
การศึกษาวิเคราะหคัมภรีมหายานสตูราลังการ 
 
 
 
 
 
 

โดย 

พระมหาพุทธรักษ   ปราบนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 
ภาควิชาภาษาตะวันออก 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปการศึกษา 2547 

ISBN 974 – 464 – 159 – 2 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



A CRITICAL STUDY OF THE MAHĀYĀNASŪTRĀLAðKĀRA 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 

Phramaha Puttharak   Prabnok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
DOCTOR OF PHILOSOPHY   

Department of Oriental Languages  
Graduate School 

SILPAKORN UNIVERSITY 
2004 

ISBN 974 – 464 – 159 – 2 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห
คัมภีรมหายานสูตราลังการ”  เสนอโดย พระมหาพุทธรักษ  ปราบนอก เปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 

 

..................................................................... 
             (รองศาสตราจารย ดร. จิราวรรณ คงคลาย) 

                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่ .........เดอืน ......................พ.ศ. ................. 

 

ผูควบคุมวิทยานิพนธ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สําเนียง  เล่ือมใส 
2. ศาสตราจารยวิสุทธ  บุษยกุล 

 
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
 
.................................................................... ประธานกรรมการ 
      (อาจารย ดร. สมบัติ  มั่งมีสุขศิริ) 
..................../......................./................ 
 
.................................................................... กรรมการ         ..............................................กรรมการ 
  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. สําเนียง เล่ือมใส)                       (ศาสตราจารย  วิสุทธ  บุษยกุล) 
..................../......................./................  ..................../......................./................ 
 
.................................................................... กรรมการ         ..............................................กรรมการ 
  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิรพัฒน  ประพันธวิทยา)          (พระสุธีธรรมานุวัตร) 
..................../......................./................  ..................../......................./................ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
ง

K 43315103 : สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 
คําสําคัญ : มหายานสูตราลังการ / โยคาจาระ 

พระมหาพุทธรักษ ปราบนอก : การศึกษาวิเคราะหคัมภีรมหายานสูตราลังการ                         
(A CRITICAL STUDY OF THE MAHĀYĀNASŪTRĀLAðKĀRA) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : 
ผศ. ดร.สําเนียง  เลื่อมใส และ ศ. วิสุทธ บุษยกุล. 615 หนา. ISBN 974-464-159-2 

วิทยานิพนธฉบับนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อจะศึกษาคัมภีรมหายานสูตราลังการทั้งในดานเนื้อหา
รูปแบบการแตง และศึกษาเปรียบเทียบกับเนื้อหาของคัมภีรพระไตรปฎก  
 ในตอนตนกลาวถึงความเชื่อของพระพุทธศาสนาดั้งเดิมและการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู
ความคิดทางมหายาน สํานักมาธยมิกะ และสํานักโยคาจาระ ตอจากนั้นมีการกลาวถึงคณาจารย
ตลอดจนคัมภีรที่เปนผลงานของคณาจารยของสํานักโยคาจาระ   

การศึกษาพบวา คัมภีรมหายานสูตราลังการประกอบดวยเนื้อหาสําคัญดังตอไปนี้ คือ 
ทรรศนะเรื่องสิ่งสัมบูรณ ทรรศนะเรื่องอวิทยาหรือมายา ทรรศนะเรื่องความจริง ทรรศนะเรื่องตถตา 
ทรรศนะเรื่องตรีกาย ทรรศนะเรื่องนิรวาณ ทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตว ทรรศนะเรื่องบารมี และ
ทรรศนะเรื่องโยคภูมิ    

การเปรียบเทียบเนื้อหาในคัมภีรมหายานสูตราลังการและคัมภีรพระไตรปฎกพบวา มีคํา
สอนที่เปนโครงสรางหลักคลายคลึงกัน แตมีการอธิบายคําสอนในแนวทางที่แตกตางกัน เชน ทรรศนะ
เรื่องสิ่งสัมบูรณ ทรรศนะเรื่องความจริง ทรรศนะเรื่องตรีกาย ทรรศนะเรื่องนิรวาณ และทรรศนะเรื่อง
โยคภูมิ สวนทรรศนะที่มีความคลายคลึงกันในการอธิบาย คือ ทรรศนะเรื่องบารมี เพราะคัมภีร
มหายานสูตราลังการเปนคัมภีรที่เสนอทรรศนะปรัชญาแบบสัมบูรณนิยม สวนคัมภีรพระไตรปฏก
ไมไดมีจุดประสงคที่จะนําเสนอทรรศนะทางปรัชญาแตมุงเสนอทรรศนะทางจริยศาสตรมากกวา  

รูปแบบการแตงคัมภีรมหายานสูตราลังการประกอบดวยบทรอยกรองและรอยแกว โดยใช
ฉันทลักษณทั้งสิ้น 15 ชนิด   ฉันทลักษณที่ใชแตงมีอยู 2 ประเภท คือ ฉันทวรรณพฤตติ์และมาตรา
พฤตต์ิ แตก็นิยมใชฉันทชนิดแรกมากกวา  เนื่องจากเปนคัมภีรที่นําเสนอทรรศนะทางปรัชญาไมใช
คัมภีรที่เปนวรรณคดี  จึงไมปรากฏการใชอลังการศาสตรมากนัก 

 
 
 

 

_________________________________________________________________________________ 
ภาควิชาภาษาตะวันออก                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                ปการศึกษา 2547 
ลายมือช่ือนักศึกษา ................................................... 
ลายมือช่ืออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 1. ............................................  2. ............................................. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
จ

K 43315103  :  MAJOR : SANSKRIT 
KEYWORD : MAHĀYĀNASŪTRĀLAṄKĀRA / YOGĀCĀRA  

PHRAMAHA PUTTHARAK PRABNOK : A CRITICAL STUDY OF THE 
MAHĀYĀNASŪTRĀLAṄKĀRA. THESIS ADVISORS : ASST.PROF. SAMNIANG 
LEURMSAI, Ph.D. AND PROF. VISUDH  BUSYAKUL. 615 pp. ISBN 974-464-159-2 

 
The purpose of the present dissertation is to undertake a study of the contents and 

compositional format of the Mahāyānasūtrālaïkāra, and to conduct a comparative study of the said 
text with similar contents as found in the Tripiñaka. 

It begins with the primary belief of the early Buddhism and the subsequent changes which 
led to the formation of Mādhyamika and Yogācāra schools of the Mahāyāna. Then a section dealing 
with the major philosophers of the Yogācāra school follows together with their contributions. 

The salient points found in the Mahāyānasūtrālaïkāra include the views on Absolutism, 
Avidyā or Māyā, Realism, Tathatā, Trikāya, Nirvāõa, Bodhisattvas, Pāramitās and Yogabhūmis. 

It is found that both the Mahāyānasūtrālaïkāra and the Tripiñaka contain similar main ideas, 
but different interpretations are offered, such as the views on the absolute, Realism, Trikāya, Nirvāõa 
and Yogabhūmis. The views on Pāramitā of both texts are however similar. The difference in the 
interpretations is likely due to the underlying motives, the Mahāyānasūtrālaïkāra puts the emphasis 
on the philosophical principles whereas the Buddhist Tripiñaka on moralistic training of mankind. 

The Mahāyānasūtrālaïkāra is written in verse of both the Varõavçtti and the Mātrāvçtti 
varieties. Fifteen meters are employed, predominantly of the Varõavçtti  type. As may be expected of 
a text of philosophical leaning, not many poetical embellishments are employed. 

 
 
 
 
 
 
 

 

_________________________________________________________________________________ 
Department of Oriental Languages   Graduate School, Silpakorn University    Academic  Year 2004 
Student’s signature  …….................................................. 
Thesis Advisors’ signature  1. ....................................................  2. ....................................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
ฉ

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหจากบุคคลหลายทาน ผูวิจัยขอระบุนาม
เพื่อแสดงความขอบพระคุณและขอบคุณ ดังนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ ป.ธ. 9) รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เจาคณะภาค 9 (ธ) เจาอาวาสวัดปาแสงอรุณ  
จังหวัดขอนแกน ที่ไดใหความเมตตานุเคราะห และความอุปถัมภแกผูวิจัยทุกอยาง ตั้งแตตน
จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงได   

ขอขอบพระคุณในความเมตตานุเคราะหของศาสตราจารย วิสุทธ บุษยกุล อาจารยที่ปรึกษา
รวมวิทยานิพนธ  ซ่ึงเปรียบเหมือนผูใหแสงสวาง โดยการใหคําปรึกษา แนะนํา และทวงติงที่เปน
ประโยชนหลายประการ ชวยแกไขบางสวนที่ไมสมบูรณจนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความ
สมบูรณและสําเร็จลงได      

ขอขอบพระคุณในความเมตตานุเคราะหของผูชวยศาสตราจารย ดร.สําเนียง เล่ือมใส 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงเปนผูใหแนวทางและชี้ประเด็นใหผูวิจัยเลือกทําวิทยานิพนธเร่ืองนี้  
ใหคําปรึกษา แนะนําและทวงติงหลายประการที่เปนประโยชนจนกระทั่งทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  

ขอขอบคุณ คุณแกนเพชร แฝงสีพล ที่ชวยตรวจสอบความถูกตองการปริวรรตอักษร          
เทวนาครีเปนภาษาไทย  คุณจิรายุ ปราบนอก และคุณสานิตย สีนาค ที่ชวยตรวจทานสํานวนการ
แปลเปนภาษาไทย  คุณวิทูล ทาชา ที่ชวยใหคําปรึกษาการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ อาจารยพระมหา
สาคร  ชิตงฺกโร  อาจารยพระมหาสมัย ผาสุโก  และอีกหลายๆ ทาน ซ่ึงมีสวนชวยเหลือและให
กําลังใจในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 

คุณงามความดีอันใดที่จะพึงเกิดขึ้นจากวิทยานิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขอนอมเปนสักการบูชา
พระคุณของมารดาบิดา  อุปชฌาย อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



สารบัญ 
        
                                         หนา 
บทคัดยอภาษาไทย.................................................................................................................... ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ............................................................................................................... จ 
กิตติกรรมประกาศ ................................................................................................................... ฉ 
บทที่ 
   1 บทนํา ……………………………………………………………….................... 1 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา................................................................. 1 
วัตถุประสงคของการวิจยั....................................................................................... 6 
ขอบเขตของการวิจัย………………….................................................................. 6 
วิธีดําเนนิการวิจัย................................................................................................... 6 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ……………................................................................ 7 
นิยามศัพทเฉพาะ ................................................................................................... 7 

   2 การศึกษาคัมภรีมหายานสูตราลังการ……………………………………………. 9 
               วิวัฒนาการของนิกายโยคาจาระ-วิชญานวาท……................................................. 9 
         บอเกิดของพระพุทธศาสนาฝายมหายาน........................................................ 9 
         ลักษณะที่สําคัญของพระพุทธศาสนาฝายมหายาน......................................... 14 
            นิกายที่สําคัญของพระพุทธศาสนาฝายมหายาน............................................. 18 
         คณาจารยที่สําคัญของนิกายโยคาจาระ-วิชญานวาท....................................... 31 
               การเรียบเรียงคัมภีรมหายานสูตราลังการ ............................................................... 39           
               เนื้อหาในคัมภรีมหายานสูตราลังการ...................................................................... 40 
         ทรรศนะเรื่องสิ่งสัมบูรณ…………………………………………………… 40 
         ทรรศนะเรื่องอวิทยาหรอืมายา……………………………………………… 55 
         ทรรศนะเรื่องความจริง……………………………………………………… 61 
         ทรรศนะเรื่องตถตาและตถาคต……………………………………………… 69 
         ทรรศนะเรื่องตรีกาย........................................................................................ 80 
         ทรรศนะเรื่องนิรวาณ...................................................................................... 87 
         ทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตว............................................................................. 96 
         ทรรศนะเรื่องบารมี..........................................................................................   113 

ช 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่                        หนา 
         ทรรศนะเรื่องโยคภูม.ิ.......................................................................................  116 
   3 การศกึษาเปรยีบเทยีบเนื้อหาในคัมภีรมหายานสูตราลังการกับคัมภีรพระไตรปฎก      122 
 ทรรศนะเรื่องความจริงสูงสุด...................................................................................  122 
 ทรรศนะเรื่องโลก.....................................................................................................  125 
 ทรรศนะเรื่องความจริง.............................................................................................  127 
 ทรรศนะเรื่องตถาคต................................................................................................  129 
 ทรรศนะเรื่องกาย.....................................................................................................  135 
 ทรรศนะเรื่องนิรวาณหรือนพิพาน...........................................................................  138 
 ทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตว......................................................................................  142 
 ทรรศนะเรื่องบารมี...................................................................................................  146 
   4  รูปแบบการแตงคัมภีรมหายานสูตราลังการ..............................................................  152 
 รูปแบบฉันทลักษณ..................................................................................................  152 
 อลังการศาสตรที่ใชในการประพันธคัมภีรมหายานสูตราลังการ.............................   205 
 ขอบกพรองในการประพนัธคัมภีรมหายานสูตราลังการ..........................................  210 
 เนื้อหาที่นํามาจากคัมภีรอ่ืน .....................................................................................  211 

   5 บทสรุปและขอเสนอแนะ.........................................................................................  214 
 บทสรุป.....................................................................................................................  214 
 ขอเสนอแนะ............................................................................................................   219 

บรรณานุกรม ………………………………………………………………………………......  220 

ภาคผนวก....................................................................................................................................  226 
 ภาคผนวก  ก  ปริวรรตมหายานสูตฺราลํการ………................................................    226 
 ภาคผนวก  ข  มหายานสูตราลังการแปล....………………………………………    413 
 ภาคผนวก  ค  ดัชนีศัพท ........................................................................................    611 

ประวัติผูวจิัย ..............................................................................................................................   615

ซ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 1 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา  

พระพุทธศาสนามีความเกี่ยวของกับสังคมมนุษยอยางมาก ไมวาจะเปนดานวรรณคดี 
ศาสนาและปรัชญา ตลอดระยะเวลาประมาณ 2500 ปที่ผานมา ไมใชแตเฉพาะในประเทศอินเดียที่
เปนแหลงกําเนิดเทานั้นแตยังแผขยายออกไปทั่วโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งพุทธปรัชญาของนิกายตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นภายหลัง เปนสิ่งที่มีคา ยากที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได 

จุดประสงคที่แทจริงในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจานั้น คือ การแกไขปญหา
ชีวิตเพื่อใหมวลมนุษยไดรับประโยชนสุขที่แทจริง พระองคจึงเนนคําสอนที่เปนจริยธรรมมากกวา
การสอนเรื่องปรัชญาหรือแนวคิดตางๆ   แตการมีระบบปรัชญาตางๆเกิดขึ้นก็เนื่องมาจากเหลา
สาวกในกาลตอมาเปนผูตั้งขึ้น โดยการตีความคําสอนของพระพุทธเจาแตกตางกันออกไปตามความ
เขาใจของตน และประกาศแนวคิดนั้น จึงทําใหเกิดนิกายตางๆ  ขึ้นมา พระพุทธศาสนามีหลักการ
ใหญๆ ที่พระพุทธเจาทรงวางไว คือ หลักของการศึกษาเลาเรียนใหเกิดความรู เรียกวา ปริยัติ 
หลักการปฏิบัติตนตามธรรมที่ศึกษาเลาเรียนมา เรียกวา ปฏิบัติ และผลที่ไดรับจากการปฏิบัติ 
เรียกวา ปฏิเวธ  หลักการทั้ง 3 ประการนี้มีความเชื่อมโยงกัน คือ ปริยัติเปรียบเหมือนแผนที่ช้ีทางที่
จะใหถึงขุมทรัพย  ปฏิบัติเปรียบเหมือนการเดินทางออกคนหาขุมทรัพยตามแผนที่ ปฏิเวธเปรียบ
เหมือนการเดินทางถึงจุดหมาย หากขาดหลักใดหลักหนึ่ง ความสําเร็จผลก็มีไมได การที่นิกายตางๆ 
มีความเห็นแตกตางกันออกไป เปนเพราะความบกพรองขาดหลักใดหลักหนึ่ง และที่สําคัญคือขาด
หลักประการที่ 3 คือ ปฏิเวธ  ความคิดเห็นของแตละคนที่มีตอคัมภีรที่ตนเลาเรียนมานั้นแตกแยก
ออกเปนมติ ตางคนตางเขาใจ ตางฝายก็ยึดถือมติของตนวาถูกตอง สวนมติของผูอ่ืนนั้นผิด เมื่อตน
ยึดถือมติใด ก็อดไมไดที่จะมีการวิพากษวิจารณเปรียบเทียบกับมติฝายอ่ืน จึงไดมีการโตวาทะ
ระหวางกันและกันวาใครดีกวากัน หนักเขาก็เลยแตกความสามัคคี แลวนิกายก็เปนเงาตามมาทันที1    

มูลเหตุของการแตกแยกนิกายในพระพุทธศาสนาเกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ 
การปฏิบัติพระวินัยไมสม่ําเสมอเหมือนกัน เรียกวา ความวิบัติแหงสีลสามัญญตา เพราะสงฆฝาย

                                                        
1เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร :    

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541),  3-5. 
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หนึ่งเห็นวาควรแกไขผอนปรนในการปฏิบัติพระวินัยบางขอ โดยอางพระพุทธานุญาตที่ใหสงฆ
สามารถแกไขพระวินัยบางขอได   สวนสงฆอีกฝายหนึ่งไมเห็นดวยกับการเพิกถอนสิกขาบทบาง
ขอ  มีความเห็นวาควรรักษาไวทุกขออยางเครงครัด และทรรศนะในการอธิบายพระพุทธพจนไม
ตรงกัน เรียกวา ความวิบัติแหงทิฏฐิสามัญญตา  เพราะการศึกษาเลาเรียนพระพุทธพจนยอมอาศัย
อาจารยเปนผูส่ังสอนอธิบาย ระหวางอาจารยกับอาจารยดวยกันก็มีทรรศนะในการอธิบายพระพุทธ
พจนไมตรงกัน ก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการแบงแยกกันออกไป   

เคาแหงความแตกแยกในหมูสงฆเร่ิมมีมาตั้งแตสมัยที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมชีพ
อยู เชน กรณีของพระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีมีความเห็นขัดแยงกัยเร่ืองพระวินัย จนกระทั่งแตกความ
สามัคคีกัน และกรณีที่พระเทวทัตทูลขอวัตถุ 5 ประการ เมื่อพระพุทธองคไมทรงอนุญาต ก็มี
ความคิดที่จะแยกสงฆออกไปปกครองดวยตนเอง เปนตน หรือในชวงระยะการทําสังคายนาครั้งที่ 1 
เพราะในการประชุมสังคายนาครั้งนั้น พระอานนทไดกลาวตอสงฆถึงพระพุทธานุญาตที่ใหสงฆ
เพิกถอนสิกขาบทเล็กนอยได  คณะสงฆในที่ประชุมตางก็มีความเห็นแตกตางกันวา สิกขาบท
เล็กนอยนั้นหมายความแคไหนเพียงไร พระเถระบางพวกมีความเห็นวาเวนปาราชิก 4 เสีย ที่เหลือ
จัดเปนสิกขาบทเล็กนอย บางพวกก็มีความเห็นวา เวนปาราชิก 4 สังฆาทิเสส 13 และอนิยต 2 เสีย   
ที่เหลือจัดเปนสิกขาบทเล็กนอย เปนตน แตพระมหากัสสปะไดกลาวสรุปใหที่ประชุมสงฆยึดถือ
ตามสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว ไมใหถอนถอนสิกขาบทแมแตสิกขาบทเดียว ในที่สุดคณะสงฆก็
เห็นชอบความเห็นนี้  สงฆคณะนี้จึงปรากฏนามสืบตอมาวา คณะเถรวาท หรือสถวิรวาท หรืออาจ
เรียกวา วินัยวาทีก็ได เพราะยึดถือตามมติของพระเถรานุเถระที่มีพระมหากัสสปะเปนประมุข2 

หลังจากพระผูมีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพพานไดประมาณ 100 ป พระภิกษุสงฆได
แตกกันออกเปน 2 ฝาย เพราะมีความเห็นขัดแยงกันในเรื่องวัตถุ 10 ประการ3 โดยภิกษุฝายหนึ่งมี
ความเห็นวา วัตถุ 10 ประการนี้ชอบดวยพระวินัย  สวนอีกฝายเห็นวาวัตถุ 10 ประการนั้นไมชอบ
ดวยพระวินัย จนเกิดการโตแยงกันอยางรุนแรง เปนเหตุนํามาสูการสังคายนาครั้งที่ 2   แมการ
สังคายนาครั้งนี้จะเสร็จสิ้นลงไปแลว แตก็เปนที่ยอมรับเฉพาะในสงฆฝายเถรวาทหรือฝายวินัยวาที
เทานั้น สวนพวกภิกษุวัชชีบุตรไมเห็นดวยกับการสังคายนาครั้งนี้ ก็ไดไปรวมตัวกันที่กรุงโกสัมพี
รวบรวมพรรคพวกไดประมาณหนึ่งหมื่นรูป ไดกระทําการสังคายนาแขงกับฝายพระมหาเถระ
ทั้งหลาย การสังคายนาของพวกภิกษุวัชชีบุตร มีพระภิกษุเขารวมมากที่สุดเปนประวัติการณ จึง

                                                        
2เร่ืองเดียวกัน, 50. 
3มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ 7 (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), 393.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

3

เรียกวา มหาสังคีติ หรือ มหาสังฆิกสังคายนา แปลวา สังคายนาของพวกมาก แลวเรียกคณะสงฆ
ของตนวา มหาสังฆิกะ หรือ มหาสังคีติกะ นับแตนั้นมา พระพุทธศาสนาก็เร่ิมแตกแยก เปน 2 ฝาย 
คือ คณะสงฆที่ยึดถือหลักธรรมคําสอน โดยไมเปลี่ยนแปลง เรียกวา นิกายเถรวาท หรือสถวิรวาท  
และคณะสงฆที่แยกออกจากนิกายเดิม คือ พวกภิกษุวัชชีบุตรที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมพระพุทธ
พจนฝายที่ถือมติของอาจารยของตน เรียกวา อาจริยวาท หรือพวกมหาสังฆิกะ4    

ดังนั้น นิกายที่แตกออกไปจากคณะสงฆเดิม  หลังจากการทําสังคายนาครั้งที่ 2  เมื่อ
ประมาณ  พ.ศ 100 มี 2 นิกายใหญ คือ นิกายเถรวาทหรือสถวิรวาท และนิกายมหาสังฆิกะ 
นอกจากนี้นับตั้งแต พ.ศ. 200  เปนตนมา มีนิกายยอยที่แตกออกไปจาก 2 นิกายใหญนั้นจํานวน
มากมายถึง 26 นิกาย โดยแบงออกเปนนิกายที่แยกออกไปจากเถรวาทหรือสถวิรวาทจํานวน 17 
นิกาย  และนิกายที่แยกออกไปจากนิกายมหาสังฆิกะจํานวน 9 นิกาย5   อยางไรก็ตาม แมจะมีนิกาย
ยอยแตกออกไปมากมาย แตนิกายที่สําคัญและเปนหลักของนิกายอื่นๆ มีเพียงสองนิกายเทานั้นคือ
นิกายเถรวาทหรือสถวิรวาท และนิกายมหาสังฆิกะ ซ่ึงตอมาไดพัฒนาจนกลายเปนนิกายเถรวาท
และนิกายมหายานในปจจุบัน 

ในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา นิกายที่มีช่ือเสียงที่แยกออกไปจากฝายเถรวาท ไดแก 
นิกายสัพพัตถิกวาท (สพฺพตฺถิกวาท) เรียกตามปกรณบาลี หรือนิกายสรวาสติวาท (สรฺวาสฺติวาท) 
เรียกตามปกรณสันสกฤต และนิกายสังกันติกวาท (สงฺกนฺติกวาท)  เรียกตามปกรณบาลี หรือนิกาย
เสาตรานติกะ (เสาตรานฺติก) เรียกตามปกรณสันสกฤต สวนนิกายที่มีช่ือเสียงของฝายมหายาน 
ไดแก นิกายมาธยมิกะ (มาธฺยมิก) หรือนิกายศูนยวาท (ศูนฺยวาท) และนิกายโยคาจาระ (โยคาจาร) 
หรือนิกายวิชญานวาท (วิชฺานวาท) ซ่ึงเกิดขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 6-7 

นิกายตางๆ ที่แยกออกไป นอกจากจะมีคําสอนแตกตางกันแลว ภาษาที่ใชในการบันทึก
และเผยแผคําสอนก็แตกตางกัน โดยเฉพาะภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตนับไดวามีความสําคัญตอ
การบันทึกและเผยแผคําสอนของพระพุทธศาสนาอยางมาก  ดังนั้น ภาษาจึงเปนอีกสิ่งหนึ่งที่
แบงแยกนิกายตางๆ ออกจากกัน  จะเห็นไดจากการคนพบคัมภีรทางพระพุทธศาสนาที่บันทึกคํา
สอนดวยภาษาสันสกฤต  จึงทําใหนักวิชาการแบงพระพุทธศาสนาออกเปนพระพุทธศาสนาทักษิณ
นิกาย (Southern Buddhism) ไดแก นิกายที่แพรหลายไปทางทิศใตจนกระทั่งแผไปในลังกา            

                                                        
4มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ 37, 11-12. 
5Karl H. Potter, ed., Encyclopedia of Indian Philosophies, Vol.VIII. (Delhi : Motilal 

Banarsidass Publishers Private Limited, 1999), 21-28.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

4

หลังสมัยพระเจาอโศกมหาราช  และพระพุทธศาสนาอุตตรนิกาย  (Northern Buddhism) ไดแก 
นิกายที่ใชภาษาสันสกฤตบันทึกคําสอน แพรหลายไปทางภาคเหนือของประเทศอินเดีย6  

บรรดาคัมภีรที่บันทึกคําสอนดวยภาษาสันสกฤตนั้น บางคัมภีรใชภาษาสันสกฤตแบบ
ผสม (Mixed Sanskrit) หรือภาษาสันสกฤตผสมแบบพุทธศาสนา (Buddhist Hybrid Sanskrit) ไดแก 
คัมภีรซ่ึงเปนที่นับถือของชาวพุทธฝายเหนือ ซ่ึงเปนพระสูตรขนาดใหญที่เรียกวา มหาไวปุลยสูตร 
ประกอบดวยคัมภีรทั้งหมด 9 เลม คือ 1. อัษฏกสาหัสริกา ปรัชญาปารมิตา (อษฺฏกสาหสฺริกา          
ปฺรชฺาปารมิตา) 2. คัณฑวยูหะ (คณฺฑวฺยูห) 3. ทศภูมีศวระ (ทศภูมีศฺวร) 4. สมาธิราชะ (สมาธิราช)      
5. ลังการวตาระ (ลงฺการวตาร) 6. สัทธรรมปุณฑรีกะ (สทฺธรฺมปุณฺฑรีก) 7. ตถาคตคุหยกะ (ตถาคต          
คุหฺยก) 8. ลลิตวิสตระ (ลลิตวิสฺตร) และ 9. สุวรรณประภาสะ (สุวรฺณปฺรภาส) 7  ภาษาสันสกฤตที่ใช
เปนภาษาที่ไมเหมือนกันกับภาษาสันสกฤตพระเวท (Vedic Sanskrit) และไมเครงตามหลัก
ไวยากรณสันสกฤตของปาณินิที่เรียกวา ภาษาสันสกฤตแบบแผน (Classical Sanskrit)  

การศึกษาคนควา และการแปลคัมภีรพระพุทธศาสนาที่บันทึกดวยภาษาสันสกฤตใน
ประเทศไทย แมจะยังมีไมมากนัก แตก็มีการแปลและการศึกษาอยูบาง เชน คัมภีรลลิตวิสตระ      
แปลโดย ศาสตราจารย ร.ต.ท. แสง มนวิทูร  คัมภีรสัทธรรมปุณฑรีกะ แปลจากตนฉบับภาษา
สันสกฤตโดย อาจารยชะเอม แกวคลาย  จัดพิมพเผยแพรโดยคณะสงฆจีนนิกายแหงประเทศไทย  
คัมภีรสัทธรรมปุณฑรีกะ แปลจากฉบับภาษาอังกฤษโดย ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห  มหากาพย         
เสานทรนันทะ (เสานฺทรนนฺท) และมหากาพยพุทธจริต (พุทฺธจริต) ของอัศวโฆษ แปลจากตนฉบับ
ภาษาสันสกฤตโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สําเนียง เล่ือมใส เปนตน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาคัมภีร
ที่บันทึกดวยภาษาสันสกฤตเชิงภาษาศาสตร เชน การศึกษาเชิงวิเคราะหภาษาสันสกฤตในคัมภีร
ลลิตวิสตระ อัธยายที่ 1-4  วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาบาลี-สันสกฤต 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536 โดย  ปฐมพงษ โพธิประสิทธินันท เปนตน 

คัมภีรมหายานสูตราลังการเปนคัมภีรของนิกายโยคาจาระหรือนิกายวิชญานวาทซึ่งเปน
นิกายยอยของนิกายมหายาน โดยทั่วไปนิกายมหายานมักใชภาษาสันสกฤตแบบผสมในการบันทึก
คําสอน แตคัมภีรมหายานสูตราลังการเลมนี้ใชภาษาสันสกฤตแบบแผนในการบันทึกคําสอน  ดังที่ 
เอ็ดเจอรตัน (Edgerton)  กลาวไววา ภาษาสันสกฤตในคัมภีรมหายานสูตราลังการนั้นเปนภาษา

                                                        
6R. Kimura, A Historical Study of the term Hīnayāna and Mahāyāna and the  origin  

of Mahāyāna Buddhism (New Delhi : Indological Book Corporation, 1978), 1-2. 
7Jan Hendrik Kern, trans., The Saddharmapundarikasutra or The Lotus of  the True 

law, 4th ed. (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1989), IX. 
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สันสกฤตแบบแผน (Standard  Sanskrit) แตคําศัพทบางศัพทไมใชภาษาสันสกฤตแบบแผน8   และ
เจ. เค. นริมัน (J.K. Nariman) ไดอางถึงคํากลาวของ เอส. เลวี (S. Levi) ที่ตั้งขอสังเกตไววา ใน
คัมภีรมหายานสูตราลังการนี้ปรากฏคําภาษาสันสกฤตใหมๆ มากมาย ที่ไมพบในพจนานุกรมที่เปน
ของอินเดียหรือของยุโรป9    

แมคัมภีรมหายานสูตราลังการฉบับนี้จะไมจัดอยูในมหาไวปุลยสูตร แตก็เปนคัมภีรที่นา
ศึกษาคนควา เพราะแสดงถึงพัฒนาการของแนวคิดจิตนิยมในรูปแบบสัมบูรณนิยม (Absolutism) 
ของนิกายโยคาจาระหรือนิกายวิชญานวาทอยางเต็มรูปแบบ นับวาเปนคัมภีรที่เปนผลงานอัน
ยิ่งใหญของนิกายมหายาน  แมช่ือของคัมภีรก็แสดงถึงลักษณะตางๆ ของนิกายมหายาน  อสังคะจึง
เรียกคัมภีรนี้วา มหายานสูตราลังการ เพราะทานไดนําเอาทรรศนะที่สําคัญตางๆ ของนิกายมหายาน
มากลาวไวในคัมภีรนี้  ลักษณะการประพันธของคัมภีรมหายานสูตราลังการเปนทั้งแบบรอยแกว
และรอยกรอง ประกอบดวยการิกาทั้งสิ้น 796 การิกา พรอมทั้งคําอธิบายตอนทายของการิกา แบง
เนื้อหาออกเปน 21 บทที่เรียกวา อธิการ (อธิการ)  

คัมภีรมหายานสูตราลังการไดมีการศึกษา และการแปลเปนภาษาอื่นบางแลว ไดแก 
ฉบับที่แปลเปนภาษาทิเบตและฉบับที่แปลเปนภาษาจีน10  การศึกษาทรรศนะที่ปรากฏในคัมภีรเลม
นี้ คือ Mahāyānasūtrālaïkāra of Asaïga : A Study in Vij¤ānavāda Buddhism โดย ยัชเญศวระ เอส. 
ศาสตรี (Yajneshwar S. Shastri) และการแปลคัมภีรมหายานสูตราลังการฉบับภาษาสันสกฤตเปน
ภาษาอังกฤษ โดย สุเรขะ  วิชยะ  ลิมเย  (Surekha  Vijaya  Limaye)   

แมจะมีการศึกษาและการแปลคัมภีรมหายานสูตราลังการบางแลว แตประเด็นการศึกษา
เปรียบเทียบกับคัมภีรพระไตรปฎกของนิกายเถรวาท ซ่ึงเปนที่เคารพนับถือในประเทศไทย และ
การศึกษารูปแบบการแตง คุณคาทางวรรณคดีในคัมภีรมหายานสูตราลังการนั้นยังไมมีการศึกษา
คนควาโดยละเอียด จึงเปนประเด็นปญหาสําคัญที่ผูวิจัยเลือกศึกษาคัมภีรมหายานสูตราลังการ 
นอกจากนี้การปริวรรตและการแปลคัมภีรเลมนี้เปนภาษาไทย นาจะเปนประโยชนในการศึกษา
คนควา และทําความเขาใจนิกายมหายานใหลึกซึ้งขึ้นอีกระดับหนึ่ง เพราะความรูเร่ืองนิกายมหายาน

                                                        
8Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, Vol.1, 5th 

ed. (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1972), XXVII. 
9J.K. Nariman, Literary History of Sanskrit Buddhism (Delhi : Motilal Banarsidass 

Publishers Private Limited,1992), 315.  
10S. Bagchi, ed., Mahāyānasūtrālaïkāra of Asaïga (Darbhanga : The Mithila Institute 

of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, 1970), 15. 
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นั้น คนไทยเราซึ่งนับถือนิกายเถรวาทยังมีความเขาใจนอยมาก  ดังนั้น การเรียนรูถึงแนวคิดของ
นิกายมหายานจึงเปนสิ่งที่มีประโยชน เพราะเปนการเพิ่มพูนสติปญญา  เปดโลกทัศนใหกวางขึ้น 
ดังที่ ดร.สมภาร พรมทา กลาววา โลกพุทธศาสนาเปนโลกกวาง หากเราเรียนรูถึงพุทธศาสนา      
เถรวาท ก็ไมช่ือวารูโลกพุทธศาสนาทั้งหมด เชนเดียวกับผูที่รูเพียงมหายาน ไมรูเถรวาท ก็ไมช่ือวารู
โลกพุทธศาสนาทั้งหมด11   

วัตถุประสงคของการวิจัย   
1. เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาในคัมภีรมหายานสูตราลังการ 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบใหเห็นลักษณะที่คลายคลึงกัน และแตกตางกันของเนื้อหาใน

คัมภีรมหายานสูตราลังการกับคัมภีรพระไตรปฎก 
3. เพื่อศึกษารูปแบบการใชฉันทลักษณ และอลังการศาสตรที่ปรากฏในคัมภีรมหายาน 

สูตราลังการ 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยนี้ มีขอบเขตที่จะศึกษาวิจัย ดังตอไปนี้ 
1. ศึกษาประวัติความเปนมาของนิกายที่เปนเจาของคัมภีร ประวัติความเปนมาของ

คัมภีร ระยะเวลาในการแตง ผูแตง และรูปแบบการแตง  
2. ศึกษาเนื้อหาในคัมภีรมหายานสูตราลังการ ฉบับภาษาสันสกฤต อักษรเทวนาครี  

ของอสังคะ ซ่ึงมี เอส. บัคฉิ (S. Bagchi) เปนบรรณาธิการ ค.ศ. 1970 และทําการศึกษาเปรียบเทียบ
กับเนื้อหาในคัมภีรพระไตรปฎกเถรวาท ภาษาบาลี ฉบับสยามรัฐ พ.ศ. 2525 จํานวน 45 เลม 

วิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1.ปริวรรตคัมภีรมหายานสูตราลังการ จากอักษรเทวนาครีสูอักษรไทยตามวิธีเขียนภาษา

สันสกฤตดวยอักษรไทย 
2. แปลคัมภีรมหายานสูตราลังการเปนภาษาไทย 
3. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
4. จัดลําดับและเรียบเรียงขอมูล 

                                                        
11สมภาร  พรมทา, พระพุทธศาสนามหายาน : นิกายหลัก (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), 8. 
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5. วิเคราะหขอมูลและอภิปรายผลการศึกษา 
6. สรุปผลการศึกษาและนําเสนอผลการศึกษา 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ทําใหไดรับความรูความเขาใจที่ชัดเจนในเนื้อหาของคัมภีรมหายานสูตราลังการ 
2. ทําใหไดรับความรูความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะที่คลายคลึงและแตกตางกัน

ของเนื้อหาในคัมภีรมหายานสูตราลังการกับคัมภีรพระไตรปฎก 
3. ทําใหไดรับความรูความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการใชฉันทลักษณ และ

อลังการศาสตรที่ปรากฏในคัมภีรมหายานสูตราลังการ 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 ในวิทยานิพนธเลมนี้ มีการใชอักษรยอ การใชหมายเลข และการเขียนคําอานภาษา
สันสกฤต ดังตอไปนี้ 

1. การใชอักษรยอ 
       อักษรยอ   ยอมาจาก 
        องฺ.ติก.   องฺคุตฺตรนิกาย  ติกนิปาต 
        อภิ.ก    อภิธมฺมปฎก  กถาวตฺถุ 
        ขุ.ขุ.    ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปา 
        ขุ.ธ.    ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท 
        ขุ.พุทฺธ.   ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํส 
        ที.ปา.    ทีฆนิกาย  ปาฏิกวคฺค 
        ที.มหา.   ทีฆนิกาย  มหาวคฺค 
        ที.สี.    ทีฆนิกาย  สีลขนฺธวคฺค 
        ม.มู.    มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก 
        สํ.นิ.    สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค 
        สํ.มหา.   สํยุตฺตนิกาย มหาวคฺค 
        สํ.ส.    สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 
        MSA.    Mahāyānasūtrālaïkāra  
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2. การใชหมายเลข 
        2.1 การใชหมายเลขในพระไตรปฎก  ระบุถึง  เลม  /  ขอ  /  หนา  ตามลําดับ 

ตัวอยางเชน ที.ปา. 11 / 304 / 255 หมายถึง พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค เลมที่ 11 ขอ 304 
หนา 255 

        2.2 การใชหมายเลขในคัมภีรมหายานสูตราลังการ ระบุถึง อธิการและการิกา เชน 
MSA. X.1 หมายถึง คัมภีรมหายานสูตราลังการ อธิการที่ 10  การิกาที่ 1  

3. การเขียนคําอานภาษาสันสกฤต 
       3.1 การเขียนคําอานภาษาสันสกฤตในวิทยานิพนธฉบับนี้จะเขียนคําอานแบบไทย 

เชน คําวา ธรฺมกาย  จะเขียนวา  ธรรมกาย เปนตน 
       3.2 คําใดที่เปนชื่อเฉพาะเชน ช่ือบุคคล คัมภีร คําศัพทเฉพาะ จะเขียนคําอานแบบ

ภาษาไทย และเขียนคําอานแบบภาษาสันสกฤตไวในวงเล็บ เชน อสังคะ (อสงฺค) อภิธรรมโกศะ 
(อภิธรฺมโกศ) ธรรมธาตุ (ธรฺมธาตุ) เปนตน คําใดเคยไดเขียนไวแลว หากมีปรากฏอีกก็จะไมเขียนคํา
อานแบบสันสกฤตไวในวงเล็บอีก 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  2 

การศึกษาคัมภรีมหายานสตูราลังการ 

 ในบทที่ 2 นี้ ผูวิจัยจะทําการศึกษาคัมภีรมหายานสูตราลังการโดยละเอียด  เริ่มตนตั้งแต
วิวัฒนาการของนิกายโยคาจาระ - วิชญานวาท ซ่ึงเปนนิกายเจาของคัมภีร  คณาจารยที่สําคัญของ
นิกายนี้  การเรียบเรียงและเนื้อหาในคัมภีรมหายานสูตราลังการ ซ่ึงเปนจุดประสงคหลักของ
การศึกษาคนควาในบทนี้  

วิวัฒนาการของนิกายโยคาจาระ – วิชญานวาท 
ผูวิจัยเห็นวาควรกลาวถึงบอเกิดของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ซ่ึงเปนแหลงที่มา

ของพุทธปรัชญาฝายมหายานหลายสํานัก เพื่อความกระจางชัดถึงความเปนมาตั้งแตนิกายหลักที่
เปนบอกําเนิด  จนกระทั่งถึงนกิายโยคาจาระ-วิชญานวาทตามลําดับ ดังตอไปนี้คือ   

บอเกิดของพระพุทธศาสนาฝายมหายาน 
ภายหลังเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดเสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันเพ็ญ

ขึ้น 15 ค่ํา เดือนหก กอนพุทธศักราช 80 ป  พระภิกษุสงฆสาวกก็ไดยึดถือปฏิบัติตามพระธรรมคํา
สอนของพระองคสืบตอกันมาอยางเครงครัด เนื่องจากพระพุทธองคมิไดทรงมอบอํานาจการ
ปกครองสงฆใหแกผูใดผูหนึ่ง แตตรัสใหพระธรรมวินัยที่พระองคแสดงไวดีแลวและบัญญัติไวดี
แลวเปนศาสดาแทนพระองค  เมื่อเวลาลวงเลยมา พระพุทธศาสนาไดขยายตัวออกไปอยาง
กวางขวาง ทําใหมีการตีความพระพุทธพจนแตกตางกันออกไปตามความคิดเห็นของแตละบุคคล 
เมื่อมติใดตรงกับความคิดของตนเองก็ยอมรับ และคัดคานมติที่ตรงกันขามกับความคิดของตน เมื่อ
เกิดความแตกแยกกันในระบบความคิด จึงทําใหพระพุทธศาสนาแตกแยกออกเปนนิกายตางๆ 

ตามประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา จะพบเคาความแตกแยกของสงฆตั้งแตเมื่อคร้ังที่
พระพุทธองคยังทรงพระชนมชีพอยู เชน กรณีของภิกษุชาวโกสัมพีที่มีความเห็นขัดแยงกันในเรื่อง
ของพระวินัยจนเกิดแตกแยกกันเปน 2 ฝาย แมพระพุทธองคจะเขาไปไกลเกลี่ยใหสามัคคีกันก็ไม
สามารถทําได จนกระทั่งพระองคเสด็จไปประทับที่ปาปาริไลยก โปรดใหชางปาริไลยกอุปฏฐาก 
จนพวกภิกษุสงฆเห็นโทษของการแตกแยกกัน ขอประทานอโหสิกรรมจากพระพุทธเจา จึงกลับมา
สามัคคีกันได หรือกรณีพระเทวทัตไดทูลขอวัตถุ 5 ประการ เมื่อพระพุทธองคไมทรงอนุญาต         

9 
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ก็พยายามที่จะแยกสงฆออกไปปกครองตางหาก  และการสังคายนาครั้งที่ 1 ประมาณ 3 เดือน หลัง
การปรินิพพานของพระพุทธองค ที่ถํ้าสัตตบรรณคูหา ขางภูเขาเวภารบรรพต ใกลกรุงราชคฤห ซ่ึงมี
ทานพระมหากัสสปเถระเปนประธานและเปนผูซักถาม มีพระอุบาลีเปนผูตอบขอซักถามเกี่ยวกับ
พระวินัย  มีพระอานนทเปนผูตอบขอซักถามเกี่ยวกับพระธรรม มีพระภิกษุเขารวมถึง 500 รูป        
ก็ปรากฏความขัดแยงกันเกิดขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับวินัยสงฆ แตความขัดแยงก็ไมรุนแรงจนถึงขั้นเปน
การแยกตัวออกไปเปนนิกาย 

ความแตกแยกของคณะสงฆปรากฏอยางชัดเจน ภายหลังการสังคายนาครั้งที่ 2 
ประมาณ พ.ศ. 100 คือ หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานไดประมาณ 100 ป  มีความขัดแยงกันอยาง
รุนแรงเกี่ยวกับพระวินัย  เนื่องจากพระภิกษุกลุมหนึ่งที่เรียกวา พวกภิกษุวัชชีบุตร ไดประพฤตินอก
ธรรมนอกวินัย โดยบัญญัติขอปฏิบัติขึ้นมา เรียกวา วัตถุ 10 ประการ โดยประกาศวาเปนขอหาม
เล็กนอยและถือปฏิบัติได ไมผิดพระวินัย ไดแก  

1. สิงคิโลณกัปปะ   ภิกษุเก็บเกลือไวในเขาสัตวเอาไวฉันกับอาหารรสไมเค็มได 
2. ทวังคุลกัปปะ     ภิกษุฉันอาหาร เมื่อเงาเลยเวลาเที่ยงไป 2 องคุลีได 
3. คามันตรกัปปะ   ภิกษุเขาบานฉันอาหารที่ไมเปนเดนได  
4. อาวาสกัปปะ      ภิกษุทําอุโบสถแยกกันในอาวาสที่มีสีมาเดียวกันได 
5. อนุมติกัปปะ      ทําสังฆกรรม ในเมื่อภิกษุทั้งหลายยังมาไมพรอมกัน แลวขออนุมัติ

ภายหลังได 
6. อาจิณณกัปปะ  ประพฤติตามแบบที่พระอุปชฌายอาจารยเคยประพฤติมาได 
7. อมถิตกัปปะ    ภิกษุฉันนมสดที่แปรแลว แตยังไมเปนนมเปรี้ยวได 
8. ชโลคิ            ภิกษุดื่มสุราออนๆ ได 
9. อทสกนิสีทนะ  ภิกษุใชผารองนั่งไมมีชายได 
10. ชาตรูปรชตะ ภิกษุรับเงินและทองได 1   
พระเถระทั้งหลายมีพระยสเถระ หรือพระยสะ กากัณฑบุตร เปนตน จึงไดประชุมกัน

