจารณากองเวทนาให้ว่า  “เวทนา อตีตา นาคตปจฺจุปฺปนฺนา อนิจจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา ”  เมื่อพิจารณากองสัญญานั้นให้เจริญภาวนาว่า  “สญฺญา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา วิริคธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา ”  กาลเมื่อพิจารณากองสังขารนั้นให้เจริญภาวนาว่า  “ สงฺขารา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา”  กาลเมื่อพิจารณากองวิญญาณนั้น ให้เจริญภาวนาว่า  “ วิญฺญาณํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อนิจฺจํ สงฺขตํ ปฏิจฺจมุปฺปนฺนํ ขยธมฺมํ วยธมฺมํ วิราคธมฺมํ นิโรธธมฺมํ”  ตกว่าบาลีที่เจริญภาวนานี้มีระเบียงแห่งบทเหมือนกัน แปลกกันแต่ที่เป็นอิตถีลิงค์แลนปุงสกลิงค์ ก็มีด้วยประการฉะนี้ 


  แลกุลบุตรผู้มีเพียรบำเพ็ญพระวิปัสสนาญาณนั้น เมื่อพระวิปัสสนาปัญญาแก่กล้าแล้ว แลล่วงลุถึงพระอริยมรรคพระอริยผลนั้นนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า ในมรรควิถีที่พระอริยมรรคจะบังเกิดนั้น อนุโลมญาณบังเกิดขึ้นเป็นชั้นรองพระอริยมรรคนั้น แลพระโยคาพจรกุลบุตรผู้จะได้สำเร็จอนุโลมญาณ จะได้ลุแก่พระอริยมรรคนั้นย่อมทำได้ด้วยอำนาจสัมมัสสนญาณ อันพิจารณาสังขารธรรมโดยพระไตรลักษณะญาณอันอาการ ๔๐ แลอาการทั้งหลาย ๔๐ ทัศนั้น จักแสดงในเบื้องหน้า ในที่นี้จะยกไว้ก่อน ครั้นจะแสดงในที่นี้ความก็จะซ้ำไป เมื่อพระโยคาพจรกุลบุตรได้สำเร็จกิจในสัมมัสสนญาณแล้ว ลำดับนั้นให้พระโยคาพจรเจริญอุทยัพพยญาณสือต่อขึ้นไป 


  พิธีที่จักเจริญอุทยัพพยญาณนั้น ให้พระโยคาพจรพิจารณานิพพัตติลักษณะแห่งรูปขันธ์นั้นก่อนขันธ์ทั้งปวง 


  แต่ในนิพพัตติลักษณะแห่งรูปขันธ์สิ่งเดียวนั้น พึงพิจารณาให้ต่างกันออกเป็นลักษณะให้ได้ ๕ ประการ 


  ลักษณะเป็นปฐมนั้นให้พิจารณาว่า  “อวิชฺชาสมุทยา รูปสมุทโย ”  ว่ารูปขันธ์กองรูป ๒๘ ประการ คือ มหาภูตรูป ๔ อุปาทายรูป ๒๔ จะบังเกิดนั้นจะบังเกิดขึ้นลอย ๆ จะบังเกิดขึ้นเปล่า ๆ เปลือย ๆ นั้นหาบ่มิได้ อาศัยแก่อวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัย มีอวิชชาเป็นรากแล้วต้นลำกล่าวคือ รูปขันธ์นั้นจึงจะบังเกิดขึ้นได้ แท้จริงอวิชชาคือโมโหอันปกปิดซึ่งปัญญา พระไตรลักษณํ์กำกับเสียซึ่งจตุสัจจญาณ มิให้พิจารณาเห็นแจ้งในพระจตุราริยสัจจ์นั้น เป็นรากเป็นเง่าเป็นต้นเป็นเดิมให้บังเกิดรูปขันธ์ เกิดอวิชชาก่อนจึงเกิดรูปขันธ์ อวิชชายังบังเกิดเป็นปัจจัยอยู่ตราบให้ รูปขันธ์ก็ยังบังเกิดอยู่ตราบนั้น กิริยาที่พระโยคาพจรเจ้า พิจารณาเห็นรูปขันธ์บังเกิดแต่ปัจจัย คืออวิชชานั้นจัดเป็นลักษณะเป็นปฐม 


  แลลักษณะเป็นคำรบ ๒ นั้น ให้พิจารณาว่า  “ ตณฺหาสมุทยา รูปสมุทโย”  ว่ารูปขันธ์กองรูป ๒๘ จะบังเกิดนั้น จะบังเกิดแต่อวิชชาสิ่งเดียวนั้นหาบ่มิได้ ตัณหามีลักษณะให้ปรารถนารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถูกต้องแลธัมมารมณ์ต่าง ๆ ที่จำแนกแจกออกเป็นตัณหา ๑๐๘ ประการนั้น ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บังเกิดรูปขันธ์เหมือนกับอวิชชา 


   แท้จริงตัณหานี้ จัดเป็นรากแห่งรูปขันธ์อีกประการ ๑ รากคือ ตัณหายังมีอยู่ตราบใด ต้นลำคือรูปขันธ์ก็บังเกิดวัฒนาการอยู่ตราบนั้น 


  ตกว่ามีตัณหาก่อนแล้วจึงมีรูปเหมือนภายหลัง เกิดตัณหาก่อนแล้วจึงเกิดรูปเมื่อภายหลัง พึงรู้เถิดว่า กิริยาที่พระโยคาพจรเจ้าพิจารณาเห็นว่ารูปขันธ์บังเกิดแต่ปัจจัยคือตัณหานั้น จัดเป็นลักษณะคำรบ ๓ 


  แลลักษณะเป็นคำรบ ๓ นั้น ให้พระโยคาพจรเจ้าพิจารณาว่า  “กมฺมสมุทยา รูปสมุทโย”  รูปขันธ์นั้นใช่จะบังเกิดแต่อวิชชา แลตัณหาสองสิ่งเท่านั้นหาบ่มิได้ กุศลกรรมแลอกุศลกรรมนั้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บังเกิดรูปขันธ์เหมือนกันกับอวิชชาแลตัณหา เมื่อกุศลากุศลกรรมบังเกิดต้นเกิดลำ คือรูปขันธ์ ๆ จะบังเกิดแล้ว ๆ เล่า ๆ บ่มิได้สิ้นบ่มิได้สุด บ่มิได้หยุดบ่มิได้ยั้ง ตายแล้วเกิดเก่า เกิดแล้วดับ ๆ แล้วเกิดนับครั้งบ่มิได้นั้น ก็อาศัยแก่ราก คือกุศลากุศลกรรม ๆ ยังมีอยู่ตราบใด รูปขันธ์ก็จะบังเกิดสืบต่อติดเนื่องกันไปบ่มิรู้หยุดรู้สิ้นตราบนั้น มีกุศลากุศลกรรมก่อนแล้วจึงมีรูปเมื่อภายหลัง เกิดกุศลกรรมอกุศลกรรมก่อนแล้วจึงเกิดรูปเมื่อภายหลังผู้มีปัญญาพึงรู้เถิดว่ากิริยาที่พระโยคาพจรเจ้า พิจารณาเห็นว่ารูปขันธ์บังเกิดแต่ปัจจัยคือกุศลากุศลกรรมนั้น จัดเป็นลักษณะคำรบ ๓ 


  แลลักษณะเป็นคำรบ ๔ นั้น ให้พระโยคาพจรเจ้าพิจารณาว่า  “อาหารสมุทยา รูปสมุทโย”  ว่ารูปขันธ์นั้นใช่จะบังเกิดแต่อวิชชา แลตัณหา แลกุศลากุศลกรรม ๓ สิ่งเท่านั้นหาบ่มิได้ กวฬิงการาหารคือข้าวแลน้ำขนมของกินทั้งปวงนี้ ก็เป็นปัจจัยให้บังเกิดรูปขันธ์อีกประการ ๑ 


  แท้จริงอาหารนี้ เลี้ยงชีวิตอุปถัมภ์ค้ำชูรูปขันธ์ให้ถาวรวัฒนาการสัตว์ทั้งหลายจะมีเนื้อมีเลือดบริบูรณ์พูนเกิดผิวผ่องเป็นน้ำเป็นนวลนั้นก็อาศัยแก่อาหาร ถ้าไม่มีอาหารจะบริโภคแล้วเนื้อแลเลือดก็เหือดจะแห้งจะเสียสีเสียสัณฐาน จะสิ้นกำลังวังชาหิวโหยอิดโรยแรงไปตราบเท่าถึงแก่มรณภาพ อันรูปขันธ์บังเกิดแต่อาหารนี้ เห็นง่ายรู้ง่าย เห็นทั่วกันรู้ทั่วกัน จะได้ลี้ได้ลับหาบ่มิได้ พึงสันนิษฐานว่า กิริยาที่พระโยคาพจรเจ้าพิจารณาเห็นว่ารูปขันธ์บังเกิดแต่ปัจจัยคืออาหารนี้ จัดเป็นลักษณะคำรบ ๔ 


  แลลักษณะคำรบ ๕ นั้น คือเฉพาะพิจารณาแต่นิพพัตติลักษณะอธิบายว่า เฉพาะพิจารณาแต่ชาติกำเนิดแลกิริยาที่บังเกิดแห่งรูปแลอาการที่รูปเป็นขึ้นใหม่ ๆ มีขึ้นใหม่ ๆ เฉพาะพิจารณาแต่เท่านี้มิได้พิจาณาตลอดลงไปถึงอวิชชา แลตัณหากรรม แลอาการ อันเป็นมูลเหตุให้บังเกิดรูป ตกว่าละเหตุเสียพิจารณาเอาแต่ผล ละรากเสียพิจารณาเอาแต่ลำต้น พิจารณาตรงเอาแต่อาการที่รูปบังเกิดนี้แลเป็นลักษณะคำรบ ๙ สิริเข้ากันเป็นพีธีพิจารณารูปขันธ์ ฝ่ายข้างนิพพัตติลักษณะ ๕ ประการ 


   “รูปขนฺธสฺส อุทยํ ปสฺสนฺโน”   เมื่อพระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณานิพพัตติลักษณะเป็นนิพพัตติลักษณะแห่งรูปขันธ์ ต่างออกเป็นลักษณะ ๕ ประการ โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้ 


   “รูปขนฺธสฺส วยํ ปสฺสติ”  ลำดับนั้น พระโยคาพจรกุลบุตรจึงพิจารณาวิปริณามลักษณะ เห็นวิปริณามลักษณะแห่งรูปขันธ์นั้นต่างออกเป็นลักษณะ ๕ ประการ 


  ลักษณะเป็นปฐมนั้น พิจารณาเห็นว่า  “อวิชฺชานิโรธา รูปนิโรโธ”  ว่ารูปจะดับสูญเป็นอนุปปาทนิโรธ ดับขาดบ่มิได้เกิดอีกสืบไปในอนาคตนั้น อาศัยแก่ดับอวิชชา ตัดรากคืออวิชชาเสียได้ขาดเป็นสมุจเฉทปหาร ด้วยพระแสงแก้วคือ พระอรหัตตมัคคญาณอันคมกล้า อวิชชาสิ้นสูญ บ่มิจะกลับคืนมาบังเกิดอีกได้ ไม่มีรากคืออวิชชาแล้วกาลใด ต้นลำคือรูปขันธ์นั้น ก็จะดับจะสูญจะสิ้นจะสุด บ่มิอาจจะบังเกิดสืบไปในอนาคตนั้น ตกว่ารูปขันธ์จะดับขาดนี้ อาศัยแก่อวิชชาเป็นต้นเป็นเดิม ดับอวิชชาเสียได้ขาดจากสันดานแล้วรูปขันธ์จึงจะดับขาดจึงจะไม่บังเกิดสืบไปได้ พึงรู้ว่าอาการที่พระโยคาพจรพิจารณาเห็นว่ารูปขันธ์จะดับก็อาศัยแก่ดับต้นเหตุคืออวิชชานั้น จัดเป็นลักษณะเบื้องต้น ลักษณะเป็นปฐม 


  แลลักษณะเป็นคำรบ ๒ นั้น คือพระโยคาพจรพิจารณาเห็นว่า  “ตณฺหานิโรธา รูปนิโรโธ”  ว่ารูปละดับขาดนั้น อาศัยแก่ดับตัณหาเสียด้วย ตัณหาต้นขาดจากสันดานเป็นสมุจเฉทปหานแล้วรูปจึงจะดับขาดถึงอวิชชาจะดับแล้ว ถ้าตัณหายังมิได้ดับ ต้ณหายังไหลนองมองมูลอยู่ในสันดานตราบใด รูปก็จะบังเกิดอยู่ตราบนั้น ต่อเมื่อใดดับอวิชชาแล้วก็ดับตัณหาขาด ดับขาดทั้งอวิชชาแลตัณหาไม่มีติดพันอยู่ในสันดารแล้วนั้นแล รูปจึงจะขาดเป็นแท้บ่มิได้บังเกิดสืบไปในเบื้องหน้าได้ กิริยาที่พระโยคาพจรพิจารณาเห็นว่า รูปขันธ์จะดับอาศัยแก่ดับตัณหา อันนี้จัดเป็นลักษณะคำรบ ๒ 


  แลลักษณะเป็นคำรบ ๓ นั้น คือพระโยคาจรพิจารณาเห็นว่า  “กมฺมนิโรธา รูปนิโรโธ”  ว่ารูปจะดับขาดเป็นอุปปาทนิโรธนั้นอาศัยแก่ดับกุศลากุศลกรรมเสีย ด้วยตัดกุศลแลอกุศลเสียให้ขาดด้วยอำนาจพระอรหัตตมรรคแล้ว รูปจึงจะดับขาดจะไม่บังเกิดสืบไปได้ อันจะดับแต่อวิชชาแต่ตัณหา ไม่ดับกุศลกรรมเสียด้วยนั้นบ่มิอาจจะดับรูปให้ขาดได้ กุศลกรรมแลอกุศลกรรมนี้ ก็เป็นสำคัญในที่จะตกแต่งให้เกิดรูปเกิดกาย กุศลากุศลกรรมยังไม่ดับไม่สูญตราบใด รูปขันธ์นั้นก็ยังจะบังเกิดอยู่ตราบนั้น อันจะดับรูปขันธ์นั้นจำจะดับกุศลากุศลกรรม เสียให้ขาดก่อนจึงจะดับได้ นักปราชญ์พึงรู้ว่า กิริยาที่พระโยคาพจรพิจารณาว่าเห็น รูปขันธ์จะดับก็อาศัยแก่ดับกุศลากุศลกรรม อันนี้จัดเป็นลักษณะคำรบ ๓ 


  แลลักษณะเป็นคำรบ ๔ นั้น คือพระโยคาพจรพิจารณาเห็นว่า  “อาหารนิโรธา รูปนิโรโธ”  ว่ารูปจะดับนั้น อาศัยแก่อาหารด้วยประการหนึ่ง พึงรู้ว่าอาหารรัชชารูปนั้น เมื่อจะบังเกิดก็บังเกิดแต่อาหาร เมื่อจะดับนั้นก็ดับแต่อาหาร เป็นใจความว่า พระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณาเห็นว่า อาหารัชชารูปจะดับอาศัยแก่อาหารนั้นจัดเป็นลักษณะคำรบ ๔ 


  แลลักษณะคำรบ ๕ นั้น คือพระโยคาพจรเจ้าพิจารณาเฉพาะเอาแต่วิปริณามลักษณา เฉพาะพิจารณาเอาแต่กิริยาที่สิ้นสูญที่ดับทำลายแห่งรูป จะได้พิจารณาตลอดลงไปถึงกิริยาที่ดับอวิชชาแลดับตัณหา ดับกรรมแลอาหารอันเป็นต้นเหตุนั้นหาบ่มิได้ เฉพาะพิจารณาเอาแต่เบื้องปลายพิจารณาเอาแต่ผล พิจารณาเอาแต่ต้นแต่ลำในเบื้องบน บ่มิได้พิจารณาตลอดถึงรากถึงเง่า พิจารณาแต่ตื้น ๆ บ่มิได้ลึก เฉพาะเอาแต่ที่สิ้น ที่สูญที่ดับ ทำลายแห่งรูปนี้ แลจัดเป็นลักษณะคำรบ ๕ สิริด้วยกันจึงเป็นพิธีพิจารณารูปขันธ์ฝ่ายข้างวิปริณาธรรมลักษณา ๕ ประการ 


  ประมวลพิธีพิจารณาฝ่ายนิพพัตติลักษณะ ๕ วิปริณามลักษณะ ๕ เข้ากัน จึงเป็นลักษณะ ๑๐ ประการ 


  ยุติในรูปขันธ์ ประดับในห้องอุทยัพพยญาณ โดยนัยที่สมเด็จพระผู้มีพระภาค โปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาไว้ในอุทยัพพยญาณวิภังค์ 


  แลเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาขันธ์ ก็ประกอบด้วยลักษณะได้ละสิบ ๆ เหมือนกันสิ้น เวทนาขันธ์ก็ประกอบด้วยลักษณะ ๑๐ สัญญาขันธ์ก็ประกอบด้วยลักษณะ ๑๐ สังขารขันธ์ก็ประกอบด้วยลักษณะ ๑๐ วิญญาณขันธ์ก็ประกอบด้วยลักษณะ ๑๐ จักเป็นฝ่ายนิพพัตติลักษณะขันธ์ละห้า ๆ เป็นฝ่ายวิปริณามลักษณะนั้นขันธ์ละห้า ๆ เหมือนกันกับรูปขันธ์ แปลกกันแต่พิธีที่พิจารณาในอาการฐานเท่านั้น ข้อซึ่งพิจารณาว่า  “อาหารสมุทยา รูปสมุทโย อาหารนิโรธา รูปนิโรโธ”  ว่ารูปจะเกิดอาศัยแก่เกิดอาหาร รูปจะดับอาศัยแก่ดับอาหาร ข้อซึ่งพิจารณาอาหารอย่างนี้ให้พิจาณาแต่ในรูปขันธ์ ครั้นย่างเข้าเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์แล้ว ให้ยกพิธีพิจารณาอาหารนั้นออกเสีย เอาพิธีพิจารณาที่พิจารณานามรูปเข้าใส่แทน ครั้นย่างเข้าวิญญาณขันธ์ให้เอาพิธีพิจารณานามรูปเข้าใส่แทนตนว่ามีพิเศษในเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ ฝ่ายนิพพัตติลักษณะว่า  “ผสฺสสมุทยา เวทนาสมุทโย ผสฺสสมุทยา สญฺญาสมุทโย ผสฺสสมุทยา สงฺขารสมุทโย ”   


  อธิบายว่า เวทนาจะบังเกิดนั้น อาศัยแก่เกิดผัสสะ สัญญาจะเกิดนั้น อาศัยแก่เกิดผัสสะ สังขารจะบังเกิดนั้น อาศัยแก่เกิดผัสสะ 


  แลฝ่ายวิปริณามลักษณะนั้นว่า  “ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ ผสฺสนิโรธา สญฺญานิโรโธ ผสฺสนิโรธา สงฺขารนิโรโธ ”   


  อธิบายว่า เวทนาจะดับ อาศัยแก่ดับผัสสะ สัญญาจะดับ อาศัยแก่ดับผัสสะ สังขารจะดับ อาศัยแก่ดับผัสสะ มีพิเศษในเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นั้นฉะนี้ 


  แลพิธีพิจารณาพิเศษในวิญญาณขันธ์นั้น ฝ่ายนิพพัตติลักษณาว่า  “นามรูปสมุทยา วิญฺญาณสมุทโย”   ว่าจักขวาทิวิญญาณจะบังเกิดในอาศัยแก่บังเกิดนามรูป 


  แลฝ่ายวิปริณาลักษณะนั้นว่า  “นามรูปนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ”   ว่าจักขวาทิวิญญาณจะดับนั้น อาศัยแก่ดับนามรูป มีพิเศษในวิญญาณขันธ์ฉะนี้ 


  แลพิจารณา เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ให้เห็นว่าบังเกิดแต่อวิชชาแลตัณหา แลกุศลากุศลกรรมนั้น ก็เหมือนกันกันในที่แสดงแล้วในรูปขันธ์ 


  ตกว่าขันธ์แต่ละอัน ๆ นั้นมีนิพพัตติลักษณะ ๔ ประการ วิปริณามลักษณะ ๕ ประการ สิริเข้าด้วยกันทั้งห้าขันธ์นั้น เป็นนิพพัตติลักษณะ ๒๕ วิปริณามลักษณะ ๒๕ ประการ 


  ประมาลนิพพัตติลักษณะ แลวิปริณามลักษณะเข้ากันทั้งสิ้น จึงเป็นลักษณะ ๕๐ ทัศ ประดับในอุทยัพพยญาณด้วยประการฉะนี้ 


  ครั้นเมื่ออุทยัพพยญาณบังเกิดดังนี้แล้ว ในระหว่างนั้นจึงบังเกิดอุปกิเลส ๑๐ ประการ 


   “โอภาเส”  แสงอันสว่างเกิดแต่วิปัสสนาจิต ซ่านออกไปจากสรีราพยพ ๒ คือ ปีติทั้ง ๕ มีขุททกาปีติเป็นอาทิ เกิดพร้อมด้วยวิปัสสนาจิต ๑ คือ   “ปสฺสทฺธิยุคฺคลํ”  เกิดด้วยวิปัสสนาให้ระงับความกระวนกระวายในกายแลจิตนั้น ๑ 


   “อธิโมกฺโข”  คือศรัทธาอันมีกำลัง ประกอบด้วยพระวิปัสสนาจิต ๑ 


   “ปคฺคาโห”  คือความเพียร อันประกอบด้วยวิปัสสนาจิต มิได้หย่อนมิได้คร่านัก ๑ 


   “สุขํ”  คือวิปัสสนา อันประณีตยิ่งนัก ๑ 


   “ญานํ”  คือวิปัสสนาญาณ อันกล้ายิ่งนัก ๑ 


   “อุปฏฺฐานํ”  คือสติอันประกอบด้วยวิปัสสนาจิต อาจเห็นจะระลึกซึ่งกิจอันกระทำสิ้นกาลช้านานเป็นอาทิ ๑ 


   “อุเปกฺขา”  คือวิปัสสนูเบกขา อันบังเกิดมัธยัสถ์ในสังขารแลอาวัชชนูเบกขา อันบังเกิดในมโนทวาร มัธยัสถ์ในสังขาร ๑ “นิกนฺติ”  คือตัณหาอันมีอาการอันละเอียด กระทำอาลัยในวิปัสสนา ๑ 


  แลธรรม ๑๐ ประการ มีอาทิคือโอภาส ชื่อว่าอุปกิเลส เพราะเหตุบังเกิดมานะทิฏฐิ สำคัญว่าอาตมาถึงมรรคผล เป็นที่เศร้าหมองแห่งวิปัสสนา มีให้เจริญขึ้นไปได้ ให้ยับยั้งหยุดความเพียรแต่เท่านั้น 


  เมื่อุปกิเลสบังเกิดขึ้นดังนี้ ปัญญาแห่งพระโยคาพจรกำหนดพิพากษาเข้าใจว่า ธรรมทั้งหลายมีอาทิ คือโอกาสนี้ เป็นอุปกิเลสแก่วิปัสสนาใช่ทางมรรคผล วิปัสสนาอันดำเนินตามวิปัสสนาวิถี โดยอันดับตามวิปัสสนาภูมิ มีอาทิคืออุทยัพพยญาณ ตราบเท่าถึงอนุโลมญาณนั้นต่างหาก เป็นหนทางมรรคผล ปัญญาอาคันตุกะบังเกิดกำหนดรู้ทางมรรคผลและใช้ทางมรรคผลได้ดังนี้ในกาลใด ก็ได้ชื่อว่ามัคคาญาณทัสสนะบังเกิดในสันดานกาลนั้น 


  จบมัคคาญาณทัสสนวิสุทธิแต่เท่านี้ 


  แต่นี้จะวิสัชชาในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิสืบต่อไป 


  ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินั้น มิใช่อื่นมิใช่ไกล ได้แก่วิปัสสนาปัญญาในเบื้องบุรพภาค ๘ ประการ มีอุทยัพพยญาณเป็นต้น มีสังขารุเบกขาญาณเป็นยอด แต่บรรดาที่บริสุทธิ์ปราศจากอุปกิเลสกับสัจจานุโลมิกญาณ ๑ เป็นคำรบ ๙ 


  สัจจานุโลมิกญาณนี้ มิใช่อื่นใช่ไกล คืออนุโลมชวนะซึ่งบังเกิดเป็นที่รองแห่งพระอริยมรรค นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า วิปัสสนา ๙ ประการคือ อุทยัพพยญาณ ภัคคญาณ ภยตูปัฏฐานญาณ อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ มุญจิตุกามยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเปกขาญาณ สัจจานุโลมิกญาณ นี้แลจัดได้ชื่อว่าปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ เพราะพ้นจากอุปกิเลสดำเนินตามวิปัสสนาวิถี สูงขึ้นไป ๆ ถึงที่ใกล้พระอริยมรรคเหตุดังนั้นพระโยคาพจรกุลบุตรผู้มีปัญญาปรารถนาจะยังปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินี้ ให้บริบูรณ์ในสันดาน ก็พึงกระทำเพียรเจริญวิปัสสนาปัญญามีอุทยัพพยญาณเป็นต้น แต่บรรดาที่พ้นจากอุปกิเลสนั้น เจริญให้กล้าหาญตราบเท่าดำเนินขึ้นถึงอนุโลมญาณ ยึดหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ 


  มีคำปุจฉาว่า อุทยัพพยญาณนี้ พระโยคาพจรได้เจริญในกาลเมื่อปฏิบัติซึ่งมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินั้นแล้วเหตุไฉนจึงให้เจริญอุทยัพพยญาณอีกเล่า อาศัยแก่ประโยชน์เป็นประการใด 


  วิสัชชนาว่า ข้อซึ่งให้เจริญอุทยัพพยญาณอีกนั้น มีประโยชน์จะให้กำหนดกฏหมายซึ่งอนิจจาทิลักษณะ ๆ ที่ยังไม่แจ้งนั้น จะให้เห็นแจ้งประจักษ์โดยอันควร จึงให้เจริญอุทยัพพยญาณซ้ำอีกเล่า 


  แท้จริงอุทยัพพยญาณที่เจริญ ในห้องมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินั้นยังเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ด้วยมลทิลนิรโทษ คืออุปกิเลสทั้ง ๑๐ ประการ ยังหาผ่องใส่บริสุทธิ์ไม่ บ่มิอาจที่จะกำหนดกฏหมายไตรพิธลักษณ์ได้โดยสัจจ์โดยแท้ อุทยัพพยญาณที่พระโยคาพจรเจริญซ้ำใหม่ เจริญในห้องแห่งปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินี้ บริสุทธิ์ปราศจากจากอุปกิเลสอาจสามารถจะให้กำหนดกฏหมายซึ่งไตรพิธลักษณะได้โดยอันควรแน่แท้ เหตุดังนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงพระมหากรุณา โปรดให้พระโยคาพจรเจริญอุทยัพพยญาณซ้ำอีก ในกาลเมื่อปฏิบัติในห้องปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินี้ 


  จึงมีคำปุจฉาว่า อาศัยเหตุที่พระโยคาพจรไม่กระทำมนสิการในธรรมดังฤๅ พระไตรลักษณ์จึงไม่ปรากฏ ธรรมสิ่งดังฤๅปกปิดไว้ พระไตรลักษณ์จึงไม่ปรากฏ 


  วิสัชชนาว่า อนิจจลักษณะจะไม่ปรากฏแจ้ง อาศัยเหตุที่พระโยคาพจรมิได้กระทำมนสิการในกิริยาที่บังเกิดและฉิบหาย นัยหนึ่งว่าสันตติปกปิดกำบังอยู่ อนิจจลักษณะจึงบ่มิได้ปรากฏ 


  แลทุกขลักษณะจะไม่ปรากฏแจ้งนั้น อาศัยเหตุที่พระโยคาพจรบ่มิได้กระทำมนิสิการในกิริยาที่อาพาธเบียดเบียนเนือง ๆ นัยหนึ่งว่าอิริยาบถปกปิดกำบังอยู่ ทุกขลักษณะจึงบ่มิได้ปรากฏ 


  แลอนัตตลักษณะจะไม่ปรากฏแจ้งนั้น อาศัยที่พระโยคาพจรบ่มิได้กระทำมนสิการในพิธีพิจารณาพรากธาตุทั้ง ๔ ให้ต่างออกเป็นแผนก ๆ นัยหนึ่งว่าฆนสัญญาปกปิดกำบังอยู่ อนัตตลักษณะจึงบ่มิได้ปรากฏ 


  มีคำปุจฉาว่า สันตติที่ปกปิดอนิจจลักษณะไว้นั้น จะได้แก่สิ่งดังฤๅ 


  วิสัชชนาว่า สันตตินั้นใช่อื่นใช่ไกล ได้แก่สภาวะวืบต่อแห่งชีวิตลักษณะที่เห็นว่าชีวิตจะยั่งยืน จะสืบต่อไปสิ้นวันคืนเดือนปีเป็นอันมากนี้แล พระอรรถกถาจารย์เจ้าเรียกว่าสันตติปิดป้องกำบังอนิจจลักษณะไว้มิให้เห็นอนิจจลักษณะโดยอันควรแน่แท้ 


  ก็ไฉนจึงจะเห็นอนิจจลักษณะโดยอันควรแน่แท้ได้ อ้อถ้าปรารถนาจะให้เห็นอนิจจลักษณะ โดยอันควรแน่แท้นั้นพึงอุตสาหะเพียรพยายามที่จะกีดกันสันตติออกเสียให้ห่างไกล อย่าให้สันตตินั้นปิดป้องกำบังอยู่อนิจจลักษณะจึงจะปรากฏโดยอันควรแน่แท้ 


  กระทำไฉนเล่า จึงจะกีดกันสันตติออกเสียให้ห่างไกลได้ จะปฏิบัติเป็นประการใด จึงจะพรากสันตติออกได้ 


  อ้อ ถ้าปรารถนาจะกันเสียซึ่งสันตติ จะพรากสันตติออกเสียให้ห่างไกลนั้น พึงอุตสาหะมนสิการกำหนดกฏหมายให้เห็นที่เกิดและที่ฉิบหายแห่งสังขารธรรม อย่าได้ประมาท พึงคิดถึงความตายจงเนือง ๆ พิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรมนี้เร็วที่จะดับจะทำลาย จะยั่งจะยืนจะมั่นจะคงนั้นหาบ่มิได้ เกิดมาแล้วก็มีแต่จะดับสูญเป็นที่สุด กองแห่งรูปธรรมนามธรรมทั้งปวงนี้ มีแต่จะฉิบหายทำลายไปเป็นเบื้องหน้า รูปขันธ์นี้มีครุวนาดุจดังว่าก้อนแห่งฟองน้ำ อันลอยไปตามกระแสน้ำแล้วก็แตกทำลายแล้ว ยังไม่เร็วพลัน รูปขันธ์นี้ว่าเร็วที่จะทำลายแล้ว ยังไม่เร็วเท่าเวทนาขันธ์อีกเล่า 


  เวทนาขันธ์นี้เร็วนักหนาที่จะแปรปรวน เร็วนักหนาที่จะดับจะทำลาย ทีครุวนาดุจปุ่มเปือกแห่งน้ำ อันเร็วที่จะแปรจะปรวน เร็วที่จะแตกจะทำลาย ฟองน้ำที่เป็นก้อน ๆ ลอยไปลอยมาตามกระแสน้ำนั้นว่าเร็วแตกเร็วทำลายแล้วจะได้เร็วเท่าปุ่มเปือกแห่งน้ำนั้นหาบ่มิได้ ปุ่มเปือกน้ำที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ผุดขึ้นเป็นเม็ด เหนือพื้นน้ำด้วยกำลังกระแสน้ำกระทบน้ำนั้นเร็วแตกเร็วทำลายยิ่งขึ้นไปกว่าฟองน้ำที่เป็นก้อน ๆ แลมีครุวนาฉันใดเวทนาขันธ์นี้ก็เร็วที่จะแปรปรวน เร็วที่จะดับจะทำลายยิ่งขึ้นไปกว่ารูปขันธ์มีอุปไมยดังนั้น 


  สัญญาขันธ์นี้ก็จะแปรปรวน เร็วที่จะดับจะทำลายยิ่งขึ้นไป มีอุปมาดุจดังว่าพยับแดดอันปรากฏและอันตรธานหายไปเป็นอันเร็วพลัน 


  สังขารขันธ์เล่าก็หาแก่นสารบ่มิได้ มีครุวนาดุจต้นกล้วยอันปราศจากแก่น

วิญญาณขันธ์นั้นเล่า เทียรย่อมล่อลวงให้ลุ่มให้หลงมีครุวนาดุจบุคคลที่เป็นเจ้ามารยา จะยั่งจะยืนจะมั่นจะคงนั้นหาบ่มิได้ 


   เมื่อมีสติปัญญามนสิการกำหนดกฏหมาย เห็นที่เกิดและฉิบหายแห่งอุปทานขันธ์ทั้ง ๕ มิได้เห็นว่าขุนธ์ทั้ง ๕ นั้นจะยั่งจะยืนจะสืบต่อไปสิ้นวันคืนเดือนปีเป็นอันมากแล้วกาลใด ก็ได้ชื่อว่ากีดกันสันตติออกเสียได้ พรากสันตติออกเสียได้ในกาลนั้น เมื่อกันเสียได้ซึ่งสันตติพรากสันตติออกเสียได้แล้ว อนิจจลักษณะก็ปรากฏในสันดานเปรียบปานประดุจว่าปริมณฑลพระจันทร์ อันหาเมฆพลาหกจะปกปิดมิได้แล้วและแจ่มใสบริสุทธ์เป็นอันงาม สุดแท้แต่ไม่มีสันตติปิดป้องกำบังแล้ว อนิจจลักษณะก็จะปรากฏแจ้งโดยอันควรแก่แท้ 


   แลอิริยาบถที่ปกปิดทุกขลักษณะไว้นั้น เป็นดังฤๅ 


   วิสัชนาว่า อิริยาบถนั่ง อิริยาบถนอน อิริยาบถยืน อิริยาบถเดิน ทั้ง ๔ นี้แลปกปิดกำบังไว้มิได้เห็นแจ้งในทุกขลักษณะ 


   อธิบายว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ กาลเมื่ออยู่ดีกินดีไม่ป่วยไม่ไข้ชนทั้งปวงเห็นว่าสบายดีอยู่นั้น เพราะเปลี่ยนอิริยาบถ นั่งเหนื่อยแล้วนอน ๆ เหนื่อยแล้วนั่ง ยืนเหนื่อยแล้วเดิน ๆ เหนื่อยแล้วยืน เปลี่ยนอิริยาบถอยู่เนือง ๆ เป็นนิตย์ฉะนี้ จึงค่อยสบายอยู่บ้างแต่ละครั้งละคราว ถ้าไม่เปลี่ยนอิริยาบถเลย นั่งขึงไปยืนขึงไปก็ดี เดินไปไม่หยุดไม่หย่อนเลยก็ดี ไม่เปลี่ยนอิริยาบถโดยนิยมดังนี้ไม่มาสักครึ่งวันก็จะเจ็บจะปวด จะเสียดจะแทงจะลำบากเวทนานี้เป็นหนักหนา นี่หากว่าเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เป็นนิตย์จึงค่อยมีความสบายอยู่บ้าง เหมือนอย่างอิริยาบถนอกนี้เห็นว่าค่อยระงับกายเป็นสุขกว่าอิริยาบถทั้งหลาย ถึงกระนั้นก็ดีถ้านอนไปข้างเดียวไม่กลับไม่กลอก ไม่พลิกซ้ายไม่พลิกขวา นอนหน้าเดียวไปแล้วมิมากสักครึ่งคืน ก็จะจับเอาตัวทุกขเวทนาได้ ที่ชมว่านอนสบาย ๆ นั้นถ้าไม่พลิกซ้ายขวานอนอยู่ที่เดียวเถิด มิตัวแข็งก็หลังแข็งนั่นแล ซึ่งจะไม่ลำบากนั้นอย่าได้สงสัย นี้แลจึงว่าขณะเมื่อป่วยไม่ไข้สมมติว่าอยู่ดีกินดีนั้น ดีอยู่ด้วยสามารถเปลี่ยนอิริยาบถถ้าไม่เปลี่ยนอิริยาบถแล้ว ก็จะจับเอาตัวทุกขเวทนาได้เป็นหนักเป็นหนาสภาวะเปลี่ยนอิริยาบถนี้ บำบัดความลำบากเวทนาเสียได้เป็นอันมากกว่ามาก หากละเลิงอยู่ไม่พิจารณาให้ละเอียดก็หลงชมอยู่ว่ามีความสบาย เมื่อพิจารณาให้ละเอียดไปมีความลำบาก กายแห่งเราท่านทั้งปวง ได้ชื่อว่าเป็นไข้อยู่เป็นนิตย์นี่หากว่าพิทักษ์รักษาอยู่เป็นนิตย์นิรันดร์ ขณะเมื่อร้อนเอาน้ำรดขณะเมื่อหนาวเอาผ้าห่มเอาเพลิงมาก่อนผิงขณะแสบท้องเอาข้าวและขนมมาบริโภคประทับลม จึงจะมีความสุข ตกว่าต้องพิทักษ์รักษาอยู่นี่ทุกวันทุกเวลา ถ้าไม่พิทักษ์รักษาทำนุบำรุงเลยนี้ความลำบากเวทนาจะเป็นสาหัสสากรรจ์ โดยกำหนดที่สุดแต่จะนอนเสียแล้วถ้านอนขึงอยู่ช้านานทีเดียว ยังว่ามีความลำบากนี้เป็นหนักเป็นหนา อาศัยละเลิงอยู่ไม่พินิจพิจารณา ก็สำคัญว่าอาตมานี้มีความสบาย ทุกข์ที่บำบัดไปด้วยสามารถเปลี่ยนอิริยาบถนั้นพิจารณาไม่เห็น เหตุฉะนี้ พระอรรถากถาจารย์จึงวิสัชนาว่า ทุกขลักษณะจะมิได้ปรากฏแจ้งนั้น อาศัยอิริยาบถปิดป้องกำบังอยู่ อิริยาบถนั้นปิดป้องกำบังไว้มิให้เห็นทุกขลักษณะโดยอันควรแก่แท้ แต่ที่ว่าอิริยาบถจะปิดจะปังทุกขลักษณะไว้ได้นั้น อาศัยไม่พิจารณาให้ละเอียด ถ้าอุตสาหะมนสิการกำหนดกฏหมายเอาทุกขเวทนาอันมาถึงในขณะเมื่อนั่งนักนอนนักยืนนักเดินนัก แต่เท่านี้เอาเป็นอารมณ์ได้แล้วกาลใด ก็จะเห็นทุกขลักษณะปรากฏโดยอันควรแน่แท้ในกาลนั้น ๆ 


   แลฆนสัญญที่ปกปิดซึ่งอนัตตลักษณะไว้นั้นเป็นดังฤๅ 


   วิสัชนาว่า ฆนสัญญานี้มิใช่อื่นใช่ไกล ได้แก่จิตที่สำคัญมั่นหมายในอวัยวะน้อยใหญ่ว่าเป็นแท้งว่าเป็นปึกแผ่น คือสำคัญว่าแข้ง ว่าขา ว่ามือ ว่าเท้า ว่าศอก ว่าแขน ว่าหน้า ว่าตา ว่าแก้ม ว่าคาง ว่าท้อง ว่าหลัง ว่าหญิง ว่าชาย ว่าสัตว์ ว่าบุคคลสำคัญเป็นหมวด ๆ เป็นเท่า ๆ ฉะนี้แลจัดได้ชื่อว่าฆนสัญญาเข้าปิดเข้าป้องไว้มิให้พิจารณาเห็นอนัตตลักษณะโดยอันสมควรแก่แท้ ถ้าขับไล่ฆนสัญญาเสียมิได้ตราบใด อนัตตลักษณะก็มิได้ปรากฏแจ้งตราบนั้น ก็เหตุไฉนเล่าจึงขับไล่ฆนสัญญาออกเสียได้ 


   อ้อ ซึ่งข้อไล่ฆนสัญญาออกเสียมิได้นั้น ด้วยสามารถมิได้มนสิการกำหนดกฏหมายให้เห็นนานาธาตุวินิพโภค คือมิอาจพรากธาตุทั้ง ๔ ให้ต่างออกเป็นแผนก ๆ ได้ มิอาจพิจารณาให้ละเอียดไปได้ เห็นว่ารูปกายแห่งเราท่านทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้แต่ล้วนประชุมแห่งธาตุทั้ง ๔ คือ ปฐวี อาโป เตโซ วาโย ดิน น้ำ ไฟ ลม ประสมกันเข้าก็สมมติเรียกว่าตัว ว่าตน ว่าหญิง ว่าชาย ที่แท้จะเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคล จะเป็นหญิงหรือชายนั้นหาบ่มิได้ ที่เรียกว่าแข้ง ว่าขา ที่เรียกว่ามือ ว่าเท้า เรียกว่าศอก ว่าแขน ว่าเนื้อ ว่านม ว่าหน้า ว่าตานั้น เรียกโดยบัญญัติโวหาร เมื่อว่าที่แท้เป็นกองแห่งปฐวี อาโป เตโช วาโย สิ้นทั้งนั้น 


   ผม และขน เล็บ ฟัน หนัง แลเนื้อ เอ็น และกระดูกเยื่อใน กระดูก และม้าม และหทัยวัตถุ และพังผืด และปอด และตับ และพุงไส้น้อย และไส้ใหญ่ อาหารเก่า อาหารใหม่ สมองศีรษะ อาการ ๒๐ นี้แต่ล้วนปฐวีธาตุสิ้นทั้งปวง 


   ดี แล เสลด เลทอด และหนอง และเหงื่อ มันข้น มันเหลว น้ำตา น้ำมูก น้ำลาย ไขข้อ และมูตร ทั้ง ๑๒ ประการนี้แต่ล้วนอาฏปธาตุ สิ้นทั้งปวง 


   ธรรมชาติกระทำให้อบอุ่นอยู่ในกาย มิให้กายนั้นเย็น ให้อาหารที่บริโภคนั้นยับย่อยออก มิใช่อื่นมิใช่ไกลคือแตโชธาตุ ที่หายใจเข้าไปหายใจออกมา พูดจาว่ากล่าวลุกนั่งยืนเที่ยว กระทำการสารพัด สิ่งทั้งปวงนี้กระทำได้ด้วยอำนาจแห่งวาโยธาตุ 


   ตกว่าสิ้นกายนี้ แต่ล้วนแล้วไปด้วยธาตุททั้ง ๔ นี้ก็เป็นปฐวีธาตุนั้นก็อาโปธาตุ นี้ก็เป็นเตโชธาตุ นั้นก็เป็นวาโยธาตุ แต่ล้วนไม่เป็นแก่นเป็นสาร เปรียบปานดุจดังว่าไม้งิ้วและกล้วยอันปราศจากแก่น สภาวะมีสติปัญญามนสิการกำหนดกฏหมายให้เห็นนานาธาตุวินิพโภคพรากธาตุทั้ง ๔ ให้ต่างออกเป็นแผลก ๆ กันดุจพรรณนามาฉะนี้ ถ้ามิได้มีในสันดานแห่งบุคคลผู้ใด ๆ มิอาจสมารถจะพิจารณาพรากธาตุทั้ง ๔ ออกเป็นแผนกได้ ฆนสัญญาก็เข้าอยู่เป็นเจ้าเหย้าเจ้าเรือน อากูลมองมูลในสันดานบุคคบผู้นั้น ฆนสัญญานี้ปกปิดอนัตตลักษณะ ๆ จึงมิได้ปรากฏแจ้ง และอนัตตลักษณ ๆ จึงมิได้ปรากฏแจ้ง และอนัตตลักษณะจะปรากฏแจ้งนั้น อาศัยแก่ขับไล่ฆนสัญญาเสียได้จากขันธสันดาน 


   ก็ทำไฉนเล่าจึงจะขับไล่กำจัดฆนสัญญาเสีย ก็พึงอุตสาหะกระทำมนสิการกำหนดกฏหมายให้เห็นในนานาธาตุวินิพโภค พิจารณาพรากธาตุทั้ง ๔ ออกไปเป็นแผนก ๆ ดุจดังพรรณนามาแต่หลังได้แล้วกาลใด ก็จะขับจะไล่กำจัด ฆนสัญญาเสียจากขันธสันดานได้ในกาลเมื่อนั้น เมื่อกำจัดฆนสัญญาเสียได้จากขันธสันดานแล้ว อนัตตลักษณะก็จะปรากฏแจ้งโดยอันควรแน่แท้ 


   แลพระโยคาพจรผู้ปฏิบัติ ในห้องปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินี้พึงให้รู้ในที่จำแนกแยกออกให้เห็นแจ้งเห็นชัดว่า สิ่งนี้เป็นอนิจจัง สิ่งนี้เป็นอนิจจลักษณะ สิ่งนี้เป็นทุกขัง สิ่งนี้เป็นทุกขลักษณะ สิ่งนี้เป็นอนัตตา สิ่งนี้เป็นอนัตตาลักษณะ พึงจำแนกออกให้เห็นชัดแจ้งฉะนี้ 


   แลวัตถุที่เป็นอนิจจังนั้นได้แก่ขันธปัญจก เหตุไฉนจึงได้ว่าดังนั้น อธิบายว่าขันธ์ทั้ง ๕ นั้นมีสภาวะไม่เที่ยงไม่แท้หวนหันผันแปรไปมามีประการต่าง ๆ เหตุฉะนี้ พระพุทธฎีกาจึงตรัสว่าวัตถุที่เป็นอนิจจังนั้นได้แก่ขันธ์ปัญจก 


   แลอนิจจลักษณะนั้น ได้แก่การที่วิปวิตแปรปรวนเกิดแล้วก็ดับ ๆ แล้วก็เกิดแห่งขันธ์ปัญจกนั้นเอง จะเป็นสิ่งอื่นหาบ่มิได้ 


   แลวัตถุที่เป็นทุกขังนั้น ก็ได้แก่ขันธ์ปัญจกนั้นเอง เหตุมีพระพุทธฎีกาตรัสไว้ว่า  “ยทนิจฺจิ ตํ ทุกขํ”  สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นแลเป็นทุกขัง เหตุไฉนจึงว่าขันธปัญจกเป็นทุกขัง อธิบายว่าขันธปัญจกนี้มากไปด้วยโรคพยาธิต่าง ๆ มากไปด้วยทุกขเวทนายำยีบีฑาอยู่เนือง ๆ ไม่สิ้นไม่สุดไม่หยุดไม่ยั่ง เหตุฉะนี้ จึงเห็นแท้ว่าวัตถุที่เป็นทุกขังนั้น ได้แก่ขันธปัญจนั้นเอง 


   แลทุกขลักษณะนั้นเล่า ก็ใช่อื่นใช่ไกลได้แก่โรคาพยาธิเบียดเบียนซึ่งขันธปัญจก ได้แก่อาการที่ขันธปัญจกลำบากเวทนาอยู่เนื่อง ๆ บ่มิรู้แล้วนั้นเอง จะเป็นสิ่งอื่นหาบ่มิได้ 


   แลวัตถุที่เป็นอนัตตานั้นก็ไม่ใช่อื่น ได้แก่ขันธปัญจากนั้นเอง เหตุมีพระพุทธฎีกาโปรดประทานไว้  “ยํ ทุกฺขํ ตํ อนตฺตา”  สิ่งใดเป็นทุกขังสิ่งนั้นแลเป็นอนัตตา ก็เหตุไฉนเล่า ขันธปัญจกนี้เป็นอนัตตา อธิบายว่าขันธปัญจกนี้บ่มิได้อยู่ในอำนาจแห่งตนว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ฟัง ว่าไม่ให้แก่ก็ขืนแก่ ว่าไม่ให้ตายก็ขืนตาย บ่มิได้ประพฤติตามอำนาจ เหตุฉะนี้ จึงเห็นแท้ว่าวัตถุที่เป็นอนัตตานั้น ได้แก่ขันธปัญจกนั้นเอง 


   แลอนัตตลักษณะนั้นก็มิใช่อื่น ได้แก่อาการที่ขันธปัญจกบ่มิได้ประพฤติตามอำนาจนั้นเอง จะเป็นสิ่งอื่นหาบ่มิได้ 


   พระโยคาพจรกุลบุตร จะกำหนดกฏหมายไตรพิธลักษณะได้โดยกิจอันแท้ โดยทัยสำแดงมาฉะนี้ ก็อาศัยแก่มีอุทยัพพยญาณอันปราศจากอุปกิเลส บังเกิดขึ้นในขันธสันดาน เมื่อพระโยคาพจรกำหนดกฏหมายไตรพิธลักษณะได้ดังนี้แล้ว แลเพียรพิจารณาเปรียบเทียบนามรูปทั้งปวงไปโดยไตรพิธลักษณะนั้นเนือง ๆ อุทยัพพยญาณนั้นก็จะกล้าหาญโดยพิเศษ สังขารธรรมก็จะปรากฏแจ้งในญาณจักษุเป็นอันเร็วพลัน ในเมื่อปัญญากล้าหาญสังขารปรากฏเป็นอันเร็วพลันแล้ววิปัสสนาญาณนั้นก็จะล่วงเสียซึ่งอุปปาทะแลฐิติบ่มิได้พิจารณา ซึ่งขณะอันบังเกิดแลขณะอันตั้งอยู่แห่งรูปธรรม นามธรรม จะเฉพาะพิจารณาแต่กิริยาที่สิ้นไปแลฉิบหายไปนั้นฝ่ายเดียว 


   อนึ่งโสตวิปัสสนญาณนั้น จะล่วงเสียซึ่งอุปาทินนกะปวัตติแลสังขารนิมิต บ่มิได้พิจารณาซึ่งกิริยาที่ประพฤติเป็นไปแห่งอุปาทินนกะรูป บ่มิได้พิจารณาสังขารนิมิตอันปรากฏในญาณจักษุจะเฉพาะพิจารณาแต่กิริยาที่ดับที่ทำลาย แห่งรูปธรรมนามธรรมนั้นเป็นอารมณ์จติแห่งพระโยคาพจรนั้นจะตั้งมั่นอยู่ในสำนัก ที่จะพิจารณา ที่สิ้น ที่ฉิบหายแลที่ดับที่ทำลาย แห่งรูปธรรมนามธรรมนั้นบ่มิได้เคลิบเคลิ้ม เมื่อปัญญาที่เกิดเสียเฉพาะพิจารณาแต่ที่ดับดังนี้ ปัญญานั้นก็ได้นามบัญญัติใหม่ชื่อว่า ภังคานุปัสสนาญาณ ถึงมาตรแม้ว่าพระโยคาพจรนั้นจะพิจารณาเห็นว่าสังขารบังเกิดดังนี้ ดับดังนี้ยังพิจารณาเห็นอยู่ทั้งเกิดทั้งดับก็ดี ถ้าเห็นเกิดกับดับนั้นปรากฏในที่อันเดียวกันแล้ว วิปัสสนาญาณนั้นก็ได้ชื่อว่าภังคานุปัสสนาญาณ 


   อธิบายดังนี้ อาศัยเหตุที่มีพระพุทธฎีกาโปรดประทานไว้ว่า  “กถํ อารมฺมณปฏิกงฺขา ภงฺคานุปสฺสเน ปญฺญวิปสฺสเน ญาณํ”   


   ตรัสเป็นกเถกุกามยตาปุจฉาว่า วิปัสสนาปัญญา อันชื่อว่าภังคญาณรู้ซึ่งอารมณ์แล้ว แลพิจารณาที่ดับที่ทำลายเนือง ๆ เห็นดับเห็นทำลายเนือง ๆ นั้นเห็นประการใด 


   ตรัสปุจฉาด้วยพระองค์เองดังนี้แล้ว จึงตรัสวิสัชนาด้วยพระองค์ว่า  “รูปารมฺมณโต จิตฺตํ อุปปชฺชิตฺวา ภิชฺชติ ตํ อารมฺมณํ ปฏิสงฺ ขาตสฺส จิตฺตสฺส ภงฺคํ อนุปสฺสนา”   


   อธิบายว่า ภังคญาณพิจารณาที่ดับที่ทำลายเนือง ๆ เห็นดับเห็นทำลายเนือง ๆ นั้น คือเห็นขณะจิตที่ดับเนือง ๆ กันเป็นลำดับ ๆ พิจารณาเห็นด้วยปัญญาจักษุ ว่าจิตซึ่งบังเกิดเป็นปฐมนั้น ถ้าเอารูปเป็นอารมณ์บังเกิดขึ้นขณะหนึ่งแล้วแลดับ จิตเป็นคำรบ ๒ จึงบังเกิดขึ้น จิตเป็นคำรบ ๒ นั้นก็เอารูปเป็นอารมณ์เหมือนกันบังเกิดขึ้นขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปอีกเล่าเมื่อจิตเป็นคำรบ ๒ ดับแล้วจิตเป็นคำรบ ๓ จึงบังเกิดขึ้นเป็นลำดับ จิตเป็นคำรบ ๓ นั้นก็เอารูป เป็นอารมณ์ บังเกิดขึ้นขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปเหมือนกัน ลำดับนั้นจิตเป็นคำรบ ๔,๕,๖ คำรบ ๗,๘,๙ คำรบ ๑๐,๑๑,๑๒ คำรบ ๑๔,๑๕,๑๖ คำรบ ๑๗ จึงบังเกิดเนือง ๆ กัน เอารูป 


   เป็นอารมณ์เหมือน ๆ กันตั้งอยู่ขณะหนึ่ง ๆ แล้วก็ดับตาม ๆ กันไป บัดเดี๋ยวดับเดี๋ยวทำลาย ดับเนือง ๆ กันไป ไม่เว้นไม่ว่างไม่ห่างไม่ไกลกันเลย น่าสังเวชเวทนา ปัญญาบังเกิดกล้า พิจารณาเห็นจิตดับเนือง ๆ กันฉะนี้แล ได้ชื่อว่าภังคญาณ ที่ดับทำลายเนือง ๆ เห็นดับเห็นทำลายเนือง ๆ ตกปัญญาบังเกิดพร้อมด้วยจิตที่บังเกิดก่อน ๆ นั้น พิจารณารูปารมณ์โดยขยะแลวยะ พิจารณาเห็นรูปารมณ์นั้นโดยกิริยาอันสิ้นไปฉิบหายไปเป็นปกติธรรมดา แลปัญญาบังเกิดพร้อมด้วยจิตที่บังเกิดเบื้องหลัง ๆ นั้น พิจารณารูปารมณ์โดยขยะแลวยะแล้ว พิจารณาซึ่งกิริยาอันทำลายแห่งจิตก่อน ๆ นั้นด้วยเล่า พิจารณาเป็นสองอารมณ์ด้วยกัน 


   มีพระพุทธฎีกาตรัสวิสัชนาฉะนี้แล้ว ลำดับนั้นจึงตรัสเป็นกเถตุกามยตาปุจฉาอีกเล่าว่า  “กถํ อนุปสฺสติ”   ภังคญาณซึ่งพิจารณาที่ดับที่ทำลายเนือง ๆ เห็นดับด้วยทำลายเนือง ๆ นั้นเห็นด้วยอาการเป็นดังฤๅ 


   ตรัสปุจฉาฉะนี้แล้ว จึงตรัสวิสัชนา  “อนิจฺจโต อนุปสฺสติ โน นิจฺจโต ทุกฺขโต อนุปสฺสติ สุขโต อนตฺตโต อนุปสฺสติ โน อตฺตโต นิพฺพินฺทติ โน วิรชฺชติ โน รชฺชติ ฯลฯ อาทานํ ปทหติ”   


   อธิบายว่าภังคญาณนั้น พิจารณาเห็นดับเห็นทำลายโดยอาการเป็นอันมาก มีต้นว่าเห็นโดยอนิจจัง คือเห็นว่าไม่เที่ยงนั้นโดยฝ่ายเดียวจะได้เห็นว่าเที่ยงหามิได้ นัยหนึ่งเห็นดับเห็นทำลายนั้นโดยอาการอันประกอบด้วยทุกขัง จะไม่เห็นว่าเป็นสุขหาบ่มิได้ นัยหนึ่งเห็นดับเห็นทำลายนั้นโดยอาการใช่อาตมาใช่ของอาตมา จะได้เห็นโดยอาการเป็นของอาตมานั้นหาบ่มิได้ 


   เมื่อเห็นดับเห็นทำลายโดยอาการที่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาด้วยประการฉะนี้แล้ว จิตสันดานแห่งพระโยคาพจรนั้นก็จะเห็นเหนื่อยหน่ายจากรูปธรรมนามธรรม จะได้มีความชื่นชมยินดีด้วยรูปธรรมนามธรรมนั้นหาบ่มิได้ สันดานนั้นปราศจากความกำหนัด บ่มิได้กำหนัดด้วยสามารถราคดำกฤษณา บ่มิได้รักใคร่ในรูปธรรมนามธรรมระงับดับเสียซึ่งตัณหา บ่มิได้ให้ช่องแก่ตัณหา บ่มิให้ตัณหานั้นก่อทุกข์ก่อภัยสืบต่อไปได้ สละละเสียซึ่งกิเลสธรรมทั้งปวง เป็นตทังคปหาน จิตนั้นน้อมไปสู่นิพพาน เอาพระนิพพานเป็นเบื้องหน้า บ่มิได้ปรารถที่จะเวียนตายเวียนเกิด 


   ตกว่ากาลเมื่อพิจารณาเห็นโดยอนิจจังนั้น สละละเสียได้ซึ่งอนิจจสัญญา ๆ ที่สำคัญว่าเที่ยงว่าแท้นั้น พระโยคาพจรสละเสียได้เป็นตทังคปหานในกาลเมื่อเห็นดับ เห็นทำลาย โดยอาการเป็นอนิจจังนั้น 


   ละสุขสัญญา คือสำคัญว่าประกอบด้วยสุขนั้น สละละเสียได้เป็นตทังปหาน ในกาลเมื่อเห็นดับเห็นทำลายโดยอาการแห่งทุกขัง 