พิจารณาและมีมติใหขับพวกภิกษุวัชชีบุตรออกไปจากคณะสงฆ และประชุมกันทําสังคายนาพระ
ธรรมวินัยขึ้นเปนครั้งที่ 2 รวมกับพระอรหันตจํานวน 700 รูป ประชุมกันที่ วัดวาลิการาม เมือง            
เวสาลี แควนวัชชี พากันวินิจฉัยวัตถุ 10 ประการ มีมติช้ีขาดวา วัตถุ 10 ประการนั้นผิดพระธรรม

                                                        
1 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกภาษาไทย  เลมที่ 7 (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), 393.   
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วินัย ใชเวลาทําอยู 8 เดือนจึงแลวเสร็จ โดยมีพระเจากาลาโศกราช ซ่ึงเปนพระโอรสของพระเจา       
สุสุนาคะ แหงกรุงปาฏลีบุตร แควนมคธ เปนผูอุปถัมภ 

พวกภิกษุวัชชีบุตรที่ถูกขับออกจากคณะสงฆ ประมาณ 10,000 รูปไมยอมรับการตัดสิน
ช้ีขาดนี้ รวบรวมกําลังเพิ่มเติมอีกจํานวนมากแลวทําสังคายนาแขงกับฝายพระมหาเถระ และเรียก
การสังคายนาครั้งนี้วา มหาสังคีติ หรือมหาสังฆิกสังคายนา (แปลวา การสังคายนาของพวกมาก) จึง
เรียกคณะของตนวา มหาสังฆิกะ (แปลวา สงฆหมูมาก) ซ่ึงถือวาเปนการแตกนิกายครั้งแรกใน
ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา เนื่องจากภิกษุเหลานี้ยึดถือหลักธรรมและวินัยที่อาจารยของตน
ประยุกตเปล่ียนแปลง เพิ่มเติมและตัดทอนใหผิดเพี้ยนไปจากพระพุทธพจนเดิมที่แทจริง จึงมีช่ือ
เรียกวา นิกายอาจริยวาท สวนคณะสงฆเดิมซึ่งมีพระเถระทั้งหลายเปนผูบริหารสืบทอดเจตนารมณ
ของ พระมหาเถระผูทําสังคายนาครั้งที่ 1 มีช่ือเรียกวา นิกายเถรวาท2   

แตทานวสุมิตร ทานภวยะ และทานวินีตเทวะ ไดเขียนไววา ประเด็นที่ทําใหเกิดความ
แตกแยกกันจนแยกออกเปนนิกายเถรวาทและนิกายมหาสังฆิกะนั้น คือ การที่พระมหาเทวะไดตั้ง
ขอสงสัยในเรื่องคุณสมบัติวิเศษของพระอรหันต ที่เรียกวา ปญจวัสตุ  ไดแก 

1. พระอรหันตอาจถูกกระแสจากภายนอกครอบงําใหผิดพลาดได เชน เวลาหลับ น้ํา
อสุจิอาจเคลื่อน เพราะฝนไปในทางกามสังวาส  

2. พระอรหันตยังอาจตกอยูใตความไมรูได  
3. พระอรหันตยังสงสัยในบางเรื่องได 
4. ผูใดผูหนึ่งจะบรรลุพระอรหัตตผลดวยตนเอง โดยไมมีผูแนะนําไมได 
5. อริยมรรคอาจเกิดขึ้นโดยอาศัยการอุทาน คือ เพงพิจารณาพระศาสนาอยางแนวแน

แลวอุทานออกมา เชน ทุกขแท ก็จะบรรลุมรรคผลไดตามลําดับ3   
ความเห็นที่แตกตางกันระหวางนิกายเถรวาทและนิกายมหาสังฆิกะทั้งสองนี้ สวนใหญ

เกี่ยวกับเรื่องพุทธลักษณะมากกวาขอธรรมวินัย   ตามความเห็นของฝายเถรวาทถือวา พระพุทธเจา
ทรงมีฐานะเปนมนุษยที่มีในประวัติศาสตรทุกประการ  สวนนิกายมหาสังฆิกะ มีแนวความคิดเปด
กวางกวา โดยเนนเรื่องพุทธลักษณะมากกวา  ลักษณะที่วานี้ตอมาเปนลักษณะของพระพุทธศาสนา
ฝายมหายาน  โดยนิกายนี้ไมเนนพระพุทธเจาในประวัติศาสตร  แตเนนพระพุทธเจาที่เปน                
โลโกตตระ ซ่ึงไมมีวันสิ้นพระชนม ไมมีมลทิน ไมมีกรรมใดๆ ที่ไมบริสุทธิ์   สัตวโลกทุกระดับ

                                                        
2มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ 37, 11-12. 
3Nalinaksha Dutt, Buddhist Sects in India (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers 

Private Limited, 1978), 22-23.  
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สามารถเขาใจพุทธวจนะไดมากนอยตามผลแหงกรรมของตน   กายที่แทจริงของพระพุทธเจานี้เปน
กายที่สมบูรณ สวนกายที่ปรากฏใหคนทั่วไปเห็นนั้นมิใชกายจริงแตเปนนิรมาณกาย   พระพุทธเจา
อยูเหนือโลก  มีอํานาจเหนือชีวิต  พระองคไมหลับ ไมฝน แมแตเมื่อพระองคอยูในสภาวะเปน
โพธิสัตวขณะที่เสด็จสูครรภของมารดาก็อยูในสภาพบริสุทธิ์ โพธิสัตวสามารถอยูในโลกไดนาน
แสนนาน ตราบใดที่ยังมีสัตวที่จะใหพระองคชวยใหพนจากสงสารวัฏ  ความรูของพระองคเกิดขึ้น
ไดทันที  ทุกอยางเปนศูนยและไมมีตัวตน  เหลานี้เปนผลสูงสุดที่สามารถเห็นธรรมชาติทุกอยางได
ทั้งหมดไดทันทีในชั่วพริบตา นอกจากนี้ คัมภีรมหาวัสตุซ่ึงเปนคัมภีรของนิกายโลโกตตรวาทิน ซ่ึง
เปนนิกายที่สืบตอจากนิกายมหาสังฆิกะ ยังแสดงไววา ส่ิงตางๆ ในโลกนี้ไมมีอยูจริง หลักที่มีอยูจริง
แทมี 2 ประการ ไดแก ศูนยตาทั้ง 2 คือ ศูนยตาของมนุษย และศูนยตาของทุกสิ่งทุกอยาง 
พระพุทธเจาเปนโลโกตตระ นิกายนี้จึงมีช่ือวา โลโกตตรวาทิน  ชีวิตของพระพุทธเจาที่เรารูใน
ประวัติศาสตร  และพุทธกิจทั้งมวลของพระองคนั้นเปนเพียงสิ่งปรากฏ เปนส่ิงที่เชื่อถือกันเทานั้น 
หรือเปนภาพที่เห็นในใจเทานั้น    คติที่วาพระพุทธเจาเปนโลกุตตระนี้ กอใหเกิดความคิดเรื่อง          
พระโพธิสัตวขึ้น ทรรศนะเชนนี้ไดถือสืบตอกันมาในนิกายมหายาน  ดังนั้น แมนิกายมหาสังฆิกะนี้
จะยังไมไดเปนนิกายมหายานโดยตรงทีเดียว แตก็เปนจุดเริ่มตนของการแยกตัวจากฝายเถรวาท
ออกไปเปนนิกายมหายานในภายหลัง 

ตอมาตั้งแต พ.ศ. 200 เปนตนมา มีนิกายใหมที่แตกออกไปจากนิกายมหาสังฆิกะ 
จํานวน 2 นิกาย  คือ  

                    1. นิกายโคกุลิกะหรือนิกายกุกกุฏิกะที่เรียกตามปกรณบาลี  
                    2. นิกายเอกวยวหาริกะหรือนิกายโลโกตตรวาทิน   
นิกายโคกุลิกะ มีนิกายที่แตกออกไปอีก  3 นิกาย คือ  
                    1. นิกายไจตียะหรือไจตสิกะ  
                    2. นิกายพหุศรุตียะ  
                    3. นิกายปรัชญัปติวาทิน   
นอกจากนี้นิกายไจตียะ มีนิกายที่แตกออกไปอีก 4 นิกาย คือ  
                    1. นิกายปูรวไศละ  
                    2. นิกายอปรไศละหรือนิกายอุตตรไศละ  
                    3. นิกายราชคิริกะ  
                    4. นิกายสิทธารถิกะ 
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นิกายยอยทั้ง 4 นี้ เรียกวา นิกายอันธกะ4  ดังนั้น เมื่อนับจํานวนนิกายที่แตกออกไปจาก
นิกายมหาสังฆิกะ ตั้งแตพ.ศ. 200 เปนตนมา จึงมีจํานวนทั้งส้ิน 8 นิกาย 

สวนนิกายที่แตกออกไปจากนิกายเถรวาทหรือสถวิรวาทดั้งเดิม มี 3 นิกาย ไดแก           
                    1. นิกายสถวิรวาท  
                    2. นิกายวาตสีปุตรียะ  
                    3. นิกายไหมวตะ  
นิกายสถวิรวาท มีนิกายที่แตกออกไปอีก 2 นิกาย คือ  
                    1. นิกายสรวาสติวาท นิกายนี้ก็มีนิกายที่แตกออกไปอีก 1 นิกาย คือ นิกาย

เสาตรานติกะหรือนิกายสังกรานติกะที่เรียกตามปกรณบาลี 
                    2. นิกายวิภัชยวาทิน นิกายนี้มีนิกายที่แตกออกไปอีก 3 นิกาย คือ นิกายกา

ศยปยะ นิกายเถรวาท และนิกายมหีศาสกะ  
นิกายเถรวาท มีนิกายที่แตกออกไปแพรขยายในประเทศศรีลังกา  3 นิกาย คือ         
                    1. นิกายมหาวิหารวาสี 
                    2. นิกายอภยคิริวาสี  
                    3. นิกายเชตวนียะ   
นิกายมหีศาสกะมีนิกายที่แตกออกไป 1 นิกาย คือ นิกายธรรมคุปตกะ 
สวนนิกายวาตสีปุรียะ มีนิกายที่แตกออกไปอีก 3 นิกาย คือ  
                    1. นิกายธรรโมตตรียะ  
                    2. นิกายภัทรยานียะ  
                    3. นิกายสัมมิตียะ  
                    4. นิกายษัณณคริกะ5   
ดังนั้น เมื่อนับจํานวนนิกายที่แตกออกไปจากนิกายเถรวาทหรือสถวิรวาทดั้งดิม ตั้งแต

พ.ศ. 200 เปนตนมา จึงมีจํานวนทั้งส้ิน 17 นิกาย 
สวนแนวโนมทางความคิดแบบมหายาน ที่เรียกวา นิกายมหายานนั้น เร่ิมปรากฏเดนชัด

ในชวงประมาณพุทธศตวรรษที่ 6-7  ถือวาเปนแนวคิดที่สืบเนื่องมาจากนิกายมหาสังฆิกะ โดยเกิด
จากการรวมกลุมของสงฆอีกฝายหนึ่งที่ยึดมั่นในหลักคําสอนของพระพุทธเจาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

                                                        
4Karl H. Potter, ed., Encyclopedia of Indian Philosophies, Vol.VIII. (Delhi : Motilal 

Banarsidass Publishers Private Limited, 1999), 22-24. 
5Ibid., 25-27. 
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โดยเฉพาะมากกวาที่จะเปนการขัดแยงกันทางความคิดหรือคัมภีรทางศาสนา แนวโนมที่ทําใหเกิด
ความขัดแยงในหมูภิกษุสงฆจนเกิดนิกายมหายานขึ้นมานั้นมี 2 ประเด็นหลัก6 คือ 

1. การขัดแยงกันภายในหมูสงฆ ซ่ึงเปนเรื่องของหลักคําสอนทั่วไปที่สงฆอีกฝายหนึ่ง
ไมอาจที่จะยอมรับไดทั้งหมด ไดแก เรื่องการปฏิบัติตน  ฝายหนึ่งมีความเห็นวา พระภิกษุควร
ปฏิบัติตนอยางเครงครัด สวนอีกฝายหนึ่งไมเนนการปฏิบัติตนอยางเครงครัด แตเนนแนวความคิด
ในสิ่งที่เปนอภิปรัชญา  พิธีกรรมและความศักดิ์สิทธิ์ และความเปนนามธรรมของพระนิพพาน   
ฝายเถรวาทอธิบายสภาวะของพระนิพพานในลักษณะที่คนทั่วไปไมสามารถเขาใจได จึงเกิด
ความรูสึกไมมั่นใจวาพวกเขาจะมีโอกาสสัมผัสไดอยางไร และเกิดความสงสัยวาสภาวะแหง      
พระนิพพานนั้นมีจริงหรือไม รวมทั้งการมีอุดมการณแบบใหม ซ่ึงเดิมหมูภิกษุสงฆเนนวิถีชีวิตอยู
กับศีล สมาธิ ปญญา จนทําใหมองเห็นวาเปนการปลีกตัวออกจากสังคมจนเกินไป จึงเกิดกลุม
พระสงฆที่มีความคิดขัดแยง จนกอใหเกิดแนวความคิดเรื่องอุดมคติของพระโพธิสัตวที่เนนเรื่อง
ความรอบรู (ปญญา) ความเอื้ออาทรตอสัตวโลก (กรุณา) และความชาญฉลาด (อุบาย) ที่มีตอสังคม
ที่ตนเกี่ยวของดวย ทําใหพระพุทธศาสนาเขาถึงชุมชนมากขึ้น และมีความเปนรูปธรรมมากขึ้นใน
ความรูสึกของคนทั่วไป 

2. การรับอิทธิพลจากภายนอก ไดแก อิทธิพลของศาสนาอื่น โดยเฉพาะศาสนา
พราหมณ รวมท้ังคติความเชื่อของชาวทองถ่ินที่เกี่ยวของกับสถาบันสงฆโดยตรงในขณะนั้น        
ไดเพิ่มบทบาทมากขึ้น ทําใหคณะสงฆกลุมหนึ่งซึ่งมีความคิดเปนอิสระและกาวหนา ไดพิจารณา
สถานภาพของตนและของพระพุทธศาสนาวาสามารถดึงศรัทธาของมหาชนไดมากนอยเพียงใด 
คณะสงฆกลุมนี้ไดพยายามสรางแนวทางใหมๆ ขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพสังคมในขณะนั้น 

ลักษณะที่สําคัญของพระพุทธศาสนาฝายมหายาน 
นิกายมหายานมีผูนับถือมากในประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุนและทิเบต โดยเปนนิกายที่

ตีความคําสอนของพระพุทธเจาที่กวางขวางกวาและใหมกวานิกายตางๆ ของพระพุทธศาสนาที่มีมา
กอน นิกายมหายานถือตัวเองวาแตกตางจากนิกายที่เปนพวกอนุรักษนิยมที่เครงครัด ซ่ึงพวก
มหายานใชคําเรียกเชิงเยยหยันวา หีนยาน ที่แปลวา ยานที่ต่ํากวา ยานอันแคบหรือพาหนะขนาดยอม 
เพราะนิกายมหายานมีทรรศนะแตกตางจากนิกายเถรวาทในเรื่องธรรมชาติหรือสภาวะของ
พระพุทธเจา และจุดมุงหมายสูงสุดของพุทธศาสนิกชน เพราะในขณะที่นิกายเถรวาทนับถือ          
พระโคตมพุทธเจาที่มีในประวัติศาสตรวาเปนพระศาสดาผูตรัสสอนสัจธรรม แตนิกายมหายาน       
                                                        

6Har Dayal, Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature (Delhi : Motilal 
Banarsidass Publishers Private Limited, 1970), 30-49. 
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ยกยองพระพุทธเจาวาเปนผูมีคุณสมบัติที่เปนโลกุตตระ พระพุทธเจาที่มีในประวัติศาสตรเปนเพียง
การปรากฏองคบนโลกของพระพุทธเจาที่มีอยูในสวรรค  เปนผูอยูเกินอํานาจที่จะเขาใจได   

นอกจากนี้ นิกายมหายานยังมีทรรศนะวา จุดมุงหมายสูงสุดที่พุทธศาสนิกชนควร
พยายามที่จะเปนไมใชเพียงการบรรลุอรหัตตผลตามที่พวกเถรวาทกลาวไว ซ่ึงพวกมหายานกลาววา
เปนจุดหมายที่คับแคบ มุงเนนเฉพาะคนบางกลุมเทานั้น  แตจุดหมายสูงสุดที่บุคคลควรจะเปนก็คือ
การเปนพระโพธิสัตวหรือบุคคลผูไดเขาถึงสภาวะของการตรัสรูแลว แตไดเล่ือนความเปนพุทธเจา
ออกไปเพื่อชวยเหลือบุคคลเหลาอื่น  ดังนั้น ความกรุณาซึ่งเปนหลักคุณธรรมที่สําคัญของ               
พระโพธิสัตวจึงมีฐานะทัดเทียมกับปญญาซึ่งเปนหลักคุณธรรมที่เนนสอนกันในนิกายดั้งเดิม ความ
ดีหรือบุญกุศลที่พระโพธิสัตวส่ังสมนั้นสามารถโอนใหบุคคลอื่นได ซ่ึงเปนแนวความคิดที่นําไปสู
กระบวนการที่เนนความภักดีของพุทธศาสนานิกายสุขาวดี (Pure Land) ของประเทศจีนและญี่ปุน 
นิกายอื่นๆ ที่สําคัญของนิกายมหายานซึ่งมีผูนับถือในปจจุบัน คือ นิกายเซน (Zen) นิกายนิจิเรน 
(Nichiren) และนิกายเทนได (Tendai)  คัมภีรที่บันทึกคําสอนของนิกายมหายานสวนใหญจารึกเปน
ภาษาสันสกฤต แมคัมภีรเหลานั้นจะแปลเปนภาษาทิเบตและภาษาจีน  แตฉบับดั้งเดิมก็ไดสูญหาย
เปนสวนใหญ 

หลังจากเกิดขึ้นในอินเดียแลว นิกายมหายานไดแผกวางออกไปสูเอเชียกลาง  จีน  ญี่ปุน          
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เกาะชวา เกาะสุมาตรา และแมกระทั่งในศรีลังกาซึ่งไดแกสํานักอภยคีรี
วิหาร นิกายมหายานมีการเปลี่ยนแปลงคําสอนและวิธีการปฏิบัติซ่ึงมีมากอนแลวในสํานักดั้งเดิม 
กลาวคือ นิกายมหายานสอนวา ไมมีทั้งอัตตา (อาตมัน) และสภาวธรรมทั้งหลาย  และไมพอใจที่จะ
ใหผูปฏิบัติธรรมฝายมหายานมุงสูเพียงความเปนพระอรหันต เพราะเปนความคิดที่เห็นแกตนเอง
มากกวาสวนรวม ภิกษุกลุมนี้จึงพยายามที่จะมุงความเปนพระโพธิสัตว ที่ตองการใหสรรพสัตวลวง
พนจากความทุกขทั้งปวงในเวลาเดียวกัน ภิกษุกลุมนี้ถือวาคนทุกคนมีศักยภาพที่จะบรรลุนิพพาน 
ซ่ึงเปนความคิดที่เห็นแกมวลมนุษยชาติสวนรวม ทําใหคําสอนของภิกษุกลุมนี้เนนความกรุณาเปน
หลัก นอกจากนี้ พระโพธิสัตวยังสามารถถายทอดกุศลที่ไดมาจากการทําความดีใหแกบุคคลอื่น   

พระคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตรฯ (เย็นเต็ก) เจาคณะใหญจีนนิกาย กลาวไววา ขอที่
นาสนใจอีกอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนาฝายมหายานอยูที่การประกาศปณิธานสูงสุด 4 ประการ 
สําหรับผูสมาทานพระพุทธธรรม นอกเหนือไปจากการรับไตรสรณคมนไวเปนที่พึ่งสูงสุดของชีวิต 
ปณิธานทั้ง 4 ขอนั้น7 ไดแก 

                                                        
7ส. ศิวรักษ, ความเขาใจในเรื่องมหายาน (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสองศยาม จํากัด, 

2542), คํานํา, 4-5. 
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1. จักโปรดสรรพสัตวทั้งหลายใหพนทุกข เพราะพระพุทธศาสนาฝายมหายานมุงให
พิจารณาพระกรุณาธิคุณของพระพุทธเจาที่ทรงมีตอสรรพสัตว การบําเพ็ญพุทธกิจตลอดพระชนม
ชีพ แสดงใหประจักษชัดถึงโพธิจิตอันยิ่งใหญ ซ่ึงเปนจุดกําเนิดแตปวงพระพุทธเจาทั้งหลาย และ
ดวยโพธิจิตนี้เองเปนเหตุใหพระพุทธเจาทั้งปวงไดอุบัติขึ้นในโลก เพื่อยังประโยชนแกสรรพสัตว
ทั้งปวง เพราะความกรุณาที่ทรงมีตอสรรพสัตว เปนเหตุใหแสวงหาและคนพบพระธรรม 
  2. จักตัดมวลกิเลสทั้งหลายใหถึงที่สุด  เพราะดวยโพธิจิตนี้เอง ที่ทําใหการยังประโยชน
แกสรรพสัตวเกิดขึ้นได  ก็ตอเมื่อพระโพธิสัตวไดทรงบําเพ็ญและพากเพียรในการดับกิเลส 
เนื่องจากแมมีเพียงโพธิจิต แตหากไมขัดเกลาและกําราบเสียซ่ึงรากเหงาของกิเลสทั้งหลายแลว ก็
ยากที่ความกรุณาของปวงพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวจะแผไปสูสัตวโลกทั้งหลายได และเพราะ
ความกรุณานี้เองที่จะเปนเครื่องหอหุมปองปดกิเลสทั้งปวงได 
 3. จักศึกษาพุทธธรรมใหเจนจบ เพราะพระธรรมเปนอุบายในการโปรดสัตวของ
พระพุทธเจาและพระโพธิสัตว เนื่องจากสรรพสัตวกอปรดวยกิเลสเปนเครื่องรึงรัด การขจัดกิเลส
ตองอาศัยเครื่องมือตัดรอนหรือขจัดใหหมดสิ้นไป พระพุทธธรรมเทานั้นที่เปนดุจศัสตราชั้นยอดซึ่ง
อาจตัดมวลกิเลสใหหมดสิ้นไป 
 4. จักบรรลุพุทธมรรคอันประเสริฐยิ่ง เพราะพุทธภาวะ คือ อุดมการณสูงสุดแหงการเขา
สูพุทธภูมิอันสมบูรณ เปนความประเสริฐสูงสุดที่มนุษยปุถุชนพึงพยายามพากเพียรบากบั่นใหถึง
พรอมดวยพุทธภาวะ พุทธภาวะนี้เองเปนอิสรภาพจากอวิชชาที่ครอบงําใหมืดมน การประพฤติ
ปฏิบัติเริ่มตั้งแตการตั้งโพธิจิตจนถึงการเขาสูพุทธภาวะนั้น เปนการดําเนินไปตามบาทวิถีแหง         
พุทธมรรคที่ปวงพระพุทธเจาไดดําเนินมาแลวตั้งแตในอดีต และจักยังดําเนินตอไปในอนาคต 
 ปณิธานทั้ง 4 ประการนี้นับเปนอุดมคติสูงสุดของนิกายมหายาน เพราะสรุปลงเปน
หัวใจของมหายาน เปนทั้งแนวคิดปรัชญา เปนทั้งแนวทางปฏิบัติ ที่สําคัญยังถือเปนรากฐานที่สําคัญ
ของนิกายมหายาน  ปณิธานทั้ง 4 ขอนี้ เปนดุจมรรคาภายในใจที่จะยังพุทธวิถีใหสืบทอดไปอยางไม
ขาดสาย และเปนดั่งยานวิเศษ สมกับคํากลาวที่วา เปนอุตตรยาน มหายาน พุทธยาน และอนุตรยาน 
ซ่ึงจะบรรทุกขนสรรพสัตวใหขามพนทะเลทุกขสูฝงขางโนนได 

จุดประสงคของนิกายมหายานไมใช เปนเพียงการศึกษาอภิปรัชญาซึ่งกลาวถึง
โครงสรางหรือหลักการพื้นฐานของความเปนจริงเทานั้น แตยังเกี่ยวของกับเงื่อนไขทางทฤษฏีที่จะ
ทําใหสําเร็จสภาวะหรือสถานะที่ปรารถนาอีกดวย ดังนั้น จึงมีการรวมกันของการศึกษาทางทฤษฏี
และประสบการณในระดับสูงสุด อยางแรกเปนขอเสนอ อยางหลังเปนผลที่ไดรับ จุดสูงสุดของการ
ปฏิบัติสมาธินําไปสูความวางเปลา (ศูนฺยตา) ของสภาวธรรมทั้งมวล การเขาถึงนี้จะมีขั้นตอนที่
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ลึกซึ้งขึ้นไปตามลําดับ จนกระทั่งสามารถเขาสูศูนยตาในอันดับสูงสุดซึ่งไดแก ตถตา ณ ที่นั้น 
แมแตความคิดที่บางที่สุดก็จะสงบลงและสูญสิ้นไปในที่สุด  
 นอกจากลักษณะดังกลาวขางตนแลว นิกายมหายานยังมีคําสอนที่มีลักษณะเฉพาะตนที่
จัดวาเปนคําสอนพื้นฐานของนิกายมหายาน ดังเชนทรรศนะ ตอไปนี้ 

ทรรศนะเรื่องพุทธภาวะ 
ตามทรรศนะของนิกายมหายานโดยทั่วไป พระพุทธเจาไมไดมีฐานะเปนเพียง             

พระศาสดาที่เปนมนุษย แตมีฐานะเปนโลกุตตระ (อยูเหนือโลก) พระพุทธเจามีหลายพระองคและที่
มีผูกลาวถึงเสมอ ไดแก พระไวโรจนะ พระอักโษภยะ พระรัตนสัมภวะ พระอมิตาภะ และ            
พระ อโมฆสิทธิ  บางองคเหลานี้เมื่อปรากฏในมนุษยโลกก็จะแสดงพระธรรม และศาสนพิธีตางๆ  

เมื่อนิกายมหายานมีการพัฒนาออกไป ทําใหมีงานเขียนจํานวนมากที่อางวาเปนพุทธ
วจนะออกมาเผยแพร แตละคัมภีรก็ขยายความกวางขวางออกไปมากกวาคัมภีรที่มีมาแตเดิม คัมภีร
เหลานี้ เมื่อเปนพระพุทธวจนะก็ตองถือวาเปนคัมภีรสูงสุด มนุษยไมไดเปนผูแตง ในคัมภีรเหลานั้น  
คําสอนไมใชมีเพียงระดับเดียว แตมีหลายระดับ แตละระดับก็ปรับใหเหมาะสําหรับความฉลาดและ
ผลแหงกรรมตามความเหมาะสมสําหรับบุคคลผูศึกษาคัมภีรนั้นๆ พระพุทธเจาจึงไมใชเพียง       
พระศากยมุนีในประวัติศาสตรอีกตอไป  แตกลายเปนผูที่อยูเหนือโลก (โลโกตตระ)  

หลักอุดมคติวาดวยพระโพธิสัตว  
แนวคิดเรื่องพระโพธิสัตวเปนแนวคิดที่สําคัญมากในนิกายมหายาน พระโพธิสัตว 

หมายถึงบุคคลผูมุงปรารถนาพุทธภูมิ ตั้งจิตเพื่อเปนพระพุทธเจาในอนาคต หลักการสําคัญวาดวย
พระโพธิสัตวกอใหเกิดความคิดที่จะตรัสรูในตัวของตัวเอง และตั้งปณิธานเพื่อจะเปนพระโพธิสัตว
กอนหนาที่จะเขาสูนิรวาณ เพื่อจะดํารงอยูในโลกนานตราบเทาที่สัตวผูจะตองชวยใหพนจากทุกข
ยังคงมีอยู  ดวยปณิธานนั้น บุคคลผูตั้งปณิธานจะเปนพระโพธิสัตว จะตองบําเพ็ญบารมีตามระดับ
ซ่ึงแบงออกเปน 10 ขั้น แตละขั้นเรียกวา ภูมิ   

บารมีมีทั้งหมด 10 อยาง บารมีที่เปนพื้นฐาน 6 อยางแรก ไดแก ทาน ศีล กษานติ วีรยะ 
ธยานะ และปรัชญาซึ่งมีอธิบายอยูอยางละเอียดในคัมภีรตางๆ เกือบทุกคัมภีร สวนบารมีอีก 4 อยาง
นั้นมักจะมีกลาวถึงแตเพียงส้ันๆ   

บุคคลผูบําเพ็ญบารมีผานภูมิ 6 ระดับแรกและบรรลุถึงภูมิที่ 7 จะไมสามารถกลับคืน
หรือเปลี่ยนปณิธานได ในภูมินี้พระโพธิสัตวจะมีพุทธภาวะที่แทจริง แมยังตองมีการทําตนให
บริสุทธิ์และบําเพ็ญบารมีตอไป ความแตกตางระหวางระดับที่ 7-10  และ 6 ระดับแรก ก็คือ เมื่อ
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มาถึงขั้นตอนนี้ การกระทํา (กิจกรรม) ถือวาเปนสิ่งกระตุนที่มีอยูในตัวเอง และเปนไปเองโดยไม
ตองบังคับ  

หลักการเรื่องตรีกาย 
กายทั้ง 3 ของพระพุทธเจา เปนเรื่องที่มีความเห็นแตกตางกัน ในวิวัฒนาการของนิกาย

มหายาน บางสํานักมีความเห็นวา พระพุทธเจามีกายเพียง 2 กาย แตตอมาความคิดที่วา พระพุทธเจา
มี 3 กายนั้น เปนความคิดที่ยอมรับกันในฝายมหายานทั้งหมด  

แนวความคิดเรื่องนี้มีรากเหงามาตั้งแตคําสอนในเถรวาทซึ่งเกี่ยวกับรูปกายของ
พระพุทธเจา ซ่ึงประกอบดวยขันธทั้ง 4 และวิญญาณ (ขันธที่ 5) และพระธรรมคําสอน (ธรรมกาย) 
โดยเกี่ยวของกับนิกายมหายานในประเด็นที่วา ทฤษฎีตรีกายเขามาเกี่ยวของกับกรรมวิธีในการ
ชวยเหลือมวลมนุษย และเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในหลักการของมหายานโดยทั่วไป นิกาย
มหายานมีทรรศนะวา พระพุทธเจามี 3 กาย เรียกวา ตรีกาย คือ  

1. นิรมาณกาย ไดแก กายของพระพุทธเจาที่ปรากฏในโลกมนุษย เชนพระศากยมุนีที่มี
ในประวัติศาสตร กายนี้เปนการแสดงองคของพระพุทธเจาในบรรดาสรรพสัตวเพื่อสอนใหเขาไปสู
โมกษะ บางนิกายถือวากายนี้ไมมีอะไรเลย  แตเปนเพียงภาพมายาของความจริงที่เปนนิรันดร   

2. สัมโภคกาย ไดแก กายที่เปนรัศมีเรืองรอง เปนแสงสวางที่แผซานไปไมมีที่ส้ินสุด ซ่ึง
ปรากฏอยูบนแดนสุขาวดี เปนกายซึ่งอาจบรรลุถึงไดดวยการบําเพ็ญสมาธิ ในระดับของสมาธิที่
เปนโลกุตตระ  กายนี้จะแสดงใหพระโพธิสัตวเห็นความสวาง และเปดเผยพระธรรมที่บุคคลผูไมได
บรรลุไมสามารถเขาใจได   

3. ธรรมกาย ไดแก กายที่แทจริงของพระพุทธเจา มีภาวะเปนกฎความจริงทางธรรมชาติ
ที่ไมดับสูญ มีอยูเปนนิรันดร ไมขึ้นอยูกับกาลเวลาและเงื่อนไขใดๆ  ในคัมภีรที่มีจํานวนมากมาย
ของนิกายมหายานนั้น พระพุทธเจามีจํานวนนับไมถวน แตทุกพระองคมีสภาวะอันเดียวกัน ไดแก 
ธรรมกาย  พระพุทธเจาจึงเปนสิ่งเดียวกับพระธรรมที่ เปนนิรันดร รวมทั้งเปนหนึ่งเดียวกับ          
พระโพธิญาณและนิรวาณ   

นิกายท่ีสําคัญของพระพุทธศาสนาฝายมหายาน 
 ที. อาร. วี. มูรติ (T.R.V. Murti ) กลาววา ในประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนา มีหัว
เล้ียวหัวตอสําคัญ 3 คร้ังเทานั้น  ดังนี้คือ 
 1.ยุคตนเปนระยะเวลาแหงสัจนิยม (Realism) เพราะมีการยอมรับความจริงแทหรือ
ความมีอยูจริงของสภาวธรรมหลายอยาง พระพุทธศาสนานิกายหีนยานหรือนิกายเถรวาท และ
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นิกายไวภาษิกะ (สรฺวาสฺติวาท) อยูในยุคนี้ อาจเรียกวา ยุคอภิธรรมก็ได  และนิกายเสาตรานติกะ 
(เสาตรานฺติก) ก็เปนนิกายที่แปรรูปมาจากการยึดถือสัจธรรมตามแบบเกานี้ 
 2. ยุคกลาง หรือ ยุคมาธยมิกะของนาคารชุน (นาคารชุน) และอารยเทวะ (อารฺยเทว)  
ทานทั้งสองประกาศหลักการศูนยวาท (ศูนฺยวาท) หรือ สัมบูรณนิยม (Absolutism) 
 3.  ยุคสุดทาย เปนยุคจิตนิยม (Idealism) คือ นิกายโยคาจาระของอสังคะ (อสงฺค) ตอมา
คือ นิกายวิชญานวาทของทิคนาคะ (ทิคฺนาค) และธรรมกีรติ (ธรฺมกีรฺติ) 8 
 พระพุทธศาสนาฝายมหายานประกอบดวยนิกายที่สําคัญหลายสํานัก  คือ นิกาย
มาธยมิกะ (Mādhyamika) นิกายโยคาจาระหรือวิชญาณวาท (Yogācāra/Vij¤ānavāda) นิกาย         
อวตังสกะ (Avata§saka) นิกายสัทธรรมปุณฑรีกะ (Saddharmapuõóarīka) หรือนิกายเทนได 
(Tendai) นิกายสุขาวตี (Sukhāvatī/Pure Land) นิกายนิจิเรน (Nichiren) และนิกายเซน 
(Zen/Dhyāna) แตในวิทยานิพนธเลมนี้จะนําเสนอเฉพาะนิกายมาธยมิกะและนิกายโยคาจาระหรือ
วิชญานวาท ซ่ึงถือกันวาเปนนิกายฝายมหายานที่เจริญรุงเรือง มีผูนับถือมาก และมีหลักธรรมที่
เกี่ยวของกัน เปนเอกลักษณเฉพาะตัว จัดเปนตัวแทนของพระพุทธศาสนาฝายมหายานในอินเดีย       
มีรายละเอียดโดยสรุป ดังตอไปนี้ 

นิกายมาธยมิกะ  
 นิกายมาธยมิกะ บางครั้งเรียกวา ศูนยวาท (ศูนฺยวาท)  ซ่ึงมีทรรศนะวา ทั้งผูรูและสิ่งถูกรู
เปนสิ่งไมมีอยูจริง เชน ภาพแกวน้ําที่วางอยูบนโตะที่ปรากฏในใจของเรานั้นเปนสิ่งที่ใจของเรา
สรางขึ้นเองโดยตลอด แกวน้ํานั้นหามีจริงไม  เมื่อแกวน้ําไมมีอยูจริง การรับรูของเรา (ภาพแกวน้ํา) 
ก็ไมมีอยูจริง รวมทั้งตัวเราซึ่งคิดวาเปนผูเห็นแกวน้ําก็ไมมีอยูจริง รวมความวา ทั้งผูรูและสิ่งที่ถูกรู
ไมมีอยูจริง นี่เปนความหมายสรุปของทฤษฏีศูนยตา (ศูนฺยตา) ที่มีในคัมภีรปรัชญาปารมิตา         
(ปฺรชฺาปารมิตา)  ผูกอตั้งนิกายนี้คือ นาคารชุน (ประมาณ 150-250 A.D.) ซ่ึงถือกันวาเปนผูแตง
คัมภีรมหาปรัชญาปารมิตาศาสตร (มหาปฺรชฺาปารมิตาศาสฺตฺร) ที่มีเหลืออยูเพียงฉบับภาษาจีนที่
กุมารชีวะ แปลไว และเปนผูแตงคัมภีรมูลมัธยมิกะ การิกา (มูลมธฺยมิก-การิกา) สวนใหญเรียกวา 
มัธยมิกะ การิกา (มธฺยมิก-การิกา)  นับเปนผลงานที่สําคัญที่สุดของนิกายมาธยมิกะ นอกจากนี้ยัง
เปนผูเขียนคัมภีรเหลานี้ คือ คัมภีรทวาทศทวารศาสตร (ทฺวาทศ-ทฺวาร-ศาสฺตฺร) คัมภีรศูนยตาสัปตติ 
(ศูนฺยตา-สปฺตติ) คัมภีรวิครหวยาวรตนี (วิคฺรหวฺยาวรฺตนี) คัมภีรยุกติศศติกา (ยุกฺติศศฺติกา) คัมภีร

                                                        
8T.R.V. Murti, The Central Philosophy of Buddhism (London : George Allen and 

Unwin Ltd., 1960), 4. 
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รัตนาวลี (รตฺนาวลี) คัมภีรประตีตยสมุตปาทหฤทยการิกา (ปฺรตีตฺยสมุตฺปาท-หฺฤทย-การิกา)9 และ
คัมภีรอ่ืนๆ อีกมากมาย 

นาคารชุน มีลูกศิษยที่สําคัญคือ อารยเทวะ ซ่ึงมีงานเขียนที่สําคัญคือคัมภีรจตุศตกะ     
(จตุศตก) ซ่ึงเปนคัมภีรที่วิพากษแนวความคิดระบบอื่นๆ ของพระพุทธศาสนา และระบบปรัชญา
ฮินดู 6 สํานัก  โดยปกติถือวา นาคารชุนและอารยเทวะเปนผูกอตั้งนิกายมาธยมิกะที่แทจริง 

หลักการที่สําคัญของนิกายมาธยมิกะ 
นาคารชุนและสานุศิษย  พยายามที่จะเขาถึงจุดกึ่งกลาง (a middle position) ที่ปราศจาก

นามและรูป (name/character) อยูเหนือความคิดและคําพูดทั้งปวง โดยการใชตรรกวิทยาอยาง
เขมงวด  เพื่อแสดงความเปนไปไมได  (ความไมสมเหตุผล)  ของสถานะทางปรัชญาตางๆ รวมทั้ง
ปรัชญาฮินดูและพุทธศาสนาสํานักอื่นๆ  โดยถือวา อะไรก็ตามที่เกี่ยวของกัน (สัมพัทธภาวะ) และ
ขัดกันยอมเปนสิ่งที่รับไมไดในเชิงตรรกวิทยา  
  ดวยวิธีการที่กลาวอางความไมสมเหตุสมผลหรือส่ิงที่ขัดแยงกันนี้  นาคารชุนพยายาม
พิสูจนวา  ความคิดที่มีในโลกนี้ทั้งหมดเปนความวางเปลา (ศูนฺย) หรือเปนสิ่งสัมพัทธ (Relative) 
และชี้ใหเห็นความเชื่อของทานวา หนทางที่แทจริงก็คือ ทางสายกลางไดแก หนทางที่อยูระหวาง
กลาง กลาวคืออยูเหนือจุดปลายสุดทั้งสอง   ความเชื่อนี้เรียกวา ทฤษฏีความวางเปลาของสรรพสิ่ง            
ซ่ึงตองอยูเหนือประสบการณธรรมดา  อยางไรก็ตาม ความคิดนี้ก็ยังไมตายตัว  และจัดวาเปนเพียง
วิธีของการโตแยง  
 นาคารชุนเสนอทางสายกลางที่อยูเหนือจุดปลายท้ังสองไดอยางชัดเจน ในคํากลาวที่
ทานถือวาเปนความจริง 8 ประการของพระพุทธศาสนา คือ ไมมีอะไรที่จะเกิด ไมมีอะไรสูญ  ไมมี
อะไรเปนนิรันดร  ไมมีอะไรพบจุดสิ้นสุด  ไมมีอะไรเปนอยางเดียวกัน  ไมมีอะไรแตกตางกัน  ไมมี
ส่ิงใดเคลื่อนที่มาที่นี้ ไมมีส่ิงใดเคลื่อนที่ไปสูที่นั้น 
 ในการนําเสนอจุดตรงขามกันเปนคูๆ นี้ นาคารชุนสอนวา อะไรก็ตามที่เราอาจคิดถึงได
หรืออธิบายเปนคําพูดไดนั้นเปนส่ิงไมสมบูรณหรือมีขอผูกพันกับส่ิงอื่น ส่ิงนี้ทําใหนาคารชุนถือวา 
การที่คนทั่วไปเห็นวานิรวาณและสังสาระเปนสิ่งตรงขามกันนั้นเปนสิ่งผิดพลาด เพราะนิรวาณ
และสังสาระเปนศูนยตาเหมือนกัน   
 เมื่อพิสูจนวา โลกเปนส่ิงวางเปลาหรือมีความสัมพัทธทําใหเกิดปญหาวา คนเราจะไป  
สูเหนือจุดที่วานี้ไดอยางไร นาคารชุนตอบคําถามขอนี้วา มนุษยไมไดถูกตรึงไวในโลกนี้ เพราะโลก
                                                        

9Hajime Nakamura, Indian Buddhism : A Survey with Bibliographical Notes (Delhi : 
Motilal Banarsidass Publishers Private limited, 1999), 236-243.  
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นี้สามารถเปนบันไดนําไปสูส่ิงสัมบูรณ กลาวคืออยูเหนือทวิภาวะได การเปลี่ยนตําแหนงซ่ึง
สามารถมีไดจากโลกนี้ไปสูความหลุดพน เรียกวา ทฤษฏีความจริงแท 2 อยาง เปนความจริงที่มีขอ
ผูกพัน คือ ความเปนอยูในปจจุบัน  โดยวิธีการทางตรรกวิทยา ขอเสนอทุกอยางสามารถหักลางได  
ลักษณะนี้นําไปสูการรูแจงวา ทุกอยางคือความวางเปลา และจากความคิดนี้นําไปสูความคิดเกี่ยวกับ
ส่ิงสัมบูรณที่อยูเหนือความคิดทุกอยาง จุดเชื่อมระหวางความจริงสองอยาง (ความจริงสัมพัทธและ
ความจริงสูงสุด) ก็คือพระพุทธเจา พระองคมีประสบการณบรรลุความจริงสัมบูรณ ซ่ึงเปนสิ่งแสดง
ดวยคําพูดไมได และไมสามารถรูแจงไดดวยความคิดธรรมดา แตกระนั้นพระองคก็กลับมาชี้แจง
ความจริงนี้ในโลก โดยการกระทําตามทางเสนนี้ บุคคลสามารถปลอดภัยได 
 ดังนั้น นาคารชุนจึงสอนวา โดยทางสายกลางของนิกายมาธยมิกะซึ่งเปนหนึ่งเดียวกัน      
คําสอนที่แทจริงของพระพุทธเจา บุคคลจะถูกนําไปสูประสบการณที่อยูเหนือการยืนยันและการ
ปฏิเสธ เหนือความมีอยูจริงและความไมมีอยูจริง  นิกายมาธยมิกะจัดเปนปรัชญาที่เรียกตนเองวา 
เปนหลักแหงการหลุดพน เพราะอางวาสามารถชี้ใหมนุษยรูระบบที่นําไปสูการพนจากสภาพของ
ตัวเอง 

นิกายโยคาจาระ หรือวิชญานวาท  
 คําวา โยคาจาระ เปนภาษาสันสกฤต มีความหมายตามตัวอักษรวา การปฏิบัติโยคะ หรือ 
บุคคลผูปฏิบัติโยคะ ส่ิงที่ทําใหนิกายโยคาจาระแตกตางจากระบบความคิดอื่นๆ ก็คือ การยอมรับ
ความเปนจริงที่มีอยูเพียงสิ่งเดียวของวิชญานหรือจิต ไมมีความจริงอ่ืนใดนอกจากจิต และการ
ปฏิเสธความเปนจริงของวัตถุภายนอก เพราะส่ิงที่มีอยูจริงคือจิต (วิชฺาน) สวนสิ่งตางๆ ภายนอก
สวนสรรพสิ่งตางๆ ในโลก เชน บานเรือน  ตนไมที่เราเห็นนั้นไมมีอยูจริง  แตเปนการสรางขึ้นของ
จิตเทานั้น ไมมีความเปนจริง ดังนั้น คําสอนของนิกายนี้จึงมักจะกําหนดโดยคําวา มีเพียงจิตเทานั้น 
(วิชฺานมาตฺร, จิตฺตมาตฺร) หรือ มีการรับรูเทานั้น (วิชฺปฺติมาตฺร) 10  สวนสรรพสิ่งตางๆ ในโลก 
เชน บานเรือน  ตนไมที่เราเห็นนั้นไมมีอยูจริง  แตเปนการสรางขึ้นของจิตเทานั้น   

ลักษณะพิเศษของนิกายโยคาจาระ คือ เนนการปฏิบัติทางกายและทางใจเปนสําคัญเพื่อ
นําไปสูการรูแจงสัจธรรม ขอปฏิบิตทางจิตก็คือการฝกจิตเพื่อใหรูแจงสัจธรรมขั้นสูงสุด ซ่ึงจะทํา
ใหพบวา สากลจักรวาลไมใชอะไรอื่นที่แยกออกไปจากจิต ในสัจธรรมไมมีการเปลี่ยนแปลง เชน 
การเกิดและการตาย และไมมีส่ิงอื่นหรือวัตถุภายนอกจิตที่มีอยูจริง ลักษณะดังกลาวนี้จึงทําใหมีช่ือ
เรียกวา โยคาจาระ และเพราะเหตุที่ปรัชญาสํานักนี้ถือวา ไมมีความจริงแทใดๆ อ่ืนนอกจากจิตหรือ

                                                        
10 Thomas E. Wood, Mind only (Delhi : Shri Jainendra Press, 1994), IX. 
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วิชญานะ ฉะนั้น จึงมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา วิชญานวาท11  ลักษณะพิเศษนี้ตรงขามกับระบบ
มหายานอื่นๆ ไดแก นิกายมาธยมิกะ ซ่ึงมีจุดเนนอยูที่การวิเคราะหทางตรรกศาสตรและการใช
คําพูดเชิงเหตุผล (dialectic) 

นิกายโยคาจาระมีวิวัฒนาการ แบงออกเปน  2 ชวง คือ  
 ชวงที่ 1 โยคาจาระยุคเกา หรือยุคของอสังคะ เปนทรรศนะจิตนิยมที่ตีความคัมภีร
อภิธรรมขึ้นใหม  อสังคะไมเล่ือมใสในคําอธิบายของฝายเถรวาทและมาธยมิกะ เพราะไมสามารถ
จะอธิบายไดเปนที่พอใจวา จิตและวัตถุภายนอกมีสภาพคลายกันหรือแตกตางกันหรือไมมีอยูจริงได
อยางไร ในเมื่อจิต (มนัส) สามารถมองเห็นความติดตอของความเปลี่ยนแปลงในวัตถุรอบตัวได      
ทําใหอสังคะสรางหลักธรรมธาตุวาดวยความรับรู (วิชฺาน) ขึ้นมา 8 ประการ ประการหนึ่งนั้น
ไดแกอาลยวิชญานะ (อาลยวิชฺาน)  ซ่ึงใชเปนหลักในการอธิบายการรับรูความเปลี่ยนแปลงของ
ส่ิงตางๆ ภายนอก (ซ่ึงโดยหลักการแลวไมมีอยูจริง) ไดเปนที่นาพอใจ ทําใหมีวิธีการอธิบายที่ทําให
คนสวนใหญยอมรับและในที่สุดก็เปนหลักการสําคัญของฝายมหายานในลําดับตอมาจากนิกาย
มาธยมิกะ  

คัมภีรสําคัญที่อสังคะแตงขึ้น ไดแก คัมภีรอภิธรรมสมุจจยะ (อภิธรฺมสมุจฺจย) โดยได
เพิ่มจํานวนธาตุจาก 75 เปน 100 ธาตุ12  อาลยวิชญานะก็เปนธาตุใหมที่เพิ่มขึ้น แตก็ไมไดเปนสิ่ง
สัมบูรณ 13 
 ชวงที่ 2 โยคาจาระยุคใหม คือ ยุคของทิคนาคะ ในระบบปรัชญาของทิคนาคะ ไดละทิ้ง
คัมภีรอภิธรรมดั้งเดิมและแทนที่โดยหลักตรรกศาสตร และญาณวิทยาแบบใหม ทานเริ่มตน
เปลี่ยนแปลงตรรกศาสตรของพวกพราหมณเสียใหมและยึดเปนแนวคิดของชาวพุทธ 14 
 ดังที่กลาวมาแลว นิกายนี้ไดช่ือวา โยคาจาระ เพราะเปนความคิดของอสังคะในตอนตน
วา การที่จะฝกจิตใหยอมรับรูวา ส่ิงที่คนเราเห็นอยูทุกวัน ทั้งๆ ที่ไมมีอยูจริงนั้นสามารถอธิบายได
โดยอาศัยหลักอาลยวิชญานะ แตการที่จะทําเชนนั้นไดมีอยูทางเดียวคือการปฏิบัติโยคะ อสังคะจึง
เรียกชื่อสํานักที่เขาตั้งขึ้นวา โยคาจาระ (การปฏิบัติโยคะ) จากความคิดนี้ก็ไดเนนตอไปวา การฝกจิต

                                                        
11อดิศักดิ์ ทองบุญ, ปรัชญาอินเดีย, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), 121-122. 
12ดูรายละเอียด หนา 27-31. 
13Theodore Stcherbatsky, The Conception of Buddhist Nirvāõa (Delhi : Motilal 

Banarsidass Publishers Private Limited, 1999), 37. 
14Ibid., 41. 
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เพื่อบรรลุความหลุดพน ทําใหรูแจงความจริง ถอนความเชื่อท้ังปวงเกี่ยวกับโลกภายนอกไดก็ใชวิธี
โยคะเชนเดียวกัน  นอกจากนี้ การบําเพ็ญโยคะยังเปนการเนนใหผูปฏิบัติมีความประพฤติดี แนะ
ทางใหผูประพฤติเชนนั้นเขาสูการบําเพ็ญบารมีในภูมิทั้ง 10 ประการ   

นิกายนี้ตอมามีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา วิชญานวาท  ตั้งแตวสุพันธุไดเขียนคัมภีร  
วิชญัปติมาตรตาสิทธิ (วิชฺปฺติมาตฺรสิทฺธิ) โดยสอนวา วิชญานะ หรือจิตเทานั้นที่เปนความจริงแท
เพียงอยางเดียว  สวน จัตเตอรชี (Chatterjee)  มีความเห็นวา ทิคนาคะและธรรมกีรติ นักปราชญของ
นิกายนี้เปนผูนําเสนอคําวา วิชญานวาท เพื่อแสดงถึงลักษณะคําสอนของนิกายโยคาจาระที่ยอมรับ
ความจริงแทเพียงหนึ่งเดียวของวิชญานะซึ่งมีภาวะเปนสิ่งสัมบูรณมากกวาจะเปนเพียงแคจิต
บริสุทธิ์เทานั้น  แตนักประวัติศาสตร และนักวิชาการนิยมเรียกระบบความคิดของนิกายนี้รวมกันวา
โยคาจาระ-วิชญานวาท15   

บอเกิดของนิกายโยคาจาระ 
จุดกําเนิดของนิกายโยคาจาระเกี่ยวของกับทรรศนะขณิกวาทของนิกายเสาตรานติกะ      

ซ่ึงเปนนิกายที่แยกออกไปจากนิกายเถรวาท โดยที่นิกายเสาตรานติกะยึดมั่นในขณิกวาทโดยมี
ทรรศนะวา ส่ิงทั้งปวงทั้งที่เปนนามธรรมและรูปธรรมยอมเกิดขึ้นและดับไปในทันที จิตเกิดดับทุก
ขณะ ธาตุเทานั้นที่มีอยูจริง ขันธหรืออายตนะภายนอกไมมีอยูจริง แตเนื่องจากจิตไมสามารถเขาถึง
ธาตุตางๆ ไดโดยตรง จิตสามารถรับไดเพียงภาพปรากฏของสิ่งภายนอกเทานั้น ภาพปรากฏนี้
เกิดขึ้นในกระบวนการรับรูของจิต  

กระบวนการรับรูโลกของจิตเริ่มตนขึ้นเมื่ออารมณภายนอกกระทบประสาทสัมผัส 
(อินทรีย) การรับรูอารมณเกิดขึ้นพรอมกับการดับไปของอารมณหรือความจริงภายนอก กลาวคือ 
ตัวความจริงดับไปเมื่อการรับรูความจริงเกิดขึ้น การเขาใจแบบนี้ทําใหมีการโตแยงวา เมื่อเปน
เชนนั้น การรับรูจะเกิดขึ้นไดอยางไร เมื่อตัวความจริงไมมีอยูแลว  การรับรูไมอาจเกิดขึ้นใน
ขณะเดียวกันกับที่ความจริงยังปรากฏอยู  ถาเปนเชนนี้ การรับรูของจิตก็ไมมีความนาเชื่อถือ ที่เปน
เชนนี้เพราะนิกายเสาตรานติกะมีทรรศนะวา แตละขณะนั้นเปนความจริงเฉพาะที่แยกจากขณะอื่น 
แตละขณะมีลักษณะพิเศษ เกิดขึ้นและดับไปเปนเอกเทศ เหมือนเปนสิ่งที่มีอยู (สัต) ในตัวมันเอง 
(Thing-in- Itself)  ขณะเปนความจริงหนึ่งเดียวเทานั้นที่ถือวามีอยู  แตการมีอยูของแตละขณะนั้น   

                                                        
15Ashok Kumar Chatterjee, The Yogācāra Idealism (Delhi : Motilal  Banarsidass 

Publishers Private Limited, 1987), X-23. 
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ก็เปนไปตามกฎไตรลักษณ กลาวคือ เพราะขณะเกิดและดับไปในทันที มันจึงไมเที่ยง และไมมี
ตัวตน16  

   ความจริงคือขณะ แตละขณะกลับมีสวลักษณะ คือ ลักษณะที่แนนอนบางอยาง แตละ
ขณะมีเอกลักษณเฉพาะตัว แมจะเกิดสืบเนื่องตอกันไป แตขณะที่เกิดกอนกับขณะที่เกิดตามมา
ไมไดมีความเกี่ยวของกันเลย  ความสัมพันธของขณะเกิดจากกระบวนการคิดของมนุษยเทานั้น ซ่ึง
ในความเปนจริงแตละขณะเปนอิสระจากกันและกัน ดังนั้น ตามทรรศนะของนิกายเสาตรานติกะ 
ความจริงแบบอัตตานั้นไมมีตัวตน  สํานักนี้เห็นดวยกับปุคคลสุญญตา แตธรรมทั้งหลายมีจริง และ
มีจริงแบบภววิสัย ไดแก เปนภาวะที่มีอยูโดยไมขึ้นอยูกับการรับรูหรือการพิจารณาของผูใด ไมวา
จะมีผูรับรูหรือไม  ธรรมในรูปของขณะก็ยังดํารงอยูในแบบของมัน และมีอยูแตในปจจุบันเทานั้น  
ทรรศนะเชนนี้ทําใหมีขอโตแยงในเรื่องของการรับรูและความเปนเหตุเปนผลตอกัน การรับรู
ขณะหนึ่งๆ เกิดขึ้น เมื่อขณะนั้นดับไป ตัวอยางเชน ขณะของธาตุ A เกิดขึ้นเปนความจริงภายนอก 
การรับรูขณะของธาตุ A เกิดขึ้น เมื่อธาตุ A กระทบกับอายตนะและวิญญาณของจิตดวงใดดวงหนึ่ง 
การรับรูบงถึงการที่จิตหรือผูรู (Subject) สัมผัสกับความจริงภายนอกหรือส่ิงที่ถูกรู (Object)             
แตนิกายเสาตรานติกะยืนยันวา แตละขณะนั้นเปนความจริงแบบภววิสัย แยกตางหากออกจากกัน 
ดังนั้น การรับรูธาตุ A  ทั้งผูรูและสิ่งที่ถูกรูตางเปนภววิสัย แยกตางหากจากกัน กระบวนการรับรู
แบบนี้ทําใหเกิดขอเท็จจริง แตไมทําใหเกิดประสบการณใด17 เพราะไมมีความเชื่อมโยงระหวาง     
ตัวรับรูกับสิ่งที่ถูกรู กลาวคือ ความจริงภายนอกแยกขาดจากจิต   

จึงอาจกลาวไดวา นิกายเสาตรานติกะยอมรับใหผูรู (อัตวิสัย / Subjective) เปนเรื่อง
ทฤษฏีความรู แตนิกายโยคาจาระทําใหผูรู เปนสิ่งที่มีอยูจริง ในขณะที่ภววิสัยหรือส่ิงที่ถูกรู 
(Objective) เปนสิ่งไมมีอยูจริง18   นิกายโยคาจาระไดพยายามแกไขขอบกพรองของทรรศนะเรื่อง
ขณะของนิกายเสาตรานติกะในหลายๆ จุด  เพราะหากขณะมีอยูจริงในฐานะภววิสัยจะทําใหเกิด
ปญหาในเรื่องของการรับรู ทําใหเกิดขอขัดแยงในทางตรรก เชน ความเปนจริงเปนภววิสัย แตการ
รับรูเปนอัตวิสัย  เมื่อเปนเชนนี้กระบวนการเกิดขึ้นของความรูจะเปนไปไดอยางไร ความรูของเรา
จะเปนอัตวิสัย  หรือภววิสัยกันแน ความพยายามที่จะแกปญหาขอขัดแยงเหลานี้จึงเปนจุดกําเนิด

                                                        
16สุมาลี มหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศยาม, 

2546), 100. 
17Ashok Kumar Chatterjee, The Yogācāra  Idealism, 13. 
18Ibid., 12. 
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ของนิกายโยคาจาระ ดวยการยกเลิกทฤษฏีความรูแบบทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรู  โดยทําให
เปนภาวะที่มีอยูจริงตามทรรศนะของนิกายเสาตรานติกะเปนเรื่องอัตวิสัยทั้งหมด19  

นอกจากนี้ แนวความคิดของนิกายมาธยมิกะก็มีอิทธิพลตอการพัฒนาแนวคิดจากจิต
นิยมบริสุทธิ์  (Pure Idealism) มาเปนสัมบูรณนิยม (Absolutism) ของนิกายโยคาจาระเชนเดียวกัน   
เนื่องจากนิกายมาธยมิกะลดแนวคิดของนิกายเสาตรานติกะทั้งหมดใหมีความสําคัญลดนอยลง
จนกระทั่งเปนเรื่องของสัมพัทธภาวะ ไมวาวัตถุภายนอก หรือผูรับรูลวนไมมีอยูจริง เปนสิ่งที่       
อิงอาศัยกันและกันจึงมีอยูได  ส่ิงที่เปนผูรูหรืออัตวิสัยก็เปนสัมพัทธภาวะเชนเดียวกัน ไมมีอะไรที่มี
อยูจริง ทุกอยางวางเปลา แตนิกายโยคาจาระเห็นแยงวา ผูรูหรืออัตวิสัย ซ่ึงเปนเรื่องของการสํานึกรู
นั้น มีอยูจริง ไมใชวางเปลา ไมวาส่ิงที่มีในภายนอกจะมีหรือไมก็ตาม แตความสํานึกรู เปนสิ่งที่มีอยู
จริงแนนอน เปนบอเกิดของประสบการณทั้งปวง  เราอาจจะปฏิเสธสิ่งตาง ๆ ที่เราประสบได แตไม
อาจปฏิเสธความมีอยูของการสํานึกรูของตัวเราเองได  นิกายโยคาจาระอธิบายวา แมแตขณะที่นิกาย        
เสาตรานติกะกลาววา เปนส่ิงที่มีอยูเองอยางเปนอิสระนั้น ก็ไมใชความจริง เปนเพียงการสรางของ
ความสํานึกรูเหมือนกัน ความจริงมีเพียงการสํานึกรูอยางเดียวเทานั้น และไมอยูในสภาพที่เปน        
ภววิสัย ตางจากนิกายมาธยมิกะที่ดูเหมือนไมไดนําเสนออะไร คําอธิบายก็อยูในเชิงลักษณะปฏิเสธ 
และไมไดใหคําตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรับรู  วิธีการในการแกไขปญหาทางอภิปรัชญาที่เกิดขึ้นตอ
นิกายเสาตรานติกะรวมทั้งนิกายสรวาสติวาทตามทรรศนะของนิกายมาธยมิกะและนิกายโยคาจาระ
นั้นมีความแตกตางกัน เพราะนิกายมาธยมิกะใชวิภาษวิธีในการปฏิเสธแนวคิดทางอภิปรัชญา
ทั้งหมด  แตนิกายโยคาจาระพยายามที่จะแกไขปรับเปลี่ยนแนวคิดที่มีอยู เพื่อใหมีความถูกตองและ
สมเหตุสมผลมากขึ้น วิธีการนี้มีลักษณะเชิงบวก และถือวาเปนจุดสูงสุดของพัฒนาการทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย20   
 อาจสรุปไดวา คําสอนของนิกายเสาตรานติกะเปนจุดเปลี่ยนที่ทําใหเกิดแนวคิดแบบ
นิกายโยคาจาระ โดยนิกายนี้พยายามอธิบายแนวคิดทางพุทธปรัชญาใหหลุดพนจากทวิภาวะ
ระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรู ซ่ึงไมยอมรับการมีอยูแบบภววิสัยของสิ่งใดๆ  คําอธิบายของโยคาจาระ
เปนเรื่องอัตวิสัยทั้งหมดคลายนิกายมาธยมิกะ แตมีวิธีการแตกตางกัน วิภาษวิธีของนิกายมาธยมกิะมี
ผลทําใหนิกายโยคาจาระพัฒนาแนวคําสอนแบบจิตนิยมไปสูจิตสัมบูรณนิยม ดังนั้น ระบบความคิด
ของนิกายโยคาจาระไดรับอิทธิพลจากแนวคิดที่แตกตางกันสองระบบ คือ จิตนิยมเปนผลมาจาก
ความพยายามที่จะลบลางความบกพรองทางตรรกและทฤษฎีความรูแบบนิกายเสาตรานติกะ สวน

                                                        
19สุมาลี มหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน, 100. 
20Ashok Kumar Chatterjee, The Yogācāra Idealism, 12. 
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การที่จิตนิยมกาวไปสูสัมบูรณนิยม เปนผลมาจากอิทธิพลของวิภาษวิธีของนิกายมาธยมิกะ แมจะมี
วิวัฒนาการเชนนี้ แตนิกายโยคาจาระก็ยังคงรักษาแกนแทของพระพุทธศาสนาไวได21  

หลักการสําคัญของนิกายโยคาจาระ 
หลักการที่เปนแกนกลางของนิกายโยคาจาระก็คือ มีเพียงวิชญานะเทานั้นที่เปนจริง        

(วิชฺานมาตฺร) ความคิดหรือจิตเปนความจริงสูงสุด สรรพส่ิงภายนอกไมมีอยูจริง ไมมีอะไรมีอยูได
นอกจากจิต สรรพสิ่งลวนเกิดมาจากจิต จิตเปนตัวสรางปรากฏการณทั้งปวง ทุกอยางลวนแตเกิดขึ้น 
ดําเนินไปและสิ้นสุดลงที่กระบวนการทํางานของจิตทั้งสิ้น ความเห็นทั่วไปที่เห็นวา สรรพสิ่ง
ภายนอกมีอยู   ก็เนื่องจากความคิดที่ผิดหรือความคิดที่คลาดเคลื่อนซ่ึงอาจแกไขไดดวยกระบวนการ
ทางสมาธิหรือการบําเพ็ญโยคะ ซ่ึงสามารถถอนตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางฉับพลันจากสิ่ง
ภายนอกที่เราสรางขึ้นมาเอง และสรางความสงบภายในตัวเองได 

หลักการสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ หลักการเรื่อง อาลยวิชญานะ (อาลยวิชฺาน) หรือ 
จิตอันเปนที่เก็บ (A store consciousness) ถือวาเปนที่รองรับหรือเปนที่เก็บสิ่งที่พิมพไวในใจ 
(ประทับไวในใจ/วาสนา) ของความคิดและการกระทํา  เปนที่อยูของพีชะที่เกิดจากกรรมตางๆ       
พีชะพัฒนาขึ้นมาเปนรูป (touch) วิญญาณ (mental activity) เวทนา (feeling) สัญญา (perception) 
และสังขาร (will)  ซ่ึงตรงกับขันธหาของฝายเถรวาท จากนี้มนัสก็เกิดขึ้นซึ่งจะกอใหเกิดความคิดวา
ตัวเองเปนอัตตา (a self) หรือจิต (mind) ที่แยกจากโลกภายนอก ในที่สุดก็มีความตระหนักวาสิ่งที่
ตนรับรูนั้น ที่จริงก็มาจากอินทรียทั้งหาและมนัส  อาลยวิชญานะจะตองถูกทําใหบริสุทธิ์ใหพนจาก
ทวิภาวะระหวางผูรูกับส่ิงที่ถูกรู และความคิดเกี่ยวกับความมีอยูที่ผิด และกลับมาสูสภาวะที่บริสุทธิ์
ของตัวเอง สภาวะที่บริสุทธิ์นี้เทากับความเปนเชนนั้นอันสูงสุด (ตถตา) พุทธภาวะ หรือสมภาวตา 
(undifferentiated)  

อสังคะแบงวิชญานขันธ (วิชฺานสกนฺธ) ซ่ึงเปนขันธลําดับที่ 5 ออกเปน 3 ลักษณะที่
แตกตางกัน 3 อยาง คือ  

1. จิต (จิตฺต) ไดแก อาลยวิชญาน (จิตซ่ึงเปนที่เก็บ) ซ่ึงเปนที่บรรจุเอาพีชะ (สรฺวพีชก) ที่
ซึมซับส่ิงที่ประทับไวในใจ (วาสนาปริภาวิต) ของธาตุ (ธาตุ) และอายตนะ (อายตน) ทุกอยางไว  
จิตซ่ึงเรียกวา อาลยวิชญานนี้ แสดงถึงลักษณะที่ลึกซ้ึง ละเอียดและประณีตที่สุดของวิชญานขันธ  
อาลยวิชญานะจะบรรจุส่ิงที่ประทับไวในใจหรือรอบประทับของการกระทําในอดีตและผลของ
กรรมดีและชั่วทุกอยางในอนาคตเอาไว 

                                                        
21Ibid., 20. 
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2. มนัส (มนสฺ) ไดแก ที่ตั้งของอาลยวิชญานะ  ซ่ึงมักจะมีความเขาใจวาเปนตัวตน     
(มนนยนาตฺมก) ที่ประกอบดวยความเขาใจผิด 4 ประการ คือ การเขาใจผิดวาเปนตัวตน (อาตฺม-
ทฺฤษฺฏิ) ความรักตัวเอง (อาตฺมสฺเนห) การยึดวาเปนตัวกู (อสฺมิมาน) และอวิชชา (อวิทฺยา) มนัส
แสดงถึงการทําหนาที่ทางใจของวิชญานขันธ ซ่ึงไดแก การคิด การมีเหตุผล การรับรู และความคิด 
เปนตน 

3. วิชญานะ (วิชฺาน) ไดแก การรับรู 6 ประการ คือ การรับรูทางตา (จกฺษุวิชฺาน)  การ
รับรูทางหู (โศฺรตวิชฺาน) การรับรูทางหู (ฆฺราณวิชฺาน) การรับรูทางลิ้น (ชิหฺวาวิชฺาน) การรับรู
ทางกาย (กายวิชฺาน) และการรับรูทางใจ (มโนวิชฺาน)  วิชญานะแสดงถึงปฏิกิริยาโตตอบ
ระหวางอายตนะภายในและอายตนะภายนอก (วัตถุที่มีในภายนอก) ซึ่งเปนลักษณะพิเศษของ        
วิชญานขันธ 22   

นอกจากนี้ นิกายโยคาจาระยังมีทรรศนะเรื่อง ธรรมลักษณะ (ธรฺมลกฺษณ) หรือสภาวะ
ของธรรม โดยกลาววา ธรรมลักษณะเหลานี้มีจํานวนถึง 100 ชนิด โดยแบงออกเปน 5 ระดับ คือ 

1. ธรรมชาติของจิต (จิตฺตธรฺม) 8 ประการ คือ  
 

1. จักษวุิชญานะ 
2. โศรตรวิชญานะ 
3. ฆราณวิชญานะ 
4. ชิหวาวิชญานะ 
5. กายวิชญานะ 
6. มโนวิชญานะ 
7. มนัส 
8. อาลยวิชญานะ 

จกฺษวุิชฺาน 
โศฺรตฺรวิชฺาน 
ฆฺราณวิชฺาน 
ชิหฺวาวิชฺาน 
กายวิชฺาน 
มโนวิชฺาน 
มนสฺ 
อาลยวิชฺาน 

 
 
 
 
 

                                                        
22G.P. Malalasekera, ed., Encyclopaedia of Buddhism, Vol.II. (Ceylon : The 

Covernment Press, 1966), 137-138. 
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2. หนาที่ของจิต ไดแก อารมณหรือการกระทําของจิต (ไจตสิกธรฺม) 51 ประการ คือ  
  

9. สปรศะ 
10. เวทนา 
11. เจตนา 
12. สัญชญา 
13. มนัสการ   
14. ฉันทะ 
15. อธิโมกษะ 
16. สมฤติ 
17. สมาธิ 
18. ปรัชญา 
19. ศรัทธา 
20. หริ 
21. อปตราปยะ 
22. อโลภะ 
23. อทเวษะ 
24. อโมหะ 
25. วีรยะ 
26. ประสรัพธิ 
27. อประมาทะ 
28. อุเปกษา  
29. อหิงสา 
30. ราคะ 
31. ประติฆะ 
32. มูฒิ 
33. มานะ 
34. วิจิกิจฉา 
35. ทฤษฏิ 
36. โกรธะ 

สฺปรฺศ 
เวทนา 
เจตนา 
สํชฺา 
มนสฺการ 
ฉนฺท 
อธิโมกฺษ 
สฺมฺฤติ 
สมาธิ 
ปฺรชฺา 
ศฺรทฺธา 
หริ 
อปตฺราปฺย 
อโลภ 
อเทฺวษ 
อโมห 
วีรฺย 
ปฺรสฺรพฺธิ 
อปฺรมาท 
อุเปกฺษา 
อหึสา 
ราค 
ปฺรติฆ 
มูฒิ 
มาน 
วิจิกิจฺฉา 
ทฺฤษฺฏิ 
โกฺรธ 
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37. อุปนาหะ 
38. นิรักษะ 
39. ประทาสะ 
40. อีรษยา 
41. มาตสรยะ 
42. มายา 
43. ศาถยะ 
44. วิหิงสา 
45. มทะ 
46. อาหรีกยะ 
47. อนปตราปยะ 
48. เอาทธัตวะ  
49. สัตยานะ 
50. อาศรัทธยะ 
51. เกาสีทยะ 
52. ประมาทะ  
53. มุษิตสมฤษฏา  
54. วิกเษปะ   
55. อสัมประชันยะ  
56. เกากฤตยะ  
57. มิทธะ  
58. วิตรกะ  
59. วิจาระ  

อุปนาห 
นิรกฺษ 
ปฺรทาส 
อีรฺษฺยา 
มาตฺสรฺย 
มายา 
ศาถฺย 
วิหึสา 
มท 
อาหฺรีกฺย 
อนปตฺราปฺย 
เอาทฺธตฺว 
สฺตฺยาน 
อาศฺรทฺธย 
เกาสีทฺย 
ปฺรมาท 
มุษิตสฺมฺฤษฺฏา 
วิเกฺษป 
อสมฺปฺรชนฺย 
เกากฺฤตฺย 
มิทฺธ 
วิตรฺก 
วิจาร 

 
3. ธาตุที่เกี่ยวกับรูปหรือส่ิงที่ปรากฏ (รูปธรฺม) 11 ประการ คือ   

 
60. จักษุส  
61. โศรตระ 
62. ฆราณะ  
63. ชิหวะ  

จกฺษุสฺ 
โศฺรตฺร 
ฆฺราณ 
ชิหฺว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

30

64. กายะ  
65. รูปะ  
66. ศัพทะ  
67. คันธะ 
68. รสะ  
69. สปรัศตวยะ  
70. ธรรมายตนี  

กาย 
รูป 
ศพฺท 
คนฺธ 
รส 
สฺปรศฺตวฺย 
ธรฺมายตนี 

 
4. ส่ิงตางๆ หรือสถานะและกระบวนการที่ไมเกี่ยวของกับจิต (จิตฺตวิปฺรยุกฺตสํสการ)         

24 ประการ คือ    
  

71. ปราปติ 
72. ชีวิเตนทริยะ 
73. นิกายสภาคะ 
74. วิสภาคะ 
75. อสัญชณิสมาปตติ  
76. นิโรธสมาปตติ  
77. อาสัญชณิกะ  
78. นามกายะ  
79. ปทกายะ  
80. วยัญชนกายะ  
81. ชาติ  
82. สถิติ  
83. ชรา  
84. อนิตยตา  
85. ประวฤตติ  
86. ประตินิยมะ  
87. โยคะ  
88. ชาวะ  
89. อนุกรมะ  

ปฺราปฺติ 
ชีวิเตนฺทฺริย  
นิกายสภาค 
วิสภาค 
อสํชฺณิสมาปตฺติ 
นิโรธสมาปตฺติ 
อาสฺชณิก 
นามกาย 
ปทกาย 
วฺยฺชนกาย 
ชาติ 
สฺถิติ 
ชรา 
อนิตฺยตา 
ปฺรวฺฤตฺติ 
ปฺรตินิยม 
โยค 
ชาว 
อนุกรฺม 
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90. เทศะ  
91. สังขยะ  
92. กาละ  
93. สามัคริ  
94. อันยถาตวะ  

เทศ 
สงฺขย 
กาล 
สามคฺริ 
อนฺยถาตฺว 

 
5. ธาตุที่ไมมีปจจัยปรุงแตง (อสํสฺกฺฤตธรฺม) 6 อยาง คือ   

 
95. อากาศะ  
96. ประติสังขยานิโรธ 
97. อประติสังขยานิโรธ  
98. นิรจลทิวฺยสมาธินิโรธ 
 99. สัญชญาเวทยิตนิโรธ  
100. ตถตา 

อากาศ 
ปฺรติสงฺขฺยานิโรธ 
อปฺรติสงฺขฺยานิโรธ 
นิรฺจลทิวฺยสมาธินิโรธ 
สํชฺาเวทยิตนิโรธ 
ตถตา 

 
คณาจารยท่ีสําคัญของนิกายโยคาจาระ-วิชญานวาท 

 คณาจารยที่สําคัญของนิกายโยคาจาระ-วิชญานวาทมีดังตอไปนี้  คือ อสังคะ วสุพันธุ 
(วสุพนฺธุ) สถิรมติ (สถิรฺมติ) ทิคนาคะ ธรรมกีรติ และศานตรักษิตะ (ศานฺตรกฺษิต) ในวิทยานิพนธ
ฉบับนี้จะเนนใหรายละเอียดเฉพาะอสังคะ ซ่ึงเปนผูรจนาคัมภีรมหายานสูตราลังการ เพื่อแสดงให
เห็นถึงวิวัฒนาการของนิกายโยคาจาระ-วิชญาณวาทไดอยางชัดเจนขึ้น ตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

อสังคะ  
 อัตชีวประวัติของอสังคะนั้นไมมีเอกสารหรือหลักฐานยืนยันที่ชัดเจน  เร่ืองราวเกี่ยวกับ
อัตชีวประวัติของทานไดมาจากแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือได 4 แหง คือ อัตชีวประวัติของวสุพันธุ ซ่ึง
เขียนโดยปรมารถะ (ปรมารฺถ) (The Life of Vasubandhu by Paramārtha)  บันทึกของเฮี้ยน-จัง 
(Hiuen–tsang) บันทึกของอี้-จิง (I-tsing) และหนังสือช่ือประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในอินเดีย 
(The History of Indian Buddhism) ของทานตารานาถะ (ตารานาถ) 23             

                                                        
23S. Bagchi, ed., Mahāyānasūtrālaïkāra of Asaïga (Darbhanga : The Mithila Institute 

of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, 1970), 1. 
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 อสังคะถือกําเนิดที่เมืองปุรุษปุระ (ปุรุษปุร) ปจจุบันคือเมืองเปษวระ ทางตะวันตกเฉียง
เหนือของประเทศอินเดีย (ปจจุบันคือประเทศปากีสถาน) บิดาของทานเปนพราหมณในตระกูล
เกาษิกะ (เกาษิก) ทานมีนองชาย 2 คน คือ วสุพันธุ (วสุพนฺธุ) และนองชายคนเล็กคือ วิริญจีวัตสะ  
(วิริฺจีวตฺส) ซ่ึงไมมีหลักฐานที่เกี่ยวกับทานเลย   เดิมทีเดียวทานทั้ง 3  บวชเปนพระภิกษุในนิกาย
สรวาสติวาท (สรฺวาสฺติวาท) 24     

อสังคะเปนบุคคลผูมีลักษณะของพระโพธิสัตวอยูในภายใน ทานไดปฏิบัติสมาธิ
จนกระทั่งปราศจากกิเลส แตไมก็สามารถที่จะเขาใจหลักการเรื่องศูนยตา (ศูนฺยตา) ทําใหทานทอแท
และพยายามฆาตัวตาย  ตอมาทานไดฟงคําสอนเรื่องศูนยตาตามทรรศนะของนิกายหีนยานจากพระ
อรหันตช่ือวาปณโฑละ (ปณฺโฑล) จนรูแจงหลักการดังกลาวอยางลึกซึ้ง แตก็ไมพอใจในหลักการ
ศูนยตาตามคําอธิบายของหีนยานนั้น ดังนั้นทานจึงไดขึ้นไปสูสวรรคช้ันดุสิตดวยฤทธ์ิที่ทานได
บรรลุดวยการปฏิบัติฌานตามทรรศนะของหีนยาน  ในที่นี้ ทานไดรับฟงคําสอนเรื่องทฤษฏีศูนยตา
ตามทรรศนะของมหายานจากพระโพธิสัตวไมเตรยนาถะ (ไมเตฺรยนาถ)  

เมื่ออสังคะกลับลงมาสูชมพูทวีป (อินเดีย) ไดพิจารณาหลักการเรื่องศูนยตาตามวธีิการที่
ไมเตรยนาถะสั่งสอน จนกระทั่งทานไดรูแจงหลักการนั้น  ภายหลังทานไดขึ้นไปสูสวรรคช้ันดุสิต
บอยๆ เพื่อศึกษาพระสูตรตางๆ ของมหายานจากไมเตรยนาถะ จนมีความแตกฉานหลักการของ
มหายาน  นอกจากนี้ ทานยังไดบรรลุสูรยประภาสมาธิ (สูรฺยปฺรภาสมาธิ) ซ่ึงทําใหทานเขาใจทุก
เร่ืองที่ทานเคยไมเขาใจมากอน ตามคําแนะนําของไมเตรยนาถะนั่นเอง ตอมาทานไดเขียนคัมภีร 7 
เลมและอรรถาธิบายคัมภีรที่เปนหลักการของมหายาน25 แตในบันทึกของเฮี้ยน-จัง (Hiuen-tsang) 
นั้น เห็นดวยกับขอเท็จจริงที่วา สถานที่เกิดของอสังคะ ไดแก แควนคานธาระ แตไดมาศึกษาเลา
เรียนและปฏิบัติจิตที่เมืองอโยธยา สวนเหตุการณการพบกันระหวางอสังคะและนองชายคือวสุพันธุ 
และการเปลี่ยนมานับถือนิกายมหายานของวสุพันธุนั้นเปนสวนที่เพิ่มเติมเขามาทีหลัง นอกจากนี้ 
เฮี้ยน-จัง ยังกลาวอีกวา เดิมทีเดียวอสังคะนับถือหลักการของนิกายมหีศาสกะ (มหีศาสก)  คํากลาวนี้
ขัดแยงกับคํากลาวของทานปรมารถะ26  
 หลักฐานฝายทิเบต กลาวแตกตางออกไปวา อสังคะและวสุพันธุ เปนพี่นองตางบิดา แต
มีมารดาคนเดียวกันชื่อวา ประสันนศีลา (ปฺรสนฺนศีลา) ซ่ึงเปนคนวรรณะพราหมณ บิดาของอสังคะ
เปนคนวรรณะกษัตริย สวนบิดาของวสุพันธุเปนคนวรรณะพราหมณ27   ตารานาถะกลาววา อสังคะ

                                                        
24G.P. Malalasekera, ed.,  Encyclopaedia of Buddhism, Vol.II, 133. 
25Ibid., 134. 
26S. Bagchi, ed.,  Mahāyānasūtrālaïkāra of Asaïga, 3. 
27G.P. Malalasekera, ed.,  Encyclopaedia of Buddhism, Vol.II, 133. 
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เรียนรูคัมภีรตางๆ จนแตกฉาน และในทายที่สุดทานไปอาศัยอยูที่เมืองกุกกุฏปาทะ (กุกฺกุฏปาท)    
ซ่ึงตั้งอยูใกลกับเมืองคยา  อสังคะไดรับความสวางดานจิตใจจากไมเตรยนาถะ และไดอุทิศตน
ประกาศหลักการของนิกายมหายาน  ทานพักนักอยูที่อารามชื่อ ธรรมางกุระ อรัณยะ (ธรฺมางฺกุร 
อรณฺย)  ในแควนมคธ  จากนั้นไดยายไปอาศัยอยูที่อุษมปุรวิหาร (อุษมปุรวิหาร) เมืองสาคริ 
สามารถชักนําพระเจาคัมภีรปกษะ (คมฺภีรปกฺษ) ใหหันมานับถือลัทธิของตนไดสําเร็จ และได
เดินทางไปยังเมืองกฤษณราชะ (กฺฤษฺณราช) ทางอินเดียตอนใตตามคําเชิญของวสนาคะ (วสนาค) 
ในบั้นปลายชีวิต ทานไดมาอาศัยอยูที่เมืองนาลันทา และไดส้ินชีวิตที่เมืองราชคฤห พวกสานุศิษย
ไดสรางอนุสาวรียของทานขึ้นที่เมืองราชคฤหแหงนี้ 28   อสังคะไดเดินทางไปทั่วทุกแหงในอินเดีย
เพื่อประกาศหลักการของมหายาน และไดสรางวัดจํานวนถึง 25 แหงสําหรับเปนที่พํานักอาศัยของ
พระภิกษุฝายมหายาน อาจกลาวไดวา ยุครุงเรืองของอสังคะคือประมาณคริสตศตวรรษที่ 4  ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย ซ่ึงปจจุบันก็คือประเทศปากีสถาน29 

ผลงานของอสังคะ 
 งานเขียนที่จัดเปนผลงานของอสังคะ ตามความเห็นของบุคคลผูแปลงานเขียนเหลานั้น
เปนภาษาจีนและภาษาทิเบต และกลุมบุคคลผูเชี่ยวชาญในวิชาพุทธวิทยา มีดังนี้คือ 
 1.โยคาจารภูมิ (โยคาจารภูมิ) หรือฉบับภาษาจีนมีช่ือวาโยคาจรยภูมิศาสตร (โยคาจรฺย
ภูมิศาสฺตฺร)  แตฉบับที่เปนภาษาทิเบตมีช่ือวาโยคจรยาภูมิ (โยคจรฺยาภูมิ) หรือสัปตทศภูมิศาสตร    
(สปฺตทศภูมิศาสฺตฺร)30  
 2. ปญจภูมิ (ปฺจภูมิ)  
 3. อภิธรรมสมุจจยะ (อภิธรฺมสมุจฺจย)   
 4. มหายานสังครหะ (มหายานสงฺคฺรห)  
 5. ประกรณ อารยวาฉะ (ปฺรกรณ อารฺยวาฉ)  
 6. มหายานสัมปริครหศาสตร (มหายานสมฺปริคฺรหศาสฺตฺร) 31 

                                                        
28S. Bagchi, ed.,  Mahāyānasūtrālaïkāra of Asaïga, 4-5. 
29G.P. Malalasekera, ed., Encyclopaedia of Buddhism, Vol.II, 136. 
30คัมภีรเลมนี้ในประเทศจีนเชื่อกันวาเปนผลงานของไมเตรยนาถะที่แสดงแกอสังคะ  

คัมภีรเลมนี้มี 5 สวน คือ (1) พหุภูมิกวัสตุ (พหุภูมิกวสฺตุ)  (2) นิรณย- (นิรฺณย-) หรือวินิศจย-               
(วินิศฺจย) สังครหะ (สงฺคฺรห) (3) วัสตุสังครหะ (วสฺตุสงฺคฺรห) (4) ประยายสังครหะ (ปรฺยายสงฺคฺรห) 
และ (5) วิวรณสังครห (วิวรณสงฺคฺรห) 

31S. Bagchi, ed., Mahāyānasūtrālaïkāra of Asaïga, 12-13. 
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บัสตอง (Bu Ston)ไดกลาวถึงคัมภีรอ่ืนๆ ที่เปนผลงานสําคัญของอสังคะ มีดังนี้คือ  
 1. อภิธรรมสมุจจยะ  (อภิธรฺมสมุจฺจย) 
 2. ตัตตววินิศจยะ (ตตฺตฺววินิศฺจย) 
 3. อรรถาธิบายคัมภีรอุตตรตันตระ (อุตฺตรตนฺตฺร) 
 4. อรรถาธิบายคัมภีรสันธินิรโมจนสูตร (สนฺธินิรฺโมจนสูตฺร) และคัมภีรอ่ืนๆ อีก32  
 วินเทอรนิทซ (Winternitz) กลาววา คัมภีรที่เปนผลงานของอสังคะ ซ่ึงไดแปลเปน
ภาษาจีน มีดังนี้คือ  
 1. มหายานสัมปริครหะ (มหายานสมฺปริคฺรห) แปลเปนภาษาจีนโดยปรมารถะ    
 2. ประกรณ อารยวาจา มหายาน อภิธรรม สังคีติศาสตร (ปฺรกรณ อารฺยวาจา-มหายาน-
อภิธรฺม- สงฺคีติศาสฺตฺร)  แปลเปนภาษาจีนโดยเฮี้ยน-จัง 
 3. อรรถาธิบายคัมภีรวัชรัจเฉทิกา (วชฺรจฺเฉทิกา) แปลเปนภาษาจีนโดยธรรมคุปตะ           
(ธรฺมคุปฺต) 33 
 จะเห็นไดวา  การกลาวถึงคัมภีรตางๆ  ที่เปนผลงานการประพันธของอสังคะ เปนเรื่องที่
ยังมีขอสงสัยและมีการถกเถียงกันอยางมากในกลุมของนักวิชาการ แตก็ไมอยูในขายที่จะนํามา
พิจารณาโดยละเอียดในวิทยานิพนธเลมนี้  

วสุพันธุ   
 วสุพันธุ เปนบุคคลผูเปนศูนยกลางของระบบปรัชญาโยคาจาระ เปนหนึ่งในบุคคลที่มี
ช่ือเสียงที่สุดในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา เปนนองชายของอสังคะ มีชีวิตอยูในคริสตศตวรรษ
ที่ 4   ชีวิตในชวงแรก ทานนับถือนิกายเสาตรานติกะ ไดเขียนผลงานมากมายจากทรรศนะของนิกาย
หีนยาน  ชวงชีวิตตอมา ไดเปลี่ยนมานับถือนิกายมหายานตามอสังคะ ผูเปนทั้งครูและพี่ชาย34  
 
 
 

                                                        
32E. Obermiller, trans., The History of Buddhism in India and Tibet by Bu Ston         

(New Delhi : Paljor Publications, 1999), 139-140. 
33Maurice Winternitz, A History of  Indian Literature, Vol. II (Calcutta : University of 

Calcutta press, 1933), 355. 
34Ibid., 356. 
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ผลงานของวสุพันธุ 
งานเขียนที่เปนผลงานของวสุพันธุ มีดังตอไปนี้  
1. คัมภีรอภิธรรมโกศะ (อภิธรฺมโกศ) เปนผลงานที่มีช่ือเสียงมาก เปนหนึ่งในงานเขียน

ที่มีคาที่สุดในวรรณกรรมพระพุทธศาสนา  
2. คัมภีรคาถาสังครหะ (คาถาสงฺคฺรห) แพรหลายอยูในประเทศทิเบตเทานั้น  
3. คัมภีรศีลปริกถา (ศีลปริกถา) เปนคัมภีรที่เขียนเปนรอยกรองมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลัก

ความประพฤติ   
4. คัมภีรปรมารถสัปตติ (ปรมารฺถสปฺตติ) เปนคัมภีรที่เขียนขึ้นเพื่อโตแยงกับหลักคํา

สอนปรัชญาสางขยะ เปนตน   
5. อรรถาธิบายคัมภีรสัทธรรมปุณฑรีกา (สทฺธรฺมปุณฺฑรีกา)  
6. อรรถาธิบายคัมภีรมหาปรินิรวาณสูตร (มหาปรินิรฺวาณสูตฺร)  
7. อรรถาธิบายคัมภีรวัชรัจเฉทิกาปรัชญา-ปารมิตา (วชฺรจฺเฉทิกา-ปฺรชฺาปารมิตา)   
8. อรรถาธิบายศตสาหัสริกา (ศตสาหสฺริกา)  
9. อรรถาธิบายปญจวิงศติ สาหัสริกา (ปฺจวิงฺศติ สาหฺสริกา)  
10. อรรถาธิบายคัมภีรอัษฎาทศสาหัสริกา (อษฺฎาทศสาหสฺริกา) ซ่ึงเปนคําอธิบายคัมภีร

ปรัชญาปารมิตาตามทรรศนะของนิกายโยคาจาระ35   
11. คัมภีรวิงฺศติกา (วิงฺศติกา)  
12. คัมภีรตริงศิกา (ตริงฺศิกา)  
13. คัมภีรวิชญัปติมาตรตาสิทธิ (วิชฺปฺติมาตฺรตาสิทฺธิ)  คัมภีรเลมนี้มีเนื้อหาเปน

ทรรศนะจิตนิยมของโยคาจาระที่สมบูรณแบบที่สุด36  
 14. อรรถาธิบายคัมภีรวิงศติกา (วิงฺศติกา)  

15. คัมภีรปญจสกันธประกรณะ (ปฺจสกนฺธปฺรกรณ)37   
16. คัมภีรวยาขยายุกติ (วฺยาขฺยายุกฺติ)  
17. คัมภีรกรรมสิทธิประกรณะ (กรฺมสิทฺธิปฺรกรณ)38  

                                                        
35E. Obermiller, trans., The History of Buddhism in India and Tibet by Bu Ston (Delhi 