   แลอัตตสัญญา คือสำคัญว่าเป็นตน ว่าเป็นของแห่งตนนั้นสละละเสียได้เป็นตทังปหาน ในกาลเมื่อเห็นดับเห็นทำลายโดยอาการแห่งอนันตา แลความยินดีปรีดาในรูปธรรมนั้น พระโยคาพจรสละละเสียไปเป็นตทังปหาน ในกาลเมื่อเห็นทำลายแล้วแลเหนื่อยหน่าย เกลียดชังซึ่งรูปธรรม 


   แลราคดำกฤษณาที่กระทำให้กำหนัดรักใคร่นั้น สละเสียได้เป็นตทังปหาร ในกาลเมื่อเห็นดับเห็นทำลายแลบังเกิดความเนื่อยหน่ายแล้ว แลปราศจากความยินดีปรีดา แลตัณหาซึ่งเป็นเจ้าหมู่เจ้ากรมใหญ่ให้บังเกิดทุกข์บังเกิดให้บังเกิดภัยให้บังเกิดอุปัทวะอันตรายต่าง ๆ นั้น สละละเสียได้เป็นตทังปหาน ในกาลเมื่อเห็นดับทำลายแล้วแล บังเกิดความเหนื่อยหน่ายปราศจากความยินดีปรีดาในรูปธรรม แล้วแลส่งจิตไปสู่พระนิพพานยินดีในพระนิพพาน 


   แลกิเลสธรรมทั้งปวง อันกระทำให้ขุ่นข้องหมองมัวเสียสติสัมปชัญญะ พระโยคาพจรเจ้าสละละเสียได้เป็นตทังปหาน ในกาลเมื่อน้อมจิตไปสู่พระนิพพาน มิได้ปราถนาที่จะเวียนตายเวียนเกิด 


   สำแดงมาฉะนี้ ตามนัยแห่งปฐมจิตที่บังเกิดขึ้นพิจารณารูปยึดหน่วงเอารูปเป็นอารมณ์ถ้าปฐมจิตนั้นเอาเวทนาเป็นอารมณ์ก็ดี เอาสัญญาเป็นอารมณ์ก็ดี เอาสังขารเป็นอารมณ์ก็ดี เอาวิญญาณเป็นอารมณ์ก็ดี เอาจักขวายตนะเป็นต้นเป็นอารมณ์ก็ดี เอาชนะมรณะเป็นอารมณ์ก็ดี สุดแท้แต่ปฐมจิตนั้นเอาสิ่งใดเป็นอารมณ์แล้ว ทุติยจิตแลตติยจิตตลอดไปตราบเท่าถึงจิตเป็นตคำรบ ๑๗ ก็เอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เหมือนกันทั้ง ๑๗ ขณะนั้นนักปราชญ์พึงรู้ว่าปัญหาซึ่งบังเกิดพร้อมด้วยจิตที่บังเกิดก่อน ๆ นั้นพิจารณาอารมณ์มีเวทนาเป็นต้นโดยขยะแลวยะ พิจารณาเห็นว่าอารมณ์มีเวทนาเป็นต้นนั้น มีกิริยาอันสิ้นไปฉิบหายไปเป็นปกติธรรม แลปัญญาซึ่งบังเกิดพร้อมด้วยจิตที่บังเกิดเบื้องหลัง ๆ นั้น พิจารณาอารมณ์มีเวทนาเป็นต้นโดยขยะแลวยะแล้ว พิจารณาซึ่งกิริยาอันดับทำลายแห่งจิตก่อน ๆ นั้นด้วยเล่า เป็นสองอารมณ์ด้วยกัน ปัญหานั้นพิจารณาเห็นดับเห็นทำลายโดยอาการแห่งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สละละเสียซึ่ง นิจจสัญญา สุขสัญญา อัตตสัญญา เป็นตทังปหาน ด้วยอำนาจพระไตรลักษณ์สละละเสียซึ่งความยินดี เป็นตทังปหารด้วยอำนาจเหนื่อยหน่าย สละละเสียซึ่งราคะเป็นตทังปหาน มิได้รักใคร่ในอารมณ์มีเวทนาเป็นต้นนั้น ด้วยอำนาจที่เห็นพระไตรลักษณ์แล้วแลเหนื่อยหน่ายปราศจากความยินดีปรีดา สละเสียซึ่งตัณหาอันเป็นเจ้าพนักงานให้เกิดกองทุกข์เป็นตทังปหาน ด้วยอำนาจที่สิ่งจิตน้อมไปสู่พระนิพพานโดยนัยที่สำแดงมาแล้วแต่หลัง 


   ตกว่ากิริยาที่สละละ นิจจสัญญา แลสุขสัญญา แลอัตตสัญญาเสียได้เป็นตทังคปหาน แลความยินดีแลราคดำกฤษณา ละตัณหาแลกิเลสธรรมเสียได้เป็นตทังปหานนั้น ละได้ด้วยความสามารถพิจารณากิริยาที่ดับที่ทำลายแห่งสังขารธรรมนั้นเป็นต้นเป็นเดิม เหตุฉะนี้ปัญญาที่เห็นอนิจจัง ละเสียได้ซึ่งอนิจจสัญญาเป็นตทังคปหาน ได้นามบัญญัติชื่อว่าอนิจจานุปัสสนานั้นก็ดี ปัญญาที่เห็นทุกขังละเสียได้สุขสัญญาเป็นตทังคปหานได้นามบัญญัติชื่อว่าทุกขาปัสสนานั้นก็ดี ปัญญาที่กระทำให้เหนื่อยหน่ายจากสังขารธรรม ละเสียได้ซึ่งความยินดีในสังขารเป็นตทังคปหานได้นามบัญญัติชื่อว่านิพพิทานุปัสสนานั้นก็ดี ปัญญาที่กระทำให้ปราศจากความกำหนัดรักใคร่ในสังขารธรรม ละเสียได้ซึ่งราคะเป็นตทังคปหาน ได้นามบัญญัติชื่อว่าวิราคานุปัสสนานั้นก็ดี ปัญญาที่กระทำให้น้อมจิตไปสู่พระนิพพาน สละละเสียซึ่งตัณหาเป็นตทังคปหาน ได้นามบัญญัติ ชื่อว่านิโรธานุปัสสนานั้นก็ดี ปัญญาที่สละละเสียซึ่งกิเลสธรรมทั้งปวง เป็นตทังคปหาน น้อมจิตไปสู่นิพพานได้นามบัญญัติชื่อว่าปฏินิสสัคคานุปัสสนานั้นก็ดี ปัญญาที่สำแดงมาสิ้นทั้ง ๒ ประการนี้นับเข้าในภวังคญาณสิ้นด้วยกัน เพราะเหตุปัญญาทั้ง ๗ นี้บังเกิดแต่กิริยาที่เห็นดับเห็นทำลายแห่งสังขารธรรมนั้นเป็นต้นเป็นเดิม 


   แท้จริงวิปัสสนาญาณทั้ง ๗ ประการ มีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นมีนัยดังวิสัชนามาฉะนี้ บางทีสมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์ตรัสเทศนาโดยบัญญัตินามชื่อว่า ปริจจาคปฏินิสสัคคานุปัสสนา เพราะเหตุว่า สละละเสียซึ่งกิเลสธรรมทั้งปวง กับทั้งขันธาภิสังขารนั้นเป็นตทังคปหาน บางทีตรัสเทศนาวิปัสสนาทั้ง ๗ นี้ โดยบัญญัตินามชื่อว่าปักขันธปฏินิสสัคคานุปัสสนา เพราะเหตุว่าวิปัสสนาญาณ ทั้งนี้ เห็นโทษแห่งสังขตธรรมแล้วแลน้อมไปสู่พระนิพพาน ส่งจิตไปสู่พระนิพพาน 


   นักปราชญ์พึงสันนิษฐานเป็นใจความว่า ปัญญาที่จะละเสียซึ่งที่เกิดเฉพาะพิจารณาเอาแต่ที่ดับนั้นแล ได้ชื่อว่าภวังคญาณ สมดังบาทพระคาถาว่า 


   วตฺถุสงฺกมนา เจว     สญฺญาย จ วิวฏฺฏนา 

   อาวฏฺฏนา พลญฺเจว     ปฏิสงฺขา วิปสฺสนา 


   อารมฺมณานิ วฺเยน     อุโภ เอเกว วตฺถุนา 


   นิโรเธ อธิมุตฺตตา     อยลกฺขณวิปสฺสนา 


   อารมฺมณญฺจ ปฏิสงฺขา    ภงฺคญฺจ อนุปสฺสติ 


   สุญฺญโต จ อุปฏฺานํ     อธิปญฺญา วิปสฺสนา 


   กุสโล ตีสุ อนุปสฺสนาสุ     จตสฺโส จ วิปสฺสนาสุ 


   ตโย อุปฏฺาเน กุสลตา     นานาทิฏฺีสุ น กมฺปตีติ 


   อธิบายในบาทพระคาถาว่า ปัญญาอันล่วงเสียซึ่งวัตถุอันตนพิจารณาในเดิม คือเดิมนั้นถ้าพิจารณารูปอยู่ก่อน ก็ละรูปนั้นกลับเสียมาพิจารณาซึ่งจิต จิตหมู่ใดพิจารณารูปแล้วแลดับ พระโยคาพจรก็หยั่งปัญญาพิจารณาจิตหมู่นั้น โดยกิริยาที่ดับทำลาย ตกว่าเห็นดับเห็นทำลายแห่งรูปนั้นกลับเห็นดับเห็นทำลายแห่งจิตนั้นเล่า พิจารณารูปนั้นเห็นว่าดับเร็วทำลายเร็วแล้วกลับพิจารณาจิต ก็เห็นว่าจิตนั้นดับเร็วทำลายเร็วยิ่งกว่ารูปนั้นอีกเล่า กิริยาที่เห็นดับเห็นทำลายนั้นเนือง ๆ กันหาระหว่างบ่มิได้ นี้แลเป็นวิสัยแห่งภังคญาณ ๆ นั้น ละเสียซึ่งที่เกิด ตั้งอยู่ในกิริยาอันพิจารณาซึ่งที่ดับ องอาจในที่จะพิจารณาอารมณ์เดิม แล้วแลละอารมณ์เดิมเสีย กลับพิจารณาอารมณ์หลังเป็นอันรวดเร็วยิ่งนักบ่มิได้เนิ่นช้า รู้อารมณ์ทั้งสองฝ่ายเห็นดับเห็นทำลาย ทั้งเบื้องปลายแลเบื้องต้น กำหนดกฏหมายอารมณ์ทั้งสองฝ่าย คืออารมณ์ที่เห็นกับอารมณ์ที่มิได้เห็นนั้น เหมือนกันเป็นอันเดียว เห็นแท้ว่าสังขารธรรมในปัจจุบันที่อยู่นี้ดับทำลายฉันใด สังขารธรรมในอดีตแลอนาคตที่มิได้เห็นนั้นก็ดับทำลายดังนั้น วยลักษณะวิปัสสนากล่าวคือภังคญาณนี้ เมื่อเห็นดับเห็นทำลายเนือง ๆ กันฉะนี้ ก็ยังจิตให้ยินดีในพระนิพพานธรรม กระทำจิตให้ยินดีให้อ่อนให้น้อมมห้โอนให้เงื้อมไปสู่พระนิพพาน อันเป็นปรมัตถธรรมล้ำเลิศประเสริฐยอดธรรมทั้งปวง ภังคญาณนี้เมื่อกล้าหาญย่างขึ้นถึงภูมิอธิปัญญาวิปัสสนาแล้วก็เห็นสังขารธรรมนั้นปรากฏชัดโดยสูญเปล่า ตลอดทั้งเบื้องต้นแลเบื้องปลาย ทั้งฝ่ายอดีตแลอนาคตแลปัจจุบัน 


   เหตุดังนั้น พระโยคาพจรผู้ปฏิบัติในห้องภังคญาณ พึงฉลาดในอนุปัสสนา ๓ ประการ คือ อนิจจานุปัสสนา ทุกขานุปัสสนาแลอัตตานุปัสสนา 


   ใช่แต่เท่านั้น พึงให้ฉลาดในวิปัสสนาทั้ง ๔ คือ นิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนาปัสสนา นิโรธานุปัสสนา ปฏินิสสัคคานุปัสสนา 


   แล้วให้ฉลาดในอุปฐาน ๓ ประการ คือ ให้ฉลาดในที่จะพิจารณาสังขารให้ปรากฏ 


   โดย ขยะ คือสิ้นไป ๆ โดยปกติธรรมดานั้นประการ ๑ 


   โดย ขยะ คือฉิบหายประลัยไปด้วยภัยอันตรายต่าง ๆ นั้นประการ ๑ 


   เมื่อสูญสิ้นไปเปล่าปราศจากแก่นสารนั้นประการ ๑ 


   เมื่อฉลาดในปัญญาภาวนาพิธีดังนี้แล้ว สันดานแห่งพระโยคาพจรนั้นก็จะตั้งมั่นบ่มิได้หวาดหวั่นไหวด้วยอำนาจทิฏฐิต่าง ๆ มีสัสสตทิฏฐิเป็นประธานเมื่อไม่หวาดหวั่นไหวด้วยอำนาจทิฏฐิ ไม่ตกไปในฝ่ายมิจฉาทิฏฐิแล้วกิริยาที่มนสิการว่าสังขารธรรมที่ยังมิได้ดับก็จะดับไปเป็นแท้ ซึ่งยังมิได้ทำลายก็จะทำลายเป็นแท้ มนสิการดังนี้ก็จะประพฤติเป็นไปในสันดานพระโยคาพจร ๆ นั้น ก็จะสละละเสียซึ่งอุปปบาทนิมิต แลฐิตินิมิต แลปวัตตินิมิต คือเหตุที่จะให้เห็นว่าสังขารธรรมบังเกิด สังขารธรรมตั้งอยู่สังขารธรรมประพฤติเป็นไปในสันดาน จะปราศจากสันดานแห่งพระโยคาพจร ๆ นั้นจะคงเห็นแท้ แต่กิริยาที่ดับทำลายนั้นอย่างเดียว เปรียบเหมือนบุคคลอันเป็นภาชนะที่ร้าวฉานตลอดแล้ว แลพิจารณาเห็นแต่ที่จะแตกทำลายนั้นอย่างเดียว มิฉะนั้นเปรียบเหมือนบุคคลอันเป็นธุลีอันแตกเรี่ยรายกระจายอยู่ แลพิจารณาเห็นแต่ที่จะสาบจะสูญจะอันตรธานหายไปนั้นอย่างเดียว มิฉะนั้นเปรียบเหมือนบุคคลอันเห็นฝันแท่งงาแตกทำลายสิ้นแล้ว แลพิจารณาเห็นว่าเมล็ดงานี้มีแต่จะสาบสูญสิ้นจะอันตรธานนั้นอย่างเดียว มิฉะนั้นเปรียบเหมือนดังบุรุษที่ยืนอยู่ริมกระโบกขรณี แลบุรุษที่ยืนอยู่ริมฝั่งน้ำ กาลเมื่อเม็ดฝนใหญ่ ๆ ตกลงมาเหนือหลังน้ำนั้น ฟองน้ำก็บังเกิดขึ้นเป็นต่อม ๆ เป็นเม็ด ๆ ใหญ่ออกไป ๆ บัดเดี๋ยวใจก็จะแตกจะทำลายอันตรธานสูญสิ้นบ่มิได้ตั้งอยู่นาน บุรุษที่ยืนอยู่ริมขอบสระ บุรุษที่ยืนอยู่ริมฝั่งน้ำนั้นเห็นอาการอันทำลายไป แห่งฟองน้ำ แลมีฉันใด พระโยคาพจรเจ้าผู้ปฏิบัติในห้องภังคญาณ ก็พิจารณาเห็นอาการอันดับอันทำลายแห่งสังขารมีอุปไมยดังนั้น 


   เมื่อภังคานุปัสสนาญาณถึงซึ่งกล้าหาญมีกำลังแล้ว อานิสงส์ ๘ ประการซึ่งเป็นบริวารแห่งภังคญาณนั้น ก็จะบังเกิดแก่พระโยคาพจร 


   อานิสงส์ ๘ ประการนั้น “ภวปิฏฺิปหานํ”  คือ จะละเสียได้ซึ่งสัสสตทิฏฐิประการ ๑ 


   “ชีวิตนิกนฺติปริจฺจาโค”  คือ จะสละละเสียได้ซึ่งความยินดีในชีวิต บ่มิได้รักชาติประการ ๑ 


   “สทา ยุตฺตปยุตฺตา”  คือ จะมีเพียรบำเพ็ญพระกรรมฐานสิ้นกาลเป็นนิตย์ประการ ๑ 


   “วิสุทฺธา ชีวิตา”  คือ จะประพฤติเลี้ยงชีวิตบริสุทธิ์ ปราศจากโทษประการ ๑ 


   “อุสฺสุปฺปหานํ”  คือ จะสละละเสียซึ่งขวนขวายในกิริยาที่จะแสวงหาเครื่องอุปโภค แลปริโภค แลบริขารต่าง ๆ จะตั้งอยู่ในที่มักน้อยประการ ๑ 


   “วิคตยตา จ”  คือ มีความกลัวอันปราศจากบ่มิได้สดุ้งตกใจกล้วแก่ภัยอันตรายต่าง ๆ นั้นประการ ๑ 


   “ขนฺติ”  คือ จะมีสันดานอันอดกลั้น กอปรด้วยอธิวาสนขันติประการ ๑ 


   “โสวจฺจปฏิลาโภ”  คือ จะได้ซึ่งคุณคือสภาวะว่าง่ายสอนง่ายบ่มิได้กระด้างกระเดื่องประการ ๑ 


   “อารติรติสหนฺติ”  คือ จะอดกลั้นได้ซึ่งความกระสันแลความยินดีบ่มิได้ลุอำนาจแห่งความกระสันแลความยินดีนั้นประการ ๑ รวมเป็น ๘ ประการด้วยกัน 


  อานิสงส์ทั้ง ๘ ประการนี้ จะบังเกิดเป็นบริวารแห่งภังคญาณ จะสำเร็จแก่พระโยคาพจร อันมีสันดานประกอบด้วยภังคญาณอันกล้าหาญมีกำลังเหตุดังนั้น โบราณาจารย์จึงกล่าวซึ่งบาทพระคาถาสาธกเนื้อความที่กล่าวแล้วนั้นว่า 


   “อิมานิ อฏฺ คุณมตฺตมานิ” 

   “ทิสฺวา ตหึ สมฺมสตึ ปุนปฺปุนํ” 

   “อาทิตฺตเจลสฺสิรสูปโม มุนิ” 

   “ภงฺคานุปสฺสี อมตสฺส ปตฺติยา” 

  อธิบายในบาทพระคาถาว่า บุคคลผู้เป็นนักปราชญ์ บำเพ็ญเพียรในห้องพระวิปัสสนากรรมฐาน เมื่อพิจารณาเห็นคุณานิสงส์อันอุดมทั้ง ๘ ประการ มีนัยดังพรรณนามาฉะนี้ พึงมีอุตสาหะพิจารณาสังขารธรรมจงเนือง ๆ อย่าได้ประมาท จำเร็ญพระวิปัสสนาปัญญานั้น ได้กล้าหาญให้ย่างขึ้นถึงภูมิภังคญาณนั้นให้จงได้ พึงมนสิการกำหนดในใจ ให้เห็นอาการที่ดับที่ทำลายไปแห่งรูปธรรมนามธรรมนั้น ติดพันกันอยู่กับตนเป็นนิตย์นิรันดร์พิจารณาให้เห็นดับเห็นทำลายนั้นเนือง ๆ ในตน เปรียบประดุจบุคคลอันเพลิงไหม้ผ้าโพกศีรษะ แลพิจารณาเห็นอาการที่ไหม้ที่ร้อนนั้นเนือง ๆ ในตน ติดพันอยู่กับตน ปัญญาอันพิจารณาเห็นดับเห็นทำลายดังนี้ อาจจะเป็นปัจจัยให้เห็นพระนิพพาน อาจให้ถึงพระนิพพานสำเร็จมโนรถความปรารถนา 


   “ภงคานุปสฺสนาญาณํ นิฏฺิตํ”   สำแดงภังคานุปัสสนาญาณโดยพิสดาร ยุติการเท่านี้ 


  แต่นี้จะสำแดงภยตูปัฏฐานสืบต่อไป ตามวาระพระบาลีว่า 


   “ตสฺเสวํ สพฺพสงฺขารานํ ขยวยเภทา นิโรธา อารมฺมณํ ภงฺคานุปสฺสนานํ อาเสวนฺตสฺส พหุลีกโรนฺตสฺส ปพฺพภวโยนิคติ ิติสตฺตาวาเสสุ สเภทกา สงฺขารา สุเขน ชีวิตุกามสฺส ภิรุกปริสฺส สีหพฺยคฺฆทิปิอจฺฉตรจฺฉยกฺขรกฺขสจณฺฑโคณจณฺฑกุกฺกุรปริภินฺนมท จณฺฑหตฺถิโฆรอาสิวิสอสนิจกฺกสุสานรณภูมิชลิต องฺคารกาสุ อาทโย วิย มหาภยํ อฏหนฺติ” 

  เมื่อพระโยคาพจรสร้องเสพซึ่งภังคานุปัสสนาญาณ อันกล้าหาญมีกำลังด้วยประการฉะนี้ ลำดับนั้นภยตูปัฏฐานญาณก็จะบังเกิดในสันดานแห่งพระโยคาพจร ๆ ก็จะพิจารณาเห็นภัยแห่งสังขารธรรม อันเวียนตายเวียนเกิดท่องเที่ยวไปในภพทั้งปวง อันอากูลไปด้วยกำเนิดทั้ง ๔ คือ อัณฑชะ แลชลัมพุชะ แลสังเสทชะ แลอุปปาติกะ ประกอบด้วยคติทั้ง ๕ คือ นิรยคติ แลเปตคติ แลติรัจฉานคติแลนุสสคติ แลเทวคติต่างกันโดยประเภทแห่งวิญญาณฐิติ ๗ แลสัตตาวาส ๙ โยคาพจรกุลบุตรผู้มีสันดานกอปรด้วยภยตูปัฏฐานญาณนั้น พิจารณาเห็นภัยเป็นอันมาก เปรียบประดุจบุรุษภิรุกชาติปรารถนาจะได้มีชีวิตอยู่โดยสุข แลพิจารณาเห็นภัยอันจะบังเกิดแต่ราชสีห์ แลเสือโคร่งเสือเหลือง พิจารณาเห็นภัยอันจะบังเกิดแต่โคร้ายแลกระบือร้ายแลช้างอันซับมันแลอสรพิษ พิจารณาเห็นภัยอันจะบังเกิดแต่ขวานฟ้า ป่าช้าแลการรณรงค์แลขุมถ่านเพลิงอันรุ่งเรืองเป็นอาทิ 


  พระอรรถกถาจารย์เจ้า จึงสำแดงอุปมาแห่งภยตูปัฏฐานญาณนี้โดยนัยนิเทศวารว่า 


   “เอกิสฺสา กิร อิตฺถิยา ตโย ปุตฺตา”   ดังได้ยินมาว่ามีสตรีผู้หนึ่งมีบุตรชาย ๓ คน บุตรชายทั้ง ๓ คนนั้นกระทำกรรมอันผิดประพฤติซึ่งทุจริตในพระราชฐาน พระมหากษัตริย์แจ้งเหตุอันนั้น จึงบังคับนายเพชฌฆาตให้จับบุตรชายแห่งสตรีนั้นไปทั้ง ๓ คน เพื่อจะให้ประหารชีวิตเสียทั้ง ๓ คนนั้น สตรีผู้เป็นมรรดาแลเห็นนายเพชฌฆาตนำเอาบุตรชายทั้ง ๓ คนนั้นไป ก็ร้องไห้วิ่งตามไปถึงที่ตะแลงแกงนายเพชฌฆาตจึงตัดศีรษะลูกชายใหญ่ด้วยดาบอันคมกล้าให้ขาดตกลงแล้ว ก็ปราถนาเพื่อจะตัดศีรษะลูกชายคนกลางนั้นสืบต่อไป สตรีผู้นั้นแลเห็นเขาตัดศีรษะลูกชายใหญ่ขาดตกลงแล้ว ก็เหลี่ยวหน้ามาดูลูกชายคนโตเล่านายเพชฌฆาตก็ฟันให้ศีรษะตกลง สตรีผู้นั้นก็สละเสียซึ่งอาลัยลูกชายน้อย มาดำริว่าลูกชายน้อยคนสุดท้องของอาตมานี้ไหนเลยจะรอดเล่า เขาก็จะฆ่าเสียเหมือนกัน สตรีผู้นั้นพิจารณาเห็นความตายแห่งลูกชายทั้ง ๓ คน ฉันใดก็ดี ภยญาณนี้ก็ให้พิจารณาเห็นความตายในกาลทั้ง ๓ คือ อดีต อนาคต ปัจจุบันมีอุปไมยดังนี้ 


  ถ้ามิดังนั้น เปรียบประดุจสตรีครรภ์บุตรถึง ๑๑ คน เกิดคนไหนก็ตายคนนั้น สุดแท้แต่คลอดออกมาแล้วก็ตาย แต่ตายไปถึง ๙ คนด้วยกันแล้วไม่รอดแต่สักคน ลูกที่คลอดในวาระเป็นคำรบที่ ๑๐ นั้นเล่า พอคลอดพ้นครรภ์ สตรีนั้นเอามือทั้งสองประคองลูกอุ้มขึ้นไว้ก็ตายอยู่ในมือ ครั้นว่ามีครรภ์ขึ้นมาในวาระเป็นคำรบ ๑๑ ยังมิได้คลอด สตรีนั้นก็สละละเสียซึ่งอาลัยในบุตรที่อยู่ในครรภ์ มาดำริว่าลูกอยู่ในครรภ์แห่งอาตมานี้ไหนเลยจะรอดเล่า น่าที่จะตายไปเหมือนกัน สตรีผู้เป็นมารดาพิจารณาเห็นความตายแห่งลูกชายทั้ง ๑๑ คนเหมือนกันเป็นอันเดียว แลมีฉันใดภยญาณนี้ก็พิจารณาเห็นความตายในกาลทั้ง ๓ คือ อดีต อนาคต แลปัจจุบันมีอุปไมยดังนั้น 


  กาลเมื่อสตรีผู้เป็นมารดา พิจารณาเห็นความตายแห่งลูกทั้ง ๙ คนที่ตายแล้วนั้น มีอุปไมยดังภยญาณอันพิจารณาเห็นความตายในอดีตชาติเบื้องหลัง 


  กาลเมื่อสตรีผู้เป็นมารดาพิจารณาเห็นความตายแห่งลูกชายเป็นคำรบ ๑๐ ซึ่งตายอยู่ในมือนั้น มีอุปไมยดังภยญาณอันพิจารณาเห็นความตายในชาติที่เป็นปัจจุบัน 


  กาลเมื่อสตรีผู้เป็นมารดาพิจารณาเห็นความตายแห่งลูกชาย เป็นคำรบที่ ๑๑ ซึ่งอยู่ในครรภ์นั้น มีอุปไมยภยญาณอันพิจารณาเห็นความตายในชาติอันเป็นอนาคตเบื้องหน้า ฯ 


  ในที่อันนี้มีคำปุจฉาว่า ภยตูปัฏฐานญาณนี้ เมื่อบังเกิดมีในสันดานแห่งพระโยคาพจรนั้น ยังพระโยคาพจรให้มีความสะดุ้งตกใจกลัวอยู่หรือ ๆ ไม่สะดุ้งตกใจกลัวเป็นประการใด 


  มีคำวิสัชนาว่า   “น ภายติ”  ภยตูปัฏฐานญาณนี้นั้น จะกระทำให้พระโยคาพจรสะดุ้งตกใจกลัวหาบ่มิได้ แต่ปัญญาที่ตั้งอยู่ในภูมิภังคญาณนั้นสิยังขจัดความกลัวเสียได้แล้ว ก็จะป่วยกล่าวไปไยถึงปัญญาที่แก่ยังขึ้นถึงภูมิภยตูปัฏฐานญาณนี้ได้ ดังฤๅความสะดุ้งตกใจกลัวจะบงเกิดแก่พระโยคาพจรเล่า ขึ้นชื่อว่าปัญญาแก่กล้าแล้วนี้ไม่มีความกลัวเลยเป็นอันขาด แลข้อซึ่งปัญญาได้นามบัญญัติชื่อว่า ภยตูปัฏฐานญาณนั้นด้วยสามารถที่พิจารณาเห็นภัย จะมีครุวนาฉันใด มีครุวนาดังบุรุษอันเห็นขุมถ่านเพลิงทั้ง ๓ อันมีอยู่แถมประตูพระนคร ในกาลเมื่อเล็งแลดูขุมถ่านเพลิงทั้ง ๓ อันมีเปลวรุ่งโรจน์โชตนาการนั้น บุรุษนั้นจะได้สะดุ้งตกใจกลัวหาบ่มิได้ เป็นแต่พิจารณาเห็นภัยว่า สัตว์จำพวกใดตกลงในขุมถ่านเพลิงทั้ง ๓ นี้ สัตว์จำพวกนั้นก็จะได้เสวยทุกขเวทนาอันหยาบ ช้าสาหัสมิได้น้อยได้เบาเลยเป็นขันขาด   “สยํ น ภายติ”  ตกว่าบุรุษผู้นั้นตกเองหากลัวไม่แลมีฉันใด ภยตูปัฏฐานญาณนี้ก็มิได้กระทำให้พระโยคาพจรสะดุ้งตกใจกลัว เป็นแต่ให้พิจารณาเห็นมรณภัยในกาลทั้ง ๓ คือ อดีตแลอนาคต แลปัจจุบัน มีอุปไมยดังนั้น 


  ถ้ามิฉะนั้นเปรียบเหมือนบุรุษอันเห็นหลาว ๓ เล่ม คือ หลาวไม้ตะเคียน หลาวเหล็ก หลาวทอง ปักเรียงกันอยู่ในคูแทบประตูพระนครบุรุษนั้นครั้นเห็นก็มีความดำริ ถ้าสัตว์จำพวกใดตกลงถูกหลาวทั้ง ๓ สัตว์จำพวกนั้นก็ได้เสวยทุกขเวทนา อันหยาบช้ากล้าแข็งบ่มิได้เลยเป็นอันขาดมิตายก็จะลำบากแทบบรรดาตาย   “สยํ น ภายติ”  ตกว่าบุรุษนั้นตนเองหากลัวไม่ หาสะดุ้งตกใจไม่ เป็นแต่พิจารณาเห็นมรณภัยในกาลทั้ง ๓ คือ อดีต แลอนาคต แลปัจจุบัน มีอุปไมยดังนั้น 


  มีคำปุจฉาว่า กาลเมื่อกระทำมนสิการโดยอนิจจังเห็นอนิจจังนั้นสิ่งดังฤๅ ปรากฏอันเป็นภัยอันพิลึกแก่พระโยคาพจร 


  กาลเมื่อมนสิการโดยทุกขังนั้น สิ่งดังฤๅปรากฏเป็นภัยอันพิลึกแก่พระโยคาพจร กาลเมื่อมนสิการโดยอนัตตานั้น สิ่งดังฤๅปรากฏเป็นภัยอันพิลึกแก่พระโยคาจร 


  มีคำวิสัชนาว่า กาลเมื่อมนสิการโดยอนิจจังเห็นอนิจจังนั้นนิมิตคือสังขารธรรมปรากฏเป็นภัยอันพิลึกแก่พระโยคาพจร เพราะเหตุว่าเห็นอนิจจังแล้วก็เห็นความตายแห่งสังขารธรรมเมื่อเห็นความตายแท้สันทัด เห็นสัตว์เห็นเที่ยงที่จะตายนั้นกาลใด สังขารธรรมทั้งปวงก็ปรากฏเป็นภัยอันพิลึกแก่พระโยคาพจรในกาลนั้น 


  แลกาลเมื่อมนสิการโดยทุกขังเห็นทุกขังนั้น รูปารูปภวปวัตติปรากฏเป็นภัยอันพิลึกแก่พระโยคาพจร 


  รูปปารูปภปวัตตินั้น คือกิริยาที่รูปธรรมแลอรูปธรรมประพฤติเป็นไปในภพ เมื่อมีปัญญาแลพิจารณาเห็นทุกขังแล้วก็เห็นว่ากิริยาที่เวียนไปในภพนี้ อากูลมูลมองไปด้วยกองทุกข์กองภัยมีประการต่าง ๆ ความทุกข์นั้นเบียดเบียนอยู่เนือง ๆ บ่มิได้มีที่สุด บ่มิได้มีที่หยุดยั้งถึงสุคติภพที่โลกนับถือว่าเป็นสุขนั้น ก็ยังประกอบด้วยทุกข์ติดตามย่ำยีบีฑาอยู่เนือง ๆ บ่มิรู้สิ้นสุดเหตุฉะนี้ เมื่อมีปัญญาพิจารณาเห็นทุกขังสันทัดแท้แน่ในใจแล้วกาลใด กิริยาที่รูปธรรมแลอรูปธรรมอันเวียนไปในไตรภพนั้นก็ปรากฏ เป็นภัยอันพิลึกแก่พระโยคาพจรในกาลนั้น 


  แลกาลเมื่อมนสิการโดยอนัตตาเห็นอนัตตานั้น นิมิตแลวัตติปรากฏเป็นภัยอันพิลึกสิ้นทั้งสองประการ 


  อธิบายว่ากาลเมื่อเห็นพระอนัตตานั้น รูปธรรมนามธรรมปรากฏโดยเปล่าสูญ เปรียบประดุจบ้านร้างอันเปล่าหาคนอยู่บ่มิได้ มิฉะนั้นเปรียบประดุจพยับแดด อันปรากฏเป็นแสงระยับ ๆ แล้วแลเคลื่อนหายไปบัดเดี๋ยวใจไม่ยั่งไม่ยืน มิฉะนั้นเปรียบประดุจเมืองแห่งคนธรรพเทวบุตรอันบังเกิดขึ้นต่อพอเป็นที่เล่น โดยควรแก่อัชฌาสัยแห่งคนธรรพเทวบุตรแล้วแลสาปสูญไปในขณะบัดเดี๋ยวใจนั้น บ้านร้างแลพยับแดดแลเมืองแห่งคนธรรพเทวบุตร อันตรธานเป็นอันเร็วพลันสูญเปล่าบ่มิได้เป็นหลักเป็นประธาน แลมีฉันใดรูปธรรมนามธรรมก็อันตรธานเป็นอันเร็วสูญเปล่า บ่มิได้เป็นประธาน มีอุปไมยดังนั้น 


   เมื่อเห็นรูปธรรมนามธรรมปรากฏโดยเปล่าโดยสูญ บ่มิได้เป็นหลักเป็นประธานด้วยประการฉะนี้ อันว่านิมิตแลปวัตติคือสังขารธรรมอันบังเกิดแลกิริยาที่สังขารธรรมท่องเที่ยวไปในภพทั้งสองประการนี้ ก็ปรากฏเป็นภัยอันพิลึกแก่พระโยคาพจร ที่พิจารณาเห็นพระอนัตตาและกระทำมนสิการโดยอนัตตานั้น 


   “ภยตูปฏฺานญาณํ นิฏฺิตํ”  สำแดงภยตูปัฏฐานญาณยุติการแต่เท่านี้ 


  แต่นี้จะสำแดงอาทีนวญาณสืบต่อไป 


   “ตสฺส ตํ ภยตูปฏฺานญาณํ อาเสวนฺตสฺส ภาเวนฺตสฺส พหุลีกโรนฺตสฺส”   


  เมื่อพระโยคาพจรกุลบุตรเสพซึ่งภยตูปัฏฐานญาณจะเริญเนือง ๆ กระทำไว้ให้มากในขันธ์สันดานแล้ว อันว่าภพแลกำเนิดคติแลวิญญาณฐิติแลสัตตาวาส ก็ปรากฏโดยสภาวะที่เร้นที่ซ่อนบ่มิได้ปรากฏโดยสภาวะหาที่พึงที่สำนักที่พิทักษ์รักษาบ่มิได้สิ้นทั้งนั้น พระโยคาพจรก็สิ้นรักสิ้นใคร่สิ้นความปราถนา อาลัยในสังขารธรรมสิ้นทั้งปวง ภพทั้ง ๓ นั้นก็ปรากฏประดุจขุมถ่านเพลิงอันเป็นเปลวรุ่งโรจน์ โชตนาการมหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุนั้น ก็ปรากฏประดุจอสรพิษ ทั้ง ๔ ตัวอันมีพิษอันพิลึก ปัญจขันธ์ทั้ง ๕ คือรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ นั้นก็ปรากฏดุจนายเพชฌฆาตทั้ง ๔ อันถือดาบเงือดเงื้อไว้คอยอยู่ที่จะฟาดฟัน อายตนะภายในทั้ง ๖ คือ จักขวายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ มนายตนะ นั้นก็ปรากฏประดุจบ้านร้างบ้านเซ บ้านเปล่าสูญสิ้นทั้ง ๖ บ้าน อายตนะ ภายนอกทั้ง ๖ คือ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ธัมมายตนะนั้นก็ปรากฏประดุจโจร ๖ คนอันมีฝีมือกล้าหยาบช้าทารุณ เข้าบ้านไหนก็จะฆ่าจะฟันชาวบ้านนั้นให้ถึงซึ่งความพินาศฉิบหาย 


  วิญญาณฐิติ ๗ แลสัตตาวาส ๙ นั้น ก็ปรากฏประดุจเพลิง ๑๖ กองไหม้เป็นเปลวโดยรอบกอปรด้วยรัศมีเพลิงรุ่งโรจน์โชตนาการ   “สพฺพสงฺขารา”  สังขารธรรมทั้งปวงนั้นก็ปรากฏประดุจฝีมืออันใหญ่อันมีพิษปวดแสบล้นพ้นที่จะอดกลั้นมิฉะนั้น  “โรคภูตา”  สังขารธรรมทั้งปวงก็ปรากฏประดุจบังเกิดเป็นโรคพยาธิเบียดเบียนให้ลำบาก เวทนาอยู่เป็นนิจนิรันดร์ มิฉะนั้น  “สลฺลภูตา”  สังขารธรรมทั้งปวงจะปรากฏประดุจดังเกิดเป็นลูกศรเสียบแทงอยู่ในกรัชกายสิ้นกาลทุกเมื่อ มิฉะนั้น  “อฆภูตา อาพาธภูตา”  สังขารธรรมทั้งปวงจะปรากฏประดุจเป็นกองทุกข์กองอาพาธ แลกองโทษอันใหญ่ปราศจากความยินดี เมื่อปัญญาพิจารณาเห็นฉะนี้ จิตสันดานแห่งพระโยคาพจรนั้นก็จะมากไปด้วยสังเวชจะพิจารณาเห็นแต่โทษฝ่ายเดียว เปรียบประดุจบุรุษอันมีความปรารถนาเพื่อจะเลี้ยงชีวิตให้เป็นสุข แลเข้าไปสู่ป่าอันตั้งอยู่ด้วยอาการอันควรจะเป็นที่ผาสุกสนุกสบาย เมื่อเเรกเข้าไปสู่ป่านั้นไม่รู้ว่าป่านั้นไม่รู้ว่าประกอบด้วยสัตว์ร้าย ครั้นรู้ว่ามีสัตว์ร้ายก็สิ้นความผาสุกสิ้นความสนุกสบาย จิตนั้นประกอบด้วยความรังเกียจ พินิจพิจารณาเห็นแต่โทษนั้นฝ่ายเดียวอันนี้แลมีฉันใด อาทีนวญาณนั้น เมื่อบังเกิดในสันดานแห่งพระโยคาพจรแล้ว ก็ให้พระโยคาพจรนั้น พิจารณาเห็นภพแลคติเห็นวิญญาณฐิติแลสัตตาวาสนั้น ปราศจากสุขไม่มีความสนุกสบายเลยพิจารณาเห็นแต่โทษนั้นฝ่ายเดียว มีอุปไมยดังนั้น 


  มิฉะนั้นเปรียบเหมือนบุรษอันปรารถนาหาความสุข แลหลงเข้าไปในถ้ำอันประกอบไปด้วยเสือโคร่ง เดิมนั้นหารู้ว่าเสือโคร่งอยู่ในถ้ำนั้นไม่ ต่อเมื่อเข้าไปนอนไปหลับระงับกายแล้ว จึงรู้ว่าเสือโคร่งตัวใหญ่อาศัยอยู่ในถ้ำอันนั้น เมื่อรู้ว่าเสืออยู่ในถ้ำก็สิ้นรักสิ้นใคร่ ไม่มียินดีที่จะหลับจะนอน ใจนั้นประกอบด้วยความรังเกียจ มิได้เห็นคุณอันหนึ่งเลย เห็นแต่โทษฝ่ายเดียวอันนี้แลมีฉันใด อาทีนวญาณนั้นก็พิจารณาเห็นสังขารธรรมทั้งปวงว่า ปราศจากคุณมีแต่โทษนั้นฝ่ายเดียวมีอุปไมยดังนั้น 


  มิฉะนั้น เปรียบเหมือนบุรุษอันลงสู่ประเทศที่น้ำลึก อันประกอบด้วยจระเข้แลมังกรแลผีเสื้อน้ำอันร้าย สำคัญว่าจะเล่นน้ำให้สนุกสบาย ต่อลงไปในน้ำว่ายออกไปถึงที่ลึกแล้วจึงจะรู้ว่ามีจระเข้ร้าย มีมังกรแลผีเสื้อน้ำ ครั้นรู้ก็สิ้นความปรารถนา สิ้นสนุกสบาย พินิจพิจารณาเห็นโทษนั้นฝ่ายเดียว อันนี้แลมีฉันใด อาทีนวญาณก็พิจารณาเห็นแต่โทษแห่งสังขารนั้นฝ่ายเดียว มีอุปไมยดังนั้น 


  มิฉะนั้น  “มนุสฺสิตขคฺคา วิย ปจฺจตฺถิกา”  เปรียบประดุจบุรษอันมีข้าศึกถือดาบแวดล้อมขยับอยู่ที่จะฟาดจะฟัน บุรุษนั้นเห็นแต่โทษฝ่ายเดียว แลมีฉันใด อาทีนวญาณ ก็พิจารณาเห็นแต่โทษแห่งสังขารนั้นฝ่ายเดียว มีอุปไมยดังนั้น 


  มิฉะนั้น  “สวีสํ วิย โภชนํ”  เปรียบเหมือนบุรษอันหลงบริโภคอาหารที่ระคนด้วยยาพิษบุรุษนั้น พิจารณาเห็นแต่โทษนั้นฝ่ายเดียวมีอุปไมยดังนั้น 


  มิฉะนั้น อาทีนวญาณ ย่อมเห็นโทษแห่งสังขาร เปรียบประดุจบุรษเดินทางกันดารอาเกียรณ์ด้วยโจรร้าย แลพิจารณาเห็นแต่โทษนั้นฝ่ายเดียว 


  มิฉะนั้น  “อทิตฺตํ อิว อาคารํ”  เปรียบเหมือนบุรุษเจ้าของเรือนอันเห็นเรือนไฟไหม้ติดตลอดแล้ว แลพิจารณาเห็นแต่โทษนั้นฝ่ายเดียว 


  มิฉะนั้น  “อุยฺยุตฺตเสนา วิย รณภูมี”  เปรียบเหมือนเสนาอันยกออกไปสู่ที่สมรภูมิ แลพิจารณาเห็นแต่โทษฝ่ายเดียว 


  นักปราชญ์สันนิษฐานว่า ภยปัฏฐานญาณกับอาทีนวญาณนี้มีอรรถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะได้ต่างกันนั้นหาบ่มิได้ต่างกันแต่พยัญชนะเมื่อจะสำแดงโดยนิเทศ สำแดงที่แท้นั้น ภยตูปัฏฐานญาณกับอาทีนวญาณนี้ก็อันเดียวกันนั้นแล จะได้ต่างกันหาบ่มิได้เพราะเหตุว่า เห็นภัยกับเห็นโทษนั้นไม่ห่างไกลกัน เหตุดังนั้นสมเด็จพระมหากรุณาจึงโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาว่า 


   “กถํ ภยตูปฏาเน ปญญา อาทีนเว ปญญา อุปฺปาโท ภยนฺติ ภยตูปฏาเน ปญฺญา อาทีนเว ญาณํ ปวตฺตํ ภยนฺติ นิมิตฺตํ ภยนฺติ ฯ เป ฯ อุปายาโส ภยนฺติ ภยตูปฏฺาเน ปญฺญํ อาทีนเว ญาณํ” 

  มีพระพุทธฎีกาตรัสเป็นกเถตุกามยตาปุจฉาว่า ปัญญาอันพิจารณาเห็นภัยประพฤติเป็นไปในห้องแห่งภยตูปัฏฐาณญาณ แลจัดเอาสำแดงในห้องแห่งอาทีนวญาณ ยกขึ้นเป็นอาทีนวญาณนั้น จะได้แก่ปัญญาดังฤๅ 


  ตรัสปุจฉาฉะนี้แล้ว ก็ตรัสวิสัชนาว่าปัญญาที่พิจารณาเห็นว่ากิริยาที่บังเกิดแต่ปัจจัยคือปุริมกรรม เกิดแล้วเกิดเล่า เกิดที่นี้แล้วไปเกิดที่นั้น ๆ แล้วไปเกิดที่โน้น เวียนเอากำเนิดเกิดแล้วเกิดเล่าไม่สิ้นไม่สุดไม่หยุดไม่ยั้งนี้แลเป็นภัยอันใหญ่หลวงเป็นภัยอันพิลึก ควรจะสังเวช ควรจะสะดุ้งตกประหม่า ปัญญาพิจารณาเห็นกิริยาที่บังเกิดว่าเป็นภัยอย่างนี้จัดเป็นอาทีนวญาณประการ ๑ 


ปัญญาพิจารณาเห็นว่า กิริยาที่รูปธรรมแลอรูปธรรม แต่บรรดาที่บังเกิดแล้วแลประพฤติเป็นไปในภพเสวยทุกขเวทนามีประการต่าง ๆ ไม่รู้หมดรู้สิ้นนั้น ก็เป็นภัยอันใหญ่หลวง เป็นภัยอันพิลึกควรจะขนพองสยองเศียร ควรจะตระหนกตกใจกลัวเป็นกำลัง เห็นภัยดังนี้ ก็จัดเป็นอาทีนวญาณประการ ๑ 


   ปัญญาอันพิจารณาเห็นนิมิต คือเห็นสังขารธรรมว่าเป็นภัยอยู่เองโดยปกติธรรมดา ถึงภัยอื่น ๆ ไม่มีมา หาภัยอื่นจะเบียดเบียนบ่มิได้ สังขารนั้นก็จะเบียดเบียนตนเองอยู่เป็นภัยอยู่เองโดยสภาวะปกติ ปัญญาพิจารณาเห็นสังขารธรรมว่าเป็นภัยอย่างนี้ ก็จัดเป็นอาทีนวญาณประการ ๑ 


   “อายุหนาภยํ” ปัญญาที่พิจารณาเห็นกุสลกุสลากรรม ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยตกแต่งปฏิสนธิในเบื้องหน้า ๆ ว่าเป็นภัยย่ำยีบีฑาสรรพสัตว์ทั้งปวงนี้ ก็จัดเป็นอาทีนวญาณประการ ๑ 


   “ปฏิสนฺธิภยํ” ปัญญาที่พิจารณาเห็นปฏิสนธิวิญญาณว่าเป็นภัยนั้น ก็จัดเป็นอาทีนวญาณประการ ๑ 


   “คติภยํ” ปัญญาที่พิจารณาเห็นปฏิสนธิคติทั้ง ๕ คือ นิรยคติ เปตคติ ติรัจฉานคติ มนุสสคติ เทวคติ ว่าเป็นภัยเบียดเบียนบีฑานั้นก็จัดเป็นอาทีนวญานประการ ๑ 


   “นิพฺพตฺติภยํ” ปัญญาที่พิจารณาเห็นว่ากิริยาที่บังเกิดในกำเนิดแลวิญญาณฐิติ แลสัตตาวาสนั้นเป็นภัยแท้ั ๆ ถึงจะบังเกิดขึ้นไม่มีนามธรรมเลย คงบังเกิดแต่รูปธรรมเหมือนอย่างสัตว์ในอสัญีภพนั้นก็คงเป็นภัยอยู่ เที่ยงแท้ 


   อนึ่งไม่มีรูปธรรมเลย คงบังเกิดแต่นามธรรมเหมือนอย่างสัตว์อรูปภพนั้น ก็คงเป็นภัยอยู่โดยปกติธรรมดา จะปราศจากภัยนั้นหาบ่มิได้ขึ้นชื่อว่าบังเกิดขึ้นแล้ว ก็มีแต่ภัยนั้นแลเป็นเบื้องหน้าปัญญาที่พิจารณาเห็นกิริยาที่ขันธ์บังเกิด ในกำเนิดแลวิญญาณฐิติแลสัตตาวาสว่าเป็นภัยอย่างนี้ก็จัดเป็นอาทีนวญาณประการ ๑ 


   “อุปฺปตฺติภยํ” ปัญญาพิจารณาเห็นวิบากปวัตติ คือเห็นว่ากิริยาที่วิบากจิตให้สำเร็จผลในปวัตติกาลโดยสมควรแก่กรรมนั้น เป็นภัยอันพิลึกย่ำยีบีฑาสรรพสัตว์สิ้นทั้งปวงเห็นอย่างนี้ก็จัดเป็นอาทีนวญาณประการ ๑ 


   “ชาติภยํ” ปัญญาที่พิจารณาเห็นชาติอันบังเกิดเป็นปัจจัยแก่ชราเป็นอาทิว่า เป็นภัยอันพิลึกนั้น ก็จัดเป็นอาทีนวญาณประการ ๑ 


   “ชราภยํ”ปัญญาที่พิจารณาเห็นความขราว่าเป็นภัยนั้น ก็จัดเป็นอาทีนวญาณประการ ๑ 


   “พฺยาธิภยํ” ปัญญาที่พิจารณาเห็นพยาธิทุกข์ อันเบียดเบียนบีฑาสัตว์ทั้งปวงว่าเป็นอาทีนวญาณประการ ๑ 


   “มรณภยํ” ปัญญาที่พิจารณาเห็นมรณะอันสังหารผลาญชีวิตสัตว์ว่าเป็นภัยอันพิลึกนั้น ก็จัดเป็นอาทีนวญาณประการ ๑ 


   เห็นโศกทุกข์ว่าเป็นภัย เห็นปริเทวทุึกขโทมนัสว่าเป็นภัยเห็นอุปายาสทุกข์เป็นภัยนั้น ก็จัดเป็นอาทีนวญาณประการ ๑ 


   มีพระพุทธฎีกาโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนา ยกเอาปัญญาที่เห็นภัยนั้น มาสำแดงเป็นอาทีนวญาณด้วยประการฉะนี้ เพราะเหตุัว่ากิริยาที่เห็นภัยกับเห็นโทษนี้จะได้ไกลกันหาบ่มิได้ เมื่อเห็นภัยแล้วก็เห็นโทษ ๆ แล้วก็เห็นภัย ภัยกับโทษนั้นอรรถอันเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะ พึงรู้เถิดว่า ภยตูปัฏฐานกับอาทีนวญาณนี้ ต่างกันแต่ชื่อต่างกันแต่พยัญชนะ มีอัตถาธิบายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 


   มีพระพุทธฎีกาตรัสเทศนาอาทีนวญาณ ด้วยประการฉะนี้แล้วลำดับนั้นจึงตรัสเทศนาสำแดงสันติปทญาณ อันมีอารมณ์เป็นปฏิปักษ์กับอารมณ์แห่งอาทีนวญาณนั้นสืบไปว่า 


   “อนุปฺปาโท เขมนฺติ สนฺติปเท ญาณํ อปฺปวติตํ ฯ เป ฯ อนุปฺปายาโส เขมนฺติ สนฺติปเท ญาณํ” 


   อธิบายว่า ปัญญาอันพิจารณาเห็นว่ากิริรยาที่ไม่บังเกิดอีกนั้นแล เป็นเกษมปราศจากภัย พิจารณาเห็นอย่างนี้ ได้ชื่อว่าสันติปทญาณประการ ๑ 


   อธิบายว่า ปัญญานั้นน้อมไปสู่พระนิพพาน อันเป็นที่ระงับสังขารธรรมทั้งปวง เหตุดังนี้ จึงเรียกว่าสันติปทญาณ 


   ใช่แต่เท่านั้น ปัญญาที่พิจารณาเห็นว่ากิริยาที่รูปธรรมแลอรูปธรรม บ่ิมิได้ประพฤติเป็นไปในภพนี้ แลเป็นที่เกษมปราศจากภัยพิจารณาเห็นอย่างนี้ ก็ได้ชื่อว่าสันติปทญาณเหมือนกัน 


   ใช่แต่เท่านั้น ปัญญาอันพิจารณาเห็นว่ากิริยาที่นิมิต คือหาสังขารธรรมบ่มิได้ สังขารธรรมสิ้นสูญไปไม่มีสืบต่อไปอีกนั้น ได้ชื่อว่าเกษมปราศจากภัยด้วยแท้ 


   ถ้ายังมีสังขารธรรมอยู่ตราบใด ก็ได้ชื่อว่ามีภัยอยู่ตราบนั้น ถ้าไม่มีสังขารธรรม ขาดจากสังขารธรรมแล้วกาลใด ก็ได้ชื่อว่าถึงที่เกษมปราศจากภัยในกาลนั้น 


   ปัญญาอันพิจารณาเห็นว่ากิริยาที่หาสังขารธรรมบ่มิไเด้นั้น ได้ชื่อว่าถึงที่อันเกษมปราศจากภัย เห็นอย่างนี้ ก็ได้ชื่อว่าสันติปทญาณประการ ๑ 


   อนึ่ง ปัญญาอันพิจารณาเห็นว่ากุสลากุสลกรรม ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยตกแต่งปฏิสนธิในภพเบื้องหน้านั้น ถ้าไม่มีในสันดานแห่งสัตว์จำพวกใด สัตว์จำพวกนั้น ก็ได้ชื่อว่าถึงที่เกษมปราศจากภัยเป็นแท้ ปัญญาพิจารณาเห็นฉะนี้ ก็ได้ชื่อว่าสันติปทญาณประการ ๑ 


   ปัญญาที่พิจารณาเห็นว่า ถ้าหาปฏิสนธิวิญญาณบ่มิได้ สิ้นปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็ได้ชื่อว่าเกษมปราศจากภัยเป็นแท้ ปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็จัดเป็นสันติปทญาณประการ ๑ 


   ปัญญาพิจารณาเห็นว่าชาติบ่มิได้ ไม่เวียนเอาชาติสิ้นชาติแล้วก็ได้ชื่อว่าเกษมปราศจากภัย เห็นอย่างนี้ ก็จัดเป็นสันติปทญาณประการ ๑ 


   ปัญญาพิจารณาเห็นว่าหาชราบ่มิได้ สิ้นแก่สิ้นชรานั้นก็ได้ชื่อว่าเกษมปราศจากภัย เห็นอย่างนี้ ก็ได้ชื่อว่าสันติปทญาณประการ ๑ 


   ปัญญาพิจารณาเห็นว่าถ้าหากโรคาพยาธิบ่มิได้พ้นจากโรคาพยาธิ สิ้นจากพยาธิแล้ว ก็ได้ชื่อว่าเกษมปราศจากภัย เห็นอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่า สันติปทญาณประการ ๑ 


   ปัญญาพิจารณาเห็นว่า ถ้าหามรณะบ่มิได้ไม่เวียนตายต่อไปแล้วก็ได้ชื่อว่าเกษมปราศจากภัย เห็นอย่างนี้ ก็ได้ชื่อว่าสันติปทญาณประการ ๑ 


   ปัญญาพิจารณาเห็นว่า สิ้นความโศกเศร้าแล้ว ก็ได้ชื่อว่าเกษมนิราศภัย เห็นอย่างนี้ ก็จัดเป็นสันติปทญาณประการ ๑ 


   ปัญญาพิจารณาเห็นว่า ถ้าหาปริเทวนาการบ่มิได้ ตัดความร้องไห้ร่ำไรขาดแล้ว ไม่รู้ร้องไห้ต่อไปอีกแล้วกาลใด ก็ได้ชื่อว่าเกษมนิราศภัย ในกาลนั้น ปัญญาเห็นอย่างนี้ ก็ได้ชื่อว่าสันติปทญาณประการ ๑ 


   ปัญญาพิจารณาเห็นว่า ถ้าปราศจากสะอื้นอาลัยสิ้นสุดแล้ว ตัดสะอื้นอาลัยขาดแล้ว ก็ได้ชื่อว่าถึงที่เกษมนิราศภัย เห็นอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าสันติปทญาณประำการ ๑ 


   นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า สันติปทญาณนี้น้อมไปสู่พระนิพพานพิจารณาเอาคุณพระนิพพาน ที่ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัยนั้นเป็นอารมณ์ฝ่ายว่าอาทีนวญาณนั้น พิจารณาเอาทุกข์เอาภัยเป็นอารมณ์ ตกว่าปัญญาทั้งสองนี้มีอารมณ์นั้นผิดกันอยู่ฉะนี้ เหตุดังนั้นพระผู้เป็นเจ้าพุทธโฆษาจารย์ จึงสำแดงอรรถาธิบายว่า สันติปทญาณนี้มีอารมณ์เป็นปฏิปักษ์กันกับอารมณ์แห่งอาทีนวญาณ ถ้าจะนับโดยพิสดารนั้นอาทีนวญาณที่พิจารณาเห็นภัยนี้นับได้ ๑๕ ประำการ ด้วยสามารถบท ๑๕ แต่ทว่าบททั้ง ๒ คือ นิพฺพตฺติกยํ ๑ ชาติภยํ ๑ ทั้ง ๒ บทนี้เป็นคำเปลี่ยนแห่งบทเบื้องต้น คือ “อุปฺปาโท ภยํ” 