: Sri Satguru Publications, 1998), 52-53. 
36Ibid., 56. 
37Ibid., 57. 
38Ibid. 
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18. คัมภีรที่เปนอรรถาธิบายคัมภีรมหายานสูตราลังการอีก 3 เลม    
19. คัมภีรประตีตยสมุตปาทสูตร (ปฺรตีตฺยสมุตฺปาทสูตฺร)  
20. คัมภีรมัธยานตวิภังคะ (มธฺยานฺตวิภงฺค)39  
21. อรรถาธิบายคัมภีรทศภูมิกาสูตร (ทศภูมิกาสูตฺร)  
22. อรรถาธิบายคัมภีรมหายานสังครหะ (มหายานสงฺครห)  
23. อรรถาธิบายคัมภีรธรรมธรรมตาวิภังคะ (ธรฺมธรฺมตาวิภงฺค)  
24. อรรถาธิบายคัมภีรอักษยมตินิรเทศะ (อกฺษยมตินิรฺเทศ)  
25. อรรถาธิบายคัมภีรคยาศีรษะ (คฺยาศีรฺษ)  
26. อรรถาธิบายคัมภีรสันมุขธารณี (สนฺมุขธารฺณี)  
27. อรรถาธิบายคัมภีรจตุรธรรมกะ (จตุรฺธรฺมก)  

สถริมติ  
      สถิรมติ มีชีวิตอยูในคริสตศตวรรษที่ 5 เปนศิษยของวสุพันธุ จัดเปนนักเขียน

อรรถาธิบายงานเขียนของนิกายโยคาจาระที่มีช่ือเสียงมาก  บัสตองกลาววา สถิรมติแตกฉานคัมภีร
อภิธรรมมากกวาวสุพันธุเสียอีก40  

ผลงานของสถิรมติ 
งานเขียนที่เปนผลลงานของสถิรมติ มีดังตอไปนี้ 
1. อรรถาธิบายคัมภีรตริงศิกาวิชญัปติภาษยะ (ตริงฺศิกาวิชฺปฺติภาษฺย)  
2. อรรถาธิบายคัมภีรมัธยานตวิภังคสูตรภาษยะ (มธฺยานฺตวิภงฺคสูตฺรภาษฺย)  
3. อรรถาธิบายคัมภีรกาศยปปริวรตะ (กาศฺยปปริวรฺต) หรือรัตนกูฏะ (รตฺนกูฏ)  

 บัสตอง กลาววา ทานไดเขียนคัมภีรการกาศนิ (การฺกาศนิ) ซ่ึงเปนอรรถาธิบายคัมภีร
อภิธรรมโกศะ และอรรถาธิบายคัมภีรอภิธรรมสมุจจยะ รวมทั้งงานอรรถาธิบายคัมภีรทั้ง 8 เลมของ
วสุพันธุ และอื่นๆ อีก41  งานอรรถาธิบายทั้งหมดนั้นไมปรากฏฉบับที่เปนภาษาสันสกฤต ยกเวน 2 
เลมแรก  

 

                                                        
39Ibid. 
40Ibid., 147. 
41Ibid., 148. 
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ทิคนาคะ  
   ทิคนาคะเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดในบรรดาลูกศิษยของวสุพันธุ เปนผูกอตั้งพุทธ

ตรรกวิทยาแบบใหม (Buddhist Logic) ซ่ึงแตกตางจากตรรกวิทยาของปรัชญานยายะที่ตอมาเรียกวา           
ตรรกวิทยาแบบเกา (Old Logic)42  นับวาเปนบุคคลที่มีความสําคัญในประวัติศาสตรของปรัชญา
อินเดีย  เดิมทีเดียวทานนับถือนิกายวาตสีปุตรียะ (วาตฺสีปุตฺรีย)43  แตตอมาทานไมพอใจในคําสอน
นั้น จึงมาเปนศิษยของวสุพันธุ 44   

ผลงานของทิคนาคะ 
งานเขียนที่เปนผลงานของทิคนาคะ มีดังตอไปนี้ 
1. อรรถาธิบายคัมภีรอภิธรรมโกศะ   
2. อรรถาธิบายคัมภีรคุณปรยันตสโตตระ (คุณปรฺยนฺตสฺโตตฺร)   
3. คัมภีรอาลัมพนปรีกษา (อาลมฺพน ปรีกฺษา)  
4. คัมภีรประมาณสมุจจยะ (ปฺรมาณสมุจฺจย) พรอมทั้งอรรถาธิบายคัมภีรเลมนี้   
5. คัมภีรตริกาล ปรีกษา (ตฺริกาล ปรีกฺษา)  
6. คัมภีรเหตุจักรนิรณยะ (เหตุจกฺรนิรฺณย)  
7. คัมภีรนยายมุขะ (นฺยายมุข)  
8. คัมภีรนยายประเวศะ (นฺยายปฺรเวศ)45   

ธรรมกีรติ  
 ผลงานที่มีช่ือเสียงของธรรมกีรติ  คือ  

1. คัมภีรประมาณวารัตติกะ (ปฺรมาณวารตฺติก) อรรถาธิบายคัมภีรประมาณ สมุจจยะ 46   
2. คัมภีรนยายพินทุ (นฺยายพินฺทุ)  
3. คัมภีรประมาณวินิศจยะ (ปฺรมาณวินิศฺจย)  
4. คัมภีรเหตุพินทุ (เหตุพินฺทุ)                     
 

                                                        
42Hajime Nakamura, Indian Buddhism : A Survey with Bibliographical Notes, 296. 
43E. Obermiller, trans., The History of Buddhism in India and Tibet by Bu Ston, 149. 
44Ibid., 150. 
45Ashok Kumar Chatterjee, The Yogācāra Idealism, 42. 
46Ibid. 
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5. คัมภีรสัมพันธปรีกษา (สมฺพนฺธปรีกฺษา)  
6. คัมภีรวาทนยายะ (วาทนฺยาย)   
7. คัมภีรสันตานานตรสิทธิ (สนฺตานานฺตรสิทฺธิ) 47 

ศานตรักษิตะ  
 เร่ืองราวของศานตรักษิตะนับเปนวิวัฒนาการที่นาสนใจของปรัชญามหายาน ทรรศนะ
ของทานเรียกวา โยยคาจาระ-มาธยมิกะ เพราะทานพยายามที่จะรวมระบบปรัชญาโยคาจาระและ
มาธยมิกะเขาดวยกัน นับเปนบุคคลแรกที่พยายามจะวางระบบปรัชญาที่มีความขัดแยงกันให
ประสานเขาดวยกัน ทรรศนะที่เปนจุดยืนของทานคือทรรศนะจิตนิยมที่ปฏิเสธความมีอยูของวัตถุ
ภายนอก  ตามความคิดของศานตรักษิตะ การรับรูตัวเอง (สฺวสํเวทนา / Self-cognition) นั่นเองเปน
การรับรูที่แทจริง  การรับรูทุกอยางปราศจากสิ่งที่ถูกรับรูและผูรู48    

หลังส้ินสุดยุคของศานตรักษิตะ ก็ไมมีพัฒนาการดานหลักทฤษฏีของระบบปรัชญา          
โยคาจาระอีกเลย  ตอมาจึงถูกแทนที่โดยระบบปรัชญานยายะไวเศษิกะ (นฺยาย-ไวเศษิก) และอัทไว
ตะ เวทานตะ (อทฺไวต เวทานฺต) ตามลําดับ  ระบบปรัชญาของนิกายโยคาจาระไดสูญหายไปจาก
ประเทศอินเดีย แตไดเคล่ือนยายไปยังประเทศจีนและญี่ปุนแทน49  

ผลงานของศานตรักษิตะ 
งานเขียนที่เปนผลงานของศานตรักษิตะ มีดังตอไปนี้ 
1. คัมภีรช่ือมัธยมกาลังการวฤตติ (มธฺยมกาลงฺการวฺฤตฺติ)  
2. คัมภีรตัตตวสังครหะ (ตตฺตฺวสงฺคฺรห)50 ในคัมภีรเลมนี้ปฏิเสธระบบปรัชญาทุกอยางที่

มีในสมัยของทานทั้งที่เปนพุทธปรัชญาและทั้งที่ไมใชพุทธปรัชญา   
3. คัมภีรมาธยมิกาลังการการิกา (มาธฺยมิกาลงฺการการิกา) และอรรถาธิบาย   คัมภีรเลม

นี้เหลืออยูเฉพาะที่แปลเปนภาษาธิเบตเทานั้น   
 

                                                        
47E. Obermiller, trans., The History of Buddhism in India and Tibet by Bu Ston, 152-

154. 
48Hajime Nakamura, Indian Buddhism : A Survey with Bibliographical Notes, 282. 
49Ashok Kumar Chatterjee, The Yogācāra  Idealism, 44. 
50Hajime Nakamura, Indian Buddhism : A Survey with Bibliographical Notes, 282. 
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การเรียบเรียงคัมภีรมหายานสูตราลงัการ 
 ประเด็นเรื่องการเรียบเรียงคัมภีรมหายานสูตราลังการนั้นยังเปนปญหาที่มีการโตแยง
กันอยางมาก  ผูวิจัยจะนําเสนอความคิดเห็นที่แตกตางกันเกี่ยวกับผูเขียนหรือผูเรียบเรียงคัมภีร
มหายานสูตราลังการ ดังตอไปนี้ 

กลุมบุคคลผูมีความเห็นวา อสังคะ เปนผูแตงคัมภีรมหายานสูตราลังการนั้น ไดแก 
ประภากระ มิตระ (ปฺรภากร มิตฺร) ซ่ึงเปนผูแปลคัมภีรมหายานสูตราลังการเปนภาษาจีน ความเห็นนี้
ไดรับการยืนยันจากแหลงขอมูลอ่ืนๆ    อ้ี–จิง  ก็มีทรรศนะวา คัมภีรมหายานสูตราลังการเปนหนึ่ง
ในจํานวนหนังสือ 8 เลมที่เปนผลงานของอสังคะ51  และเอส. เลวี ผูคนพบและจัดพิมพคัมภีร
มหายานสูตราลังการ ก็มีทรรศนะวา ทั้งการิกาและอรรถาธิบายเปนผลงานของอสังคะ  
 สวนกลุมบุคคลผูมีความเห็นวา อสังคะไมใชผูแตงคัมภีรมหายานสูตราลังการ ไดแก 
คัมภีรมหายานสูตราลังการฉบับแปลเปนภาษาทิเบตที่แสดงไววา ไมเตรยนาถะเปนผูแตงสวนที่เปน
รอยกรองของคัมภีรมหายานสูตราลังการ  วสุพันธุเปนผูแตงสวนที่เปนรอยแกวที่เปนคําอธิบาย ซ่ึง
มีช่ือวา สูตราลังการภาษยะ (สูตฺราลงฺการภาษฺย)52   ฮากุจุ ยูอิ (Hakuju Ui) ก็กลาวไวในลักษณะ
เชนเดียวกันวา วสุพันธุเปนผูแตงอรรถาธิบายคัมภีรมหายานสูตราลังการ53   

บัสตองก็มีความเห็นวา  คัมภีรสูตราลังการ (ไมใชคําวา มหายานสูตราลังการ) เปน
ผลงานของไมเตรยนาถะ54  เชนเดียวกับวินเทอรนิตซ ที่มีความเห็นวา คัมภีรมหายานสูตราลังการที่ 
เอส. เลวี คนพบและยืนยันวาเปนผลงานของอสังคะนั้น อาจจะเปนผลงานของไมเตรยนาถะ เพราะ
ในตัวคัมภีรเองก็ไมไดระบุวาอสังคะเปนผูแตง   

สวนในบันทึกของเฮี้ยน-จัง แสดงไววา ไมเตรยนาถะเปนผูแสดงคัมภีรมหายานสูตรา         
ลังการแกอสังคะ แตความเห็นนี้ขัดแยงกับความเห็นของปรมารถะ และความเห็นของบุคคลผูแปล
คัมภีรมหายานสูตราลังการเปนภาษาจีนซ่ึงอยูในชวงคริสตศตวรรษที่ 5 ซ่ึงยืนยันวา ไมเตรยนาถะ
ถายทอดคัมภีรสัปตทศภูมิศาสตร (สปฺตทศภูมิศาสฺตฺร) หรือคัมภีรโยคาจารภูมิศาสตร (โยคาจาร
ภูมิศาสฺตฺร) เลมเดียวเทานั้นแกอสังคะ 

แมหลักฐานจากแหลงขอมูลตางๆ จะแตกตางกัน แตคํากลาวของประภากระ มิตระ 
นาเชื่อถือมากกวา เพราะมีการแสดงถึงระยะเวลาที่ชัดเจน เปนหลักฐานที่ยืนยันวา อสังคะเปนผูแตง

                                                        
51S. Bagchi, ed.,  Mahāyānasūtrālaïkāra of Asaïga, 8. 
52Ibid., 9. 
53Maurice Winternitz, History of Indian Literature, Vol. II, 353-354. 
54E. Obermiller, trans., The History of Buddhism in India and Tibet by Bu Ston, 53. 
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คัมภีรมหายานสูตราลังการ ทั้งสวนที่เปนรอยกรองและรอยแกวซ่ึงเปนคําอธิบาย ความเห็นนี้ไดรับ
การยืนยันจากแหลงขอมูลที่แปลเปนภาษาจีนอีกดวย   ดังนั้น เอส. เลวี. จึงลงความเห็นวา อสังคะ
เปนผูแตงคัมภีรมหายานสูตราลังการ  แตความเห็นนี้มีการโตแยงจากนักวิชาการหลายทาน ซ่ึงมี
ความเห็นวา ไมเตรยนาถะเปนผูแตงคัมภีรมหายานสูตราลังการ 
 ดังนั้น ประเด็นเรื่องผูแตงและเรียบเรียงคัมภีรมหายานสูตราลังการ ที่ไดนําเสนอมาแลว
ก็นาจะเพียงพอที่จะแสดงวา ปญหานี้ยังมีอยู   ผูวิจัยเองจะไมกลาวถึงเรื่องนี้ตอไป เนื่องจากตองการ
กลาวถึงเนื้อหาสาระที่ปรากฏอยูในคัมภีร  ซ่ึงจะไดนําเสนอตอไป 

เนื้อหาในคัมภรีมหายานสตูราลังการ 
 คั มภี ร มหาย านสู ต ร าลั งก ารนั บ เป นคั มภี ร ที่ แสดงทรรศนะสั มบู รณนิ ยม 
(Absolutism)ของระบบปรัชญาโยคาจาระ-วิชญานวาท   อสังคะไดนําเอาทรรศนะตางๆ ของ
พระพุทธศาสนานิกายมหายานมากลาวไวในคัมภีรเลมนี้  มีเนื้อหาจํานวน 21 อธิการ (บท) 
ประกอบดวยสวนที่เปนรอยกรองและสวนที่เปนรอยแกวซ่ึงเปนคําอธิบายสวนที่เปนรอยกรองอีก
ช้ันหนึ่ง   เนื้อหาในคัมภีรมหายานสูตราลังการประกอบดวยทรรศนะเรื่องสิ่งสัมบูรณ ทรรศนะเรื่อ
งอวิทยาหรือมายา  ทรรศนะเรื่องความจริง  ทรรศนะเรื่องตถตาและตถาคต ทรรศนะเรื่องนิรวาณ 
ทรรศนะเรื่อง        พระโพธิสัตว  ทรรศนะเรื่องบารมีและโยคภูมิ  มีรายละเอียดตามลําดับ 
ดังตอไปนี้ 

ทรรศนะเรื่องสิ่งสัมบูรณ  
 ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของคําวา สัมบูรณนิยม ไววา สัมบูรณนิยม
หมายถึง ทรรศนะที่ถือวา มีส่ิงที่มีอยูเอง เปนอยูเอง มีอยูเปนอยูดวยตนเอง เปนอิสระไมขึ้นกับเหตุ
ปจจัยอ่ืนใด55   ในคัมภีรมหายานสูตราลังการ   อสังคะอธิบายเรื่องสิ่งสัมบูรณหรือความจริงสูงสุด 
ในลักษณะตอไปนี้คือ 

สิ่งสัมบูรณ คอื จิตท่ีปราศจากทวิภาวะระหวางผูรูและสิง่ท่ีถูกรู    
อสังคะมีทรรศนะวา ส่ิงสัมบูรณ (Absolute Reality) ที่เปนความจริงสูงสุดหรือ       

ปรมัตถสัจ (Ultimate Reality) คือ จิตบริสุทธิ์ (Pure consciousness) ที่ไมมีความสัมพันธระหวางสิ่ง
สองสิ่ง (ทวิภาวะ) คือ ผูรูและสิ่งที่ถูกรู  ทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรูเปนมูลรากของสิ่งที่เปน

                                                        
55ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทปรัชญา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 

พิมพคร้ังที่ 2  (กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ, 2540), 1. 
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เพียงภาพลวงตา  ทวิภาวะไมใชลักษณะที่แทจริงของสิ่งสัมบูรณ  ส่ิงที่ถูกเขาใจวาเปนผูรูและส่ิงที่
ถูกรู (subject-object) เปนเพียงความคิดเทานั้น เปนสิ่งที่ไมมีอยูจริง ดังนั้น ส่ิงสัมบูรณจึงมีสภาวะที่
พรรณนาไมได กําหนดคุณสมบัติไมได เพราะไมมีคําใดที่คูควรเพื่อจะพรรณนา และกําหนด
คุณสมบัติของสิ่งสัมบูรณนั้น  ส่ิงสัมบูรณไมใชส่ิงที่ปรากฏทั่วไปในโลก (empirical) จึงปราศจาก
การกําหนดโดยประการทั้งปวง ทั้งดานการยืนยันและการปฏิเสธ  สรรพสิ่งมีสภาวะเดียวกัน คือ  
จิตหรือส่ิงสัมบูรณ (ภาวาภาวสมานตา)  ดังขอความที่วา  

  ตตฺตฺวํ  ยตฺสตตํ  ทฺวเยน  รหิตํ   ภฺรานฺเตศฺจ  สํนิศฺรยะ , 
               ศกฺยํ  ไนว  จ สรฺวถาภิลปตุ   ยจฺจาปฺรปฺจาตฺมกมฺ .  56 
               ตัตวะ เปนสิ่งที่ปราศจากทวิภาวะอยูเสมอ แตก็เปนที่อาศัยของมายา  

(ส่ิงที่ไมมีจริง / ความเขาใจไมถูกตอง) ไมอาจจะพรรณนาได  
โดยประการทั้งปวง และไมใชส่ิงที่ปรากฏ (ปฺรปฺจ / เปลี่ยนรูปแลว)57 

                ตตฺร ทฺวเยน คฺราหฺยคฺราหกภาเวน นิรุปยิตุมศกฺยตฺวาตฺ ,  58 
              ในสิ่งสูงสุดนั้นไมสามารถอธิบายไดโดยภาวะที่เปนผูรูและส่ิงที่ถูกรู  

ซ่ึงเปนสิ่งที่เปนคูๆ 

             อภาวภาวตา  ยา  จ  ภาวาภาวสมานตา , 
            อศานฺตศานฺตา’ กลฺปา  จ  ปรินิษฺปนฺนลกฺษณมฺ .  59     
           ความมีอยูของสิ่งที่ไมมีอยูจริง ความเสมอกันแหงภาวะและอภาวะ  
           ซ่ึงเปนทั้งส่ิงไมสงบและสิ่งสงบ เปนการไมคิดเอาเอง  
          จัดเปนลักษณะแหงปรินิษปนนะ (ส่ิงที่เปนความจริงสูงสุด) 

ส่ิงที่ปรากฏตางๆ นั้น สามารถกําหนดลักษณะไดเพราะมีความสัมพันธกับสิ่งอื่น 
ความสัมพันธระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรูนั้นเกิดจากอวิทยาซึ่งเปนบอเกิดของความสัมพันธทุกอยาง  
ส่ิงสัมบูรณจึงถูกเขาใจวาเปนผูรูเมื่อไดรับผลกระทบจากความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกรู  เนื่องดวยอํานาจ
ของอวิทยา จิตจึงสรางทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรูขึ้น เมื่อทําลายอวิทยาซึ่งเปนบอเกิดของ    

                                                        
56MSA. XI.13. 
57ปรปญจะ หมายถึง โลกท่ีปรากฏหรือโลกแหงปรากฏการณ (phenomena) 
58MSA., p. 182. 
59MSA. XI.41. 
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ทวิภาวะไดแลว หนาที่ของจิตในฐานะผูรูและส่ิงที่ถูกรูก็ไมมี  เมื่อไมมีส่ิงที่จะตองรู  จิตก็ไมมีฐานะ
เปนผูรูอีกตอไป  ดังขอความที่วา 

             คฺราหฺยาพฺภาเว  คฺราหกาภาวาตฺ ,  60 
          เพราะไมมีส่ิงที่ถูกรู ก็ไมมีผูรู 

อสังคะกลาววา ในสภาวะที่เปนปรมัตถ ทวิภาวะระหวางผูรูและส่ิงที่ถูกรูยอมหมดสิน้
ไป  จิตที่ถูกทําใหมีมลทินสามารถกําจัดทวิภาวะ แลวจึงมีสภาวะเปนจิตบริสุทธิ์ดวยการรูแจงความ
ไมมีอยูจริงของสิ่งที่เขาใจวาเปนตัวตนหรือบุคคล (ปุทฺคลไนราตฺมย) และความไมมีอยูจริงของ
สรรพสิ่ง (ธรฺมไนราตฺมย) ดวยการกําจัดเครื่องปดกั้นคือกิเลสที่เรียกวา เกลศาวรณะ (เกลฺศาวรณ) 
และเครื่องปดกั้นคือความรูที่เรียกวา เชญยาวรณะ (เชฺยาวรณ)  ธรรมชาติที่แทจริงของจิตนั้นคือ
ความบริสุทธิ์ในตัวเอง ความไมบริสุทธิ์ทุกอยางไมใชลักษณะที่แทจริงของจิต  และเปนส่ิงที่ตอง
กําจัดใหส้ินไป ดังขอความที่วา  

          เทฺวธา ไนราตฺมฺยาชฺาย  ธีมานฺ ปุทฺคลธรฺมโยะ , 61 
            ปราชญ รูความไมมีอยูจริง 2 อยาง คือ บุคคล (ปุทคละ) และธรรม (ธรฺม)  

             มตํา จ จิตฺตํ ปฺรกฺฤติ ปฺรภาสฺวรมฺ สทา ตทาคนฺตุกโทษทูษิตํ ,   62 
  จิตถือวาเปนสภาพประภัสสรโดยปกติ (แต)  จิตนั้นถูกทําใหไมบริสุทธิ์ 

                     โดยส่ิงที่มากระทบเสมอ 

 สิ่งสัมบูรณเปนสิ่งท่ีไมสามารถพรรณนาได 
 จิตบริสุทธิ์ถูกทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรูวางทับอยูเบื้องบน  จิตหรือส่ิงสัมบูรณ
จึงตกอยูภายใตทวิภาวะที่เปนความเขาใจผิด (ภฺรานฺเตศฺจ สนฺนิศฺรย) เมื่อกําจัดทวิภาวะซึ่งทับอยู
เบื้องบนไดแลว ยอมเปดเผยใหเห็นส่ิงสัมบูรณที่ไมมีทวิภาวะนั้น  ดังนั้น ส่ิงสัมบูรณ จึงเปนส่ิงที่
พรรณนาไมได และกําหนดคุณสมบัติไมได  ดังขอความที่วา  

         อนภิลาปฺยมปฺรปฺจาตฺมกํ จ ปรินิษฺปนฺนะ สฺวภาวะ , 63 

                                                        
60MSA. VI.8 Commentary. 
61MSA. XIII.1. 
62MSA. XIII.19. 
63MSA. XI.13 Commentary. 
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  ส่ิงที่ไมอาจพรรณนาได และไมใชส่ิงที่ปรากฏ   
จัดเปนสภาวะปรินิษปนนะ (ส่ิงที่สัมบูรณ) 

 ส่ิงสัมบูรณเปนส่ิงที่พรรณนาไมได อยูเหนือทั้งความคิดและคําพูดทั้งสองอยาง เพราะ
เราไมสามารถใชคําพูดและความคิดพรรณนาถึงสภาวะที่แทจริงของมันได  ส่ิงสัมบูรณยังเปนสิ่งที่
กําหนดคุณสมบัติไมไดอีกดวย เพราะมันมีสภาวะที่อยูเหนือการมองเห็นความแตกตางที่เกิดขึ้นจาก
ความคิดที่แสดงทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรูซ่ึงสามารถกําหนดคุณสมบัติได เปนสิ่งที่ไม
บริสุทธิ์และไมเปนจริง แตส่ิงสัมบูรณปราศจากทวิภาวะทุกอยาง จึงไมอยูในวิสัยที่จะอธิบายได   
 ส่ิงสัมบูรณ เปนส่ิงที่อยู เหนือเหตุผล  เพราะสิ่ ง สัมบูรณนั้นมีสภาวะอยู เหนือ
กําลังสติปญญาของคนทั่วไปที่จะเขาถึงได เนื่องจากปญญาของคนทั่วไปมีขอบเขตจํากัด จึงไม
สามารถรูทุกสิ่งทุกอยางได  เหตุผลอยางเดียวไมสามารถใหความจริงสูงสุดแกเราได การที่บุคคลมี
ความคิดวา ส่ิงสัมบูรณมีลักษณะอยางนั้นอยางนี้เปนเพียงความจริงที่ปรากฏอยูในระดับโลกเทานั้น 
สภาวะของสิ่งสัมบูรณไมสามารถพิสูจนไดโดยการใชเหตุผลและกระบวนการทางตรรกศาสตร  
เพราะความรูที่ไดมาจากเหตุผลเปนสิ่งที่ไมแนนอน ไมใชผลสรุปที่แทจริง ดังขอความที่วา    

                นิศฺริโต'นิยโต'วฺยาป สําวฺฤตะ เขทวานป , 
              พาลาศฺรโย มตสฺตรฺกสฺตสฺยาโต น ตตฺ .  64 
               ตรรกศาสตรรูกันวายังตองอาศัยส่ิงอ่ืนเปนฐาน  ไมแนนอน  

ไมอาจเขาถึง (ในฐานะเปนเครื่องมือรับรู) ส่ิงตางๆ ได  
ยังเกี่ยวเนื่องกับสิ่งสมมติ อาจเปลี่ยนแปลงได  
และอยูบนพื้นฐานของความไมรู   
ดังนั้น ส่ิงสัมบูรณนั้นจึงมิใชวิสัยของตรรกศาสตร 

                อวฺยาป  จ น สรฺวเชฺยวิษยะ ,  สํวฺฤติสตฺยวิษยศฺจ น ปรมารฺถวิษยะ , 
            เขทวําศฺจ ปฺรติภานปรฺยาทานาตฺ  .  65 
               ตรรกศาสตรไมสามารถเขาถึงส่ิงตางๆ ได  มันจึงไมใชวิสัยที่จะรูทุกสิ่งได 
              วิสัยของตรรกศาสตรคือความจริงสมมติ  ไมใชความจริงสูงสุด 
              มันอาจเปลี่ยนแปลง (ไมคงที่) เพราะปราศจากความรูจริง (ที่ชัดเจน) 

                                                        
64MSA. I.12. 
65MSA. I.12 Commentary. 
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 ความคิดทํางานอยูภายใตกรอบของสิ่งที่เปนสิ่งอ่ืน ความสัมพันธกันและความแตกตาง
กันเปนลักษณะที่แทจริงของความคิด แมส่ิงสัมบูรณจะถูกพรรณนาคุณสมบัติดวยส่ิงที่ปรากฏ      
แตส่ิงสัมบูรณก็ยังคงอยูเหนือส่ิงปรากฏนั้น ไมมีจิตที่รับรูส่ิงสัมบูรณ แตจิตนั่นเองคือส่ิงสัมบูรณ 
ส่ิงสัมบูรณไมสามารถรูหรือเห็นแจงไดดวยสติปญญาธรรมดา แตถูกรูแจงไดดวยปรีชาญานหยั่งรู
ในภายใน ดังขอความที่วา 

             ปฺรตฺยาตฺมเวทฺยสฺย  ธรฺมสฺย ….  66 
               … ธรรมซึ่งบุคคลรูไดเฉพาะตนเทานั้น 

     นิรฺวิกลฺป มลาเปตํ ชฺนํ ส ลภเต ปุนะ ,  67 
              บุคคลนั้น ยอมไดความรูที่ปราศจากการคิดเอาเอง (การจินตนาการ)  

  ปราศจากมลทิน 

 สิ่งสัมบูรณเปนสิ่งท่ีไมสามารถพรรณนาไดในฐานะสิ่งท่ีมีและไมมี 
 อสังคะกลาววา ส่ิงสัมบูรณไมสามารถอธิบายในฐานะสิ่งที่มีอยูและไมมีอยูได มันไม
สามารถเรียกไดวาเปนสิ่งมีอยู เพราะมันไมใชส่ิงที่ปรากฏอยูในระดับของโลก เนื่องจากไมถูกปจจัย
ปรุงแตง ไมมีสาเหตุและผล  ส่ิงสัมบูรณไมใชส่ิงที่ไมมีอยู เพราะสิ่งที่ไมมีอยูเปนความคิดที่
เกี่ยวของกับสิ่งที่มีอยู  การไมปรากฏของสิ่งที่มีอยูเรียกวาสิ่งที่ไมมีอยู เมื่อมองในแงที่เปนปรมัตถ 
การกลาววาสิ่งสัมบูรณเปนสภาวะที่มีหรือไมมี เปนการเขาใจผิดอยางแทจริง การกลาววา             
ส่ิงสัมบูรณเปนทั้งสิ่งที่มีและไมมี ก็ยังคงเปนสิ่งที่อาศัยหลักการของเหตุและผล เพราะการมีและ
การไมมีขึ้นอยูกับหลักการของเหตุและผล  แตส่ิงสัมบูรณไมตองอาศัยส่ิงอ่ืนเพื่อความมีอยูของตัว
มันเอง เพราะตัวมันเองเปนสิ่งที่มีอยูเองแลว (สตฺ) ไมเกี่ยวของกับสิ่งอ่ืน 
 การอธิบายสิ่งสัมบูรณโดยลักษณะที่เปนการยืนยัน และการปฏิเสธนั้นไมถูกตอง เพราะ
ส่ิงสัมบูรณเปนสภาวะที่ไมสามารถพรรณนาไดวามีหรือไมมี เรียกวา อวยากฤต (อวฺยากฺฤต) 
กลาวคือ เปนสิ่งที่ไมสามารถพรรณนาในลักษณะที่เกี่ยวของกับสิ่งอ่ืน  ดังขอความที่วา 

 น  ภาโว  นาป  จาภาโว  พุทฺธตฺวํ  เตน  กถฺยเต , 
               ตสฺมาทฺพุทฺธตถาปฺรศฺเน  อวฺยากฺฤตนโย  มตะ . 68        

                                                        
66MSA. XII.3 Commentary. 
67MSA. XIV.28. 
68MSA. IX.24. 
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               มีก็ไมใช ไมมีก็ไมใช ความเปนพุทธะถูกกลาวดวยคํานั้น  
                เพราะเหตุนั้น ในปริศนา (คําถาม) เร่ืองพุทธะ และตถตา  

พึงทราบวามีนัย (คําตอบ) ที่พรรณนาไมได และมีนัยเปนสิ่งที่อธิบายไมได 

 สิ่งสัมบูรณเปนสภาวะที่วางเปลา  
 อสังคะ เรียก ส่ิงสัมบูรณวา ศูนยะ (ศูนฺย) โดยอธิบายวา จิตหรือส่ิงสัมบูรณนั้นมีสภาวะ
ที่วางเปลาจากทวิภาวะ  เนื่องจากตัวมันเองเปนความจริงที่สมบูรณ มันจึงเปนสิ่งที่วางเปลาโดย
ลักษณะที่แทจริง (ปฺรกฺฤติศูนฺย) เพราะไมใชส่ิงที่จะถูกกําหนดลักษณะโดยสิ่งที่ปรากฏภายนอกซึ่ง
เกิดจากความสัมพันธระหวางผู รูและส่ิงที่ ถูกรู   การกําหนดลักษณะของสิ่งตางๆ  ก็โดย
ความสัมพันธกับสิ่งอ่ืน  ความสัมพันธระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรูเปนบอเกิดของความสัมพันธกัน แต
ส่ิงสัมบูรณนั้นเปนสิ่งที่ปราศจากความสัมพันธระหวางผูรูและส่ิงที่ถูกรู มีอยูไดดวยตนเอง จึงวาง
เปลาจากการกําหนดลักษณะ บุคคลผูรูแจงจิตหรือส่ิงที่สัมบูรณนั้น จึงเรียกวา ศูนยัชญะ (ศูนฺยชฺ) 
ดงัขอความที่วา 

             อภาวศูนฺยตํา  ชฺาตฺวา  ตถาภาวสฺย  ศูนฺยตํา , 
               ปฺรกฺฤตฺยา ศูนฺยตํา  ชฺาตฺวา  ศูนฺยชฺ อิติ กถฺยเต .  69 

              บุคคลผูรูจักความเปนศูนยแหงอภาวะและความเปนศูนยแหงภาวะ 
รูจักความเปนศูนยของประกฤติ (ธรรมชาติ)   

             ยอมถูกเรียกวา ผูรูศูนย 

 อยางไรก็ตาม ส่ิงสัมบูรณมิใชมีลักษณะที่เปนการปฏิเสธเพียงอยางเดียว เพราะ             
ส่ิงสัมบูรณเปนสิ่งที่พรรณนาไมไดเฉพาะในขอบเขตของคําพูดที่อยูในระดับที่เกี่ยวของกับส่ิงที่
ปรากฏเทานั้น ในตัวของสิ่งสัมบูรณเองก็มีลักษณะที่เปนการยืนยันอยู เนื่องจากการปฏิเสธเปนสิ่งที่
จําเปนในการแสดงถึงโลกุตตรภาวะของสิ่งสัมบูรณ มันจึงถูกกําหนดใหมีฐานะเปนสิ่งที่ไมสามารถ
กําหนดคุณลักษณะได แตก็ไมไดหมายความวามันเปนสิ่งที่ไมมีอยู การอธิบายในลักษณะปฏิเสธ
เชนนั้นเพราะบุคคลพยายามที่จะใชความคิดมากําหนดลักษณะของสิ่งสูงสุด การกําหนดเชนนั้น
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกันกับสิ่งอ่ืนซึ่งไมใชส่ิงที่เปนจริงถาส่ิงสัมบูรณไมมีสภาวะที่อยูเหนือ
การอธิบายดวยคําพูดและความคิด ความเปนสิ่งสูงสุดก็หมดไป และเปนสิ่งเดียวกันกับส่ิงตางๆ          
ที่ปรากฏในโลก ดังนั้น ความคิดจึงไมสามารถพรรณนาสภาวะของสิ่งสัมบูรณได อยูเหนือหลักการ

                                                        
69MSA. XIV.34. 
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ทางตรรกศาสตร แมส่ิงสัมบูรณจะพรรณนาไมไดและกําหนดคุณสมบัติไมได แตมันก็เปนสิ่งที่
สามารถรับรูได   ลักษณะที่เปนการยืนยันของสิ่งสัมบูรณ ดังนี้คือ   

 สิ่งสัมบูรณเปนสิ่งท่ีมีอยูในฐานะความจริงสูงสุด  
 อสังคะ เรียกส่ิงสัมบูรณวา ปรมารถสัตย (ปรมารฺถสตฺย) เปนสิ่งที่มีอยูในฐานะความ
จริงสูงสุด (ปรินิษฺปนฺน) เปนสภาวะที่ไมใชทั้งมีอยูและไมใชไมมีอยู เพราะสิ่งสัมบูรณเปนสิ่งที่ไมมี
อยูภายใตลักษณะของความจริงที่เปนเพียงการจินตนาการ (ปริกลฺปต) และความจริงที่ตองอิงอาศัย
ส่ิงอ่ืนเพื่อความมีอยู (ปรตนฺตร) แตมีอยูในฐานะความจริงสูงสุด  
 เนื่องจากความจริงในระดับปริกัลปตะ และปรตันตระ เปนความจริงระดับสมมติ จึง
ไมใชส่ิงที่มีอยูในระดับเดียวกันกับความจริงระดับปรินิษปนนะ แตก็ไมแตกตางจากความจริงใน
ระดับปรินิษปนนะนั้น และไมใชไมมีอยู เพราะความจริงสองระดับแรกก็ไมใชส่ิงที่แตกตางจาก
ความจริงระดับปรินิษปนนะ   
 การอธิบายถึงสภาวะของสิ่งสัมบูรณในลักษณะเชนนี้ เปนการยืนยันวาส่ิงสัมบูรณนั้น
เปนสิ่งที่มีอยูในฐานะเปนปรมารถสัตย แตมีสภาวะเปนสิ่งที่พรรณนาไมได ไมใชส่ิงที่ถูกสรางและ
ถูกทําลาย ไมใชส่ิงที่เพิ่มขึ้นและลดลง ไมใชทั้งสิ่งที่มีสภาวะบริสุทธิ์และไมบริสุทธิ์ เปนสภาวะ
ปราศจากการมีอยู (ในระดับโลก) หรือไมมีอยู (ในระดับสูงสุด)  ดังขอความที่วา 

            น สนฺน จาสนฺน ตถา น จานฺยถา น ชายเต วฺเยติ น จา (นา) วหียเต , 
              น วรฺธเต นาป วิศุธฺยเต ปุนรฺวิศุธฺยเต ตตฺปรมารฺถลกฺษณมฺ . 70 

              มันไมใชส่ิงที่มีอยูจริง ไมใชส่ิงที่ไมมีจริง ไมใชความจริง ไมใชความเท็จ  
              ไมเกิด ไมจบสิ้น ไมเพิ่มขึ้น ไมลดลง ทั้งไมใชบริสุทธิ์แลว 

กลับมาบริสุทธิ์อีก นี้คือลักษณะของความจริงสูงสุด 

 สิ่งสัมบูรณในฐานะเปนแกนแทของสรรพสิ่ง  
 อสังคะ เรียกสิ่งสัมบูรณวา ธรรมธาตุ (ธรฺมธาตุ) หมายถึง แกนแทของสิ่งที่ปรากฏทุก
อยาง เปนเบื้องหลังที่เที่ยงแทของส่ิงที่ปรากฏ เปนหลักเอกภาพที่อยูภายใตโลกท่ีปรากฏทั้งหมด 
แมวาส่ิงสัมบูรณจะเปนสิ่งเดียวกันกับส่ิงที่เปนแกนแทของสรรพสิ่ง แตก็ไมใชส่ิงเดียวกับสรรพสิ่ง
เหลานั้น  เพราะมีสภาวะที่อยูเหนือสรรพสิ่งเหลานั้น ดังขอความที่วา 
 

                                                        
70MSA. VI.1. 
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            สรฺวธรฺมาศฺจ  พุทฺธตฺวํ  ธรฺโม  ไนว   น  กศฺจน , 
  
  ศุกฺลธรฺมมยํ  ตจฺจ  น  จ  ไตสฺตนฺนิรุปฺยเต  .  71 

               สรรพสิ่งก็คือพุทธภาวะ ไมมีเพียงธรรมะ ไมใชใครที่ไหน  
                พุทธภาวะเปนธรรมชาติฝายขาว และพุทธภาวะนั้นไมอาจพรรณนา 

ดวยสรรพส่ิงเหลานั้น 

 ส่ิงสัมบูรณเปนเหมือนกับอากาศที่แผไปทั่วทุกแหง แตมันก็ไมไดรับผลกระทบอะไร
จากสิ่งตางๆ เปนสิ่งที่คิดคํานึงถึงไมได กําหนดวัดไมได และมีอยูทั่วทุกแหง ไมใชส่ิงที่เปนอยาง
เดียวหรือหลายส่ิง ดังขอความที่วา  

              ยถามฺพรํ สรฺวคตํ  สทามตํ ตไถว ตตฺสรฺวคตํ สทามตมฺ ,  72 

               ส่ิงนั้นมีอยูในทุกสิ่ง เปรียบเหมือนอากาศที่แผไปในทุกสิ่ง ทุกเมื่อ 

             อปฺรเมยมจินฺตฺยํ  จ  วิภุตฺวํ  เพาทฺธมิษฺยเต ,  73 

                อานุภาพของพระพุทธเจาทั้งหลาย ประมาณไมได คิดคํานึงถึงไมได  

                พุทฺธานมมเล  ธาเตา  ไนกตา พหุตา น จ ,  74 

             ในธาตุที่ไมมีมลทินของพุทธบุคคลทั้งหลาย ไมมีทั้งส่ิงที่มีหนึ่งเดียว 
               และความเปนสิ่งหลากหลาย 

 ส่ิงสัมบูรณ มีสภาวะเปนสิ่งเที่ยงแทและเปนนิรันดร เพราะมันอยูเหนือกาลเวลา มัน
ไมใชความจริงแทที่มีอยูช่ัวระยะเวลา แตเปนสิ่งที่มีอยูดั้งเดิมตลอดเวลาอยูแลว การที่มันเปนสิ่ง
เที่ยงแท เพราะมันไมใชส่ิงที่ถูกสรางขึ้นและถูกทําลายลง ไมมีสาเหตุและไมมีบอเกิด มีอยูดวย
ตัวเอง เปนสิ่งที่จะรูไดโดยปรีชาญานหยั่งรูเทานั้น ดังคํากลาวที่วา 

           ตถา กฺฤตฺวา (กฺฤจฺฉราวาปยํา) ปรมคุณโยคาทฺภุตวตีมฺ 
              มหาโพธึ นิตฺยํา ธฺรุวมศรณานํา จ ศรณมฺ ,   
             ลภนฺเต ยทฺธีรา (ทิศิ ) คสทา (สทา) สรฺวสมยํ 

                                                        
71MSA. IX.4. 
72MSA. IX.15. 
73MSA. IX.40. 
74MSA. IX.26. 
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             ตทาศฺจรยํ โลเก สุวิธจรณานฺนาทฺภุตมป .  75 
            บุคคลผูเปนปราชญ กระทําแลวซ่ึงจริยาในทิศทั้งหลายตลอดเวลา ทุกยาม  
             ยอมไดรับมหาโพธิอันไดโดยยาก อันเต็มไปดวยความอัศจรรย   
               ดวยการใชคุณอันยอดเยี่ยม อันเปนนิตยแนแท  
              อันเปนสรณะของผูไมมีสรณะ อันเปนสิ่งนาอัศจรรยในโลก  
              แตก็ไมใชส่ิงที่แปลก 

 อสังคะ เรียกสิ่งสัมบูรณโดยใชคําวา ตถตา (ตถตา) เพราะไมสามารถอธิบายไดดวย
ภาษาของมนุษย จิตเปนสิ่งที่พรรณนาไมไดจึงเปนตถตา  คําวา จิตและตถตาเปนคําเดียวกัน ตถตามี
สภาวะทั้งไมใชส่ิงบริสุทธิ์และไมบริสุทธิ์  ในที่บางแหงอสังคะเรียก ตถตา วา ปรมาตมัน           
(ปรมาตฺมนฺ)  คือ ตัวตนแทจริงที่ยิ่งใหญ โดยกลาววา ส่ิงสัมบูรณหรือตถตา คือจิตที่เปนตัวตน
แทจริงของพุทธบุคคลทั้งหลาย  ดังขอความที่วา 

             ตสฺมาจฺจิตฺตตถไตวาตฺร จิตฺตํ เวทิตวฺยํ  , 76 

       เพราะฉะนั้น ในที่นี้ พึงรูวา จิตนั่นแหละคือความจริง 

               นศุทฺธา  นาป  จาศุทฺธา  ตถตา  พุทฺธตา  มตา ,  77 

              ตถตา ไมใชทั้งส่ิงบริสุทธิ์และไมบริสุทธิ์ มันก็คือพุทธภาวะ 

             วิศุทฺธา  ตถตา  สา  จ  พุทฺธานามาตฺมา , 78 

                 ตถตาอันบริสุทธิ์นั้น ก็คือ แกนแทของพุทธบุคคลทั้งหลาย 

             ศูนฺยตายํา  วิศุทฺธายํา  ไนราตฺมฺยานฺมารฺคลาภตะ , 
              พุทฺธาะ  ศุทฺธาตฺมลาภิตฺวาตฺ  คตา  อาตฺมมหาตฺมตามฺ .  79 

              พุทธบุคคลทั้งหลายไดหนทาง เพราะความไมมีตัวตน  
             ในความวางเปลาที่บริสุทธิ์ เพราะความมีตนบริสุทธิ์อันไดแลว   

                                                        
75MSA. IX.50. 
76MSA. XIII.19 Commentary. 
77MSA. IX.22. 
78MSA. IX.23 Commentary. 
79MSA. IX.23. 
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              จึงบรรลุถึงแกนแทอันยิ่งใหญ 
อสังคะ กลาววา การรูแจงความไมมีอยูจริงของบุคคล และความไมมีอยูจริงของสรรพ

ส่ิง โดยการกําจัดเกลศาวรณะ และเชญยาวรณะ  จิตที่ไมบริสุทธิ์นั้นจะสามารถกําจัดความเปน      
ทวิภาวะระหวางผูรูและส่ิงที่ถูกรูได และจะเปนจิตที่บริสุทธิ์ ดังขอความที่วา 

          เทฺวธา  ไนราตฺมฺยมาชฺาย  ธีมานฺ  ปุทฺคลธรฺมโยะ , 
               ทฺวยมิถฺยาตฺวสมฺยกฺตฺวํ  วิวรฺชฺเยต  ตฺรเยณ  หิ .  80    
              ปราชญรูความไมใชตัวตน 2 อยาง คือ ของบุคคล และธรรม   
            ยอมเวนขาดซึ่งความผิดและความถูกอันเปนธรรมที่เปนคูกัน   

ดวยทางที่ 3 (คือศูนยตา)  

 ความจริงสูงสุดหรือส่ิงสัมบูรณนั้นจะถูกรูแจงไดก็โดยความรูแจงที่เกิดขึ้นภายใน
เทานั้น เพราะมันไมใชส่ิงที่บุคคลหนึ่งจะสามารถอธิบายใหอีกบุคคลหนึ่งเขาใจได ตองเกิดจากการ
รูแจงในภายในของแตละบุคคลเทานั้น ดังขอความที่วา 

     ทฺวยคฺราหวิสํยุกฺตํ  โลโกตฺตรมนุตฺตรํ , 
             นิรฺวิกลฺป  มลาเปตํ  ชฺนํ ส  ลภเต  ปุนะ.  81 

              บุคคลยอมบรรลุความรูซ่ึงไมมีการรับรูแบบเปน 2 ฝาย (ผูรูและสิ่งถูกรู)  
              อันพนโลก อันยอดเยี่ยม ปราศจากการคิดเอาเอง  

             ธรฺโม ไนว จ เทศิโต ภควตา ปฺรตยาตฺมเวทฺโย ยต ,   82 

          ธรรม (ส่ิงสูงสุด) พระผูมีพระภาคไมไดแสดงไว  
                บุคคลจะพึงรูไดเฉพาะตนเทานั้น  

 ตามทรรศนะของอสังคะ จิตเทานั้นเปนความจริงหนึ่งเดียว จิตนั้นเองเปนตัวความรูที่
บริสุทธิ์ ความรูมิใชส่ิงอ่ืนจากความจริงสูงสุด ความรูนั้นเรียกวา โลโกตตรชญานะ (โลโกตฺตร            
ชฺาน) เปนความรูที่อยูเหนือโลก เพราะโดยเนื้อแทแลวในภาวะแหงการรูแจงจะไมมีความแตกตาง
ระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรู ความรูและความจริงนั้นเปนอยางเดียวกัน  จิตกับบุคคลผูรูแจงจิตนั้นก็จะ

                                                        
80MSA. XIII.1. 
81MSA. XIV.28. 
82MSA. XII.2. 
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เปนหนึ่งเดียวกัน ไมมีการรูแจงความจริงสูงสุด เพราะจิตก็คือความจริงสูงสุดนั่นเอง บุคคลจะบรรลุ
สภาวะที่เปนหนึ่งเดียวกันกับความจริงสูงสุดนี้ได โดยการไมมองเห็นสิ่งตางๆ ภายนอกวาเปนสิ่งที่
แตกตางกัน   ความรูแจงเชนนี้เรียกวา นิรวิกัลปกชญานะ  (นิรฺวิกลฺปกชฺาน) ดังขอความที่วา 

          ยถา  สูรฺไยกมุกฺตาไภะ รศฺมิภิรฺภาสฺยเต ชคต,ฺ 

              สกฺฤตฺ เชฺยํ ตถา สรฺวํ พุทฺธชฺาไนะ ปฺรภาสฺยเต .  83 

              โลกยอมสวางเพราะแสงรัศมีพระอาทิตย เพียงอยางเดียว ฉันใด  
             สรรพสิ่งทุกอยางรูแจงเพียงครั้งเดียว ก็สองสวางพุทธญาน  ฉะนั้น 

 สรุปไดวา ตามทรรศนะของอสังคะ ส่ิงสัมบูรณหรือความจริงสูงสุด คือ จิตที่ไมมี      
ทวิภาวะระหวางผูรูและส่ิงที่ถูกรูซ่ึงเปนมูลรากของสิ่งที่ปรากฏในโลก จิตเปนส่ิงที่ไมสามารถ
พรรณนาและไมสามารถกําหนดคุณสมบัติได เปนสภาวะที่ไมมีความแตกตางระหวางผูรูและสิ่งที่
ถูกรู ไมมีทั้งคุณลักษณะที่เปนทั้งดานบวกและลบ เพราะเปนสภาวะที่อยูเหนือการแยกแยะความ
แตกตาง ในสิ่งสัมบูรณนั้นสรรพสิ่งทุกอยางเปนสิ่งเดียวกัน  ส่ิงที่ถูกเขาใจวาเปนผูรูและส่ิงที่ถูกรู
นั้นเปนความเขาใจผิด เปนเพียงความนึกคิด ที่เรียกวา ปริกัลปตะเทานั้น  
 การที่สภาวะของสิ่งสัมบูรณพรรณนาไมไดและกําหนดคุณสมบัติไมไดเพราะไมมีคําใด
ที่คูควรเพื่อที่จะนํามาพรรณนา จึงอยูเหนือความคิดและคําพูด อยูเหนือหลักการของเหตุและผล อยู
เหนือกระบวนการคิด เพราะการคิดเปนเรื่องสําหรับส่ิงที่ยังมีสภาวะเปนทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่ง
ที่ถูกรู  นอกจากนี้ปญญาของคนธรรมดายังมีขอบเขตจํากัด ไมสามารถรูทุกสิ่งทุกอยางได  ส่ิงที่คน
คิดวามีลักษณะเชนนั้นเชนนี้จึงเปนเพียงส่ิงที่ปรากฏเทานั้น เพราะความมีอยูของสิ่งสัมบูรณนั้นไม
สามารถพิสูจนไดดวยกระบวนการทางตรรกศาสตร ส่ิงสัมบูรณนั้นจะถูกรูแจงไดดวยการรูแจงจิตที่
อยูภายในสุดเทานั้น  ความรูแจงสิ่งสัมบูรณนั้นเรียกวา นิรวิกัลปกชญานะ  คือ ความรูที่เปน โลกุต
ตระ อยูเหนือความรูทุกสิ่งทุกอยาง เปนความรูแจงจิตที่เกิดขึ้นในภายใน 
 ส่ิงสัมบูรณไมใชส่ิงที่มีอยูในโลก ไมเกี่ยวของกับโลก เพราะไมถูกปจจัยปรุงแตง ไมมี
สาเหตุและผล จึงเปนทั้งสภาวะที่ไมมีและไมใชไมมีอยู เพราะสิ่งที่ไมมีเปนความคิดที่เกี่ยวของกับ
ส่ิงที่มี เมื่อกลาวโดยปรมัตถ การเรียกสิ่งสัมบูรณวาเปนสภาวะที่มีหรือไมมี จึงเปนความเขาใจผิด 
เพราะถาส่ิงสัมบูรณเปนสิ่งที่มีและไมมี มันก็ยังคงเปนสิ่งที่มีสาเหตุและผล  เนื่องจากการมีหรือไม
มีเปนสิ่งที่ขึ้นอยูกับหลักของเหตุและผล แตส่ิงสัมบูรณนั้นไมตองอาศัยส่ิงอื่นเพื่อความมีอยูของ
ตัวเอง ส่ิงสัมบูรณเปนสิ่งที่มีอยูโดยไมตองอาศัยส่ิงอื่น  ดังนั้น อสังคะจึงปฏิเสธการพรรณนาถึงสิ่ง

                                                        
83MSA. IX.33. 
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สัมบูรณในลักษณะที่เปนการยืนยันและปฏิเสธ  หรือลักษณะที่มีคุณสมบัติเปนดานบวกและลบ 
โดยเรียกสิ่งสัมบูรณวา อวยากฤต ในฐานะเปนสิ่งที่อยูเหนือกระบวนการคิดวามีหรือไมมีทั้งสอง 
หรืออยางใดอยางหนึ่ง เพราะไมสามารถพรรณนาในลักษณะที่เกี่ยวของกันได 
 การที่ส่ิงสัมบูรณมีสภาวะที่พรรณนาไมไดนั้น ไมไดหมายความวา มันเปนสิ่งที่ไมมีอยู 
แตมีความหมายวา ส่ิงสัมบูรณไมมีรูปปรากฏ กําหนดลักษณะที่เปนรูปไมได การที่คนพยายามที่นํา
ส่ิงสัมบูรณนั้นมาอยูในกระบวนการคิด จึงทําใหส่ิงสัมบูรณเปนสิ่งที่ถูกกําหนด ซ่ึงไมใชลักษณะ
ของความจริงสูงสุด เพราะถาสิ่งสัมบูรณไมมีสภาวะที่อยูเหนือคําพูดและความคิด มันก็ไมแตกตาง
ไปจากสิ่งที่ปรากฏภายนอกทั่วไป 
 อสังคะ เรียก ส่ิงสัมบูรณ วา ปรมารถสัตย หรือความจริงสูงสุด ซ่ึงมีลักษณะ 5 อยาง คือ 
(1) ไมใชส่ิงเชนนั้น เชนนี้ (2) ไมใชทั้งส่ิงที่มีและไมมี (3) ไมใชส่ิงที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ถูกทําลาย     
(4) ไมใชส่ิงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง และ (5) ไมใชสิ่งที่บริสุทธิ์และไมบริสุทธิ์  
 โดยลักษณะที่แทจริง ส่ิงสัมบูรณไมมีลักษณะเฉพาะตนที่จะอธิบายใหรูได เรียกวา 
ประกฤติศูนยะ เมื่อบุคคลปราศจากความเขาใจผิดเกี่ยวกับทวิภาวะ ก็ไมมีส่ิงใดที่จะนํามากําหนด
ลักษณะของสิ่งสัมบูรณ   อสังคะจึงเรียก ส่ิงสัมบูรณหรือจิตนั้นวา ศูนยะ เปนส่ิงที่ไมเกี่ยวของกับ
ส่ิงอ่ืน  เพราะไมมีอะไรจะมาพรรณนาสภาวะของมันได 
 ส่ิงสัมบูรณ เรียกวา ธรรมธาตุ  เพราะมันเปนมูลรากของสิ่งที่ปรากฏ หรือเปนแกนแท
ของสิ่งที่ปรากฏในโลก  แมสิ่งสัมบูรณจะเปนแกนแทของสรรพส่ิงในโลก แตก็ไมใชส่ิงเดียวกับ
สรรพสิ่งเหลานั้น เพราะมันอยูเหนือสรรพสิ่งเหลานั้น  
 ส่ิงสัมบูรณ เปนสิ่งที่เที่ยงแทและเปนนิรันดร เพราะอยูเหนือกาลเวลา ไมใชส่ิงที่มีอยูช่ัว
ระยะเวลา แตเปนสิ่งดั้งเดิมตลอดเวลา เพราะไมถูกสรางและไมถูกทําลาย ไมมีสาเหตุ ไมมีบอเกิด  
              ส่ิงสัมบูรณ เรียกวา ปรมาตมัน เพราะการรูแจงความไมมีอยูจริงของตัวตนที่มีอยูในแต
ละบุคคลและสรรพสิ่ง การเขาใจความหมายที่แทจริงของศูนยตา บุคคลผูรูแจงแลวยอมอยูเหนือ
ความเปนปจเจกบุคคล  รูแจงจิตและเปนหนึ่งเดียวกับจิตสากล   
                 ส่ิงสัมบูรณหรือจิตนั้นถูกเขาใจวาเปนผูรูและสิ่งที่ถูกรู เพราะอํานาจของ อวิทยา       
เมื่อทําลายอวิทยาไดแลว หนาที่ของผูรูและสิ่งที่ถูกรูก็หมดไป เพราะเมื่อไมมีส่ิงที่ถูกรู ความเขาใจ
ผิดเกี่ยวกับจิตในฐานะผูรูก็จะหมดไป  ดงันั้น  อสังคะจึงเนนวา  ส่ิงสัมบูรณหรือจิตเปนสภาวะที่ไม
อาจพรรณนาไดทั้งในฐานะผูรูและส่ิงที่ถูกรู 
                อสังคะกลาววา การรูแจงความไมมีอยูจริงของบุคคล และความไมมีจริงของสรรพสิ่ง
ในโลก โดยการกําจัดเกลศาวรณะ ไดแก เครื่องปดกั้นคือกิเลส และเชญยาวรณะ ไดแก เครื่องปด
กั้นคือความรู จัดเปนการรูแจงส่ิงสัมบูรณ 
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                 แมอสังคะจะอธิบายถึงลักษณะของสิ่งสัมบูรณ โดยการใชลักษณะที่เปนการปฏิเสธ แต
ก็มิไดหมายความวาส่ิงสัมบูรณเปนส่ิงที่ไมมีอยู เพราะสิ่งสัมบูรณมีอยูในฐานะความจริงสูงสุด 
ไดแกจิต  สวนสิ่งที่ปรากฏไมใชส่ิงที่มีอยูจริง ดังขอความที่วา  

                 ยทสทภินิวิษฺฏะ สตฺสมนฺตาทฺวิหาย ,  84 

                 บุคคลละทิ้งส่ิงที่มีอยู (ส่ิงสัมบูรณ) โดยรอบดาน  
                 ยึดมั่นแตส่ิงที่ไมมีอยู (ส่ิงที่ปรากฏ) 

 ความสัมพันธระหวางสิ่งสัมบูรณและสิ่งท่ีปรากฏ 
 อสังคะอาศัยหลักการที่วา ส่ิงสัมบูรณหรือจิตเปนความจริงที่มีอยูเพียงหนึ่งเดียว เพื่อ
อธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งที่อยูเบื้องหลังปรากฏการณ (noumena) หรือส่ิงที่เปนจริงและสิ่งที่
ปรากฏ (phenomena) ส่ิงสัมบูรณและส่ิงที่ปรากฏนั้นไมใชความจริงสองอยางที่แตกตางกัน  แตเปน
ส่ิงเดียวกันโดยลักษณะที่เปนแทจริง  
                 ส่ิงตางๆ ที่ปรากฏในโลกเปนความมีอยูแบบมีมลทินของสิ่งสัมบูรณ สรรพสิ่งที่ปรากฏ
เปนความสัมพันธแบบทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรู เนื่องจากความคิดเกี่ยวกับส่ิงอื่นที่เปนเพียง
ภาพลวงตา จิตจึงตองทําหนาที่เปนผูรู ทวิภาวะนี้เองที่สรางโลกภายนอกออกมา ความเปนจริงที่เปน
แกนแทของสิ่งที่ปรากฏก็คือส่ิงสัมบูรณ ซ่ึงจะปรากฏไดเมื่อทําลายสิ่งที่ปกปดมันไดแลว             
ส่ิงสัมบูรณถูกทําใหมีมลทินเพราะทวิภาวะระหวางผูรูและส่ิงที่ถูกรู ผูรูจะเปนสิ่งที่ไมมีจริงทันที 
เมื่อมีการปฏิเสธความสัมพันธของมันและสิ่งที่ถูกรู สวนสิ่งที่ถูกรูนั้นเปนส่ิงที่ไมมีอยูจริงโดยแกน
แท ดังนั้น สิ่งที่ถูกรูจึงเปนสิ่งที่ถูกปฏิเสธทั้งหมด แมวาผูรูจะเปนผลของสิ่งปรากฏที่เปนภาพลวงตา
เหลานี้  แตตัวผูรูเองก็ไมใชส่ิงที่เปนภาพลวงตา 
                 ความสัมพันธระหวางสิ่งสัมบูรณและสิ่งที่ปรากฏนั้น อาจเปรียบเหมือนความสัมพันธ
ระหวางทะเลและคลื่น ทะเลที่ถูกพายุพัดทําใหเกิดคล่ืน ฉันใด จิตที่เกี่ยวของกับอวิทยา ยอมปรากฏ
รูปในฐานะสิ่งที่อยูภายใตขอบเขตของความคิด ฉันนั้นเหมือนกัน ดินเหนียวยอมนํามาปนเปน
ภาชนะที่มีรูปรางตางๆได ฉันใด จิตดวงเดียวยอมปรากฏเปนสิ่งตางๆที่อยูภายใตขอบเขตของ
ความคิด ฉันนั้น ส่ิงที่ปรากฏทุกอยางเปนเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นจากความเขาใจผิดของจิต  ถาจิตเปน
อิสระจากความเห็นผิดเมื่อใด  เมื่อนั้นสิ่งที่ปรากฏทุกอยางยอมไมมีอีกตอไป 
 ส่ิงที่ปรากฏไมแตกตางจากสิ่งที่สัมบูรณ ความสัมพันธระหวางสิ่งสัมบูรณและสิ่งที่
ปรากฏเปนเหมือนน้ําที่บริสุทธิ์และน้ําที่มีโคลน น้ําก็ยังคงเปนน้ําไมวาจะมีโคลนตมหรือเปนน้ํา

                                                        
84MSA. XI.14. 
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บริสุทธิ์  น้ําบริสุทธิ์ก็คือน้ําที่เอาโคลนตมออกไปแลว ฉันใด ความจริงสูงสุดหรือส่ิงสัมบูรณก็มิใช
อะไรอื่น แตคือโลกปรากฏที่ปราศจากทวิภาวะระหวางผู รู และสิ่งที่ถูกรู ฉันนั้นเหมือนกัน                 
ดังขอความที่วา  

  ยไถว  โตเย  ลุติ (ฏิ) เต ปฺรสาทิเต  น  ชายเต  สา  ปุนรจฺฉตานฺยตะ ,  
               มลาปกฺรษสฺตุ  ส  ตตฺร  เกวละ  สฺวจิตฺตศุทฺเธา  วิธิเรษ  เอว  หิ . 85 

                     เปรียบดังเมื่อน้ําใสถูกทําใหขุน ความใสเหมือนเดิมไมเกิดขึ้นโดยวิธีอ่ืนๆ  
แตมีเพียงวิธีเดียวเทานั้น คือการขจัดส่ิงสกปรกออกไป ในการทําใหจิต
ตนเองผองใสบริสุทธิ์ ก็ใชวิธีเดียวกันนี้แหละ 

 จิตจะถูกเขาใจวาเปนสิ่งที่ปรากฏสําหรับบุคคลผูมีอวิทยาเทานั้น การปรากฏและการ
เปลี่ยนแปลงของจิตถูกเขาใจวาเปนจริงโดยคนที่มีอวิทยา แตเมื่อวาโดยลักษณะแทจริง ส่ิงที่ปรากฏ
ไมมีอยูจริง  เปนเพียงส่ิงที่ตั้งอยู ช่ัวขณะ  เปนเหมือนกับรูปมายาที่นักมายากลแสดงขึ้นมา                    
ดังขอความที่วา 

           ธรฺมาภาโวปลพฺธิศฺจ นิะสํเกฺลศวิศุทฺธิตา 
มายาทิสทฺฤศี  เชฺยา  อากาศสทฺฤศี ตถา , 86 

                การรับรูวาส่ิงทั้งปวงไมมีอยูจริง และความบริสุทธิ์โดยปราศจากกิเลส 
เปนเหมือนภาพมายาเปนตน และเปนเหมือนอากาศ 

             ตตฺตฺวํ  สํจฺฉาทฺย  พาลานามตตฺตฺวํ  ขฺยาติ  สรฺวตะ , 87 
  เพราะปกปดความเปนจริง  

          ส่ิงที่ไมเปนจริงจึงปรากฏ (วาเปนจริง) สําหรับคนโง 

 ส่ิงสัมบูรณเทานั้นเปนความจริงหนึ่งเดียว ปราศจากความสัมพันธกับสิ่งใดๆ จึงไม
สามารถเรียกวาเปนผูรูได  ส่ิงที่เปนปรากฏทั้งหลายนั้นมีสองลักษณะ คือ ส่ิงหนึ่งที่ไมมีอยูจริงโดย
แกนแท และส่ิงหนึ่งเปนสิ่งที่เปนจริง  ส่ิงที่ปรากฏทั้งหมดไมใชจะเปนสิ่งที่เปนภาพลวงตาทั้งหมด 
เพราะสิ่งสัมบูรณทํางานอยูภายใตส่ิงที่ปรากฏ แตกระนั้น ส่ิงสัมบูรณก็ยังเปนสิ่งที่อยูเหนือเหตุผล   

                                                        
85MSA. XIII.18. 
86MSA. XIII.16. 
87MSA. XIX.53. 
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มันจึงไมใชทั้งผูรูและสิ่งที่ถูกรู  ทวิภาวะมิใชส่ิงที่ เปนเนื้อแทของสิ่งสมบูรณ ส่ิงสัมบูรณจะ
กลายเปนผูรูก็ตอเมื่อเกี่ยวของกับความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกรู ทั้งผูรูและสิ่งที่ถูกรูก็มิใชส่ิงที่ปรากฏ  
ผูรูมีอยูในสิ่งที่ปรากฏ แตก็มีส่ิงอ่ืนเปนแกนแท 
 ส่ิงสัมบูรณเปนที่อาศัย (อาศรฺย) ของสิ่งที่ปรากฏ ส่ิงสัมบูรณเปนสิ่งเดียวกับสิ่งที่ปรากฏ 
ในฐานะที่เปนบอเกิดและเปนแกนแทที่อยูภายในสุดของสิ่งที่ปรากฏทั้งหมด  ดังนั้น สิ่งสัมบูรณจึง
ถูกเรียกวา ธรรมธาตุ  แมส่ิงสัมบูรณจะมีอยูในฐานะแกนแทของสิ่งที่ปรากฏ  แตส่ิงสัมบูรณเองก็
ไมใชส่ิงที่ปรากฏ 
 ความสัมพันธของสิ่งสัมบูรณและส่ิงที่ปรากฏมีสองลักษณะ คือ ส่ิงสัมบูรณเปนแกนแท
ในสิ่งที่ปรากฏและอยูเหนือส่ิงที่ปรากฏ   ส่ิงสัมบูรณไมใชส่ิงที่แยกออกจากสิ่งที่ปรากฏ แตส่ิง
สัมบูรณก็เปนส่ิงที่อยูเหนือส่ิงที่ปรากฏ ส่ิงสัมบูรณตองมีฐานะเปนแกนแทของสิ่งที่ปรากฏ เพราะ
มันเปนความจริงของสิ่งที่ปรากฏ เพราะถาสิ่งสัมบูรณเปนสิ่งอื่นจากสิ่งที่ปรากฏ  ทั้งสองสิ่งก็จะ
เปนสิ่งที่ขัดแยงกัน  ส่ิงที่ปรากฏก็จะไมใชส่ิงที่สรางความเขาใจผิดใหกับสิ่งสัมบูรณ และ                    
ส่ิงสัมบูรณก็จะไมใชความจริงของสิ่งที่ปรากฏ ดังนั้น ส่ิงที่เปนความจริงและสิ่งที่เปนภาพลวงตาจึง
เปนสิ่งที่ไมแตกตางกันและไมใชส่ิงเดียวกัน เพราะถาสิ่งสัมบูรณไมใชส่ิงอื่นจากสิ่งที่ปรากฏ           
ส่ิงสัมบูรณเองก็จะเปนสิ่งที่เปนภาพลวงตาดวย  ส่ิงที่ปรากฏจึงเปนสิ่งที่ไมมีอยูจริง และสิ่งสัมบูรณ
จึงตองอยูเหนือส่ิงที่ปรากฏดวย เพราะมิฉะนั้น มันก็จะไมเปนสิ่งสูงสุด 
 ยัชเญศวระ เอส. ศาสตรี  กลาววา  ทรรศนะที่เปนพื้นฐานของปรัชญาในคัมภีรมหายาน
สูตราลังการ คือ ธรรมธาตุ เปนความจริงที่ไมสามารถกําหนดลักษณะได  แตเปนบอเกิดของสิ่งที่
ปรากฏที่สามารถกําหนดได  สภาวะที่แทจริงของสิ่งที่ปรากฏคือจิต ซ่ึงก็มิใชความจริงชนิดอ่ืนจาก
ส่ิงที่ปรากฏ  ดังนั้น สภาวะที่ส่ิงสัมบูรณอยูเหนือส่ิงที่ปรากฏนั้นมิไดหมายความวามันเปนความจริง
อ่ืนที่ตั้งอยูภายนอกสิ่งที่ปรากฏ  เพราะไมมีความจริงที่แยกออกเปนสองชนิด ส่ิงสัมบูรณเปนความ
จริงที่เปนแกนแทของสิ่งที่ปรากฏเหลานั้น 88  
 ส่ิงสัมบูรณกลายเปนสิ่งที่ปรากฏและการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เปนจริง แตมันก็อยูเหนือส่ิงที่
ปรากฏ เพราะการเปลี่ยนแปลงมิใชลักษณะที่แทจริงของสิ่งสัมบูรณ การเปลี่ยนแปลงมิใชส่ิงที่เปน
ภาพลวงตา แตเกิดขึ้นเพราะอํานาจอวิทยา เมื่อสามารถกําจัดอวิทยาไดแลว ส่ิงสัมบูรณก็กลับสู 
โลกุตตรภาวะของตนตามเดิม 

                                                        
88Yajneshwar S. Shastri, Mahāyānasūtrālaïkāra of Asaïga : A Study in Vij¤ānavāda 

Buddhism (Delhi : Sri Satguru Publications, 1989), 26. 
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 การที่ส่ิงสัมบูรณกลายเปนสิ่งที่ปรากฏนั้นเพราะอํานาจของอวิทยา  ส่ิงสัมบูรณจึง
กลายเปนสิ่งที่มีมลทิน เพราะการมีมลทินนี้เอง ส่ิงสัมบูรณจึงกลายเปนสิ่งที่มีหนาที่ เปนผูรู            
แตความมีมลทินก็มิใชธรรมชาติที่แทจริงในสิ่งสัมบูรณ เมื่ออวิทยาถูกกําจัดลง และลักษณะที่เปน
ส่ิงปรากฏของผูรูถูกทําใหบริสุทธิ์ก็จะไมมีส่ิงปรากฏอีกตอไป ส่ิงสัมบูรณหรือจิตก็จะมีสภาวะที่
เปนโลกุตตระซึ่งเปนลักษณะแทจริงของมัน  ส่ิงสัมบูรณไมมีที่ตั้งอยูในที่ใดๆ ดังนั้น จึงไมไดรับ
ผลกระทบโดยสิ่งที่ปรากฏ      

ทรรศนะเรื่องอวิทยาหรือมายา  
 การอธิบายสิ่งที่ปรากฏ หรือโลกที่ปรากฏแกสายตาหมูชนวาเปนสิ่งที่ไมมีอยูจริง นับวา
เปนสิ่งที่ขัดกับความรูสึกของคนโดยทั่วไป และตองเผชิญกับปญหาที่วา เมื่อโลกที่ปรากฏเปนสิ่ง
ไมจริงแลว โลกคืออะไรกันแน  จึงมีความจําเปนที่จะตองหาเหตุผลมาอธิบายปญหาดังกลาวนั้น 
อสังคะจึงไดพยายามตอบปญหานั้นโดยอาศัยทรรศนะเรื่องอวิทยาหรือมายา เพื่อใชอธิบายฐานะ
ของจิตหรือส่ิงสัมบูรณใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการอธิบายความสัมพันธระหวาง
ส่ิงสัมบูรณและส่ิงที่ปรากฏอีกดวย  
 อสังคะเรียกจิตวา ส่ิงสัมบูรณหรือความจริงสูงสุด เพื่อใหเปนตัวกลางเชื่อมระหวางสิ่ง
ที่ปรากฏและสิ่งที่เปนความจริง โดยอธิบายวา จิตเปนความจริงที่มีอยูเพียงหนึ่งเดียวในฐานะเปนสิ่ง
สัมบูรณ  ส่ิงสัมบูรณและสิ่งที่ปรากฏไมใชความจริงที่ตรงขามกันหรือคนละอยางกัน  แตโดยเนื้อ
แทแลวเปนส่ิงเดียวกัน การที่บุคคลมองเห็นส่ิงทั้งสองนั้นแตกตางกันเพราะอํานาจของอวิทยาหรือ
มายา  ทําใหบุคคลไมสามารถรูแจงส่ิงสัมบูรณนั้นได 
 ส่ิงสัมบูรณมีลักษณะสองอยาง คือ ลักษณะที่บริสุทธิ์และไมบริสุทธิ์  ส่ิงที่ปรากฏเปน
ลักษณะที่ไมบริสุทธิ์ของสิ่งสัมบูรณเพราะอํานาจของอวิทยา จึงทําใหส่ิงสัมบูรณแสดงรูปออกมา
เปนสิ่งที่ปรากฏ  เหมือนน้ําสะอาดกับน้ําที่มีโคลนตม แตโดยเนื้อแทแลวมันก็เปนน้ําเหมือนกัน   
ส่ิงที่เปนความจริงสูงสุดเปนสิ่งเดียวกันกับสิ่งที่ปรากฏในฐานะมันเปนบอเกิด และเปนแกนแทที่อยู
ภายในสิ่งที่ปรากฏ  ดังนั้น ส่ิงสัมบูรณ จึงมีช่ือเรียกวา ธรรมธาตุ  แตส่ิงสัมบูรณก็ไมใชส่ิงที่ปรากฏ 
จึงอาจกลาวไดวา ทรรศนะพื้นฐานที่อธิบายถึงความสัมพันธระหวางสิ่งสัมบูรณกับสิ่งที่ปรากฏใน
คัมภีรมหายานสูตราลังการ ก็คือ ทรรศนะวา ส่ิงสัมบูรณหรือจิตเปนธรรมธาตุหรือเปนบอเกิดของ
ส่ิงที่ปรากฏ  
 อสังคะยึดมั่นในทรรศนะที่วา จิตเปนความจริงที่มีอยูเพียงสิ่งเดียวเทานั้น แตจิตนั้น
ปรากฏรูปเปนสรรพส่ิงตางๆ เพราะอํานาจของอวิทยาหรือมายา ส่ิงที่ปรากฏจึงเปนรูปปรากฏที่ผิด
ของส่ิงสัมบูรณ เปนสิ่งปกปดสภาวะที่แทจริงของสิ่งสัมบูรณ เหมือนมานที่หอหุม  เมื่อเปดมาน
ออกก็มีเพียงสิ่งสัมบูรณเทานั้น เพราะอวิทยาหรือมายานั้นเองที่ทําใหบุคคลมองไมเห็นส่ิงสัมบูรณ 
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ดังนั้น อสังคะจึงยอมรับทรรศนะเรื่องอวิทยาหรือมายา โดยเปนทฤษฏีที่จะใชอธิบายความสัมพันธ
กันระหวางสิ่งที่ไมมีรูปปรากฏและสิ่งที่มีรูปปรากฏ การอธิบายความสัมพันธกันระหวางสิ่งที่เปน
ความจริงหนึ่งเดียวกับสรรพส่ิงที่มีอยูอยางมากมาย เนื่องจากความจําเปนทางดานตรรกศาสตร
สําหรับบุคคลผูยึดมั่นในสิ่งสัมบูรณ และเพื่อสนองความอยากรูอยากเห็นวา เพราะเหตุใด สรรพสิ่ง
ตางๆ จึงมีรูปรางปรากฏ และมันปรากฏขึ้นมาไดอยางไร  
 ดังที่กลาวมาแลวขางตนวา อสังคะอาศัยทรรศนะเรื่องอวิทยาหรือมายา ในการแสดงให
เห็นวาส่ิงที่ปรากฏเกิดขึ้นดวยอํานาจของอวิทยาหรือมายา ส่ิงสัมบูรณเปนพื้นฐานหรือที่อาศัย          
(สํนิศฺรย) ของสรรพสิ่งตางๆที่ปรากฏในโลก สรรพสิ่งที่ปรากฏในโลกลวนเปนสิ่งที่ไมมีอยูจริง  
แตส่ิงที่เปนจริงคือส่ิงที่เปนพื้นฐานหรือที่อาศัยของมัน ไดแก ส่ิงสัมบูรณ หรือที่เรียกวา ตัตตวะ  
(ตตฺตฺว) แตส่ิงที่เปนสาเหตุที่ทําใหบุคคลไมรูแจงความจริงเชนนั้น เพราะอวิทยาหรือมายา                  
ดังขอความที่วา 

       ตตฺตฺวํ  ยตฺสตตํ  ทฺวเยน  รหิตํ  ภฺรานฺเตศฺจ  สํนิศฺรยะ , 
                 ศกฺยํ  ไนว  จ  สรฺวถาภิลปตุ ยจฺจาปฺรปฺจาตฺมกมฺ .  89 
                 ตัตวะ เปนสิ่งที่เวนจากทวิภาวะอยูเสมอ เปนพื้นฐานของสิ่งที่ไมมีจริง 
                 ไมอาจจะพรรณนาได โดยประการทั้งปวง ไมใชส่ิงที่ปรากฏ  

 อวิทยาหรือมายาเปนสิ่งที่ทําใหเขาใจผิดวาสรรพส่ิงที่ปรากฏมีอยูจริง แตจิตเทานั้นที่
เปนจริง  จิตที่ยังไมรูแจง ยอมเขาใจวาสิ่งที่ปรากฏเปนสิ่งที่มีอยูจริง  การเขาใจผิดเชนนี้เรียกวา 
อวิทยา  สรรพส่ิงตางๆ ที่มีอยูในโลกจึงเปนเชนเดียวกับภาพสะทอนที่ปรากฏในกระจกซึ่งไมใชส่ิง
ที่เปนจริง  เปนเพียงการจินตนาการของจิตเทานั้น  สรรพสิ่งเปนผลผลิตของจิตเทานั้น 
 ส่ิงสัมบูรณหรือจิต เปนความจริงสูงสุดเพียงหนึ่งเดียว ส่ิงที่ปรากฏในโลกเปนเพียง
ปรากฏการณ หรือเปนภาพลวงตาหรือมายาโดยอํานาจของอวิทยาเทานั้น ส่ิงสัมบูรณนั้นเปนสิ่งที่มี
สภาวะบริสุทธิ์ ไมมีส่ิงใดจะมาแตมแตงใหมันเกิดความมัวหมองได แตเนื่องดวยอํานาจของอวิทยา
ที่มีอยูในตัวบุคคลนั่นเองที่แตมแตงความคิดความเขาใจของเขา จึงทําใหเกิดความเขาใจผิดวา        
ส่ิงสัมบูรณกับส่ิงที่ปรากฏนั้นเปนสิ่งเดียวกัน  แมจะไมใชคําวา มายา แตความหมายของอวิทยาก็มี
ลักษณะเชนเดียวกับมายาหรือส่ิงลวงตา  
 ในคัมภีรลังกาวตาระก็แสดงถึงทรรศนะนี้ไวเชนกันวา โลกท้ังหมดเปนเพียงสิ่งลวงตา
หรือมายา สรรพสิ่งก็เปนสิ่งลวงตา เพราะมันเปนสิ่งที่ไมมีอยูจริง เหมือนแสงสวางเพียงชั่วครูซ่ึงเรา
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มองเห็น เปนสิ่งที่ปรากฏขึ้นอยางรวดเร็วแลวก็หายไป  แตมายาหรือส่ิงลวงตาก็ไมใชส่ิงที่ปราศจาก
ความเปนจริง เพราะในตัวมันยังมีส่ิงบางสิ่งอยู สรรพสิ่งเปนสิ่งที่ไมมีจริงเหมือนแสงสวางเพียง   
ช่ัวครูที่ปรากฏขึ้นและหายไปอยางรวดเร็ว แตก็ไมไดหมายความวามันปราศจากความจริง  ลักษณะ
นี้เรียกวา มันมีฐานะเปนเพียงมายาหรือส่ิงลวงตา90  
 อสังคะกลาววา มายาไมใชส่ิงที่ไมเปนจริง เพราะมันมีการปรากฏของสิ่งที่เปนจริง  
สรรพสิ่งตางๆ ก็มีลักษณะของมายา กลาวคือ มันเปนสิ่งที่ถูกทําใหเกิดขึ้น แตก็ไมใชส่ิงที่เปนจริง 
แตก็ไมไดหมายความวามันไมมี  เพราะมันมีลักษณะของมายา ดังขอความที่วา 

                 ยถา  มายา  ตถา’ภูตปริกลฺโป  นิรุจฺยเต , 
                 ยถา มายากฺฤตํ ตทฺวตฺ ทฺวยภฺรานฺติรฺนิรุจฺยเต .  91 
                 มายาเปนเชนใด การจินตนาการถึงส่ิงที่ไมมีจริง ทานก็กลาววาเปนเชนนั้น  
                 ส่ิงที่มายาสรางขึ้น เปนเชนใด ความเขาใจผิดวามีส่ิงที่เปนคู (ทฺวย)  

ทานก็กลาววาเปนดุจเดียวกัน  

                 ยถา ตสฺมินฺน ตทฺภาวะ  ปรมารฺถสฺตเถษฺยเต , 
                 ยถา ตสฺโยปลพฺธิสฺตุ  ตถา สํวฺฤติสตฺยตา ..  92 

                 ในสิ่งนั้น ภาวะที่เปนสิ่งนั้นไมมีเลย ฉันใด  
สภาวะปรมัตถทานก็กลาววาเปนเชนนั้น สวนความเปนจริงแบบสมมติ  

                 เปรียบเหมือนการรับรู (อุปลพฺธิ) ส่ิง (ที่ไมมีอยูจริง) นั้น  

                 ยถา ตสฺมินฺน ตทฺภาโว มายากฺฤเต หสฺติตฺวาทฺยภาวสฺตถา  
                 ตสฺมินฺปรตนฺตฺเร ปรมารฺถ อิษฺยเต ปริกลฺปตสฺย ทฺวยลกฺษณสยฺาภาวะ , 
                 ยถา ตสฺย มายากฺฤตสฺย หสฺตฺยาทิภาเวโนปลพฺธิ  ตถา’ภูตปริกลฺปสฺย  
                 สํวฺฤติสตฺยโตปลพฺธิะ .  93 
                 ในสิ่งนั้น ภาวะที่เปนสิ่งนั้น (จริงๆ) ไมมีเลย ฉันใด 

                                                        
90T.D. Suzuki, The Laïkàvatàra Såtra (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private 

Limited, 1999), 16. 
91MSA. XI.15. 
92MSA. XI.16. 
93MSA. XI.16 Commentary. 
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ในสิ่งที่เกิดจากมายา ภาวะที่เปนชางเปนตน ก็ฉันนั้น  
ในสภาวะปรตันตระนั้น ความไมมีลักษณะที่เปนคูๆ ของปริกัลปตะ 
ทานกลาววา เปนสภาวะปรมัตถ ฯ การรับรูส่ิงที่มายาสรางขึ้นนั้นวาเปน 
ชางเปนตน เปนเชนใด การรับรูจินตนาการที่ไมมีอยูจริงวาเปนความจริง 
ขั้นสมมติก็เปนเชนนั้น   

 สรรพสิ่งที่ปรากฏอยูในโลกเปนเหมือนมายา เปนเพียงรูปสําแดงของตัตตวะ (ตตฺตฺว) 
หรือส่ิงสัมบูรณ ซ่ึงถูกปรุงแตงโดยอวิทยา ส่ิงสัมบูรณซ่ึงเปนความจริงสูงสุดหนึ่งเดียว ที่ไมมี       
ทวิภาวะ ถูกมองวาเปนสรรพสิ่งตางๆที่ปรากฏในโลกที่มีความแตกตางระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรู ก็
โดยอํานาจของภรานติ  (ภรานฺติ) หรืออวิทยา  
 อสังคะย้ําวา จิตเปนความจริงที่มีอยูเพียงหนึ่งเดียว จึงไดพยายามที่จะพัฒนาทรรศนะ
เรื่องอวิทยาหรือมายาเพื่อตอบคําถามที่จะเกิดขึ้นวา สรรพสิ่งตางๆในโลกนี้ปรากฏขึ้นไดอยางไร 
โดยยอมรับหลักการวา อวิทยาหรือมายามีอํานาจทําใหจิตปรากฏรูปเปนสิ่งตางๆที่แตกตางกัน และ
มีจํานวนมากมาย เปนทั้งส่ิงที่มีชีวิตและไมมีชีวิตในโลกนี้ แมวาโดยลักษณะที่แทจริงแลวจิตจะเปน
ส่ิงที่ไมมีทวิภาวะก็ตาม  อสังคะกลาววา จิตถูกครอบงําโดยอวิทยา จึงกอใหเกิดสิ่งที่ปรากฏตางๆ  
และถูกเขาใจผิดในฐานะเปนสรรพสิ่งตางๆ ที่มีอยูในโลก บางครั้งก็ปรากฏเปนสิ่งที่ถูกรูที่เปนเพียง
ภาพลวงตา  ดังขอความที่วา  

                 ตทากฺฤติศฺจ  ตตฺราสฺติ  ตทฺภาวศฺจ น วิทฺยเต , 
                 ตสฺมาทสฺติตตฺวนาสฺติตตฺวํ มายาทิษุ วิธียเต .  94 

                 ในสิ่งสัมบูรณนั้น การปรากฏวาเปนสิ่งนั้น มีอยู  
แตความเปนสิ่งนั้น (จริงๆ) หามีไม  
เพราะฉะนั้น ความมีอยูและความไมมีอยู จึงรับรูกันไดเฉพาะในมายา 
เปนตน (เทานั้น) (ไมใชในสิ่งสัมบูรณ) 

 นอกจากการยอมรับสิ่งสัมบูรณหรือจิตในฐานะความจริงที่มีเพียงหนึ่งเดียวแลว ยังมี
การยอมรับปจจัยหรือส่ิงที่ทําใหสรรพสิ่งตางๆในจักรวาลแตกตางกันอีกดวย การยอมรับอวิทยา
หรือมายา จึงเปนการแกปญหาที่จะเกิดขึ้นวา ส่ิงสัมบูรณหรือจิตที่มีเพียงหนึ่งเดียวนี้เกี่ยวของกับ
สรรพสิ่งที่ปรากฏในโลกซึ่งเปนสิ่งที่ไมจริง  ที่เปนเพียงภาพลวงตาไดอยางไร 
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 เมื่อมองโดยปรมัตถ แมอวิทยาจะมีฐานะเปนเพียงสิ่งลวงตา และเปนสิ่งที่ไมมีอยูโดย
ตัวมันเอง แตส่ิงที่ถูกสรางขึ้นโดยมายาก็ไมใชส่ิงที่ไมเปนจริงทั้งหมด  เพราะอวิทยาเองก็เปนผูผลิต
ส่ิงที่ปรากฏในโลกในฐานะสิ่งที่ถูกรูขึ้นมา  อวิทยาหรือมายาเปนรูปสําแดงของจิต ตัวของอวิทยา
เองเปนสิ่งไมจริง ไมสามารถมีอยูโดยตัวของมันเองได แตมันมีอยูเพื่อทําหนาที่ของตัวมันเอง คือ 
การสรางทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรู สรรพสิ่งในจักรวาลเปนเพียงรูปปรากฏซึ่งถูกตีคาใน
ฐานะสิ่งที่เปนจริงตางๆกัน  จึงเปนเพียงส่ิงลวงตา  ส่ิงเหลานั้นจะเกิดขึ้นและคงอยูไดจนกระทั่งการ
ส้ินสุดลงของอวิทยา  อวิทยามีอยูในสิ่งสัมบูรณ  แตกระนั้นมันก็ไมใชส่ิงที่มีอยู  อวิทยาจะถูกเขาใจ
วาเปนจริงตราบเทาที่ไมมีการรูแจงส่ิงสัมบูรณ สภาวะของผูรูและส่ิงที่ถูกรู ซ่ึงเปนผลผลิตของ 
อวิทยานั้น มีลักษณะเปนทั้งสิ่งที่แตกตางและไมแตกตางจากสิ่งสัมบูรณ ทวิภาวะเปนสิ่งที่ไม
สามารถปฏิเสธไดทั้งจากทรรศนะดานญาณวิทยาและอภิปรัชญา เพราะมันจะเปนส่ิงที่มีอยูจริงใน
สรรพสิ่งที่ปรากฏ จนกระทั่งการรูแจงส่ิงสัมบูรณ 
 การที่อวิทยาถูกอธิบายวามีสภาวะเปนทั้งสิ่งที่แตกตางและไมแตกตางจากสิ่งสัมบูรณ 
แมโดยปรมัตถ  มันจะเปนส่ิงที่ไมมีอยูจริงก็ตาม  แตมันก็ยังปรากฏอยูในฐานะเปนส่ิงที่มีอยูอีกสิ่ง
หนึ่งนอกจากความจริงสูงสุด เพราะอวิทยาหรือมายาไมสามารถแยกออกจากความจริงสูงสุดได   
เนื่องจากปรัชญาสัมบูรณนิยมจะไมยอมรับความจริงสูงสุดอยางอื่นนอกจากสิ่งสัมบูรณหรือจิตที่ไม
มีทวิภาวะ  อวิทยาหรือมายาจึงตองมีฐานะเปนเพียงสิ่งที่ปรากฏ  และทําหนาที่ของมันอยางไมหยุด
หยอนจนกระทั่งจะมีการรูแจงส่ิงที่เปนความจริงสูงสุดในตัวมันเอง ดังนั้น สรรพสิ่งที่มีอยูในโลก
จึงเปนเพียงส่ิงที่ปรากฏเหมือนมายาหรือภาพลวงตาเทานั้น 
 อสังคะกลาววา สรรพสิ่งทั้งหลายไมใชทั้งส่ิงที่มีอยูและไมมีอยู เปรียบเหมือนสิ่งตางๆ
ที่ถูกสรางขึ้นมาโดยนักมายากล ทุกสิ่งไมสามารถกลาวไดวามี เพราะสิ่งเหลานั้นจะหายสาบสูญไป
เมื่อมีการกําจัดส่ิงลวงตาไปได และสิ่งเหลานั้นไมสามารถกลาววาไมมี เพราะสิ่งเหลานั้นเปนส่ิงมี
อยูตราบเทาที่ยังมีมายาอยู มายาหรือส่ิงลวงตาเปนสิ่งที่ไมมีอยูและไมใชไมมีอยู เชนเดียวกับสิ่งที่
เปนมูลรากของสรรพสิ่งตางๆ อาจเรียกไดวาเปนทั้งส่ิงที่ไมมีอยูและไมใชไมมีอยู ดังขอความที่วา 

                 ตถา ภาวาตฺตถา’ภาวาทฺ  ภาวาภาว (วา) วิเศษตะ , 
                 สทสนฺโต’ถ มายาภา เย ธรฺมา ภฺรานฺติลกฺษณาะ .  95 