   บททั้ง ๒ คือ คติภยํ ๑ อุปตฺติภยํ ๑ ทั้งสองบทนี้เป็นคำเปลี่ยนแห่งบท คือ “ปวตฺติภยํ” บท ๖ บท คือ ชราภยํ ๑ พยาธิภยํ ๑ มรณภยํ ๑ โสโกภยํ ๑ ปริเทวภยํ ๑ อุปายาโสภยํ ๑ ทั้ง ๖ บทนี้เป็นคำเปรียบแห่งบท คือ “นิมิตฺตภยํ” 


   อาศัยเหตุที่เป็นคำเปลี่ยนเสีย ๑๐ บทแล้ว ยังคงอยู่ ๕ บท คือ อุปฺปาโทภยํ ๑ ปวตฺติภยํ ๑ นิมิตฺตภยํ ๑ อายุหนาภยํ ๑ ปฏิสนฺธิภยํ ๑ ทั้ง ๕ บทนี้เป็นวัตถุอาทีนวญาณ 


   นักปราชญ์ผู้จะนับอาทีนวญาณ ที่พิจารณาเห็นเป็นภัยนั้นพึงนับเอาแต่ ๕ ประการ นับเอาตามบทที่จัดเป็นวัตถุ แห่งอาทีนวญาณนั้น บทที่เป็นคำเปลี่ยน ๑๐ บทนั้น อย่านับเอาเลยเพราะย่อเข้าเสียในบท ๕ บท นั้นแล้ว 


   ถึงในสันติปทญาณนั้นก็ย่อเสีย ๑๐ บท นับเอาแต่ ๕ บท นับสันติปทญาณแต่ ๕ ประการ พึงถือเอาอาทีนวญาณนั้นเป็นเยี่ยงอย่างเถิด 


   สมเด็จพระมหากรุณาเมื่อตรัสเทศนาสันติปทญาณ โดยนัยดังวิสัชนามาฉะนี้แล้ว ลำดับนั้นจึงตรัสเทศนาอาทีนวญาณซ้ำอีกเล่า อาทีนวญาณที่ตรัสเทศนาซ้ำอีกเล่านี้ มีอารมณ์ต่างกันกับอาทีนวญาณที่ตรัสวิสัชนาในที่เดิม ๆ นั้น พิจารณาโดยนัยอาทีนวญาณ ที่ตรัสเทศนาอีกเล่านี้ พิจารณาโดยทุกขังว่า 


   “อุปฺปาโท ทุกฺขนฺติ ภยตูปฎฺเน ปญฺญา อาทีนเว ญาณํ ปวตฺตํ ฯลฯ อุปายาโส ทุกขนฺติภยตูปฎฺาเน ปญฺญา อาทีนเว ญาณํ” 


   อธิบายว่า ปัญญาที่พิจารณาเห็นว่า “อุปฺปาโท ทุกฺข” กิริยาที่บังเกิดแล้ว ๆ เล่า ๆ ไม่สิ้นไม่สุดไม่หยุดไม่ยั้งนี้ เป็นทุกข์อันใหญ่แห่งสรรพสัตว์ทั้งปวง พิจารณาเห็นอย่างนี้ จัดเป็นอาทีนวญาณประการ ๑ 


   ปัญญาพิจารณาเห็นว่า “ปวตฺติทุกฺขํ” กิริยาที่รูปธรรมแลอรูปธรรม แต่บรรดาที่บังเกิดแล้ว แลประพฤติเป็นไปในไตรภพนี้ประกอบไปด้วยทุกข์เป็นอันมากยิ่งนัก ไม่รู้หมดไม่รู้สิ้น เห็นอย่างนี้ก็จัดเป็นอาทีนวญาณประการ ๑ 


   ปัญญาที่พิจารณาเห็นว่า สังขารธรรมมากไปด้วยทุกข์นั้นก็ดี พิจารณาเห็นว่ากุสลากุสลกรรม ที่เป็นปัจจัยตกแต่งปฏิสนธิในเบื้องหน้านั้นเป็นกองทุกข์ก็ดี พิจารณาเห็นว่าปฏิสนธิเป็นกองทุกข์ก็ดี พิจารณาเห็นว่าเป็นกองทุกข์ก็ดี เห็นว่าบังเกิดกในกำเนิด ๔ วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙ เป็นกองทุกข์นั้นก็ดี พิจารณาเห็นว่ากิริยาที่วิบากจิตให้สำเร็จผลเป็นกองทุกข์ก็ดี เห็นว่ากิริยาที่เวียนเอาชาติกำเนิดเป็นกองทุกข์ สภาวะโศกเศร้าเป็นกองทุกข์ กิริยาที่ร้องไห้ร่ำไรเป็นกองทุกข์กิริยาที่สะอื้นไห้เป็นกองทุกข์สิ้น ทั้งปวงนี่แต่ล้วนจัดเป็นอาทีนวญาณและอัน ๆ นับอาทีนวญาณที่พิจารณาเห็นทุกข์โดยนัยพิสดารได้ถึง ๑๕ ประการ ตามบท ๑๕ บทนั้น แต่ทว่าให้นับเอาแต่ ๕ ย่อบท ๑๐ บทที่เป็นคำเปลี่ยนเข้าเสียตามนัยหนหลัง 


   เมื่อสำแดงอาทีนวญาณ อันพิจารณาเห็นกองทุกข์โดยสังเขป คือ รวมเข้าเสียสำแดงแต่ ๕ ประการเสร็จแล้ว ลำดับนั้นจึงสำแดงสันติปทญาณสืบต่อไปตามนัยไปยาลว่า   “อนุปฺปาโท สุขนฺติ ขนฺติ ปเท ญาณํ อปฺปวตฺตํ ฯ เป ฯ อนุปฺปายาโส สุขนฺติ สนฺปเทติ ญาณํ”   


   อธิบายว่า ปัญญาอันพิจารณาเห็นว่า กิริยาที่สิ้นภพสิ้นชาติบ่มิได้บังเกิดสืบไปนี้เเลเป็นสุขแท้ ปัญญาเห็นฉะนี้ จัดเป็นสันติปทญาณประการ ๑ 


   ปัญญาพิจารณาเห็นว่า ถ้ารูปธรรมแลอรูปธรรมบ่มิได้ประพฤติเป็นไปในไตรโลกแล้วก็จัดเป็นสุขโดยแท้ เห็นฉะนี้จัดเป็นสันติปทญาณประการ ๑ 


   ปัญญาพิจารณาเห็นว่า หาสังขารธรรมมิได้สิ้นสูญขาดจากสังขารธรรมแล้วก็เป็นสุขแท้ เห็นฉะนี้จัดเป็นสันติปทญาณประการ ๑ 


   ปัญญาพิจารณาเห็นว่า ถ้ากุสลากุสลกรรมจะตกแต่งปฏิสนธิบ่มิได้แล้วก็เป็นสุขแท้ เหตุฉะนี้ จัดเป็นสันติปทญาณประการ ๑ 


   ปัญญาพิจารณาเห็นว่าหาปฏิสนธิคติบ่มิได้เป็นสุขแท้นั้นก็ดี 


   เห็นว่าถ้าไม่บังเกิดในกำเนิด ๔ ไม่บังเกิดในวิญญาณฐิติ ๗ แลสัตตาวาส ๙ แล้วก็เป็นสุขแท้ เห็นอย่างนั้นก็ดี 


  เห็นว่าถ้าวิบากจิตบ่มิอาจให้สำเร็จผลได้ ตัดวิบากขาดนี้แลเป็นสุขแท้เห็นอย่างนี้ก็ดี 


   เห็นว่าถ้าไม่เวียนเอาชาติสืบต่อไปแล้วก็เป็นสุขแท้ เห็นอย่างนั้นก็ดี 


   เห็นว่าหาชราบ่มิได้เป็นสุขแท้ก็ดี เห็นว่าหาพยาธิบ่ได้ เป็นสุขแท้ก็ดี เห็นว่าหามรณะบ่มิได้เป็นสุขแท้ก็ดี เห็นว่าหาความโศกบ่มิได้เป็นสุขแท้ก็ดี เห็นว่าหาปริเทวทุกข์บ่มิได้เป็นสุขแท้ก็ดี เห็นขาดจากสะอื้นอาลัยเป็นสุขแท้ก็ดี ปัญญาพิจารณาเห็นต่าง ๆ อย่างสำแดงมาฉะนี้ แต่ล้วนจัดเป็นสันติปทญาณแต่ละอัน ๆ นับโดยพิสดารได้ ๑๕ ประการ แต่ทว่ารวบเข้าเสียคงยกขึ้นสำแดงแต่ ๕ ประการเหมือนด้วยสันติปทญาณที่สำแดงแล้วแต่หลัง 


   ลำดับนั้น จึงมีพระพุทธฏีกาตรัสเทศนาสำแดงอาทีนวญาณซ้ำอีกเล่ามีลำดับแห่งบทนั้นหมือนนัยหนหลัง แปลกกันแต่วิธีที่พิจารณา 


   ในวารเป็นปฐมนั้น อาทีนวญาณ พิจารณาเห็นว่าอาการมีความบังเกิดเป็นต้น แต่ล้วนเป็นภัยสิ้นทั้งปวง 


   ในวารเป็นคำรบ ๒ นั้น อาทีนนวญาณพิจารณาเห็นว่าอาการมีบังเกิดเป็นต้นแน่ แต่ล้วนเป็นทุกข์สิ้นทั้งปวง 


   ในวารเป็นคำรบ ๓ ที่สำแดงบัดนี้ อาทีนวญาณพิจารณาเห็นว่าอาการทั้งปวง มีบังเกิดสืบต่อไปเป็นต้นนั้น แต่ล้วนประกอบไปด้วยอามิสทั้งปวง 


   อามิสนั้นประสงค์เอาธรรม ๓ ประการ คือ 


   กิริยาที่เวียนไปในสงสาร ก็จัดเป็นอามิสประการ ๑ 


   ขันธาทิโลก ก็จัดเป็นอามิสประการ ๑ 


   กิเลสธรรมทั้งปวง ก็จัดเป็นอามิสประการ ๑ 


   เป็นใจความว่า ปัญญาพิจารณาเห็นอาการทั้งปวงมีบังเกิดสืบต่อไปเป็นต้น มีสะอื้นอาลัยเป็นที่สุดว่าประกอบด้วยอามิสนั้นจัดเป็นอาทีนวญาณแต่ละอัน ๆ นับโดยบท ๑๕ มี  “อุปฺปาโท สามิสํ”  เป็นต้นมี  “อุปฺปายาโส สามิสํ”  เป็นที่สุดนั้นได้อาทีนวญาณถึง ๓๕ แต่ทว่ารวบเข้าเสีย ๑๐ บท นับเอาแต่ ๕ บทในเบื้องหน้าตกว่านับเอาอาทีนวญาณแต่ ๔ ประการโดยนัยหนหลัง 


   เมื่อสำแดงอาทีนวญาณ ด้วยประการอันประกอบด้วยอามิสจบลงแล้วลำดับนั้นจึงสำแดงสันติปทญาณ อันเป็นไปด้วยอาการอันพิจารณาเห็นว่ากิริยาที่ไม่บังเกิดสืบไปเป็นต้น ตราบเท่าจนถึงกิริยาที่ขาดจากสะอื้นอาลัยเป็นที่สุดนั้น แต่ล้วนปราศจากอามิสทั้ง ๓ ประกอรคือ ปราศจากกิริยาที่เวียนไปในสงสารประการ ๑ ปราศจากขันธาทิโลกประการ ๑ ปราศจากกิเลสประการ ๑ 


   เมื่อสำแดงสันติปทญาณ อันพิจารณาซึ่งอาการอันปราศจากอามิสโดยบท ๑๕ มี  “อนุปฺปาโท นิรามิสํ”  เป็นอาทิ มี  “มีอนุปฺปายาโส นิรามิสํ”  เป็นที่สุด รวบเข้าเสีย ๑๐ บทนับเอาแต่ ๕ บทในเบื้องต้น คงนับสันติปทญาณแต่ ๕ ประการเสร็จแล้ว ลำดับนั้นจึงสำแดงอาทีนวญาณด้วยบท ๑๕ บทอีกเล่า มี  “อุปฺปายาโส สงฺขารา”  เป็นต้น มี  “อุปฺปาโท สงฺขารา”  เป็นที่สุด 


   อธิบายว่าอาทีนวญาณนั้น พิจารณาเห็นว่ากิริยาที่บังเกิดสืบต่อไปไม่สิ้นไม่สุด เกิดแล้วเกิดเล่านั้นมิใช่อื่น คือสังขารธรรม 


   วัตถุที่บังเกิดแล้วแลประพฤติเป็นไปในภพ เสวยทุกขเวทนามีประการต่าง ๆ นั้น ก็มิใช่อื่นคือสังขารธรรมตลอดไปจนถึงอุปายาสทุกข์อันมีลักษณะให้อาลัยนั้นแต่ล้วนเป็นสังขารธรรมสิ้นทั้งนั้น จะได้เป็นอื่นหาบ่มิได้ 


   ในวาระอันนี้ ก็รวบบท ๑๐ บทเข้าเสีย นับเอาแต่ ๕ บทในเบื้องต้น คงนับเอาทีนวญาณแต่ ๕ ประการโดยนัยหนหลัง 


   เมื่อสำแดงอาทีนวญาณด้วยอาการอันพิจารณา ซึ่งกิริยาที่บังเกิดเป็นต้นว่าเป็นสังขารธรรมจบลงแล้ว ลำดับนั้นจึงสำแดงสันติปทญาณอันเป็นไปด้วยอาการอันพิจารณาเห็นว่า กิริยาที่ไม่บังเกิดสืบไปเป็นต้นตราบเท่าจนถึงกิริยาที่ขาดจากสะอื้นอาลัยเป็นที่สุดนั้น แต่ล้วนเป็นนิพพานอื่นด้วยกัน จะเป็นสิ่งอื่นหาบ่มิได้ 


   ในวาระอันนี้ก็รวบบท ๑๐ บทเข้าเสีย นับเอาแต่ ๕ บท ในเบื้องต้น คงนับสันติปทญาณแต่ ๕ ประการเหมือนนัยหนหลัง 


   เมื่อสำแดงสันติปทญาณโดยสทุธิกนัยจบลงแล้ว ลำดับนั้นจึงสำแดงสันติปทญาณโดยมิสกนัยว่า 


   “อุปฺปาโท สงฺขารา อนุปฺปาโท นิพฺพานนฺติ สนฺติปเท ญาณํ ปวตฺตํ ฯ เป ฯ อุปฺปายาโส สงฺขารา อนุปฺปายาโส นิพฺพานนฺติ สนฺติปเท ญาณํ”   


   อธิบายว่า ปัญญาที่พิจารณาเห็นว่า กิริยาที่บังเกิดสืบต่อไปนั้นเป็นสังขารธรรม กิริยาที่ไม่บังเกิดสืบต่อไปนั้นเป็นนิพพาน ปัญญาพิจารณาเห็นดังนั้น ตลอดไปตราบเท่าถึงปัญญา อันพิจารณาเห็นว่าสะอื้นอาลัยเป็นสังขารธรรม ปราศจากสะอื้นอาลัยเป็นนิพพานตลอดถึงบทที่จัดเป็นสันติปทญาณแต่ละอัน ๆ แต่ทว่าควรจะรวบเสีย ๑๐ บท เพราะเหตุเป็นคำเปลี่ยน ควรจะนับเป็นสันติปทญาณแต่ ๕ บทในเบื้องต้น ประดุจนัยที่สำแดงแล้วแต่หลัง 


   สิริอาทีนวญาณ จำเดิมแต่บทวาระเป็นปฐมนั้นมา เป็นอาทีนวญาณ ๒๐ ทัศ ฝ่ายสันติปทญาณนั้น สิริแต่ต้นมาเป็นสันติปทญาณ ๒๕ แต่ทว่าภัยแลทุกข์แลอามิสแลสังขารนั้น เป็นเววจนะแห่งกัน ต่างกันแต่พยัญชนะอรรถาธิบายบ่มิได้ต่างกัน เหตุฉะนี้ ถึงทีเมื่อจะสำแดงสังเขปนั้น ท่านย่อมย่นเข้าเสียนับเอาอาทีนวญาณคงอยู่ด้วยแต่ ๕ สันติปทญาณก็คงอยู่แต่ ๕ ประการ ประสมเข้าเป็นปัญญา ๑๐ สมด้วยบทพระคาถาว่า 


   อุปฺปทญฺจ ปวตฺตญฺจ  นิมิตฺตํ ทุกฺขนฺติ ปสฺสติ  


   อายุหนํ ปฏิสนฺธึ   ญาณํ อาทีนเว อิทํ  


   อานุปฺปาทํ อปฺปาวตฺตํ   อนิมิตฺตํ สุขนฺติ จ  


   อานายุหนา ปฏิสนฺธิ   ญาณํ สนฺติปเท อิทํ  


   อาทีนเว ญาณญฺจ   ปญฺจฏาเนสุ ชายติ  


   ปญฺจฏฺาเน สนฺติปเท   ทสญฺญาเณ ปชานาติ  


   ทฺวินฺนํ ญาณานํ กุสลาตา  นานาทิฏฺีสุ น กมฺปตีติ   


   อธิบายในบาทพระคาถานี้ ก็เหมือนอรรถาธิบายอันกล่าวแล้วแต่หลังมีวิเศษแต่ที่สำแดงอานิสงส์ในเบื้องปลาย 


   ข้อสำแดงอานิสงส์นั้นว่า พระโยคาพจรเจ้าทั้งหลายผู้ได้ซึ่งปัญญา ๑๐ คือฝ่ายอาทีนวญาณ ๕ ฝ่ายสันติปทญาณ ๕ แล้วแลฉลาดรวบปัญญาทั้ง ๑๐ นี้เข้าไว้ให้เป็นแต่สอง คืออาทีนวญาณ ๕ นั้นรวบเข้าเป็น ๑ สันติปทญาณนั้นรวบเข้าเป็น ๑ รู้สันทัดชัดเจนในปัญญา ๒ ประการนี้แล้ว กาลใดพระโยคาพจรนั้นก็จะมิได้กัมปนาทหวั่นไหวด้วย มิจฉาลัทธิทิฏฐิธรรมนิพพานวาททิฏฐิเป็นต้นเป็นประธานในกาลนั้น 


   ข้อซึ่งสำแดงสันติปทญาณ ประดับไว้ในห้องแห่งอาทีนวญาณนี้ ด้วยมีประโยชน์จะสำแดงอานิสงส์แห่งอาทีนวญาณ ที่สำเร็จด้วยอำนาจแห่งภยตูปัฏฐานญาณนั้นประการ ๑ 


   จะให้บังเกิดชื่นชมโสมนัส แก่พระโยคาพจรนั้นประการ ๑ 


   เพราะเหตุว่าพิจารณาเห็นภัยเห็นโทษแล้ว จิตก็จะน้อมไปในพระนิพพานธรรม อันเป็นปฏิปักษ์แห่งภัยแลโทษนั้น 


   “อาทีนวานุปสฺสนาญาณํ นิฏฺิตํ”  จบอาทีนวญาณแต่เท่านี้ 


   แต่นี้จะสำแดงนิพพิทาญาณสืบต่อไป 


   “เอวํ สพฺพสงฺขารา อาทีนวโต ปสฺสนฺโต”  เมื่อพระโยคาพจรเจ้าพิจารณาเห็นสังขารธรรมทั้งปวงประกอบด้วยโทษ โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้ จิตนั้นก็จะมีความกระสันเหนื่อยหน่ายจากภพ เหนื่อยหน่ายจากกำเนิดแลคติ เหนื่อยหน่ายจากวิญญาณฐิติ แลสัตตาวาสบ่มิได้รักใคร่อาลัยอาวรณ์อยู่ในโลกสันนิวาส เปรียบประดุจดังพระยาสุวรรณราชหงส์อันมิได้ยินดีที่จะลงในหลุมอันโสโครกแทบประตูบ้านจัณฑาล พระยาสุวรรณราชหงส์นั้นย่อมยินดีที่จะลงในเชิงเขาจิตรกูฏ แลมหาสระทั้ง ๘ อันนี้แลมีฉันใด พระยาราชหงส์คือ พระโยคาพจรเจ้านั้น เมื่อพิจารณาเห็นโทษแห่งสังขารธรรมทั้งปวงโดยนัยที่สำแดงมาแล้วแต่หนหลังนั้น ก็บังเกิดความกระสันเหนื่อยหน่ายบ่มิได้ยินดีในสังขารธรรม ยินดีอยู่แต่ในกิริยาที่จะจำเริญอนุปัสสนาทั้ง ๗ คือ อนิจจานุปัสสนา ทุกขานุปัสสนา อนัตตานุปัสสนา นิโรธานุปัสสนา โดยนัยที่สำแดงมาแล้วแต่หลัง   “เอวํ ตถา”  มีอุปมาดังพระยาสุวรรณราชหงส์ อันมิได้ยินดีในหลุมแทบประตูบ้านจัณฑาล ยินดีแต่จะลงในเชิงเขาจิตรกูฏแลมหาสระทั้ง ๗ นั้น 


   ถ้ามิฉะนั้นเปรียบประดุจราชสีห์ อันมิได้ยินดีที่จะอยู่กรงทอง ราชสีห์นั้นย่อมยินดีอยู่ในป่าพระหิมวันต์ อันกว้างขวางได้ ๓ พันโยชน์ แลมีฉันใด ราชสีห์คือพระโยคาพจรนั้น ก็บ่มิได้ยินดีในสุคติภพทั้ง ๓ คือ กามสุคติภพแลรูปภพแลอรูปภพ ยินดีอยู่แต่ในอนุปัสสนาทั้ง ๓ คือ อนิจจานุปัสสนา ทุกขานุปัสสนา อนัตตานุปัสสนา มีอุปไมยดังนั้น 


   มิฉะนั้นเปรียบประดุจพระยาคชสารตัวประเสริฐ เชื่อชาติฉัททันต์มีพรรณเผือกผู้ผ่อง มีหางแลงวงนิมิตประถึงพื้น มีอิทธิฤทธิ์ดำเนินได้ในเวหา อันมิได้ยินดีที่จะอยู่ในท่ามกลางพระนคร พระยาฉัททันต์นั้นย่อมยินดีที่จะอยู่ในฉัททันตสระในป่าหิมวันต์แลมีฉันใด พระยาคชสารคือพระโยคาพจรนี้มิได้ยินดีในสังขารธรรมทั้ง ยินดีในพระอมตะมหานิพพาน อันเป็นที่ระงับสังขาร มีจิตน้อมไปสู่พระนิพพานโอนไปสู่พระนิพพานเงื้อมไปสู่พระนิพพาน มีอุปไมยดังนั้น 


   นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า นิพพิทาญาณกับภยตูปัฏฐานญาณแลอาทีนวญาณทั้ง ๓ ประการนี้ ต่างกันแต่ชื่อเรียก ต่างแต่พยัญชนะอรรถอันเดียวกัน อรรถจะได้ต่างกันหาบ่มิได้ เหตุดังนั้นพระโบราณาจารย์จึงกล่าวสระบาลีสำแดงข้ออันนี้ว่า   “ภยตูปฏฺานํ เอกเมว ตินินามานิ ลภติ”  ว่า ภยตูปัฏฐานญาณอันเดียวนี้แลได้ชื่อ ๓ ชื่อ เมื่อพิจารณาสังขารโดยภัยก็ได้ชื่อว่าภยตูปัฏฐานญาณเมื่อพิจารณาสังขารโดยโทษ ก็ได้ชื่อว่าอาทีนวญาณ เมื่อเห็นภัยเห็นโทษแห่งสังขารแล้วแลเหนื่อยหน่าย ก็ได้ชื่อว่านิพพิทาญาณ 


   “นิพฺพิทานุปสฺสนาญาณํ นิฏฺิตํ”  สำแดงนิพพิทาญาณจบแต่เท่านี้ 


   แต่นี้จะสำแดงมุญจิตุกามยตาญาณต่อไป 


   “อิมินา นิพฺพินทาญาเณน อิมสฺส กุลปุตฺตสฺส นิพฺพินทนฺตสฺส อุกฺกณฺนฺตสฺส” 

   เมื่อพระโยคาพจรกุลบุตรผู้จำเริญนิพพิทาญาณนี้ มีความกระสันเหนื่อยหน่ายจากสังขารธรรม บ่มิได้ยินดีปรีดาในสังขารธรรมแล้วนั้นกาลใด จิตแห่งพระโยคาพจรนั้นก็มิได้เกี่ยวมิได้ข้อง บ่มิได้ติดพันอยู่ในสังขารธรรมอันใดอันหนึ่งเลย จิตนั้นปรารถนาแต่ที่จะไปให้พ้นจากแห แลปรารถนาจะใคร่พ้นจากแห 


   มิฉะนั้นเปรียบประดุจดังกบอันอยู่ในปากงู แลปรารถนาจะใคร่พ้นจากปากงู 


   มิฉะนั้นเปรียบประดุจไก่ป่าอันบุคคลผู้ขังไว้ในกรง แลปรารถนาจะไปให้พ้นจากกรง 


   มิฉะนั้นเปรียบประดุจเนื้ออันติดบ่วงมั่น แลดิ้นรนปรารถนาจะไปให้พ้นจากบ่วง 


   มิฉะนั้นเปรียบประดุจงู อันอยู่ในเงื้อมมือแห่งหมองู แลปรารถนาจะหนีไปให้พ้นจากเงื้อมมือแห่งหมองู 


   มิฉะนั้นเปรียบประดุจช้างสาร อันจมอยู่ในเปือกตม แลปรารถนาจะรื้อตนให้พ้นจากเปือกตม 


   มิฉะนั้นเปรียบประดุจพระยานาค อันอยู่ในปากแห่งพระยาครุฑ แลปรารถนาแต่ที่จะไปให้พ้นจากปากครุฑ 


   มิฉะนั้นเปรียบประดุจพระจันทร์ อันอยู่ในปากแห่งราหู แลปรารถนาจะออกไปให้พ้นจากปากราหู 


   มิฉะนั้นเปรียบประดุจบุรุษ อันศัตรูแวดล้อมอยู่โดยรอบ แลปรารถนาจะไปให้พ้นจากปากศัตรู 


   ปลาอันข้องอยู่ในแหเป็นอาทินั้น ดิ้นรนขวนขวายที่จะไปให้พ้นแลมีฉันใด 


   พระโยคาพจรกุลบุตรผู้ได้สำเร็จมุญจิตุกามยตาญาณ ก็มีความปรารถนาแต่จะไปให้พ้นจากสังขารธรรม มีอุปไมยดังนั้น 


   “มุญฺจิตุกามยตาญาณํ นิฏฺิตํ”  สำแดงมุญจิตุกามยตาญาณจบแต่เพียงเท่านี้ 


  แต่นี้จะสำแดงปฏิสังขาญาณสืบต่อไป   “โส เอวํ สพฺพภวโย นิคติิติวาสตเตหิ สเภทเกหิ สงฺขาเรหิ มุญฺจิตุกาโม”   


  เมื่อพระโยคาพจรกุลบุตรปรารถนาจะไปให้พ้นจากสังขารธรรมอันประกอบด้วยประเภทอันต่างด้วยสามารถท่องเที่ยวไปในพิภพทั้งปวง แลกำเนิด ๔ แลคติ ๕ วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙ ประการฉะนี้แล้ว 


   “ติลกฺขณํ อาโรเปตฺวา”  พระโยคาพจรเจ้านั้นพึงยกปัญญาขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ พิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายด้วยปฏิสังขานุปัสสนาญาณกำหนดกฏหมายโดยอาการเป็นอันมากในพิธีพิจารณา อนิจจังลักษณะนั้น พิจารณาโดยอาการเป็นอาทิคือ   “อนิจฺจนฺติกโต”   พิจารณาโดยอาการอันบ่มิได้เที่ยงนั้นประการ ๑ 


   “ตาวกาลิกโต”  พิจารณาโดยอาการเหมือนด้วยของยืมเขามาประการ ๑ 


   “อุปปาทฺวยปริจฺฉินฺนโต”  พิจารณาโดยกำหนด ซึ่งกิริยาอันบังเกิดแล้วแลฉิบหายประการ ๑ 


   “ปโลกโต”  พิจารณาให้เห็นสังขารธรรมนั้น มีสภาวะขาดเด็ดกระเด็นออกด้วยอำนาจพยาธิทุกข์แลมรณาประการ ๑ 


   “จลโต”  พิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรมนั้น ไหวอยู่ด้วยพยาธิแลชราแลมรณะธรรมนั้นประการ ๑ 


   “ปภงฺโต”  พิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรมนั้น บางคาบมีสภาวะทำลายเอง บางคาบทำลายด้วยความเพียรแห่งผู้อื่นอีกประการ ๑ 


   “อธุวโต”  พิจารณาให้เห็นสังขารธรรมบ่มิได้ตั้งอยู่เป็นนิตย์ย่อมทอดทิ้งกลิ้งอยู่ในสถานประเทศต่าง ๆ ไม่มีกำหนดประการ ๑ 


   “วิปริณามธมฺมโต”  พิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรมมีสภาวะวิปริตแปรปรวนประการ ๑ 


   “อสารกโต”  พิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรมหาแก่นสารบ่มิได้ 


   “วิถวโต”  พิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรม มีแต่ความฉิบหายเป็นเบื้องหน้า บ่มิได้พ้นจากความฉิบหายประการ ๑ 


   “สงฺขตโต”  พิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรมแล้วด้วยกุสลากุศลประชุมแต่งประการ ๑ 


   “มรณธมฺมโต”  พิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรม มีแต่ความตายเป็นที่สุดประการ ๑ 


  ให้พระโยคาพจรเจ้ายกปัญญาขึ้นสู่อนิจจลักษณะ พิจารณาด้วยอาการเป็นต้นดังนี้ 


  ในพิธีพิจารณาทุกขลักษณะนั้น ให้พระโยคาพระจรเจ้าพิจารณาด้วยอาการเป็นอาทิ คือ 


   “อภิณฺหปฏิปิฬนโต”  พิจารณาโดยอาการอันทุกข์เบียดเบียนสังขารธรรมเนือง ๆ บ่มิรู้แล้วประการ ๑ 


   “ทุกฺขขมโต”  พิจารณาให้เห็นว่ากองทุกข์ทั้งปวงมีชาติทุกข์เป็นต้นซึ่งครอบงำย่ำยีสังขารธรรมนั้น ยากนักที่จะอดกลั้นทนทานได้ประการ ๑ 


   “รุวตฺถุโต”  พิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรม เป็นวัตถุอันชั่วเป็นของชั่วยิ่งกว่าของทั้งปวงประการ ๑ 


   “โรคโต”  พิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรม เป็นโรคอยู่เป็นนิตย์เป็นไข้อยู่เป็นนิตย์ประการ ๑ 


   “คฌฺฆโต”  พิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรมเป็นที่ไหลออกแห่งกิเลสแลอสุจิโสโครกต่าง ๆ เหมือนด้วยฝีปางเน่าที่แตกเป็นบุพโพโลหิตหวะเปื่อยออกไปนั้นประการ ๑ 


   “สลฺลโต”  พิจารณาให้เห็นสังขารธรรม เหมือนด้วยลูกปืนอันยกเสียดเสียบแทง ยากนักที่จะถอนได้ประการ ๑ 


   “อฆโต”  พิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรมนั้น ประกอบด้วยสิ่งอันลามกกว่ามากพ้นวิสัยเป็นที่ติฉินนินทาแห่งพระอริยเจ้า ๆ เกลียด อาย เบื่อหน่ายประการ ๑ 


   “อาพาธโต”  พิจารณาให้เห็นสังขารธรรม ประการด้วยอาพาธเป็นนิตย์นิรันดร์ สิ่งใดที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ปรารถนานั้น สังขารธรรมชักนำเอาสิ่งนั้นมาให้สิ่งนั้นบังเกิดขึ้นจนได้พิจารณาดังนี้ประการ ๑ 


   “อีติโต”  พิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรมนั้นเป็นตัวจัญไร นำมาซึ่งความร้ายความฉิบหายเป็นอันมากประการ ๑ 


   “อุปทฺทวโต”  พิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรมเป็นตัวอุบาทว์สิ่งที่ชั่วไม่เคยพบ สังขารธรรมขืนเอามาสะสมลงประการ ๑ 


   “ภยโต  พิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งภัยทั้งปวงประการ ๑ 


   “อุปสคฺคโต”  พิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรมนี้ คือตัวอันตรายติดตามย่ำยีบีฑาประการ ๑ 


   “อตาณโต”  พิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรมทั้งปวงนี้ บ่มิอาจคุ้มครองรักษาสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งได้ประการ ๑ 


   “อเลณโต”  พิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรมปราศจากที่เร้นซ่อนถึงคราวจะป่วยไข้ถึงคราวจะแก่ตาย จะหาที่เร้นซ่อนให้พ้นป่วยพ้นไข้ให้พ้นตายนั้นหาไม่ได้เลยเป็นอันขาด พิจารณาดังนี้ประการ ๑ 


   “อสรณโต”   พิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรม บ่มิอาจเป็นที่พึ่งคุ้มครองป้องกันชาติ แลชราพยาธิ แลมรณะได้นั้นประการ ๑ 


   “อาทีนวโต”   พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมมากไปด้วยโทษประการ ๑ 


   “อฆมูลโต”   พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมเป็นเค้าเป็นมูลแห่งทุกข์ประการ ๑ 


   “วธกโต”   พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมมีปกติเบียดเบียนบีฑาเหมือนดังนายเพชฌฆาตประการ ๑ 


   “สาสวโต”   พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมประกอบด้วยอาสวะกิเลสประการ ๑ 


   “มารามิสฺสโต”   พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมเป็นเหยื่อแห่งมารประการ ๑ 


   “ชาติธมฺมโต”   พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมอากูลมูลมองไปด้วยชาติทุกข์ประการ ๑ 


   “ชราธมฺมโต”   พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมเอาเกียรณ์ไปด้วยชราทุกข์ติดตามรัดรึงประการ ๑ 


   “พยาธิธมฺมโต”   พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมมากไปด้วยพยาธิทุกข์ครอบงำย่ำยีประการ ๑ 


   “มรณธมฺมโต”   พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมมีความมรณะอันแตกทำลายเป็นที่สุดประการ ๑ 


   “โสกธมฺมโต”   พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมประกอบไปด้วยโศกทุกข์ คือมากไปด้วยความเดือดร้อนระส่ำระสายประการ ๑ 


   “ปริเทวธมฺมโต”   พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมมากไปด้วยปริเทวทุกข์ คือร้องไห้ร่ำไรน้ำตาไหนนั้นประการ ๑ 


   “อุปายาสธมฺมโต”  พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมมากไปด้วยอุปายาสทุกข์ คือสะอื้นอาลัยประการ ๑ 


   “สงฺกิเลสิกธมฺมโต”   พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมมากไปด้วยเศร้าหมองภายในและภายนอกประการ ๑ 


  ให้พระโยคาพจรเจ้า ยกปัญญาขึ้นสู่ทุกขลักษณะพิจารณาด้วยอาการเป็นต้นดังนี้ 


  นัยหนึ่งให้พระโยคาพจรพิจารณาโดยอสุภลักษณะ อันบังเกิดเป็นบริวารแห่งทุกขลักษณะนั้นด้วยอาการเป็นอาทิ 


   “อชญฺญโต”  คือพิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมนี้จักได้เป็นที่ชอบเนื้อชอบเจริญใจแห่งนักปราชญ์ ผู้เห็นโทษด้วยปัญญาจักษุนั้นหาบ่มิได้ประการ ๑ 


   “ทุคฺคนฺธโต”  พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมเนื้ออากูลไปด้วยกลิ่นเหม็นกลิ่นเน่าประการ ๑ 


   “เชคุจฺฉโต”   พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมนี้เป็นของพึงเกลียดอยู่เองเป็นปกติธรรมดาประการ ๑ 


   “ปฏิกุลโต”   พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมโสโครกอยู่เองแล้วมิหนำซ้ำเอาสิ่งของอื่น ๆ โสโครกไปด้วยประการ ๑ 


   “อมณฺฑนหตโต”   พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมนี้ ถ้าไม่ประดับแล้วก็ปราศจากงามมีงามอันขะจัดจาก เพราะเหตุที่ไม่ประดับเมื่อไม่ตกแต่งขัดเกลา ไม่ประดับเครื่องประดับแล้ว อย่าว่าถึงจะงามแก่ปัญญาจักษุแห่งนักปราชญ์เลย แต่จะงามแก่ตาอันธพาลปุถุชนก็หางามไม่พิจารณาให้เห็นชัดดังนี้ประการ ๑ 


   “วิรูปโต”  พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมนี้ไม่ดีเลยแต่สักสิ่งสักอัน พิจารณาให้เห็นแต่ล้วนไม่ดีอย่างนี้ประการ ๑ 


   “วิกจฺฉโต”   พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมนี้พึงเกลียดตลอดภายในภายนอก พึงเกลียดทั้งพื้นต่ำและพื้นบน พึงเกลียดแก่ตน พึงเกลียดบุคคลผู้อื่น พิจารณาอย่างนี้ประการ ๑ 


  ให้พระโยคาพจร ยกปัญญาขึ้นพิจารณาขึ้นพิจารณาอสุภลักษณะ อันเป็นบริวารแห่งทุกขลักษณะด้วยประการฉะนี้ 


  ในพิธีพิจารณาอนัตตลักษณะนั้น ให้พระโยคาพจรเจ้าพิจารณาด้วยอาการเป็นอาทิ คือ 


   “ปรโต”  พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมมีสภาวะแปรปรวนเป็นอื่น ไม่ยั่งยืนไม่มั่นไม่คงประการ ๑ 


   “รตฺตโต”  พิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรมเป็นริตตธรรม เพราะเหตุเปล่าจากสภาวะเที่ยงแท้และงาม เปล่าจากสภาวะเป็นสุขและเป็นอาตมาบ่มิได้เหมือนดังใจที่จะกำหนดกฏหมายประการ ๑ 


   “ตุจฺฉโต”   พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมนั้นควรจะร้องเรียกชื่อว่าตุจฉธรรม เพราะเหตุว่าสังขารธรรมนี้ ที่จะงามจะดีเป็นสุขอยู่นั้นน้อยนักน้อยหนา ให้พิจารณาดังนี้ประการ ๑ 


   “สุญฺญโต”   พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมนี้เป็นเครื่องดับเครื่องสูญประการ ๑ 


   “อสามิกโต”   พิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรมนี้หาเจ้าของบ่มิได้เพราะเหตุมาประพฤติตามวิสัยแห่งตน ตามถนัดแห่งตน หาผู้จะบังคับบัญชาว่ากล่าวบ่มิได้ประการ ๑ 


   “อนิสฺสรโต”  พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมนี้หาผู้จะเป็นใหญ่ขู่เข็ญข่มขู่บ่มิได้เลยเป็นอันขาด ถึงท่านที่มีอาชญานุภาพปราบปรามปัจจามิตรได้ทั่วไปในพื้นปฐพีมณฑลนั้นก็ดี ก็มิอาจปราบปรามสังขารธรรมได้ สังขารธรรมนี้เป็นอิสระอยู่แก่ตน ประพฤติตามวิสัยแห่งตนถึงที่จะเจ็บก็เจ็บ ถึงที่จะปวดก็ปวด ถึงที่จะเมื่อยก็เหมื่อย ถึงที่จะมึนก็มึน ถึงที่จะแก่ก็แก่ ถึงที่จะตายก็ตาย ใครจะห้ามก็ไม่ฟัง เพราะเหตุฉะนี้จึงหาว่าผู้ใดจะเป็นใหญ่ขู่เข็ญข่มขู่บ่มิได้ พิจารณาให้เห็นชัดดังนี้ประการ ๑ 


   “อสวตฺติโต”   พิจารณาให้เห็นว่า สังขารธรรมบ่มิใช่ตนบ่มิใช่ของแห่งตน เพราะเหตุไม่ประพฤติตามอำนาจแห่งตนนั้นประการ ๑ 


  ให้พระโยคาพจรเจ้ายกปัญญาขึ้นสู่อนัตตลักษณะ พิจารณาให้เห็นด้วยอาการเป็นต้นดังนี้ 


  มีคำปุจฉาว่า เหตุไฉนจึงให้พิจารณาดังนี้ 


  วิสัชนาว่า ให้พิจารณาฉะนี้เพราะเหตุจะให้สำเร็จอุบายที่จะให้เปลื้องตนออกพ้นจากสังขารธรรม เปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งสุ่มปลาครอบงูเห่าตัวหนึ่งลง บุรุษนั้นสำคัญว่าปลา ยื่นมือลงไปตามช่องสุ่มคว้าเอาต้นคอแห่งงูเห่านั้นได้ ก็ดีใจว่าทีนี้เราจับปลาได้สำเร็จความปรารถนาแห่งเราแล้ว 


   “อุกฺขิปิตฺวา”   ครั้นยกขึ้นมาพ้นน้ำแล้วแลเห็นแสกศีรษะทั้งสามรู้ว่างูมีพิษ ความสดุ้งตกใจเห็นโทษ ก็มีจิตหน่ายจากอาลัยในที่จะถือเอา บุรุษนั้นมีความปรารถนาจะสละงูให้พ้นจากมือมิให้ทำร้ายอาตมาได้ จึงจับหางงูคลายขนดจากแขนตัวแล้ว ยกขึ้นแกว่งเบื้องบนศีรษะสองสามรอบกระทำให้งูทุพพลภาพถอยกำลังลง สลัดพ้นจากมืออาตมาแล้วก็รีบเร็วขึ้นจากน้ำยืนยังขอบฝั่งสระ แล้วกลับหน้ามาดูหนทางอันขึ้นมาไม่เห็นอสรพิษติดตามมาแล้วก็ดำริว่า อาตมาพ้นจากอสรพิษอันใหญ่อุปไมยด้วยตัวพระโยคาพจรกุลบุตร เมื่อได้อาตมาภาพก็ยินดีถือว่าเป็นของอาตมา ดุจบุรุษจับคองูภายในสำคัญว่าปลาแล้วยินดีนั้น เมื่อพระโยคาพจรเจ้าจำเร็ญพระวิปัสสนาหยั่งลง เห็นสังขารธรรมโดยพระไตรลักษณะทั้ง ๓ คือ พระอนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ อนัตตลักษณะแล้ว และมีความสะดุ้งภยตูปัฏฐานญาณ ปานดังบุรุษยกมือขึ้นจากช่องสุ่มเห็นแสกศีรษะทั้งสามแห่งงูแล้วสะดุ้งตกใจนั้น เมื่อพระโยคาพจรเล็งเห็นโทษในสังขารด้วยอาทีวานุปัสสนาญาณแล้ว และเหนื่อยหน่ายด้วยนิพพิทานุปัสสนาญาณนั้น ปานดังบบุรุษเห็นแสกศีรษะทั้งสามรู้ว่า ว่างูมีความสะดุ้งตกใจ เล็งเห็นโทษแล้วก็หน่าย ปรารถนาเพื่อจะสละให้พ้นจากอาตมา เมื่อพระโยคาพจรยกสังขารธรรมขึ้สู่พระไตรลักษณะอีกเล่าเมื่อจะตกแต่งแสวงหาอุบายอันจะพ้นจากสังขารธรรมด้วยปฏิสังขานุปัสสนาแสวงหาอุบายอันสละงูให้พ้นจากอาตมานั้น แท้จริงขณะเมื่อบุรุษคลายงูจากแขนอาตมาแล้วแกว่งเวียนเหนือเศียรสิ้นสามรอบ กระทำให้ทุพพลภาพบ่มิอาจเพื่อจะเลี้ยวขบอาตมาได้ ก็สละให้พ้นอาตมาได้เป็นอันดี จะมีอุปมาฉันใด และพระโยคาพจรพิจารณาสังขารยกขึ้นสู่พระไตรลักษณะ กระทำให้ทุพพลภาพให้ถึงซึ่งสภาวะบ่มิอาจเพื่อจะปรากฏด้วยอาการอันเล็งเห็นว่าเป็นสุขว่าตัวตนแล้ว ก็สละให้พ้นเป็นอันดี ก็อุปไมยดังนั้น 


  ปัญญาแสวงหาอุบายอันละสังขารธรรมดังนี้ ได้ชื่อว่าปฏิสังขานุปัสสนาญาณบังเกิดในสันดานแห่งพระโยคาพจรนั้น 


   “ปฏิสงฺขานุปสฺสนาญาณํ นิฏฐิตํ”   สำแดงปฏิสังขานุปัสสนาญาณจบเท่านี้ 


  แต่นี้จักสำแดงสังขารุเบกขาญาณสืบต่อไป 


   “โส เอวํ ปฏิสงฺขานุปสฺสนาญาเณน สพฺเพ สงฺขารา สญฺญาติ ปริคฺคหิโต”   พระโยคาพจรกุลบุตรนั้น เมื่อกำหนดกฏหมายพินิจพิจารณาเห็นว่าสังขารธรรมเป็นเครื่องสูญ ด้วยปฏิสังขานุปัสสนาญาณโดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้แล้วลำดับนั้นพระโยคาพจรจึงกำหนดอาการที่สูญ ประกอบด้วยเงื่องเป็นสองเงื่อนแล้ว จึงพิจารณาที่สูญด้วยอาการ ๑ แล้วกระจายออกอีกเล่า พิจารณาที่สูญอาการ ๘ ครั้นแล้วขยายออกอีกพิจารณาที่สูญด้วยอาการ ๑๐ แล้วไม่หยุดแต่เพียงนั้นขยายออกอีกพิจารณาที่สูญด้วยอาการ ๑๒ แล้วไม่หยุดแต่เพียงนั้นแผ่ขยายออกพิจารณาที่สูญด้วยอาการ ๔๒ โดยนัยพิสดาร 


  แลข้อซึ่งกำหนดอาการที่สูญ ประกอบด้วยเงื่อนเป็นสองเงื่อนนั้น คือพระโยคาพจรกำหนดว่า   “สุญฺญมิทํ อตฺเถ”  สังขารธรรมนี้เปล่าจากอาตมา บ่มิได้เป็นอาตมาประการ ๑ กำหนดว่า  “สญฺญมิทํ อตฺตนิเยน”  สังขารธรรมนี้เปล่าจากของอาตมา บ่มิได้เป็นของอาตมาประการ ๑ เป็น ๒ เงื่อนฉะนี้ 


  และข้อซึ่งพิจารณาให้กระจายขยายออกเป็น ๔ เงื่อนนั้น 


  คือพระโยคาพจรพิจารณาว่า   “นาหํ กฺวจินิ”  ตัวตนแห่งเรานี้จะได้มีในที่ใดที่หนึ่งในกาลอันหนึ่งหามิได้ เป็นเงื่อนอัน ๑ 


  พิจารณาว่า  “น กสฺสจิ กิญฺจนตสฺมึ”  ตัวแทนแห่งเราที่เราควรจะสำคัญว่าเป็นของตน ควรจะนำไปให้เป็นธุระกังวลแก่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งนั้นจะได้หาบ่มิได้ พิจารณาดังนี้เป็นเงื่อนอัน ๑ 


  พิจารณานาว่า   “น จ กฺวจินิ”  ตัวตนแห่งผู้อื่นนั้นเล่า จะได้มีในที่ใดที่หนึ่งในกาลอันใดอันหนึ่งหาบ่มิได้ พิจารณาเห็นดังนี้เป็นเงื่อนอัน ๑ 


  พิจารณาว่า  “น จ มม กวฺจินิ กสฺมิญฺจิ กิญฺจนตฺถิ”  ตัวตนแห่งผู้อื่น ที่ผู้อื่นควรจะสำคัญว่าเป็นของตน ควรจะนำมาให้เป็นธุระกังวลสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่เรานี้ จะได้มีหาบ่มิได้ พิจารณาดังนี้เป็นอัน ๑ 


  สิริเป็นอาการเห็นว่าใช่อาตมา ใช่ของแห่งอาตมาทั้งภายในและภายนอก ตนเองก็เห็นว่าของแห่งตน ข้อซึ่งโลกสังเกตกำหนดว่าสัตว์ว่าบุคคล ว่าหญิงว่าชายว่ามิตรว่าชายว่ามิตรว่าสหายว่าพี่ว่าน้องนั้นเมื่อพิจารณาให้ละเอียดไปจะได้คงอยู่ตามสังเกตกำหนดนั้นหาบ่มิได้ แต่ล้วนใช่ตนใช่ของตน เป็นสูญภาพเปล่าไปสิ้นทั้งนั้น 


  และข้อซึ่งกระจายออกพิจาณาที่สูญด้วยอาการทั้ง ๖ นั้นเล่า คือพระโยคาพจรพิจารณาว่า 


   “จกฺขุสุญฺญํ อตฺเตน วา”   จักขุประสาทนี้เปล่าจากอาตมา บ่มิเป็นของอาตมาประการ ๑ 


   “จกฺขุสุญฺญํ อตฺตนิเยน วา”   พิจารณาว่าจักขุประสาทเปล่าจากอาตมา บ่มิเป็นของอาตมาประการ ๑ 


   “จกฺขุสุญฺญํ นิจฺเจน วา”   พิจารณาว่าจักษุประสาทเปล่าจากสภาวะเที่ยง บ่มิได้เที่ยงแท้ประการ ๑ 


   “จกฺขุสุญฺญํ ทุเวน วา”  พิจารณาว่าจักษุประสาทเปล่าจากสภาวะยั่งยืนมั่นคง บ่มิมั่นมิคงประการ ๑ 


   “จกฺขุสุญฺญํ สสฺสเตน วา”  พิจารณาว่าจักษุนี้เปล่าจากชื่อว่าเที่ยง ตามลัทธิดิรัตถีย์ที่ถือว่าจักษุเที่ยงนั้น เปล่าเเท้ไม่มีสัตย์ ไม่มีจริง พิจารณาดังนี้ประการ ๑ 


   “จกฺขุสูญฺญํ อปริณามธมฺเมน วา”  พิจารณาว่าจักษุประสาทนี้เปล่าจากอวิปริณามธรรม ที่จะไม่แปรปรวนนั้นหาบ่มิได้ มีแต่แปรปรวนเป็นเบื้องหน้า พิจารณาดังนี้ประการ ๑ 


  สิริเป็นลักษณะพิจารณาที่สูญแห่งจักษุประสาทด้วยการ ๖ ดังนี้ 


  แลพิธีอันพิจารณาที่สูญ แห่งโสตประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท กายประสาท และหทยวัตถุนั้น แต่ละสิ่ง ๆ ก็ประกอบด้วยอาการละหก ๆ เหมือนกันกับพิจาณาที่สูญแห่งจักษุประสาท 


  แลรูปารมณ์ สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ ธัมมารมณ์ นั้นก็ดี 


  จักษุวิญญาณ และโสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณนั้นก็ดี 


  จักขุสัมผัส แลโสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัสนั้นก็ดี 


  ตลอดตราบเท่าถึงชราและมรณะนั้นแต่ละสิ่ง ๆ แต่ล้วนประกอบด้วยพิธีพิจารณาที่สูญ บริบูรณ์ด้วยอาการหก ๆ เหมือนกันกับพิธีพิจารณาที่สูญแห่งจักษุประสาท มีนัยดังสำแดงมาแล้วนั้น

และข้อซึ่งกระจายออกพิจารณาที่สูญด้วยอาการ ๘ นั้น คือพระโยคาพจรพิจารณาว่า 


   “รู ปํ อสฺสารํ นิสฺสารํ สาราปคตํ นิจฺจสารสาเรน วา ” รูปนี้ได้ชื่อว่าใช่แก่นใช่สาร บ่มิเป็นแก่นสาร ปราศจากแก่นสาร เพราะเหตุว่าคุณ คือนิสสาระนั้นมิได้ในรูป จะหาคุณที่เที่ยงแห่งรูปนั้นหาบ่มิได้เลยเป็นอันขาด แก่นสารคือสภาวะเที่ยงนั้น มิได้มีในรูปโดยปกติธรรมดาพิจารณาดังนี้ จัดเป็นอาการพิจารณาที่สูญแห่งรูปนั้นปฐม 


   แลอาการพิจารณาว่า “ รู ปํ อสฺสารํ นิสฺสารํ สาราปคตํ ธุวสารสาเรน วา” รูปนี้ที่ได้ชื่อว่าใช่แก่นใช่สาร บ่มิเป็นแก่นสารปราศจากแก่นสารเพราะเหตุว่าคุณ คือธุวสารนั้นมิได้ในรูป จะหาคุณที่ยั่งยืนมั่นคงแห่งรูปนั้นหามิได้เลยเป็นอันขาด แก่นสารคือสภาวะยั่งยืนมั่นคงนั้นมิได้มีในรูปเป็นปกติธรรมดาพิจารณาดังนี้ จัดเป็นอาการพิจารณาที่สูญแห่งรูปเป็นคำรบ ๒ 


   แลอาการพิจารณาว่า “ รู ปํ อสฺสารํ สาราปคตํ สุขสารสาเรน วา” รูปนี้ได้ชื่อว่าใช่แก่นสารบ่มิได้เป็นแก่นสาร ปราศจากแก่นสาร เพราะเหตุว่าคุณคือสุขสารนั้นมิได้มีในรูป จะหาคุณคือความสุขอันบังเกิดแต่รูปนั้น หาได้เป็นอันยากยิ่งนัก คุณสารคือความสุขนั้นมิได้มีในรูปปกติธรรมดาพิจารณาดังนี้ จัดเป็นอาการพิจารณาที่สูญแห่งรูปเป็นคำรบ ๓ 


   แลอาการพิจารณา “ รู ปํ อสฺสารํ นิสฺสารํ สาราปคตํ อตฺต สารสาเรน วา” รูปนี้ได้ชื่อว่าใช่แก่นสาร บ่มิเป็นแก่นสารปราศจากแก่นสารเพราะเหตุว่า คุณคืออัตตสารนั้นมิได้มีในรูป อันจะหาคุณเป็นตนเป็นของแห่งตน ซึ่งจะมีในรูปนั้นหาบ่มิได้เลยเป็นอันขาด คุณสารคือสภาวะเป็นตน เป็นของแห่งตนนั้นบ่มิได้มีในรูปเป็นปกติธรรมดาพิจารณาดังนี้ จัดเป็นอาการพิจารณาที่สูญแห่งรูปเป็นคำรบ ๔ 


   แลอาการพิจารณาว่า “ รู ปํ อสฺสารํ นิสฺสารํ สาราปคตํ นิจฺเจน วา” รูปนี้ได้ชื่อว่าใช่แก่นสาร ปราศจากแก่นสาร เพราะเหตุว่ารูปนี้เปล่าสภาวะเที่ยงพิจารณาดังนี้ จัดเป็นอาการพิจารณาที่สูญแห่งรูปเป็นคำรบ ๕ 


   แลอาการพิจารณาว่า “ รู ปํ อสฺสารํ นิสฺสารํ สาราปคตํ ธุเวน วา” รูปนี้ได้ชื่อว่าใช่แก่นสาร ปราศจากแก่นสาร เพราะเหตุว่ารูปนี้เปล่าจากสภาวะยั่งยืนแลมั่นคง อันจะแสวงหากิริยาที่ยั่งยืนมั่นคงแห่งรูปนี้หาเสียเปล่ายิ่งหาไปก็ยิ่งเปล่ายิ่งสูญ บ่มิได้พบได้ปะรูปที่ยั่งยืนที่มั่นคงพิจารณาดังนี้ จัดเป็นอาการพิจารณาที่สูญแห่งรูปเป็นคำรบ ๖ 


   แลอาการพิจารณา “ รู ปํ อสฺสารํ สาราปคตํ ตสฺสเตน วา” รูปนี้ได้ชื่อว่าใช่แก่นสาร บ่มิเป็นแก่นสารปราศจากแก่นสาร เพราะเหตุว่ารูปนี้เปล่าจากกิริยาที่ถือว่าเที่ยงลัทธิเดียรถีย์ที่ถือว่ารูปเที่ยงนั้น ถือเปล่าไม่สัตย์ไม่จริง พิจารณาดังนี้ จัดเป็นอาการพิจารณาที่สูญแห่งรูปเป็นคำรบ ๗ 


   แลอาการพิจารณา “รู ปํ อสฺสารํ นิสฺสารํ สารปคตํ อวิปริณามธมฺเมน วา” รูปนี้ได้ชื่อว่าใช่แก่นสาร บ่มิได้เป็นแก่นสารปราศจากแก่นสาร เพราะเหตุว่า รูปนี้เปล่าจากอวิปปริณามธรรม รูปนี้ที่จะไม่แปรไม่ปรวนไปนั้นหาบ่มิได้ มีแต่แปรปรวนไปเป็นเบื้องหน้า พิจารณาดังนี้ จัดเป็นอาการพิจารณาที่สูญแห่งรูปเป็นคำรบ ๘ 


   แลเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต่ละขันธ์ ๆ นั้น พระโยคาพจรพึงพิจารณาที่สูญด้วยอาการ ๓ เหมือนอย่างพิจารณาที่สูญแห่งรูปนี้เถิด 


   ถึงจักขุแลโสตฆานแลชิวหา ตลอดไปตราบเท่าถึงชราแลมรณะ 


   นั้นให้พระโยคาพจรพิจารณาที่สูญแต่ละสิ่ง ๆ นั้น ให้ประกอบด้วยอาการ ๘ สิ้นด้วยกัน 


   แล้วให้พระโยคาพจรพิจารณาที่สูญโดยนัยอุปมาว่า รูป แลเวทนา แลสัญญา แลสังขาร แลวิญญาณ จักขุแลโสต ฆาน แลชิวหาตลอดไปตราบเท่าถึงชราแลมรณะนั้นปราศจากแก่นสาร   “ยถา นโฬ” เปรียบประดุจไม้อ้ออันสูญเปล่าปราศจากแก่น  


   มิฉะนั้น  “ยถา เอรณฺโฑ”  เปรียบประดุจไม้ละหุ่งไม้มะเดื่ออันปราศจากแก่น 


   มิฉะนั้น  “ยถา สตวจโฉ”  เปรียบประดุจไม้สนุ่นแลไม้มองกวาวอันปราศจากแก่น 


   มิฉะนั้น  “ยถา เผณุปิณฺโฑ”  เปรียบประดุจก้อนแห่งฟองน้ำ แลปุ่มเปือกอันหาแก่นสารมิได้ 


   มิฉะนั้น  “ยถา มรีจิ ยถา กทฺทลี”  เปรียบประดุจพยับแดด ต้นกล้วยอันปราศจากแก่น 


   มิฉะนั้น  “ยถา มายา”  เปรียบประดุจคำโกหกมารยา อันหาแก่นสารบ่มิได้ 


   จบพิจารณาที่สูญโดยอาการ ๘ เท่านี้ 


   แลพิจารณาที่สูญกระจายออกโดยอาการ ๑๐ นั้น 


   “รตฺตโต”  คือให้พระโยคาพจรกุลบุตร พิจารณาซึ่งรูปโดยสภาวะเปล่าจากแก่นสาร มีนิจสารเป็นอาทิประการ ๑ 


   “ตุจฺฉโต”  ให้พิจารณาซึ่งรูปโดยสภาวะ มีอายุน้อยแลลามกประการ ๑ 


   “สุญฺญโต”  ให้พิจารณารูปโดยเปล่าจากอัตตสาร คือบ่มิได้เป็นตัวเป็นตนประการ ๑ 


   “อนตฺตโต”  ให้พิจารณารูปโดยสภาวะ ไบ่มิได้ประพฤติตามอำนาจประการ ๑ 


   “อนิสฺสริยโต”  ให้พิจารณารูปโดยสภาวะ ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นอิสรภาพสามารถจะบังคับบัญชาได้ประการ ๑ 


   “อกามํ การิยโต”  ให้พิจารณารูปโดยสภาวะไม่กระทำความปรารถนา จะกระทำให้เที่ยงอยู่เป็นต้นนั้น กระทำไม่ได้สำเร็จดังใจนึกใจหมาย เปรียบบุคคลอันเอาฟองน้ำมากระทำซึ่งภาชนะเป็นต้นและกระทำไม่ได้สำเร็จดังใจนึกใจหมาย ให้พิจารณาดังนี้ประการ ๑ 


   “อลพฺภนียโต”  ให้พิจารณารูปโดยอาการกิริยาอันบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งมิพึงกล่าวได้ ว่าท่านจงเป็นดังนี้ ๆ อย่าได้เป็นดังนี้ ๆ ถึงจะว่าก็ว่าเสียเปล่ารูปเสียเปล่าหาฟังถ้อยฟังคำไม่ ว่ากับไม่ว่านั้นเหมือนกันให้พิจารณาดังนี้ประการ ๑ 


   “อวตฺตนโต”  ให้พิจารณารูปตนโดยกิริยาที่บ่มิอาจคงดีคงงามอยู่ตามอำนาจแห่งผู้อื่น แลบ่มิอาจยังรูปผู้อื่น ให้คงดีคงงามอยู่ตามอำนาจแห่งตนประการ ๑ 


   “ปรโต”  ให้พิจารณารูปโดยกิริยาที่เหมือนด้วยผู้อื่น เพราะเหตุที่ว่าไม่ได้ไว้ไม่ได้ฟัง ไม่พอใจจะให้แก่ขืนแก่ ไม่พอใจจะให้ตายขืนตาย เมื่อว่าไม่ได้ไว้ไม่ได้ฟังดังนี้ จะว่าเป็นตนก็มิใช่ตน เพราะเหตุว่าเหมือนด้วยผู้อื่น เมื่อพิจารณาให้ละเอียดไปดังนี้ เหมือนผู้อื่นแท้ไม่แปลกผู้อื่นเลย ให้พิจารณาดังนี้ประการ ๑ 


   “วิวิตฺตโต”  ให้พิจารณารูปโดยกิริยาที่สงัดจากเหตุผลแล 


   อธิบายตามคำฎีกาจารย์นั้นว่า ผลมิตั้งอยู่ด้วยเหตุ เหตุที่ให้บังเกิดผลนั้นบ่มิได้ตั้งอยู่ด้วยผล อันนี้อธิบายตามคำฎีกาจารย์ 


   นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าผลนั้นได้แก่รูป แลเวทนาแลสัญญาแลสังขาร แลวิญญาณ ที่เป็นผลนั้นจะได้ตั้งอยู่กันกับเหตุ ติดพันกันกับเหตุ คือกุศลแลอกุศลนั้นบ่มิได้ เป็นปัจจัยแก่กันก็จริงแล แต่ทว่าอยู่เป็นแผนก ๆ แยกกันอยู่เป็นหมวด ๆ กัน จะไปปะปนระคนกันหาบ่มิได้ 


   ข้อซึ่งว่ารูปสงัดจากเหตุผลแลนั้น สิริประสงค์เอากิริยาที่เหตุกับผลบ่มิได้ระคนปนกัน สิริอาการซึ่งพิจารณาที่ศูนย์แห่งรูปเข้าด้วยกันเป็นอาการ ๑๐ โดยนัยดังพรรณามาฉะนี้ 


   พิธีพิจารณาศูนย์แห่งรูปกระจายออกโดยอาการ ๑๐ นี้ พระโยคาพจรพึงเอาแบบอย่างพิจารณา เวทนา แลสัญญา แลสังขาร แลวิญญาณ ให้ประกอบด้วยอาการละสิบ ๆ ตลอดไปตราบเท่าถึงชราแลมรณะนั้นเถิด 


   แลพิจารณาที่ศูนย์กระจายออกไปโดยอาการ ๑๒ นั้น คือให้พิจารณาว่า 


   “รูปํ น สตฺโต”  รูปนี้ใช่สัตว์บ่มิได้เป็นสัตว์ ข้อซึ่งโลกโวหารร้องเรียกสัตว์นั้น ประสงค์เอากิริยาที่ประชุมกันแห่งรูปแลเวทนา แลสัญญา แลสังขาร แลวิญญาณ แต่รูปสิ่งเดียวนั้นจะได้ชื่อว่าสัตว์หาบ่มิได้ กิริยาที่พิจารณารูปว่าใช่สัตว์นี้ จัดเป็นอาการเป็นปฐม 


   แลกิริยาที่พิจารณา   “รูปํ น ชีโว”  รูปนี้มิใช่ชีวิต จัดเป็นอาการคำรบ ๒ 


   กิริยาที่พิจารณา   “รูปํ น นโร”  รูปนี้มิใช่คน จัดเป็นอาการคำรบ ๓ 


   กิริยาที่พิจารณา   “รูปํ น ภาโว”  รูปนี้ไม่ใช่มาณพ จัดเป็นอาการคำรบ ๔ 


   กิริยาที่พิจารณาว่า  “รูปํ น อิตฺถี”  รูปนี้มิใช่หญิง ข้อซึ่งโลกโวหาร ร้องเรียกว่าหญิงสมมติสัจยังหาแท้ไม่ เมื่อสำแดงโดยปรมัตถสัจอรรถอันสุขุม สำแดงโดยแท้นั้น รูปนี้มิใช่หญิงบ่มิได้เป็นหญิงพิจารณาดัง จัดเป็นอาการคำรบ ๕ 


   กิริยาที่พิจารณาว่า  “รูปํ น ปุริโส”  รูปนี้มิใช่บุรุษ จัดเป็นอาการคำรบ ๖ 


   กิริยาที่พิจารณาว่า  “รูปํ น อตฺตา”  รูปนี้บ่ใช่ตน บ่มิเป็นตนจัดเป็นอาการคำรบ ๗ 


   กิริยาที่พิจารณาว่า  “รูปํ น อตฺตนิยํ”  รูปนี้บ่มิใช่ของตน บ่มิเป็นตนจัดเป็นอาการคำรบ ๘ 


   กิริยาที่พิจารณาว่า  “รูปํ นาหํ”  รูปนี้ใช่เรา มิใช่ของแห่งเราข้อซึ่งโลกโวหารกล่าวว่า   “อหํ ๆ”  ว่าเรา ๆ นั้นจะได้แก่รูปนี้หามิได้ รูปนี้มิใช่เรา พิจารณาดังนี้ จัดเป็นอาการคำรบ ๙ 


   กิริยาที่พิจารณาว่า  “รูปํ น มม ”  รูปนี้มิใช่ของแห่งเรา ข้อซึ่งโลกกล่าวว่า  “มม”  ว่าของ ๆ เรานั้น จะได้แก่รูปนี้หาบ่มิได้ รูปนี้มิใช่ของเรา พิจารณาดังนี้จัดเป็นอาการคำรบ ๑๐ 


   กิริยาที่พิจารณาว่า  “รูปํ น อญฺญสฺส”  รูปนี้มิใช่ของแห่งผู้อื่นข้อซึ่งโลกโวหารกล่าวว่า  “อญฺญสฺส ๆ”  ว่าของผู้อื่น ๆ นั้น จะได้แก่รูปนี้หาบ่มิได้ รูปนี้มิใช่ของแห่งผู้อื่น พิจารณาดังนี้จัดเป็นอาการคำรบ ๑๑ 


   กิริยาที่พิจารณาว่า  “รูปํ น กสฺสจิ”  รูปนี้มิใช่ของแห่งผู้ใดผู้หนึ่ง ๆ นั้นจะได้แก่รูปนี้หาบ่มิได้ รูปนี้มิใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งพิจารณาดังนี้จัดเป็นอาการคำรบ ๑๒ 


   พิธีพิจารณาที่สูญแห่งรูปนี้ ประกอบด้วยอาการ ๑๒ ฉันใด พิธีพิจารณาที่สูญแห่งเวทนา แลสัญญา แลสังขาร แลวิญญาณ ตลอดออกไปตราบเท่าถึงชราแลมรณะนั้น พระโยคาพจรพิจารณาให้ประกอบด้วยอาการ ๑๒ ๆ เหมือนดังนั้น 


   มีคำฎีกาจารย์วิสัชนาว่า บท ๘ บทจำเดิมแต่  “รูปํ น สตฺโต”  ไปตราบเท่าจนถึงถึง  “รูปํ น อตฺตานิยํ”  นั้น สำแดงใจความให้เห็นว่ารูปแลเวทนาเป็นอาทินั้น เปล่าจากสภาวะเป็นต้น สูญจากสภาวะเป็นต้น บ่มิได้เป็นตนเลยเป็นอันขาด 


   แลบท ๔ บทในเบื้องปลายนั้น สำแดงในความให้เห็นว่า รูปแลเวทนาเป็นอาทินั้น บ่มิควรที่พระโยคาพจรจะมาให้เป็นปลิโพธกังวลอยู่แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 


   แลพิธีพิจารณาที่สูญ แผ่ออกด้วยอาการ ๔๒ นั้น 


   “อนิจฺจโต”  คือให้พระโยคาพจรพิจารณารูปโดยอนิจจังประการ ๑ 


   “ทุกฺขโต”  ให้พิจารณารูปโดยทุกขังประการ ๑ 


   “โรคโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่าเป็นโรคอยู่เป็นนิตย์ เป็นไข้อยู่เป็นนิตย์ประการ ๑ 


   “คณฺฑโต”  ให้พิจารณารู้ให้เห็นว่า เป็นที่ไหลออกแห่งกิเลสแลอสุจิโสโครกต่าง ๆ เหมือนด้วยฝีปากเน่าที่แตกเป็นบุพโพโลหิตเปื่อยหวะนั้นประการ ๑ 


   “สลฺลโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า เหมือนด้วยลูกปืนอันยอกเสียดเสียบแทง ยากนักที่จะชักจะถอนได้ประการ ๑ 


   “อฆโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า ประกอบด้วยลามกเป็นอันมากเป็นที่ติฉินเกลียดหน่ายแหนงแห่งพระอริยเจ้าประการ ๑ 


   “อาพาธโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า ประกอบอยู่ด้วยอาพาธเป็นเนืองนิตย์ สิ่งที่ไม่รักปรารถนานั้นชักนำเอามาให้บังเกิดขึ้นประการ ๑ 


   “ปรโต”  ให้พิจารณารูปเหมือนผู้อื่น เพราะเหตุที่ว่าไม่ได้ไว้ไม่ได้ฟังประการ ๑ 


   “ปโลกโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า ขาดเด็ดกระเด็นออกด้วยอำนาจชราทุกข์แลพยาธิแลมรณะนั้นประการ ๑ 


   “อีติโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า เป็นจัญไรนำมาซึ่งความร้ายความฉิบหายประการ ๑ 


   “อุปทฺทวโต”  ให้พิจารณาให้เห็นว่า เป็นอุปัทวะชนเอาที่ชั่วที่ไม่ได้มาสะสมประการ ๑ 


   “ภยโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่าเป็นบ่อเกิดแห่งภัยประการ ๑ 


   “อุปสคฺคโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า เป็นตัวอันตรายติดตามย่ำยียีฑาประการ ๑ 


   “จลโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า ไหวด้วยโลกธรรม ไหวด้วยชราแลพยาธิแลมรณะประการ ๑ 


   “ปภงฺคโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า บางคาบทำลายเอง บางคาบทำลายด้วยความเพียรแห่งผู้อื่นประการ ๑ 


   “อธุวโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า ไม่ตั้งอยู่ยั่งยืนไปเลยย่อมทอดทิ้งกลิ้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ ไม่มีที่กำหนดประการ ๑ 


   “อตาณโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า บ่มิอาจจะคุ้มครองรักษาสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งได้ประการ ๑ 


   “อเลณโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า ปราศจากที่เร้นซ่อนถึงคราวจะป่วยไข้ ถึงคราวจะแก่จะตายแล้ว จะหาที่เร้นซ่อนให้พ้นป่วยพ้นไข้ ให้พ้นแก่พ้นตายนั้นหาได้ไม่ประการ ๑ 


   “อสรณโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า รูปนี้บ่มิอาจบังเกิดเป็นที่พึ่งอาศัย คุ้มครองป้องกันชาติและชราพยาธิและมรณะได้นั้นประการ ๑ 


   “ริตฺตโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า เปล่าจากเที่ยงและงามเปล่าจากสภาวะเป็นสุขและเป็นอาตมาประการ ๑ 


   “ตุจฺฉโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า งามอยู่เป็นอันน้อยมีความสุขอยู่เป็นอันน้อยประการ ๑ 


   “สุญฺญโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า เป็นธรรมอันเปล่าอันสูญโดยปกติธรรมดาประการ ๑ 


   “อนตฺตโต”  ให้พิจารณารูปโดยมิได้เป็นอาตมาประการ ๑ 


   “อนสฺสาทโต”  ให้พิจารณารูปโดยสภาวะ มีความโสมนัสอันน้อยนักน้อยหนาประการ ๑ 


   “อาทีนวโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า รูปนั้นมากไปด้วยโทษประการ ๑ 


   “วิปริณามธมฺมโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า รูปมีสภาวะวิปริตแปรปรวนประการ ๑ 


   “อสารกโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า หาแก่นสารบ่มิได้ประการ ๑ 


   “อฆมูลโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า เป็นเค้าเป็นมูลแห่งทุกข์ประการ ๑ 


   “วิธกโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า มีปกติเบียดเบียนเปรียบประดุจนายเพชฌฆาตประการ ๑ 


   “วิภวโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า มีแต่ความฉิบหายเป็นเบื้องหน้าบ่มิได้พ้นจากความฉิบหายประการ ๑ 


   “อาสวโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า ประกอบอยู่ด้วยอาสวะกิเลสประการ ๑ 


   “สงฺขโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า รูปนั้นแล้วด้วยกุศลและอกุศลประชุมแต่งประการ ๑ 


   “มารามิสฺสโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า เป็นเหยื่อแห่งมารประการ ๑ 


   “ชาติธมฺมโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า อากูลมูลมองไปด้วยชาติทุกข์ประการ ๑ 


   “ชราธมฺมโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า ความชรารัดรึงตรึงตราประการ ๑ 


   “มรณธมฺมโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า มีสภาวะเที่ยงที่จะตายประการ ๑ 


   “โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็นว่า ประกอบด้วยความโศกเศร้าและร้องไห้ร่ำไร และกิริยาที่สลดหดหู่และโทมนัสขัดเคืองสะอึกสะอื้นอาลัย เป็นปกติธรรมดาประการ ๑ 


   “สมุทยโต”  ให้พิจารณารูปให้เห็น รูปนี้นายช่างเรือนคือตัณหาตกแต่งไว้ประการ ๑ 


   “อตฺถงฺคมโต”  ให้พิจารณารูปอันมีสภาวะเกิดแล้วดับเนือง ๆ กันมาหาระหว่างมิได้ประการ ๑ 


   “นิสฺสรณโต”  ให้พิจารณาซึ่งกิริยาอันจะบรรเทาเสียซึ่งฉันทะราคะสละละเมินฉันทะราคะเสีย อย่ารักอย่ากำหนัดในรูปประการ ๑ 


   สิริเข้าด้วยกัน จึงเป็นอาการอันพิจารณาสภาวะสูญเปล่าแห่งรูปแผ่ออกโดยพิสดาร ๔๒ ประการดังนี้ 


   วิธีที่พิจารณาเวทนาและสัญญาพิจารณาสังขารและวิญญาณนั้น พระโยคาพจรพึงพิจารณาให้ประกอบด้วยอาการ ๔๒ ๆ เหมือนอย่างพิจารณารูปนี้เถิด 


   พิจารณาดังนี้ สมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์ตรัสสรรเสริญว่า ดูกรโมฆราชพราหมณ์ นักปราชญ์ผู้มีสตินั้น ย่อมพิจารณาซึ่งขันธาทิโลกคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ด้วยอาการ ๔๒ มีพิจารณาเห็นว่า ไม่เที่ยงเป็นต้น มีพิจารณากิริยาที่สละเสียซึ่งฉันทะราคะเป็นที่สุดดุจพรรณนามาฉะนี้สิ้นกาลทุกเมื่อ 


   “โลกํ อเวกฺขสฺสุ”  ขอท่านจงมีสติพิจารณาขันธาทิโลกด้วยอาการ ๔๒ นี้ สิ้นกาลทุกเมื่อเถิด อย่าได้ประมาท บุคคลผู้เป็นนักปราชญ์บำเพ็ญพระวิปัสสนากัมมัฏฐาน พิจารณาขันธาทิโลกด้วยอาการ ๔๒ โดยนัยพิสดารดังนี้ นักปราชญ์นั้นอาจเพื่อจะเพิกถอนเสียได้ซึ่งสักกากายทิฏฐิอาจข้ามพ้นจากจตุรโอฆสงสาร ไปสู่พระนิพพานลับนัยน์ตาพญามัจจุราชมิอาจแลเห็น อริยนักปราชญ์เห็นปานฉะนี้ 


   พระพุทธโฆษาจารย์เจ้า ยกเอาพระพุทธฏีกามาสาธกให้มั่นด้วยประการฉะนี้ จึงสำแดงวิปัสสนาพิธีสืบต่อไป 


   “เอวํ สุญฺญโต ทิสฺวา ติลกฺขณํ อาโรเปตวา”   


   เมื่อพระโยคาพจรเจ้าพิจารณาเห็นเบญจขันธ์ โดยเปล่าโดยสูญยกปัญญาขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ กำหนดกฏหมายสังขารธรรมโดยอาการ ๔๒ ดังนี้ จิตแห่งพระโยคาพจรนั้นก็จะสิ้นกลัวสิ้นสะดุ้งสิ้นรักสิ้นใคร่จะตั้งอยู่ในที่เป็นอุเบกขามัธยัสถ์ ไม่ถือว่าเบญจขันธ์เป็นอาตมา เป็นของอาตมา 


   “วิสฺสฏฺภริโย วิย ปุริโส”  เปรียบประดุจบุรุษอันมีภริยาหย่าขาดแล้ว และมัธยัสถ์อยู่ในภริยานั้น พระผู้เป็นเจ้าพุทธโฆษาจารย์จึงสำแดงอุปมาโดยนัยพิสดารว่า บุรุษผู้หนึ่งมีภริยาเป็นที่ชอบอัชฌาสัย เป็นที่รักที่จำเริญใจยิ่งนัก บุรุษนั้นถ้าไม่ได้เห็นหน้าภริยาแต่สักครู่หนึ่งอยู่มิได้ ถ้าเห็นภริยานั้นไปยืนอยู่ด้วยบุรุษอื่นก็ดี บุรุษนั้นมีความโทมนัสขัดแค้นเป็นหนักหนา 


   “อปเรน สมเยน”  อยู่จำเนียรภาคไปเบื้องหน้า บุรุษนั้นพิจารณาเห็นโทษ เห็นว่าภริยานั้นไม่ซื่อไม่สัตย์ต่อตนแล้ว ก็ทิ้งขว้างร้างหย่าภริยานั้นเสีย บ่มิได้สำคัญว่าเป็นของอาตมา “ตโต ปฏฐาย” จำเดิมแต่อย่าขาดเสียแล้ว ถึงจะเห็นสตรีนั้นไปนั่งเล่นเจรจาคบหาสมาคมกับใคร ๆ ก็ดี บุรุษนั้นจะได้กริ้วโกรธโทมนัสขัดเคืองมาตรว่าน้อยหนึ่งหามิได้ ตกว่าจิตแห่งบุรุษนั้นตั้งอยู่ในอุเบกขา อันนี้แลมีอุปมาฉันใดเมื่อพระโยคาพจรเจ้าพิจารณาเห็นเบญจขันธ์โดยเปล่าสูญ ยกปัญญาขึ้นสู่พระไตรลักษณ์กำหนดกฏหมายสังขารธรรมโดยอาการ ๔๒ ดังนี้ จิตแห่งโยคาพจรนั้นก็จะสิ้นสะดุ้งกลัวสิ้นรักสิ้นใคร่ จะตั้งอยู่ในที่เป็นอุเบกขามัธยัสถ์ ไม่ถือว่าเป็นเบญจขันธ์เป็นอาตมาเป็นของอาตมา มีอุปไมยดังนั้น 


   เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในที่เป็นอุเบกขาแล้ว สันดานนั้นก็มีแต่จะหดหู่ไม่เบิกบาน ไม่ติดไม่พันอยู่ในภพทั้ง ๓ และกำเนิด ๔ คติ ๕ วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙ สันดานนั้นมีแต่จะเกลียดจะหน่าย กับที่จะเป็นอุเบกขาเท่านั้น ตกว่าจิตนั้นไม่ติดไม่พันอยู่ในโลกสันนิวาสนั้นเลย เปรียบประดุจใบบัวอันมีก้านอ่อนสลวย และหยาดน้ำตกลง หยาดน้ำบ่มิได้ติดได้ขัง 


   ถ้ามิฉะนั้น จิตแห่งพระโยคาพจรหดหู่ เปรียบประดุจปีกไก่อันต้องเพลิง เอาเอ็นกระด้างอันบุคคลทิ้งเข้าไปในเพลิงและหดหู่เข้านั้น นักปราชญ์พึงสัณฐานว่า สังขารุเบกขาญาณอันประพฤติมัธยัสถ์อยู่ในสังขารธรรมมีนัยดังวิสัชนามาฉะนี้ 


   ถ้าเห็นพระนิพพานอันเป็นโกฏฐาสอันระงับโดยละเอียด ปัญญานั้นก็สละละเสียซึ่งสังขารปวัตติทั้งปวง แล้วก็เล่นไปสู่นิพพานยึดหน่วงเอา 


  พระนิพพานเป็นอารมณ์ ถ้าปัญญานั้นยังมิได้เห็นพระนิพพานโดยละเอียดยังยึดหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์มิได้ ก็กลับมายึดหน่วงเอาสังขารธรรมเป็นอารมณ์พิจารณาสังขารธรรมนั้นแล้ว ๆ เล่า ๆ มีอาการเหมือนการนั้น อันพ่อค้าเลี้ยงไว้สำหรับจะได้กำหนดทิศ 


   “กิร”  ดังได้ยินมา พ่อค้าสำเภาทั้งหลายอันไปเที่ยวค้าขายในท้องพระมหาสมุทรนั้น ย่อมเลี้ยงกาจำพวกหนึ่งไว้ในสำเภาสำหรับจะได้แก้อับแก้จน ในกาลเมื่อสำเภาซัดออกไปไม่เห็นฝั่ง กาลเมื่อสำเภาต้องลมพายุกล้าพายุใหญ่ สำเภาซัดออกไปตกทะเลลึกแลไม่เห็นฝั่งนั้น ไม่รู้แห่งที่จะยักย้ายบ่ายสำเภาไปข้างไหนได้จนใจแล้ว ชาวสำเภาก็ปล่อยกานั้นให้บินขึ้นสู่อากาศ กานั้นครั้นบินขึ้นไปสูงแล้วก็เหลี่ยวซ้ายแลขวา เห็นฝั่งปรากฏข้างไหนก็บินไปข้างนั้น ชาวสำเภาก็บ่ายสำเภาแล่นไปตามกา ถ้ากานั้นเหลี่ยวซ้ายแลขวายังไม่เห็นฝั่งปรากฏก่อน ก็บินย้อนมาสู่เสากระโดงสำเภา ครั้นแล้วก็บินขึ้นไปอีก ดูซ้ายดูขวายังไม่เห็นฝั่งก็กลับมายั้งอยู่ที่ปลายเสากระโดงนั้นอีกเล่า ตกว่าบินขึ้นเนือง ๆ ถ้าเห็นฝั่งก็บินไปเฉพาะหน้าสู่ฝั่ง ถ้าไม่เห็นฝั่งก็กลับมาจับปลายเสากระโดงเก่า อันนี้แลมีอุปมาฉันใด วิปัสสนาปัญญาชื่อว่าสังขารอุเบกขาญาณนั้น เมื่อพิจารณาเห็นพระนิพพานสันทัดก็สลัดซึ่งสังขารปวัตติ มิได้เอาสังขารแล่นไปสู่พระนิพพานยึดหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ ถ้ายังไม่เห็นพระนิพพานสันทัด ยังบ่มิอาจจะยึดหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ ก็กลับยึดหน่วงเอาสังขารเป็นอารมณ์ พิจารณาสังขารนั้นแล้ว ๆ เล่า ๆ ครั้นแล้วขยับขึ้นพิจารณาพระนิพพานนั้นเนือง ๆ ถ้ายังไม่เห็นพระนิพพานนั้นปรากฏก็ลงมาพิจารณาสังขารยึดหน่วงเอาสังขารเป็นอารมณ์อีกเล่า มีอุปไมยดังกาบินขึ้นเนือง ๆ ยังมิได้เห็นฝั่งปรากฏก่อน และบินมาจับปลายเสากระโดงอยู่นั้น วิปัสสนาปัญญาอันชื่อว่าสังขารุเบกขาญาณนี้ มีกิจอันพิจารณาซึ่งสังขารธรรมโดยพิธีประการต่าง ๆ พิจารณาแผ่ออกไปโดยพิศดารแล้วพิจารณาให้ย่อให้น้อยถอยเข้ามาเป็นชั้นเล่า ๆ มีอาการเหมือนบุคคลอันร่อนแป้ง แผ่นแป้งออกไปแล้วและร่อนเข้าให้กลมอยู่ในปลายกระด้งมิฉะนั้นมีอาการเหมือนบุคคลอันดีดฝ้ายที่หีบแล้วด้วยแม่กง บุคคลอ่อนร่อนแป้งและบุคคลอันดีดฝ้ายนั้น มีแต่จะยีแป้งแลฝ้ายให้แหลกละเอียดมิให้หยาบให้คายอยู่ได้ และมีฉันใด สังขารุเบกขาญาณก็ย่ำยีสังขารด้วยพีธีพิจารณาให้แหลกละเอียด มีอุปไมยดังนั้น 


  สังขารุเบกขาญาณนี้ เมื่อย่ำยีสังขารให้แหลกละเอียด ด้วยพิธีพิจารณาโดยนัยที่สำแดงแล้วแต่หนหลัง ครั้นเห็นสังขารธรรมทั้งปวงปรากฏโดยเปล่าโดยสูญสิ้นแล้ว ก็หายสะดุ้งหายกลัวแต่สังขารหายรักใคร่ในสังขารตั้งอยู่ในที่มัธยัสถ์ บ่มิได้พิจารณาสืบต่อไปโดยนัยพิศดาร คงอยู่แต่ในอนุปัสสนา ๓ ประการ คือ อนิจจานุปัสสนา และทุกขานุปัสสนา และอนัตตานุปัสสนา เมื่อตั้งอยู่ในอนุปัสสนาทั้ง ๓ ประการนี้ สังขารุเบกขาญาณนี้ถึงสภาวะเป็นวิโมกขมุข ๓ ประการ คือ 


  อนิมิตตวิโมขมุขประการ ๑ อัปปณิหิตวิโมกขมุขประการ ๑ สุญญตวิโมกขมุขประการ ๑ 


  ด้วยอำนาจที่มีสันธินทรีย์ และสมาธินทรีย์ และปัญญินทรีย์เป็นอธิบดีปัจจัย ตกว่าสังขารุเบกขาญาณแยกออกเป็นวิโมกขมุข ๓ ประการ นี้แยกออกด้วยอำนาจอนุปัสสนาทั้ง ๓ นี้เอง ถ้าสังขารุเบกขาญาณนั้นคงตั้งอยู่เป็นอนิจจานุปัสสนา พิจารณาสังขารโดยกำหนดแต่ที่เกิดไปตราบเท่าดับ เห็นสังขารธรรมนั้นปรากฏโดยสิ้นไม่ฉิบหายไป มีสัทธินทรีย์เป็นอธิบดีปัจจัยแล้ว ขยับขึ้นพิจารณาพระนิพพานยึดหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมรณ์ได้กาลใด ก็ได้นามบัญญัติชื่อว่าอนิมิตตวิโมกขมุขในกาลนั้น 


  ถ้าสังขารุเบกขาญาณนั้น คงตั้งอยู่ในทุกขานุปัสสนาสังขารธรรมนั้นปรากฏโดยนัย ความสังเวชนั้นบังเกิดในจิตสันดานประกอบด้วยสมาธินทรีย์เป็นอธิบดีปัจจัย ปัญญานั้นขยับขึ้นพิจารณาพระนิพพานยึดหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้กาลใด ก็ได้นามบัญญัติชื่อว่าอัปปณิหิตวิโมกขมุขในกาลนั้น 


  ถ้าสังขารุเบกขาญาณนั้นคงตั้งอยู่ในอนัตตานุปัสสนา พิจารณาสังขารธรรมโดยอาหารอันใช่ของอาตมาใช่ของอาตมา เห็นสังขารธรรมนั้นปรากฏโดยเปล่าโดยสูญ มีปัญญินทรีย์เป็นอธิบดีปัจจัยแล้ว จะขยับขึ้นพิจารณาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้กาลใด ก็ได้นามบัญญัติชื่อว่าสุญญตวิโมกขมุขในกาลนั้น 


  ข้อซึ่งเรียกว่าวิโมกขมุขนั้น ด้วยอรรถว่าเป็นอุบายให้ได้วิโมกขธรรม ๓ ประการ คือ อนิมิตตวิโมกข์ และอัปปณิหิตวิโมกข์ และสุญญตวิโมกข์ วิโมกข์ทั้ง ๓ นี้มิใช่อื่น คือพระอริยมรรค ๆ ได้ชื่อว่าวิโมกข์นั้นด้วยอรรถน่าพ้นจากกิเลส 


  พระอริยมรรคได้ชื่อว่าอนิมิตตวิโมกข์นั้น ด้วยอรรถว่าพระโยคาพจรได้ด้วยกิริยาที่กระทำมนสิการโดยอนิจจัง และสันดานมากไปด้วยสัทธินทรีย์ 


  พระอริยมรรคได้ชื่อว่าอัปปณิหิตวิโมกข์นั้น ด้วยอรรถว่าพ้นจากกิเลส ด้วยอรรถว่าพระโยคาพจรได้กิริยาที่กระทำมนสิการโดยทุกขังและมีสันดานมากไปด้วยปัสสัทธิเจตวิกและมีสมาธินทรีย์ 


  และพระอริยมรรคได้ชื่อว่าสุญญตวิโมกข์นั้น ด้วยอรรถว่าพ้นจากกิเลสด้วยอรรถว่าพระโยคาพจรได้ด้วยกิริยาที่กระทำมนสิการ โดยอนัตตาแลมีสันดานมากไปด้วยปัญญินทรีย์ 


  นัยหนึ่งว่าพระอริยมรรค จะได้นามบัญญัติชื่อว่า อนิมิตตวิโมกข์แลอัปปณิหิตวิโมกข์ แลสุญญตวิโมกข์ ได้ด้วยอำนาจนิพพานธรรมที่บังเกิดเป็นอารมณ์ ถ้านิพพานที่เป็นอารมณ์แห่งมัคคจิตนั้นก็ปรากฏแจ้งโดยอาการอันหาสังขารนิมิตบ่มิได้ พระอริยมรรคจิตนั้นก็ปรากฏชื่อว่าอนิมิตตวิโมกข์ 


  ถ้าพระนิพพานธรรมที่เป็นอารมณ์แห่งมัคคจิตนั้น ปรากฏแจ้งโดยอาการอันหาราคาทิปณิธิบ่มิได้ พระอริยมรรคจิตนั้นก็ได้นามปรากฏชื่อว่าอัปปณิหิวิโมกข์ 


  ถ้าพระนิพพานที่เป็นอารมณ์แห่งจิตนั้น ปรากฏแจ้งโดยอาการอันเปล่าสูญจากสังขารธรรม พระอริยมรรคจิตนั้นก็ได้นามปรากฏชื่อว่าสุญญตวิโมกข์ 


  นัยหนึ่งพระอนิจจานุปัสสนานั้น จะเรียกว่าอนิมิตตวิโมกข์ก็สมควรเพราะเหตุว่า พิจารณาเห็นสังขารธรรมไม่เที่ยง สละละเสียซึ่งกิริยาที่ถือว่ามั่นว่าสังขารธรรมเที่ยง 


  แลทุกขานุปัสสนานั้น จะเรียกว่าอัปปณิหิตวิโมกข์ก็สมควรเพราะเหตุพิจารณาเห็นว่าสังขารธรรมประกอบด้วยทุกข์ สละละเสียซึ่งกิริยาอันถือว่า สังขารธรรมประกอบด้วยสุข 


  แลอนัตตานุปัสสนานั้น จะเรียกว่าสุญญตวิโมกข์ก็สมควรเพราะเหตุพิจารณาเห็นว่า สังขารธรรมใช่อาตมาของอาตมา สละละเสียซึ่งกิริยาที่ถือมั่นว่า สังขารธรรมเป็นอาตมาเป็นของอาตมา 


  สังขารุเบกขาญาณนี้ เป็นปัจจัยที่จะให้สำเร็จเป็นพระกริยบุคคล ๗ จำพวก คือ สัทธานุสารีจำพวก ๑ สัทธาวิมุตรติจำพวก ๑ กายสักขีจำพวก ๑ อุภโตภาควิมุตติจำพวก ๑ ธัมมานุสารีจำพวก ๑ ทิฏฐิปัตตจำพวก ๑ ปัญญาวิมุตติจำพวก ๑ รวมเป็น ๗ จำพวกด้วยกัน 


  อธิบายว่าพระโยคาพจรผู้มนสิการในอนิจจานุปัสสนา มีสันดานมากไปด้วยสัทธาแลปัญญินทรีย์นั้น ถ้าสำเร็จพระโสดามรรคในขณะใดก็ได้นามบัญญัติชื่อว่า สัทธานุสารีในขณะนั้น 


  ครั้นได้พระสกทาคามิมรรค พระสกทาคามิผล พระอนาคามิมรรค พระอนาคามิผล พระอรหัตตมรรค พระอรหัตตผลนั้น ก็ได้ชื่อว่าสัทธาวิมุตติเหมือน ๆ กัน 


  แลพระโยคาพจรผู้มนสิการในทุกขาวิปัสสนา มีสันดานมากไปด้วยปัสสิทธิ แลสมาธินทรีย์ เมื่อได้สมเร็จพระโสดามรรคก็ได้นามชื่อว่าสักขีบุคคล เมื่อได้สำเร็จพระโสดาผล พระสกิทาคามิมรรค พระสกทาคามิผล พระอนาคามิผล พระอรหัตตมรรค พระอรหัตตผลนั้น ก็ได้นามชื่อว่ากายสักขีบุคคลเหมือน ๆ กัน 


  แลพระโยคาพจรผู้ได้รูปฌานแล้ว แลรูแฌานเป็นที่ตั้ง จำเร็ญวิปัสสนาอันลุถึงพระอรหัตตผล ก็ได้นามชื่อว่า อุภโตภาควิมุตติ 


  แลพระโยคาพจรผู้มนสิการในพระอนัตตานุปัสสนา มีสันดานมากไปด้วยปัญญาแลปัญญินทรีย์นั้น เมื่อได้สำเร็จพระโสดามรรคก็ได้นามชื่อว่าธัมมานุสารีบุคคล 


  เมื่อสำเร็จพระโสดามรรค พระโสดาผล พระสกทาคามิมรรค พระสกทาคามิผล พระอนาคามิมรรค พระอนาคามิผล พระอรหัตตมรรคนั้น ก็ได้นามชื่อว่าทิฏฐิปัตตบุคคล 


  เมื่อได้สำเร็จพระอรหัตตผลนั้น ได้นามชื่อว่าปัญญาวิมุตติบุคคล 


  สังขารุเบกขาญาณนี้ เป็นปัจจัยที่จะให้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคล ๗ จำพวก โดยนัยวิสัชนามาฉะนี้ 


  วิปัสสนาญาณนั้น ๓ ประการ คือ มุญจิตุกามยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเบกขาญาณนี้ ต่างกันแต่พยัญชนะ ต่างกันก็แต่ชื่อ มีอรรถอันเดียวกันเป็นปัญญาอันเดียว 


  สังขารุเบกขาญาณนี้ จะเรียกว่าสิกขัปปัตตวิปัสสนาก็สมควรเพราะเหตุว่าถึงซึ่งความเป็นองค์แห่งวิปัสสนาทั้งปวง มิฉะนั้นจะเรียกว่าวุฏฐานคามินีวิปัสสนาก็สมควร เพราะเหตุว่า สังขารุเบกขาญาณนี้ดำเนินถึงภูมิพระอริยมรรคสืบต่อกันกับพระอริยมรรค 


  แลวุฏฐานคามินีวิปัสสนา อันจะสืบต่อเข้ากับด้วยพระอริยมรรคนั้นจะได้เหมือนกันหาบ่มิได้ 


  วุฏฐานคามินีสิปัสสนา แห่งพระโยคาพจรบางพระองค์นั้นเดิมทีพิจารณาสังขารภายใน ครั้นถึงเมื่อกาลเมื่อกาลเมื่อสืบเข้ากับพระอริยมรรคนั้นก็พิจารณาสังขารภายในคงเดิมอยู่ 


  บางพระองค์นั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปัสสนา พิจารณาสังขารกายนอก ถึงกาลเมื่อสืบต่อเข้ากับด้วยพระอริยมรรคนั้น ก็พิจารณาสังขารภายนอกคงเดิมอยู่ 


  พระโยคาพจรบางพระองค์นั้น เดิมทีวิฏฐานคามินีวิปัสสนาพิจารณาสังขารภายนอก ครั้นถึงกาลเมื่อสืบต่อเข้ากับพระอริยมรรคนั้นพิจารณาสังขารภายใน 


  พระโยคาพจรบางพระองค์นั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปัสสนาพิจารณาสังขารภายใน ครั้นถึงกาลเมื่อสืบต่อเข้ากันด้วยพระอริยมรรคนั้นก็พิจารณาสังขารภายนอก 


  พระโยคาพจรบางพระองค์ เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปัสสนา พิจารณารูปธรรม ครั้นถึงกาลเมื่อสืบเข้ากันด้วยพระอริยมรรคนั้น ก็พิจารณารูปธรรมคงเดิมอยู่ 


  บางพระองค์นั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปัสสนา พิจารณารูปธรรมครั้นถึงกาลเมื่อสืบต่อเข้ากับด้วย พระอริยมรรคนั้นพิจารณาอรูปธรรม 


  บางพระองค์นั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปัสสนา พิจารณาอรูปธรรม ครั้นถึงกาลเมื่อสืบต่อเข้ากับด้วยพระอริยมรรคนั้น ก็ยังพิจารณาพิจารณาอรูปธรรมคงเดิมอยู่ 


  บางพระองค์นั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปัสสนา พิจารณาอรูปธรรม ครั้นถึงกาลเมื่อสืบต่อเข้ากับด้วยพระอริยมรรคนั้น พิจารณารูปธรรม 


  พระโยคาพจรบางพระองค์ เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปัสสนา พิจารณารูปธรรมแลอรูปธรรมเข้าด้วยกัน ครั้นถึงกาลเมื่อจะสืบต่อเข้ากับพระอริยมรรคนั้น พิจารณาเบญขันธ์พร้อมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 


  พระโยคาพจรบางพระองค์นั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปัสสนา พิจารณาสังขารโดยอนิจจัง ครั้นเมื่อสืบต่อเข้ากับด้วยพระอริยมรรคนั้น ก็พิจารณาโดยอาการอนิจจังคงเดิมอยู่ 


  บางพระองค์นั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปัสสนา พิจารณาสังขารโดยอนิจจัง ครั้นเมื่อสืบต่อเข้ากับด้วยพระอริยมรรคนั้น ก็พิจารณาโดยทุกขัง 


  บางพระองค์นั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปัสสนาพิจารณาโดยอนิจจังเมื่อสืบต่อเข้ากับด้วยพระอริยมรรคนั้น พิจารณาสังขารโดยอาการอนัตตา 


  บางพระองค์นั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปัสสนาพิจารณาสังขารโดยอาการทุกขัง ครั้นถึงกาลเมื่อสืบเข้ากับด้วยพระอริยมรรคนั้น ก็พิจารณาโดยอาการทุกขังคงเดิมอยู่ 


  บางพระองค์นั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปัสสนาพิจารณาโดยทุกขังเมื่อสืบต่อเข้ากับด้วยพระอริยมรรคนั้น ก็พิจารณาโดยอนิจจัง 


  บางพระองค์นั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปัสสนาพิจารณาโดยทุกขัง ครั้นเมื่อสืบต่อเข้ากับพระอริยมรรคนั้น พิจารณาโดยอนัตตา 


  บางพระองค์นั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปัสสนาพิจารณาสังขารโดยอาการอนัตตา ครั้นถึงกาลเมื่อสืบต่อเข้าด้วยกับพระอริยมรรคนั้นก็พิจารณาโดยอาการอนัตตาคงเดิมอยู่ 


  บางพระองค์นั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปัสสนาพิจารณาโดยอนัตตา ครั้นถึงกาลเมื่อสืบต่อเข้ากับด้วยพระอริยมรรคนั้น พิจารณาสังขารธรรมโดยอนิจจัง 


  พระโยคาพจรบางพระองค์นั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปัสสนาพิจารณาสังขารธรรมโดยอนัตตา ครั้นถึงกาลเมื่อสืบต่อเข้ากับด้วยพระอริยมรรคนั้น ก็พิจารณาสังขารธรรมโดยอาการทุกขัง 


  นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า วุฏฐานมินีวิปัสสนานี้มิใช่อื่นใช่ไกลได้แก่ปัญญาทั้ง ๓ คือ สังขารุเบกขาญาณ แลอนุโลมญาณแลโคตรภูญาณ 


  ในที่นี้พระผู้เป็นเจ้าพุทธโฆษาจารย์ ซักเอาเนื้อความอุปมามาสาธกไว้ เพื่อจะสำแดงให้เห็นแจ้งในวิปัสสนาญาณทั้งปวง จำเดิมแต่เบื้องต้นมาตราบเท้าถึงมรรคญาณ ผลญาณ อันเป็นอวสานที่สุดว่า 


   “เอกา อิร วคฺคุลี”  ยังมีค้างคาวตัวหนึ่ง แลเห็นต้นมะทรางมีกิ่ง ๕ กิ่งก็ดีใจ สำคัญว่าต้นไม้อันนั้นเห็นทีจะมีดอกมีผลบริบูรณ์หนักหนา อาตมะจะไปจับอยู่ที่ต้นไม้ต้นนั้นเถิด เพลาราตรีวันนี้อาตมะจะได้บริโภคซึ่งดอกแลผลตามความปราถนา ดำริฉะนี้แล้วก็บินไปจับอยู่ที่ต้นมะทรางอันมีกิ่ง ๕ กิ่ง ครั้นเพลาราตีนั้นก็บินออกจากที่อันตนจับอยู่ลูบดูกิ่งอันหนึ่งก็ไม่เห็นดอกผลที่ตนควรจะถือเอาเป็นอาหารนั้น จะมีแต่สักหน่อยหนึ่งหาบ่มิได้ค้างคาวจึงบินไปลูบดูกิ่งอันเป็นคำรบ ๒ นั้นเล่า ก็เปล่าไปไม่เห็นดอกแลผลอันใดอันหนึ่ง ค้างคาวจึงบินไปลูบดูกิ่งเป็นคำรบ ๓ คำรบ ๔ คำรบ ๕ นั้นเล่า ก็เปล่าไปไม่เห็นผลอันใดอันหนึ่ง ที่ตนควรจะถือเอาเป็นอาหาร ค้างคาวนั้นก็มาดำริว่าอนิจจาเอ๋ย อาตมานี้เฝ้าอยู่ที่ต้นไม้นี้วันหนึ่งยันค่ำคิดว่าจะได้รับประทานอาหารอันใดอันหนึ่งบ้าง มิรู้ก็เฝ้าเล่นเปล่า ๆ ทีเดียวไม่ได้ดอกไม่ได้ผลสักหน่อย ก็อาตมาจะมาเฝ้าอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้ จะต้องการอันใดเล่าอาตมาจะไปสู่ต้นไม้ต้นอื่นเถิดดำริฉะนี้แล้วค้างคาวนั้นจึงสละละเสียซึ่งอาลัยในต้นไม้นั้นแล้ว ก็บินขึ้นไปสู่กิ่งยอดแหวนดูเบื้องบนแล้ว ก็บินไปในอากาศไปจับในต้นไม้ต้นอื่นที่มีผล   “ยถา”  อันนี้แลมีอุปมาฉันใดอุปไมยดังพระโยคาพจรเจ้าอันจำเริญซึ่งวิปัสสนาญาณแล้ว แลได้ซึ่งมรรคแลผล แลพระโยคาพจรนั้นเปรียบเหมือนดังค้างคาว ต้นมะทรางอันมีกิ่งนั้นเปรียบเหมือนเบญขันธ์ทั้งห้า ขณะเมื่อค้างคาวบินไปจับอยู่ในต้นไม้มะทรางด้วยสำคัญว่าจะได้รับประทานดอกแลผลเป็นอาหารนั้น เปรียบเหมือนดังว่าพระโยคาพจรอันมีปัญญายังมิได้แก่กล้า ยังสำคัญอยู่ในขันธ์ทั้ง ๕ ว่าเป็นตน ว่าเป็นของแห่งอาตมา ขณะเมื่อค้างคาวบินออกจากที่ตนจับดูซึ่งกิ่งมะทรางอันเป็นปฐม แลมิได้เห็นดอกแลผลอันใดอันหนึ่งที่ควรถือเอาเป็นอาหารนั้น เปรียบดุจพระโยคาพจรอันพิจารณาซึ่งรูปขันธ์นั้นหาแก่นสารบ่มิได้ ไม่เป็นผลประโยชญ์อันใดอันหนึ่งขณะเมื่อค้างคาวลูบดูกิ่งอันเป็นคำรบ ๒ คำรบ ๓ คำรบ ๔ คำรบ ๕ แลเห็นว่าหาดอกหาผลมิได้นั้นเปรียบดุจพระโยคาพจรอันพิจารณาเห็นซึ่งเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ ว่าหาแก่นสารบ่มิได้ ไม่เป็นผลไม่เป็นประโยชญ์ ขณะเมื่อค้างคาวสละละเสียซึ่งอาลัยในต้นมะทราง มิได้ปรารถนาที่จะอยู่ในต้นมะทรางนั้น เปรียบดังพระโยคาพจรอันได้ซึ่งมุญจิตุกามยตาญาณ แลปฏิสังขาญาณ แลปฏิสังขารุเบกขาญาณ แลปรารถนาจะไปให้พ้นจากสังขาร คิดอ่านอุบายจะไปให้พ้นจากสังขารเป็นอุเบกขา มัธยัสถ์มิได้เอื้อเฟื้ออยู่ในสังขารธรรมทั้งหลายนั้น 


  ขณะเมื่อค้างคาวบินไปสู่กิ่งยอดกิ่งตรงขึ้นไปนั้น เปรียบประดุจพระโยคาพจรอันได้อนุโลมชวนะ 


  ขณะเมื่อค้างคาวแหงนดูในเบื้องบนอากาศนั้น เปรียบดุจพระโยคาพจรอันได้ซึ่งโคตรภูชวนะ 


  ขณะเมื่อค้างคาวบินไปในอากาศนั้น เปรียบประดุจพระโยคาพจรอันได้ซึ่งมรรคญาณ 


  ขณะเมื่อค้างคาวบินไปอยู่ที่ต้นไม้อันมีผล เปรียบดุจพระโยคาพจรอันได้ซึ่งผลญาณ 


  พระอรรถกถาจารย์ชักอุปมาอันนี้มาเปรียบไว้ นำอุปมาอันอื่นมาเปรียบเล่า ว่ายังมีฆรสามิกบุรุษเจ้าของเรือนผู้หนึ่งบริโภคอาหารในเพลาเย็นแล้วก็ขึ้นสู่ที่นอน ๆ หลับในราตรี เกิดเพลิงขึ้นในเรือนติดถนัดแล้วเผอิญบุรุษนั้นจึงตื่นขึ้นเห็นเพลิงก็สะดุ้งตกใจว่าอนิจจาเอ๋ย อาตมานี้อยู่กลางไฟที่เดียว แล้วก็จะตายเสียในไฟเล่าทำไฉนอาตมาจะพ้นเพลิงออกไปตามทางอันใดหนอ ดำริฉะนี้แล้วชายผู้นั้นก็แลดูทางที่จะออกไป ครั้นเห็นทางพอที่จะวิ่งออกไปได้ชายนั้นก็ออกจากที่แล้ว ก็วิ่งออกมาด้วยเร็วพลัน ครั้นพ้นเพลิงแล้วชายนั้นก็ยืนอยู่ในที่อันเพลิงไหม้มิได้ถึง  “ยถา”  อันนี้แลมีฉันใด อุปไมยดังพระโยคาพจรอันจำเริญวิปัสสนาแลได้ซึ่งมรรคแลผล 


  ฆรสามิกบุรุษเจ้าของเรือน เปรียบดังพระโยคาพจร เรือนนั้นเปรียบเหมือนเบญจขันธ์ทั้ง ๕ 


  ขณะเมื่อบุรุษเจ้าของเรือนบริโภคอาหารในเพลาเย็นแล้ว ก็ขึ้นสู่ที่นอน ๆ หลับไปในราตรีนั้น เปรียบดุจพระโยคาพจรอันมีปัญญายังอ่อนยังสำคัญอยู่ในขันธ์ทั้ง ๕ ว่าเป็นอาตมาเป็นของแห่งอาตมา 


  ขณะเมื่อบุรุษตื่นขึ้นเห็นเพลิงติดถนัดโดยรอบคอบแล้ว แลมีความสะดุ้งตกใจกลัวนั้น เปรียบดุจพระโยคาพจรอันพิจารณาเห็นที่เกิดที่ดับที่ฉิบหายที่ทำลายแห่งสังขารแล้ว แลมีความสะดุ้งตกใจกลัวแต่สังขารธรรมนั้น 


  ขณะเมื่อบุรุษปรารถนาจะออกมาให้พ้นเพลิง ก็เล็งดูทางที่จะออกนั้นเปรียบดังพระโยคาพจรอันได้ซึ่งมุญจิตุกามยตญาณ แลสังขารุเบกขาญาณแล้วแลปรารถนาจะให้พ้นจากสังขาร คิดอ่านอุบายจะไปให้พ้นจากสังขารมิได้เอื้อเฟื้ออาลัยรักใคร่ในสังขารนั้น 


  ขณะเมื่อบุรุษแลเห็นหนทางที่จะวิ่งว่างออกไปได้นั้น เปรียบดังพระโยคาพจรอันได้ซึ่งอนุโลมชวนะ 


  ขณะเมื่อบุรุษวิ่งควบออกมานั้น เปรียบดังพระโยคาพจรอันได้ซึ่งมรรคญาณ 


  ขณะเมื่อบุรุษออกพ้นออกจากจากเพลิงแล้ว แลยืนอยู่ในที่อันเพลิงไหม้มิได้นั้น เปรียบดังพระโยคาพจรอันได้ซึ้งผลญาณ 


  พระอรรถกถาจารย์นำอุปมานี้มาสำแดงแล้ว ชักอุปมาอันอื่นมาเปรียบอีกเล่า ยังมีบุรุษชาวนาผู้หนึ่งไปไถนาในเพลากลางวัน แล้วเพลาเย็นลงนั้นก็ต้อนโคเข้าคอก แล้วบุรุษผู้นั้นก็นอนหลับไปในเพลาราตรี เมื่อบุรุษนั้นนอนหลับแล้ว โคทั้งหลายก็แหกคอกออกได้ ปลายนาหนีไป   “ปจฺจูสสม เย”  เมื่อเพลาปัจจุสมัยจะใกล้รุ่ง บุรุษผู้นั้นตื่นขึ้นแลไปดูโคที่คอกมิได้เห็นว่า โคหนีไปแล้วชายนั้นก็ตามรอยโคนั้นไป ตามไป ๆ เห็นโคของพระมหากษัตริย์เข้า ก็สำคัญว่าเป็นโคของตัวอาศัยด้วยยังขมุกขมัวอยู่ ชายคนนั้นก็ต้อนโคของพระมหากษัตริย์มา ครั้นสว่างขึ้นมารู้ว่ามิใช่โคของอาตมาเป็นโคของพระมหากษัตริย์ต่างหาก ก็มีความสะดุ่งตกใจว่ามิเป็นการแล้ว อะไรอาตมานี้ต้อนเอาโคของพระมหากษัตริย์มาที่เดียวนี่หรือ ถ้าเขาเห็นบัดเดี๋ยวนี้ เขาก็จะจับเอาอาตมาว่าเป็นผู้ร้ายแล ไม่ได้แล้วจำจะหนีเอาตัวรอดอย่าให้ทันราชบุรุษจับได้ ถ้าเขาจับตัวแล้วมิฉิบหายก็ตายนั้นแล จำจะหนีไปให้พ้นก่อน ดำริฉะนี้แล้ว ชายผู้นั้นก็ละทิ้งโคทั้งปวงเสีย ออกจากที่นั้นแล้วก็วิ่งตะบึงไป เห็นว่าไกลว่าไกลพ้นภัยที่เขาจะจับจะกุมเอาเป็นผู้ร้ายแล้ว ชายผู้นั้นจึงยืนอยู่   “ยถา”  อันนี้แลมีฉันใดเปรียบเหมือนพระโยคาพจรอันจำเริญพระวิปัสสนาแล้ว แลได้ซึ่งมรรคแลผล 


  บุรุษเจ้าของโคนั้นเปรียบประดุจพระโยคาพจร โคนั้นเปรียบประดุจเบญจขันธ์ 


  ขณะเมื่อบุรุษผู้นั้นต้อนโคของพระมหากษัตริย์ไป ด้วยสำคัญว่าเป็นโคของตัว เปรียบเหมือนพระโยคาพจรอันมีปัญญายังอ่อน ยังเห็นว่าเป็นอาตมาเป็นของอาตมาอยู่ 


  ขณะเมื่อบุรุษผู้นั้นรู้ว่ามิใช่โคของตัว เป็นโคแห่งพระมหากษัตริย์ต่างหาก เปรียบประดุจพระโยคาพจรพิจารณาเห็นสังขารธรรม โดยพระไตรลักษณ์ 


  ขณะเมื่อบุรุษมีความสะดุ้งตกใจกลัวเขาจะจับจะกุม เอาเป็นผู้ร้ายนั้นเปรียบประดุจดังพระโยคาพจรอันได้ซึ่งภยตูปัฏฐานญาณ แลัวแต่สังขารธรรมทั้งปวง 


  ขณะเมื่อบุรุษปรารถนาจะไปให้พ้นเขาจับนั้น เปรียบประดุจพระโยคาพจรอันได้ซึ่งมุญจิตุกามตญาณ คือปัญญาอันปรารถนาจะไปให้พ้นจากสังขารธรรม 


  ขณะเมื่อบุรุษละโคเสียปรารภเพื่อจะวิ่งหนีเอาตัวรอดนั้น เปรียบดุจพระโยคาพจรอันได้ซึ่งโคตรภูชวนะ 


  ขณะเมื่อเจ้าของโควิ่งตะบึงไปจะให้พ้นภัยนั้น เปรียบดุจพระโยคาพจรอันได้ซึ่งมรรคญาณ 


  ขณะเมื่อชายคนนั้นไปยืนอยู่ในที่ไกลพ้นภัยนั้น เปรียบดุจพระโยคาพจรอันได้ซึ่งผลญาณ 


  พระอรรถกถาจารย์นำอุปมานี้มาสำแดงแล้ว ๆ นำอุปมาอื่นมาสำแดงอีกเล่า ว่ายังมีบุรุษผู้หนึ่งสมัครสังวาสกับด้วยนางยักขินีด้วยสำคัญว่าเป็นหญิงมนุษย์ มิได้รู้ว่าเป็นนางยักขินีนอนอยู่ด้วยกันในราตรี ยักขินีผู้นั้นสำคัญว่าชายผู้นั้นหลับแล้ว ก็ไปสู่ป่าช้าผีดิบไปกินซากอสุภแห่งมนุษย์บุรุษผู้นั้นเห็นนางยักขินีลุกหนีไป ก็มีความสงสัยว่าภริยาของอาตมานี้ไปไหนหนอ ลุกขึ้นติดตามสะกดรอยออกไปก็เห็นภริยาไปกินซากผีอยู่ที่ป่าช้า ก็รู้ว่าภริยานั้นเป็นยักขินีครั้นรู้แล้วก็มีความสะดุ้งตกใจกลัวนั้นนักหนา ว่าอะไรนี่หนออาตมาไม่รู้เลยว่าหญิงนี้เป็นยักขินี สำคัญเอาเป็นดิบเป็นดีว่าหญิงมนุษย์อยู่สมัครสังวาสแล้วกับมันมิเป็นการแล้ว นานไปเบื้องหน้ามันจะกินอาตมาเสีย อาตมาจะอยู่ไปกับมันนี้มิได้ จำจะหนีไปให้พ้นเถิด ดำริฉะนี้แล้วชายนั้นก็บ่ายหน้าออกจากสถานที่นั้น วิ่งหนีไปด้วยเร็วพลันไปถึงที่อันนางยักขินีนั้นจะตามเอาตัวมิได้แล้วก็อยู่ในที่อันนั้น  “ยถา”  อันนี้แลมีอุปมาฉันใดอุปไมยดังพระโยคาพจร อันจำเริญพระวิปัสสนาได้แก่กล้าแล้ว แลกระทำให้แจ้งซึ่งมรรคแลผล 