                 ส่ิงทั้งหลายเหลาใด ที่มีลักษณะขัดแยงกัน (เขาใจผิด)  
ส่ิงเหลานั้นทั้งที่มีอยูเพราะ (คิดวา) มีอยูอยางนั้น และที่ไมมีอยู เพราะ  
(คิดวา) ไมมีอยูอยางนั้น เปรียบดังมายา (มายาภา)  
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เพราะ (จริงๆ แลว) ความมีกับไมมีนั้นไมแตกตางกันเลย 
                   

 สรรพสิ่งที่มีในโลกเปนเพียงสิ่งที่ปรากฏแตกตางกันเทานั้น การรูแจงสิ่งสัมบูรณหรือ
จิตเปนการจบสิ้นของอวิทยาหรือมายา และมีผลตอการดับสูญของสรรพสิ่งที่ปรากฏอีกดวย         
ตราบใดถาสิ่งที่เปนความจริงสูงสุดยังไมมีใครสามารถเขาไปถึงได การเปลี่ยนแปลงเปนสรรพสิ่ง
ตางๆ ของสิ่งสัมบูรณโดยอํานาจของอวิทยาก็ยังคงดําเนินตอไปอยางไมจบสิ้น จนกระทั่งมีการรู
แจงความจริงสูงสุด   
 เนื่องดวยอํานาจของอวิทยานี้เอง จิตที่ไมมีทวิภาวะจึงปรากฏเปนส่ิงที่ถูกแบงแยก และ
ถูกจํากัดลงในสิ่งที่มีขอบเขตจํากัด  ทันทีที่มีการรูแจงสภาวะที่แทจริงของสรรพสิ่ง  อวิทยาหรือ
มายาก็จะหมดสิ้นไปทันที และเปนสิ่งที่ไมจําเปนจะตองยอมรับในฐานะสิ่งที่ใชเปนหลักในการ
อธิบายถึงการปรากฏของสิ่งสัมบูรณอีกตอไป   เมื่อมีการรูแจงความจริงสูงสุด ไมใชเพียงมายา
เทานั้นที่จะถูกกําจัดใหหมดสิ้นไป  แตส่ิงที่เปนผลผลิตของอวิทยาทั้งหมด เชน ทวิภาวะระหวางสิ่ง
ที่เปนผูรูและส่ิงที่ถูกรู ความสัมพันธเกี่ยวของกันของสรรพสิ่งตางๆ ก็จะหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิง 
และทําใหเกิดความรูแจงในทันใดวาไมมีทั้งอวิทยาและสิ่งที่ปรากฏใดๆ ทั้งส้ิน 
 อวิทยาเปนสิ่งที่ตองยอมรับในฐานะสิ่งที่ใชอธิบายถึงการปรากฏของสรรพสิ่งตางๆ ที่มี
ในโลก นอกจากฐานะที่ใชเปนหลักในการอธิบายเชนนี้แลว อวิทยาก็เปนสิ่งที่ไมมีจริง นั่นคือ
เหตุผลวา เพราะเหตุใด อวิทยาจึงถูกกลาววาเปนสิ่งที่ไมมีจุดเริ่มตน เพราะบอเกิดของอวิทยาไม
สามารถคนหาได แตตัวมันเองก็มีที่ส้ินสุดโดยการรูแจงสภาวะที่แทจริงของสิ่งสัมบูรณ เราไม
สามารถกลาวไดวาสิ่งที่ไมมีจุดเริ่มตนนั้นจะเปนสิ่งที่ปราศจากจุดสิ้นสุด  อวิทยาสามารถถูกทําลาย
ลงไดโดยการรูแจงจิต  ส่ิงที่เปนความจริงสูงสุดนั่นเองคือที่อยูของอวิทยา  
 สรุปไดวา อวิทยาหรือมายาเปนส่ิงที่ไมมีจริง ไมมีความมีอยูโดยตัวเอง อวิทยามีอยู
เพราะหนาที่ของตนเองเทานั้น กลาวคือ อวิทยาเปนสิ่งที่มันทํา  ธรรมชาติของอวิทยาก็คือการทําให
ส่ิงที่ไมเปนจริงกลายเปนส่ิงที่เปนจริง แมส่ิงที่ปรากฏจะเปนเพียงภาพลวงตาเนื่องจากการไมรูแจง
ธรรมชาติที่แทจริงของสิ่งที่เปนจริง  แตส่ิงที่ปรากฏก็ถูกหลอเล้ียงไวดวยส่ิงที่เปนจริง  ส่ิงที่เปนจริง
คือส่ิงที่อยูภายใตภาพลวงตาของสิ่งที่ปรากฏเพราะการปฏิเสธตัวเองของสิ่งที่เปนจริง ดังนั้น อวิทยา
จึงมีอยูเพราะการไมรูจักตัวเองของสิ่งที่เปนจริง  อวิทยาจะมีอยูตราบเทาที่ยังไมรูแจงส่ิงที่เปนจริง 
 ปญหาที่อสังคะไมสามารถตอบไดคือ อวิทยาเกิดขึ้นไดอยางไร และสิ่งสัมบูรณลืม
ความบริสุทธ์ิดั้งเดิมของตน และเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ปรากฏไดอยางไร เพราะไมมีเหตุผลที่จะ
อธิบายไดวา ส่ิงสัมบูรณกลายเปนสิ่งที่ไมเปนจริงไดอยางไร ส่ิงสัมบูรณเปลี่ยนแปลงความบริสุทธ์ิ
ของตนมาเปนสิ่งที่มีมลทินไดอยางไร อวิทยาจึงตองถูกนึกเอาเองวาเปนสิ่งที่ทําใหส่ิงสัมบูรณมี
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มลทิน ดังนั้น  อวิทยาจึงปราศจากจุดเริ่มตนแตสามารถถูกปฏิเสธได อวิทยาคือกระบวนการที่ทําให
ส่ิงที่ไมเปนจริงกลายมาเปนสิ่งที่เปนจริง เพราะถาสิ่งที่เปนจริงรวมอยูภายในสิ่งที่ไมเปนจริงที่ไมมี
จุดเริ่มตน การรูแจงความเปนอิสระของสิ่งสัมบูรณก็จะไรประโยชน  อยางไรก็ตาม ทรรศนะเรื่อง 
อวิทยาหรือมายาก็เปนสิ่งที่จําเปนในการอธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งสัมบูรณและส่ิงที่ปรากฏ  

ทรรศนะเรื่องความจริง   
 ปญหาอภิปรัชญาที่เปนแกนของระบบปรัชญาสัมบูรณนิยม คือ ความแตกตางระหวาง
ส่ิงสัมบูรณที่เปนจริงและสิ่งที่ปรากฏ  ส่ิงอสัมพัทธและสิ่งสัมพัทธ เพราะปญหาอภิปรัชญาไม
สามารถหยุดลงที่ส่ิงที่เปนเพียงส่ิงปรากฏเทานั้น  ส่ิงสัมบูรณเปนสิ่งที่เปนจริง สวนสิ่งที่ปรากฏไมมี
อยูจริง เปนเพียงรูปสําแดงของสิ่งที่เปนจริง  ดังนั้น อสังคะจึงยอมรับความจริงสองอยาง คือ สังวฤติ
สัตยะ (สํวฺฤติสตฺย) และปรมารถสัตยะ (ปรมารฺถสตฺย)  ดังขอความที่วา  

                 ลกฺษณํ  สํวฺฤติสตฺยลกฺษณํ  ปรมารฺถสตฺยลกฺษณํ จ ,  96 
                 ลักษณะ คือ ลักษณะของสิ่งที่เปนจริงสมมติและลักษณะความจริงสูงสุด 

สังวฤติสัตยะหรือส่ิงที่ปรากฏเปนเพียงทวิภาวะที่เปนภาพลวงตา เปนความจริงสมมติ  
เปนฉากกั้นที่ปกปดความจริงสูงสุด จึงเรียกวา สังวฤติ  คือ เครื่องปกปดหรือเครื่องหุมหอ เพราะ
การปกปดนี้ ทําใหคนทั่วไปไมสามารถเขาใจสิ่งตางๆ ตามที่มันเปนจริง สวนสิ่งที่เปนความจริงคือ
จิตที่ไมมีทวิภาวะ ส่ิงที่เปนความจริงจึงถูกปกปดโดยสิ่งที่ปรากฏ ดังขอความที่วา 

                 ตตฺตฺวํ สํจฺฉาทฺย พาลานามตตฺตฺวํ ขฺยาติ สรฺวตะ ,  97 

                 เพราะปกปดสิ่งที่เปนความจริง ส่ิงที่ไมเปนความจริง 
                 จึงปรากฏแกคนโงทั้งหลาย (วาเปนจริง) ทุกที่ทุกเวลา 

 สังวฤติสัตยะปกปดส่ิงที่เปนจริง ทําใหบุคคลเขาใจสิ่งที่ไมมีอยูจริงวาเปนสิ่งที่มีอยูจริง 
(อภูตปริกลฺป) สรรพสิ่งตางๆในโลกเปนความจริงสมมติทั้งสิ้น เพราะสรรพสิ่งเหลานั้นไมมีอยูจริง
เหมือนรูปมายาที่นักมายากลสรางขึ้น ส่ิงที่ถูกสมมติวามีอยูนั้นเปนเหมือนภาพลวงตา ไมมีอยูจริง 
เพราะสิ่งเหลานั้นตกอยูภายใตความจริงที่เปนสังวฤติสัตยะ  

                                                        
96MSA. XI.3 Commentary. 
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 ส่ิงที่มีอยูนั้นมีสองอยาง คือ ส่ิงที่ปรากฏและสิ่งที่มีอยูเหนือส่ิงที่ปรากฏ ส่ิงมีอยูที่เปน
ปรากฏการณเกี่ยวของกับทวิภาวะของผูรูและส่ิงที่ถูกรู เปนความมีอยูแบบสมมติ เพราะไมมีอยูโดย
ลักษณะที่แทจริง สวนสิ่งที่มีอยูเหนือปรากฏการณไมมีทวิภาวะ เปนความจริงที่เปนโลกุตตระ เปน
ส่ิงที่ไมมีสาเหตุ เปนหนึ่งไมมีสอง ดังนั้น ความจริงจึงมีสองอยาง คือ ความจริงสมมติและความจริง
สูงสุด  ดังขอความที่วา 

                 ตตฺตฺวํ ยตฺสตตํ ทฺวเยน รหิตํ ภรานฺเตศฺจ สํนิศฺรยะ 
                 ศกฺยํ ไนว จ สรฺวถาภิลปตุ ยจฺจาปฺรปฺจาตฺมกมฺ , 
                 เชฺยํ เหยมโถ วิโศธฺยมมลํ ยจฺจ ปฺรกฺฤตฺยา มตมฺ 
                 ยสฺยากาศสุวรฺณวาริสทฤศี เกฺลศาทฺวิศุทฺธิรฺมตา . 98   
                 ตัตวะ เปนสิ่งที่เวนจากทวิภาวะอยูเสมอ เปนพื้นฐานของสิ่งที่ไมมีจริง 
                 ไมอาจจะพรรณนาได โดยประการทั้งปวง ไมใชส่ิงที่ปรากฏ  

เปนสิ่งที่ตองรูและเปนสิ่งตองทําใหบริสุทธิ์   ไมมีมลทิน  
โดยลักษณะที่เปนแกนแท มันเปนสิ่งที่บริสุทธิ์ 

                 จากสิ่งที่เศราหมองเหมือนอากาศ ทองคํา และน้ํา ฉะนั้น 

 ส่ิงที่เปนจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น คือ ปรมารถะ สวนสังวฤติเปนความจริงที่เปน
ปรากฏการณ ไมมีอยูจริง เปนเหมือนความฝนและภาพลวงตา แตปรมารถะก็มิใชความจริงอ่ืน
จากสังวฤติ แตเปนแกนแทของสังวฤติ ส่ิงที่ปรากฏซึ่งปราศจากความเขาใจผิดวาเปนสิ่งที่ถูกรู ก็คือ 
ปรมารถะหรือส่ิงสัมบูรณ  หลักการเรื่องสังวฤติเปนส่ิงที่จําเปน เพราะแมมันจะไมมีความเปนจริง
ในตัวเอง แตก็ควรจะรู เพราะการปฏิเสธสังวฤติก็คือการปรากฏของปรมารถะ  ส่ิงสัมบูรณเปนไป
อยูภายในสิ่งที่ปรากฏ  ส่ิงที่ปรากฏจึงไมใชส่ิงที่ถูกปฏิเสธทั้งหมด 
 อสังคะ แสดงความจริง 3 ระดับ คือ (1) ปริกัลปตะ ไดแก ส่ิงถูกรูที่ไมมีความเปนจริง 
เปนเพียงการจินตนาการวามี ไมมีความเปนจริงในตัวเอง เปนเพียงภาพลวงตา (2) ปรตันตระ ไดแก 
ลักษณะที่เปนปรากฏการณของสิ่งจริงแท หมายถึง ผูรู และ (3) ปรินิษปนนะ ไดแก ส่ิงที่เปนความ
จริงแท คือ ส่ิงสัมบูรณ   
 ความจริงในระดับที่หนึ่งและสองนั้นสรางสิ่งที่ปรากฏขึ้น สวนจิตในฐานะสิ่งที่ไมมี
การรับรู (non-conceptual) คือ ส่ิงสัมบูรณ  ดังที่กลาวมาแลววา ส่ิงที่เปนจริงไมแตกตางจากสิ่งที่
ปรากฏ เนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงลักษณะที่แทจริงแลว ส่ิงที่เปนภาพลวงตาเปนสิ่งเดียวกับสิ่ง
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สัมบูรณ  เปนลักษณะที่มีมลทินของสิ่งสัมบูรณ  ดังนั้น ความจริงทั้ง 3 ระดับนั้น ความจริงที่มีอยู
จริงมีแค 2 อยาง คือ ปรตันตระ หรือลักษณะที่ถูกทําใหมีมลทินของสิ่งสัมบูรณโดยส่ิงที่ปรากฏ  
และปรินิษปนนะ หรือความจริงสูงสุด   สวนปริกัลปตะ คือ ลักษณะที่ไมเปนจริง   อสังคะได
อธิบายความจริงทั้ง 3 ระดับ โดยสรุป ดังนี้  คือ 
 1. ปริกัลปตะ หมายถึง ส่ิงที่เกิดจากจินตนาการ ไมมีอยูจริง  เปนเพียงมายาหรือภาพลวง
ตา เปนสิ่งที่ไมจริงแมในระดับของสิ่งที่ปรากฏ  ลักษณะที่แทจริงของมันเปนเพียงการจินตนาการ ที่
ไมมีอยูจริง ปริกัลปตะเปนพื้นฐานของความเชื่อในการมีอยูของส่ิงที่ไมมีอยู   ทั้งที่แทจริงแลวมัน
ไมม ีจะมีอยูก็เปนเพียงนามหรือช่ือเทานั้น ดังคํากลาวที่วา 

               ปริกลฺปตะ สฺวภาวะ … อตฺยนฺตมสตฺตฺวาตฺ , 99 

                 สภาวะของปริกัลปตะ ….ปราศจากการมีอยูอยางสิ้นเชิง 

              ยถาชลฺปารฺถสํชฺายา นิมิตฺตํ วาสนา , 
              ตสฺมาทปฺยรฺถวิขฺยานํ ปริกลฺปตลกฺษณํ .  100 

             วาสนาเปนสาเหตุ (นิมิต) ของการรับรูเนื้อหาตามที่พูดกัน 
              ก็เพราะวาสนานั่นเองจึงมีการเรียกชื่อส่ิงตางๆ (อรฺถ)  
              ซ่ึงจัดเปนลักษณะของปริกัลปตะ (การคิดเอาเอง/จินตนาการ) 

              ยถา นามารฺถมรฺถสฺย นามฺนะ ปฺรขฺยานตา จ ยา , 
             อสํ (สตฺ) กลฺปนิมิตฺตํ หิ ปริกลฺปตลกฺษณมฺ .  101 

               การเรียกชื่อส่ิงตางๆ ตามชื่อที่เหมาะสมจัดเปนปริกัลปตลักษณะ 
             ซ่ึงมีเหตุคือการจินตนาการถึงส่ิงที่ไมมีอยูจริง  

               ยนฺนิตฺยํ นาสฺติ ตทนิตฺยํ เตษํา ยตฺปริกลฺปตลกฺษณมฺ ,  102 

             ส่ิงที่ไมมีความเที่ยงแท เรียกนิตยะ  ส่ิงเหลานี้มีลักษณะของตนเอง  
              (ที่เรียกวา) คือ ปริกัลปตะ (จินตนาการ) 

                                                        
99MSA. XI.13 Commentary. 
100MSA. XI.38. 
101MSA. XI.39. 
102MSA. XVIII.81 Commentary. 
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 จิตของแตละบุคคลถูกทําใหเขาใจผิด จึงไมสามารถรูแจงวา ส่ิงที่ปรากฏนั้นเปนเพียง
การจินตนาการ  จึงเขาใจผิดวาส่ิงที่เปนเพียงการจินตนาการนั้นมีอยูจริง ส่ิงตางๆ ที่คนจินตนาการ
ขึ้น และสรรพสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏมีอยูเพียงในการจินตนาการของคนเทานั้น  อสังคะอธิบายวา    
ปริกัลปตะ เกิดขึ้นเพราะสาเหตุ 3 ประการ คือ (1) ส่ิงที่เปนสาเหตุของการคิดของบุคคล (นิมิตฺต) 
(2) ความประทับใจ (วาสนา) อยางไมรูตัวที่เหลืออยูในจิตใจของบุคคล และ (3) การขนานชื่อ 
(อรฺถขฺยาติ) ตามความประทับใจนั้น ส่ิงเหลานี้จึงถูกเขาใจวาเปนจริง  ส่ิงที่ปรากฏเปนเพียงการ
สรางขึ้นของความคิดเทานั้น และถูกเขาใจวาเปนจริงโดยคนทั่วไป  ความคิดสรางสิ่งตางๆ ขึ้นและ
ทิ้งความประทับใจไวในจิตใจของผูจินตนาการ ความคิดเหลือรอยประทับใจเหลานี้ไวในจิตทําให
บุคคลยึดวา สรรพสิ่งตางๆ เปนจริง  
 ปริกัลปตะจึงเปนสภาวะที่ไมมีอยูจริง เปนเพียงการจินตนาการ (กลฺปนามาตฺร) เปนสิง่ที่
จิตสรางใหปรากฏขึ้น รวมท้ังสิ่งตางๆที่อยูภายนอกจิตในรูปของสิ่งอื่นๆ เชน วัตถุภายนอก เปนตน  
ไมมีส่ิงใดที่อยูภายนอกจิต  การมีอยูของสิ่งที่ปรากฏจึงมีมาจากการจินตนาการ ไมมีอยูจริง 
 2. ปรตันตระ หมายถึง ส่ิงที่ปรากฏในฐานะทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรู  รูปแบบ
ของการปรากฏเปนสิ่งที่ไมจริง แตส่ิงที่สรางสิ่งตางๆใหปรากฏนั้นเปนจริง  ปรตันตระคือวิชญานะ 
(วิชฺาน) ที่แปรเปลี่ยนไปเปนรูปแบบตางๆ   การเรียกวา ปรตันตระ เพราะเปนความจริงที่เกิดจาก
เหตุและปจจัย (มีเงื่อนไข)  ความเปนเหตุและผลเปนไปในรูปแบบของผูรูส่ิงที่ปรากฏภายนอก เปน
ส่ิงที่ไมจริงและเปนปริกัลปตะ  สวนรูปแบบตางๆ ของสิ่งที่เปนผูรูอยางเดียวเทานั้นที่เปนจริง  
รูปแบบตางๆ ของผูรูจึงถูกระบุช่ือตางๆ กันเพราะความจริงที่ เปนปรตันตระ ส่ิงที่ เปนการ
จินตนาการเปนสิ่งที่ไมจริง  แตจิตที่เปนบอเกิดของการจินตนาการเปนจริง นี้คือ ความจริงที่เปน 
ปรตันตระ  ดังนั้น ปรตันตระจึงเปนศูนยรวมของความจริงสมมติทั้งหมด  
 อสังคะกลาววา ทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรูเปนเพียงรูปแบบของการจินตนาการ 
เปนการสรางขึ้นของจิต จึงทําใหเราเคยชินที่จะคิดในลักษณะของผูรูและส่ิงที่ถูกรู  สวนปรตันตระ
เปนการสรางทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรูโดยอาศัยความคิด  ปรตันตระคือการปรากฏของผูรู
ในลักษณะ 3 อยาง คือ มนัส (กลิษฺฏมโนวิชฺาน) วิชญานะ (วิชฺาน) ทั้ง 5  มโนวิชญานะ (มโน      
วิชฺาน / จิตที่รับรู) ส่ิงที่ถูกรูในรูปแบบของคําพูด (ปท)  อรรถ (อรฺถ / ความหมาย)  และ รูปแบบ 
(เทห)  ดังขอความที่วา 

            ตฺริวิธตฺริวิธาภาโส  คฺราหฺยคฺราหกลกฺษณะ , 
                อภูตปริกลฺโป หิ ปฺรตนฺตฺรสฺย  ลกฺษณมฺ .  103 

                                                        
103MSA. XI.40. 
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               การปรากฏเปน 3 อยางและการปรากฏเปนอีก 3 อยาง  
แบงเปนลักษณะของผูรูและส่ิงที่ถูกรู 

               การจินตนาการถึงส่ิงที่ไมมีจริง  เปนลักษณะของปรตันตระ 

              ตตฺร ตฺริธาภาสะ ปทาภาโส'รฺถาภาโส  เทหาภาสศฺจ , 
             ปุนสฺตฺริวิธาภาโส มนอุทฺคฺรหวิกลฺปาภาสะ ,  มโน ยตฺ กฺลิษฺฏํ สรฺวทา ,          

  อุทฺคฺรหะ ปฺจวิชฺานกายาะ ,  วิกลฺโป มโนวิชฺานมฺ ,  
             ตตฺร ปฺรถมสฺตฺริวิธาภาโส  คฺราหฺยลกฺษณะ ,  ทฺวิตีโย คฺราหกลกฺษณะ , 
            อิตฺยภูตปริกลฺปะ ปฺรตนฺตฺรสฺย ลกฺษณมฺ . 104 

              การปรากฏเปนสิ่ง 3 อยาง ชนิดหนึ่งคือ ปรากฏเปนมนัส  
ปรากฏเปนเครื่องมือรับรู และปรากฏเปนสิ่งที่จินตนาการได  
มนัส คือ จิตที่เศราหมองอยูตลอดเวลา  
เครื่องมือรับรูคือกลุมของวิญญาณทั้ง 5 (จักษุ โศรต ฯลฯ )  
(สวน) ส่ิงที่จินตนาการได ก็คือ มโนวิญญาณ  
ในการปรากฏเปนสิ่ง 3 ประการทั้ง 2 ชนิดนั้น 
ชนิดแรก (คือ ปท อรรถ และเทหะ) เปนลักษณะที่จะตองถูกรับรู 
ชนิที่สอง (คือ มนัส วิญญาณ 5 และมโนวิญญาณ) เปนลักษณะที่เปนตัวรู  
การจินตนาการถึงส่ิงที่ไมมีจริงเชนนี้ จัดเปนลักษณะของปรตันตระ 

 อสังคะ เรียกปรตันตระ ดวยคําวา อภูตปริกัลปะ (อภูตปริกลฺป) แปลวา การสรางสิ่งที่
ไมมีอยูจริง หมายถึง จิตที่ปรุงแตง (constructive consciousness) ซ่ึงมีฐานะเปนมูลรากของการ
จินตนาการ ทําใหส่ิงที่ปรากฏที่ไมเปนจริงมีรูปปรากฏขึ้นมา ทวิภาวะของผูรูและสิ่งที่ถูกรูนี้คือ
ลักษณะที่การจินตนาการปรุงแตงหรือครอบงําจิต อภูตปริกัลปะจึงเปนการจินตนาการที่เกิดขึ้นบน
จิต  เมื่อการจินตนาการถูกทําลายลง บุคคลยอมรูแจงจิตซึ่งเปนความจริงเพียงหนึ่งเดียว และเปน
รากฐานที่เปนเครื่องสนับสนุนสิ่งที่ปรากฏ ดังขอความที่วา 

             ตถา ตสฺมินฺนภูตปริกลฺเป ทฺวยภฺรานฺติรฺคฺราหฺยคฺราหกตฺเวนปฺรติภาสิตา , 
        ปริกลฺปตสฺวภาวาการา  เวทิตวฺยา .  105 

                             ในการจินตนาการถึงส่ิงที่ไมมีนั้น  ความเขาใจผิดแบบแบกเปน 2 ขั้ว คือ 

                                                        
104MSA. XI.40 Commentary. 
105MSA. XI.15 Commentary. 
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         ผูรูและสิ่งที่ถูกรู พึงทราบวาเปนลักษณะเฉพาะของปริกัลปตะ 

 3. ปรินิษปนนะ หมายถึง ความจริงสูงสุด  มีฐานะเทากับส่ิงสัมบูรณ เปนสภาวะที่ไมมี
ทวิภาวะ อยูเหนือการบรรยายดวยคําพูด ไมสามารถเขาถึงไดแมโดยความคิด  เปนความจริงที่ตั้งมั่น  
ดังขอความที่วา 

                อนภิลาปฺยมปฺรปฺจาตฺมกํ จ ปรินิษฺปนฺนะ สฺวภาวะ ,  106 
             ปรินิษปนนะ มีลักษณะเฉพาะคือ พรรณนาไมได  

และไมใชโลกแหงปรากฏการณ 

 ปริกัลปตะ เปนเพียงการจินตนาการ เปนเพียงส่ิงลวงตา จึงไมมีอยูจริง  ปรตันตระเปน
ลักษณะที่มัวหมองของสิ่งสัมบูรณ  ไมมีความจริงใดที่มีอยูจริงยอกจากความจริงปรินิษปนนะนี้ 
เปนส่ิงเดียวกับตถตา หรือธรรมธาตุ อยูเหนือการกําหนดความหมาย พรรณนาไมได เพราะใน
สภาวะสูงสุดจะไมมีความแตกตางระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรู  ไมมีระดับของความแตกตางอะไร
ทั้งส้ิน สภาวะสูงสุดที่อยูเหนือส่ิงที่ตรงกันขามนั้น เปนทั้งสภาวะที่ความมีอยูและความไมมีอยู ส่ิงที่
มีลักษณะยืนยนัและปฏิเสธทั้งหมดกลายเปนสิ่งเดียวกัน จึงเรียกวา ปรินิษปนนะ  ดังขอความที่วา 

             น ขลุ ชคติ ตสฺมาทฺวิทฺยเต กึจิทนฺยตฺ…  
             ยทสทภินิวิษฺฏะ สตฺสมนฺตาทฺวิหาย  . .  107 

               แทจริง ในโลกไมมีส่ิงอ่ืนนอกจากธรรมชาติ …บุคคลละทิ้งส่ิงที่เปนจริง 
 โดยรอบดาน แลวยึดมั่นสิ่งที่ไมมีจริง 

               อภาวภาวตา ยา จ ภาวาภาวสมานตา , 
              อศานฺตศานฺตา'กลฺปา จ ปรินิษฺปนฺนลกฺษณมฺ .  108 

              ความมีอยูของสิ่งที่ไมมีอยูจริง ความเสมอกันแหงภาวะและอภาวะ  
           ซ่ึงเปนทั้งส่ิงไมสงบและสิ่งสงบ เปนการไมคิดเอาเอง  
          จัดเปนลักษณะแหงปรินิษปนนะ (ส่ิงที่เปนความจริงสูงสุด) 

                                                        
106MSA. XI.13 Commentary. 
107MSA. XI.14. 
108MSA. XI.41. 
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 ปรินิษปนนะ หมายถึง ส่ิงสัมบูรณ หรือจิตที่ไมแปดเปอนโดยสิ่งที่ถูกรูทุกอยาง  เมื่อ 
ปรตันตระ (ผูรู) บริสุทธิ์จากความเปนทวิภาวะซึ่งถูกกําหนดโดยปริกัลปตะ (ส่ิงที่ถูกรู) หรือการ
จินตนาการ  จิตที่ถูกทําใหหลงผิดก็จะมีสภาวะที่บริสุทธิ์ซ่ึงเปนธรรมชาติที่แทจริง  เปนสภาวะของ
ปรินิษปนนะ เพราะไมตกอยูใตอํานาจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการจินตนาการ เปนสภาวะที่ทุก
ส่ิงเปนเชนเดียวกัน จิตเปลี่ยนแปลงรูปเปนส่ิงตางๆ เพราะการมีอยูของสิ่งอ่ืนที่เปนภาพลวงตา       
เมื่อผูรูกําจัดการจินตนาการเกี่ยวกับสิ่งอ่ืนไดแลว มันก็จะกลับไปสูสภาวะเดิมของมันเอง เมื่อใดที่
รูปแบบการปรากฏของจิตถูกทําใหหมดไป เมื่อนั้นยอมรูแจงความเปนสิ่งสัมบูรณของ นี้คือ สภาวะ
ปรินิษปนนะของจิต  
 โดยลักษณะที่แทจริง ปรตันตระและปรินิษปนนะไมมีความแตกตางกัน ปรินิษปนนะ
กลายเปนปรตันตระเพราะเกี่ยวของกับปริกัลปตะที่ไมมีจริง  ปรตันตระก็คือส่ิงสัมบูรณที่ถูกทําใหมี
มลทิน เพราะถาปรตันตระแตกตางจากปรินิษปนนะ ปรตันตระก็จะกลายเปนสิ่งที่ไมจริง และทําให
ไมมีส่ิงที่เปนพื้นฐานที่แยกแยะความแตกตางระหวางปรตันตระและปริกัลปตะ  แมปรตันตระจะไม
แตกตางจากปรินิษปนนะ แตก็ไมเหมือนกันอยางสมบูรณ  เพราะถาเปนเชนนั้น ก็จะกลายเปนวา 
ปรินิษปนนะไมถูกทําใหมีมลทิน  และปรตันตระก็จะไมใช ส่ิงที่ตองทําใหบริสุทธิ์  ดังนั้น              
ปรตันตระจึงไมใชทั้งส่ิงที่เหมือนกันและแตกตางจากปรินิษปนนะ เพราะโดยแกนแท ความจริงทั้ง
สองเปนสิ่งเดียวกัน แตแตกตางกันเพราะเกี่ยวของกับสิ่งลวงตา เมื่อความเห็นผิดถูกกําจัดไป             
ปรตันตระก็ผานเขาไปสูปรินิษปนนะ 
 จิตที่มัวหมองเพราะทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรูซ่ึงเปนการจินตนาการเรียกวา        
ปรตันตระ  เมื่อจิตที่มัวหมองกําจัดทวิภาวะไดแลว ก็จะกลายเปนสิ่งที่บริสุทธิ์ เรียกวาปรินิษปนนะ   
ปริกัลปตะเปนเพียงการจินตนาการวามีอยู แตจริงๆแลวมันเปนสิ่งที่ไมจริง  และเปนสิ่งตองถูก
ปฏิเสธ   ปรตันตระเปนลักษณะที่ไมบริสุทธิ์ของสิ่งสัมบูรณ ที่ถูกทําใหมัวหมองโดยปริกัลปตะ   
ถากําจัดปริกัลปตะได  ปรตันตระก็คือปรินิษปนนะ   
 อาจกลาวไดวา ปรินิษปนนะผสมกับปริกัลปตะ คือ ปรตันตระ สวนปรตันตระที่ลบ
ออกดวยปริกัลปตะ  ก็คือ ส่ิงสัมบูรณนั่นเอง  ปรินิษปนนะไมใชความจริงอยางอื่นรวมกับความจริง
ในระดับปรากฏการณ แตมันเปนแกนแทของความจริงในระดับปรากฏการณ  ส่ิงที่ปรากฏที่
ปราศจากความเห็นผิดเกี่ยวกับทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรูนั้น ก็คือ ปรินิษปนนะ หรือความ
จริงสูงสุด   การทําปรตันตระใหบริสุทธิ์ ก็คือปรินิษปนนะนั่นเอง  
 วสุพันธุอธิบายสภาวะที่ไมมีอยูของความจริงทั้ง 3 ระดับนั้นในลักษณะเดียวกันวา     
ปริกัลปตะไมสามารถกําหนดลักษณะไดโดยประการทั้งปวง จึงเปนส่ิงที่ไมมีอยูจริง  ปรตันตระก็
ไมมีสภาวะเปนของตัวเอง เปนเพียงสิ่งที่ถูกสรางขึ้น ตัวมันเองไมมีผลผลิตอะไร ผลผลิตที่ปรากฏ
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ของมันเปนสิ่งที่ไมจริง จึงมีช่ือเรียกวา อุตปตตินิหสภาวตา (อุตฺปตฺตินิหฺสฺภาวตา) สวนปรินิษปนนะ 
เปนสิ่งที่ปราศจากการมีตัวตน  เพราะมันเปนสิ่งที่ไมสามารถเขาถึงไดโดยสติปญญาทั่วไป  เปนสิ่ง
ที่ไมมีบอเกิด 109 
 ตามทรรศนะของอสังคะ  ความจริงจึงมีลักษณะ 2 ประการ คือ ลักษณะที่เปนความจริง
สูงสุด และลักษณะที่มีมลทินของความจริงสูงสุดนั้น  สวนปริกัลปตะอยางเดียวเทานั้นเปนสิ่งไม
จริง จิตหรือส่ิงสัมบูรณไดรับผลกระทบโดยสิ่งที่เปนภาพลวงตา จึงถูกเขาใจวาเปนสรรพสิ่งตางๆ ที่
ปรากฏในโลก และถูกรวมลงในสิ่งที่เปนปรากฏการณ  แตตัวมันเองไมใชปรากฏการณนั้นๆ 
ลักษณะเชนนี้คือปรตันตระของความจริงสูงสุด  ปรตันตระเมื่อถูกทําใหบริสุทธิ์แลวยอมกลายเปน
ปรินิษปนนะ ดังนั้น ส่ิงที่ปรากฏทุกอยาง จึงไมสามารถแยกออกจากกันได  ปรินิษปนนะและ          
ปรตันตระจึงเปนลักษณะ 2 ประการของความจริงสูงสุด กลาวคือ สภาวะที่บริสุทธิ์และไมบริสุทธ์ิ
ตามลําดับ  สวนปริกัลปตะเปนเพียงส่ิงลวงตาและเปนสิ่งที่ไมจริง 
 คัมภีรลังกาวตาระแสดงความจริงทั้ง 3 ไววา ปริกัลปตะเปนเพียงการจินตนาการ             
ปรตันตระเปนส่ิงที่มีความสัมพันธและข้ึนอยูกับสาเหตุและปจจัยตางๆ อยูภายใตขอบเขตของ
ปรากฏการณ สวนปรินิษปนนะเปนความจริงสูงสุด อยูเหนือภาวะของผูรูและสิ่งที่ถูกรู และตั้งอยู
บนพื้นฐานการรูแจงจิตสํานึกบริสุทธิ์ 110  
 สรุปไดวา ทรรศนะเรื่องความจริงทั้ง 3 อยางไมไดหมายถึงระดับความจริงที่แตกตางกนั 
เพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว คือ ส่ิงสัมบูรณหรือจิต ไมมีความจริงใดที่เปนจริงหรือเท็จโดยสวน
เดียว ปรตันตระไมใชความจริงที่มีระดับต่ํากวาปรินิษปนนะ แตคือปรินิษปนนะ เมื่อกําจัดการ
จินตนาการที่ครอบงําการเปลี่ยนแปลงของมันไดแลว  ปริกัลปตะเปนสิ่งที่ไมมีอยูโดยแทจริง          
ปรตันตระเปนเพียงรูปแบบของการปรากฏในลักษณะผูรูและสิ่งที่ถูกรูซ่ึงไมมีอยูจริง เปนสิ่งที่มีอยู
เพราะการปรากฏวามีอยูเทานั้น แตโดยแกนแทแลวไมมีอยูจริง ปรินิษปนนะจะเขาถึงไดโดย    การ
รูแจงความไมมีอยูของทวิภาวะนั้น ความจริงทั้ง 3 ระดับนั้นจึงมีลักษณะเปนการปฏิเสธเชนเดียวกัน 
ส่ิงที่ถูกขนานชื่อโดยโวหารของชาวโลก (วฺยาวหาร) ถูกสรางขึ้นโดยปริกัลปตะซึ่งมีปรตันตระเปน
พื้นฐาน  สวนปรินิษปนนะเปนสภาวะที่ปฏิเสธความจริงอันนั้น 

 

                                                        
109Yajneshwar S. Shastri, Mahāyānasūtrālaïkāra of Asaïga : A Study in Vij¤ānavāda 

Buddhism, 48. 
110T.D. Suzuki, The Laïkàvatàra Såtra, xxxiv. 
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ทรรศนะเรื่องตถตาและตถาคต 
 ทรรศนะที่อสังคะใหความสําคัญมากที่สุดในคัมภีรมหายานสูตราลังการ คือ ทรรศนะ
เร่ืองส่ิงสัมบูรณหรือจิตที่เปนความจริงสูงสุด เปนส่ิงที่เปนจริงเพียงหนึ่งเดียว ทรรศนะตางๆ ที่
แสดงไวในคัมภีรมหายานสูตราลังการก็แสดงไวเพื่อสนับสนุนทรรศนะเรื่องสิ่งสัมบูรณ แมการ
อธิบายทรรศนะเรื่องตถาคตก็มีความเกี่ยวของกับทรรศนะเรื่องความจริงสูงสุด โดยการเรียกสิ่งที่
เปนความจริงสูงสุดดวยคําวา ตถตา  ดังนั้น การกลาวถึงทรรศนะเรื่องตถตาและตถาคต จึงจะแยก
ออกเปน 2 หัวขอ คือ ทรรศนะเรื่องตถตา และทรรศนะเรื่องตถาคต  ตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

 1. ทรรศนะเรื่องตถตา 
ในคัมภีรมหายานสูตราลังการ อสังคะเรียกสิ่งที่เปนความจริงสูงสุดดวยคําตางๆ เชน 

ตถตา (ตถตา) 111 ธรรมธาตุ (ธรฺมธาตุ) 112 ตัตตวะ (ตตฺตฺวะ)113 พุทธัตวะ (พุทฺธตฺวะ)114  เปนตน           
คําทั้งหมดหมายถึง ส่ิงสัมบูรณหรือความจริงสูงสุดที่เปนแกนแทของสรรพสิ่ง เปนสภาวะไมมี       
ทวิภาวะที่เปนความสัมพันธกันระหวางผูรูและส่ิงที่ถูกรู  
 ส่ิงสัมบูรณเปนความจริงที่ไมมีรูปรางปรากฏ เปนสิ่งที่พรรณนาไมได แมกระทั่ง
ความคิดก็ไมสามารถที่จะกําหนดลักษณะของสิ่งสัมบูรณนั้นได ส่ิงสัมบูรณไมใชบุคคลแตเปน
หลักการที่สําคัญ มีสภาวะที่ไมใชทั้งบริสุทธิ์และไมบริสุทธิ์ เปนสิ่งเดียวกับพุทธภาวะ ไมใชทั้งส่ิงที่
มีอยูอยางเดียวหรือหลากหลาย เปนเหมือนอากาศที่แผไปทั่วทุกสิ่ง แตไมไดรับผลกระทบจากสิ่งใด 
แมโดยแกนแทแลว ส่ิงสัมบูรณจะเปนเชนเดียวกับสรรพสิ่งตางๆ แตสรรพสิ่งนั้นก็ไมสามารถ
กําหนดลักษณะของสิ่งสัมบูรณได ส่ิงสัมบูรณเปนแกนแทที่บริสุทธิ์ของพุทธบุคคลทั้งหลาย การ
ทําลายเครื่องปดกั้นคือกิเลส และเครื่องปดกั้นคือความรู นําไปสูส่ิงสัมบูรณที่บริสุทธิ์ เปนสภาวะที่
สรรพสิ่งมีสภาวะเปนอยางเดียวกัน ดังขอความที่วา 

          สรฺเวษามวิศิษฺฏาป  ตถตา  ศุทฺธิมาคตา , 
               ตถาคตฺตฺวํ  ตสฺมาจฺจ  ตทฺครฺภาะ   สรฺวเทหินะ .  115 

           ตถตา แมจะไมแตกตางจากสรรพสิ่ง   แตมันก็เปนสิ่งบริสุทธิ์ได    

                                                        
111MSA. IX.5 Commentary. 
112MSA. IV.8-14 Commentary. 
113MSA. XI.13. 
114MSA. VI.10 Commentary. 
115MSA. IX.37. 
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 มันก็คือตถาคต เพราะฉะนั้น สัตว (ส่ิงที่มีรางกาย) ทั้งปวง 
จึงมีเชื้อ (ธรรมชาติ) ของตถาคต (คือเปนตถาคตครรภ)   

            ตตฺตฺวํ   ยตฺสตตํ   ทฺวเยน รหิตํ   ภฺรานฺเตศฺจ    สํนิศฺรยะ  
              ศกฺยํ   ไนว  จ  สรฺวถาภิลมิตุ   ยจฺจาปฺรปฺจาตฺมกํ , 
            เชฺยํ   เหยมโถ   วิโศธฺยมมลํ   ยจฺจ   ปฺรกฺฤตฺยา มตมฺ  , 
           ยสฺยากาศสุวรฺณวาริสทฺฤศี   เกฺลศาทฺวิศุทธิรฺมตา .   116 

                 ตัตวะ เปนสิ่งที่เวนจากทวิภาวะอยูเสมอ เปนพื้นฐานของสิ่งที่ไมมีจริง 
                 ไมอาจจะพรรณนาได โดยประการทั้งปวง ไมใชส่ิงที่ปรากฏ  

เปนสิ่งที่ตองรูและเปนสิ่งตองทําใหบริสุทธิ์   ไมมีมลทิน  
โดยลักษณะที่เปนแกนแท มันเปนสิ่งที่บริสุทธิ์ 

                 จากสิ่งที่เศราหมองเหมือนอากาศ ทองคํา และน้ํา ฉะนั้น 

           เปารฺวาปรฺย  (ยา) วิศิษฺฏาป   สรฺวาวรณนิรฺมลา , 
            นศุทฺธา   นาป  จาศุทฺธา   ตถตา   พุทฺธตา   มตา .  117 

            แมจะแยก (แตกตางกัน) โดยเปนสิ่งที่มีมากอนและสิ่งมีภายหลัง 
มันก็ปราศจากเครื่องกางกั้นทั้งปวง ตถตาไมใชทั้งส่ิงบริสุทธิ์ 
และไมบริสุทธิ์  มันคือพุทธภาวะ 

            เปารฺวาปรฺเยณ  (ณา) วิศิษฺฏตฺวานฺน   ศุทฺธา , 
            ปศฺจาตฺสรฺวาวรณนิรฺมลตฺวานฺนาศุทฺธา มลวิคมาตฺ . 118 
             ตถตาเปนสิ่งไมบริสุทธิ์  เพราะแยกเปนสิ่งที่มีมากอนและสิ่งมีภายหลัง  
 ตอมา มันไมใชส่ิงที่ไมบริสุทธิ์ เพราะมันปราศจากสิ่งปดกั้นทั้งปวง  

เพราะเปนสิ่งที่ปราศจากมลทิน 

             พุทฺธานามมเล   ธาเตา   ไนกตา   พหุตา  น  จ  , 
             อากาศวทเทหตฺวาตฺปูรฺวเทหานุสารตะ .  119 

                                                        
 116MSA. XI.13. 
 117MSA. IX.22. 
 118MSA. IX.22  Commentary. 
 119MSA. IX.26. 
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              ในธาตุที่ไมมีมลทินของพุทธบุคคลทั้งหลายไมใชทั้งส่ิงที่เปนหนึ่งเดียว 
เพราะยังเกี่ยวเนื่องกับรางกายในอดีต และส่ิงหลากหลาย  
เพราะพระองคไมมีรางกายดุจอากาศ 

             สรฺวธรฺมาศฺจ   พุทฺธตฺวํ   ธรฺโม   ไนว   จ   กศฺจน  ,   
              ศุกฺลธรฺมมยํ   ตจฺจ   น  จ   ไตสฺตนฺนิรุปฺยเต .  120 

              สรรพสิ่งก็คือพุทธภาวะ ไมมีเพียงธรรมะ ไมใชใครที่ไหน  
                พุทธภาวะเปนธรรมชาติฝายขาว และพุทธภาวะนั้นไมอาจพรรณนา 

ดวยสรรพส่ิงเหลานั้น  

                ธรฺมรตฺนนิมิตฺตตฺวาลฺลพฺธรตฺนากโรปมมฺ  ,   
             ศุภสสฺยนิมิตฺตตฺวาลฺลพฺธเมโฆปมํ   มตมฺ .  121 

              พุทธภาวะเปรียบเหมือนบอเกิดของรัตนะ  
เพราะเปนเหตุเกิดของธรรมรัตนะ  
และเปรียบเหมือนเมฆ เพราะเปนเหตุเกิดของสิ่งดีงามตางๆ  

             ศูนฺยตายํา   วิศุทฺธายํา   ไนราตฺมฺยานฺมารฺคลาภตะ  , 
             พุทฺธาะ   ศุทฺธาตฺมลาภิตฺวาตฺ   คตา   อาตฺมมหาตฺมตามฺ . 122 
 พุทธบุคคลทั้งหลายไดหนทาง เพราะความไมมีตัวตน  
             ในความวางเปลาที่บริสุทธิ์ เพราะความมีตนบริสุทธิ์อันไดแลว   
              จึงถึงแลวซ่ึงแกนแทอันยิ่งใหญ 

            สรฺวธรฺมสมตํา  ตถตาม…  123 
            ตถตาคือความเทาเทียมกันของสรรพสิ่ง 

             … ไสว   จ   โมกฺโษ   เวทิตวฺยะ … 124 

                                                        
 120MSA. IX.4. 
 121MSA. IX.5. 
 122MSA. IX.23. 
 123MSA. XVIII.37 Commentary. 
 124MSA. XIX.54 Commentary. 
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              ส่ิงนั้น   (ตถตา)  ก็คือ   โมกษะ 

 นลินากษะ ทัตต (Nalinaksha  Dutt) กลาววา  ตถตา คือ ความจริงสูงสุด  คลายคลึงกับ
ทรรศนะเรื่องศูนยตาของนิกายมาธยมิกะ125 ตถตา คือ  ความจริงสูงสุด ที่มีสภาวะอยูเหนือการคิดที่
เกี่ยวกับส่ิงที่มีอยูจริงและสิ่งที่ปรากฏ  ตถตามี 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่มีปจจัยปรุงแตง 
(Conditioned) และลักษณะที่ไมมีปจจัยปรุงแตง (Unconditioned)  ตถตาที่มีปจจัยปรุงแตงใชอธิบาย
ถึงความมีอยูของสรรพสิ่งที่ตกอยูใตอํานาจของการเกิดและตาย สวนตถตาที่ไมมีปจจัยปรุงแตง 
หมายถึง ความจริงแทที่ไมตกอยูใตอํานาจของความเกิดและตาย  ตถตาที่มีปจจัยปรุงแตงจะปรากฏ
ในรูปแบบของสิ่งที่ปรากฏตางๆ เปนลักษณะของความสัมพันธระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรู สวนตถตา
ที่ไมมีปจจัยปรุงแตงเปนความจริงแทที่ไมมีความเกี่ยวเนื่องกับส่ิงใดๆ ทั้งสิ้น  ตถตาทั้งสองลักษณะ
เปนส่ิงที่ไมเปลี่ยนแปลง เพราะเปนความจริงเดียวกัน เปนส่ิงที่ไมถูกสรางโดยปจจัยอะไร เปนอยู
ช่ัวนิรันดร  บุคคลจะสามารถเขาใจ ตถตานั้นโดยปญญาอันสูงสุดเทานั้น 
 นอกจากนี้ ตถตา ยังถูกเรียกวา ภูตตถตา (ภูตตถตา) ไดแก  ความจริงแทที่มีอยูหนึ่งเดียว 
เปนสภาวะที่ไมมีอยูและไมใชไมมีอยูหรือไมใชทั้งสอง เปนแกนแทที่อยูภายในสรรพสิ่งจึงเรียกอีก
อยางหนึ่งวา ธรรมธาตุ  และเรียกวา สังสาระ ไดแก การปรากฏเปนสิ่งตางๆ 
 การที่บุคคลมองเห็นตถตาทั้งสองแตกตางกันเพราะอํานาจของอวิทยา ซ่ึงจะทําใหเกิด
การคิดวาเปนตัวเปนตนในฐานะผูรูและสิ่งที่ถูกรู ทําใหบุคคลนั้นตกอยูใตอํานาจของการเกิดและ
ตาย   ตถตาเปรียบเหมือนทะเลแหงการรับรู (sea of consciousness) ที่มีความสงบ บุคคลจะรูแจง  
ตถตานั้นไดก็ดวยการทําลายอวิทยา ซ่ึงเกิดขึ้นจากการทําลายความไมบริสุทธิ์ทางกาย วาจา และใจ 
และการทําลายสิ่งที่ทําใหปญญาแปดเปอน ดังขอความที่วา 

          วิโมกฺษวิเศษํ ภควตะ สรฺวเกฺลศเชฺยาวรณนิรฺมุกฺตฺตยา ทรฺศยต ิ,  126 

                                ความหลุดพนวิเศษของพระผูมีพระภาค ยอมแสดงได 
       ดวยการหลุดพนจากเครื่องกางกั้นคือกิเลสและความรูทั้งปวง 

 2. ทรรศนะเรื่องตถาคต 
 ความมีอยูของตถาคตเปนปญหาดานอภิปรัชญา  เนื่องจากทรรศนะเรื่องตถตาดังที่กลาว
มาแลวของอสังคะ ใหความสําคัญตอส่ิงสัมบูรณ ที่เปนความจริงหนึ่งเดียว คือ จิต แมจะใชคําเรียก

                                                        
 125Nalinaksha  Dutt, Mahāyāna Buddhism (Delhi : Indological Book House, 1976), 289. 
 126MSA. XX-XI.44 Commentary. 
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หลายคําก็ตาม แสดงใหเห็นวาทรรศนะสัมบูรณนิยมพยายามแยกสิ่งที่เปนความจริงสูงสุดออกจาก
ส่ิงที่ปรากฏ จึงทําใหเผชิญกับปญหาที่มีผูตั้งขอสงสัยวา ส่ิงที่เปนความจริงสูงสุดเกี่ยวของกับสิ่งที่
ปรากฏอยางไร คําตอบของปญหาดังกลาวจึงเปนที่มาของทรรศนะเรื่องตถาคต เพราะสิ่งที่ใช
อธิบายส่ิงสัมบูรณที่เปนความจริงสูงสุดตองไมใชส่ิงที่ปรากฏทั่วไป แตตองเปนการเปดเผยของ
บุคคลผูรูความจริงสูงสุดนั้น บุคคลนั้นตองไมใชบุคคลธรรมดา ตองเปนบุคคลผูไมมี อวิทยา และ
บุคคลที่จะเปนเชนนั้นไดก็คือตถาคต สวนการที่ตถาคตรูความจริงสูงสุดนั้นไดอยางไร  ยังคงเปน
ปญหาที่ยังหาคําตอบไมได  
 ยัชเญศวระ เอส. ศาสตรี กลาววา  ตถตา  คือ  ความจริงสูงสุดที่ไมมีรูปปรากฏ เปน
สภาวะที่ไมมีความแตกตางระหวางผูรูและส่ิงที่ถูกรู เมื่อความจริงสูงสุดตองการแสดงตัวเองออกมา 
จึงจําเปนจะตองมีส่ือกลางที่เหมาะสม ลักษณะเชนนี้เองทําใหเกิดการพัฒนาทรรศนะเรื่องตถาคต  
ตถาคตจึงมีฐานะเปนส่ือกลางที่เชื่อมตอระหวางความจริงสูงสุดและสรรพสิ่งที่มีปรากฏอยูในโลก 
ตถาคตตามทรรศนะของพระพุทธศาสนานิกายมหายานจึงมีบทบาทเปนพระเจาหรืออีศวระเหมือน
ในทรรศนะของปรัชญาอัทไวตะ เวทานตะ 127  
 ที.  อาร.  วี.  มูรติ กลาวไวในลักษณะเดียวกันวา ตถาคตเปนตัวเชื่อมกลางระหวางสิ่ง
สูงสุดซ่ึงเปนสภาวะที่อยูเหนือขอบเขตของความคิดและสรรพสิ่งที่ปรากฏในโลก แมอีศวระและ
ตถาคตจะมีสภาวะที่เปนอิสระก็ตาม แตก็ยังเปนสภาวะที่เกี่ยวของกับโลก อีศวระและตถาคตเปน
รูปปรากฏที่เปนอิสระของสิ่งสูงสุด แตก็เปนสิ่งที่ต่ํากวาสิ่งสูงสุด ส่ิงสูงสุดจะถูกรูแจงโดยปญญา
อันสูงสุดเทานั้น ตถาคตเปนทรรศนะที่เกี่ยวของกับปรัชญา สวนอีศวระเปนทรรศนะที่เกี่ยวของกับ
ศาสนา 128   
 เชอรบัทสกี (Stcherbatsky) กลาววา ตถตา คือความจริงสูงสุด แตไมมีรูปปรากฏ  
ตถาคตเปนส่ือกลางที่จะเปดเผยความจริงสูงสุดนั้น ตถาคตเปนรูปปรากฏของความจริง เปนความ
จริงที่ถูกทําใหมีตัวตน ตถาคตจึงมีสองภาคคือสวนที่เปนความจริงสูงสุดและสวนที่ปรากฏ ตถาคต
เปนสิ่งเดียวกับตถตา แตมีรูปรางเปนมนุษย จึงเปนเหตุผลใหตถตาถูกเรียกวา ตถาคตครรภ 129     

 

                                                        
 127Yajneshwar S. Shastri, Mahāyānasūtrālaïkāra of Asaïga : A Study in Vij¤ānavāda 

Buddhism, 59. 
 128T.R.V. Murti, The Central Philosophy of Buddhism, 287-288. 
 129Theodore Stcherbatsky, The Conception of Buddhist Nirvāõa, 55. 
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  2.1 ความหมายของตถาคต  
  คํา วา ตถาคต แยกมาจากคําวา  ตถา - คต  หรือ  ตถา  -  อาคต  แปลวา ไป
แลวอยางนั้น หรือมาแลวอยางนั้น ในที่นี้มีความหมายวา  มาและไปอยางที่ตถาคตทั้งหลายในอดีต
มาแลวและไปแลว แตคําจํากัดความนี้ยังไมไดใหความกระจางเกี่ยวกับทรรศนะเรื่องตถาคตมากนัก 
ในคัมภีรมหาภารตะ มีโศลกที่อธิบายความหมายของคําวา ตถาคต โดยหมายถึง บุคคลผูรูแจงความ
จริงสูงสุด ยอมมีคติหรือการไปอยางไมมีรองรอย เหมือนรอยเทาของนกที่ไมปรากฏในอากาศ และ
รอยของปลาที่วายในน้ํา 130 
  ขอความขางตนแสดงใหเห็นวา คําวา ตถาคต มีความหมายวา ไปแลวอยาง
นั้น หารองรอยไมได หรือบุคคลผูไมสามารถสืบคนรองรอยไดโดยกระบวนการใชความคิดทุก
อยาง ตถาคตอุบัติขึ้นในโลกเพื่อที่จะเปดเผยสิ่งที่เปนความจริงแลวก็จะไปโดยไรรองรอย ตถาคตจึง
เปนรูปสําแดงของตถตา  เมื่อพระพุทธเจาถูกเรียกวา ตถาคต  แสดงนัยวาตัวตนที่เปนแกนแทของ
พระองคยังถูกปกปดอยู ตถาคตเปนเพียงรูปที่ปรากฏเพียงชั่วกาลในโลกเทานั้น เปนรูปปรากฏของ
ความจริงสูงสุด เนื่องจากตถตาคือส่ิงที่เปนอยางเดียวกันในสิ่งที่ปรากฏทุกอยาง ดังนั้น สรรพสิ่งจึง
มีตถาคตเปนพลังแฝงอยูภายใน  ซ่ึงจะทําใหบรรลุนิรวาณ 

  2.2 ตถาคตมีฐานะเปนสิ่งเดียวกับตถตา 
  ตถาคตเปนรูปที่มีตัวตนของความจริงสูงสุด  เปนรูปกายที่ปรากฏในโลก 
ส่ิงสัมบูรณสําแดงตัวเองในรูปของตถาคตที่มีฐานะเปนเทพเจาหรือพระเจา จึงเปนที่ตั้งของความ
ภักดีและการบูชา มีอํานาจพิเศษทุกอยาง เปนส่ิงบริสุทธิ์และเปนอิสระจากเครื่องปดกั้นทั้งปวง 
ทรรศนะเรื่องตถาคตจึงจัดวาเปนผลผลิตทางความคิดของนักคิดมหายาน เพื่อแสดงเหตุผลในการ
อธิบายส่ิงที่เปนความจริงสูงสุด 
  อสังคะ  กลาววา  ตถตา  โดยลักษณะที่แทจริงไมมีตัวตน  แตอาศัยความ
กรุณา  จึงสรางรูปมนุษยขึ้นมา  นั่นก็คือตถาคต ดังนั้น ตถาคต จึงมีสองสวน คือ สวนที่เปนส่ิง
สูงสุด และสวนที่เปนส่ิงปรากฏ  กลาวคือ ตถาคตเปนส่ิงเดียวกันกับตถตา แตมีรูปราง  ตถตาเปน
บอเกิดของตถาคต จึงเรียกวา  ตถาคตครรภ  ดังขอความที่วา   

            สรฺเวษามวิศิษฺฏาป  ตถตา  ศุทฺธิมาคตา  , 
            ตถาคตฺตฺวํ  ตสฺมาจฺจ  ตทฺครฺภาะ   สรฺวเทหินะ .  131 

                                                        
 130Ibid., 56. 
 131MSA. IX.37. 
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          ตถตา แมจะไมแตกตางจากสรรพสิ่ง   แตมันก็เปนสิ่งบริสุทธิ์ได    
          มันก็คือตถาคต เพราะฉะนั้น สัตว (ส่ิงที่มีรางกาย) ทั้งปวง 
          จึงมีเชื้อ (ธรรมชาติ) ของตถาคต (คือเปนตถาคตครรภ)   

  2.3 ตถาคตในฐานะที่เปนบุคคล 
  ตถาคตจัดเปนทรรศนะพิเศษของพระพุทธศาสนานิกายมหายานกลาวคือ  
ตถาคตมีรูปรางเปนบุคคล แตก็เปนบุคคลที่หลุดพนแลว  ตถาคตจึงมีความรูเกี่ยวกับผูรู  ส่ิงที่ถูกรู
และสรรพสิ่ง  รูความแตกตางระหวางสิ่งที่เปนจริงและสิ่งที่ไมจริง และรูสภาวะที่แทจริงของสรรพ
ส่ิงที่ปรากฏในโลก  แมวาตถาคตจะมีรูปปรากฏและมีอยูในปรากฏการณก็ตาม 
  อสังคะกลาววา  ตถาคตมีสวนประกอบที่สําคัญ  2 ประการ คือ สวนที่
เรียกวา ปุณยสัมภาระ (ปุณฺยสํภาร) เปนสวนที่ตถาคตทําความดีโดยการชวยเหลือมวลมนุษยในโลก 
และสวนที่เรียกวา ชญานสัมภาระ (ชฺานสํภาร)  เปนสวนที่ทําใหตถาคตไมตกอยูใตอํานาจของ
กิเลสทั้งหลาย  รูแจงสรรพสิ่งตามความเปนจริง  ดังขอความที่วา 

                      สํภาโร  โพธิสตฺตฺวานํา  ปุณฺยชฺานมโย'สมะ , 
                        สํภาเร'ภฺยุทยาไยกะ  อนฺโย'สํกฺลิษฺฏสํสฺฤเตา .  132 

                       เสบียง (สัมภาระ) ของเหลาพระโพธิสัตวมี 2 อยาง  
          คือ บุญและความรู ไมมีส่ิงใดเทียม 

                           อยางแรกก็เพื่อความสุขความเจริญในสังสารวัฏ  
                           อยางหลังก็เพื่อใหถึงธรรมชาติที่ไรความมัวหมอง 

  ตถาคตเคยมีมาแลวในอดีตและจะมีตอไปในอนาคต ตกอยูใตอํานาจของ
เหตุปจจัย  ตถาคตอุบัติขึ้นเพื่อชวยเหลือมวลมนุษย เมื่อทําหนาที่ของตนสมบูรณแลวก็จะดับขันธ 
ถามองในแงของการปรากฏขึ้นของตถาคตก็เปนเพียงเหตุการณช่ัวระยะเวลาหนึ่ง  ดังนั้น ตถาคต จงึ
ไมใชทั้งส่ิงที่บริสุทธ์ิและไมบริสุทธ์ิ เพราะโดยแกนแทแลว ตถาคตเปนสิ่งเดียวกันกับตถตา            
ถามองในแงที่เกี่ยวของกับโลก ตถาคตไมใชส่ิงที่เปนหนึ่งเดียว เพราะตถาคตอุบัติมาแลวนับไม
ถวน  แตถามองในแงโลกุตตระ ตถาคตไมมีจํานวนมากหลาย  เพราะไมมีกาย ไมมีตัวตน รูปกาย
เปนส่ิงที่แตกสลายไปตามกาลเวลา ตถาคตจึงมีหนึ่งเดียว เพราะโดยปรมัตถแลว ตถาคตก็คือกายที่
เปนอมตะของพระพุทธเจา  ดังขอความที่วา 
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                            … นิตฺยกายาสฺตถาคตา  อุจฺยนฺเต ,   133 

                             ตถาคต  คือ กายที่เปนเที่ยงแท  (ของพุทธบุคคลทั้งหลาย) 

  2.4 คุณสมบัติพิเศษของตถาคต 
  อสังคะกลาววา ตถาคตมีคุณสมบัติพิเศษสองอยาง คือ ความรูและความ
กรุณา  ความรูเรียกวา ปรัชญา (ปฺรชฺา)  คือ ความรูที่เปนโลกุตตระ  แมอสังคะจะกลาววา ตถาคตมี
คุณสมบัติพิเศษ 2 อยางดังกลาว แตก็ใหความสําคัญแกสวนที่เปนความรูมากกวา โดยอธิบายวา 
ตถาคตมีความรู 4 อยาง   ดังขอความที่วา   

       อาทรฺศชฺานมจลํ  ตฺรยชฺานํ  ตทาศฺริตมฺ , 
       สมตาปฺรตฺยเวกฺษายํา กฺฤตฺยานุษฺาน เอว จ .  134  

       อาทรศชญานะเปนความรูที่ไมหวั่นไหว ความรูอีก 3 อยาง คือ  
        สมตาชญานะ ปรัตยเวกษาชญานะ และกฤตยานุษฐานัชญานะ  
        อาศัยอาทรศชญานะนั้น 

        จตุรฺวิธํ  พุทฺธานํา  ชฺานมาทรฺศชฺานํ  สมตาชฺานํ   
        ปฺรตฺยเวกฺษาชฺานํ กฺฤตฺยานุษฺานชฺานํ  จ ,  135 
        พระพุทธเจาทั้งหลายมีความรู 4  อยาง  คือ อาทรศชญานะ  
        (อาทฺรศชฺาน) สมตาชญานะ (สมตาชฺาน) ปรัตยเวกษาชญานะ  

       (ปฺรตยเวกษาชฺาน) และ กฤตยานุษฐานชญานะ  
           (กฺฤตฺยานุษานชฺาน)  

  อาทรศชญานะ คือ  ความรูที่เปนเหมือนกระจกสอง  เปนบอเกิดของความรู
อีก 3 อยาง เปนความรูที่ไมเปลี่ยนแปลง  ความรูชนิดนี้เปนเหมือนกระจก เพราะสองสะทอนให
ตถาคตเห็นตนเองวาเปนสิ่งเดียวกันกับตถตา และสองใหเห็นสัมโภคกายและธรรมกาย  ความรูนี้
ไมไดจํากัดโดยเวลาและสถานที่ เปนความรูที่เปนนิรันดร ดังขอความที่วา 

         อาทรฺศชฺานมมมาปริจฺฉินฺนํ  สทานุคมฺ  , 
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         สรฺวเชฺเยษฺวสํมูฒํ  น จ  เตษฺวามุขํ  สทา  ,  136 

         อาทรศชญานะ ปราศจากการกําหนดวา  ฉันหรือของฉัน  
         เปนไปอยางตอเนื่อง  ไมสับสนในสิ่งที่สามารถรูไดทุกอยาง   
         ทั้งไมใชจุดเริ่มตนในสิ่งเหลานั้นดวย 

         สรฺวชฺานนิมิตฺตตฺวานฺมหาชฺานากโรปมมฺ  , 
         สํโภคพุทฺธตา  ชฺานปรฺติพิมฺโพทยาจฺจ  ตตฺ .  137 
         เพราะเปนบอเกิดของความรูทั้งปวง มัน (อาทรศชญานะ)  

        จึงเปรียบเหมือนบอเกิดของความรูยิ่งใหญ  
        เพราะทําใหเกิดรูปจําลองของญาณคือความเปนสัมโภคพุทธเจา   

                      สมตาชญานะ คือ ความรูวาทุกอยางเทาเทียมกัน   มีความเปนเอกภาพ  
โดยความรูอันนี้ทําใหพระตถาคตรูวาตัวเองเปนหนึ่งเดียวกับตถตา  เปนความรูถึงแกนแทที่เปนอัน
เดียวกันที่มีในทุกสรรพสิ่ง  เปนความรูบริสุทธิ์  เพราะเปนผลผลิตของภาวนาสุทธิ  ดังขอความที่วา 

         สตฺตฺเวษุ  สมตาชฺานํ  ภาวนาศุทฺธิโต'มลํ , 
         อปฺรติษฺส  (ศ) มาวิษฺฏํ  สมตาชฺานมิษฺยเต .  138 
         ความรูวาสัตวทั้งหลายเทาเทียม (เหมือน) กัน เปนความรูไมมีมลทิน   
         เพราะภาวนาอันหมดจด มั่นคงตอพระนิพพานที่ไมมีที่ตั้ง 
         เรียกวา สมตาชญานะ 

         ยทฺโพธิสตฺตฺเวนาภิสมยกาเลษุ  (สตฺตฺเวษุ)  สมตาชฺานํ  
        ปฺรติลพฺธํ ตทฺภาวนาศุทฺธิโต โพธิปราปฺตสฺยาปฺรติษฺตนิรฺวาเณ 

         นิวิษฺฏํ  สมตาชฺานมิษฺยเต , 139 
         ในสมัยแหงการตรัสรู ญาณ (ความรู) วา สัตวทั้งหลายเทาเทียมกัน  

        ที่พระโพธิสัตวไดบรรลุ ซ่ึงตั้งมั่นอยูในนิพพานที่ไมมีใชส่ิงที่ตั้งมั่น 
        ซ่ึงเปนของพระโพธิสัตวผูไดบรรลุโพธิญาณดวยการบําเพ็ญเพียร                              
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        ภาวนาอยางบริสุทธิ์ เราเรียกวา สมตาชญานะ 

  ปรัตยเวกษาชญานะ คือ ความรูที่รับรูทุกสิ่งโดยปราศจากความสับสน เปน
ส่ิงที่ทําใหพระตถาคตมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับส่ิงตางๆโดยปราศจากความสับสน แสดงความเปน
สัพพัญูของพระตถาคต กําจัดความสงสัยทุกอยาง แยกแยะผูรู  ส่ิงที่ถูกรู และความหลากหลาย
ของสรรพสิ่งไดโดยไมสับสนกัน สามารถแยกแยะสิ่งที่จริงและไมจริงได  ความรูนี้เปนส่ิงที่กําจัด
ความสงสัย และแสดงถึงธรรม  (ตถตา) ที่ยิ่งใหญ เปนบอเกิดของความเขาใจและสมาธิที่แจมแจง    
ดังขอความที่วา 

         ปฺรตฺยเวกฺษณกํ  ชฺาเน  (นํ)  เชฺเยษฺววฺยาหตํ  สทา , 
         ธารณีนํา  สมาธีนํา  นิธาโนปมเมว  จ .  140 
         ความรูลึกซึ้ง เฉียบแหลมในความรูในสิ่งที่ควรรูยอมเปนไป 

        ตลอดเวลา  เปนเหมือนที่ตั้งของการสวดมนตและสมาธิ 

         ปริษนฺมณฺฑเล  สรฺววิภูตีนํา  นิทรฺศกมฺ , 
         สรฺวสํศยวิจฺเฉทิ  มหาธรฺมปฺรวรฺษกมฺ  .   141 

         ปรัตยเวกษชญานะ เปนเครื่องแสดงถึงความงอกงามในหมูบริษัท 
         เปนเครื่องทําลายความสงสัย  เปนเครื่องแสดงถึงธรรม (ตถตา)  
         ที่ยิ่งใหญ 

  กฤตยานุษฐานชญานะ คือ ความรูที่ใชเนรมิตกายของตถาคตโดยไมมี
ขอบเขตจํากัด เพื่อชวยเหลือมวลมนุษย การจะเนรมิตกายนั้นขึ้นอยูกับเหตุผลที่จะใช ดังนั้น จํานวน
กายที่จะเนรมิตและสถานที่อุบัติขึ้นจึงไมสามารถกําหนดลําดับกอนหลังได   ดังขอความที่วา 

        กฺฤตฺยานุษฺานตาชฺานํ  นิรฺมาไณะ  สรฺวธาตุษุ  , 
        จิตฺราปฺรเมยาจินฺตฺไยศฺจ  สรฺวสตฺตฺวารฺถการกมฺ .   142 
        ความรูวาไดทําสิ่งที่ควรทําแลว  เปนการกระทําประโยชนแกสรรพสัตว 

      ในโลกธาตุทั้งปวง  โดยใชนิรมาณกายทั้งหลายอันวิจิตร   
      ไมมีประมาณ  อยูเหนือการคิด   
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        กฺฤตฺยนิษฺปตฺติภิรฺเภไทะ  สํขฺยาเกฺษเตฺรศฺจ  สรฺวทา  , 
        อจินฺตฺยํ  พุทฺธนิรฺมาณํ  วิเชฺยํ  ตจฺจ  สรฺวถา .  143 
        นิรมาณกายของพุทธเจา  พึงรูวาเปนสิ่งอยูเหนือการคิด  
        ทุกประการ ทุกเวลา ไมวาจะแยกเปนการทําหนาที่ จํานวน  
        หรือ (พุทธ) เกษตรทั้งหลาย 

  นอกจากความรูแลว คุณลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งของตถาคต คือ 
ความกรุณา  ตถาคตมีความกรุณาหรือความรักอยางไมมีประมาณตอสรรพสัตว เปนความรักที่ไม
ประกอบดวยราคะ  ไมหวังผลตอบแทน  ไมมีการแบงแยกวา เรา หรือของเรา  ความรักเชนนั้นเปน
ส่ิงอยูเหนือความรักที่มีอยูในโลก  เชน  ความรักของพอแม  เปนตน    ดังขอความที่วา 

     เสฺนโห  น  วิทฺยเต' เสา  โยนิรวทฺโย  น  เลากิโก  ยศฺจ , 
     ธีมตฺสุ  กฺฤปาเสฺนโห  นิรวทฺโย โลกสมตีตะ .  144 
     ในทานผูมีปญญาทั้งหลาย (พระโพธิสัตว) ไมมีความรักแบบนาชื่นชม 
     ไมมีความรักแบบที่เปนระดับชาวบาน (เชน พอแมรักลูก)   
      (แต) คือ ความรักดวยความกรุณาที่นาชื่นชม อยูพนไปจาก (ความรัก)  

    แบบชาวบานทั่วไป 

  ความรักของบิดามารดา ยังประกอบดวยความหวัง  ประกอบดวยความยึด
มั่นถือมั่นวาเราหรือของเรา จึงไมบริสุทธิ์ สวนความรักของตถาคตประกอบไปดวยความกรุณา ไม
มีการแบงแยก ไมประกอบดวยความยึดมั่นถือมั่น มุงแสวงหาประโยชนสุขของสรรพสัตวอยาง
บริสุทธิ์ใจ จึงเปนสิ่งบริสุทธิ์ อยูเหนือความรักทั่วไปที่มีในโลก   
 สรุปไดวา ตามทรรศนะของอสังคะ ตถาคตคือลักษณะที่มีตัวตนของความจริงสูงสุด  
หรือเปนความจริงที่ประกอบดวยเหตุปจจัย  (Conditioned)  ไมใชความจริงอีกอยางหนึ่งที่แยกออก
จากความจริงแทหรือตถตา เพราะความจริงแทเปนมูลรากของความจริงที่ถูกปจจัยปรุงแตง   แตโดย
ปรมัตถแลว  ตถาคตก็ไมใชส่ิงอ่ืน แตคือตถตานั่นเอง  เพียงแตตถาคตมีรูปของมนุษยเทานั้น แตโดย
ลักษณะที่แทจริง รูปกายที่เปนมนุษยของตถาคตนั้นก็ไมใชส่ิงที่มีอยูจริง 
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 ทรรศนะเรื่องตถาคต จัดเปนคําอธิบายที่สนับสนุนความมีอยูของตถตา หรือความจริง
สูงสุดซ่ึงไมมีรูปรางตัวตน จึงเปนเหตุผลใหตถตาถูกเรียกวา ตถาคตครรภ (ตถาคตครฺภ) ตถาคต
อุบัติขึ้นในโลกเพื่อประกาศความจริงแกมนุษยแลวก็จากไปโดยไมมีรองรอย ไมสามารถสืบคนได 
แมตถาคตจะอยูในโลกที่เปนปรากฏการณ และตถาคตเองก็เปนสิ่งที่ปรากฏ  แตตถาคตก็รูสภาวะที่
แทจริงของสิ่งที่ปรากฏ ในขณะเดียวกันก็อยูเหนือส่ิงที่ปรากฏนั้น ตถาคตมีคุณลักษณะพิเศษ 2 
อยางคือ ความรูและความกรุณา 

ทรรศนะเรื่องตรีกาย   
 ที. อาร. วี. มูรติ  กลาววา  ตถาคตมีบทบาทเทากับบทบาทของอีศวระตามทรรศนะของ
ปรัชญาอัทไวตะ เวทานตะ จึงอาจกลาวไดวา ตามทรรศนะของพระพุทธศาสนาฝายมหายาน  
ตถาคตมีฐานะเปนพระเจาซ่ึงประกอบดวยลักษณะ  3  ประการที่เรียกวา  ตรีกาย 145     
 นลินากษะ ทัตต กลาววา แนวคิดเรื่องกายมีปรากฏทั้งในพระพุทธศาสนานิกายหีนยาน
และมหายาน  แตสําหรับนิกายหีนยานนั้นมีกลาวถึงแนวคิดเรื่องกายของพระพุทธเจาไวนอยมาก 
เพราะพระพุทธเจาในความเชื่อของนิกายนี้เปนเพียงมนุษยธรรมดาที่เหมือนกับมนุษยทั่วไปที่มีชีวิต
อยูในโลกและตกอยูในขอบเขตจํากัดของรางกาย แตในที่บางแหงมีการกลาวถึงพระพุทธเจาใน
ฐานะเปนสิ่งเดียวกับธรรม แตไมไดมีการอธิบายในเชิงอภิปรัชญาตอไปอีก ประเด็นนี้ถือวาเปน
จุดเริ่มตนการพัฒนาทรรศนะเรื่องธรรมกายของนิกายสรวาสติวาท และนิกายมหายาน ในคัมภีร
อัษฎาทศสาหัศริกา ปรัชญาปารมิตา (อษฺฎาทศสาหศฺริกา ปฺรชฺาปารมิตา) และนิกายมาธยมิกะ 
แสดงกายของพระพุทธเจาไว  2  กายเทานั้น  คือ  รูปกาย หมายถึง กายที่มีลักษณะทั้งหยาบและ
ละเอียดที่เหมือนกายของสัตวโลกทั่วไป และธรรมกาย ซ่ึงมีความหมายเปน 2 นัยคือ กายแหงธรรม 
หมายถึง ที่รวมของขอปฏิบัติที่ทําใหบุคคลเปนพระพุทธเจา และหลักความจริงที่เปนแกนแทของ
จักรวาล หรือความจริงสูงสุด (ตถตา)  ตอมานิกายโยคาจาระไดแยกรูปกายที่หยาบออกจากรูปกายที่
ละเอียด โดยเรียกรูปกายหยาบวา นิรมาณกาย (นิรฺมาณกาย) สวนรูปกายที่ละเอียดเรียกวา 
สัมโภคกาย (สํโภคกาย)  สวนคัมภีรอภิสมยาลังการ การิกา (อภิสมยาลงฺการการิกา) และปญจวิงศติ 
สาหัสริกา ปรัชญาปารมิตา (ปฺจวึศติสาหสฺริกา ปฺรชฺาปารมิตา) แสดงไววา สัมโภคกาย หมายถึง 
กายละเอียดที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงใชในการแสดงธรรมแกพระโพธิสัตว สวนธรรมกาย 
หมายถึง กายที่บริสุทธิ์โดยการปฏิบัติโพธิปกขิยธรรมและธรรมอื่นๆ ที่ทําใหเปนพระพุทธเจา 
คัมภีรเหลานี้ใชคําวา สวภาวะ (สฺวภาว) หรือ สวภาวิกกาย (สฺวภาวิกกาย) หมายถึงธรรมกาย 
พระพุทธศาสนานิกายมหายานไดรวมทรรศนะเรื่องนิรมาณกายของนิกายมหาสังฆิกะเขาใน
                                                        

 145T.R.V. Murti, The Central Philosophy of Buddhism, 287. 
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ทรรศนะเรื่องตรีกาย โดยเพิ่มนิรมาณกายเขากับสัมโภคกายและธรรมกายที่เปนทรรศนะเดิมของตน 
โดยมีความประสงคเพื่อที่จะขจัดภาพของพระศากยมุนีที่มีอยูในประวัติศาสตรใหหมดไปจากจิตใจ
ของปวงชน146  
 ทรรศนะเรื่องตรีกายในคัมภีรมหายานสูตราลังการ  อสังคะกลาววา ตถาคตมี 3 กาย คือ 
สวภาวิกกาย  (สฺวภาวิกกาย) สามโภคกาย (สําโภคกาย) และไนรมาณกาย (ไนรฺมาณิกกาย)            
ดังขอความที่วา 

       สฺวภาวธรฺมสํโภคนิรฺมาไณรฺภินฺนวฺฤตฺติกะ , 
                 ธรฺมธาตุรฺวิศุทฺโธ'ยํ  พุทฺธานํา สมุทาหฺฤตะ .  147 

                 ธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ เปลี่ยนแปลงไปโดยเปนสวาภาวิกธรรมกาย 
                 สามโภคกายและนิรมาณกาย  พระพุทธเจาทั้งหลายทรงใช 

                 สฺวาภาวิโก'ถ  สําโภคฺยะ  กาโย  ไนรฺมาณิโก'ประ , 
                 กายเภทา หิ  พุทฺธานํา ปฺรถมสฺตุ ทฺวยาศฺรยะ .   148 

                 กายของพระพุทธเจาทั้งหลาย แบงเปน สวาภาวิกกาย  สามโภคิกกาย   
                 และไนรมาณิกกาย  กายที่หนึ่งเปนที่อาศัยของกายอีก  2  อยาง   

 สวภาวิกกาย   
 สวภาวิกกาย  คือ หลักของจิตบริสุทธิ์ (วิศุทฺธา ตถตา) ซ่ึงเปนความจริงสูงสุด 
เพราะฉะนั้น ตถาคตจึงเปนสิ่งเดียวกับสิ่งสัมบูรณ สวภาวิกกายเปนสิ่งที่มีอยูเพียงหนึ่งเดียวและเปน
กายเดียวกันของพระพุทธเจาทุกพระองค เปนกายละเอียดที่สุด รูไมได เปนนิรันดร  บางครั้งกายนี้
เรียกวา ธรรมกาย เปนแกนแท (ธรฺมตา) ของสรรพสิ่ง    ลักษณะที่เปนแกนแทของกายนี้ คือ การ
ถอนอาลัย (อาศฺรยปราวฺฤตฺติ)  เมื่ออาลยวิชญานะตกอยูใตอํานาจอวิทยาคือภาพลวงตาของสิ่งที่
ปรากฏ (ส่ิงที่ถูกรู) อาลยวิชญานะจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยไป และดําเนินการสรางรูปแบบตางๆ
ของสิ่งที่ถูกรู  เมื่อทําลายอวิทยาไดแลว ยอมทําใหเกิดการถอนอาลยวิชญานะจากการเปลี่ยนแปลง
อีกตอไป จะไมมีความคิดวามีส่ิงอื่นนอกจากจิต มีสภาวะสงบนิ่งในตัวเอง เปนสภาวะของจิตใน

                                                        
 146Nalinaksha Dutt , Mahāyāna Buddhism, 141-142.  
 147MSA. IX.59. 
 148MSA. IX.60. 
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ฐานะองคบริสุทธิ์ (วิชฺปฺติมาตฺรตา) หรือธรรมกายของตถาคต   เปนลักษณะที่เปนแกนแทของ
ตถาคต   ดังขอความที่วา  

                สฺวาภาวิโก  ธรฺมกาย  อาศฺรยปราวฺฤตฺติลกฺษณะ ,  149 
                กายที่เปนสภาวะแทจริงก็คือกายของธรรม  
             มีลักษณะเปนการถอนสิ่งที่เปนมูลราก 

            สมะ  สูกฺษฺมศฺจ  ตจฺฉิษฏะ  (จฺฉฺลิษฏะ)  กายะ  สฺวาภาวิโก  มตะ ,  150 
             สวภาวิกกาย เปนหนึ่งเดียว ละเอียดที่สุด เปนแกนแทของกายทั่วไป 

             สฺวาภาวิกะ  สรฺวพุทฺธานํา  สโม  นิรฺวิศิษฺฏตยา ,   
             สูกฺษฺโม  ทุรฺชฺานตยา , เตน สําโภคิเกน กาเยน สํพทฺธะ  
             สํโภควิภุตฺเว จ เหตุรฺยเถษฺฏํ โภคทรฺศนาย , 151 
            สวภาวิกกาย  เปนสิ่งเดียวกันสําหรับพระพุทธเจาทั้งหลาย   
            ไมมีความแตกตางกัน เปนกายที่ละเอียด เพราะเปนกายที่รูไดยาก   
              สวภาวิกกายนี้เกี่ยวของกับสามโภคกาย  และเปนเหตุของอํานาจสูงสุด 

 ความเพลิดเพลินโดยการแสดงการเสวย (ความสุข) ตามความชอบใจ  

             วิศุทฺธา  ตถตา  นิษฺปนฺนะ  ปรมารฺถะ ,  ส  จ  พุทฺธานํา  สฺวภาวะ... ,  
              ... สรฺวถา  จาทฺฤศฺยมานตา  ธรฺมกาเยน... , 152 
              ความจริงที่สูงสุดก็คือ  ตถตาที่บริสุทธิ์  เปนสภาวะที่เหมาะสม 
              ของพระพุทธเจาทั้งหลาย ธรรมกายเปนสิ่งที่ไมสามารถเห็นได 
              โดยประการทั้งปวง  

 สวภาวิกกายหรือธรรมกายเปนแกนแทของสรรพสิ่ง (ธรฺมตา) มีลักษณะเปนสิ่งเดียวกัน
กับความจริงสูงสุด จึงอยูเหนือการคิดคํานึงถึง เปนบอเกิดของสามโภคกายและนิรมาณกาย  เพราะ

                                                        
 149MSA. IX.60 Commentary. 
 150MSA. IX.62. 
 151MSA. IX.62 Commentary. 
 152MSA. XX-XXI.60 Commentary. 
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โดยลักษณะที่แทจริงแลวกายทั้ง 2 นั้น เปนสิ่งเดียวกับธรรมกายหรือธรรมธาตุ หรือความจริงสูงสุด  
กายที่แทจริงของพุทธเจามีเพียงกายเดียวเทานั้น คือ ธรรมกาย  และเปนนิรันดร ดังขอความวา 

               อาศฺรเยณาศเยนาป กรฺมณา เต สมา มตาะ , 
                ปฺรกฺฤตฺยา'สฺรํสเนนาป ปฺรพนฺเธไนษุ นิตฺยตา , 153 

             กายเหลานั้น เปนสิ่งที่เทาเทียมกัน โดยส่ิงที่เปนบอเกิด 
            ความประสงค และการกระทํา เปนกายที่นิรันดร โดยลักษณะที่แทจริง 
              แมโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเกี่ยวของกันและกัน 

            เต  จ  ตฺรยะ  กายาะ  สรฺวพุทฺธานํา  ยถากฺรมํ  ตฺริภิรฺนิรฺวิเศษาะ , 
            อาศฺรเยณ  ธรฺมธาโตรภินฺนตฺวาตฺ  อาศเยน  ปฺฤถคฺพุทฺธาศยสฺยาภาวาตฺ , 
             กรฺมณา จ สาธารณกรฺมกตฺวาตฺ , 154 

            กายทั้ง  3  เหลานั้นของพระพุทธเจาทั้งปวง ไมแตกตางกัน  
            โดยลักษณะ 3 อยาง คือ ส่ิงที่เปนบอเกิดเพราะมีธรรมธาตุไมตางกัน    
               โดยความตั้งใจ เพราะพุทธเจามีความตั้งใจไมแตกตางกัน   
              โดยการกระทํา  เพราะเปนการกระทําเพื่อมวลมนุษย 

 พระพุทธศาสนาฝายมหายานยอมรับกายที่แทจริงของพระพุทธเจาเพียงอยางเดียว
เทานั้น คือ  ธรรมกายที่มีฐานะเปนความจริงสูงสุด ซ่ึงไมแตกตางจากสิ่งทั้งหลายท่ีมีในจักรวาล  
สภาวะของธรรมกายไมสามารถอธิบายไดดวยภาษามนุษย เพราะเปนสิ่งที่ไมสามารถกําหนดได    
มีคุณสมบัติไมมีขอบเขต  มีอยูในสรรพสิ่ง เปนบอเกิดของสามโภคกายและนิรมาณกาย เปน             
นิรันดร พระพุทธเจาทั้งหลายอาจจะมีสามโภคกายเฉพาะพระองค แตมีธรรมกายเปนอันเดียวกันที่
สามารถรับรูไดเฉพาะตัว  แตพรรณนาไมไดดวยภาษามนุษย 
 คําวา  ธรรม หมายถึง  ความจริงสูงสุด ไมใชคุณสมบัติที่ดี เชน บุญกุศล ความดี เปนตน 
หรืออาจหมายถึงแกนแทหรือรากฐานของสรรพสิ่ง  เปนความจริงสูงสุดที่ไมมี รูปแสดง               
สวนคําวา  กาย หมายถึง รากฐานหรือที่ตั้ง (อาศฺรย) ในความหมายของความเปนเอกภาพ ไมได
หมายถึงรางกาย  หรือรูปรางที่ปรากฏ 

                                                        
 153MSA. IX.66. 
 154MSA. IX.66  Commentary. 
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 ในคัมภีรลังกาวตาระ กลาววา  ธรรมกายของพระพุทธเจาไมมีบอเกิด  อยูเหนือขอบเขต
ของการรับรูดวยประสาทสัมผัส และอยูเหนือการพิสูจนหรือสัญลักษณ อยูเหนือวิสัยที่ พระสาวก 
พระปจเจกพุทธเจาหรือคนที่ไมนับถือมหายานจะมองเห็นได เพราะธรรมกายเปนสิ่งที่สามารถ
ประจักษไดเฉพาะตัวเทานั้น 155 
 ตามทรรศนะของอสังคะ สวภาวิกกายหรือธรรมกาย เปนลักษณะที่แทจริงเพียงอยาง
เดียวของพระพุทธเจา สามโภคกายถูกมองวามีฐานะเปนเทพเจาสูงสุด และนิรมาณกายเขาใจกันวา
เปนพระพุทธเจาที่มีอยูในประวัติศาสตร  เมื่อวาโดยลักษณะที่แทจริงแลวเปนสิ่งที่ไมมีอยูจริง 
เพราะสิ่งที่เปนความจริงสูงสุด ที่มีอยูเพียงหนึ่งเดียว คือ ธรรมกาย  สรรพสิ่งนอกจากสิ่งสูงสุดนี้ไม
มีอยูจริง  จุดมุงหมายของพระโพธิสัตวก็คือการรูแจงธรรมกายของพระพุทธเจานั่นเอง 

 สามโภคิกกาย   
 อสังคะกลาววา สามโภคิกกาย หรือสามโภคกาย คือ กายที่พระพุทธเจาใชเสวยธรรม  
กายนี้แตกตางกันไปในแตละโลกธาตุ (พุทฺธเกฺษตฺร) พระพุทธเจาในแตละโลกธาตุจะมีสามโภคกาย
เปนของตัวเอง ซ่ึงจะแตกตางจาก  สามโภคกายของพระพุทธเจาในพุทธเกษตรอื่นๆ  สามโภคกายนี้
มีธรรมกายเปนบอเกิด ถูกสรางขึ้นโดยธรรมกาย  ดังขอความวา 

            สรฺวธาตุษุ  สําโภคฺโย  ภินฺโน  คณปริคฺรไหะ , 
             เกฺษตฺไรศฺจ  นามภิะ  กาไยรฺธรฺมสํโภคเจษฺฏิไตะ .  156 
              ในโลกธาตุทั้งปวง  สามโภคกายแตกตางกันไป โดยหมูของบริษัท   
             โดยพุทธเกษตร  นาม  กาย  และความพยายามในการเสวยธรรม 

              สําโภคิโก เยน  ปรฺษนฺมณฺฑเลษุ  ธรฺมสํโภคํ  กโรติ ,  157 
              สามโภคกายเปนกายที่พระพุทธเจาทําการเสวยธรรมในหมูบริษัท 

 ทรรศนะเรื่องสามโภคกายนี้ไมปรากฏในคัมภีรปรัชญาปารมิตา และในนิกายมาธยมิกะ 
เพราะนาคารชุนกลาวถึงกายไวเพียง 2 อยางเทานั้น คือ  นิรมาณกาย  เปนกายที่เกิดมาแตพระบิดา
และพระมารดา มีคุณสมบัติเหมือนกับกายของสัตวมีชีวิตทั่วไป และธรรมกายที่เกิดขึ้น ณ เมือง
ราชคฤหเมื่อทรงตรัสรูแลว 