  บุรุษนั้นเปรียบดุจพระโยคาพจร ยักขินีนั้นเปรียบประดุจเบญจขันธ์ 


  ขณะเมื่อบุรุษสมัครสังวาสกับนางยักษ์ รักใคร่นางยักษ์ ด้วยสำคัญสัญญาว่าภริยาของของตนนั้น เปรียบประดุจพระโยคาพจรเมื่อยังเป็นพาลปุถุชนอยู่ยังลุ้มหลงรักใคร่ในเบญจขันธ์ สำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นของอาตมา 


  ขณะเมื่อบุรุษเห็นภริยาไปกินซากอสุภอยู่ที่ป่าช้านั้น แลรู้ว่าเป็นยักขินีนั้น เปรียบประดุจพระโยคาพจร เมื่อมีปัญญาพิจารณาเห็นสังขารธรรมโดยอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 


  ขณะเมื่อบุรุษสะดุ้งตกใจกลัวแต่ภัย อันจะบังเกิดโดยยักขินีไปนั้น เปรียบประดุจโยคาพจร อันได้ซึ่งภยตูปัฏฐานญาณ 


  ขณะเมื่อบุรุษปรารถนาจะหนีนางยักขินีไปนั้น เปรียบดุจโยคาพจรอันได้มุญจิตุกามยตญาณ คือปัญญาอันปรารถนาจะไปให้พ้นจากสังขารธรรม 


  ขณะเมื่อบุรุษละเสียซึ่งนางยักขินีที่ในป่าช้า แลบ่ายหน้าจะเล่นหนีไปนั้น เปรียบดุจโยคาพจรอันได้ซึ่งโคตรภูชวนะ 


  ขณะเมื่อบุรุษเล่นหนียักขินีไปด้วยเร็วพลันนั้น เปรียบดุจโยคาพจรอันได้ซึ่งมรรคญาณ 


  ขณะเมื่อบุรุษหนีไปอยู่ที่อันยักขินีติดตามไปมิได้นั้น เปรียบเหมือนโยคาพจรอันได้ซึ่งผลญาณ 


  พระอรรถกถาจารย์ชักอุปมาอันนี้มาสำแดงแล้ว จึงชักอุปมาอันอื่นมาสำแดงอีกเล่าว่า 


   “เอกา อิตฺถี”  ยังมีสตรีผู้หนึ่งกำหนัดในลูก รักลูกนั้นรักนักที่เดียว วันหนึ่งสตรีผู้นั้นขึ้นไปอยู่เบื้องบนปราสาท ได้ยินเสียงทารกร้องไห้ที่กลางถนนสำคัญว่าลูกของตน ผลุดลุกขึ้นได้ก็เล่นลงมาจากปราสาทร้องว่าใครทำอะไรแก่ลูกข้า วิ่งลงมาครั้นถึงก็เข้าเอาทารกผู้นั้นอุ้มสำคัญว่าลูกของตน ต่อแลดูหน้าจึงรู้ว่าเป็นลูกของคนอื่น ก็มีความละอายมาดำริว่า อนิจจา ๆ อาตมานี้สำคัญผิดแล้ว นี่ลูกเขาอื่นนี่หรือ ช่างหลงอุ้มได้เป็นดินเป็นดี ถ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาเห็น เขาจะว่าอาตมานี้ลักลูกของเขาบังเกิดความละอายแลดูซ้ายแลดูขวาแล้วก็วางทารกนั้นลงไว้ กลับขึ้นไปสู่ปราสาทด้วยเร็วพลัน ไปนั่งอยู่บนปราสาท  “ยถา”  อันนี้แลมีฉันใดสตรีนั้นอุปไมยดังพระโยคาพจร ทารกนั้นเปรียบประดุจเบญจขันธ์ 


  เมื่อสตรีสำคัญว่าทารกเป็นลูกของตัวแลอุ้มขึ้นนั้น เปรียบดุจโยคาพจรเมื่อยังเป็นพาลปุถุชนอยู่ ยังสำคัญในเบญขันธ์ว่าเป็นอาตมาเป็นของอาตมา 


  ขณะเมื่อสตรีมีความละอายกลัวเขาจะว่าลักลูกเขานั้น เปรียบดุจพระโยคาพจรอันได้ซึ่งภยตูปัฏฐานญาณ 


  ขณะเมื่อสตรีปรารถนาจะวางทารกลงนั้น แลเหลี่ยวดูซ้ายแลขวานั้น มีครุวนาดุจโยคาพจรอันได้ซึ่งมุญจิตุกามยตญาณ 


  ขณะเมื่อสตรีวางทารกลงนั้น เปรียบดุจโยคาพจรอันได้ซึ่งอนุโลมชวนะ 


  ขณะเมื่อสตรีปรารภที่จะขึ้นไปสู่ปราสาทนั้น เปรียบดุจโยคาพจรอันได้ซึ่งโคตรภูชวนะ 


  เมื่อสตรีขึ้นสู่ปราสาท เปรียบดุจพระโยคาพจรอันได้ซึ่งอริยมรรคญาณ 


  ขณะเมื่อสตรีขึ้นไปนั่งอยู่บนปราสาทนั้น เปรียบดุจโยคาพจรอันได้ซึ่งผลญาณ 


  จบปฏิทาญาณทัสสวิสุทธิทิเทศ ปริจเฉทคำรบ ๒๑ เท่านี้ 


   “อิโต ปรฺ โคตฺรภูญาณํ โหติ ตํ มคฺคสฺส อาวชฺชนฏฺานิ ยตฺตาเนว ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธิ น ญาณทสฺสนวิสุทฺธิ ภชฺชติ อนฺตจา อพฺโกหาริกเมว โหติ วิปสฺสนา โสเตปติตตฺตา ปน วิปสฺสนาติ สงฺขยํ คจฺฉติ” 

  จักวินิจฉัยในปริจเฉทเป็นคำรบ ๒๒ ชื่อว่า ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศเป็นลำดับแห่งปฏิทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ ตามวาระพระบาลีมีต้นว่า   “อิโต ปรํ โคตฺรภูญาณํ โหติ”  แปลเนื้อความว่า เมื่ออนุโลมญาณดับแล้ว เบื้องหน้าแต่นั้นโคตรภูญาณก็บังเกิดแลโคตรภูญาณนั้น จะนับเข้าว่าเป็นองค์ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิก็หาบ่มิได้ จะนับเข้าว่าเป็นญาณทัสสนวิสุทธิก็หาบ่มิได้ เหตุตั้งอยู่ในที่เป็นอาวัชชนะแห่งมรรคญาณ ตกอยู่ในระหว่างกลาง ควรจะนับเข้าได้แต่เพียงชื่อว่าวิปัสสนา เพราะเหตุว่าตกลงในกระแสแห่งพระวิปัสสนาติดพ้นเนื่องกันมา ญาณอันประเพฤติเป็นไปในมรรคทั้ง ๔ คือ พระโสดาปัตติมรรค ๑ พระสกทาคามิมรรค ๑ พระอนาคามิมรรค ๑ พระอรหัตตมรรค ๑ ญาณอันเป็นไปในมรรคทั้ง ๔ นี้ชื่อว่าญาณทัสสนวิสุทธิด้วยอรรถว่ารู้ว่าเห็นซึ่งพระจตุราริยสัจจ์ แลบริสุทธิ์จากราคาทิกิเลส ล้ำพระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ นั้น จะพรรณนาแต่พระโสดาปัตติมรรคญาณเป็นปฐมนั้นก่อน เมื่อพระโยคาพจรยังพระโสดาปัตติมรรคญาณให้สำเร็จนั้นเล่า กิจอันใดที่ควรจะพึงกระทำเมื่อพระโยคาพจรเจ้ายังพระวิปัสสนาโดยลำดับตราบเท่าถึงอนุโลมญาณ เป็นที่สุดให้บังเกิดก็เป็นอันสำเร็จกิจทั้งปวงนั้น 


  ใจความว่า เมื่ออนุโลมญาณเกิดสามขณะ กำจัดเสียซึ่งกองมืดโมหันธการ กิเลสอย่างหยาบแลหยาบอันปกปิดปัญญาบ่มิได้เห็นพระจตุราริยสัจจ์ให้อันตรธานไปโดยสมควรแก่กำลังอาตมาแล้ว จิตแห่งพระโยคาพจรนั้น ก็บันดาลกลับจากสังขารธรรมทั้งปวง มิได้ข้องอยู่ในภพสังขารปานดุจหนึ่งว่าต่อมน้ำ อันกลมกลิ้งไปจากใบบัวอันว่าสังขารธรรมทั้งปวงก็ปรากฏเห็นโดยกังวลดังนี้แล้ว อันว่าโคตรภูญาณเมื่อกระทำพระนิพพานเป็นอารมณ์ ข่มเสียซึ่งปุถุชนโคตรแลจะให้ถึงซึ่งพระอริยโคตร คือ อริยภูมิแลโคตรภูญาณนี้บังเกิดเป็นปฐมาวัชชนะ คือแรกพิจารณาเล็งเห็นพระอมตมหานิพพานแลให้สำเร็จซึ่งสภาวะเป็นปัจจัยแก่พระอริยมรรคด้วยอาการ ๖ คือ เป็นอนันตรปัจจัย สมนันตรปัจจัย แลอาเสวนปัจจัย อุปนิสยปัจจัย นัตถิปัจจัย วิคตปัจจัยแลเป็นที่สุดยอดแห่งพระวิปัสสนา บังเกิดในที่สุดแห่งอนุโลมญาณอันมีอาเสวนะเนือง ๆ นั้น 


   จึงมีคำอุปมาสาธกสำแดงอาการอันประพฤติเป็นไปในอารมณ์ต่าง ๆ แห่งอนุโลมญาณแลโคตรภูญาณทั้งหลาย อันเป็นไปในชวนวาระวิถีอันเดียวกัน คำอุปมาว่า ยังมีบุรุษผู้หนึ่งมีความปรารถนาเพื่อจะโดดข้ามเหมืองอันใหญ่ แล้วจะไปประดิษฐานยังฝั่งฟากโน้น บุรุษนั้นก็เล่นไปด้วยกำลังอันเร็ว แล้วก็ยึดหน่วงเอาซึ่งเชือกก็ดี ซึ่งไม้เส้าก็ดีอันผูกห้อยไว้ในกิ่งไม้แล้วก็ห้อยโหนโน้มไป ครั้นถึงที่ตรงเบื้องบนฝั่งฟากโพ้นแล้ว ก็ยังมิได้ละวางเชือกแลไม้เส้าเสียจากกร ก็ค่อยหน่วงตัวลงประดิษฐานยังฝั่งฟากโพ้น มีสกลกายกำเริบหวั่นไหวยังบ่มิตั้งตัวได้เป็นอันดี จะมีอุปมาดุจใด อันว่าพระโยคาพจรนี้ปรารถนาจะเอาาจิตไปประดิษฐานในพระอมตนิพพาน อันเป็นฝั่งฟากโพ้นแห่งภพสงสารนี้ก็เป็นไปด้วยกำลังอันเร็ว กล่าวคือพระวิปัสสนามีอุทยัพพยญาณเป็นอาทิ ก็ยึดหน่วงเอาเชือก กล่าวคือรูปขันธ์ก็ดีซึ่งไม้เส้ากล่าวคืออรูปขันธ์ มีเวทนาเป็นอาทิอันใดอันหนึ่งก็ดีอันผูกห้อยอยู่ในกิ่งไม้ กล่าวคืออาตมาภาพด้วยกายคืออนุโลมญาณอันพิจารณาพระไตรลักษณ์มีอนิจจังเป็นอาทิแล้ว ก็ยังมิได้ละเสียซึ่งเชือกแลไม้เส้า 


  กล่าวคือรูปเวทนาเป็นอาทินั้น ก็ห้อยโหนแกว่งกายไปด้วยอนุโลมชวนะเป็นปฐมแล้ว ก็มีจิตน้อมไปสู่พระนิพพานด้วยอนุโลมญาณเป็นคำรบ ๒ ดุจบุรุษมีกายอันน้อมลงในฝั่งฟากโพ้นแห่งเมืองใหญ่ พระโยคาพจรก็มีจิตใกล้พระนิเพานอันควรจะพึงถึงในปัจจุบันขณะด้วยอนุโลมชวนะเป็นคำรบ ๓ เปรียบดุจบุรุษมีการอันซึ่งเบื้องบนฝั่งฟากโพ้นแห่งเหมืองใหญ่ พระโยคาพจรก็มิละเสียซึ่งอารมณ์ คือสังขารมีรูปเป็นอาทิ ด้วยกิริยาที่ดับอนุโลมจิตเป็นคำรบ ๓ แล้ว ก็มีสันดานตกไปในพระนิพพาน อันเป็นฝั่งฟากโพ้นแห่งสรรพสังสาร ด้วยโคตรภูญาณก็ยังไปบ่มิได้ประดิษฐานเป็นอันดี ดุจหนึ่งบุรุษมีสรีระกายอันหวั่นไหว อาศัยเหตุโคตรภูญาณหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ขณะเดียว ยังหาอาเสวนปัจจัยร่วมอารมณ์กันบ่มิได้ โคตรภูจิตดับแล้ว ลำดับนั้นพระอริยมรรคญาณจึงบังเกิด พระโยคาพจรเจ้าก็ได้ชื่อว่าประดิษฐานเป็นอันดีในพระนิพพานด้วยอริยมรรคนั้น ล้ำอนุโลมญาณและโคตรภูญาณอันบังเกิดในบุรพภาคแห่งพระอริยมรรคนั้น อนุโลมญาณเป็นพนักงานอาจจะบรรเทาเสียซึ่งโมหันธการกองกิเลสอันปกปิดไว้ซึ่งพระจตุราริยสัจจ์ แต่ทว่าบ่มิอาจเพื่อกระทำซึ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ 


   ฝ่ายโคตรภูญาณอาจเพื่อจะบรรเทาเสียซึ่งมืดคือ กิเลสอันปกปิดซึ่งพระจตุราริยสัจจ์ นั้นได้   “ตตฺรายํ อุปมา”  มีข้อความอุปมาสาธกให้เห็นว่า อนุโลมฌาณกับโคตรภูญาณมีกิจต่างกัน  “เอโก จกฺขุมา ปุริโส”  ยังมีบุรุษผู้หนึ่งมีจักขุบริบูรณ์ปรารถนาจะใคร่แลดูดวง พระจันทรมณฑลอันกอปรด้วยนักขัตตฤกษ์ ออกมาสู่ที่แจ้งในราตรีภาค เงยพักตร์เล็งแลดู ณ เบื้องบน พระจันทรมณฑลก็บ่มิได้ปรากฏเหตุเมฆพลาหกปิดไว้หลายชั้น ในขณะนั้นจึงเกิดมีลมจำพวกหนึ่งพัดเพิกพื้นเมฆอันหยาบให้เกลื่อน ลมจำพวกหนึ่งจึงพัดอีกเล่า กำจัดพื้นเมฆที่เป็นอย่างกลางให้เปลื้องไป ลมจำพวกหนึ่ง จึงพัดขจัดพื้นเมฆอย่างละเอียดให้เกลื่อนหายพื้นนภาลัยก็บริสุทธิ์ บุรุษผู้นั้นแลเห็นดวงจันทร์อันแจ่มจ้าจึงรู้ว่าพระจันทร์กอปรด้วยนักขัตตฤกษ์นั้น ๆ แลกองกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนั้น เปรียบดุจหนึ่งเมฆทั้งสามชั้นอนุโลมจิตเกิดสามขณะเปรียบดุจหนึ่งลมสามจำพวก โคตรภูญาณนั้นเปรียบต่อบุรุษบริบูรณ์พระอมตนิพพานเปรียบดังดวงพระจันทร์ 


  แลกิริยาอันอนุโลมจิตทั้งสามขจัดเสียซึ่งกองมืด คือกิเลสอันปกปิดพระจตุราริยสัจจ์นั้น เปรียบดุจหนึ่งลมสามจำพวก อันพัดพลาหกให้เกลื่อนไปโดยอนุกรมลำดับ เมื่อแลกองมืดคือกิเลสอันปกปิดพระอริยสัจจ์ขจัดแล้ว แลโคตรภูญาณก็ทัศนาการเห็นพระนิพพานเปรียบอาการดุจหนึ่งบุรุษเห็นพระจันทรมณฑล อันบริสุทธิ์ในพื้นนภางคประเทศ อันมีพื้นพลาหกอันตรธานไปแล้วนั้น แท้จริงพระอนุโลมญาณทั้งสามขณะ อาจเพื่อจะบรรเทาซึ่งกองมืดปิดปังพระอริยสัจจ์แลมิอาจเพื่อจะเห็นพระนิพพาน เปรียบดุจหนึ่งลมสามจำพวกอันสามารถจะกำจัดพื้นพลาหก อันปกปิดซึ่งดวงพระจันทร์ให้เกลื่อนไป แลมิอาจเพื่อจะสำเร็จกิจคือเห็นพระนิพพานสิ่งเดียว มิอาจเพื่อจะบรรเทาเสียซึ่งกิเลส ดุจหนึ่งบุรุษอาจเพื่อจะเล็งจะเเลซึ่งดวงพระจันทร์ แลมิอาจกำจัดเสียซึ่งเมฆพลาหกให้อันตรธานได้ เหตุใดเหตุดังนั้น อันว่าโคตรภูญาณนั้นแม้ว่ามิได้เป็นอาวัชชกิจก็ดี แต่ทว่าตั้งอยู่ที่อาวัชชนะพิจารณาเห็นพระนิพพานมีอาการดุจหนึ่งจะให้สำคัญแก่พระอริยมรรค ว่าท่านจะบังเกิดด้วยอาการดังนี้แล้ว ก็ดับไปฝ่ายพระอริยมรรคญาณก็บ่มิได้ละซึ่งสำคัญ อันโคตรภูญาณนั้นให้ก็บังเกิดเป็นอนุพันธ์เนื่องตามซึ่งโคตรภูญาณ ด้วยสามารถระหว่างมิได้ปรากฏ ก็ทำลายล้างซึ่งกองกิเลสคือ โลภะ โทสะ โมหะ อันมิได้เคยทำลายแต่ก่อนให้ขาดเป็นสมุจเฉทปหานโดยอันควรแก่กำลัง

“ตตฺรายํ อุปมา”  จึงมีคำอุปมาว่า ยังมีนายขมังธนูผู้หนึ่งปรารภเพื่อจะสำแดงซึ่งศิลปศาสตร์ จึงยังบุคคลให้ตั้งไว้ซึ่งแผ่นกระดานแล้วด้ายไม้แก่นประดู่ได้ร้อยชั้น ในประเทศที่ไกลประมาณ ๘ อุสุภ แล้วจึงเอาผ้าพันพักตร์แล้วก็สอดใส่ลูกปืน พาดสายให้มั่นกับคันธนูแล้วก็ยืนเบื้องบนจักรยนต์ อันมีอาการเหมือนจักรแห่งนายช่างหม้อ จึงมีบุรุษผู้หนึ่งช่วยผัดผันจักรยนต์นั้นให้เวียนไป แลนายขมังธนูนั้นมีปลายปืนเฉพาะหน้สู่แผ่นกระดาน ได้ร้อยชั้นแล้วกาลใดบุรุษผู้อื่นนั้นก็ตีไม้ให้สำคัญในกาลนั้น ฝ่ายนายขมังธนูก็มิได้ละเสียซึ่งสำคัญตีไม้นั้นแล้ว ก็ปล่อยลูปปืนไปต้องแผ่นกระดานทั้งร้อยชั้นนั้นแตกขะจัดขะจายทำลายลง แลพระโคตรภูญาณนั้นเปรียบดุจหนึ่งสำคัญคือตีไม้ พระอริยมรรคญาณเปรียบดุจหนึ่งนายขมังธนูกิริยาที่พระอริยมรรคมิได้ละเสียซึ่งสำคัญอันโคตรภูญาณให้เห็นแล้ว แลกระทำพระนิพพานเป็นอารมณ์ จึงทำลายเสียซึ่งกองกิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ อันยังบ่มิทำลายแต่ก่อนนั้น เปรียบประดุจหนึ่งนายขมังธนูบ่มิได้ละเสียซึ่งสำคัญเสียงตีไม้นั้น แล้วแลวางปืนไปต้องแผ่นกระดานร้อยชั้นแตกทำลายลงนั้น 


   “น เกวลญฺจ”  แลพระอริยมรรคนั้นจะสำเร็จกิจแต่ทำลายกองกิเลสมีโลภเป็นอาทิแต่เท่านั้นหามิได้ พระอริยมรรคนั้นให้สำเร็จกิจเป็นอันมาก คือยังห้วงสมุทรสาคร กล่าวคือสังสารวัฏฏทุกข์ อันหาที่สุดเบื้องบนบ่มิได้ให้เหือดแห้ง แลหับประตูจตุราบายภูมิทั้ง ๔ แลกระทำซึ่งอริยทรัพย์ ๗ ประการให้เฉพาะหน้า แลละเสียซึ่งหนทางผิด คือมิจาฉาทิฏฐิเป็นอาทิแลระงับเสียซึ่งเวรภัยทั้งปวง แล้วก็น้อมอาตมาแห่งพระโยคาพจรเจ้านั้นให้ถึงซึ่งสภาวะเป็นเป็นบุตร อันเกิดแต่พระอุระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ประพฤติเป็นไปเพื่อจะให้ได้ผลานิสงส์อื่นอีก เป็นเอนกอนันต์จะนับบ่มิได้ 


   “เอวํ อเนกานิสํสทายเกน”  อันว่าญาณอันสัมปยุตด้วยพระโสดาปัตติมรรค อันมีปกติให้ถึงซึ่งอานิสงส์เป็นอันมากดุจกล่าวมานี้แลชื่อว่าโสดาปัตติมรรคญาณเป็นปฐม 


   ครั้นโสดาปัตติมรรคญาณเกิดขณะจิตเดียวดับแล้ว ลำดับนั้นพระโสดาปัตติผลจิต อันเป็นผลวิบากแห่งโสดาปัตติมรรคนั้นก็บังเกิด ๒ ขณะ ๓ ขณะ โดยอันควรแก่ทันธาภิญญาแลขิปปาภิญญา 


   อธิบายว่าอนุโลมเกิด ๒ ขณะ ชวนะจิตเป็นคำรบ ๓ ชื่อว่าโคตรภูวชนะจิตเป็นคำรบ ๔ เป็นพระโสดาปัตติมรรคพระโสมดาปัตติผล จิตเกิด ๓ ขณะ พอครบชวนะจิต ๗ ขณะ ในชวนะวารวิถีอันหนึ่งดังนี้ได้ชื่อว่าขิปปาภิญญา 


   ถ้าแลอนุโลมญาณเกิด ๓ ขณะ ชวนะโคตรภูจิตก็เป็นคำรบ ๔ พระโสดาปัตติมรรคเกิดเป็นคำรบ ๕ พระโสดาปัตติผลชวนะเกิด ๒ ขณะก็ครบชวนะจิต ๗ ขณะดังนี้ ชื่อว่าทันธาภิญญา 


   เมื่อพระอริยผลเกิดในลำดับแห่งพระโสดาปัตติมรรคดังนี้ แล้วพระโยคาพจรเจ้านั้นก็ได้ชื่อว่าโสดาบัน เป็นอริยสาวกคำรบ ๒ แม้ว่ามีพระวิปัสสนาปัญญายังอ่อนตกอยู่ข้างประมาท ก็เที่ยวท่องเอาปฏิสนธิกำเนิดอยู่ในเทวโลกแลมนุษย์โลก ๗ ชาติ ก็อาจเพื่อจะกระทำให้สิ้นแห่งทุกข์ คือจะได้ซึ่งพระอรหัตต์เป็นคำรบ ๗ นั้น ผลปริโยสาเน ครั้นพระโสดาปัตติมผลเกิด ๒ ขณะ ๓ ขณะแล้ว จิตแห่งพระโยมคาพจรเจ้านั้นก็จะลงสู่ภวังค์ลำดับนั้นจึงมโนทวาราวัชชนจิตตัดกระแสภวังค์ บังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์จะพิจารณาซึ่งพระอริยมรรคแล้วก็ดับไป ลำดับนั้นจึงกามาพจรชวนะจิต อันกอปรด้วยญาณเกิด ๗ ขณะ พิจารณาพระอริยมรรคว่า อาตมามาสู่อริยภูมิโดยหนทางนี้แล้วก็ลงสู่ภวังค์มโนทวาวัชชนะตัดกระแสภวังค์แลกามาพจรญาณสัมปยุตชวนะจิตเกิดอีก ๗ ขณะ พิจารณาพระอริยผลแลพิจารณาพระนิพพานพิจารณากองกิเลสที่ละเสีย แลพิจารณากองกิเลสอันเหลืออยู่เป็นส่วนที่พระอริยมรรคเบื้องบน จะพึงละเป็นปัจจเวกขณะชวนะวารห้าชวนะวิถีด้วยกัน 


   พระสกทาคามิบุคคลแลพระอนาคามิบุคคล ก็มีปัจเวกขณะชวนะวาระละ ๕ ๆ เหมือนกัน 


   แต่พระขีณาสวะจำพวกเดียว ก็มีปัจจเวกขณะชวนวารแต่ ๔ คือ พิจารณามัคควาร ๑ พิจารณาพลวาร ๑ พิจารณาพระนิพพานวาร ๑ พิจารณากิเลสที่มละเสียวาร ๑ เป็นคำรบ ๑ ลดวารที่จะพิจารณาซึ่งกิเลสจึงคงแต่ ๔ วาร 


   ปัจจเวกขณะแห่งพระโสดาบันบุคคล ๓ จำพวก ๆ ละ ๕ เป็นปัจจเวกขณะวาร ๑๔ แห่งพระขีณาสพ ๕ วาร เข้ากันเป็นปัจจเวกขณะวาร ๑๙ อันนี้ว่าโดยอุกฤษฏ์ สงเคราะห์เอาซึ่งปัจจเวกขณะวาร อันเต็มบริบูรณ์จึงเต็ม ๑๙ พระเสขบุคคลเจ้าบางพระองค์บ่มิได้พิจารณากิเลสอันละเสีย แลบ่มิได้พิจารณากิเลสอันเหลืออยู่ในสันดานก็มีบ้าง อาศัยเหตุบ่มิได้พิจารณาดังนี้ จึงท้าวมหานามสากยราชทูลถาม สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ากิเลสธรรมดาฤๅซึ่งมีอยู่ภายในสันดาน อันข้าพระองค์บ่มิได้ละเสีย โลภะ โทสะ โมหะ จึงยังจิตแห่งข้าพระองค์ให้ฟุ้งซ่านในกาลบางคาบฉะนี้ เพราะธรรมดาดังฤๅ เนื้อความพิสดารอยุ่ในจุฬทุกขักขันธสูตร มัชฌิกนิกายมูลปัณณาสก์โน้น 


   “เอวํ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปน โสตาปนฺโน อริยสาวโก”  พระอริยสาวกเจ้าผู้ถึงซึ่งพระโสดา เมื่อพิจารณาด้วยประการดังนี้แล้ว บางพระองค์ก็นั่งอยู่เหนืออาสนะนั้นแท้จริง ก็กระทำความเพียรสืบไป เพื่อจะยังกามราคะพยาบาทอันบาปให้เบาบาง ละจะได้ถึงซึ่งพระโลกุตตรภูมิเป็นคำรบ ๒ บางพระองค์ก็อยู่จำเนียรภายภาคหน้าจึงค่อยกระทำเพียรก็ดี เมื่อกระทำเพียรนั้นก็พิจารณาสังขารธรรมอันมีประเภท คือ แลเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ด้วยพระไตรลักษณญาณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หยั่งลงสู่วิถีทางพระวิปัสสนา เมื่อปฏิบัติไปฉะนี้ถึงที่สุดสังขารุเบกขาญาณแล้ว จะขึ้นสู่มรรควิถีจึงจะมีอาวัชชนะตัดกระแสภวังค์แล้ว อนุโลมจิตเกิด ๒ ขณะ ๓ ขณะแล้ว โคตรภูญาณบังเกิด พระสกทาคามิมรรคก็บังเกิดในลำดับแห่งโคตรภูญาณนั้น ญาณอันสัมปยุตด้วยพระสกทาคมิมรรคจิตนั้นแลได้ชื่อว่าสกทาคามิมรรคญาณเป็นคำรบ ๒ พระสกทาคามิมรรคเกิดขณะจิต ๑ สำเร็จกิจกระทำซึ่งกามราคพยาบาทอันหยาบให้เบาบางแล้วดับลง ลำดับนั้นพระสกทาคามิผลจิตก็บังเกิด ๒ ขณะ ๓ ขณะโดยนัยดุจกล่าวแล้วพระโยาคาพจรเจ้านั้น ก็ได้ชื่อว่าพระอริยบุคคลเป็นคำรบ ๔ ชื่อว่าพระสกทาคามิบุคคล 


   อธิบายว่า ถ้ายังบ่มิได้มรรคแลผลเบื้องบนในชาตินั้น จะจุติจากมนุษย์โลกนี้แล้วจะบังเกิดในกามพจรเทวโลก จุติจากเทวโลกแล้วจะกลับมาเอาปฏิสนธิในมนุษย์โลกนี้อีกคราวหนึ่ง จึงจะสำเร็จแก่พระอรหัตต์สิ้นสังขารทุกข์ทั้งปวง 


   เมื่อพระสกทาคามิผลจิตเกิดแล้ว เบื้องหน้าแต่นั้นไปก็มีปัจจเวกขณะวารพิจารณามรรคเป็นอาทิ ดุจนัยดังกล่าวมาแล้ว   “เอวํ ปจฺจเวกฺ ขิตฺวา”  พระอริยสาวกชื่อว่าสกทาคามี เมื่อพิจารณาปัจจเวกขณะญาณดังนี้แล้ว นั่งอยู่เหนืออาสนะนั้นแท้จริง ก็กระทำความเพียรสืบต่อไป เพื่อจะมละเสียซึ่งกามราคพยาบาทให้หาเศษเหลือบ่มิได้ และจะให้ถึงซึ่งพระโลกุตตรภูมิเป็นคำรบ ๓ 


   บางพระองค์ก็ยับยั่งอยู่ จำเนียรภายภาคหน้าจึงกระทำความเพียรสืบต่อไปก็ดี เมื่อการกระทำความเพียรนั้นก็พิจารณาสังขารธรรมด้วยพระไตรลักษณ์ คือ อนัจจิง ทุกขัง อนัตตา หยั่งลงสู่วิถีทางลำดับแห่งพระวิสสนาปฏิบัติไปฉะนี้ ครั้นถึงที่สุดสังขารุเบกขาญาณแล้ว มโนทวาราวัชชนะตัดก็กระแสภวังค์ อนุโลมโคตรภูญาณก็บังเกิดเป็นลำดับกัน พระอนาคามิมรรคก็บังเกิดในลำดับแห่งโคตรภู ให้สำเร็จกิจอันมละเสียซึ่งกามราคาพายบาทอันหาเศษบ่มิได้ ญาณอันสัมปยุตด้วยพระอนาคามิมรรคนั้นแล ได้ชื่อว่าอนาคามิมรรคญาณเป็นคำรบ ๓ ครั้ง พระนาคามิมรรคผลจิตก็บังเกิด ๒ ขณะ ๓ ขณะ พระโยคาพจรเจ้านั้นก็เป็นพระอริยบุคคลคำรบ ๖ ชื่อว่าอนาคามีบุคคล 


   อธิบายว่า ถ้ายังมิได้พระอรหัตต์ในชาตินั้น ครั้นจุติจากชาตินั้นแล้วก็จะได้บังเกิดในสุทธาวาส จักมิได้กลับมาเอาปฏิสนธิในกามโลกนี้เลยก็จะสำเร็จแก่พระอรหัตต์นิพพานในสุทธาวาส เมื่อพระอนาคามีผลผลดับแล้วจิตแห่งพระโยคาพจรเจ้านั้นก็ลงสู่ภวังค์อาวัชชนะจิต ก็ตัดกระแสภวังค์ขึ้นสู่วิธีปัจจเวกขณะชวนะวารพิจารณา พระอริยมรรคเป็นอาทิ ดุจนัยดังกล่าวแล้ว   “เอวํ ปจฺจเวกฺขิตฺวา”  พระอนาคามีอริยสาวกเจ้า เมื่อพิจารณาดังนี้แล้ว บางองค์ก็นั่งอยู่เหนืออาสนะนั้นแท้จริง กระทำความเพียรสืบต่อไป เพื่อจะมละเสียซึ่งสังโยชน์ ๕ ประการคือ รูปราคอันยินดีที่จะบังเกิดในรูปภพ ๑ คือ รูปราคอันยินดีที่จะบังเกิดในอรูปภพ ๑ คือ มานะ ๑ อุทธัจจะ ๑ อวิชชา ๑ ให้หาเศษมิได้ แลจะให้ถึงซึ่งโลกุตตรภูมิเป็นคำรบ ๔ คือพระอรหัตตมรรค 


   บางพระองค์ก็ยับยั้งอยู่จำเนียรนานไปภายภาคหน้า จึงปรารถนากระทำเพียรต่อไปก็มี พระอนาคามีอริยสาวกเจ้านั้น เมื่อกระทำเพียรก็พิจารณาสังขารธรรมด้วยปัญญา อันประกอบด้วยพระไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หยั่งลงสู่พระวิปัสสนาวิถีโดยลำดับตราบเท่าที่สุดแห่งสังขารุเบกขาญาณแล้ว ในเมื่ออนุโลมโคตรภูญาณทั้งหลายเกิดด้วยอาวัชชนะวารอันหนึ่งแล้ว ลำดับนั้นพระอรหัตตมรรคก็บังเกิดขึ้นขณะจิต ๑ ละเสียซึ่งสังโยชน์ ๕ ประการ ด้วยสมุจเฉทปหานแล้วก็ดับไป ญาณอันสัมปยุตด้วยพระอรหัตตมรรคนั้นก็ได้ชื่อว่า พระอรหัตตมรรคญาณเป็นคำรบ ๕ ลำดับนั้นพระอรหัตตผลจิต ก็บังเกิดขึ้น ๒ ขณะ ๓ ขณะ พระโยคาพจรเจ้านั้นก็เป็นองค์พระอริยบุคคลคำรบ ๘ ชื่อว่าพระอรหันตมหาขีณาสพ ทรงชื่ออาตมาภาพเป็นที่สุดเเห่งสังขารทุกข์แลมีภาระอันหนัก คือขันธ์แลกิเลสแลอภิสังขารอันปลงเสียแล้วแลมีประโยชน์แห่งตนคือพระอรหัตต์อันถึงแล้ว แลมีสังโยชน์ทั้งปวงอันประกอบสันดานไว้ในกำเนิดก็สิ้นแล้ว ก็พ้นจากสรรพกิเลสเหตุตรัสรู้ซึ่งอรรถแห่งธรรมทั้งปวงมีขันธ์เป็นอาทิ ด้วยโยนิโสมนสิการ แลเป็นเนื้อนาบุญเขตควรเพื่อจะรับซึ่งทักขิณาทาน แลอัญชลีกรรมแห่งสัตว์โลกกับทั้งเทวดาโลกทั้งปวงหาสิ่งเสมอมิได้ ด้วยบังเกิดแห่งพระอรหัตตผลจิตมีประมาณเท่านั้น 


   ญาณอันเป็นไปในพระอริยมรรค มีพระโสดาปัตติมรรคเป็นต้นมีพระอรหัตตผลมรรคเป็นปริโยสาน เป็นญาณ ๔ ประการอันพระโยคาพจรพึงถึงโดยลำดับพรรณนามาฉะนี้แล ชื่อว่าญาณทัสสนวิสุทธิ 


   “อิทานิ อิมิสฺสาเยว จตุตฺญาณทสฺสนวิสุทฺธิยา อนุภาว วิชชานนตฺถํ”  กาลบัดนี้ นักปราชญ์พึงรู้ว่าสภาวะ ๓ ประการ คือ สภาวะแห่งพระอริยมรรค มีพระโพธิปักขิยธรรมบริบูรณ์ประการ ๑ คือกิริยาอันออกจากสังขารธรรม คือสังขารนิมิตแลสังขารปวัตติ แลประกอบด้วยผลสองประการ ๑ คือพระอริยมรรคละเสียซึ่งธรรมอันจะพึงมละประการ ๑ คือกิจ ๔ มีปริญญากิจเป็นต้น ๑ เป็นประการ  “” วุตฺตานิ พระพุทธโฆษาจารย์เจ้ากล่าวไว้ เพื่อจะให้โยคาพจรกุลบุตรรู้ซึ่งอานุภาพแห่งจตุตถญาณทัสสนวิสุทธินี้ โดยสภาวะควรแก่มีในอภิสมัย กาลเมื่อตรัสรู้ซึ่งพระอริยมรรคนั้น 


   “อิเม สตฺตตึส ธมฺมา”  ธรรมทั้งหลาย ๓๗ คือ สติปัฏฐาน ๔ คือสัมมัปปธาน ๔ คืออิทธิบาท ๔ คืออินทรีย์ ๕ คือพละ ๕ คือ โพชฌงค์ ๗ คือพระอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็น ๓๗ ด้วยกัน ชื่อว่าพระโพธิปักขิยธรรม 


   “ปกฺเข ภวนตา”  เหตุตั้งอยู่ในสภาวะเป็นคุณูปการแก่พระอริยมรรคจิต อันได้นามบัญญัติชื่อว่าโพธิ ด้วยอรรถว่าตรัสรู้ 


   “เตสุ โพธิปกฺขิเยสุ”  ล้ำพระโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการนั้นจะว่าแต่สติปัฏฐานนั้นก่อน 


   “อุปฺปฏฺานํ”  อันว่าสติอันหยั่งลงเนือง ๆ ในอารมณ์มีรูปกายเป็นอาทิแล้ว แลตั้งมั่น ชื่อว่าสติปัฏฐาน มีประเภท ๔ ประการ 


   “ปวตฺติโต”  เหตุประพฤิตเป็นไปด้วยกิจอันถือเอาซึ่งอาการว่าบ่มิงามในรูปกาย แลอาการว่าเป็นทุกข์ในกองเวทนา แลอาการว่าบ่มิเที่ยงในกองวิญญาณ แลอาการว่าใช่ตนไม่ใช่ตนไม่ใช่แก่นสารในธรรมทั้งหลายมีนิวรณธรรมเป็นอาทิในบุรพภาค แลให้สำเร็จปหานกิจอันมละเสียซึ่งวิปลาศ คือสำคัญว่างามเป็นสุขว่าเที่ยงว่าตน ในขณะเมื่อเป็นมรรคสติปัฏฐาน เหตุดังนั้นจึงเป็นพระสติปัฏฐาน ๔ ประการ 


   “ปธานํ”  ความเพียรอันยุติในกายแลจิต ชื่อว่าสัมมัปปธานด้วยอรรถว่างาม เหตุปราศจากสภาวะพึงเกลียดคือกิเลส แลอรรถว่าเป็นใหญ่เป็นประธานให้สำเร็จกิจ ๔ ประการ 


   คือเพียรพยายามละเสียซึ่งอกุศลธรรม อันบังเกิดแล้ว ๑ 


   คืออกุศลธรรมที่ยังมิได้บังเกิดก็เพียรบ่มิให้บังเกิดต่อไปได้ ๑ 


   คือเพียรให้บังเกิดแห่งอกุศลธรรมอันยังบ่มิได้บังเกิด ๑ 


   คือเพียรให้ถาวรภิยโยภาพแห่งกุศลธรรมอันบังเกิดแล้ว ๑ 


   คือเพียรให้สำเร็จกิจ ๔ ประการดังนี้ จึงเป็นสัมมัปปธาน ๔ 


   ในพระอิทธิบาท ๔ นั้น  “อิทฺธิ”  แปลว่าเป็นเหตุจำเริญ แลถึงซึ่งสภาวะเป็นอุกฤษฏ์ ได้แก่พระโลกุตตรมรรคทั้ง ๔ ธรรมทั้งหลาย มีฉันทะเป็นต้น ชื่อว่าอิทธิบาท ด้วยอรรถว่าเป็นประธานแลเป็นเหตุจะให้ได้ซึ่งอิทธิ คือพระโลกุตตรมรรคแลพระอิทธิบาทนั้นมีประเภท ๔ ประการ คือ ฉันทิทธิบาท ๑ วิริยิทธิบาท ๑ จิตติทธิบาท ๑ วิมังสิทธิบาท ๑ 


   พระโยคาพจรเจ้าเมื่อจำเริญภาวนากระทำซึ่งกุศลฉันทะ คือความปรารถนาจะเป็นใหญ่เป็นประธานให้สำเร็จแก่พระโลกุตตรมรรค แลฉันทะคือความปรารถนานั้น ได้ชื่อว่าฉันทิทธิบาท 


   พระโยคาพจรเจ้ากระทำซึ่งวิริยะเป็นใหญ่เป็นประธาน จึงสำเร็จแก่พระโลกุตตรมรรค วิริยะนั้นได้ชื่อว่าวิริยิทธิบาท 


   พระโยคาพจรเจ้ากระทำซึ่งกระทำจิตแลปัญญาเป็นใหญ่เป็นประธาน ให้สำเร็จแก่พระโลกุตตรมรรค จิตนั้นก็ได้ชื่อว่าจิตติทธิบาท ๔ ปัญญานั้นได้ชื่อว่าวิมังสิทธิบาท 


   แลพระอิทธิบาททั้ง ๔ มีฉันทะเป็นอาทิดังกล่าวมานี้ เป็นพระโลกุตตรเเท้ 


   ประการหนึ่ง ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นอาทิ อันสัมปยุตด้วยพระโลกุตตรมรรค อันพระโยคาพจรได้ด้วยอำนาจแห่งฉันทาธิบดีวิริยาธิบดี จิตตาธิบดี วิมังสาธิบดี ก็ได้ชื่อว่าอิทธิบาท ด้วยอรรถว่าเป็นโกฏฐาส แห่งอิทธิ 


   อนึ่งธรรมทั้ง ๔ ประการมีฉันทะเป็นอาทิ เมื่อเป็นอิทธิบาทนั้นก็คงเป็นอธิบดีด้วย อันลักษณะอธิบดี จะมีพร้อมกันทั้ง ๕ ในจิตตุปบาทอันเดียวกันหาบ่มิได้คงจะเป็นแต่สิ่งหนึ่ง คือฉันทะเป็นอิทธิบาทในจิต ตุปบาทใดแล้วก็ห้าม วิริยิทธิบาท จิตติทธิบาท วิมังสิทธิบาทในจิตตุปบาทนั้น วิริยะเป็นอิทธิบาทในจิตจิตตุปบาทอันใดแล้ว ก็เป็นอันห้าม ฉันทะ จิตตะ วิมังสา อิทธิบาท ในจิตตุปบาทนั้น จิตตะ แลวิมังสาก็ดี เป็นอิทธิบาทในจิตตุปบาทอันใด ก็เป็นอันห้ามอิทธิบาทอื่นในจิตตุปบาทนั้นคงเป็นอิทธิบาทได้แต่สิ่งเดียว จะเป็นอิทธิบาทพร้อมกันถึง ๒ ก็ดี, ๓ ก็ดี, ๔ ก็ดีในขณะจิตเดียวนั้นหาบ่มิได้เปรียบประดุจหนึ่งว่า ราชกุมาร ๔ พระองค์อันอยู่ในราชสมบัติอันเดียว จะครองราชสมบัติเป็นใหญ่พร้อมกันในกาลเดียวทั้ง ๔ พระองค์นั้นหาบ่มิได้ คงจะเป็นอธิบดีอิสรภาพพร้อมครอบครองสมบัติแต่พระองค์ ๑ พระราชกุมาร ๓ พระองค์นั้นก็เป็นผู้อุปถัมภ์ก็ช่วยให้สำเร็จกิจราชการและพระอิทธิบาททั้ง ๔ นี้ก็มีอาการเหมือนกันดังนั้น 


   อินทรีย์ ๕ คือสัทธินทรีย์ ๑ คือวิยินทรีย์ ๑ คือสตินทรีย์ ๑ คือสมาธินทรีย ๑ คือปัญญินทรีย ๑ เป็น ๕ ประการด้วยกัน 


   สัทธาเจตสิกให้สำเร็จ เป็นใหญ่ในสัมปยุตธรรม ด้วยสภาวะครอบงำซึ่งมิจฉาวิโมกข์ คือความเลื่อมใสหยั่งลงในที่ผิดจึงได้ชื่อว่าสัทธินทรีย์ 


   วิริยเจตสิกนี้สำเร็จกิจเป็นใหญ่ในที่จะครอบงำเสีย ซึ่งโกสัชชะปักษ์ คือกุศลจิตตุปบาท มีถีนมิทธะเป็นประธาน จึงได้ชื่อว่า วิริยินทรีย์ 


   เจกสิกให้สำเร็จกิจเป็นใหญ่ในที่จะครอบงำเสีย ซึ่งอกุศลธรรมอันประพฤติเป็นไปด้วยประมาทหลงลืมแลมีสติ จึงได้ชื่อว่าสตินทรีย์ 


   เอกัคคตาเจตสิกให้สำเร็จเป็นใหญ่ ในที่จะครอบงำอกุศล อันเป็นฝักฝ่ายให้ฟุ้งซ่าน คืออุทธัจจะ จึงได้ชื่อว่าสมาธินทรีย ์ 


   ปัญญาเจตสิกให้สำเร็จเป็นใหญ่ ในสัปปยุตธรรมด้วยสภาวะครอบงำเสียซึ่งความหลง จึงได้ชื่อว่าปัญญินทรีย์ ก็มีด้วยประการฉะนี้ 


   พละธรรม ๕ ประการนั้น ก็ใช่อื่น คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญานั้น ชื่อว่าพละ ด้วยสภาวะมิได้หวาดไหว แลสภาวะถาวรตั้งมั่นในสัมปยุตธรรมทั้งปวง 


   “สตฺตา ธมฺมา”  ธรรมทั้งหลาย ๗ มีสติเป็นต้น มีอุเบกขาเป็นปริยโยสาน ได้นามบัญญัติชื่อว่าโพชฌงค์ ด้วยสภาวะเป็นองค์แห่งพระอริยสาวกผู้อื่นจากนิทรา คือกิเลสอันครอบงำในสันดาน แลตรัสซึ่งจตุราริยสัจจ์ แลกระทำซึ่งพระนิพพานให้แจ้ง 


   


   ข้อความพิสดารในพระสัตตโพชฌงค์ ก็มีนัยอันกล่าวในอัปปนาโกสลกถานั้นแล้ว 


   “อฏฺมฺธมา”  ธรรมทั้งหลาย ๘ มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นปริโยสาน ได้นามบัญญัติชื่อว่ามัคคังคะองค์แห่งพระอริยมรรคด้วยสภาวะเป็นเหตุออกจากวัฏฏทุกข์ ข้อความพิสดารมีในหนหลังแล้ว 


   แลพระโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ซึ่งพรรณนามาฉะนี้ เมื่อพระโยคาพจรเจ้า ยังเจริญโลกียวิปัสสนาอยู่ในบุรพภาคนั้น ก็ได้ในขณะจิตต่าง ๆ 


   คือ กายยานุปัสสนาสติปัฏฐาน ก็เฉพาะได้เมื่อพระโยคาพจรเจ้าพิจารณาซึ่งกายด้วยอาการ ๑๔ มีพระอานาปานสติเป็นต้น 


   เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ก็เฉพาะไว้เมื่อพระโยคาพจรเจ้าพิจารณาเวทนาซึ่งอาการ ๕ มีสุขเวทนาเป็นอาทิ 


   จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ก็เฉพาะได้เมื่อพิจารณาซึ่งจิตด้วยอาการ ๑๘ มีจิตอันกอปรด้วยราคาเป็นอาทิ 


   ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้น ก็เฉพาะได้เมื่อพิจารณาซึ่งธรรมทั้งหลาย ๕ มีนิวรณ์เป็นอาทิ 


   พระสติปัฏฐาน ๔ ประการ พระโยคาพจรเจ้าในขณะจิตต่าง ๆ ด้วยประการดังนี้ 


   พระสัมมัปปธาน ๔ ก็ได้ในจิตต่าง ๆ พระสัมมัปปธานเป็นปฐมนั้นเฉพาะได้กาลเมื่อพระโยคาพจรเห็นอกุศลธรรมอันใด อันมิได้เคยบังเกิดแก่ตนในอาตมาภาพ แลบังเกิดมีแก่บุคคลผู้อื่น ก็มนสิการในใจว่าอาตมาจะปฏิบัติเพื่อจะมิให้บังเกิดแก่อกุศลธรรมดังนั้น แล้วก็จะพยายามเพื่อจะมิให้อกุศลธรรมบังเกิดได้ 


   สัมมัปปธานเป็นคำรบ ๒ ก็ได้เมื่อพระโยคาพจรเจ้ารู้ว่าอกุศลธรรมอันประพฤติเป็นไปในสันดานแห่งตนแล้ว ก็เพียรเพื่อจะมละเสียซึ่งอกุศลธรรมนั้นจากสันดาน 


   สัมมัปธานเป็นคำรบ ๓ นั้น ได้เมื่อพระโยคาพจรพยายามเพื่อจะยังฌานแลวิปัสสนาอันยังมิได้เคยบังคับในอาตมาภาพนี้ ก็ให้บังเกิดขึ้น 


   สัมมัปปธานเป็นคำรบ ๔ นั้น ได้เมื่อพระโยคาพจรพยายามยังฌานแลวิปัสสนาอันบังเกิดแล้ว ก็ให้บังเกิดภิยโยภาพเนือง ๆ ไปมิให้เสื่อมจากสันดาน 


   พระสัมมัปปธานทั้ง ๔ มีในจิตตุปบาทต่าง ๆ ในโลกิยวิปัสสนาดังนี้ 


   ฝ่าพระอิทธิบาททั้ง ๔ นั้น ก็ได้ในจิตต่าง ๆ เมื่อกระทำฉันทะเป็นอธิบดีแล้ว แลยังกุศลธรรมให้บังเกิดในจิตตุปปบาทอันใด จึงได้ฉันทิทธิบาทในจิตตุปบาทนั้น เมื่อกระทำวิริยจิตตะปัญญาเป็นอธิบดีแล้วยังกุศลธรรมให้บังเกิดในจิตตุปบาทใด ๆ จึงได้วิริยจิตตะวิมังสาจิตตุปบาทในอิทธิบาทนั้น ๆ 


   ฝ่าพระอัษฏางคิกมรรคนั้นก็ดี เมื่อเกิดกับด้วยโลกิยจิตก็ได้ในจิตต่าง ๆ กัน 


   คือพระโยคาพจรปรารภถึงมิจฉาวาจา คือวจีทุจริต ๔ ประการเป็นอารมณ์พิจารณาเห็นโทษแล้ว ก็เว้นเสียในจิตตุปบาทอันใดจึงเฉพาะใดสัมมาวาจาในจิตนั้น 


   เมื่อพิจารณาเห็นโทษในมิจฉากัมมันตะ คือ กายทุจริต แลมิจฉา อาชีวะ แล้วก็เว้นเสียในจิตตุปบาทอันใด ก็เฉพาะได้สัมมากัมมันตะ แลสัมมาอาชีวะต่าง ๆ กันกับจิตตุปบาทนั้น ๆ 


   โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ จัดเป็นแผนกเอาพระสติปัฏฐานแลพระสัมมัปปธาน และพระอิทธิบาท แลพระสัมมาวาจาเป็นอาทิ ก็ดีบัณฑิตได้ในจิตต่าง ๆ ในกาลเมื่อประพฤติเป็นไปแห่งโลกิยวิปัสสนาด้วยอาการดังนี้ 


   “อิเมสํ ปน จตุนฺนํ ญาณานํ อุปฺปตฺติกาเล”  กาลเมื่อพระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ บังเกิดนั้น อันว่าพระโพธิปักขิยธรรมทั้งปวงที่ควรจะได้นั้น ก็ได้พร้อมกันในขณะจิตเดียว เพราะเหตุมีอารมณ์อันเดียวกันคือยึดหน่วงเอาซึ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ได้สำเร็จกิจกำจัดข้าศึกแห่งตน ๆ อาศัยเหตุนี้ พระอริยมรรคทั้ง ๕ ก็ประดับด้วยพระโพธิปักขิยธรรม ๓๗ บริบูรณ์โดยปริยาย 


   พระอริยผลทั้ง ๔ นั้น คงได้พระโพธิปักขิยธรรมบริบูรณ์ แต่ ๓๓ ประการ เว้นพระสัมมัปปธานทั้ง ๔ เพราะเหตุบ่มิได้มีพยายามสืบต่อไปแล้ว เป็นแต่ทิฏฐฐานธรรมสุขวิหาร ระงับหทัยสันดานให้เย็นดุจหนึ่งบุคคลเอากระออมน้ำมารดซ้ำในที่มีเพลิงอันดับแล้วนั้น อาศัยเหตุนี้แม้ว่าวิริยะเจตสิก คือสัมมาวายาโมมีในอริยผลจิตก็ดีก็บ่มิได้มีนามบัญญัติว่าเป็นองค์สัมมัปปธานด้วยประการดังนี้ 


   “เอวํ เอกจิตฺเต ลพฺภมาเนสุ เจเตสุ ”  ล้ำพระโพธิปักขิยธรรม ๒๗ ประการ อันได้ในจิตอันเดียวดังกล่าวมานี้  “เอากาวสติ”  สติตัวเดียวมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ ก็ได้ชื่อว่าสติปัฏฐาน ๔ ด้วยสามารถให้สำเร็จกิจอันมละเสียซึ่งวิปลาส มีสำคัญว่างามในเป็นอาทิ 


   “เอกเมว วิริยํ”  วิริยะตัวเดียว เอาพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ให้สำเร็จกิจ ๔ ประการ อันยังอกุศลบ่มิได้เคยบังเกิดก็มิให้บังเกิดเป็นอาทิก็ได้ชื่อว่าพระสัมมัปปธาน ๔ ในจิตอันเดียวกัน 


   ฝ่ายพระโพธิปักขิยธรรมอันเศษ ๕ โกฏฐาส มีพระอิทธิบาทเป็นอาทินั้นคงตัว จะลดลงเจริญขึ้นอย่างโกฏฐานทั้งสอง คือพระสติปัฏฐานแลพระสัมมัปปธานนี้หาบ่มิได้ 


   นัยหนึ่งพระโพธิปักขิยธรรม ๓๗ นี้ ถ้าจะว่าโดยสภาวะธรรมมิได้ว่าด้วยประเภทที่สำเร็จกิจต่าง ๆ ก็คงแต่ ๑๔ คือสติ ๑ วิริยะ ๑ ฉันทะ ๑ จิตตะ ๑ ปัญญา ๑ สัทธา ๑ สมาธิ ๑ ปีติ ๑ ปัสสัทธิ ๑ อุเบกขา ๑ สัมมาสังกัปปโป ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันโต ๒ สัมมาอาชีโว ๑ เป็น ๑๒ ธรรมทั้งหลาย ๑๔ นี้ เมื่อจำแนกไปในประเภท ๓๗ นั้น เป็นไปด้วยอาการ ๖ โกฏฐาส 


   คือธรรมทั้ง ๙ มีอาการหนึ่ง ๆ นั้น เป็นโกฏฐาส ๑ 


   คือธรรมอันหนึ่งตั้งอยู่ด้วยอาการ ๒ นั้น เป็นโกฏฐาส ๑ 


   “อถ จตุธา”  คือธรรมอันตั้งอยู่ด้วยอาการ ๔ เป็นโกฏฐาส ๑ 


   คือธรรมอันตั้งอยู่ด้วยอาการ ๕ เป็นโกฏฐาส ๑ 


   คือธรรมอันตั้งอยู่ด้วยอาการ ๘ เป็นโกฏฐาส ๑ 


   คือธรรมอันตั้งอยู่ด้วยอาการ ๙ เป็นโกฏฐาส ๑ เป็น ๖ โกฏฐาส ด้วยกัน 


   ธรรมทั้งหลาย ๘ มีอาการหนึ่ง ๆ นั้น คือ ฉันทะ ๑ จิตตะ ๑ ปีติ ๑ ปัสสิทธิ ๑ อุเบกขา ๑ สัมมาสังกัปโป ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ 


   แลธรรมทั้งหลาย ๙ นี้ คงตั้งอยู่ด้วยอาการหนึ่ง ๆ เหตุฉันทะนั้นตั้งอยู่ด้วยอาการเป็นแต่ฉันทิทธิบาทสิ่งเดียว จิตตะก็เป็นแต่จิตติทิทธิบาทสิ่งเดียว ปิติก็เป็นแต่ปิติสัมโพชฌงค์สิ่งเดียว ปัสสัทธิก็เป็นได้แต่ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สิ่งเดียว อุเบกขาก็เป็นแต่อุเบกขาสัมโพชฌงค์สิ่งเดียว วาจาแลกัมมันตะ แลอาชีวะทั้ง ๓ นั้นก็ดี ก็ตั้งอยู่ด้วยอาการอันเป็นองค์อัษฏางคิกมรรค คือสัมมาวาจา แลสัมมากัมมันตะ แลสัมมาอาชีวะ สิ่งเดียว ๆ ธรรมทั้งหลาย ๙ นี้แลได้ชื่อว่าตั้งอยู่ด้วยอาการอันเดียวแท้บ่มิได้เจือไปในโกฏฐาสแห่งพระโพธิขิยธรรมกองอื่น ๆ เลย 


   ธรรมอันหนึ่ง ตั้งอยู่ด้วยอาการ ๒ นั้น คือสัทธาสิ่งเดียวตั้งอยู่ด้วยอาการเป็นสัทธินทรีย์ ๑ เป็นสัทธาพละ ๑ 


   ธรรมสิ่งเดียวตั้งอยู่ด้วยอาการ ๔ นั้น คือสมาธิสิ่งเดียวเป็นได้ถึง ๔ อย่าง คือเป็นสมาธินทรีย์ ๑ เป็นสมาธิพละ ๑ เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ ๑ เป็นสัมมาสมาธิ ในองค์อัษฏางคิกมรรค ๑ เป็นอาการคำรบ ๓ 


   ธรรมอันหนึ่งตั้งอยู่ด้วยอการ ๕ นั้น คือปัญญาอันเดียวเป็นได้ถึง ๕ อย่าง คือเป็นวิมังสิทธิบาท ๑ เป็นปัญญินทรีย์ ๑ เป็นปัญญาพละ ๑ เป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ ๑ เป็นสัมมาทิฏธิในองค์อัษฏางคิกมรร ๑ จึงเป็นอาการคำรบ ๕ 


   ธรรมอันหนึ่งตั้งอยู่ด้วยอาการ ๘ นั้น คือสติตัวเดียวเป็นสติปัฏฐานถึง ๔ อย่าง แล้วเป็นสตินทรีย์เป็นสติพละ เป็นสติสัมโพชฌงค์ เป็นอัษฏางคิกมรรค คือสัมมาสติ จึงเป็นอาการ ๘ 


   ธรรมอันหนึ่ง ตั้งอยู่ด้วยอาการ ๙ นั้น คือวิริยะตัวเดียวแจกเป็นพระสัมมามัปปธาน ๔ เป็นวิริยิทธิบาท ๑ เป็นวิริยินทรีย์ ๑ เป็นวิริยะพละ ๑ เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ ๑ เป็นองค์มรรคคือสัมมาวายาโม ๑ เป็นคำรบ ๘ ด้วยกัน 


   เหตุใดเหตุดังนั้น พระพุทธโฆษาจารย์เจ้าผู้รจนา พระคัมภีร์วิสุทธิมรรคบั้นปลายนั้น จึงนิพนธ์บางพระคาถาไว้ในเบื้องปลาย 


   “เอวํ จุทฺทเสว อสมฺภินฺนา โหนฺติ เต โพธิปกฺขิยา โกฏาสโต สตฺตวิธา สตฺตตึสเภทโต สกิจฺจนิปฺผาทนโต สรูเปน จ วุตฺติโต สพฺเพว อริยมคฺคสฺส สมฺภเว สมฺภเวนฺติ เต”   


   อธิบายในบาทพระคาถาว่า  “เต โพธิปกฺขิกา”  อันว่าพระโพธิปักขิยธรรม ๓๗ นั้น จัดเป็นสภาวะธรรมมิได้แจกเจือไปก็คงแต่ ๑๔ เมื่อสงเคราะห์เป็นโกฏฐาสสราสิได้ ๗ กอง คือพระสติปัฏฐาน ๔ เป็นกองต้น พระอัษฏางคิกมรรคเป็นปริโยสาน 


   แจกออกเป็นประเภท อาการที่สำเร็จกิจแห่งตน ๆ โดยสารูปเรียกชื่อต่าง ๆ ออกจึงเป็นประเภท ๓๗ ประการ โดยนัยดังพรรรณนามาแล้วนั้น 


   ว่ามาด้วยสภาวะบริบูรณ์ แห่งพระโพธิปักขิยธรรม ในญาณทัสสนวิสุทธิทั้ง ๔ นั้น นักปราชญ์พึงรู้ด้วยประการดังนี้ 


   แต่นี้จะวินิจฉัย ในวุฏฐานพละสมาโยคต่อไป 


   วุฏฐานะ นั้นแปลว่าออกจากนิมิตแลปวัตติ นิมิตนั้นคือสังขารธรรมอันตัณหาสมุทัยหากตกแต่งจึงได้ชื่อว่านิมิต 


   ตัณหาสมุทัย อันเป็นเหตุประพฤติเป็นไปแห่งสังขารธรรมนั้น ชื่อว่าปวัตติ กิริยาที่จะออกจากนิมิตแลปวัตตินี้ ต่อเมื่อพระอริยมรรคบังเกิดจึงออกได้ 


   แท้จริง เมื่อพระโยคาพจรยังจำเริญโลกิยวิปัสสนาปัญญาอยู่นั้นก็ยังบ่มิได้ออกจากนิมิตแลปวัตติ ยังมิได้ออกจากนิมิต เพราะเหตุยกสังขารนิมิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ แล้วพิจารณายึดหน่วงเอาเป็นอารมณ์อยู่ยังบ่มิได้ออกจากตัณหาสมุทัยอันเป็นเหตุ ประพฤติเป็นไปแห่งสังขารนิมิตนั้น อาศัยเหตุฉะนี้โลกิยวิปัสสนาปัญญาก็ได้ชื่อว่า ยังบ่มิได้ออกจากภาคทั้ง ๒ คือสังขารนิมิตแลตัณหาปวัตติ ขณะเมื่อโคตรภูญาณบังเกิดก็ดีก็ยังบ่มิออกจากตัณหาปวัตติ เหตุโคตรภูญาณบ่มิได้ เป็นพนักงานที่จะตัดตัณหาสมุทัยให้ขาดได้ แต่ทว่าออกจากสังขารนิมิตได้เพราะเหตุละซึ่งอารมณ์คือสังขารนิมิตแล้ว ก็ยึดหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์เหตุดังนั้นพระโคตรภูญาณจึงได้ชื่อว่า เอกโตวุฏฐานคือออกจากภาคอันหนึ่ง 


   ฝ่ายพระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ นั้น ออกจากนิมิต ออกจากปวัตติ ออกจากนิมิต เพราะเหตุวางอารมณ์ คือสละสังขารเสียแล้ว และหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ ออกจากปวัตติ เพราะเหตุตัดตัวสมุทัยให้ขาดเป็นสมุจเฉทปหาน เหตุฉะนี้ พระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ จึงได้ชื่อว่า อุภโตวุฏฐาน คือออกจากภาคที่ ๒ นั้น 


วิสัชนาการจำแนกในวุฏฐานเป็นใจความแต่เท่านี้



   ทีนี้จะจำแนกในพละสมาโยค คือพระอริยมรรคอันประกอบด้วยกำลัง ๒ ประการ จึงออกจากนิมิตแลปวัตติได้ 


   กำลัง ๒ ประการนั้น คือพระสมถะพละ ๑ พระวิปัสสนาพละ ๑ สมถะพละนั้น คือสมาธิ วิปัสสนาพละนั้น คือปัญญา 


   ในขณะเมื่อพระโลกุตตรมรรคญาณบังเกิดนั้น พระสมถะกับพระวิปัสสนามีกำลังเสมอกัน จะยิ่งหย่อนกว่ากันอย่างโลกิยะภาวนาหาบ่มิได้ แท้จริงกาลเมื่อพระโยคาพจร จำเริญโลกิยะสมาบัติทั้ง ๘ นั้น ยิ่งด้วยกำลังพระพระสมถะ กาลเมื่อพิจารณาสังขารธรรมด้วยอนิจจานุปัสสนาเป็นอาทินั้นยิ่งด้วยกำลังพระวิปัสสนา ครั้นถึงขณะเมื่ออริยมรรคญาณบังเกิดแล้วกำลัง ๒ ประการ มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ เป็นเอกรสะมีกิจเสมอกันเหตุสภาวะบ่มิได้ล่วงซึ่งกัน เหตุดังนั้นอันว่ากิริยาอันประกอบด้วยพละ ๒ ประการ ก็มีในพระอริยมรรคทั้ง ๔ ด้วยประการฉะนี้ 


สิ้นใจความในพระสมาโยคแต่เท่านี้

   ลำดับนี้จะว่าด้วยปหาตัพพะธรรมต่อไป คือธรรมทั้งหลายอันพระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ 


   จึงพึงมละเสียตามสมควรแกกำลังแท้จริง พระอริยมรรคทั้ง ๔ นั้น ให้สำเร็จกิจมละเสียซึ่งปัจจนิกธรรมทั้งหลาย ๑๘ กล่าวคือสังโยชน์ ๑ กิเลส ๑ มิจฉัตตะ ๑ โลกธรรม ๑ มัจฉริยะ ๑ วิปลาส ๑ คันถะ ๑ อคติ ๑ อาสวะ ๑ โอฆะ ๑ โยคะ ๑ นิวรณ์ ๑ ปรามาส ๑ อุปาทาน ๑ อนุสัย ๑ มนทิล ๑ อกุศลกรรมบถ ๑ อกุศลกรรมบถ ๑ อกุศลจิตตุปบาท ๑ สิริเป็น ๑๘ ชื่อว่าปัจจนิกธรรม 


   อันว่าธรรมทั้งหลาย ๑๐ มีกามราคะเป็นอาทิ ชื่อว่าสังโยชน์ เหตุประกอบไว้ซึ่งขันธ์สันดานในปรโลก ให้เนื้องกันกับขันธสันดานในอิธโลก แลประกอบไว้ซึ่งกรรมด้วยผลแห่งกรรม แลประกอบไว้ซึ่งสัตว์กับด้วยสังขารทุกข์ จึงได้ชื่อว่าสังโยชน์ 


   ล้ำสังโยชน์ ๑๐ นั้นยกเอาแต่สังโยชน์ ๕ คือรูปราคสังโยชน์ ๑ อรูปราคสังโยชน์ ๑ มานสังโยชน์ ๑ อุทธัจจสังโยชน์ ๑ อวิชชาสังโยชน์ ๑ เป็นคำรบ ๕ ชื่อว่าอุทธัมภาคิยสังโยชน์ เหตุประกอบไว้ซึ่งขันธสันดานเป็นอาทิ อันบังเกิดในภาคเบื้องบน คือรูปภพอรูปภพ 


   สังโยชน์อีก ๕ ประการ คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สี ลัมพัตตะปรามาส ๑ กามราคะ ๑ ปฆิฆะคือโทโส ๑ เป็นคำรบ ๕ ชื่อว่า อโธภาคิยสังโยชน์ เหตุประกอบไว้ซึ่งขันธสันดานเป็นอาทิอันบังเกิดในเบื้องต่ำ คือกามภพ 


   ธรรมทั้งหลาย ๑๐ คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ มานะ ๑ ทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ ถีนะ ๑ อุทธัจจะ ๑ อหิริกะ ๑ อโนตตัปปะ ๑ เป็น ๑๐ ประการด้วยกันชื่อว่ากิเลส เหตุเศร้าหมองด้วยตนเอง แลยังสัมปยุตธรรมให้เศร้าหมอง 


   ธรรม ๑๐ ประการนี้ มีมิจฉาทิฏฐิเป็นต้น มีมิจฉาสมาธิเป็นปริโยสานกับทั้งมิจฉาวิมุตติหยั่งศรัทธาลงไปในที่ผิด แลมิจฉาญาณเป็นคำรบ ๑๐ ชื่อมิจฉัตตะ เหตุประพฤติเป็นไปในทางผิดเป็นกามสุขัลลิกานุโยค แลอัตตกิลมถานุโยค 


   ธรรมทั้งหลาย ๘ คือ ลาภ ๑ อลาภะ หาลาภบ่มิได้ ๑ ยโส คือมียศ ๑ อยโส ๑ คือหายศบ่มิได้ ๑ คือความสุข ๑ คือความทุกข์ ๑ คือความนินทา ๑ คือความสรรเสริญ ๑ ธรรม ๘ ประการนี้ ชื่อว่าโลกธรรม เหตุว่าขันธาทิโลกประพฤติเป็นไปตราบใด ธรรม ๘ ประการนี้ ก็บ่ได้เสื่อมสูญตราบนั้น เทียรย่อมประพฤติตามซึ่งโลก ๆ ก็ประพฤติตามซึ่งธรรม ๘ ประการ ๆ จึงได้ชื่อว่าโลกธรรม 


   ในที่นี้จะยกเอาธรรม ๒ ประการ คือโลภอันยินดีในลาภเป็นอาทิ ๑ คือโทสาอันเคียดแค้น เพราะหาลาภบ่มิได้เป็นอาทิ ๑ ชื่อว่าโลกธรรมคงแต่ ๒ 


   มิจฉริยะ ๕ นั้น คือ อาวาสมัจฉริยะ ความตระหนี่ในอาวาส ๑ คือ กุลมัจฉริยะ ความตระหนี่ในตระกูลโยมอุปัฏฐาก ๑ คือลาภมัจฉริยะความตระหนี่ในจตุปัจจัยลาภ ๑ คือธรรมมัจฉริยะ ความตระหนี่ในสรีระวรรณแลสัทธาธิคุณวรรณ ๑ เป็น ๕ ประการด้วยกัน 


   ถ้าจะว่าใจความ ก็ได้แก่มัจฉริยะเจตสิกตัวเดียว เกิดกับโทสะจิตคิดแต่ว่าจะมิให้มีสิ่ง ๕ ประการ มีอาวาสเป็นต้น แก่บุคคลผู้อื่น ให้เป็นของอาตมาผู้เดียว ถ้าเห็นว่ามีทั่วไปแก่บุคคลผู้อื่นแล้วก็ให้อดกลั้นบ่มิได้ 


   วิปลาส ๓ ประการนั้น คือ สัญญาวิปลาส ๑ จิตวิปลาส ๑ ทิฏฐิวิปลาส ๑ ประพฤติเป็นไปโดยเห็นว่าเที่ยง ว่าสุข ว่าตัว ว่าตน ว่างาม ในวัตถุทั้งหลายอันบ่มิเที่ยงมิเป็นสุข ใช่ตน ใช่งาม 


   ธรรม ๔ ประการ คืออภิชฌา ๑ พยาบาท ๑ คือสีลัพพัตตะปรามาส ๑ คืออิทังสัจจภินิเวส คือมั่นในคำของตนว่าสัตว์ว่าบุคคลนั้นมีจริง จะว่าอย่างอื่นนั้นผิดไป ๑ 


   แลธรรม ๕ ประการนี้มีชื่อว่าคันถะ เหตุว่าผูกพันรัดรึงตรึงไว้ซึ่งนามกายรูปกาย ในสังสารทุกข์หาที่สุดบ่มิได้ 


   อคตินั้นแจกออกด้วยอาการเป็น ๔ คือ ฉันทาคติ ๑ โทสาคติ ๑ โมหาคติ ๑ ภยาคติ ๑ เป็น ๔ ประการ ยกเอาใจความเป็นแต่ ๒ คือ กระทำซึ่งกิจอันบ่พึงกระทำ ด้วยรักษาโกรธด้วยหลงด้วยกลัว ๑ คือ มิได้กระทำซึ่งกิจอันควรจะพึงกระทำด้วยเป็นอาทิ ๑ เป็นใจความแต่ ๒ ประการเท่านี้ ชื่อว่าอคติ เหตุเป็นที่พระอริยเจ้าทั้งหลายบ่มิพึงดำเนินไป 


ธรรม ๔ ประการคือราคะอันยินดีในกาม ๑ คือราคะอันประกอบด้วยสัสสตะทิฏฐิ ๑ คือราคะอันประกอบด้วยอุจเฉททิฏฐิ ๑ คืออวิชชา ๑ 


  แลธรรม ๔ ประการนี้ ชื่อว่าอาสวะด้วยเหตุ ๓ ประการ คือประพฤติเป็นไปโดยธรรม ตราบเท่าถึงโคตรภู เป็นไปตามภพตราบเท่าถึงภวัคคะพรหม ก็เป็นอารมณ์แห่งอาสวะได้สิ้น ๑ 


  คือเป็นกระแสไหลออกบ่มิขาดสายด้วยอสุจิ คือกิเลสโดยทวารทั้ง ๖ อันบุคคลมิได้สำรวมรักษา ดุจหนึ่งน้ำอันไหลออกจากช่องกระออม ๑ คือเป็นเหตุสั่งสมซึ่งสังขารทุกข์ ๑ 


  อาศัยเหตุ ๓ ประการนี้ ธรรม ๔ ประการจึงได้นามชื่อว่า อาสวะแลอาสวะธรรมทั้ง ๔ นั้นแล ชื่อว่าโอฆะ ชื่อว่าโยคะ 


  ชื่อว่าโอฆะนั้น ด้วยสภาวะฉุดคร่าไว้ซึ่งสัตว์อันตกลงในกระแสโอฆะให้ล่มจมอยู่ในภพสาคร แลให้มีมหาสมุทร จตุราบายจะล่วงข้ามได้ด้วยยาก 


  ชื่อว่าโยคะนั้น ด้วยอรรถว่าประกอบไว้ซึ่งสัตว์ทั้งหลายกับด้วยอารมณ์แลความทุกข์ บ่มิให้พรางออกได้ อธิบายว่าบ่มิได้สละอารมณ์มีอาการอันเคยถือเอานั้น 


  อนึ่ง สัตว์ผู้กระทำซึ่งบาปเห็นปานใด จึงได้เสวยความทุกข์เวทนา ก็ประกอบซึ่งสัตว์นั้นไว้ด้วยบาปเห็นปานนั้นเนือง ๆ จึงได้ชื่อว่าโยคะ 


  ธรรม ๕ ประการ คือ กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ถีนมิทธะ ๑ อุทธัจจะกุกกุจจะ ๑ วิจิกิจฉา ๑ เป็นคำรบ ๕ ชื่อว่านิวรณ์ ด้วยอรรถว่ากั้นกำบังเสียซึ่งกุศลจิต คือฌานสมาบัติในเบื้องต้น แลนำจิตสันดานไปสู่วาสนาคือกิเลส แล้วก็ปกปิดเสียมิให้พิจารณาเห็นซึ่งกุศลเป็นอาทิ ดุจหนึ่งวัตถุอันบุคคลกั้นกำบังไว้ด้วยฝาแลบานประตูหน้าต่างเป็นต้น จึงได้ชื่อว่านิวรณ์ธรรม 


  แลปรามาสนั้น เป็นชื่อแห่งมิจฉาทิฏฐิ ๆ ชื่อว่าปรามาส เหตุล่วงเสียซึ่งสภาวะมีสุภเป็นอาทิ แห่งธรรมทั้งหลายมีกายเป็นต้นแล้วประพฤติด้วยอาการอันถือว่างามเป็นอาทิ 


  อุปาทาน ๕ นั้น มีนัยกล่าวแล้วในปฏิจจสมุปปาทนิเทศนั้นแล้ว ธรรม ๗ ประการ คือ กามราคะ ๑ ปฏิฆะ ๑ มานะ ๑ มิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ ภวราคะ ๑ อวิชชา ๑ เป็นคำรบ ๗ ชื่อว่าอนุสัยด้วย ด้วยอธิบายว่า อันบุคคลมิได้หักหาญกำจัดเสียด้วยพระอริยมรรคญาณก็ยังมีกำลังกล้าสามารถจะเป็นปัจจัยแก่กามราคะ เป็นอาทิเนือง ๆ ไปเมื่อยังไม่ได้พร้อมด้วยปัจจัยก็นอนนิ่งสงบอยู่ ครั้นพร้อมด้วยปัจจัยแล้ว ก็บังเกิดกำเริบให้ล่วงทุจริต ถึงกาย วาจา 


  ธรรม ๓ ประการ คือราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ชื่อว่ามละแปลว่ามลทิน ด้วยอธิบายว่า ตนเองก็เศร้าหมองไม่บริสุทธิ์แล้วกระทำซึ่งธรรมทั้งหลาย อันประกอบด้วยตนนั้นให้เศร้าหมองมิให้บริสุทธิ์ ดุจหนึ่งเปือกตม เหตุฉะนี้จึงได้ชื่อว่ามลทิน 


  อกุศลกรรมบถมีประเภท ๑๐ ประการ มีปาณาติบาทเป็นต้น มีอภิชฌาเป็นปริโยสาน ได้นามชื่อว่าอกุศลกรรมบถ ด้วยอธิบายว่าเป็นข้าศึกแก่กุศล เป็นคลองหนทางทุคติ คือบายภูมิทั้ง ๔ 


  อกุศลจิตตุปบาทมีประเภท ๑๒ คือ โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒ โมหมูลจิต ๒ เข้าด้วยกันเป็น ๑๒ 


  พระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ ให้สำเร็จกิจมละเสียซึ่งปฏิปักขธรรมทั้งหลายมีสังโยชน์เป็นต้น โดยสมควรแก่ประกอบตามลำพัง 


  มีปุจฉาว่า  “กถํ”  พระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ ให้สำเร็จกิจมละเสียซึ่งปฏิปักขธรรม ควรแก่ประกอบนั้น มีประการดังฤๅ 


  มีคำวิสัชนายกว่าแต่สังโยชน์ก่อน ล้ำสังโยชน์ ๑๐ ประการ พระโสดาปัตติมรรคญาณ ให้สำเร็จกิจประหารเสียซึ่งสังโยชน์ ๕ ประการ อันเป็นส่วนเสพกามธาตุ คือสักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สีลัพพัตตปรามาส ๑ กามราคะ ๑ ปฏิฆะคือโทสะ ๑ เป็น ๕ ประการ 


  สักกายทิฏฐินั้นสังเคราะห์เอาทิฏฐิ ๖๒ อันมีสักกายทิฏฐิเป็นประธาน 


  แลสังโยชน์ ๓ ตัว คือ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพัตตปรามาสนั้นพระโสดาปัตติมรรคญาณฆ่าเสียหาเศษมิได้ 


  ฝ่ายกามราคะแลปฏิฆะนั้น พระโสดาบันแบ่งประหารเสียแต่ที่มีกำลังอันจะให้บังเกิดในอบาย แลกามราคะปฏิฆะอันเหลืออยู่ใยสันดานพระโสดาบันนั้น ก็จัดเป็น ๒ สถาน ๆ หนึ่งเป็นอย่างหยาบสถานหนึ่งเป็นอย่างสุขุม อย่างหยาบนั้นเป็นส่วนอันพระสกทาคามิมรรคญาณจะพึงฆ่าเสีย อย่างสุขุมนั้นเป็นส่วนพระอนาคามิมรรคญาณจะพึงฆ่าเสีย จึงสิ้นอโธภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ ด้วยกำลังพระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ 


  ยังอทุธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะอวิชชานั้น เป็นส่วนอันพระอรหัตตมรรคญาณพึงฆ่าเสียแท้จริง 


  พระอริยมรรคญาณเบื้องต่ำทั้ง ๓ นั้น จะได้แบ่งปันฆ่าเสียบ้างอย่างกามราคะปฏิฆะนั้นหาบ่มิได้ 


   เนื้อความจะไปข้างหน้านั้นก็ดี ถ้าว่าส่วนสังกิเลสใด ๆ อันพระอริยมรรคญาณองค์ใดฆ่าเสีย แต่ทว่าหานิยมลงว่า ฆ่าเสียแท้จริงไม่นักปราชญ์พึงเข้าใจว่า สังกิเลสนั้นกำลังที่จะให้ถึงอบายแบ่งปันประหารเสียแต่พระ 


   อริยมรรคญาณเบื้องต่ำนั้นบ้างแล้ว ถ้านิยมลงว่าฆ่าเสียแท้จริงในที่ใด ก็พึงเข้าใจว่าสังกิเลสนั้นเฉพาะฆ่าเสียด้วยอริยมรรคเบื้องบนสิ่งเดียว พระอริยมรรคญาณบังเกิดก่อนนั้น บ่มิได้แบ่งปันประหารเสียบ้างเลยเหมือนอย่างอุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ อันพระอรหัตตมรรคญาณประการเสียนี้เถิด 


   ถ้ากิเลสทั้ง ๑๐ ยกเอาแต่กิเลส ๒ ตัว คือ ทิฏฐิ กับวิจิกิจฉา เป็นส่วนพระโสดาบันฆ่าเสียได้ทั้งสิ้น พระอนาคามิมรรคญาณประการเสียซึ่งโทสกิเลส 


   พระอรหัตตมรรคญาณสังหารกิเลส ๗ ตัว คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑ มานะ ๑ ถีนะ ๑ อุทธัจจะ ๑ อหิริกะ ๑ อโนตตัปปะ ๑ เป็นคำรบ ๗ ด้วยกัน บรรดามิจฉัตตะเป็น ๑๐ ประการ ยกเอาแต่ ๔ คือ มิจฉาทิฏฐิ ๑ มุสาวาท ๑ มิจฉากัมมันตะ ๑ มิจฉาอาวีชะ ๑ เป็นส่วนอันพระโสดาปัตติมรรคพึงฆ่าเสีย 


   มิจฉัตตะ ๓ ตัว คือมิจฉาสังกัปโป ๑ ปิสุณาวาจา ๑ ผรุสวาจา ๑ เป็นส่วนอันพระอนาคามิมรรคญาณพึงฆ่าเสีย 


   ยังมิจฉัตตะอีก ๖ ตัว คือ สัมผัปปลาป ๑ มิจฉาวายามะ ๑ มิจฉาสติ ๑ มิจฉาสมาธิ ๑ มิจฉาวิมุตติ ๑ มิจฉาญาณ ๑ เป็น ๖ ประการด้วยกัน เป็นส่วนมิจฉัตตะอันพระอรหัตตมรรคญาณได้ฆ่าเสีย 


   ความเคียดแค้นในโลกธรรม คือโกรธแค้นด้วยหาลาภหายศบ่มิได้และเคียดแค้นด้วยทุกข์ และเขานินทา ความโกรธตัวนี้พระอนาคามิมรรคญาณพึงฆ่าเสีย 


   ความยินดีในโลกธรรมมีลาภเป็นอาทิ ขาดด้วยพระอรหัตตมรรคญาณ มัจฉริยมรรค ๕ ประการ มีตระหนี่ในอาวาสเป็นอาทินั้นเป็นส่วนพระโสดาปัตติมรรคญาณฆ่าเสียแท้จริง 


   วิปลาส ๓ ประการ คือสัญญาวิปลาส จิตตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส อันประพฤติเป็นไปโดยสำคัญว่าเที่ยง ในสิ่งอันบ่มิได้เที่ยง เห็นว่าเป็นตัวเป็นตน ในสิ่งอันใช่ตัวใช่ตน กับทิฏฐิวิปลาสอันเห็นว่า สุขในกองทุกข์และเห็นว่างามในกองอสุภ วิปลาสเหล่านี้เป็นส่วนอันพระโสดาปัตติมรรคพึงฆ่าเสีย 


   พระอนาคามิมรรคญาณประการเสียซึ่งสัญญาวิปลาส แลจิตตวิปลาสอันสำคัญว่างาม ในสิ่งอันมิงาม 


   พระอรหัตตมรรคญาณประหารซึ่งสัญญาวิปลาส จิตวิปลาสอันสำคัญว่าสุขในกองทุกข์ 


   ล้ำคันถะ ๔ ยกเอาแต่ ๒ คือสีลัพพัตตปรามาส กายคันถะ และอิทังสัจจาภินิเวส กายคันถะเป็นส่วนพระโสดาปัตติมรรคพึงฆ่าเสีย พระอนาคามิมรรคญาณประหารเสียซึ่งพยาบาท กายคันถะอันเดียวพระอรหัตตมรรคญาณก็ประหารเสียซึ่งคันถะอันหนึ่ง คืออวิชชา 


   อคติ ๒ ประการนั้น เป็นส่วนพระโสดาปัตติมรรคญาณประหารเสียทั้งสิ้น 


   แท้จริงในกองอาสวะโอฆะโยคะนั้น พระโสดาปัตติมรรคญาณได้ประหารเสียซึ่งทิฏฐิอาสวะ ทิฏฐิโอฆะ ทิฏฐิโยคะ พระอนาคามิมรรคญาณประหารเสียซึ่งอวิชชาสวะ อวิชชาโอฆะ อวิชชาโยคะ 


   ในนิวรณธรรมนั้น พระโสดาปัตติมรรคญาณฆ่าเสียแต่วิจิกิจฉานิวรณ์ ๓ ตัว คือ กามฉันทะ พยาบาท กุกกุจจะ นี้เป็นส่วนนิวรณ์อันพระอนาคามิมรรคพึงฆ่าเสีย 


   ยังมีถีนมิทธนิวรณ์ แลอุทธัจจนิวรณ์ ๒ ตัวนี้ เป็นส่วนพระอรหัตตมรรคญาณพึงประหารเสีย 


   บรรดาอุปาทานทั้งหลาย ๔ นั้น แม้ว่ารูปราคะ อรูปราคะ ก็นับเข้าในกามุปาทาน เพราะเหตุว่าโลกิยธรรมทั้งปวงนั้น มาในวาระบาลีว่า  “กามา”  ด้วยสามารถแห่งวัตถุกาม เหตุดังนั้น อันว่ากามุปาทานนี้จึงยกมาเป็นส่วนอันพระอรหัตตมรรคญาณพึงฆ่าเสียในภายหลัง 


   อุปาทาน ๓ ตัว คือทิฏฐิอุปาทาน และสีลัพพัตตุปทาน และอัตตวาทุปาทานนั้น เป็นส่วนอันพระโสดาปัตติมรรคญาณได้ประหารเสียก่อนแล้ว 


   ล้ำอนุสัย ๗ ประการนั้น ยกแยกออกแต่สอง คือทิฏฐิอนุสัยกับวิจิกิจฉาอนุสัย ๒ ตัวนี้ เป็นส่วนอันพระโสดาปัตติมรรคญาณฆ่าเสียแท้จริง 


   อนุสัย ๒ ตัว คือกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยนั้น เป็นส่วนพระอนาคามิมรรคญาณพึงประหารเสีย 


   อนุสัยอีก ๓ ตัว คือ กามานุสัย ภวรราคานุสัย อวิชชานุสัย เป็นส่วนพระอรหัตตมรรคญาณพึงฆ่าเสีย 


   ล้ำมลทิน ๓ ประการ พระอนาคามิมรรคญาณประหารเสียซึ่งมลทินตัวหนึ่ง คือโทสมละ 


   ยังมลทินอีก ๒ คือ ราคมละ และโมหมละนั้น เป็นส่วนพระอรหัตตมรรคญาณพึงประหารเสีย 


   ในกองอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนั้น ยกเอาแต่ ๕ คือ ปาณาติบาท ๑ อทินนาทาน ๑ กาเมสุมิจฉาจาร ๑ มุสาวาส ๑ มิจฉาทิฏฐิ ๑ เข้าด้วยกันเป็น ๕ ส่วนกรรมบถอันพระโสดาปัตติมรรคญาณได้ประหารเสีย 


   อกุศลกรรมบถ ๓ ตัว คือ ปิสุณาวาจา และผรุสวาจา และพยาบาทเป็นส่วนพระอนาคามิมรรคญาณได้ฆ่าเสีย 


   พระอรหัตตมรรคญาณได้ประหารเสีย ซึ่งอกุศลกรรมบถ ๒ คือ สัมผัปปลาป กับอภิชฌา 


   ในกองอกุศลจิตตุปบาท ๑๒ นั้น พระโสดาปัตติมรรคญาณได้ฆ่าเสีย ๕ จิตตุปบาทคือโลภมละจิตกอปรด้วยทิฏฐิ ๔ กับวิจิกิจฉา ๑ 


   พระอนาคามิมรรคญาณได้ประหารเสียซึ่งอกุศลจิต ๒ คือโทสมูล เป็นสสังขาริก ๑ อสังขาริก 


   ยังอกุศลจิตตุปบาท ๕ คือโลภมูลจิต อันปราศจากทิฏฐิ ๔ กับ อุทธัจจจิต ๑ เป็นส่วนอันพระอรหัตตมรรคญาณฆ่าเสีย 


   และพระอริยมรรคญาณองค์ใด ๆ ฆ่าเสียซึ่งอกุศลธรรม ๒ กอง คือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ กอง อกุศลจิตตุปบาท ๑๒ กอง ๑ พระอริยมรรคญาณองค์นั้นก็ได้ชื่อว่ามละเสียซึ่งอกุศลธรรมนั้น เหตุใดเหตุหนึ่ง พระพุทธโฆษาจารย์จึงกล่าวไว้ในเบื้องต้นว่า พระอริยมรรคญาณทั้ง ๘ ให้สำเร็จกิจมละเสียซึ่งปัจจนิกธรรมทั้งหลาย มีประโยชน์เป็นอาทินั้นโดยสมควรแก่กำลังด้วยประการดังนี้แล 


   จึงมีคำปรวาทีโจทนาว่าพระอริยมรรคญาณ ๔ มละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลาย มีสังโยชน์เป็นอาทิฉันใด แลอกุศลกรรมมีสังโยชน์เป็นต้นนั้น เป็นอดีตหรือ หรือเป็นอนาคต หรือเป็นปัจจุบัน 


   ถ้าจะว่าพระอริยมรรคมละเสียซึ่งอกุศลธรรม อันเป็นอดีตความเพียรอันสัมปยุตด้วยพระอริยมรรคนั้น ก็หาผลหาประโยชน์บ่มิได้ เพราะเหตุอกุศลธรรมทั้งหลายสิ้นไปล่วงไปหามีเองไม่ก่อนแล้ว พระอริยมรรคก็พลอยมละเสียเมื่อภายหลัง จะได้มละเสียด้วยกระทำเพียรนั้นหาบ่มิได้ 


   อนึ่ง ผิว่าพระอริยมรรคญาณนั้น มละเสียซึ่งอกุศลธรรมมีสังโยชน์เป็นอาทินั้นเป็นอนาคต มิฉะนั้นความเพียรพยายามนั้นก็คงว่าหาผลหาประโยชน์มิได้ เพราะเหตุไรเล่า เพราะอกุศลธรรมที่จะพึงมละเสียนั้นยังหามีไม่ในขณะเพียรนั้น 


   ถ้าจะว่าพระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ มละเสียซึ่งอกุศลธรรมมีสังโยชน์อาทินั้นเป็นปัจจุบัน ถ้าจะว่าดังนั้นก็ยังบ่มิพ้นจากโทษคือความเพียรหาผลหาประโยชน์บ่มิได้นั้น เพราะเหตุอกุศลธรรมมีสังโยชน์ทั้งหลายอันจะพึงมละเสียนั้น มีพร้อมกันกับด้วยความเพรียร เกิดพร้อมกันก็พากันดับไปจะว่าใครมละใคร ใครผจญใคร ใครฆ่าใคร ก็บ่มิรู้จะว่าได้ 


   อนึ่งโสด บุคคลผู้มีจิตกำหนัดอยู่ด้วยราคะ ก็ได้ชื่อว่ามละเสียซึ่งราคะในขณะอันกำหนัดนั้น บุคคลผู้โกรธก็จะมละเสียซึ่งความโกรธทั้งโกรธนั้น บุคคลผู้หลงและกระด้างด้วยมานะ และกอปรด้วยมิจฉามิฏฐิและมีจิตฟุ้งซ่านสงสัยอยู่ และถึงซึ่งกิเลสมีกำลังก็จะเป็นอันมละเสียซึ่ง โมหะ มานะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉานุสัยกิเลส กุศลกับอกุศลกรรมก็ประพฤติเนื่องกำกับเป็นคู่ดุจหนึ่งโคเทียมแอกอันเดียวกัน เมื่อว่ากุศลอกุศลเข้าปนกันเกิดฉะนี้พระอริยมรรคภาวนา ก็ได้ชื่อว่าสังกิเลสเกิดกับดับพร้อมด้วยสังกิเลสบริสุทธิ์มิได้ 


   อนึ่ง ถ้าจะว่าพระอริยมรรคญาณ มละอกุศลธรรมมีสังโยชน์เป็นอาทิเป็นอดีตนั้นก็หาบ่มิได้ เป็นอนาคตก็หาบ่มิได้ เป็นปัจจุบันนั้นก็หาบ่มิได้ ถ้าจะว่าดังนั้นก็เป็นอันว่ามรรคญาณภาวนาหามีไม่ในกิริยาที่กระทำอริยมรรคอริยผลให้แจ้งก็หามีไม่ กิริยาที่มละกิเลสก็หามีไม่ ที่จะตรัสรู้ธรรมวิเศษก็หามีไม่ เหตุอะไรเล่า เหตุว่ากิเลสธรรมทั้งหลายทั้งปวงในกาลทั้ง ๓ และพระอริยมรรคญาณมิได้มละกิเลสอันเป็นอดีตเป็นอาทิแล้ว ก็ได้ชื่อว่ามรรคภาวนาเป็นอาทินั้นหาบ่มิได้ 


   คำสักกวาทีบริหารว่า  “อตฺถิ มคฺคภาวนา อตฺถิ ผลสจฺฉิ กิริยา อตฺถิ กิเลสปหานํ อตฺถิ ธมฺมาภิสมโย”  แม้ว่าพระอริยมรรคมิได้มละอกุศลธรรมเป็นอดีต เป็นอนาคต เป็นปัจจุบันดังนั้น และจะมิได้มีมรรคภาวนา จะไม่มีผลสัจฉิกิริยา และจะมิได้มีกิเลสปหานแลธรรมาภิสมัยนั้น อันมรรคภาวนาและผลสัจฉิกิริยาเป็นอาทินั้นคงมีเป็นแท้ 


   ฝ่ายปรวาทีจึงย้อนถามว่า   “เสยฺยถาปิ ตรุโณ อมฺพรุกฺโข”  อันว่าต้นไม้มะม่วงหนุ่มมีผลยังมิได้บังเกิด มีบุรุษผู้หนึ่งมาตัดมูลรากแก้วแห่งต้นมะม่วงนั้นเสีย ผลมะม่วงที่ยังมิได้เกิด และควรจะบังเกิดในภายภาคหน้า ก็บังเกิดบ่มิได้ ก็ชื่อว่าผลนั้นถึงแก่พินาศฉิบหาย เพราะบุรุษตัดรากเสียนั้น เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาเล็งเห็นซึ่งโทษในอุปาทะ คือขันธ์อันบังเกิดและฉิบหายเข้าใจเป็นแท้ว่า ขันธ์นั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กิริยาอันบังเกิดแห่งกิเลส เมื่อหาขันธ์บังเกิดมิได้แล้ว กิเลสก็มิได้บังเกิดเมื่อพิจารณาเห็นโทษในอุปาทะ ถือขันธ์มันมีความเกิด ความฉิบหายฉะนี้แล้ว จิตแห่งพระโยคาพจรเจ้านั้น ก็เร่งเหนื่อยหน่ายจากอุปาทะ สละอาลัยแล้วก็เเล่นไปในอนุปปาทะ คือพระอมตะมหานิพพานอันหาความเกิดความฉิบหายบ่มิได้ อันว่ากิเลสทั้งหลายใดที่ยังมิได้บังเกิด แต่ทว่าคอยโอกาสจะบังเกิด เพราะเหตุปัจจัยคือขันธ์ อันว่ากิเลสที่ยังมิได้บังเกิดนั้นแล ก็บ่มิได้บังเกิดขึ้นได้ อาศัยเหตุนี้พระโยคาพจรมีจิตอันสัมปยุตด้วยพระอริยมรรคญาณ ยึดเหนี่ยวเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ ก็ได้ชื่อว่ากิเลสทั้งหลายนั้นอันพระอริยมรรคมละเสีย ก็ถึงแก่พินาศฉิบหายเพราะเกิดขึ้นมิได้ดุจผลมะม่วงนั้น 


   กิริยาที่จะดับกิเลสก็อาศัยแก่ดับเหตุคือขันธ์ จะดับทุกข์ก็อาศัยแก่ดับเหตุคือกิเลส เมื่อดับทุกข์แล้วก็เป็นอันดับผล อาศัยเหตุฉะนี้นักปราชญ์พึงเข้าในเป็นแท้ว่า ความเพียรคงมีผล กิริยาที่เจริญมรรคและผลทำให้แจ้งและกิเลสประหารก็มีเป็นแท้ ด้วยประการดังนี้ 


   มีคำอธิบายในข้อความซึ่งว่ากิเลสทั้งหลาย ยังมิได้บังเกิดและบังเกิดขึ้นบ่มิได้ในภายหน้า เพราะว่าจำเริญมรรคภาวนา และได้ชื่อว่าพระอริยมรรคมละเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายนั้น 


   ข้อความอันนี้แล เป็นอันแสดงกิริยามละเสียซึ่งภูมิลัทธิกิเลสคือกิเลสอันมีภูมิตั้งได้แล้วและบังเกิด ภูมินั้นจะได้แก่ขันธ์สันดานอันบังเกิดเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนาปัญญา คือขันธ์แห่งปุถุชนอันบังเกิดในภพทั้ง ๓ คือ กามเทพ และรูปเทพ และอรูปภพ อันปุถุชนผู้เป็นเจ้าของขันธ์ ยังบ่มิได้พิจารณากำหนดขันธ์นั้น ด้วยปัญญาและพระวิปัสสนาขันธ์นั้นได้ชื่อว่าเป็นภูมิที่เกิดแห่งกิเลสอันนอนประจำอยู่ในขันธสันดานนั้น จำเดิมแต่กำเนิดในกาลใด ๆ ก็เป็นภูมิที่เกิดกิเลสในกาลนั้น ๆ ขันธ์ในอดีตก็เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสในอดีตขันธ์ ในปัจจุบันก็เป็นภูมิที่เกิดแห่งกิเลสในปัจจุบันขันธ์ในอนาคตเป็นภูมิที่เกิดแห่งกิเลสในอนาคต อนึ่งขันธ์อย่างนี้ ถ้าเป็นกามาพจรขันธ์ก็เป็นวัตถุที่อยู่แห่งกิเลสอันมีอนุสัย อันบุคคลมิได้มละด้วยมรรคญาณในกามาพจรสันดาน ถ้าเป็นรูปาพจรขันธ์ แลอรูปพจรขันธ์ก็เป็นวัตถุที่อยู่แห่งอนุสัยกิเลส อันบุคคลยังมิได้มละเสียด้วยพระอริยมรรคญาณ ในรูปาพจรขันธ์สันดาน แลอรูปาพจรขันธ์สันดาน กิเลสอันประจำอยู่ในขันธ์สันดานแห่งปุถุชนดังพรรณนามาฉะนี้ เมื่อยังมิได้โอกาสก็ยังสงบแต่ทว่าคอยจะบังเกิดกำเริบขึ้นในขณะเมื่อได้โอกาสข้างหน้า กิเลสอย่างนี้แลได้ชื่อว่าภูมิลัทธิกิเลส 


   ก็ถ้าแลบุคคลผู้เป็นเจ้าของขันธ์นั้น พิจารณากำหนดขันธ์ทั้งปวงด้วยพระวิปัสสนาปัญญา ตราบเท่าถึงพระอริยมรรคญาณบังเกิดตนก็ตั้งอยู่ในอริยภูมิ มีพระโสดาบันเป็นอาทิแล้ว ก็มละเสียซึ่งกิเลสอันเป็นมูลแห่งวัฏฏทุกข์ อันประพฤติเป็นไปในขันธ์สันดานก่อนด้วยพระอริยมรรคมีพระโสดาปัตติมรรคเป็นอาทินั้น จำเดิมแต่นั้นไปขันธสันดานแห่งพระอริยบุคคลนั้น ๆ ก็มิได้นับเข้าว่าเป็นภูมิเหตุบ่มิเป็นวัตถุที่เกิดแห่งวัฏฏมูลกิเลสที่มละเสียแล้วนั้น 


   ฝ่ายโลกีย์ปุถุชนทั้งปวง อันมีกิเลสเป็นมูลแห่งวัฏฏสงสารประจำอยู่ในสันดานเป็นนิตย์ เหตุบ่มิได้มละเสียซึ่งอนุสัยกิเลสแม้ว่าจะกระทำทำกรรมสิ่งใด ๆ เป็นฝ่ายกุศลแลอกุศลก็ดี ก็ล้วนเป็นมูลแห่งวัฏฏทุกข์ อันประจำอยู่ในขันธสันดานแห่งปุถุชนนั้นจะว่าประจำอยู่ในรูปขันธ์สิ่งเดียว มิได้อยู่ในขันธ์อันอื่น มีเวทนาขันธ์เป็นอาทิ ก็ว่าได้ จะว่าประจำอยู่ใน เวทนาสัญญา สังขาร วิญญาณขันธ์ แต่ละสิ่ง ๆ ก็อย่าพึงว่า เหตุว่าวัฏฏมูลกิเลสนั้นประจำอยู่ในขันธ์ทั้ง ๕ หาส่วนวิเศษเป็นแผนบ่มิได้ ดุจหนึ่งว่ารสปฐวีเป็นอาทิถ้าซาบอยู่ในต้นไม้ แท้จริงในเมื่อต้นไม้ใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นปฐวี อาศัยรสปฐวีแลรสอาโปเป็นอุปการแล้ว ก็วัฒนาการจำเริญด้วยรากแลลำต้นและคาคาบ กิ่งน้อยกิ่งใหญ่ใบอ่อนใบแก่ผลิดอกออกผลยังนพดลให้บริบูรณ์ด้วยปริมณฑลกิ่งก้าน ก็ประดิษฐานสืบรุกขประเพณีด้วยพืชปรัมปราตราบเท่ากัลปาวสาน อันว่ารสปฐวี แลรสอาโปก็ดี จะว่าตั้งอยู่ในรากสิ่งเดียว มิได้ตั้งอยู่ในลำต้นเป็นอาทิก็อย่าพึงว่า จะว่าอยู่ในประเทศมีมูลเป็นต้นมีผลเป็นที่สุด แต่ละสิ่งเดียว ๆ ก็ว่าบ่มิได้ เหตุว่ารสปฐวีเป็นอาทินั้นซาบไปในพฤกษาพยพหาส่วนเศษบ่มิได้ก็ดี แลกิเลสอันประจำอยู่ในขันธสันดานแห่งปุถุชนก็มีอาการเหมือนดังนั้น ผิว่าบุรุษผู้ใดผู้หนึ่ง มีจิตเหนื่อยหน่ายปรารถนาจะไม่ให้ต้นไม้นั้นจำเริญด้วยดอกแลผลสืบต่อไปจึงเอาเงี่ยงกระดูกปลาอาบยาพิษ ตอกเข้าในต้นไม้นั้นทั้ง ๔ ทิศ ด้วยอำนาจพิษครอบงำกำจัดเสีย ซึ่งรสปฐวีแลอาโปให้เหือดแห้งไป ต้นไม้นั้นก็มิอาจเพื่อจะยังรุกขสันดานให้บังเกิดสืบต่อไปได้ฉันใดก็ดี เมื่อกุลบุตรผู้เป็นเจ้าของขันธ์ มีกมลกระสันเหนื่อยหน่ายในขันธปวัตติแล้ว ก็ปรารถนาเพื่อจะจำเริญมรรคภาวนาทั้ง ๔ ในขันธสันดานแห่งอาตมา มีอุปมาดุจดังบุรุษประกอบยาพิษไว้ในทิศทั้ง ๔ แห่งต้นไม้ อันว่าขันธสันดานแห่งกุลบุตรนั้น อันกำลังยาพิษ คือจตุมรรคญาณครอบงำสัมผัสกำจัดวัฏฏมูลกิเลสให้สิ้นหาเศษบ่มิได้ แต่นั้นไปก็มีแต่ประเภทแห่งกรรมทั้งปวง มีกายกรรมเป็นอาทิถึงซึ่งสภาวะ เป็นแต่กิริยาอพยากฤต หาผลหาวิบากบ่มิได้ แลขันธสันดานนั้นก็ถึงซึ่งสภาวะจักมิได้บังเกิดในภพใหม่แล้ว ก็มิอาจเพื่อจะยังสันดานประเพณีให้เกิดสืบต่อไปในภพอันอื่น ได้จะทรมานอยู่ควรแก่กาลกำหนด ถึงจุติแล้ว ก็จะดับสูญสำเร็จแก่พระนิพพาน ด้วยปราศจากเชื้ออุปาทานทั้ง ๔ ดุจเปลวอัคคีอันสิ้นเชื้อไส้น้ำมันนั้นแล้วดับไป 


   “เอวเมตฺถ เยน เยน ปหาตพฺพา ธมฺมา”  อันว่ากิเลสธรรมทั้งปลาย อันพระอริยมรรคญาณอันใด ๆ มละเสีย อันว่ากิริยามละกิเลสธรรมทั้งหลายนั้น นักปราชญ์พึงรู้ในญาณทัสสนะนิเทศด้วยประการดังนี้ 


   แต่นี้ไปจะวินิจฉัยในกิจ ๔ ประการนั้น ๆ คือปริญญากิจ ๑ คือ ปหานกิจ ๑ คือสัจฉิกิริยากิจ ๑ คือภาวนากิจ ๑ 


   กิจ ๔ ประการนี้ สมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธเจ้ามีพระพุทธฎีกาตรัสบัณฑูรไว้ว่า เป็นด้วยขณะเดียวกัน คือขณะเดียวกัน คือขณะเมื่อมรรคญาณทั้ง ๔ คือพระโสดาปัตติมรรคญาณเป็นอาทิอันใดอันหนึ่งบังเกิดกิจละเสีย ๆ ก็สำเร็จด้วยขณะอันเดียว ในกาลเมื่อตรัสรู้ซึ่งพระจตุราริยสัจจ์นั้น 


   แลกิจ ๔ ประการนั้น นักปราชญ์พึงรู้โดยสภาวะ ยุติด้วยคำโบราณาจารย์เจ้าพวกอภัยคิรีวาสี กล่าวเป็นอุปมาสาธกไว้ดังนี้ 


   “ยถา ปทีโป อปริมํ เอกกฺขเณน จตฺตาริ กิจฺจานิ กโรติ ฯลฯ จตฺตาริ สจฺจนิ อภิสเมติ”   


   อธิบายความตามวาระบาลี   “ปทีโป”  อันว่าประทีปน้ำมันอันบุคคลตามไว้ แลประทีปนั้นให้สำเร็จกิจ ๔ ประการ คือยังเกลียวไส้ให้เกรียมไม้ประการ ๑ คือขจัดเสียซึ่งอันธการ ๑ คือสำแดงแสงอาโลกให้สว่างประการ ๑ คือสังหารน้ำมันให้สิ้นไปประการ ๑ เป็นกิจ ๔ ประการ พร้อม ๆ กันในขณะเดียว จะได้ก่อนจะได้หลังหาบ่มิได้ฉันใดก็ดี 


   พระอริยมรรคทั้ง ๔ แต่ละพระองค์ ๆ ก็ให้สำเร็จกิจตรัสรู้ซึ่งอริยสัจจ์ ๔ ประการในขณะเดียว ก็มีอาการดุจนั้น 


   แลพระอริยมรรคญาณ ให้สำเร็จกิจ ๔ ประการนั้น 


   คือตรัสรู้ซึ่งสมุทัยสัจจ์ด้วยกำหนดเบญจขันธ์แล้ว แลโดยบ่มิหลง ๑ 


   คือตรัสรู้ซึ่งสมุทัยสัจจ์ โดยมละเสียด้วยสมุจเฉทปหาน ๑ 


   คือตรัสรู้ซึ่งพระนิโรธสัจจ์ ด้วยสัจฉิกิริยาภิสมัย คือกระทำพระนิพพานเป็นอารมณ์โดยประจักษ์ ๑ 


   คือตรัสรู้ซึ่งพระอัษฏางคิกมรรคด้วยภาวนาภิสมัย คือตรัสรู้ด้วยพระอริยมรรคญาณ อันบังเกิดเนื่องมาแต่บุรพภาคภาวนา ๑ 


   มีคำอธิบายเป็นใจความว่า เมื่อพระโยคาพจรเจ้ากระทำพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ได้ชื่อว่าถึงว่าเห็นว่าตรัสรู้ พระอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ในขณะเดียวกัน ยุติด้วยพระพุทธฎีกา ตรัสพระสัทธรรมเทศนาโปรดไว้ว่า 


   “ โย ภิกฺขเว ทุกฺขํ ปสฺสติ ทุกฺขสมุทยํปิ ปสฺสติ” 


   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ใดหยั่งปัญญาเล็งเห็นทุกขสัจจ์โดยแท้แล้วบุคคลผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเห็นซึ่งทุกขสมุทัยสัจจ์ ได้ชื่อว่าเห็นซึ่งทุกขนิโรธสัจจ์ แลทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์พร้อมกันในขณะเดียว นักปราชญ์พึงสันนิษฐานเป็นใจความว่า เมื่อพระโยคาพจรเห็นพระอริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือ ทุกขสัจจ์ก็ดี ทุกขสมุทัยก็ดี แลทุกขนิโรธ แลทุกขนิโรธมินีปฏิปทาก็ดี แต่อันใดอันหนึ่งแล้วก็ได้ชื่อว่าเห็นพระอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ๆ เสมอพร้อมกัน 


   “อปรมฺปิ วุตฺติ”  ประการหนึ่ง สมเด็จพระพุทธองค์มีพระพุทธฎีกาตรัสฉะนี้อีกเล่าว่า ญาณอันใดแห่งพระโยคาพจรผู้มีสันดานกอปรไปด้วยพระโลกุตตรมรรคญาณนั้นแล้ว ชื่อว่าประพฤติเป็นไปในทุกขสัจจ์เป็นไปในทุกขสมุทัย เป็นไปในทุกขนิโรธ เป็นไปในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิบัติ 


   “ตตฺถ ยถา ปทีโป”  นักปราชญ์พึงรู้ซึ่งอรรถาธิบาย ข้อความเปรียบเทียบพระอริยมรรคญาณ ให้สำเร็จกิจกับด้วยดวงประทีปดังนี้เล่า 


   กิริยาที่พระอริยมรรคญาณ สำเร็จกิจกำหนดซึ่งทุกขสัจจ์นั้นเปรียบด้วยดวงประทีปยังเกลียวไส้ให้ไหม้ไป 


   กิริยาที่พระอริยมรรคญาณ มละเสียซึ่งสมุทัยนั้น เปรียบด้วยดวงประทีปอันขจัดเสียซึ่งอันธการ 


   กิริยาที่พระอริยมรรคญาณ ยังองค์อัฏฐางคิกมรรค มีสัมมาสังกัปปะเป็นอาทิให้สำเร็จ ด้วยสามารถเป็นสหชาตาทิปัจจัยนั้นเปรียบต่อดวงประทีปอันสำแดงอาโลกส่องแสงสว่างข้างโน้นข้างนี้ 


   กิริยาที่พระอริยมรรคญาณ สำเร็จกิจกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิโรธสัจจ์อันเป็นเหตุให้สิ้นสรรพกิเลสนั้น เปรียบดุจดวงประทีปอันสำเร็จกิจสังหารน้ำมันให้เหือดแห่งสิ้นไป 


   “อปโร นโย”  มีนัยอุปมาอันอื่นอีกเล่า  “สุริโย”  อันว่าพระสุริยมณฑล เมื่อแรกอุทัยขึ้นมาให้สำเร็จกิจ ๔ ประการ 


   คือสำแดงรูปารมณ์ให้ปรากฏแจ้งแก่ตาโลกประการ ๑ 


   คือขจัดเสียซึ่งมหันธการกองมืด ๑ 


   คือสำแดงอาโลกส่องรัศมีไปในห้องแห่งจักรวาลประเทศ ๑ 


   คือบรรเทาเสียซึ่งความลำบาก คือระทดหนาวแห่งสัตว์ทั้งหลาย ๑ 


   แลสุริยเทพยมณฑลให้สำเร็จกิจ ๔ ประการ ดังพรรณนามาดังนี้ 


   พร้อมด้วยขณะอันปรากฏแห่งอาตมา จะเป็นก่อนเป็นหลังหาบ่มิได้ฉันใดก็ดี แลพระอริยมรรคญาณนี้ ก็ให้สำเร็จกิจ ๔ ประการพร้อมกันในขณะเดียวก็มีอาการดุจนั้น 


   นักปราชญ์พึงรู้ข้อความเปรียบเทียบอุปมาดังนี้ 


   พระอริยมรรคญาณ จำเร็จกิจกำหนดซึ่งทุกขสัจจ์นั้น เปรียบต่อพระอาทิตย์สำแดงรูปทั้งปวงให้ปรากฏแก่ตาโลก 


   พระอริยมรรคญาณสำเร็จกิจ มละสมุทัยนั้นเปรียบด้วยพระอาทิตย์สำเร็จกิจ คือกำจัดเสียซึ่งอันธการกองมืด 


   พระอริยมรรคญาณสำเร็จกิจ ยังองค์มรรคมีสัมมาสังกัปปะเป็นต้นให้จำเริญ ด้วยสภาวะเป็นสหชาตาทิปัจจัยนั้น เปรียบด้วยดวงพระอาทิตย์อันสำเร็จกิจ สำแดงอาโลกให้ส่องแสงสว่างไปในห้องจักรวาล 


   พระอริยมรรคญาณสำเริจ กระทำให้แจ้งซึ่งพระนิโรธ อันเป็นเหตุจะระงับสรรพกิเลสในสันดาน ปานดุจดังพระอาทิตย์อันสำเร็จกิจระงับซึ่งความเย็นสะท้าน ในสันดานสัตว์ทั้งปวง 


   นัยหนึ่งนักปราชญ์พึงรู้กระทู้ความอุปมาอุปไมย ดุจนาวาอันนำของข้ามคลองน้ำ แลนาวานั้นให้สำเร็จกิจ ๔ ประการ 


   คือมละเสียซึ่งฝั่งฟากโพ้นประการ ๑ คือตัดกระแสสายน้ำประการ ๑ คือนำไปซึ่งของประการ ๑ คือถึงซึ่งฝั่งฟากโพ้นประการ ๑ 


   เป็นกิจ ๔ ประการ พร้อมกันขณะเดียวกันฉันใดก็ดี พระอริยมรรคญาณสำเร็จกิจประเภททั้ง ๔ ก็มีอาการดุจนั้น 


   กิริยาที่พระอริยมรรคญาณสำเร็จกิจ กำหนดซึ่งทุกขสัจจ์นั้นมีอาการดุจนาวามละฝั่งฟากโน้น 


   พระอริยมรรคญาณสำเร็จกิจเป็นปหานเสีย ซึ่งทุกขสมุทัยคือตัณหานั้น มีอุปมาดุจเรืออันตัดกระแสสายน้ำไป แลนาวาสำเร็จกิจนำไปซึ่งของอันบรรทุกใส่ไปนั้น ฉันใดก็ดี พระอริยมรรคญาณก็สำเร็จกิจให้เจริญซึ่งอัฏฐางคิกมรรค มีสัมมาสังกัปปะเป็นอาทิด้วยสามารถเป็นสหชาตาทิปัจจัยแลนำไปซึ่งทรัพย์อันประเสริฐคือสัตตตึสสัมโพธิปักขิยธรรมก็มีอุปไมยดุจนั้น 


   อนึ่ง นาวานั้นสำเร็จกิจฝั่งฟากโน้น มีอุปไมยฉันใด พระอริยมรรคญาณก็สำเร็จ กระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน อันบังเกิดเป็นฝั่งฟากโพ้นแห่งสงสารสาคร ก็มีอุปไมยดุจนั้น 


   แลพระโลกุตตรมรรค อันมีญาณประพฤติเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิจ ๔ กาลเมื่อตรัสรู้ซึ่งพระจตุราริยสัจจ์ โดยนัยพรรณนามานี้ 


   แลสัจจทั้ง ๔ นั้น เป็นเอกปฏิเวธ คืออาการอันตรัสรู้พร้อมกันในขณะเดียว แจกโดยตถัตถะ คือสภาวะจริง บ่มิได้วิปริต ๔ ประการเป็นอาการ ๑๖ 


   อธิบายว่า แต่ทุกข์สิ่งเดียว มีอรรถว่าเป็นสภาวะจริง บ่ทิได้วิปริต ๔ ประการ จึงได้ชื่อว่าทุกขสัจจ์ 


   สมุทัย แลนิโรธ แลมรรคก็ดี ก็มีอรรถเป็นสภาวะจริง บ่มิได้วิปริตสิ่งละสี่ ๆ จึงได้ชื่อว่าสมุทัยสัจจ์ นิโรธสัจจ์ มรรคสัจจ์ 


   สภาวะจริงแห่งทุกข์มีอาการ ๔ นั้น  “ปีฬนตฺโถ”  คือสภาวะเบียดเบียนประการ ๑ 


   “สงฺขตถฺโถ”  คือสภาวะอันปัจจัยประชุมแต่งประการ ๑  “สนฺตาปตฺโถ”  คือสภาวะร้อนโดยรอบคอบประการ ๑  “วิปริณามตฺโถ”  คือสภาวะแปรปรวนประการ ๑ เป็นอาการ ๔ ด้วยกัน ชื่อสภาวะแท้แห่งทุกข์บ่มิได้วิปริต คืออรรถว่าเบียดเบียนก็เบียดเบียนแท้จริงจะแปรผันเป็นอื่นว่าทุกข์แล้ว จะไม่เบียดเบียนหาบ่มิได้ ว่าปัจจัยประชุมแต่งก็แท้จริง ว่าร้อนก็ร้อนจริงโดยแท้ว่าแปรปรวนก็แปรปรวนจริงโดยแท้ จะเป็นอื่นหาบ่มิได้ 


   ฝ่ายสมุทัยก็มีอรรถอันแท้ ๔ ประการ   “อายุหนตฺโถ”  คือสภาวะกระทำให้ก่อเกิดกองทุกข์ประการ ๑  “นิทาตฺโถ”  คือสภาวะสำแดงซึ่งผลคือทุกข์ประการ ๑   “สํโยคตฺโถ”  คือสภาวะประกอบไว้ด้วยประกอบสังขารทุกข์ประการ ๑  “ปลิโพธตฺโถ”  คือสภาวะให้ขังอยู่ในเรือนจำ คือภพสงสารประการ ๑ เป็นอรรถ ๔ ประการ เป็นสภาวะจริงแท้แห่งสมุทัย 


   พระนิโรธก็มีสภาวะจริง ๔ ประการ  “นิสฺสรณตฺโถ”  คือสภาวะออกจากอุปธิ คือตัณหาสมุทัย ตัณหานุสัยประการ ๑  “วิเวกตฺโถ”  คือสภาวะสงัดจากหมู่ คือหากิเลสแลสังสารทุกข์มิได้ประการ ๑  “อสงขตตฺโถ”  คือสภาวะอันปัจจัยมิได้ประชุมตกแต่งประการ ๑  “อมตตฺโถ”  คือสภาวะเป็นอมฤตยรสเป็นธรรมที่ไม่ตายประการ ๑ เป็นอรรถ ๔ ประการด้วยกัน เป็นสภาวะจริงแท้แห่งพระนิโรธ

ฝ่ายพระอริยมรรค ก็มีอรรถเป็นสภาวะจริงแท้ด้วยการ ๔   “นิยฺยานตฺโถ”  คือสภาวะออกจากวัฏฏสงสารประการ ๑  “เหตวตฺโถ”  คือเหตุเห็นพระนิพพานประการ ๑  “ทสฺสนตฺโถ”  คือเป็นสภาวะเห็นพระนิพพาน ๑  “อธิปเตยฺยตฺโถ”  คือสภาวะเป็นอธิบดีในที่เห็นพระนิพพานแห่งสหชาติธรรมประการ ๑ เป็น ๔ ประการด้วยกัน เป็นอรรถอันแท้บ่มิได้วิปริตแห่งพระอริยมรรค 


   ธรรม ๔ ประการ มีทุกข์เป็นอาทิชื่อว่าสัจจะ ด้วยอรรถอันแท้โดยอาการ ๑๖ นี้ พระอาจารย์สงเคราะห์เอาสัจจะทั้ง ๔ นั้นด้วยอาการอันเดียวคือเอาแต่อรรถว่าจริง มิได้วิปริตเท่านั้น เป็นใจความว่า เมื่อสงเคราะห์เอาด้วยอาการอันเดียวดังนี้แล้ว สัจจะทั้ง ๔ นั้นก็นับว่าเป็น ๑ แล้วพระโยคาพจรนั้นก็ตรัสรู้พระจตุราริยสัจจ์นั้นด้วยญาณอันเดียว แลสัจจะทั้ง ๔ นั้นก็ได้ชื่อว่าเอกปฏิเวธด้วยประการดังนี้ 


   มีคำโจทนาดังนี้เล่านี้ อรรถทั้งหลายมีอรรถว่าโรค แลอรรถว่าเป็นปม เป็นอาทิแห่งสัจจะทั้งหลาย ๔ มีทุกข์เป็นอาทิก็ยังมีอยู่ เหตุดังฤๅพระอาจารย์จึงกล่าวไว้ว่า แต่อรรถละสี ๆ นั้นว่าด้วยอรรถอันควรจะปรากฏด้วยลักษณะแห่งตน แลเล็งเห็นสัจจะอันอื่นมีสมุทัยเป็นต้น อธิบายว่าอรรถทั้งหลายใด อันควรจะปรากฏด้วยสภาวะแห่งตนก็ดี ด้วยสามารถแห่งสัจจะอันอื่นก็ดี แลอรรถทั้งหลายนั้นมีอาการละสี่ ๆ มีอาการเบียดเบียนเป็นอาทิต่าง ๆ กันสิริเป็นอาการ ๑๖ แท้ 


   คำที่ว่ามานี้ ยุติด้วยคำภายหลัง อันสัจจญาณนี้ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาในพระบาลีสัจจวิภังค์นั้น ตรัสเทศนาด้วยสามารถแห่งญาณอันหระทำซึ่งสัจจะสิ่งละอัน ๆ เป็นอารมณ์ เป็นสัจจญาณ ๔ ประการมีญาณอันปรารภเอาทุกข์เป็นอารมณ์เป็นอาทิต่าง ๆ กัน ตรัสเทศนาด้วยอรรถ ก็ตรัสเทศนาโดยสามารถแห่งญาณปรารภสัจจอื่น ๆ เป็นอารมณ์แล้วก็ให้สำเร็จกิจในสัจจะทั้งหลายอันเศษ เป็นอันสำเร็จโดยนัยพระบาลี  “โย ภิกฺขเว ทุกฺขํ ปสฺสติ”  ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ใดเห็นซึ่งทุกขสัจจ์ บุคคลผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเห็นสมุทัยสัจจ์ ได้ชื่อว่าเห็นซึ่งนิโรธสัจจ์ 


   ล้ำอรรถทั้ง ๒ คือสภาวะแห่งตน เล็งแลเห็นซึ่งสัจจะอันอื่นนั้นกาลใดพระอริยสัจจญาณกระทำซึ่งสัจจะละอัน ๆ เป็นอารมณ์นั้นขณะเมื่อเอาทุกข์เป็นอารมณ์นั้น  “ปีฬนตฺโถ”  อันว่าอรรถว่าเบียดเบียนก็ปรากฏตามสภาวะลักษณะแห่งตน คือทุกขสัจจ์  “สงฺขตตฺโถ”  แลทุกขสัจจ์ มีอรรถว่าปัจจัยประชุมแต่งเป็นอรรถคำรบ ๒ ก็ปรากฏด้วยเล็งเห็นสมุทัยสัจจ์ 


   อธิบายว่ากองทุกข์คือเบญจขันธ์ อันกอปรด้วยชาติทุกข์เป็นอาทินี้จะไม่มีผู้เป็นพนักงานตกแต่งแลจะบังเกิดเองหาบ่มิได้ จำจะมีผู้ตกแต่งจึงจะบังเกิดได้ ผู้ตกแต่งนั้นก็ใช่อื่นใช่ไกล คือตัวตัณหาสมุทัยเป็นพนักงานได้ตกแต่ง ให้เกิดทุกขราสิในภพกำเนิดแลคติฐิติสตตวาส จึงได้เสวยชาติชราพยาธิมรณะทุกข์ แลอบายทุกข์ ทั้งนี้ก็เพราะตัณหาสมุทัยเป็นปัจจัยตกแต่ง 


   เมื่อสัจจญาณเล็งเห็นตัวสมุทัย ผู้เป็นพนักงานตกแต่งมีอยู่ฉะนี้แล้วอันว่าทุกขสัจจ์มีอรรถว่ามีปัจจัยประชุมแต่งก็ปรากฏแจ้งเพราะสำแดงเหตุคือสมุทัย ด้วยประการดังนี้ 


   “สนฺตาปตฺโถ”  แลทุกขสัจจ์มีอรรถคือสภาวะร้อนเป็นคำรบ ๓ ก็ปรากฏเพราะเล็งเห็นมรรคสัจจ์ ๆ นั้นกอปรด้วยคุณอันเย็นระงับเสียซึ่งความร้อนคือราคาทิกิเลส เหตุใดเหตุดังนั้น อันว่าทุกขสัจจ์มีอรรถว่าร้อนก็ปรากฏ เพราะเล็งเห็นมรรคสัจจ์ เปรียบอาการดุจหนึ่งนางรูปนันทชนปทกัลยาณี กลับมีรูปอันต่ำช้าปรากฏแก่พระอานนท์ อันได้ทัศนาการซึ่งสิริแห่งนางเทพกัญญา 


   อนึ่ง ทุกขสัจจ์มีอารรถ คือสภาวะเป็นวิปริณามแปรปรวนบ่มิเที่ยงแท้ เป็นอรรถคำรบ ๔ นั้นปรากฏ เพราะเล็งเห็นพระนิโรธสัจจ์นั้น ๆ บ่มิได้เป็นวิปริณามธรรมโดยเที่ยงแท้ มิได้แปรปรวนไปด้วยความเกิดความแก่ความตาย ฝ่ายทุกขสัจจ์อันมีลักษณะเป็นปริณามนั้นก็ปรากฏแก่สัจจญาณเพราะเล็งเห็นนิโรธเที่ยงอยู่นั้น 


   ทุกขสัจจ์มีอรรถ ๔  “ปีฬนตฺโถ”  อรรถเป็นปฐม คือสภาวะเบียดเบียนปรากฏด้วยสภาวะแห่งตน ยังอรรถ ๓ คืออรรถว่าปัจจัยประชุมแต่ง อรรถว่าร้อน อรรถว่าแปรปรวนนั้น ก็ปรากฏด้วยเล็งเห็นสัจจะอันอื่น คือสมุทัยยสัจจ์ นิโรธสัจจ์ มรรคสัจจ์ด้วยประการดังนี้ 


   เมื่อสัจจญาณกระทำซึ่งสมุทัยสัจจะเป็นอารมณ์ในกาลใด 


   “อายุหนตฺโถ”  อันว่าอรรถว่าประมวลซึ่งทุกข์ ก็ปรากฏโดยสภาวะลักษณะแห่งตนคือสมุทัย มิได้เล็งเห็นสัจจะอันอื่นในกาลนั้น 


   “นิทานตฺโถ”  อันว่าสภาวะเป็นนิทาน คือสำแดงผลเป็นอรรถคำรบ ๒ แห่งสมุทัย ก็ปรากฏด้วยเล็งเอาซึ่งทุกข์อันเป็นผลแห่งตนเปรียบดุจหนึ่งโภชนาหารของผิดสำแดง ก็ปรากฏว่าเป็นโรคนิทานเพราะเห็นพยาธิอันบังเกิดแต่อสัปปายโภชนะนั้น 


   “สํโยคตฺโถ”  อันว่าสภวะประกอบสัตว์ไว้ด้วยสังขารทุกข์เป็นอรรถคำรบ ๓ แห่งสมุทัยสัจจ์ ก็ปรากฏด้วยเล็งเห็นนิโรธอันเป็นเหตุพรากออกจากสังขารทุกข์นั้น 


   “ปลิโพธตฺโถ”  อันว่าสภาวะเป็นปลิโพธิ คือกั้นกำเสียซึ่งอริยมรรค แลได้ขัดข้องอยู่ในเรือนจำ คือวัฏฏทุกข์เป็นคำรบ ๔ แห่งสมุทัยสัจจ์ ปรากฏด้วยเล็งเห็นซึ่งมรรคสัจจ์ อันบังเกิดเป็นปฏิบัติตัดปลิโพธออกจากวัฏฏสงสาร 


   สมุทัยสัจจ์มีอรรค ๔ ประการด้วยสภาวะแห่งตน แลปรากฏด้วยเล็งเห็นสัจจะอันอื่น ด้วยประการดังนี้ 


   อนึ่งสัจจญาณกระทำซึ่งนิโรธสัจจ์สิ่งเดียว เป็นอารมณ์ในกาลใด 


   “นิสฺสรณตฺโถ”  อันว่าสภาวะออกจากอุปธิทั้งปวง เป็นอรรถแห่งนิโรธก็ปรากฏด้วยสภาวะแห่งตน มิได้เล็งเห็นซึ่งสัจจะอันอื่นในกาลนั้น 


   “วิเวกตฺโถ”  อันว่าสภาวะสงัดจากอุปธิวิเวก ก็เป็นอรรคคำรบ ๒ แห่งนิโรธ ก็ปรากฏด้วยเล็งเห็นสมุทัยสัจจ์ อันมิได้สงัดจากหมู่กิเลสทั้งหลาย 


   “อสงฺขตตฺโถ”  อันว่าสภาวะอันปัจจัยมิได้ประชุมแต่งเป็นอรรถคำรบ ๓ แห่งนิโรธ ก็ปรากฏด้วยเล็งเห็นมรรคสัจจ์ 


   อธิบายว่ามรรคสัจจ์นั้น แม้พระโยคาพจรเจ้ามิเคยพบเห็นเลยมาแต่ก่อน ในสังสารวัฏอันมีที่สุดเบื้องต้นมิได้ปรากฏ พึงมาปรากฏในกาลบัดนี้ ก็เห็นเป็นมหัศจารรย์อยู่แล้ว แต่ทว่าเป็นสังขตะธรรมแท้ เหตุประกอบด้วยปัจจัยมีสหชาตปัจจัยเป็นอาทิ ตกแต่งอยู่ปราศจากปัจจัยอย่างนิโรธสัจจ์อย่างนิโรธสัจจ์นี้หามิได้ อันนิโรธสัจจ์สิ่งเดียวนี้แลปราศจากปัจจัย เหตุดังนั้นอันสภาวะชื่อ อสังขตะเป็นอรรถแห่งนิโรธสัจจ์ อันหาปัจจัยมิได้ก็ปรากฏยิ่งนัก เพราะเหตุเล็งเห็นมรรคสัจจ์ด้วยประการดังนี้ 


   อนึ่งโสด  “อมตตฺโถ”  อันว่าสภาวะเป็นอมฤตยรสเป็นอรรถคำรบ ๔ แห่งนิโรธก็ปรากฏด้วยเล็งเห็นทุกขสัจจ์ 


   อธิบายว่า ทุกขสัจจ์นั้น ได้ชื่อว่าพิษ เหตุเบียดเบียนสัตว์ให้ลำบากหาที่สุดมิได้ ฝ่ายพระนิพพานเป็นอมฤตยะโอสถอันประเสริฐบังเกิดเป็นยาดับพิษคือทุกข์ อาศัยเหตุเล็งเอาทุกข์สัจจ์ดังนี้ นิโรธสัจจ์จึงมีอรรถปรากฏว่าเป็นอมฤตยรสเป็นคำรบ ๔ 


   อนึ่งเมื่อสัจจญาณกระทำซึ่งมรรคสัจจ์สิ่งเดียว เป็นอารมณ์ในกาลใด 


   “นิยฺยาวตฺโถ”  อันว่าอรรถอันเป็นปฐม คือสภาวะออกจากวัฏฏสงสารเป็นอรรถแห่งมรรคสัจจ์ ก็ปรากฏด้วยสภาวะแห่งตนมิได้เล็งเห็นสัจจะอันอื่น 


   “เหตวตฺโถ”  อันว่าสภาวะเป็นเหตุ เป็นอรรถคำรบ ๒ แห่งมรรคสัจจ์ ก็ปรากฏด้วยสิ่งเห็นซึ่งสมุทัยสัจจ์ คือเข้าใจเป็นแท้ว่าตัณหาสมุทัยนั้นบ่มิได้เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพาน ฝ่ายมรรคสัจจ์นี้เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานแท้จริง 


   อรรถเป็นคำรบ ๓ นั้น  “ทสฺสนตฺโถ”  คือกิริยาอันเป็นอรรถแห่งมรรคสัจจ์ ก็ปรากฏด้วยเห็นนิโรจจ์ อันเป็นอันจันตะบรมสุขุมคัมภีรอารมณ์ยิ่งนัก เปรียบอาการดุจหนึ่งบุรุษมีจักษุอันผ่องใสเมื่อเล็งเห็นรูปารมณ์อันละเอียดแล้ว ก็เข้าใจว่าจักษุของอาตมานี้ผ่องใสบริสุทธิ์จากมลทิน 


   “อธิปเตยฺยตฺโถ”  อันว่าสภาวะเป็นอธิบดีศร อันเป็นอรรถคำรบ ๔ แห่งมรรคสัจจ์นั้น ปรากฏด้วยเล็งเห็นซึ่งทุกขสัจจ์ อันกอปรด้วยเอนกโทษแผ่ไฟศาล ปานประหนึ่งบุคคลได้ทัศนาการซึ่งชนกำพร้าอันอาดูรเดือดร้อนอยู่ด้วยอเนกโรคาหาที่พำนักมิได้ อิสรภาพอันหาโรคาพยาธิมิได้นั้นก็ปรากฏด้วยโอฬาริกายิ่งนัก 


   “เอวเมตฺถ สลกฺขณวเสน”  ล้ำอรรถทั้งหลายนั้น อันว่าอรรถละสี่ ๆ แห่งอริยสัจจ์ละอัน ๆ องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคเจ้าตรัสเทศนาโดยสภาวะปรากฏแห่งอรรถอันหนึ่ง ด้วยสามารถลักษณะแห่งตนแลปรากฏแห่งอรรถละสาม ๆ อันเศษ ด้วยเล็งเห็นซึ่งอริยสัจจ์อันอื่นด้วยประการฉะนี้ 


   แลอรรถทั้งปวงนั้นก็ถึงซึ่งสภาวะอันพระโยคาพจร ตรัสรู้ซึ่งอริยสัจจ์อันอื่น ด้วยประการฉะนี้ 


   แลอรรถทั้งปวงนั้นก็ถึงซึ่งสภาวะอันพระโยคาพจร ตรัสรู้ด้วยสัจจญาณอันเดียว ในขณะเมื่อโลกุตตรมรรคญาณบังเกิดนั้น 


   “อิมานิ ยานิ ตานิ ปริญฺญาทีนิ จตฺตาริ กิจฺจานิ อตฺตานิ” 

   บัดนี้จะถวายวิสัชนาการจำแนกในกิจ ๔ ประการ คือปริญญากิจ ปหานกิจ สัจฉิกิริยากิจ ภาวนากิจ ล้ำกิจ ๔ ประการนั้น  “ติวิธา หิโต ปริญฺญา”  ปริญญากิจสิ่งหนึ่ง มีประเภท ๓ ปหานก็มีประเภท ๓ สัจฉิกิยามีกิจประเภท ๓ ภาวนากิจก็มีประเภท ๓   “วินิจฺฉโย ญาตพฺโพ”  นักปราชญ์พึงรู้วินิจฉัยในกิจ ๔ ประการดังนี้ 


   “ติวิธา”  ปริญญากิจมีประเภท ๓ นั้น คือญาตปริญญา ๑ ตีรณปริญญา ๑ ปหานปริญญา ๑ ปริญญาทั้ง ๓ นี้ ก็มีนับดังกล่าวมาแล้วในมัคคามัคคญาณทัสสนะวิสุทธินิเทศ ในหนหลังแล้ว ในที่นี้จักวิสัชนาแต่ใจความสังเขป ตามวาระพระบาลีว่า  “สพฺเพ ภิกขเว อภิญฺเญยฺ ยํ”  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปัญญาแห่งพระโยคาพจรกำหนดนามและรูปกับทั้งปัจจัยแล้ว แลรู้ด้วยลักษณะรสปัจจุปัฏฐานปทัฏฐาน นี้แลเป็นภูมิเป็นแผนกญาตปริญญา 


   ปัญญาแห่งโยคาพจร อันพิจารณานามรูปด้วยพระไตรลักษณ์จับเดิมแต่สัมมัสสนญาณ พิจารณากองกลาปตราบเท่าถึงอนุโลมญาณนี้แลเป็นภูมิเป็นแผนกแห่งตีรณปริญญา 


   ปัญญาแห่งโยคาพจร อันประพฤติเป็นไปด้วยนัยเป็นต้น คืออนิจจานุปัสสนา  “นิจฺจสญฺญํ ปชหติ”  มละเสียซึ่งสำคัญว่าเที่ยงในไตรภพสังขาร ด้วยอนิจจานุปัสสนาเป็นอาทิดังนี้ชื่อว่า ปหานปริญญา 


   ปหานปริญญานี้ มีญาณอันประพฤติเป็นไป จับเดิมแต่ภังคานุปัสสนาตราบเท่าถึงพระอริยมรรคญาณ เป็นภูมิที่ดำเนินโดยแผนก 


   “อยํ อิธ อธิปฺเปโต”  ปหานปริญญานี้เป็นที่ต้องประสงค์ในที่นี้เพราะเหตุว่า วิสัชนามาด้วยการอันตรัสรู้ซึ่งจตุราริยสัจจ์ ญาตปริญญาแลตีรณปริญญาทั้ง ๒ นี้ ยกขึ้นว่าด้วยแต่พอจะให้รู้จักประเภทแห่งปริญญาจะเป็นที่ต้องประสงค์ในที่นี้หามิได้ 


   “อปิจ”  นัยหนึ่งถ้าจะว่าญาตปริญญาแลตีรณปริญญาทั้งสองต้องประสงค์ด้วยก็ว่าได้ ด้วยปริญญาทั้ง ๒ นี้ ต้องอยู่ในที่จะให้สำเร็จประโยชน์คือพระอริยมรรคประการ ๑ ขณะเมื่อพระอริยมรรคญาณบังเกิด ยึดหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์  “ปหานํปิ”  มละเสียซึ่งธรรมหมู่ใด ธรรมหมู่นั้นก็ได้ชื่อว่าญาตะชื่อว่าตีรณะ ว่าอันพระอริยมรรคญาณหากรู้หากพิจารณาโดยนิยมเที่ยงแท้ เหตุใดเหตุดังนั้นนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าปริญญาทั้ง ๓ นี้ เป็นกิจแห่งพระอริยมรรคญาณโดยปริยายนามดังนี้ สิ้นความในปริญญากิจโดยสังเขปแต่เท่านี้ 


   “ตถา ปหานํปิ”  ฝ่ายปหานกิจนั้นก็มีประเภท ๓ ประการ เหมือนปริญญาคือเป็นวิกขัมภนปหาน ๑ ตทังปหาน ๑ สมุจเฉทปหาน ๑ ล้ำปหานทั้ง ๓ ประการนั้น จะยกวิสัชนาแต่วิกขัมภนปหานนั้นก่อน 


   “ยํ ปหานํ”  อันว่าปหานอันใด คือกิริยาอันพระโยคาพจรเจ้าข่มเสียซึ่งนิวรณธรรม แลปัจจนิกธรรมทั้งหลายมิได้เกิดกำเริบอันทำครอบงำสันดานได้สิ้นกาลช้านานด้วยโลกิยสมาธินั้น ๆ “วิกฺขมุภนํ วิย”  ดุจหนึ่งบุคคลข่มเสียซึ่งเสวาลชาติ คือจอกแหน่สาหร่ายด้วยกระออมอันวางลงเหนือหลั่งน้ำอันกอปรด้วยเสวาลชาติ อนึ่งเป็นคำรบโบราณคติพระโบราณาจารย์กล่าวไว้ เหมือนด้วยศิลาทับหญ้า  “โลกิยสมาธินา”  กิริยาที่ข่มนิวรณธรรมด้วยโลกิยสมาธิดังนี้ว่าวิกขัมภนปหาน 


   “ปาลิยํ ปน”  ฝ่ายพระบาลีนั้นว่า องค์สมเด็จพระสรรเพชญ์ตรัสพระสัทธรรมเทศนา เฉพาะแต่ข่มขี่นิวรณธรรมแท้ เป็นวิกขัมภนปหานพระบาลีอันนี้ นักปราชญ์พึงเข้าใจว่า องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสเทศนาเฉพาะว่าแต่ทีปรากฏ เหตุว่าเมื่อพระโยคาพจรออกจากญานแล้ว ก็ย่อมปรากฏแก่บุคคลผู้อื่น เข้าใจว่าท่านผู้มีจิตมิได้พยายาม แลปราศจากถีนมิทธะ 


   แท้จริงอันว่านิวรณธรรมทั้งหลาย มีกามฉันท์เป็นอาทินั้นแต่ในบุรพภาคปฏิบัติ เมื่อยังมิได้อัปปนาฌานก็ดี ก็มิได้ครอบงำจิตสันดานอันเป็นอันเร็วพลัน แม้ออกจากอัปปนาญานแล้ว ก็มิได้ครอบงำจิตสันดานเป็นอันเร็วพลัน กิริยาที่ข่มขี่ริวรณธรรมนั้น จึงปรากฏดังกล่าวแล้ว 


   ฝ่ายปัจจนิกธรรมทั้งหลายอื่น ๆ มีวิตกเป็นอาทิ อันเป็นจะพึงข่มเสียด้วยทุติฌานเป็นอาทินั้น จะไม่ครอบงำจิตสันดานก็เพราะแต่ในอัปปนามึทุติยญานเป็นอาทิ ครั้นออกจากญานแล้ววิตกวิจารก็ครอบงำจิตสันดานได้เป็นอันเร็วพลัน เหตุดังนั้นกิจที่ข่มขี่ปัจจนิกธรรมมีวิตกเป็นอาทินั้นได้ชื่อว่าปรากฏแก่ผู้อื่น เหตุดังนั้น กิริยาที่ข่มนิวรณธรรมมีกรรมฉันท์เป็นอาทินั้นได้ชื่อว่าปรากฏแจ้ง อาศัยเหตุฉะนี้สมเด็จสรรเพชญ์พุทธเจ้า จึงตรัสเทศนาเฉพาะแต่ข่มนิวรณ์สิ่งเดียวเป็นวิกขัมภนปหาน 


   ในพระบาลีนั้นว่า  “ยํ ปหานํ”  อันว่าปหานอันใดคือกิริยาอันมละเสีย ขจัดเสียซึ่งธรรมอันควรจะพึงมละเสียนั้น ๆ ด้วยองค์คือญาณอันบังเกิดเป็นอวัยวะแห่งวิปัสสนานั้น ๆ ดุจหนึ่งกิริยาดวงประทีป อันบุคคลตามไว้ในราตรีภาค ขจัดเสียซึ่งมืด ปหานดังนี้ชื่อว่า ตทังคปหานจัดโดยประเภทได้ ๑๓ 


   คือกิริยาอันโยคาพจรมละเสีย ซึ่งสักกายทิฏฐิด้วยกำหนดซึ่งนามแลรูป ๑ 


   คือมละเสียซึ่งอเหตุกทิฏฐิ แลวิสมเหตุกทิฏฐิ แลมลทินคือกังขาด้วยกำหนดซึ่งปัจจัยแห่งนามแลรูป ๑ 


   คือมละเสียซึ่งลัทธิ อันถือผิดถือเอาซึ่งประชุมแห่งนามแลรูปว่าตนว่าของตนด้วยพิจารณากลาป ๑ 


   คือมละเสียซึ่งทางอันผิด สำคัญว่าทางในธรรมอันใช่ทางด้วยมัคคา มัคคววัตถานญาณ ๑ 


   คือมละเสียซึ่งอุจเฉททิฏฐิ ด้วยอุทยทัสสนะ คือญาณอันรู้ซึ่งลักษณะเกิดแห่งนามแลรูป ๑ 


   คือมละเสียซึ่งสัสสตทิฏฐิด้วยญาณอันเห็นซึ่งลักษณะแห่งนามแลรูป ๑ 


   คือมละเสียซึ่งสำคัญ คือสภาวะหามิได้ ในนามรูปอันกอปรด้วยภยตูปัฏฐานญาณ ๑ 


   คือมละเสียซึ่งสำคัญผิด อันประพฤติเป็นไปด้วยสามารถยินดีในเบญจขันธ์ ด้วยทีนวญาณ ๑ 


   คือมละเสียซึ่งสัญญาอันกำหนดยิ่งนัก ด้วยนิพพิทาญาณ ๑ 


   คือมละเสียซึ่งสภาวะมิได้เปลื้องปล่อยตน ให้พ้นจากนามแลรูปด้วยมุญจิตุกามยตญาณ ๑ 


   คือมละเสียซึ่งโมหะอันเป็นปฏิปักษ์แก่ปฏิสังขาญาณ คือปัญญาอันตกแต่งอุบายอันจะมละเสียซึ่งสังขาร ๑ 


   คือมละเสียซึ่งมิได้มัธยัสถ์ในสังขารด้วยอุเบกขาญาณ ๑ 


   คือมละเสียซึ่งอันผิดจากคลองอริยสัจจ์ คือถือเอาว่าเที่ยงเป็นอาทิในสังขาร ด้วยอนุโลมญาณ ๑ เป็น ๑๓ ด้วยกัน ชื่อตทังคปหาน 


   พระพุทธโฆษาจารย์แสดงตทังคปหาน โดยอนุโลมลำดับแห่งสุวิสุทธิดังนี้แล้ว บัดนี้ปรารถนาเพื่อจะสำแดงตทังคปหานนั้น ด้วยสามารถแห่งอัฏฐารสมหาวิปัสสนา จึงกล่าววาระพระบาลีเป็นอาทิคือ  “ยํ วา ปน”  แปลว่าตามวาระพระบาลีว่า  “ยํ ปหานํ”  อันว่าปหานอันใดประพฤติเป็นไปในมหาวิปัสสนา ๑ 


   คือมละเสียซึ่งสุขสัญญา สำคัญว่าเป็นสุขด้วยทุกขานุปัสสนา ๑ 


   คือมละเสียซึ่งสำคัญว่าตน ด้วยอนัตตานุปัสสนา ๑ 


   คือมละเสียซึ่งตัณหาอันประกอบด้วยปิติด้วยนิพพานุปัสสนา ๑ 


   คือมละเสียซึ่งราคะ ด้วยวิราคานุปัสสนา ๑ 


   คือมละเสียซึ่งสมุทัย ด้วยนิโรธานุปัสสนา ๑ 


   คือมละเสียซึ่งถือมั่นด้วยตัณหาทิฏฐิในปัญจขันธ์ ด้วยปฏินิสสัคคานุปัสสนา ๑ 


   คือมละเสียซึ่งสำคัญว่าเป็นแท่งหนึ่งแท่งเดียว ด้วยสามารถแห่งสันตติเนื่องบ่มิได้ขาด แลประชุมไปด้วยกองนามแลรูปแลกิจจารย์ด้วยขยานุปัสสนาคือปัญญาอันวิจาร์พรากสังขารออกจากแท่งแล้วก็เล็งเห็นว่าอนิจจัง  “ขยตฺ เถน”  ด้วยสภาวะสิ้นไป ๑ 


   คือมละเสียซึ่งอายุหนะ คือกิริยาอันเพียรพยายามให้เกิดอภิสังขารมีบุญญาภิสังเป็นอาทิ ด้วยขยานุปัสสนา คือสภาวะเล็งเห็น ซึ่งทำลายสังขาร โดยปัจจักขสิทธิ์ แลอนุมานสิทธิ์ แลน้อมจิตไปในนิโรธคือสังขารภังค์นั้น ๑ 


   คือมละเสียซึ่งธุวสัญญา สำคัญว่าถาวรมั่นคงในสงสาร ด้วยวิปริณามานุปัสสนา คือปัญญาอันเล็งซึ่งสังขารมีรูปสัตว์เป็นอาทิอันล่วงเสียซึ่งปริจเฉทนั้น ๆ มีปฏิสนธิแลจุติเป็นต้น แล้วแลประพฤติแปรเป็นอื่นแลแปรไปด้วยอาการ ๒ คือชราแลมรณะแห่งสังขารอันบังเกิด ๑ 


   คือมละเสียซึ่งอนิจจานิมิต คือกำหนดว่าเที่ยงด้วยอนิจจานิมิตตานุปัสสนา คือปัญญาอันพิจารณาเห็นว่าเป็นอนิจจัง ๑ 


   คือมละเสียซึ่งปณิธิ คือความปรารถนา ซึ่งสุขในสังขารด้วยอัปปณิหิตานุปัสสนา คือปัญญาอันพิจารณาเห็นแต่ทุกข์ฝ่ายเดียว 


   คือมละเสียซึ่งอภินิเวส ถือเอามั่นว่า  “อตฺถิ อตฺตา”  ตัวตนนี้มีด้วยสุญญตานุปัสสนา คือปัญญาพิจารณาเห็นว่าสูญเปล่าจากตน ๑ 


   คือมละเสียซึ่งถือมั่นว่า เป็นแก่นสารในสังขารธรรมอันหาแก่นมิได้ ด้วยอธิปัญญาธรรมวิปัสสนา ได้แก่ปัญญาอันรู้ซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นอาทิ แล้วแลเห็นซึ่งทำทั้งหลายแห่งอารมณ์นั้น แลทำลายแห่งจิตมีรูปเป็นอาทินั้น เห็นอารมณ์แล้วก็ถือเอาสภาวะสูญเปล่าด้วยสามารถแห่งทำลายด้วยมนสิการว่าสังขารธรรมแท้จริง มีแต่จะทำลายไปฝ่ายเดียวมรณธรรมนั้นเล่า ก็มีแต่สังขารธรรมเป็นแท้จะมีสัตว์มีบุคคลผู้อื่นจากสังขารทำลายหามิได้ ๑ 


   คือมละเสียซึ่งสัมโมหาภินิเวส อันประพฤติเป็นไปด้วยสามารถแห่งกงขาเป็นอาทิว่า ดังอาตมาะรำพึง ตัวอาตมะนี้ มีแลหรือในอดีตกาลแลเป็นไปด้วยถือผิด เป็นต้นว่าสัตว์โลกบังเกิดแต่พระอิศวรนารายณ์ตกแต่งด้วยยถาภูตญาณทัสสนะ คือกำหนดซึ่งนามแลรูปกับทั้งปัจจัย ๑ 


   คือมละเสียซึ่งอาลยาภินิเวส คือถือมั่นผูกอาลัยในสังขาร เหตุมนสิการกำหนดว่าสังขารอันใดน้อยหนึ่ง ที่ควรจะเป็นที่แอบอิงอาศัยนั้นมิได้ปรากฏด้วยอาทีนวานุปัสสนา คือปัญญาอันบังเกิดด้วยสามารถแห่งภยตูปัฏฐานญาณเห็นซึ่งโทษในภพทั้งปวงเป็นอาทิ ๑ 


   คือมละเสียซึ่งโมหะอันเป็นปฏิปักษ์แก่สังขาญาณ ด้วยปฏิสังขานุปัสสนาคือปัญญาอันตนแต่งอุบาย จะเปลื้องตนให้พ้นจากสังขาร ๑ 


   คือมละเสียซึ่งโยคาภินิเวสคือ ประพฤติเป็นไปแห่งกามสังคโยคาทิกิเลส ด้วยวิวัฏฏานุปัสสนา สังขารุเบกขาญาณแลอนุโลมญาณ ๑ 


   อันว่าปหานอันสำแดงมาในมหาวิปัสสนาทั้ง ๑๘ ประการก็ชื่อว่าตทังคปหาน นักปราชญ์พึงรู้โดยพิสดาร ด้วยประการดังนี้ 


   สมุจเฉทปหานนั้น เมื่อพระโยคาพจรเจ้า มละเสียซึ่งธรรมทั้งหลาย มีอนุสัยสังโยชญ์เป็นอาทิ พระอริยมรรคญาณ สัฃขารเสียมิได้ประพฤติเป็นไปในสันดาน มีอาการดุจหนึ่งอสุนีจักรอันตกต้องต้นไม้ ๆ นั้นก็ถึงแก่พินาศ มิอาจเพื่อจะเจริญสืบรุกขสันดานต่อไปได้ ล้ำปหาน ๓ ประการ ดังพรรณนามาแล้วนั้น ยกเอาแต่สมุจเฉทปหานสิ่งเดียว เป็นที่ต้องประสงค์ในที่นี้ ถ้าจะว่าฝ่ายหนึ่งเล่าแม้ว่าปหานทั้ง ๓ คือวิกขัมภนปหาน และตทังคปหานก็ดีเมื่อประพฤติเป็นไปในบุพรภาคปฏิบัติแห่งพระโยคาพจรนั้นก็เป็นอุปการะเพื่อจะให้สำเร็จประโยชญ์ คือสมุจเฉทปหานแท้จะแปรเป็นอื่นหาบ่มิได้ เหตุดังนั้นนักปราชญ์พึงสันนิษฐานเถิดว่าปหานทั้ง ๓ ประการนั้น เป็นกิจแห่งพระอริยมรรคญาณทั้งสิ้น ด้วยปริยายนามดังนี้ เปรียบอาการดุจหนึ่งบรมกษัตราธิราชอันพิฆาตฆ่าซึ่งพระยาอันเป็นปัจจามิตรเสียแล้วแลได้ปราบดาภิเษก การทั้งปวงที่กระทำมาตราบเท่าถึงสำเร็จราชสมบัตินั้นแม้ว่าผู้อื่นจากบรมกษัตริย์กระทำก็ดี ชนทั้งปวงก็ย่อมกล่าวว่า บรมกษัตริย์สิ้นทั้งนั้น ฉันใดก็ดี นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า ปหานทั้ง ๓ ประการ มีวิกขัมภนปหานเป็นอาทิ เป็นกิจแห่งพระอริยมรรคญาณดุจดังนั้น 


สิ้นใจความในปหานกิจเท่านี้



  จักถวายวินิจฉัยในบท คือสัจกิริยาสืบต่อไป 


  สักฉิกิริยา มีประเภท ๒ ประการคือ โลกิยสัจฉิกิริยา กระทำอารมณ์ให้แจ้งฝ่ายโลกิยะ ๑ 


  คือโลกุตตรสัจฉิกิริยา กระทำอารมณ์ให้แจ้งฝ่ายโลกุตตระ ๑ 


  ในโลกิยสัจฉิกิริยานั้น มีประเภท ๒ ประการ คือ ทัสสนะสัจฉิกิริยา ๑ ภาวนาสัจฉิกิริยา ๑ 


  พระโยคาพจรถูกต้องซึ่งฌานมีปฐมฌานเป็นอาทิด้วยฌานสัมผัสส์ คือรู้แจ้งว่าฌานนี้อาตมาะได้ ดังนี้ก็ได้ชื่อว่าโลกิยสัจฉิกิริยา 


  ประการหนึ่งธรรมทั้งหลายใด แม้ว่าจะให้เกิดในสันดานแห่งตน ดุจหนึ่งว่าวิญญาณแลมรรคแลผลนั้นก็ดี แต่ทว่าบุคคลหารู้ด้วยญานแห่งตน มิได้ถือเอาแต่คำผู้อื่นด้วยสามารถกำจัดเสียซึ่งโมหะอันปกปิดไว้ซึ่งธรรมทั้งหลายนั้น แลธรรมทั้งหลายนั้นก็ได้ชื่อว่าอันบุคคลกระทำให้แจ้งด้วยโลกิยสัจฉิกิริยา 


  กิริยาอันพระโยคาพจรเห็นพระนิพพาน ในขณะแห่งพระโสดาปัตติมรรคบังเกิดชื่อว่า ทัสสนะสัจฉิกิริยา ทัสสนะนั้นเป็นชื่อแห่งพระโสดาปัตติมรรค เพราะเหตุเห็นพระนิพพานก่อนพระอริยมรรคเบื้องบน ๆ ฝ่ายโคตรภูญาณนั้น แม้ว่าเห็นพระนิพพานก่อนพระโสดาปัตติมรรคก็ดี ก็ได้ชื่อว่าทัสสนะ เพราะเหตุว่า เห็นแล้วแลมิได้สำเร็จอันพึงกระทำ คือกำจัดกิเลสอย่างพระอริยมรรคนั้น กิริยาอันพระโยคาพจรเห็นพระนิพพาน ในขณะแห่งพระอริยมรรคตรัยเบื้องบน มีพระสกทาคามิมรรคเป็นอาทิชื่อว่า ภาวนาสัจฉิกิริยา ภาวนานั้น เป็นชื่อแห่งพระอริยมรรคเบื้องบน เพราะหตุว่าจำเริญในอารมณ์คือพระนิพพาน อันพระโสดาปัตติมรรคเห็นแล้วนั้น 


  ในที่นี้พระอาจารย์ประสงค์เอาแต่สัจฉิกิริยา ๒ ประการ คือทัสสนะสัจฉิกิริยา แลภาวนาสัจฉิกิริยา เหตุดังนั้น นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า ภาวนากระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ด้วยสามารถแห่งทัสสนะภาวนาทั้ง ๒ นั้น เป็นกิจแห่งพระอริยมรรคญาณนี้สิ้นความในสัจฉิกิริยาเท่านั้น ฝ่ายภาวนากิจนั้นเล่า ที่พระอาจารย์เจ้าประสงค์กล่าวในที่นี้ก็มี ๒ ประการคือ โลกิยภาวนาประการ ๑ โลกุตตรภาวนาประการ ๑ 


  ล้ำภาวนา ๒ นั้น พระโยาคาพจรยังศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นฝ่ายโลกิยะให้บังเกิด แลอบรมสันดานด้วย ศีล สมาธิ ปัญญานั้นชื่อว่าโลกิยภาวนา 


  พระโยคาพจรยังศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นฝ่ายโลกุตตระให้บังเกิด แลอบรมสันดานด้วยโลกุตตรศีลเป็นอาทินั้น ชื่อว่าโลกุตตรภาวนา 


  ในที่นี้พระอาจารย์ประสงค์เอาแต่โลกุตตรภาวนา คำที่ว่ามานี้ยุติด้วยคำภายหลัง เมื่อพระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ ยังศีล สมาธิปัญญาอันโลกุตตระให้บังเกิดแล้ว ก็อบรมสันดานแห่งพระอริยบุคคล ด้วยโลกุตตรศีลเป็นต้นนั้น ด้วยภาวนาเป็นสหชาตาทิปัจจัย เหตุใดเหตุดังนั้น อันว่าโลกุตตรภาวนานี้แลได้ชื่อว่า เป็นนิจแห่งพระอริยมรรคญาณ 


  วินิจฉัยในกิจ ๔ มีปริญญากิจเป็นต้น สิ้นความโดยสังเขปเท่านี้ 


   อันว่าปริจเฉทเป็นคำรบ ๒๒ ชื่อว่า ญาณทัสสนะวิสุทธิเทศในอธิการแห่งปัญญาภาวนา ในคัมภีร์พระวิสุทธิมรรค อันพระพุทธโฆษาจารย์เจ้ารจนาไว้ เพื่อประโยชน์จะให้บังเกิดปราโมทย์ยินดีแห่งสัปปุริสชน ก็ยุติการจบบริบูรณ์เท่านี้ 


   “ปญฺญาภาวนาย โก อานิสํโส”  พระพุทธโฆษาจารย์เจ้าจึงวิสัชชนาในปัญหากรรม คือคำปุจฉาถามว่า ธรรมดังฤๅเป็นอนิสงส์แห่งปัญญาภาวนา 


   ในที่นี้ยากที่จะสำแดงโดยพิสดารให้เสร็จสิ้นได้ จะสำแดงแต่ใจความโดยสังเขป 


   “นานากิเลสวิทฺธํสนํ”  กิริยาที่พระโยคาพจรกำจัดเสียซึ่งกิเลสต่าง ๆ มีสักกายทิฏฐิเป็นอาทิ ด้วยวิกขัมภนปหาน แลตทังคปหานจำเดิมแต่กำหนดซึ่งนามแลรูป อันนี้นักปราชญ์พึงรู้ว่าเป็นอานิสงส์แห่งโลกิยปัญญาภาวนา 


   “อริยมคฺคกฺขเณ”  พระโยคาพจรกำจัดเสียซึ่งกิเลสต่าง ๆ มีสังโยชน์เป็นอาทิ ในขณะบังเกิดแห่งพระอริยมรรคทั้ง ๔ อันนี้แลเป็นอานิสงส์แห่งโลกุตตรปัญญาภาวนา 


   “น เกวลญฺจ”  ใช่จะประสงส์เอาแต่ภาวะกำจัดกิเลส เป็นอานิสงส์แห่งปัญญาภาวนาแต่เท่านั้นหาบ่มิได้ 


   “อริยผลรสานุภาวนํปิ”  แม้ว่ากิริยาอันพระอริยบุคคลได้เสวยรสแห่งพระอริยสามัญญผลทั้ง ๔ มีพระโสดาปัตติผลเป็นต้น ก็ได้ชื่อว่าเป็นอานิสงส์แห่งปัญญาภาวนา 


   “ทฺวิหากาเรหิ รสานุภาวนํ”  แลกิริยาอันเสวยรส แห่งอริยผลนั้นมี ๔ ประการ คือ เสวยรสแห่งอริยผล ประพฤติเป็นไปในมัคควิถีประการ ๑ คือเสวยรสแห่งอริยผล อันเป็นไปด้วยสามารถแห่งผลสมาบัติประการ ๑ เป็นรสแห่งพระอริยผล ๒ ประการด้วยกัน 


   มีกระทู้ความในปัญญา ๙ ประการ ท่านตั้งไว้เพื่อประโยชน์จะสำแดงให้แจ้งความ ซึ่งว่าพระอริยผลประพฤติเป็นไปในผลสมาบัติ 


   ปฐมปัญหานั้นว่า ผลสมาบัตินั้นเป็นดังฤๅ ทุติยปัญหานั้นว่าบุคคลดังฤๅเข้าไปสู่ผลสมาบัติ ตติยปัญหานั้นว่า บุคคลดังฤๅมิได้เข้าสู่ผลสมาบัติ 


   จตุตถปัญหานั้นว่า บุคคลเข้าสู่สมาบัตินั้น เพื่อประโยชน์ดังฤๅ 


   ปัญจมปัญหานั้นว่า กิริยาอันเข้าซึ่งผลสมาบัตินั้นเป็นดังฤๅ 


   ฉัฏฐมปัญหานั้นว่ากิริยาที่จะตั้งอยู่ในผลสมาบัตินั้นด้วยอาการดังฤๅ 


   สัตตมปัญหานั้นว่า จะออกจากผลสมาบัตินั้นด้วยอาการดังฤๅ 


   ฉัฏฐมปัญหานั้นว่า ธรรมดังฤๅเกิดในลำดับแห่งผล 


   นวมปัญหานั้นว่า ผลนั้นเกิดในลำดับแห่งผลดังฤๅ 


   ซึ่งถามในปฐมปัญหาว่า คือผลสมาบัตินั้นเป็นดังฤๅ วิสัชนาว่ากิริยาอันประพฤติเป็นไป แห่งพระอริยผลฌานด้วยแห่งอัปปนาคือ อันบังเกิดเป็นอารมณ์น้อมจิตเข้าสู่พระนิพพานนั้นแล ชื่อว่าผลสมาบัติ 


   ในทุติยปัญหา กับตติยปัญหา ว่าบุคคลดังฤๅเข้าซึ่งผลสมาบัติแลบุคคลดังฤๅมิได้เข้าซึ่งผลสมาบัติ ท่านวิสัชนาเป็นปัจฉาสตินัยคือวิสัชนาข้างตติยปัญหาก่อน แล้วจึงย้อนวิสัชนา ทุติยปัญหาต่อภายหลัง ว่าปุถุชนทั้งปวงมิได้เข้าซึ่งผลสมาบัติเหตุดังฤๅ เหตุผลสมาบัตินั้น อันปุถุชนทั้งปวงยังมิได้ถึง พระอริยทั้งปวงเข้าสู่ผลสมาบัติ เหตุผลสมาบัตินั้นพระอริยบุคคลได้แล้ว 


   ถ้าจะว่าโดยพิเศษเป็นแผนก พระอริยเข้าเบื้องบน ๆ มีพระสกทาคามีเป็นต้น ก็มิได้เข้าซึ่งผลสมาบัติเบื้องต่ำ ๆ มีพระโสดาปัตติผลเป็นต้น เหตุผผลสมาบัติเบื้องต่ำนั้น ระงับจากสันดานเพราะว่าถึงซึ่งภาวะเป็นบุคคลอันต่างไปแล้ว 


   ฝ่ายพระอริยบุคคลเบื้องต่ำ ก็มิอาจเข้าสู่ผลสมาบัติเบื้องบนได้เหตุยังไปมิได้ถึง 


   นักปราชญ์พึงสันนิษฐานเป็นแท้ว่า พระอริยบุคคลทั้งปวงเฉพาะเข้าได้แต่ผลสมาบัติแห่งตน ๆ 


   ในปัญหาคำรบ ๔ ที่ว่าบุคคลเข้าสู่สมาบัติเพื่อประโยชน์ดังฤๅนั้นวิสัชนาว่า บุคคลมีประโยนช์จะอยู่สบายในอัตตาภาพอันเห็นประจักษ์ในปัจจุบันนั้น จึงเข้าสู่ผลสมาบัติ 


   มีสาธกอุปมาเปรียบคำว่า บรมกษัตริย์อันเสวยความสุขในสิริราชสมบัติ แลเทพยดาอันเสวยสุขในทิพยสมบัติ ฉันใดก็ดี ฝ่ายพระอริยสาวกทั้งหลาย ก็กำหนดซึ่งกาลเวลาด้วยมนสิการว่า อาตมาจะเสวยซึ่งโลกุตตรสุข แล้วก็เข้าสู่ผลสมาบัติ ในขณะอันปรารถนาก็มีอุปไมยดังนั้น 


   

   แลตั้งอยู่ในสมาบัติด้วยอาการดังฤๅ แลออกจากสมาบัติด้วยอาการดังฤๅนั้น วิสัชชนาโดยลำดับกิริยาที่พระอริยบุคคลเข้าสู่สมาบัตินั้นด้วยอาการ ๒ คือมิได้มนสิการซึ่งอารมณ์อันอื่นจากพระนิพพาน ๑ คือกระทำซึ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์ไว้ในใจ ๑ 


   นักปราชญ์พึงรู้ลำดับแห่งกิริยา อันพระอริยบุคคลจะเข้าสู่ผลสมาบัติดังนี้ 


   พระอริยสาวกผู้มีประโยชญ์ ด้วยผลสมาบัตินั้นพึงเข้าสู่ที่รโหฐานเป็นที่ควรแก่การวิเวก แล้วมีจิตออกจากอารมณ์ต่าง ๆ แลเร้นอยู่ในพระกรรมฐาน พึงพิจารณาสังขารจำเดิมแต่อุทยัพพญาณเป็นอาทิตราบเท่าถึงอนุโลมญาณ อันว่าวิตสันดานแห่งพระอริยสาวก อันมีลำดับพระวิปัสสนาประพฤติเป็นไปดังนี้ ก็เข้าไปในอารมณ์คือพระนิโรธ ด้วยสามารถแห่งผลสมาบัติ ในลำดับแห่งพระโคตรภูญาณอันเป็นสังขารเป็นอารมณ์ 


   อนึ่งพระเสขบุคคล มีพระโสดาบันเป็นอาทิ พิจารณาสังขารด้วยอุทยัพพยญาณเป็นต้นดังกล่าวมานี้ เมื่อพระอัปปนาจะบังเกิดก็เกิดเป็นจิตแท้จะบังเกิดมรรคจิตหาบ่มิได้ เพราะเหตุว่ามีอัชฌาสัยน้อยไปในผลสมาบัติเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารโดยแท้ จะเจริญพระวิปัสสนา เพื่อจะให้ถึงซึ่งพระอริยมรรคเบื้องบนนั้นยังบ่มิได้ก่อนอาศัยเหตุนี้ มรรคจิตจึงไม่บังเกิดแท้จริง บังเกิดแต่ผลที่อาตมาได้ไว้แต่ก่อนนั้น 


   อนึ่งมีคำอาจารย์ พวกอภัยคีรีวาสีกล่าวไว้ฉะนี้ ว่าแต่พระเสขบุคคลคือพระโสดาบัน มีความดำริว่าอาตมาจะเข้าซึ่งผลสมาบัติปรารภเจริญพระวิปัสสนา ก็เป็นพระอนาคามีบุคคลไป 


   พึงให้นักปราชญ์รู้แท้กล่าวแก้อาจารย์เหล่านั้นดังนี้ว่า ถ้าท่านจะถือเอาอธิบายดังนั้น ก็ยังไม่คงอยู่แต่เพียงนั้น แม้พระอนาคามีบุคคลเมื่อเจริญพระวิปัสสนา เพื่อจะเข้าสู่สมาบัติก็ผลัดตัวไปเป็นพระอรหันต์ ๆ ก็จะผันแปรไปเป็นพระปัจเจกโพธิ์ ๆ ก็จะไปเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้า ก็จะได้โดยลัทธิแห่งท่าน เหตุดังนั้นอันคำอาจารย์พวกนี้ บ่มิควรที่จะถือเป็นประมาณได้ คำพระอาจารย์ทั้งหลายก็ห้ามในพระบาลี เหตุดังนั้นคำอภัยคีรีอาจารย์นั้น นักปราชญ์อย่าพึงเอา พึงถือเอาคำมีผลจิตแท้จริงบังเกิดแก่พระเสขบุคคลอันเข้าสู่ผลสมาบัติ มรรคจิตจะบังเกิดบ่มิได้ คำนี้แลนักปราชญ์พึงถือเป็นประมาณได้ 


   ประการหนึ่งพระอริยสาวกเจ้าทั้งปวง เมื่อแรกได้พระอริยมรรคมีพระโสดาปัตติมรรคเป็นอาทิ แลพระอริยมรรคนั้น ยุติในปฐมฌานคือประกอบด้วยฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปิตี สุข เอกกัคคตาเหมือนด้วยปฐมฌาน พระอริยผลอันบังเกิดในผลสมาบัติวิถีนั้นก็ประกอบด้วยองค์ฌาน ๕ เหมือนด้วยองค์ปฐมฌาน ผิว่าพระอริยมรรคอันพระอริยสาวกได้นั้น เหมือนด้วยทุติยฌานเป็นต้นอันใดอันหนึ่ง คือมละองค์มีวิตกวิจารย์เป็นอาทิอันหนึ่งนั้น อันว่ากิริยาอันพระอริยบุคคลเข้าสู่ผลสมาบัติก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้ 


   สภาวะตั้งอยู่ในผลสมาบัตินั้น ก็ตั้งอยู่ด้วยอาการ ๓ คือมิได้มนสิการ ซึ่งนิมิตทั้งปวง 


   อธิบายว่า มิได้เอารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเป็นอารมณ์ ๑ 


   คือกำหนดกาลแต่ก่อนเข้าสู่ผลสมาบัตินั้นว่า อาตมาจะอยากจากสมาบัติในกาลมีชื่อโพ้น ๑ 


   เมื่อกาลมีกำหนดนั้นยังไปมิได้ตราบใด ก็ตั้งอยู่ในสมาบัตินั้นด้วยอาการ ๓ ดังกล่าวมานี้ 


   กิริยาที่จะออกผลสมาบัตินั้นเล่า ก็ออกด้วยอาการ ๒ คือกระทำมนสิการ ซึ่งสังขารธรรมทั้งปวง มีรูปนิมิตเป็นต้น เป็นอารมณ์ประการ ๑ แลข้อที่กระทำมนสิการ ซึ่งนิมิตทั้งปวง มีรูปนิมิตทั้งปวงเป็นอารมณ์นั้น จิตอันนั้นจะเอานิมิตทั้งปวงเป็นอารมณ์ได้ ในขณะเดียวขณะอันออกจากสมาบัตินั้นหามิได้โดยแท้ แต่ทว่าคำซึ่งมนสิการซึ่งนิมิตทั้งปวงนั้นว่า ด้วยสามารถสงเคราะห์เอาซึ่งอารมณ์ทั้งปวงหานิยมบ่มิได้ตามแต่จะปรากฏ เหตุดังนั้นถ้าจะเอาใจความ ก็คือนิมิตอันใดอันหนึ่งมีกรรมนิมิตเป็นอาทิที่เป็นอารมณ์แห่งภวังคจิต ติดพันมาแต่แรกปฏิสนธิในปัจจุบันภพนั้น เมื่อพระอริยสาวกมละอารมณ์ คือพระนิพพาน แลกระทำมนสิการซึ่งอารมณ์ มีกรรมนิมิตเป็นอาทิ กิริยาที่ออกจากผลสมาบัติก็มีด้วยภวังคจิตนั้น 


   

   ผล ๆ บังเกิดในลำดับแห่งธรรมดังฤๅนั้น วิสัชชนาว่า ผลจิตแท้จริงเกิดในลำดับแห่งผลก็มีบ้าง บางทีภวังคจิตบังเกิดในลำดับแห่งผลก็มี อนึ่งผลนั้นที่บังเกิดในลำดับแห่งมรรคก็มี ผลบังเกิดในลำดับแห่งผลก็มี ผลบังเกิดแห่งโคตรภูก็มี ผลบังเกิดในลำดับแห่งเนวสัญญานาสัญญายนะก็มี ล้ำผลทั้งปวงอันบังเกิดในลำดับแห่งมรรคนั้น เฉพาะได้แต่มรรควิถี ๆ นั้น ผลจิตบังเกิด ๒ ขณะ ๓ ขณะ ผลที่บังเกิดเป็นปฐมนั้นชื่อว่าเกิดในลำดับแห่งผลอันบังเกิดภายหลัง ๆ นั้น ชื่อว่าเกิดในลำดับแห่งผลอันบังเกิดก่อน ๆ 


   ในผลสมาบัติวิถีนั้นเล่า ผลที่บังเกิดแรกนั้นในลำดับแห่งโคตรภู ๆ ในที่นี้ได้แก่อนุโลมญาณ อันถือเอาสังขารเป็นอารมณ์สมด้วยวาระพระบาลีอันสมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธเจ้าตรัสพระสัทธรรมเทศนา ในพระคัมภีร์พระมหาปัฏฐานว่า 


   “อรหโต อนุโลมํ ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย เสกฺขานํ อนุโลมํ ผลสมาปตฺตยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย” 

   แปลเนื้อความว่า อนุโลกจิตแห่งพระอรหันต์ เป็นอนันตรปัจจัยแก่ผลสมาบัติแห่งพระอรหันต์ อนุโลมจิตแห่งพระเสขบุคคลเป็นอนันตรปัจจัยแก่ผลสมาบัติแห่งพระเสขบุคคล ดังนี้ปราชญ์พึงรู้เถิดว่า โคตรภูที่นำหน้าผลสมาบัตินี้ได้แก่อนุโลมจิตตามวาระพระบาลีในคัมภีร์พระมหาปัฏฐานนั้น 


   เมื่อพระอริยสาวกเจ้า เข้าซึ่งนิโรธสมาบัตินั้น แลออกจากนิโรธ แลออกจากนิโรธสมาบัตินั้นด้วยผลจิตอันใด คือพระอนาคามิผลก็ดี พระอรหัตตผลก็ดีตามสมควรแก่บุคคล พระอนาคามิผล แลพระอรหัตตผลนั้นแล ได้ชื่อว่าเกิดในลำดับแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะแม้ว่าล่วงไปถึง ๗ วันแล้วก็ดีก็ได้ชื่อว่าเกิดในลำดับ เพราะเหตุมิได้มีจิตอื่นบังเกิดขึ้นในระหว่าง ๗ นั้น ผลจิตทั้งปวงที่กล่าวมาแล้วนั้น ยกเสียแต่ผลจิตอันเกิดในมรรควิถี เหลือนั้นได้ชื่อว่าอันเป็นไปด้วยสามารถแห่งผลสมาบัติทั้งสิ้น   “เอวเมตํ มฺคฺคมิ ถิยํ”  อันว่าผลจิตนั้นประพฤติเป็นไปโดยอาการ ๒ ด้วยสามารถบังเกิดในมรรควิถีแลผลสมาบัติวิถี ด้วยประการดังนี้ 


   “นิโรธสมาปตฺติสมาปชฺชนสมตฺถตา”  กิริยาที่เสวยรสแห่งอริยสามัญญผลที่จะเป็นปัญญาภาวนานิสงส์ สุดแต่เพียงนั้นหาบ่มิได้ แม้ว่าภาวนาสามารถเพื่อจะเข้าซึ่งนิโรธสมาบัติก็ดี นักปราชญ์พึงรู้ว่าจัดเป็นอานิสงส์แห่งปัญญาภาวนา 


   จึงมีปัญหากรรม เพื่อจะสำแดงให้ปรากฏแห่งนิโรธสมาบัติในคำวังเขปนั้นว่า  “กา นิโรธสมาปตฺติ”  ธรรมดังฤๅ ชื่อว่านิโรธสมาบัติบุคคลดังฤๅเข้าถึงนิโรธสมาบัติมิได้ บุคคลเข้านิโรธสมาบัติได้นั้น เข้าได้ในภพดังฤๅ บุคคลเข้านิโรธสมาบัตินั้นเพื่อประโยชน์ดังฤๅ อนึ่งกิริยาที่เข้านิโรธนั้นด้วยอาการดังฤๅ เมื่อเข้าแล้วแลจะตั้งอยู่ในนิโรธนั้น ด้วยอาการดังฤๅ ออกจากนิโรธนั้น น้อมไปในธรรมดาดังฤๅ อนึ่งบุคคลรู้กระทำกาลกิริยา กับบุคคลผู้เข้าในนิโรธนั้น จะแปลกกันดังฤๅ อนึ่งนิโรธสมาบัตินั้นเป็นสังขตธรรมหรือ ๆ เป็นอสังจตธรรม อนึ่งจะว่าจะเป็นโลกิยธรรมหรือ ๆ จะว่าเป็นโลกุตตรธรรม จะว่าเป็นนิปผันธรรมหรือ ๆ จะว่าเป็นอนิปผันธรรม สิริเป็นปัญหากรรม ๑๐ ข้อ 


   วิสัชนาในปฐมปัญหานั้นว่า กิริยาอันมิได้ประพฤติเป็นไปแห่งจิตแลจิตสิกทั้งหลาย ด้วยสามารถดับไปโดยอนุกรมนั้นแล ชื่อว่านิโรธสมาบัติ 


   ในทุติยปัญหา แลตติยปัญหา คือถามว่าบุคคลดังฤๅ เข้านิโรธสมาบัติมิได้นั้น ท่านวิสัชนาตติยปัญหาก่อน เพราะเหตุเป็นครุฏฐาน แล้วจึงกลับวิชนาทุติยปัญหาต่อภายหลัง เพราะเป็นอครุฏฐาน อย่างบุคคลผู้รู้ทาง บอกมรรคาให้แก่ผู้อื่นว่า  “วามํ มุญฺจ ทกฺขิณํ คณฺห”  ว่าท่านจงมละเสียซึ่งทางซ้าย แล้วจึงถือเอาซึ่งทางขวา 


   มีคำวิสัชนาว่าบุคคลที่เป็นปุถุชนทั้งปวงก็ดี พระโสดาบันบุคคลทั้งปวงก็ดี พระสกทาคามิบุคคลทั้งปวง แม้ว่ามีปกติได้ซึ่งอัฏฐสมาบัติก็ดี ก็บ่มิอาจเพื่อเข้านิโรธสมาบัติได้เหมือนกันกับบุคคลอันมิได้ซึ่งอัฏฐสมาบัติ เพราะว่ายังมิได้เป็นองค์ปริปุรณาจารีคือกระทำให้บริบูรณ์ในสมาธิอาศัยเหตุได้มละเสียซึ่งกามฉันท์เป็นอาทิ อันเป็นข้าศึกแก่สมาธินั้น ด้วยสมุจเฉทปหาน แลสภาวะที่จะกระทำให้บริบูรณ์ในสมาธินั้น อาศัยแก่มละกามฉันท์เป็นอาทิขาดด้วยแท้ 


   อนึ่ง พระอนาคามีบุคคลอันเป็นสุกขวิปัสสกะก็ดี พระอรหันต์อันเป็นสุกขวิปัสสกะก็ดี ก็บ่มิอาจเพื่อขะเข้านิโรธได้ เพราะเหตุมีแต่กำลังวิปัสสนาสิ่งเดียว หากำลังสมาธิคืออัฏฐสมาบัติบ่มิได้ 


   สภาวะอาจเพื่อจะเข้านิโรธสมาบัติได้นั้น อาศัยแก่บริบูรณ์กำลัง ๒ ประการ คือวิปัสสนาแลสมาธิ บุคคล ๒ จำพวก คือ พระอนาคามีบุคคล อันมีปกติได้ซึ่งอัฏฐสมาบัติจำพวก ๑ พระขีณาสพบุคคลอันมีปกติได้ชื่งอัฏฐสมาบัติจำพวก ๑ อาจเพื่อจะเข้าได้ซึ่งนิโรธสมาบัติ เพราะเหตุประกอบด้วยกำลัง ๒ ประการ 


   ข้อความที่กล่าวมานี้ ยุติด้วยพระบาลีอันพระะรรมเสนาบดีกล่าวเป็นอุเทศวารไว้ในคัมภีร์พระปฏิสัมภิทามรรคว่า  “ทฺวีหิ พเลหิสมนฺ นาคตตฺตา ฯลฯ นิโรธสมาปตฺติยา ญาณนฺติ”  แปลเนื้อความว่าปัญญาอันเจริญด้วยวสีสามารถ เหตุประกอบด้วยคุณสัมปทา ๔ คือกำลังสองประการ ๑ คือระงับแห่งไตรพิธสังขาร ๑ คือประพฤติเป็นไปแห่งโสฬสญาณประการ ๑ คือประพฤติเป็นไปแห่งนวานุรุบุรพวิหารสมาบัติประการ ๑ ชื่อว่าญาณอันเป็นไปเพื่อจะเข้าซึ่งนิโรธ 


   แลคุณสัมปทากอปรด้วพละ ๒ เป็นอาทินี้ ก็เฉพาะมีแก่พระอริยบุคคล ๒ จำพวก คือพระอนาคามีบุคคล คือพระขีณาสพบุคคลอันมิได้เหตุใดเหตุดังนั้น จึงเฉพาะเข้านิโรธได้ แต่พระอริยบุคคล ๒ จำพวก จำพวกอื่นบ่มิอาจเข้านิโรธได้ 


   มีคำนิเทศวารพิศดารแห่งอุทเทศวาระบาลี กำลังทั้ง ๒ ประการนั้นได้แก่สมถพละ ๑ วิปัสสนาพละ ๑ 


   จึงมีคำปัญหากรรม   “กตมํ สมถพลํ”  ธรรมดังฤๅชื่อว่าสมฤพละ 


   วิสัชนาว่า กิริยาอันมิได้ฟุ้งซ่านใด คือจิตเป็นเอกัคคตารมณ์ด้วยอำนาจแห่งเนกขัมมวิตก ฉันข่มเสียซึ่งกายฉันท์ ผลอำนาจแห่งกุศลจิตตุปบาทอันมีโลกะเป็นประธาน ประพฤติเป็นไปด้วยอาการข่มเสียซึ่งกามฉันท์ กิริยาที่มิได้ฟุ้งซ่านคือเอกกัคคตาจิต ข่มเสียซึ่งกามฉันท์นี้ได้ชื่อว่าสมถพละ ด้วยอรรถว่าระงับซึ่งปัจจนิกธรรมมีกามฉันท์เป็นอาทิ และมิได้กัมปนาการด้วยปฏิปักขธรรม 


   อนึ่ง อันว่าสภาวะมิได้ฟุ้งซ่านอันใด กล่าวคือเอกัคคตาจิตตั้งมั่นด้วยอำนาจพยาบาทวิตก อันข่มสียซึ่งวิตกพยาบาท และอำนาจแห่งกุศลจิตตุปบาท อันมีอโทสะเป็นประธาน อันประพฤติเป็นไปด้วยอำนาจข่มเสียซึ่งพยาบาทนั้น อย่างนั้นก็ได้ชื่อว่าสมถพละโดยอรรถอันนี้ 


   อนึ่ง กิริยาอันมิได้ฟุ้งซ่านอันใด กล่าวคือเอกัคคตาจิตสมาทานตั้งมั่นด้วยอำนาจอาโลกสัญญา อันบังเกิดด้วยกระทำอารมณ์ให้ปรากฏเป็นพระอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เหตุข่มเสียได้ซึ่งถีนมิทธะแล้วและกระทำไว้ในใจให้ดี 


   อนึ่ง สภาวะมิได้ฟุ้งซ่านอันใด กล่าวคือเอกัคคตาจิตตั้งมั่นด้วยอำนาจแห่งจิตสมาทานพระรัตนตรัยมั่น ฆ่าเสียได้ซึ่งอุทธัจจะก็ดีสภสวะมิได้ฟุ้งซ่านอันใด กล่าวคือเอกัคคตาจิตตั้งมั่นด้วยสามารถแห่งโยคาพจรผู้พิจารณา ซึ่งสละสังขารแล้วและหายใจออก และหายใจเข้าสำเร็จด้วยอานาปาสติ อันถึงซึ่งสภาวะเป็นยอดแห่งกิริยาที่ข่มเสียซึ่งมิจฉาวิตกทั้งปวงก็ดี 


   และกิริยาอันมิได้ฟุ้งซ่าน กล่าวคือเอกัคคตาจิตตั้งมั่นดังนี้ ๆ ก็ได้ชื่อว่าสมถพละ ด้วยอรรถาธิบายดุจกล่าวแล้ว 


   พระพุทธโฆษาจารย์เจ้าสำแดงซึ่งสมถพละ ด้วยสามารถแห่งอุปาจารฌาน ดุจพรรณนามาฉะนี้แล้ว บัดนี้ปรารถนาเพื่อจะสำแดงสมถพละนั้น ด้วยสามรถอันถึงซึ่งกำลังอันตั้งมั่น อันข้าศึกทั้งหลายในภายนอกบ่มิอาจครอบงำย่ำยีได้ ด้วยอำนาจแห่งอัปปนาสมาธิสมบัติ ๘ ประการ จึงตั้งกระทู้ปัญหาวาระบาลีว่า  “สมถพลนฺติ เกนตฺเถนสมถพลํ”  แปลคำปุจฉาว่า  “ยํ สมถพลํ”  อันว่ากำลังสมถะอันใด  “วุตฺตํ”   อันอาจารย์กล่าวไว้   “ตํ สมถพลํ”  อันว่ากำลังสมถะนั้น ด้วยอรรถาธิบายเป็นดังฤๅ 


   จึงวิสัชนาเป็นใจความสังเขปว่า สมาธิอันสัมปยุตด้วยฌาน คือสมาบัติ ๘ ประการ คือปฐมฌานจิตตั้งมั่น มิได้ไหวด้วยปัญจนิวรณ์ธรรมทุติยฌานจิตตั้งมั่น อันมิได้ไหวด้วยวิตกวิจาร ตติฌาณสมาธิจิตตั้งมั่นมิได้ไหวด้วยปีติ จตุตถฌานสมาธิจิตตั้งมั่นมิได้ไหวด้วยสุขโสมนัส เอกัคคตาจิตในอากาสานัญจายตสมาธิมิได้ไหวด้วยรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา อัตตสัญญาวิญญาณัญจายตนสมาธิมิได้ไหวด้วยอากาสานัญจายนะ อากิญจัญญายตนสมาธิจิต มิได้ไหวด้วยวิญญาณัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนสมาธิมิได้หวั่นไหวด้วยอากิญจัญญายตนะ และจิตสมาทานตั้งมั่นมิได้จลาจลหวั่นไหว เพราะเหตุอุทธัจจะและกองสรรพกิเลสธรรม อันสหรคตด้วยอุทธัจจะและปัญจขันธ์ทั้งหลาย  “อิทํ อกปฺปนียตํ”  อันว่ากิริยาอันมิได้ฟุ้งซ่าน คือสภาวะแห่งจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว ได้นามบัญญัติชื่อว่าสมถะพละนี้ โดยอรรถาธิบายว่า ตั้งมั่นมิได้หวั่นไหวด้วยปัจจนิกธรรมดังพรรณนามานี้แล้ว ก็สิ้นความในสมถะพละนิเทศวารเท่านี้ 


   จึงมีคำปุจฉาในวิสัชนาพลนิเทศวารว่า  “กตมํ วิปสฺสนาพลํ”  กำลังพระวิปัสสนานั้นคือสิ่งดังฤๅ 


   วิสัชนาว่า พระวิปัสสนา ๗ ประการ 


   คือ อนิจจานุปัสสนา ๑ ทุกขานุปัสสนา ๑ อนัตตานุปัสสนา ๑ นิพพิทานุปัสสนา ๑ วิราคานุปัสสนา ๑ นิโรธานุปัสสนา ๑ ปฏินิสสัคคานุปัสสนา ๑ รวมกันเป็น ๗ ประการด้วยกัน 


   “ยา ปญฺญา”  อันว่าปัญญาอันใดแห่งพระโยคาพจรอันพิจารณาเห็นอนิจจลักษณะ คือขยวยะวิปัสสนามิเที่ยงแห่งขันธ์ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และอายตนะมีจักขุเป็นอาทิ และชรามรณะธรรมทั้งปวงล้วนเป็นอนิจจัง ด้วยอรรถว่าบังเกิดขุ้นแล้วก็สิ้นไป เกิดในอดีตฉิบหายไปในอดีต บ่มิทรมานได้มาถึงปัจจุบัน เกิดในปัจจุบันบ่มิได้ไปถึงอนาคต เกิดในอนาคตก็ดับไปในที่เกิดนั้น ๆ 


   สา ปญฺญา ”  อันว่าปัญญานั้น คือพิจารณาเห็นอนิจจลักษณะดังชื่อว่าอนิจจานุปัสสนา 


   ปัญญาพิจารณาเห็นสังขารธรรมรูปเป็นอาทินั้น ว่ากอปรไปด้วยทุกข์โดยสภาวะที่พิลึกพึงกลัว เหตุอันความเกิดและความดับหากเบียดเบียนและทุกข์โดยสภาวะที่พิลึกพึงกลัว เหตุอันความเกิดและความดับหากเบียดเบียนและทุกข์อันเกิดในจตุราบาย และพื้นแห่งโรคมีจักขุโรคเป็นอาทิปัญญาพิจารณาเห็นโดยทุกขลักษณะดังนี้ ชื่อว่าทุกขานุปัสสนา 


   ปัญญาอันพิจารณาเห็นสังขาร มีรูปเป็นอนัตตลักษณะโดยอรรถว่าสูญเปล่าจากแก่นสาร โดยใช่ตัวใช่ตนใช่สัตว์ใช่บุคคลมิได้อยู่ในอำนาจแห่งตน เปล่าจากคนพาลปริกัปป ชื่อว่าอนัตตานุปัสสนา 


   ปัญญาอันพิจารณาเห็นสังขารทุกข์ แล้วแลเหนื่อยหน่ายในสังขารธรรมเพระเห็นโทษดังกล่าวแล้ว ได้ชื่อว่านิพพิทานุปัสสนา 


   ปัญญาพิจารณาเห็นความปราศจากกำหนัดในสังขาร ชื่อว่าวิราคานุปัสสนา 


   ปัญญาพิจารณาเห็นเนือง ๆ ในคุณพระนิพพานอันเป็นที่ดับแห่งสังขาร ชื่อว่านิโรธานุปัสสนา 


   ปัญญาอันพิจารณาในที่สละอาลัยในสังขาร มีรูปเป็นอาทิ ชื่อว่าปฏินิสสัคคานุปัสสนา 


   และพระอนุปัสสนาทั้ง ๘ ประการ มีอนิจจานุปัสสนาเป็นอาทิดังพรรณนามาฉะนี้ แต่ละอัน ๆ ชื่อว่าวิปัสสนาพละ 


   ข้อความที่พรรณนามานี้ ได้อรรถธิบายแต่วิปัสสนาศัพท์ อรรถแห่งพลศัพท์ยังมิได้ปรากฏก่อน 


   จึงมีคำปุจฉาด้วยอรรถพลศัพท์ว่า  “เอกตฺเถน วิปสฺสนาพลํ”  พระอนุปัสสนาพละนั้น โดยอรรถาธิบายเป็นดังฤๅ 


   วิสัชนาว่า วิปัสสนาพละคือจิตตั้งมั่น อันข้าศึกบ่มิอาจเพื่อจะครอบงำให้กัมปนาการหวาดไหวได้ จึงได้ชื่อว่าวิปัสสนาพละ 


   อธิบายว่า พระอนิจจานุปัสสนาพิจารณาเห็นสังขารธรรมว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แล้ว ก็มิได้หวาดไหวเพราะวิปลาส คืออนิจจสัญญาอันสำคัญว่าเที่ยง 


   ทุกขานุปัสสนา อนัตตานุปัสสนา พิจารณาเห็นธรรมสังขารธรรมเป็นทุกข์ว่าหาแก่นสารบ่มิได้แล้ว ก็มิหวาดไหวเพราะข้าศึก คือวิปลาสสัญญาสำคัญว่ามีสุข และสำคัญว่าตัวตนในสังขาร 


   ปัญญาอันพิจารณาเห็นแต่เหนื่อยหน่ายถ่ายเดียวแล้ว ก็บ่มิได้ไหวเหตุข้าศึกคือตัณหาอันมีในสังขารมีรูปเป็นอาทิ 


   ปัญญาอันพิจารณาปราศจากราคะคือกำหนดมิหวาดไหว เพราะข้าศึกราคะ 


   ปัญญาพิจารณานิโรธ คือพระนิพพานอันเป็นที่ดับสังขารมิได้ไหวเพราะข้าศึก คือตัณหาสมุทัย 


   ปัญญาพิจารณาสละอาลัยในสังขาร มิได้ไหวเพราะข้าศึก คืออาทานประทาน อันถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิ 


   ปัญญาอันพิจารณาเห็นแจ้งในสังขารธรรมทั้งปวงแล้ว มิได้ไหวเพราะเหตุอวิชชาและกองสรรพกิเลสธรรม อันสหรคตอวิชชาและรูปจตุขันธ์ และกอปรด้วยอวิชชา 


   “อิทํ วิปสฺสนาพลํ”  อันว่าสภาพแห่งพระอนุปัสสนาปัญญามิได้จราจล เพราะปัจจนิกธรรมมีสำคัญว่าเที่ยงเป็นอาทิ เพราะครอบงำเสียซึ่งปัจจนิกธรรมมทั้งปวงแล้วและตั้งมั่นดังนี้ เชื่อว่าวิปัสสนาพละ 


   แลคุณสัมปทาคำรบ ๒ ชื่อว่าระงับสังขาร ๓ ประการนั้น มีนิเทศวารปุจฉาว่า สังขาร ๓ ประการนั้น คือสิ่งดังฤๅ 


   วิสัชนาว่า สังขารทั้ง ๓ นั้น คือ วจีสังขาร ๑ กายสังขาร ๑ จิตจสังขาร ๑ 


   และวจีสังขารนั้นได้แก่วิตกวิจาร เป็นพนักงานผู้ตกแต่งซึ่งวจีเภท อธิบายว่า เมื่อบุคคลกล่าวถ้อยคำอันใดอันหนึ่ง ก็อาศัยแก่วิตกวิจารยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ พิจารณาก่อนแล้วจึงออกวจีเภท คือ วาจาเมื่อภายหลังอาศัยเหตุนี้ อันว่าวิตกวิจารนั้นจึงได้นามบัญญัติว่าวจีสังขาร 


   กายสังขารนั้น ได้แก่จิตตขวาโยธาตุ คืออัสสาสะ ปัสสาสะ ลมหายใจออกหายใจเข้า และลมอัสสาสะวาตปัสสาสะวาตนั้น ได้นามบัญญัติชื่อว่ากายสังขาร โดยบทวิคคะหะ  “กาเยน สงฺขริยนฺตีติ กายสงฺขารา”  แปลว่า   “เย อสฺสาสปสฺสาสา”  อันว่าลมอัสสาสะและปัสสาสะทั้งหลายใด  “กาเยน”  อันนามกายกล่าวคือจิตแลรูปกายคือสหชาตรูป  “สงฺขริ ยนฺติ”  ตกแต่งด้วยสามารถเป็นชนกปัจจัย และสหชาตปัจจัย เหตุใดเหตุดังนั้น อันว่าลมอัสสาสะวาตและปัสสาสะวาตจึงได้ชื่อว่ากายสังขาร 


   อนึ่ง ลมอัสสาสะวาตและปัสสาสะวาตนั้น เมื่อบังเกิดในกายประพฤติเนื่องด้วยกาย จึงได้ชื่อว่ากายสังขาร ยุติด้วยวาระบาลีอันพระธรรมทินนาเถรีภิกษุณีกล่าวไว้แก่วิสาขาอุบาสกว่า   “อสฺสาสปสฺสาสาโข อาวุโส วิสาข กายิกา เอเต ธมฺมา กายปฏิพทฺธา ตสฺมา อสฺสาสปสฺสาสา กายสงฺขารา” 

   จิตตสังขารนั้นได้แก่สัญญาเวทนา โดยวิคคหะว่า  “จิตฺเตน สงฺขริยนฺติ จิตฺตสงฺขารา”  แปลว่า   “เย ธมฺมา”  อันว่าธรรมใด  “จิตฺเตน”  อันจิต  “สงฺขริยนฺติ”  ตกแต่ง เหตุใดเหตุเหตุดังนั้น อันว่าธรรมทั้งหลายนั้น  “จิตฺตสงฺขารา”  ชื่อว่าจิตตสังสาร ๆ ได้แก่สัญญาและเวทนา 


   อธิบายว่า สัญญาเป็นพนักงานหมายอารมณ์ เวทนาเป็นพนักงานเสวยรสแห่งอารมณ์ เมื่อบังเกิดก็อาศัยจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นอุปาทปัจจัยให้บังเกิด ๆ ในจิต ประพฤติเนื่องด้วยจิตได้ชื่อว่าตกแต่ง จึงได้นามบัญญัติชื่อว่าจิตตสังขารในที่นี้ ยุติด้วยวาระพระบาลี  “สญฺญา จ เวทนา จ เจตสิกา เอเต ธมฺมา จิตฺตปฏิพทฺธา ตสฺมา สญฺญา จ เวทนา จ จิตฺตสงฺขาราติ”   


   และวจีสังขาร คือวิตกวิจารนั้นระงับไปในขณะหนึ่ง เมื่อพระอริยสาวกเข้าสู่ทุติยฌานสมาธิ กายสังขารคือลมหายใจเข้าออกนั้นระงับในขณะเมื่อสู่จตุตถาฌานสมาธิ   “ตสฺมา อสฺสาสปสฺสาสา กายสงฺขารา”  เพราะเหตุฉะนั้น อัสสาสะปัสสาสะลมมหายใจออกและลมหายใจเข้าจึงได้นามบัญญัติชื่อว่ากายสังขาร 


   จิตตสังขาร คือสัญญาเวทนา ระงับไปในขณะเมื่อเข้านิโรธสมาบัติปัญญาอันมีวสีสามารถชำนาญ กอปรด้วยระงับสังขาร ๓ ประการ โดยลำดับพรรณนามาฉะนี้ ก็เป็นอุปการูปนิสสัยคุณสัมปทาในนิโรธสมบัติ 


   นิเทศวารปุจฉาในคุณสัมปทา ข้อความที่ว่าวสีภาวนาเป็นไปด้วยญาณจิรยา ๒๖ และญาณจริยา ๑๖ นั้น คือสิ่งใดบ้าง 


   วิสัชนาว่า พระอนุปัสสนา ๘ ประการ คือ อนุปัสสนา ๗ ประการ มีอนิจจานุปัสสนาเป็นอาทิ มีปฏินิสสัคคานุปัสสนาเป็นปริโยสานที่กล่าวแล้วในวิปัสสนาพละนั้น จัดเป็นฌาณจริยาละอัน ๆ และวิวัฏฏนฺปัสสนาปัญญา อันพิจารณาเห็นพระนิพพานอันปราศจากกรรมวัฏฏ์ คือ อภิสังขารเจตนา อวิชชา ตัณหา อุปาทาน นามและรูปเป็นอาทิ จัดเป็นญาณจริยาอันหนึ่ง เป็นคำรบ ๘ 


   ฝ่ายโลกิยญาณจริยา ๑ พระอริยมรรคญาณ ๔ พระอริยผลสมาบัติญาณ ๓ จัดเป็นญาณจริยาละอัน ๆ เป็นโลกุตตรญาณจริยา ๘ ประการคือ ญาณจริยาฝ่ายโลกิยะ โลกุตตตระ ๘ เข้ากันเป็นญาณจริยา ๑๖ เป็นอุปนิสสยูปการ แก่พระนิโรธญาณ 


   นิเทศวารปุจฉาในคุณสัมปทา ชื่อว่าสมาธิจริยา ๙ นั้น คือธรรมดังฤๅ 


   วิสัชนาว่า รูปพจรอัปปนาฌาณพจร ๔ คือปฐมฌานก็ได้ชื่อว่าสมาธิจริยา 


   อธิบายว่า เป็นไปแห่งพระอัปปนาสมาธิ ทุติฌาน ตติยฌาน จตุตถฌานก็ดี ก็ได้ชื่อว่าสมาธิจริยาละอัน ๆ 


   อรูปสมาธิบัติ ๔ ประการ คืออากาสานัญจายตนสมาบัติ และวิญญาณัญจายตนสมาบัติ และอากิญจัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ก็จัดเป็นสมาธิจริยาละอัน ๆ รูปาพจรฌาน ๔ อรูปาพจรฌาน ๔ เข้ากันเป็นสมาธิจริยา ๓ ประการ แต่ฝ่ายพระอัปปนาสมาธิ 


   อันว่าองค์ฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปิติ สุข เอกัคคตา อันเป็นไปในบุรพภาคคืออุปจาร มีอาวัชชนะต่าง ๆ เพื่อจะได้ซึ่งพระอัปปนา คือปฐมฌาน อันประกอบด้วยองค์คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตาก็ดีเป็นไปในอุปจาร เพื่อจะได้ซึ่งพระอัปปนา คือทุติยฌาน คติฌาน จตุตถฌาน และอรูปสมาบัติทั้ง ๔ ก็ดี ก็จัดเป็นสมาธิจริยาอันเดียว โดยสำคัญเป็นอุปาจารสมาธิ ก็ครบจำนวนถ้วน ๙ กับทั้งพระอัปปนาสมาธิ ๘ ประการนั้น 


   และพระสมาธิจริยา ๘ ประการดังพรรณนามานี้ ก็จัดเป็นอุปการูปนิสสัยคุณสัมปทา ประกอบในนิโรธสมาบัติฌาน 


  บุคคลที่มีสัทธาทิอินทรีย์อยู่ข้างอ่อน เจริญซึ่งปฐมมรรคด้วยสามารถแห่งพระวิปัสสนาอันมิได้กล้าแล้ว และมาสู่ภาวะเป็นพระโสดาบันบุคคลคือตั้งอยู่ในพระโสดาปัตติผล พระอริยบุคคลอย่างนี้ได้นามชื่อว่า สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน 


  อธิบายว่า ถ้ายังมิได้พระอรหัตต์ในชาตินั้น จะเที่ยวท่องถือเอาปฏิสนธิกำเนิด ในสุคติภพ คือกามาพจรสวรรค์ แลมนุษย์สุคติเจือกันอีกเป็น ๗ ชาติ ก็จะกระทำที่สุดแห่งสกลวัฏฏทุกข์ คือได้พระอรหัตต์ในชาติเป็นคำรบ ๗ นั้น 


  บุคคลที่มีอันทรีย์เป็นปานกลาง เจริญปฐมมรรคให้บังเกิดด้วยวิปัสสนาอันเป็นมัชฌิมแล้วแลถึงซึ่งพระโสดาปัตติผล พระโสดาบันบุคคลอย่างนี้ ชื่อว่า โกลังโกละโสดาบัน ด้วยอรรถว่าจะออกจากตระกูลแล้วและไปสู่ตระกูลเล่า จึงได้ชื่อว่า โกลังโกละ 


  คำอธิบายว่า จำเดิมแต่กระทำให้แจ้ง ซึ่งพระโสดาปัตติผลแล้วก็มิรู้เกิดในตระกูลอันต่ำช้าลามกเลย จะบังเกิดในมหาโภคตระกูล แลโกลัง 


   

  ขึ้นไป ตราบเท่าถึง ๖ ชาติ ก็จะสำเร็จพระอรหัตต์ในชาติเป็นคำรบ ๖ 


  ถ้าบุคคลมีสัทธาทิอินทรีย์อันกล้าขึ้นกว่านั้น เจริญปฐมมรรคปัญญาด้วยวิปัสสนาอันกล้าแล้ว แลได้พระโสดาปัตติผล เป็นเอกพีชีโสดาบันจะไปยังภพกำเนิด ในสุคติภพ แลได้พระโสดาปัตติผล เป็นเอกพีชีโสดาบันจะไปยังภพกำเนิด ในสุคคติภพ คือมนุษย์ก็ดีสวรรค์ก็ดี อีกชาติเดียวก็จะได้พระอรหัตต์ สิ้นสังขารทั้งปวง 


  ในคัมภีร์ปรมัตถมัญชุสา ฏีกาพระวิสุทธิมรรค มีกระทู้ความปุจฉาว่าธรรมดังฤๅเป็นนิยมให้พระโสดาบันบุคคลมีประเภทเป็น ๓ สถานะฉะนี้ 


  วิสัชนาว่า พระวิปัสสนาแห่งพระอุปริมรรคตรัยเบื้องบนหาก็นิยมให้มีประเภทเป็น ๓ ดังนั้นแท้จริง 


  ผิว่าวิปัสสนาปัญญา อันพิจารณาสังขารธรรม เพื่อจะให้ถึงซึ่งมรรคตรัยเบื้องบนมีกำลังกล้าก็นิยมให้พระโสดาบันบุคคลนั้นเป็นเอกพีชี 


  ผิว่าวิปัสสนาปัญญา หากจะอ่อนลงกว่านั้นก็นิยมให้เป็นโกลังโกละถ้าอ่อนนักลงกว่านั้น ก็นิยมให้เป็นสัตตักขัตตุปรมะ 


  บุคคลผู้เจริญมรรคปัญญาเป็นคำรบ ๒ ได้สำเร็จโลกุตตรผลเป็นอริยบุคคลชื่อว่าสกทาคามี 


  อธิบายว่า ถ้ายังมิได้อรหัตต์ในชาตินั้น จะจุติจากอัตตภาพนี้แล้วแลบังเกิดในเทวโลก จุติจากเวทโลก แล้วจะกลับมาเอาปฏิสนธิในมนุษย์สุคติอีกคราวหนึ่ง จึงจะสำเร็จแก่พระอรหัตต์สิ้นวัฏฏทุกข์ 


  ข้อความที่ซึ่งว่าจะกลับมาถือเอาปฏิสนธิ ในมนุษย์สุคติอีกคราวหนึ่งนั้น เป็นนิยมให้เว้นเสียซึ่งพระสกทาคามีบุคคล ๔ จำพวก แล้วเฉพาะถือเอาแต่จำพวกเดียว 


  แท้จริงพระสกทาคามีบุคคลบางพระองค์ ได้พระสกทาคามิผลในมนุษย์โลกนี้แล้วก็ได้พระอรหัตต์ดับขันธปรินิพพานในมนุษย์โลก นี้บางพระองค์ได้พระสกทาคามิผลในมนุษย์โลกนี้แล้ว จุติขึ้นไปบังเกิดในเทวโลกจึงได้พระอรหัตต์บางพระองค์ได้พระสกทาคามิผล ในเทวโลกแล้ว ก็ได้พระอรหัตต์ ปรินิพพานในโลกนั้น บางพระองค์ก็ได้พระสกทาคามิผลในเทวโลกแล้ว จุติลงมาเอาปฏิเอาปฏิสนธิในมนุษย์นี้ จึงได้พระอรหันตต์ 


  แลพระอริยบุคคล ๔ จำพวกที่กล่าวมานี้ ก็ได้นามบัญญัติชื่อว่าพระสกทาคามีบุคคล แต่ทว่าพระอาจารย์มิได้ประสงค์เอา ด้วยบทว่า  “สกึเทว”  ที่แปลว่าจะกลับมาเอาปฏิสนธิในมนุษย์นี้คราวหนึ่งนั้นประสงค์เอาแต่พระสกทาคามีบุคคลที่ได้พระสกทาคามิผลในมนุษย์นี้แล้ว แลจุติไปบังเกิดในเทวโลกอยู่ตราบเท่ากำหนดอายุแล้ว จุติจากเทวโลกกลับเอาปฏิสนธิในมนุษย์นี้คราวหนึ่ง จึงได้พระอรหัตต์ จัดเป็นสกทาคามีบุคคลเป็นคำรบ ๖ พระอาจารย์ถือเอาด้วยบทคือ  “สกึเทว”  ในที่นี้ 


  บุคคลผู้จำเริญมรรคปัญญาเป็นคำรบ ๓ แล้วได้สำเร็จแก่โลกุตตรผลนั้น ได้นามชื่อว่า อนาคามีบุคคล 


  อธิบายว่า ถ้ายังมิได้พระอรหัตต์ในชาตินั้น จะได้บังเกิดในพรหมโลก แล้วจะมิได้กลับมาเอาปฏิสนธิในกามโลกนี้เลย จึงได้ชื่อว่าอนาคามี 


  แลพระอนาคามีบุคคล ที่มีปกติมละเสียซึ่งกามโลกนี้แล้ว แลตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปทาน ได้กิเลสปรินิพพานในสุทธาวาสพรหมโลกนั้นมีประเภท ๕ จำพวก คืออันตราปรินิพพายีจำพวก ๑ คือ อุปหัจจปรินิพพายีจำพวก ๑ คือสสังขารปริพพายีจำพวก ๑ คืออสังขารปรินิพพายีจำพวก ๑ คืออุทธังโสโตอกนิฏฐคามีจำพวก ๑ เข้ากันเป็น ๕ จำพวก โดยอินทรีย์เวมัตต์ คือสภาวะกล้าแลอ่อนแห่งสัทธาอินทรีย์ อันยังปัญญาวิมุตติให้เกือบแก่ 


  อธิบายว่า พระอนาคามีจำพวกใด บังเกิดในสุทธาสภพอันใดอันหนึ่งแล้ว ยังมิถึงท่ามกลางอายุ ก็ได้สำเร็จแก่กิเลสปรินิพพาน คือได้พระอรหัตต์ พระอนาคามีจำพวกนี้แลได้นามชื่อว่า อันตราปรินิพพายีเป็นปฐม 


  พระอนาคามีบุคคลจำพวกใด บังเกิดในสุทธาวาสอันใดอันหนึ่งแล้ว ต่อล่วงถึงท่ามกลางอายุจึงได้พระอรหัตต์ พระอนาคามีบุคคลจำพวกนี้ ชื่ออุปหัจจปรินิพพายี เป็นคำรบ ๒ 


  พระอนาคามิบุคคลจำพวกใด เมื่อยังพระอรหัตตมรรคให้บังเกิดได้โดยง่ายสบายมิได้ลำบาก พระอนาคามีบุคคลจำพวกนี้ ชื่อว่าสสังขารปรินิพพายีเป็นคำรบ ๓ 


  พระอนาคามีบุคคลจำพวกใด เมื่อยังพระอรหัตตมรรคให้บังเกิดก็ให้บังเกิดด้วยยาก พระอนาคามีบุคคลนั้น ชื่อว่าอสังขารปรินิพพายีเป็นคำรบ ๔ 


  พระอนาคามีบุคคลจำพวกใด บังเกิดในสุทธาวาสเบื้องต่ำ ๆ แล้วมิได้พระอรหัตต์ในสุทธาวาสเบื้องต่ำๆ นั้น จุติในสุทธาวาสเบื้องต่ำที่เกิดแล้ว ก็ขึ้นไปบังเกิดในสุทธาวาสเบื้องบน ๆ ตราบเท่าถึงชั้นอกนิฏฐแล้วจึงได้พระอรหัตต์ในอกนิฏฐภพนั้น พระอนาคามีบุคคลจำพวกนี้ชื่อว่าอุทธังโสโตอกนิฏฐคามีเป็นคำรบ ๕ 


  ในคัมภีร์ฎีกาจัดเป็นประเภทให้วิเศษเฉพาะอีกเล่าว่า นักปราชญ์พึงรู้จตุกกะ ชื่ออุทธังโสโตอกนิฏฐคามิจตุกกะ เพื่อจะได้รู้ซึ่งประเภทแห่งพระอนาคามีบุคคลทั้งหลายดังนี้ 


  พระอนาคามีบุคคลจำพวกใด ชำระสุทธาวาสเทวโลกทั้งหลาย ๕ จำเดิมแต่ชั้นอวิหาแล้วก็ไปบังเกิดในชั้นอกนิฏฐ จึงได้พระอรหัตต์ พระอนาคามีบคคลจำพวกนี้ชื่อว่า อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี 


  อธิบายว่า มีกระแสตัณหาแลกระแสวัฏฏะในเบื้องบน แลไปสู่อกนิฏฐเป็นที่ ๑ 


  พระอนาคามีบุคคลจำพวกใด ชำระสุทธาวาสเทวโลกเบื้องต่ำ ๓ ชั้นเสร็จแล้ว ก็ขึ้นไปชั้นสุทัสสีสุทธาวาส จึงได้พระอรหัตต์พระอนาคามีบุคคลจำพวกนี้ ได้นามบัญญัติชื่อว่า อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี 


  อธิบายว่า มีกระแสตัณหาแลกระแสวัฏฏะในเบื้องบน แต่ทว่าไปบ่มิได้ไปถึงชั้นอกนิฏฐ เป็นที่ ๒ 


  พระอนาคามีบุคคลจำพวกใด จุติจากอาตมาภาพนี้แล้ว ก็ไปบังเกิดในชั้นอกนิฏฐที่เดียวก็ได้พระอรหัตต์ พระอนาคามีบุคคลจำพวกนี้ชื่อว่าอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เป็นที่ ๓ 


  พระอนาคามีบุคคลจำพวกใด เกิดในสุทธาวาสเบื้องต่ำ แต่อวิหาตราบเท่าถึงสุทัสสี เกิดในชั้นใดก็ได้พระอรหัตต์ในชั้นนั้น พระอนาคามีบุคคลจำพวกนี้ ชื่อว่าอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เป็น ๔ 


  ประเภทที่กล่าวมานี้ชื่อว่า อุทโธโสโตอกนิฏฐคาตุกกะ 


  อนึ่งพระอนาคามีบุคคลทั้งหลาย อันเกิดในชั้นสุทธาวาสอันเป็นปฐมคือชั้น อวิหา อันมีอายุได้พันมหากัปป์ มีประเภท ๑๐ อย่าง 


  คือพระอนาคามีบุคคลที่ได้พระอรหัตต์ ในลำดับที่ได้เกิดนั้นจัดเป็นอย่าง ๑ 


  ที่เนิ่นไปกว่านั้น แต่ทว่ายังไม่ถึงท่ามกลางอยู่ คือที่สุด ๕๐๐ มหากัปป์ ก็ได้พระอรหัตต์นั้นจัดเป็นอย่าง ๑ ที่พอถึงท่ามกลางอายุที่สุด ๕๑๐ กัปป์ จึงได้พระอรหัตต์จัดเป็นอย่าง ๑ เป็น ๓ อย่างด้วยกัน ชื่อว่าอันตราปรินิพพยายี 


  พระอนาคามีบุคคลที่ถึงท่ามกลางอายุคือที่สุด ๕๐๐ มหากัปป์ แล้วจึงได้พระอรหัตต์จัดเป็นอย่าง ๑ ชื่อว่าอุปหัจจปรินิพพายี 


  พระอนาคามีบุคคลที่มิได้พระอรหัตต์ ในชั้นอวิหาสุทธาวาสทรมานอยู่ถ้วนถึงพันมหากัปป์แล้ว จุติขึ้นไปบังเกิดในสุทธาวาสเบื้องบน คือชั้นอตัปปา จึงได้พระอรหัตต์จัดเป็นอย่าง ๑ ชื่อว่าอุทธังโสโตเป็นคำรบ ๕ จำพวกด้วย 


  แจกเป็นอสังขารปรินิพพายี ก็ได้ทั้ง ๕ อย่าง เป็นสสังขารปรินิพพายี ก็ได้ทั้ง ๕ อย่าง สิริเป็นพระอนาคามีบุคคล ๑๐ อย่างแต่ชั้นอวิหาสุทธาวาส 


  ในชั้นอตัปปามีอายุได้ ๒ พันมหากัปป์ ในชั้นสุทัสสีมีอายุได้ ๔ พันมหากัปป์ก็ดี ในชั้นสุทัสสีอันมีอายุยืนได้ ๕ พันมหากัปป์ก็ดี ก็มีประเภทแห่งพระอนาคามีบุคคลชั้นะสิบ ๆ เข้ากันเป็น ๔๐ แต่ชั้นสุทธาวาสเบื้องต่ำทั้ง ๔ นั้น 


  ฝ่ายชั้นอกนิฏฐสุทธาวาสนั้น หาอุทธังโสตบ่มิได้ คงมีแต่อันตราปรินิพพายี ๓ จำพวก อุปหัจจปรินิพพายีจำพวก ๑ เป็นคำรบ ๔ 


  แจกเป็นอสังขารปรินิพพายี ๔ เป็นสสังขารปรินิพพายี ๔ เข้าด้วยกันเป็นพระอนาคามีบุคคล ๘ จำพวกในชั้นอกนิฏฐ์ สิริเป็น ๔๘ กับทั้งประเภทที่กล่าวในชั้นสทุธาวาสเบื้องต่ำทั้ง ๔ ด้วยกัน 


  พระโยคาพจรผู้เจริญพระอริยมรรคเป็นคำรบ ๔ คือพระอรหัตต์บางพระองค์เป็นสัทธาวิมุตติ คือกระทำศรัทธาเป็นใหญ่แล้วก็พ้นจากกิเลสบางพระองค์เป็นปัญญาวิมุตติ คือพ้นจากกิเลสด้วยปัญญาเป็นใหญ่เป็นประธาน บางพระองค์เป็นอุภโตภาภาควิมุตติ 


  อธิบายว่า พ้นจากรูป ด้วยอรูปสมบัติ แลพ้นจากนามกายคือกองกิเลส ด้วยอรหัตต์จึงได้นามบัญญัติชื่อว่า อุภโตภาควิมุตติ 


  บางพระองค์ก็ทรงไตรวิชชา บางองค์ก็ทรงฉฬภิญญา บางองค์ก็ถึงประเภทแห่งจตุปฏิสัมภิทา เป็นมหาขีณาสพอันประเสริฐเป็นขีณาสพบุคคล ๖ อย่างโดยสังเขป จัดโดยพิสดารตั้งแต่แรกโสดาบันบุคคลนั้นมา โสดาบันบุคคลที่จัดเป็น ๓ จำพวก คือ สัตตักขัตตุปรมะก็ดี โกลังโกละก็ดีเอกพีซีก็ดี แต่ละพวก ๆ แจกเป็นพวกละสี่ ๆ ด้วยประเภทแห่งปฏิปทา ๔ มีทุกขา ปฏิปทาทันธาภิญญาเป็นอาทิสิริเป็น ๑๒ 


  พระสกทาคามีบุคคลที่พ้นจากกิเลส ด้วยสุญญตวิโมกข์ คือเอาอนัตตาเป็นอารมณ์ ในขณะแห่งวุฏฐานคามีวิปัสสนา ในมรรควิถีสืบต่อเข้าด้วยพระสกทาคามีมรรคก็จัดเป็น ๔ จำพวกด้วยประเภทแห่งประฏิบัติ ๔ ที่พ้นจากกิเลสด้วยนิมิตตวิโมกข์ คือเอาทุกขังเป็นอารมณ์ก็ดี ก็มีประเภทละสี่ ๆ สิริเป็นสกทาคมีบุคคล ๑๒ จำพวกด้วยกัน 


  ฝ่ายพระอรหัตต์มีประเภท ๑๒ ด้วยสามารถแห่งวิโมกข์ ๓ แลปฏิปทา ๔ เหมือนกับพระสกทาคามี แล้วแจกเจือสัทธาธุระก็ได้ ๑๒ ปัญญาธุระก็ได้ ๑๒ แจกด้วยไตรวิชา แลฉฬภิญญา แลปฏิสัมภิทาก็ได้สิ่งละ ๑๒ สิริเป็นพระอรหัตต์ ๖๐ ทัศ 


  แลพระอริยบุคคลเจ้าทั้งหลายที่พรรณามานี้ เป็นพระโสดาบัน ๒๔ พระสกทาคามี ๑๒ พระอนาคามี ๔๘ พระอรหัตต์ ๖๐ สิริเป็นอริยบุคคลได้ ๑๔๔ กับทั้งพระปัจเจกสัมพุทธเจ้า ๑ แลพระสัพพัญญูพุทธเจ้า ๑ จึงรวมพระอริยบุคคลทั้งสิ้นเป็น ๑๔๖ ด้วยกัน 


  กิริยาที่สำเร็จซึ่งสภาวะเป็นอริยะ แห่งพระอริยบุคคลทั้งหลายนั้นก็สำเร็จด้วยโลกุตตรปัญญาภาวนา 


   “เตน วุตฺตํ”  เหตุดังนั้น พระพุทธโฆษาจารย์เจ้าผู้รจนาคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคจึงได้กล่าวไว้ว่า 


   “อาหุเนยฺยภควาทิสิทฺธิปิ อิมิสฺสา โลกุตฺตรปญฺญภาวนาย อานิสํโสติ เวทิตพฺโพ” 

  แปลความว่า กิริยาที่สำเร็จคุณมีชื่อว่า  “อาหุเนยฺย”  เป็นอาทิก็เป็นอานิสงส์แห่งโลกุตตรปัญญาภาวนา  “เอวํ อเนกานิสํสา”  อันว่ากิริยาอันเจริญซึ่งอริยปัญญานี้ มีผลานิสงส์เป็นปริยายจะนับประมาณมิได้ด้วยประการดังนี้ 


  เหตุใด เหตุดังนั้น นักปราชญ์ผู้ประกอบด้วยวิจารณะปัญญาพึงอุตสาหะกระทำซึ่งความเสน่หารักใคร่ จงรักภักดียิ่งนักในทางพิธีที่เจริญซึ่งพระโลกุตตรปัญญานั้นเถิด 


  แสดงมาด้วยปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ ปริจเฉทเป็นคำรบ ๒๓ ก็จบข้อความตามวาระพระบาลี ในคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคบั้นปลายยุติการแต่เพียงนี้แล 




พุทฺธโฆสคุณปกาสกเวยฺยากรณํ 
  ไวยากรณ์ประกาศคุณของพระพุทธโฆษาจารย์



   ปรมวิสุทฺธิสทฺธาทุทฺธิวิริยปฏิมณฺฑิเตน สีลาจารชฺวมทุทวาทิสมุทยสมฺทิเตน สกสมยสมยนุตรคหาณาชฺโฌคาหนสมตฺเถน ปญฺญาเวยฺยตฺติยสมนฺนาคเตน ติปิฎกปริยตฺติปฺปเภเทสาฏฺกเถสตฺตถุสาสเน อปฺปฏิหตญาณปฺปภาเวน มหาเวยฺยกรเณนกรณสมฺปตฺติขนิตสุขวินิคฺตมธุโรฬารวจนลาวณฺณยุตฺเตน ยุตฺตมุตฺตวาทินา วาทิวเรน หมาถวินา ปฏินฺนปฏิสมฺภิทาปริวาเร ฉฬภิญฺญาปฏิสมฺภิทาทิเภทคุณปฏิมณฺทิเต อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม อปฺปฏิหตพุทฺธินํ เถรานํ สปฺปทีปานํ เถรานํ มหาวิหารวาสีนํ สาลงฺการภูสิเตน วิปุลวิสุทฺธพุทฺธินา พุทฺธโฆโสติ ครูหิ คหิตนาคเธยฺเยน เถเรน ปุรณฺฑเขฏกวตฺตพฺเพน กโต วิสุทฺธิมคฺโคนาม ฯ 


   


   


   


สจฺจาธิฏฺฐานคาถ 



   ตาว ติฏฺาตุ โลกสฺมึ       โลกนิตฺถรเณสินํ 


   ทสฺเสนฺโต กุลปฺปตฺตานํ       นยํ สีลวิสุทฺธิยา 


   ยาว พุทฺโธติ นามมฺปิ       สุทฺธจิตฺตสฺส ตาทิโน 


   โลกสฺมึ โลกเชฏฺสฺส       ปวตฺตตี มเหสิโนติ ฯ 

   


คำแปล 


   วิสุทฺธิมคฺโค นาม  คัมภีร์นี้มีชื่อว่าวิสุทธิมรรค  “พุทฺธโฆโสติ ครูหิ คหิตนามเธยฺเยน เถเรน ปุรณฺฑเขฏกวตฺตพฺเพน กโต”   อันพระเถระมีนามาภิไธยที่ครูทั้งหลายได้ถือเอาว่า พุทธโฆษะ คือมีกิตติคุณปัญญาอันกึกห้องดุจสมเด็จพระพุทธเจ้าในคราวพุทธสมัย ซึ่งมีพระชนม์อยู่แลเรียกว่าพระพุทธโฆษาจารย์อันบัณฑิตพึงกล่าวว่า เปรียบประดุจเป็นปุรัณฑเชฏกะ คือโล่ห์อันมีอำนาจของขัตติยราชได้รจนาตกแต่งไว้   “ปรมวิสุทฺธสทฺธาพุทฺธิวิริยปฏิมณฺฆิเตน”  แลพระพุทธโฆษาจารย์นั้นประกอบด้วยคุณ คือศรัทธาแลปัญญาแลความเพียรอันบริสุทธิ์อย่างยิ่ง อันสมุทัยแห่งคุณมีศีลแลมารยาทแลความซื่อตรงแลความอ่อนน้อมเป็นต้น ให้บังเกิดขึ้นพร้อมแล้ว แลสามารถจะหยั่งลงในการถือลัทธิความรู้ของตน แลลัทธิความรู้ของผู้อื่น  “ปญฺญาเวยฺยตฺติสมนฺนาคเตน”  ประกอบด้วยความฉลาดเฉียบแหลมด้วยปัญญา มีอนุภาพแห่งญาณปัญญาอันไม่มีอันตรายขจัดสกัดกั้นได้ในศาสนธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา อันมีประเภท คือพระปริยัติไตรปิฎก พร้อมทั้งอรรถกถา  “มหาเวยฺยยากรเณน”  เป็นผู้รู้คัมภีร์ไวยากรณ์ใหญ่ คือศัพทศาสตร์คัมภีร์สัทธาวิเศษทั้งปวง แลประกอบด้วยถ้อยคำอันกลมเกลี้ยงอันไพเราะยิ่ง ซึ่งเคลื่อนออกแล้วโดยง่าย อันกรณสมบัติคือบุญเป็นที่เกิดก่อสร้างให้บังเกิดแล้ว  “ยุตฺตมุตวาทินา”  มีปกติกล่าวซึ่งธรรมอันควรแลธรรมเป็นวิมุตติหลุดพ้น มีปกติกล่าวถ้อยคำอันประเสริฐ  “มหากวินา”   เป็นนักปราชญ์มหากวีแตกฉานไปในสุตะกวี คือรู้สดับจำ อัตถะกวี รู้คิดอรรถข้อความ จินตะกวี รู้คิดประพันธ์ตกแต่งปฏิภาณกวี รู้กล่าวเจรจาโต้ตอบแก้ไขด้วยปัญญาอันคล่องแคล่วพร้อมองค์ ของนักปราชญ์กวีทั้งสี่  “เถรานํมหาวิหาร”  คือเป็นเครื่องอลงการของวงศ์พระเถระเจ้าทั้งหลายผู้มีปกติอยู่ในมหาวิหาร อันเป็นประทีปวงศ์ของพระเถระเจ้าแลพระเถระเหล่านั้น เป็นผู้มีปัญญาไม่มีอันตราย ขจัดขัดข้องได้ ในอุตตริมนุสสธรรมอันยิ่งของมนุษย์ คืออริยมรรคอริยผลอันประดับด้วยคุณอันประเภทแห่งธรรม มีอภิญญาหก แลปฏิสัมภิทาเป็นต้น อันแวดล้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณอันแตกฉาน 


   “วิปุลวิสุทฺธิพุทฺธินา”  แลพระผู้เป็นเจ้าพระพุทธโฆษาจารย์นั้นเป็นผู้มีพุทธิ อันไพบูลย์กว้างขวางแลบริสุทธิ์วิเศษ 


   “พุทฺโธติ นามมปิ”  แม้พระคุณนามว่า พระพุทธเจ้าดังนี้  “มเหสิโน”  ของสมเด็จพระศรีสักยมุนีบรมศาสดา ผู้แสวงซึ่งคุณใหญ่มีศีลมีคุณเป็นต้น 


   “สุทฺธจิตฺตสฺส ตาทิโน โลกเชญสฺส”  ผู้มีกมลจิตอันบริสุทธิ์ผ่องใสมีตามทิคุณอันมั่นคงมิได้หวั่นไหวในโลกธรรม แลเป็นบรมโลกเชษฐ์คือ เป็นใหญ่ยิ่งวิเศษที่สุดในโลก  “ยาว โลกสฺมึ ปวตฺตติ ”  ยังเป็นไปในโลกอยู่ตราบเท่าถึงกาลเพียงใด 


   “ทสฺสนฺโต นยํ สีลวิสุทฺธิยา”  คัมภีร์พระวิสุทธิมรรคนี้แสดงอยู่ซึ่งนัยแห่งสีลวิสุทธิ แก่กุลบุตรทั้งหลาย ผู้แสวงหาธรรมอันเป็นเครื่องรื้อตนออกจากโลก  “ตาว ติฏฺตุ โลกสฺมึ”   จงตั้งดำรงอยู่ในโลกจนตราบเท่าถึงกาลเพียงนั้นเทอญ ฯ 


จบ 
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