                                                        
 155T.D. Suzuki, The Laïkàvatàra Såtra, 52. 
 156MSA. IX-61. 
 157MSA. IX.60 Commentary. 
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 ในคัมภีรลังกาวตาระ กลาวถึง สามโภคกาย โดยใชคําวา นิษยันทพุทธ (นิษฺยนฺทพุทฺธ) 
หรือธรรมตานิษยันทพุทธ (ธรฺมตานิษฺยนฺทพุทธ) สามโภคกายของพระพุทธเจามีหนาที่ส่ังสอน
ลักษณะที่เปนเพียงการจินตนาการ (ปริกลฺปต) และลักษณะที่เปนความจริงอิงอาศัยกันและกัน
เกิดขึ้นของสรรพสิ่ง (ปรตนฺตร) ใหแกมหาชนผูยังไมรูธรรมชาติที่แทจริงของสรรพสิ่ง158 
 นลินากษะ ทัตต กลาววา ในคัมภีรวิชญัปติมาตรตาสิทธิ กลาววา สัมโภคกายมี 2 อยาง 
คือ (1) ปรสัมโภคกาย (ปรสําโภคกาย) ปรากฏเฉพาะแกพระโพธิสัตวเทานั้น ประกอบดวย         
มหาบุรุษลักษณะ และ (2) สวสัมโภคกาย (สฺวสําโภคกาย) ไมมีมหาบุรุษลักษณะ ปรากฏแก
พระพุทธเจาทั้งหลายในโลกธาตุตางๆ แตไมปรากฏแกพระโพธิสัตว จิตของกายนี้เปนจิตที่แทจริง 
ประกอบดวยความรู (ชฺาน) 4 ประการ คือ อาทรศชญานะ  สมตาชญานะ ปรัตยเวกษาชญานะ 
และกฤตยานุษฐานชญานะ  กายทั้งสองไมมีขอบเขตจํากัด เปนส่ิงที่ไมสามารถคิดคํานึงถึงได เปน
กายที่มีสี รูปและเสียง เพราะพระพุทธเจาทั้งหลายไดบรรลุสมตาชญาณ พระกายจึงเปนกายบริสุทธิ์  
สามารถปรากฏไดในแดนบริสุทธิ์ เชน แดนสุขาวดี และภูเขาคิชกูฏเทานั้น รูปรางของสัมโภคกาย
ทั้งสองละเอียดอยางยิ่ง และแผออกไปหาที่สุดมิได แมจะมีส่ิงปดกั้น แตกายที่ละเอียดของ
พระพุทธเจาจํานวนมากก็ยังสามารถเขาถึงได หมายความวา พระพุทธเจาแตละองคสามารถรูจักกัน
และกัน 159  
 เมื่อกลาวโดยสรุป ตามทรรศนะของอสังคะ สามโภคกาย เปนกายที่พระพุทธเจา
ทั้งหลายใชเสวยสุขที่เกิดจากธรรมที่ทรงไดบรรลุในแดนสุขาวดีหรือโลกสวรรค ที่เรียกวา             
พุทธเกษตร  โดยในแตละพุทธเกษตร ก็จะมีสามโภคกายของพระพุทธเจาที่แตกตางกันในแตละ
แหง   ทรรศนะเรื่องสามโภคกายจัดวาเปนความพยายามของนิกายโยคาจาระ-วิชญานวาทที่จะ
กําหนดบางสิ่งบางอยางที่ตั้งอยูภายในจักรวาล สามโภคกายก็คือกายที่เปนสากลของพระพุทธเจา มี
ความละเอียดอยางยิ่ง  พระพุทธเจาเทานั้นที่จะเห็นสามโภคกายของพระพุทธเจาดวยกัน 

 ไนรมาณิกกาย   
 ไนรมาณิกกาย หรือนิรมาณกาย คือ กายที่พระพุทธเจาเนรมิตขึ้นเพื่อชวยเหลือมวล
มนุษยจากความทุกข รูปกายที่เนรมิตขึ้นมีจํานวนไมถวน เปนกายที่เห็นไดดวยตา แตก็ไมใชกายที่
แทจริงของพระพุทธเจา นิรมาณกายนี้มีขึ้นไดเพราะธรรมกาย กายนี้ทําใหพระพุทธเจามีลักษณะ
เปนเทพเจาในการชวยเหลือสรรพสัตว เปนกายมนุษยที่พระพุทธเจาใชเพื่อนําสรรพสัตวไปสูความ
หลุดพน เปนกายที่เรียกวา พระศากยมุนี ซ่ึงเปนบุคคลที่มีในประวัติศาสตร สามโภคกายแสดงให
                                                        

 158T.D. Suzuki, The Laïkàvatàra Såtra, 51. 
 159Nalinaksha Dutt, Mahāyāna Buddhism, 166.  
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เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีเลิศของพระพุทธเจาที่มีเพื่อประโยชนของพระองคเอง นิรมาณกายมีลักษณะ
ที่ดีเลิศเพื่อประโยชนแกผูอ่ืน ดังขอความที่วา 

           อเมยํ  พุทฺธนิรฺมาณํ  กาโย  ไนรฺมาณิโก  มตะ  , 
            ทฺวโยรฺทฺวยารฺถสํปตฺติะ  สรฺวาการา  ปฺรติษฺตา . 160 
             การเนรมิต (กาย) ของพระพุทธเจา ประมาณไมได  
            เรียกวา ไนรมาณิกกาย  ความถึงพรอมของประโยชนทั้งสอง  
             ทุกประการ  ยอมตั้งมั่นโดยกายทั้งสอง 

              ศิลฺปชนฺมมหาโพธิสทานิรฺวาณทรฺศไนะ  , 
              พุทฺธนิรฺมาณกาโย’ยํ  มหามาโย (มโหปาโย)  วิโมจเน . 161 
             นิรมาณกายของพระพุทธเจานี้  แสดงโดยการบรรลุศิลปะ การประสูติ   
              การตรัสรู  และการบรรลุนิรวาณ  เปนหนทางที่นาอัศจรรย 
             เพื่อการหลุดพน 

            ส  ปุนรฺนิรฺมาณกายะ  สทา  วิเนยารฺถํ  ศิลฺปสฺย  วีณาวาทนาทิภิะ , 
             ชนฺมนศฺจาภิสํโพเธศฺจ  นิรฺวาณสฺย จ ทรฺศไนรฺวิโมจเน   
               มโหปายตฺวาตฺปรารฺถสํปตฺติลกฺษโณ  เวทิตวฺยะ ,  162 
             นิรมาณกาย แสดงประโยชนแหงการบรรลุศิลปะเชนการเลนพิณ   
             เปนตน   การประสูติ การตรัสรู และนิรวาณ   
               เปนอุบายที่ยิ่งใหญของการหลุดพน   
              นิรมาณกายจึงเปนเครื่องแสดงถึงการอุบัติขึ้น 
              เพื่อประโยชนแกชนเหลาอ่ืน 

 ในคัมภีรลังกาวตาระ กลาววา นิรมาณกาย ไดแก ลักษณะที่เปนตัวบุคคลของตถาคต  
ตถาคตยอมทําหนาที่ตางๆ ของตน โดยการสรางนิรมาณกาย นิรมิตหรือนิรมาณพุทธเจา มีหนาที่ใน

                                                        
 160MSA. IX.63. 
 161MSA. IX.64. 
 162MSA. IX.64 Commentary. 
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การเผยแพรและอธิบายคุณลักษณะของทาน ศีล  สมาธิ  จิต ปรัชญา ชญานะ  สกันธะ  ธาตุ  
อายตนะ  วิโมกข 163 
 ที.  อาร.  วี  มูรติ  กลาววา  นิรมาณกายเปนกายที่พระพุทธเจานิรมิตขึ้นมาใชเพื่อชวย
สรรพสัตวจากทุกขทั้งมวล รูปกายของพระศากยมุนี และพระพุทธเจาองคอ่ืนๆในอดีต รวมทั้ง  
พระตถาคตทั้งหลายก็คือนิรมาณกายของพระพุทธเจา  การอุบัติขึ้นในโลกของพระพุทธเจาไมใช
อุบัติเหตุ หรือความโชคดีของมนุษยผูไดบรรลุการตรัสรู  แตเปนความตั้งใจที่จะลงไปอุบัติเปน
มนุษยของเทพเจา กระบวนการเกิดและการปรินิพพานแสดงถึงความเกี่ยวของกับมวลมนุษย 164   
 นลินากษะ ทัตต กลาววา ในคัมภีรอภิสมยาลังการการิกา (อภิสมยาลงฺการการิกา) แสดง
เร่ืองกายแตกตางออกไป โดยแสดงวา พระพุทธเจามีกาย 4 ประการ คือ (1) สวภาวิกกาย                     
(2) ธรรมกาย หรือสวสัมโภคกาย (3) สัมโภคกาย หรือปรสัมโภคกาย และ (4) นิรมาณกาย  บรรดา
กายทั้ง 4 ชนิดนั้น  สวภาวิกกายอยางเดียวเทานั้นเปนกายที่แทจริง สวนกายอีก 3 ชนิด เปนกาย
สมมติ ไมมีอยูจริง นิรมาณกายเปนกายที่ไมสามารถแยกออกจากกายที่แทจริงได การกระทําทั้งปวง
ของนิรมาณกาย จึงถือวาเปนพฤติกรรมที่อยูเหนือโลก โพธิปกขิยธรรม 37 ประการที่นิรมาณกาย
บําเพ็ญนั้น แทที่จริงก็เปนการกระทําของธรรมกาย วงเวียนชีวิตของพระโพธิสัตว ที่เกิดมาแลวจน
นับไมถวน ก็คือ นิรมาณกาย  เปนสิ่งที่ไมสามารถแยกออกจากธรรมกาย 165  
 พระพุทธเจาที่มีรูปรางมนุษยซ่ึงปรากฏในโลก จัดเปนนิรมาณกายของพระพุทธเจา 
นิรมาณกายนี้เองที่ทําใหเกิดประวัติศาสตรขึ้น กายที่ปรากฏเฉพาะแกบุคคลผูอยูในสวรรคหรือแดน
สุขาวดี คือ สามโภคกายที่ไมมีในประวัติศาสตร พระพุทธเจามีกายทั้ง 2 นั้นอยางเปนอิสระ สวน 
ส่ิงที่ไมสามารถเห็นไดโดยประการทั้งปวงไมวาในรูปแบบใดๆ คือ ธรรมกาย หรือสวภาวิกกาย 
เปนลักษณะที่แทจริงของพระพุทธเจาทั้งปวง สามโภคกายมีฐานะเปนเทพเจาผูสูงสุด นิรมาณกาย
คือ พระศากยมุนีผูทรงอุบัติในหมูมนุษย 166 

ทรรศนะเรื่องนิรวาณ   
 ทรรศนะเรื่องนิรวาณของนิกายโยคาจาระ-วิชญาณวาท คือ สภาวะของจิตที่ปราศจาก       
ทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรู เปนกฎสากล เปนส่ิงเดียวกันกับธรรมกายของพุทธเจา เปนการรู
แจงธรรมกายหรือธรรมธาตุ เพราะตามทรรศนะนิกายนี้  ทุกคนสามารถที่จะเปนพุทธะได เพราะ
                                                        

 163T.D. Suzuki, The Laïkàvatàra Såtra, 51. 
 164T.R.V. Murti, The Central Philosophy of Buddhism, 286-287. 
 165Nalinaksha Dutt, Mahāyāna Buddhism, 161.  
 166Ashok Kumar Chatterjee, Yogācāra Idealism, 176. 
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โดยแกนแทที่แทจริง สรรพสิ่งเปนสิ่งเดียวกัน คือ ธรรมธาตุ นั่นก็หมายความวา นิรวาณไมใชส่ิงใด
อ่ืน แตเปนการรูแจงศักยภาพอันมีอยูในภายใน   เปนการรูแจงตนเอง  
 ในคัมภีรลังกาวตาระ อธิบายวา นิรวาณเปนสิ่งที่อธิบายไมได ไมมีทวิภาวะ ไมสามารถ
ที่จะเรียกดวยคําวานิรวาณได  เพราะเปนส่ิงที่พรรณนาไมได แมจะมีการแสดงทฤษฎีเรื่องนิรวาณ
มากกวา 20 อยาง แตก็ปฏิเสธทุกทฤษฎี เพราะทฤษฎีเหลานั้นมีความคิดเกี่ยวกับนิรวาณโดยความ
เปนทวิภาวะ และมีลักษณะเปนความสัมพันธกันระหวางเหตุและผล167 

 นิรวาณ คือการรูแจงจิต 
 ตามทรรศนะของอสังคะ จิตเปนความจริงที่มีอยูเพียงหนึ่งเดียว มีสถานะเทากันกับ
ธรรมตา ตถตา และพุทธัตตวะ  ดังนั้น นิรวาณ จึงหมายถึง การรูแจงจิตซึ่งเปนสภาวะดั้งเดิมของ
สรรพสิ่ง เปนการรูแจงธรรมธาตุซ่ึงอยูภายใตจักรวาลทั้งหมด เปนสภาวะที่รูทุกอยาง ปราศจาก
เครื่องปดกั้นคือกิเลส และเครื่องปดกั้นคือความรู ทุกชนิด ดังขอความที่วา  

         สรฺวาการชฺตาวาปฺติะ  สรฺวาวรณนิรฺมลา ,  168   
              การรูโดยอาการทั้งปวง ปราศจากมลทินที่เกิดจากเครื่องปดกั้นทั้งปวง 

            วิโมกฺษวิเศษํ ภควตะ สรฺวเกฺลศเชฺยาวรณนิรฺมุกฺตตยา ทรฺศยติ ,  169 

            การหลุดพนวิเศษของตถาคต แสดงดวยการหลุดพนจากเครื่องกางกั้น 
             คือกิเลสและเครื่องกางกั้นคือความรู 

 นิรวาณ คือ การเพิกถอนอาศรยะ (อาศฺรย) หรืออาลยะ (อาลย) 
 อสังคะเรียกนิรวาณ  ดวยคําวา อาศรยปราวฤตติ (อาศฺรยปราวฺฤตฺติ) หมายถึง การเพิก
ถอนอาลยะจากการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนยายอีกตอไป อาศรยะหรืออาลยะเปนส่ิงที่ค้ําจุนสรรพ
ส่ิงที่ปรากฏในโลกทั้งหมด โดยอธิบายวา อาศรยะหรืออาลยะเปนสิ่งที่สรางสรรพสิ่งทั้งหลายที่ไม
เปนจริง เรียกวา อภูตปริกัลปะ เพราะอาศรยะหรืออาลยะที่ประกอบดวยอวิทยาดําเนินการสราง
รูปแบบทวิภาวะระหวางผูรู ส่ิงที่ถูกรู และสรรพสิ่งที่ปรากฏ    
 อวิทยายอมปกปดสิ่งสูงสุดหรือนิรวาณ เหมือนเมฆปกปดพระอาทิตยและแสงของ พระ
อาทิตย ความจริงสูงสุดหรือจิตที่มีเพียงหนึ่งเดียวถูกทําใหมีมลทินโดยอวิทยา ไดแกความเชื่อใน

                                                        
 167T.D. Suzuki, The Laïkàvatàra Såtra, 159. 
 168MSA. IX.2. 
 169MSA. XX-XXI.44 Commentary. 
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ความมีอยูของอัตตาและความมีอยูของสรรพสิ่งที่ปรากฏ เนื่องจากอํานาจของอวิทยา  ชาวโลกจึง
เชื่อในความมีอยูของอัตตาหรืออหังการ (ego) อหังการนี้เองเปนสาเหตุของตัณหาซึ่งเปนสาเหตุ
หลักของความทุกข หากไมมีตัณหา ก็ไมมีความยึดมั่น ไมมีความโศกเศรา ความพลัดพรากหรือ
ความเปลี่ยนแปลงใดๆ  
 อวิทยาจะทําใหจิตสูญเสียความความสงบ กลายเปนส่ิงมีมลทิน เร่ิมสรางสิ่งตางๆที่ไม
เปนจริงขึ้นมา ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความเห็นผิดเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยูภายนอกกับสิ่งที่เปนจริง เนื่องจาก
ความเขาใจผิดนี้ จิตจึงไดรับผลกระทบจากทวิภาวะของผูรูและสิ่งที่ถูกรู ลักษณะนี้คือภาวะที่เปน 
สังสาระ เมื่อทําลายอวิทยาที่มีอํานาจตอการเปลี่ยนแปลงตอไปของอาศรยะหรืออาลยะไดแลว จิตก็
จะเปนอิสระ ไมไดรับผลกระทบจากทวิภาวะและสิ่งที่ปรากฏภายนอก เปนการเพิกถอนอาศรยะ
หรืออาลยะจากการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งตางๆ ตอไป ทําใหรูแจงสภาวะดั้งเดิมของจิตคือความ
บริสุทธิ์ การรูแจงจิตยอมทําลายทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรูได นั่นก็คือ นิรวาณหรือโมกษะ 
(โมกฺษ) การรูแจงนี้ไมใชการรูแจงสิ่งอื่น แตเปนการเห็นแจงความจริงตามที่มันเปน เปนการรู
แจงตถตา ซ่ึงเปนธรรมชาติที่แทจริงของสรรพสิ่ง ดังขอความที่วา 

         อาศฺรยสฺย  ปราวฺฤตฺติรฺโมกฺโษ’เสา ,   170 
             นี้คือการเปลี่ยนแปลงอาศรยะ และนี้คือการหลุดพน  

               … โมกฺโษ ภฺรมมาตฺรสํกฺษยะ ,  171  
              การหลุดพนคือการทําลายสิ่งที่เปนเพียงความเขาใจผิด (อวิทยา)  

              ปราวฺฤตฺติรนาสฺรโว ธาตุรฺวิมุกฺติะ …. 172 
              นี้คือธาตุที่ปราศจากการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง และเปนการหลุดพน 

 นิรวาณ คือ ความรูแจงสรรพสิ่งตามที่เปนจริง 
 นิรวาณเปนความอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นทุกชนิด ซ่ึงเกิดขึ้นเพราะตัณหา อวิทยา
เปนสิ่งที่สรางทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรู  เปนรากเหงาของความเชื่อที่มีตอโลกที่ปรากฏ
ภายนอกและสิ่งที่ปรากฏแกประสาทสัมผัส  หากไมมีอวิทยา  บุคคลยอมเห็นแจงธรรมชาติดั้งเดิม
ของแตละบุคคล  นั่นคือ จิตหรือส่ิงสัมบูรณที่เปนความจริงสูงสุด  ดังนั้น นิรวาณ จึงหมายถึง การรู

                                                        
 170MSA. XIX.54. 
 171MSA. VI.2. 
 172MSA. XI.44 Commentary. 
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แจงธรรมชาติที่แทจริงของแตละบุคคล เปนการคนพบสภาวะที่แทจริงของสรรพสิ่ง ทําลายทวภิาวะ
ของผูรูและสิ่งที่ถูกรู และส่ิงที่ปรากฏแกประสาทสัมผัส 
                 อสังคะเนนการเขาใจสรรพสิ่งอยางถูกตอง หรือการรูแจงสรรพสิ่งตามที่มันเปนจริง 
เรียกวา ยถาภูตปริชญานะ (ยถาภูตปริชฺาน)  นิรวาณจึงไมใชส่ิงที่จะถูกบรรลุ แตเปนการรูแจง
สรรพสิ่งตามที่มันเปนจริง โดยการทําลายอวิทยาลงได   ดังขอความที่วา 

             … ยถาภูตปริชฺานมฺ  ,   173  การรูแจงตามความเปนจริง 

 นอกจากนี้ อสังคะยังเรียกนิรวาณวา วิกัลโปปศมะ (วิกลฺโปปศม) หมายถึง การทําลาย
ความคิดเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายที่เปนเพียงการจินตนาการที่ไมมีความเปนจริง เพราะสิ่งสัมบูรณหรือ
จิตเปนความจริงสูงสุดหนึ่งเดียว  บุคคลยอมบรรลุนิรวาณไดดวยการรูแจงสรรพสิ่งในฐานะที่เปน
เพียงผลิตผลของการจินตนาการ  เมื่อรูแจงสรรพส่ิงวาเปนเพียงการจินตนาการ  พระโพธิสัตวหรือ
บุคคลผูรูแจงยอมไมจินตนาการทุกสิ่งอีกตอไป ไมมีส่ิงใดที่จะจินตนาการอีกตอไป นี้เรียกวา         
การตรัสรูหรือนิรวาณ  เปนการกลับไดความอิสระของจิตโดยการรูแจงความไมมีอยูจริงของสิ่งที่
ปรากฏที่ถูกจินตนาการขึ้น การรูแจงความมีอยูแบบภาพลวงตาของอัตตาและสรรพสิ่งจัดเปน
ส่ิงจําเปนอยางแทจริงเพื่อการบรรลุนิรวาณ   ดังขอความที่วา 

            ปศฺยตามฺ กลฺปนามาตฺรํ สรฺวเมตทฺยโถทิตํ , 
              อกลฺปโพธิสตฺตฺวานํา ปฺราปฺตา โพธิรฺนิรุปฺยเต .  174 
              พระโพธิสัตวผูเห็นสรรพสิ่งและสิ่งที่เปนบอเกิดของสิ่งเหลานั้น 
               วาเปนเพียงการจินตนาการเทานั้น ยอมเปนผูปราศจากการจินตนาการ 
             นี้คือสภาวะของการรูแจงที่ถูกบรรลุ 

               วิกลฺโปปศมารฺถะ  ศานฺตารฺถะ  ปรินิษฺปนฺลกฺษณํ  นิรฺวาณํ , 175 
              ความหมายของความสงบ คือ การสงบจากการเห็นความแตกตาง 
               นิรวาณเปนลักษณะของความจริงสูงสุด 

 นิรวาณเรียกวา วิศุทธชญานมารคะ (วิศุทฺธชฺานมารฺค) เพราะเปนความรูที่บริสุทธิ์  
หรือนิรวิกัลปกชญานะ (นิรฺวิกลฺปกชฺาน) เปนอิสระจากทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรู           
เปนการรูสภาวะที่แทจริงของสรรพสิ่ง  ดังขอความที่วา 
                                                        

 173MSA. XIX.55 Commentary. 
 174MSA. IX.81. 
 175MSA. XVIII.81 Commentary. 
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           ทฺวยคฺราหวิสํยุกฺตํ  โลโกตฺตฺรมนุตฺตรํ , 
              นิรฺวิกลฺป  มลาเปตํ  ชฺานํ  ส  ลภเต  ปุนะ .  176   
            บุคคลนั้นยอมไดความรูที่ปราศจาการแยกแยะโดยทวิภาวะ  
              เปนความรูสูงสุด ปราศจากการแยกแยะความแตกตาง ไมมีมลทิน 

 อสังคะกลาววา นิรวาณ คือ การไมเห็นความแตกตางระหวางผูรูและส่ิงที่ถูกรู          เปน
ความรูบริสุทธิ์ที่นําไปสูความดับอวิทยาและสิ่งที่เปนภาพลวงตา สําหรับอสังคะ เมื่อมองจากแงของ
ปรมัตถ ความรูไมไดหมายถึงการรูแจงนิรวาณเทานั้น แตตัวความรูนั่นเองคือนิรวาณ  ดังนั้น        
นิรวาณ จึงถูกเรียกวาโพธิ และมหาโพธิ   เมื่อบุคคลผูรูแจงความเปนพุทธ (พุทฺธตฺตฺว)  ก็ไมมีอะไรที่
จะตองรูอีกตอไปอีก ทุกอยางก็จะถูกรูโดยอัตโนมัติ ทุกสิ่งจะปรากฏตามเปนจริงดวยการรูแจงพุทธ
ภาวะ เหมือนโลกจะสวางไสวไดดวยแสงพระอาทิตย  ดังขอความที่วา 

             ยถา  สูรฺไยกมุกฺตาไภ  รศฺมิภิรฺภาสฺยเต  ชคตฺ , 
              สกฺฤตฺ เชฺยํ  ตถา  สรฺวํ  พุทฺธชฺาไนะ  ปฺรภาสฺยเต . 177 
              โลกยอมสวางเพราะแสงรัศมีพระอาทิตย เพียงอยางเดียว ฉันใด  
             สรรพสิ่งทุกอยางรูแจงเพียงครั้งเดียว ก็สองสวางพุทธญาน  ฉะนั้น 

 นิรวาณ คือ การรูแจงสรรพสิ่งวาเปนอยางเดียวกัน  
 อสังคะกลาววา ส่ิงที่ปรากฏในโลก และนิรวาณ ไมมีความแตกตางกัน การเห็นวาสรรพ
ส่ิงแตกตางกันนั้นเปนเพียงกระบวนการของความคิด เปนการสรางสิ่งที่ไมจริงของจิตที่มีอวิทยา  
เพราะไมมีความแตกตางระหวางสังสาระและนิรวาณ ส่ิงที่อยูเบื้องหลังสิ่งที่ปรากฏและสิ่งที่ปรากฏ 
(Noumema and Phenomena)  หรือส่ิงสัมบูรณและส่ิงที่มีอยูในโลก (Absolute and empirical)           
ดังขอความที่วา 

        น จาสฺติ สํสารนิรฺวาณโยะ กึจินฺนานากรณํ ปรมารฺถวฺฤตฺตฺยา  
              ไนราตฺมฺยสฺย สมตยา , 178 
               โดยลักษณะที่แทจริง  ไมมีความแตกตางระหวางสังสาระและนิรวาณ 

                                                        
 176MSA. XIV.28. 
 177MSA. IX.33. 
 178MSA. VI.5 Commentary. 
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 สังสาระและนิรวาณ  ส่ิงที่อยูเบื้องหลังสิ่งที่ปรากฏและสิ่งที่ปรากฏ ไมใชความจริงสอง
อยางที่แตกตางกันหรือเปนความจริงที่ตรงขามกัน ส่ิงที่เปนความจริงสูงสุดซึ่งถูกมองในฐานะสิ่งที่
มีความสัมพันธเกี่ยวของกับสิ่งอ่ืน  ตกอยูใตอํานาจของสิ่งที่เปนเหตุและผล จึงสรางสังสาระหรือส่ิง
ที่ปรากฏในโลก ลักษณะนี้คือการสรางของอวิทยา ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความเขาใจผิดเกี่ยวกับความมี
อยูของสิ่งที่มีอยูภายนอกและสิ่งที่เปนจริง ส่ิงที่เปนความจริงสูงสุดที่ถูกมองในฐานะสิ่งที่เปนอิสระ
จากเงื่อนไข ก็คือนิรวาณ   นิรวาณที่ถูกมองโดยกระบวนการของความคิด (วิกลฺป) ก็คือสังสาระ           
สวนโลกหรือสังสาระที่ถูกมองอีกดานหนึ่งก็คือส่ิงที่เปนความจริงสูงสุดหรือนิรวาณ 179   
 อสังคะยืนยันวา ความจริงที่มีเพียงหนึ่งเดียวก็คือนิรวาณ หรือธรรมธาตุ หรือตถตา สวน
ส่ิงอ่ืนเปนเพียงความเขาใจผิดของจิตเทานั้น เมื่อบุคคลแตละคนรูแจงวาเขาคือความจริง และรูวาสัง
สารเปนสิ่งเดียวกับนิรวาณ  บุคคลนั้นยอมเปนพุทธบุคคลที่สมบูรณ  อวิทยาเปนสาเหตุของ
พันธนาการ นิรวาณเปนการทําลายอวิทยา และการทําจิตที่มีมลทินใหบริสุทธิ์ เปนสภาวะที่ทุกส่ิง
เสมอภาคกัน คือ สภาวะที่บุคคลไมมองเห็นวาตนเองแตกตางจากสิ่งสัมบูรณหรือจิต ที่ไมมีขอบเขต 
บุคคลผูเห็นแจงยอมมองเห็นความเปนหนึ่งเดียวในทุกสรรพสิ่ง ดังขอความที่วา 

            สรฺวสตฺตฺเวษุ ลภเต สทาตฺมสมจิตฺตตํา ,  180 
              บุคคลยอมไดความเปนผูมีจิตเสมอกันวาบุคคลมีอัตตา (จิต)  
             เปนของตนทุกเมื่อ ในสรรพสัตวทั้งปวง 

 ในสภาวะของนิรวาณนั้น สรรพสิ่งเปนส่ิงเดียวกันและเปนอยางเดียวกัน บุคคลผูรูแจง
ยอมไมเห็นความแตกตางระหวางสังสารและนิรวาณ ระหวางสิ่งที่อยูเบื้องหลังสิ่งที่ปรากฏและสิ่งที่
ปรากฏ  เพราะสรรพสิ่งมีสภาวะเปนสิ่งเดียวกัน เรียกวา ธรรมสมตา (ธรฺมสมตา) เปนเอกภาพ เปน
บรมสุข  ความเศราหมองทุกอยางจะไมมีผลกระทบตอบุคคลผู รูแจงสมตาภาวะนี้อีกตอไป             
ดังขอความที่วา  

           …นิรฺวาเณ สํสรเณ'ปฺเยกรโส' เสา...  ,  181 
               ในนิรวาณและสังสารมีรสเปนอยางเดียวกัน 

 

                                                        
 179T.R.V. Murti, The Central Philosophy of Buddhism,  274. 
 180MSA. XIV.30. 
 181MSA. II.3. 
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 อาวรณะ (อาวรณ) คือ เคร่ืองปดก้ันนิรวาณ  
 อสังคะ กลาววา ส่ิงสัมบูรณหรือจิตถูกปดกั้นโดยเครื่องปดกั้น 2 อยาง ไดแก เครื่องปด
กั้นคือกิเลส ตัณหาตางๆ  เชน ราคะ โทสะ โมหะ เรียกวา เกลศาวรณะ และเครื่องปดกั้นที่ปกปด
ความรูที่แทจริง เรียกวา เชญยาวรณะ   เกลศาวรณะเกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นในการมีอยูของอัตตาที่
เที่ยงแท ความยึดมั่นวาเปนตัวตน   สวนเชญยาวรณะเกิดขึ้นเพราะความเชื่อในความมีอยูจริงของ
สรรพสิ่ง ยอมรับความมีอยูอยางเปนอิสระของสรรพสิ่ง และยอมรับวาสรรพสิ่งเปนสิ่งที่เปนจริงได
ดวยตัวมันเอง   เครื่องปดกั้นทั้งสองจึงเปนเหมือนมานที่วางทับอยูบนจิต ทําใหจิตปรากฏเปนโลก
ภายนอก  ตราบใดที่ยังไมกําจัดเครื่องปดกั้นเหลานี้ ก็ไมสามารถรูแจงนิรวาณได  บุคคลยอมบรรลุ
บรมสุขไดโดยการกําจัดเครื่องปกปดเหลานี้  ดังขอความที่วา 

            สรฺวาวรณนิรฺโมกฺษาตฺ  ปฺรศฺรพฺธฺยา  สุขเมติ  จ ,  182 
              เพราะหลุดพนจากเครื่องกางกั้นทั้งปวง ยอมประสบความสุข 
              โดยการปลดเปลื้อง 

 การกําจัดอาวรณะ  (เคร่ืองปดก้ัน) 
 การรูแจงปุทคลไนราตมยะ คือ การรูแจงความไมมีอยูจริงของสิ่งที่เขาใจวาเปนบุคคล 
(ปุทฺคล) สวนการรูแจงธรรมไนราตมยะ คือ การรูแจงความไมมีอยูจริงของสรรพสิ่ง (ธรฺม) ส่ิงตางๆ 
เปนเพียงผลิตผลของความคิดและเปนเพียงภาพลวงตา การรูแจงทั้งสองอยางเปนส่ิงจําเปนในการ
กําจัดเครื่องปดกั้นทั้งสองเหลานี้     
 การรูแจงปุทคลไนราตมยะจะทําลายการยึดมั่นในอัตตา ทําใหไมมีความทุกขใดๆ อีก
ตอไป เกลศะ (เกลฺศ) หรือส่ิงที่เปนเครื่องปดกั้นคือกิเลสก็หมดไป  เมื่อบุคคลรูแจงความไมมีอยูของ
อัตตาที่มีอยูในแตละบุคคล  ยอมทําใหกิเลส ตัณหาและความยึดมั่นตางๆ ถูกทําลายลงไปดวย  
ลักษณะนี้เรียกวา การทําลายเกลศาวรณะ สวนการรูแจงธรรมไนราตมยะจะทําลายความเขาใจผิด
เกี่ยวกับสรรพสิ่ง การทําลายเครื่องปดกั้นคือความรู ลักษณะนี้เรียกวา เชญยาวรณะ คือ การรูแจงวา
สภาวะธรรมทุกอยาง (ธรฺม) ไมมีอยูจริง  
 การรูแจงปุทคลไนราตมยะและธรรมไนราตมยะ ทําใหบุคคลรูแจงวา สรรพสิ่งคือจิตที่
ไมมีทวิภาวะ และกลายเปนหนึ่งเดียวกับจิตนั้น บุคคลยอมเขาถึงส่ิงที่เปนความจริงแทไดโดยการรู
แจงความไมมีแกนสารทั้งสองอยางนี้  การขามพนความเขาใจผิดนั้นได เรียกวานิรวาณ  การรูแจง
ความไมมีอยูจริงทั้งสองนี้ ทําใหบุคคลเห็นสรรพสิ่งวาเปนเพียงนามและรูปเทานั้น ดังขอความที่วา  
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          วิทิตฺวา  ไนราตฺมฺยํ  ทฺวิวิธมิห  ธีมานฺภวคตํ   
              สมํ  ตจฺจ  ชฺาตฺวา ปฺรวิศติ ส ตตฺตฺวํ  คฺรหณตะ , 
            ตตสฺตตฺร  สฺถานานฺมนส  อิห  น  ขฺยาติ ตทป  
            ตทขฺยานํ  มุกฺติะ  ปรม  อุปลมฺภสฺย  วิคมะ .  183 
           คร้ันรูความไมมีตัวตนทั้งสองอยางนี้ที่มีอยูในโลกนี้แลว 
            และรูทั้งสองอยางวาเปนสิ่งเสมอเหมือนกัน บุคคลผูมีปญญา 
            ยอมเขาถึงตัตตวะ ยอมไมมีความเคลื่อนไหวอีกตอไป  
            ดวยจิตที่ตั้งมั่นอยูในตัตตวะนั้น  

การไมมีการเคลื่อนไหวนี้เอง คือ การหลุดพน  
              ซ่ึงปราศจากการยึดถืออยางแทจริง 

              ปศฺยติ  หิ  นามมาตฺรํ... ,  184 
              บุคคลยอมเห็นวาเปนเพียงนามเทานั้น 

 บุคคลผูบรรลุนิรวาณยอมมองไมเห็นความเปนทวิภาวะ มีความเขาใจถูกตองวาปุทคละ
และธรรมทั้งสองเปนสิ่งที่ไมมีอยูจริง  เมื่อบุคคลทําลายเครื่องปดกั้นทั้งสองอยางไดแลว ยอมเห็น
แจงธรรมชาติที่แทจริงของสรรพสิ่งคือจิต นี้คือโมกษะ หรือความเปนอิสระจากสิ่งที่เปนเครื่องปด
กั้นทั้งปวง เปนสภาวะของสัพพัญู หรือสรวาการชญาตา (สรฺวาการ  ชฺาตา)  การรูแจงความไมมี
อยูจริงของปุทคลไนราตมยะ  และธรรมไนราตมยะ  ทําใหสามารถกําจัดเกลศาวรณะและ             
เชญยาวรณะได  นิรวาณจึงเปนการทําใหจิตบริสุทธิ์ โดยการกําจัดเครื่องปดกั้นทุกชนิด เปนการ
คนพบวาจิตเปนความจริงที่เปนหนึ่งเดียว  จิตที่สามารถกําจัดความคิดเกี่ยวกับทวิภาวะระหวางผูรู
และส่ิงที่ถูกรูซ่ึงเปนเพียงการจินตนาการ จะเปนจิตที่บริสุทธิ์ สงบนิ่งในตัวเอง ดังขอความที่วา 

              จิตฺตสฺย  จิตฺเต  สฺถานาตฺ ,  185 
               เพราะการวางจิตไวในจิต …. 
              สรฺวาวรณนิรฺมุกฺต  สรฺวโลกาภิภู ,  186 
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              นิรวาณเปนสภาวะที่บริสุทธิ์จากเครื่องปดกั้นทั้งปวง 
              และมีอยูทุกหนแหงในโลก 

 วสุพันธุก็สนับสนุนทรรศนะเรื่องนิรวาณของอสังคะ โดยแสดงไววา นิรวาณเปนความ
จริงที่ไมมีสอง เพราะการกําจัดอวิทยาและกําจัดเครื่องปดกั้น บุคคลสามารถบรรลุความหลุดพนได  
ตามทรรศนะของวสุพันธุ  นิรวาณ ไดแก การรูแจงวามีเพียงจิต (วิชฺปฺติมาตฺรตา) ดวยการเขาไป
รวมกับจิตที่บริสุทธิ์นั้น และไดอธิบายลักษณะของนิรวาณในเชิงยืนยันวา นิรวาณเปนส่ิงสูงสุด 
เปนอมตะ ไมเปลี่ยนแปลง  ปราศจากตัณหาทุกอยาง  ลักษณะที่แทจริงก็คือธรรมธาตุที่บริสุทธ์ิ    
อยูเหนือคําพูดและความเขาใจ เปนสิ่งที่ดีอยางสูงสุด เปนบรมสุข  เปนธรรมกายของพระพุทธเจา 
เปนการหลุดพน187  
 จุดหมายสูงสุดของอสังคะ คือ นิรวาณ ไดแก การบรรลุพุทธภาวะ เปนการเขาไปรวม
กับพุทธภาวะหรือเปนหนึ่งเดียวกับพุทธภาวะ จิตหรือพุทธภาวะเปนวิญญาณสากล (universal soul) 
การเปนหนึ่งเดียวกับจิตบริสุทธิ์นั่นเองคือการหลุดพน บุคคลผูมีปญญารูแจงวาสิ่งที่ปรากฏเปน
เพียงการประกอบขึ้นของการปรุงแตง รูวาอหังการ (ego)  และสรรพสิ่งไมมีอยูจริง เปนเพียงการ
จินตนาการ ยอมละทิ้งความคิดวามีตัวตนที่เปนเพียงการสมมติ และดําเนินเขาไปสูวิญญาณสากล 
ดังขอความที่วา 

                 สํสฺการมาตฺรํ  ชคเทตฺย  พุทฺธฺย  นิราตฺมกํ  ทุะขวิรุฑิมาตฺรํ , 
                 วิหาย  ยานรฺถมยาตฺมทฺฤษฺฏิะ มหาตฺมทฺฤษฺฏึ ศฺรยเต มหารฺถํา... . 188 
                 เมื่อเขาใจวาโลกเปนเพียงส่ิงที่ปรุงแตง ไมมีตัวตน  
                 เปนเพียงส่ิงที่เปนทุกข ละทิ้งความเห็นวาเปนตัวตนที่ไมมีประโยชน  
                 เขาไปสูตัวตนที่ยิ่งใหญ มีประโยชนมาก 

 การรูแจงความไมมีอยูจริงของอัตตาและสรรพสิ่ง ยอมกําจัดอวิทยา และรูแจง
ความหมายของศูนยตา ทําใหบุคคลอยูเหนือความเปนปจเจกของตน และรวมเปนหนึ่งเดียวกับจิต
บริสุทธิ์หรือวิญญาณสากล  การเขาใจหลักการของไนราตมยะ (ความไมมีตัวตน) และการเขาถึง
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ความหมายที่แทจริงของศูนยตา บุคคลผูรูแจงจิตบริสุทธิ์ และเปนหนึ่งเดียวกับจิตสากลนั้น           
ดังขอความที่วา 

       ศูนฺยตายํา  วิศุทฺธายํา  ไนราตฺมฺยานฺมารฺคลาภตะ , 
                 พุทฺธาะ  ศุทฺธาตฺมลาภิตฺวาตฺ  คตา  อาตฺมมหาตฺมตามฺ  .  189 
                 พุทธบุคคลทั้งหลายไดหนทางแหงความไมมีตัวตน  
             ในความวางเปลาที่บริสุทธิ์ เพราะความมีตนบริสุทธิ์อันไดแลว   
              และถึงแลวซ่ึงความยิ่งใหญแหงตัวตน 

 อสังคะกลาววา ความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับความจริงสูงสุด  สามารถชวยใหปจเจกชนหลุด
พนจากพันธนาการ  นิรวาณจึงหมายถึงสภาวะของจิตที่เปนอิสระอยางแทจริงจากตัณหาทุกอยาง 
และการยึดมั่นที่เกี่ยวของกับโลก  เปนสภาวะที่ปราศจากสิ่งเศราหมองทุกอยาง  ถาจิตสามารถ
แยกตัวเองจากการยึดมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก สามารถขามพนการยั่วยวนของสรรพสิ่งใน
โลก ไมตกอยูใตอํานาจของสรรพสิ่งภายนอก จิตยอมสามารถรูแจงสภาวะที่แทจริงของตนเองได 
บุคคลจะตองถอนรากความคิดวามีส่ิงที่เปนอัตตาในแตละบุคคล และความมีอยูจริงของสรรพสิ่ง
ออกจากจิตใจของตนใหได  เมื่อกําจัดอวิทยาลงไดโดยการรูแจงสภาวะที่แทจริงของสรรพสิ่ง  จิตก็
จะรูแจงวาตัวเองเปนสิ่งที่เหมือนกันกับส่ิงสัมบูรณหรือตถตา กําจัดทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูก
รู  รูแจงสภาวะธรรมดาของจิต เมื่อรูแจงสภาวะที่ทุกสิ่งมีความเสมอเหมือนกัน (สมตา) ซ่ึงเปน
สภาวะที่ไมมีการแยกแยะความแตกตางของสรรพสิ่งในจักรวาล ก็คือ การบรรลุนิรวาณ   
 สรุปไดวา ตามทรรศนะของอสังคะ นิรวาณหมายถึงการกําจัดอวิทยา  ทําลายสิ่งที่ทําให
จิตมีมลทินและเปนการสิ้นสุดของความทุกข  เปนการรูแจงความไมมีอยูจริงของสรรพสิ่ง จัดเปน
การอธิบายนิรวาณในลักษณะปฏิเสธ และหมายถึงการรูแจงจิตหรือตถตา เปนการรูแจงสิ่งที่จริงแท
ที่มีอยูแลวในพวกเรา  จัดเปนการอธิบายนิรวาณในลักษณะยืนยัน  

ทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตว    
 ทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตวจัดเปนอุดมคติของนิกายมหายาน แมแตทานอสังคะก็
ยอมรับและอธิบายทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตวไวเชนเดียวกัน จะเห็นไดจากการใชโศลก 14 โศลก 
ในอธิการที่ 19  อธิบายทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตวในคัมภีรมหายานสูตราลังการโดยเฉพาะ 
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 ความหมายของคําวา โพธิสัตว 
 โดยอธิบายตามรูปศัพท พระโพธิสัตว คือ ผูของอยูในความรู ผูที่จะเขาถึงพุทธภาวะ  
ตรัสรูเปนพระพุทธเจาในวันขางหนา บุคคลสามารถเปนพระโพธิสัตวไดทุกคน ไมวาจะเปนผูครอง
เรือนหรือบรรพชิต หากไดตั้งปณิธานมุงมั่นจะกระทําความดีเพื่อสรรพสัตว ดังเชนพระโพธิสัตวได
กระทํา และปณิธานนั้นมหายานถือวาเปนหนทางเดียวท่ีจะนําไปสูความเปนพระโพธิสัตวได 
ปณิธานหรือปฏิญญาของพระโพธิสัตว โดยสรุป คือ ชวยเหลือสรรพสัตวทั้งหลายใหพนจากทุกข 
ทําลายกิเลสตัณหาทั้งหลายใหหมดสิ้นไป เขาถึงสัจจะและสั่งสอนธรรมนั้นแกคนทั้งหลายเหลาอื่น 
และนําสัตวทั้งหลายใหเขาสูพุทธภาวะ190  
 ยัชเญศวระ เอส. ศาสตรี กลาววา คําวา โพธิ ในคําวา โพธิสัตว หมายถึง การตรัสรู หรือ
ปญญาหยั่งรูที่เปนโลกุตตระ สวนคําวา สัตตว (สตฺตฺว) หมายถึง แกนแท ดังนั้น คําวา โพธิสัตว 
หมายถึง แกนแทของการตรัสรู  แกนแทของปญญา หรือแกนแทของบุคคลผูบรรลุปญญาที่เปน 
โลกุตตระ  พระโพธิสัตวจึงเปนบุคคลผูมีแกนแทของโลกุตตรปญญา เปนบุคคลผูดําเนินไปสูการ
บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือพุทธภาวะ พระโพธิสัตวจึงมิใชเปนเพียงแคบุคคลผูดําเนิน
ไปสูการรูแจงนิรวาณเทานั้น แตทรงไดบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว 191    
 ทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตวของนิกายมหายานเปนทรรศนะที่แยงกันกับทรรศนะเรื่อง
ความเปนพระอรหันตของนิกายเถรวาท ทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตวแสดงถึงการตรัสรูเพื่อชนทั่วไป 
หลักคําสอนเรื่องพระโพธิสัตวเปนทรรศนะที่เปนไปเพื่อสรรพสัตวทั้งมวล  พระโพธิสัตวไมเห็น
แกตัว เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  การแสวงหาอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือการตรัสรูมิใชเพื่อตัวเองเพยีง
ลําพังเทานั้น แตเพื่อมวลสรรพสัตวดวย  สวนความเปนพระอรหันตเปนการตรัสรูเฉพาะบุคคล 
เพราะการตรัสรูเปนความสําเร็จของแตละคน  การตรัสรูที่เปนสากลไมมี  ความเปนพระอรหันตมี
ลักษณะเฉพาะตนเทานั้น พระอรหันตมีความยินดีพอใจกับความสําเร็จของตนเอง ไมยุงเกี่ยวกับ
เร่ืองราวของผูอ่ืน  
 พระโพธิสัตวมุงชวยเหลือสรรพสัตวใหเขาถึงพุทธภาวะ  หรือมุงการตรัสรูของสรรพ
สัตวมากกวาตนเอง  แมพระองคจะมีทางเขาสูนิรวาณ แตก็ปฏิเสธที่จะเขาสูนิรวาณนั้น ทรงยินดี

                                                        
 190เสฐียร พันธรังษี, พุทธศาสนามหายาน, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

สุขภาพใจ 2543), 31-32. 
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การเวียนวายอยูในโลกเพื่อชวยเหลือสรรพสัตว ทรงมีเมตตาและกรุณาที่ไมมีประมาณในมวล
มนุษยผูยังมีความทุกข และทรงชวยมวลมนุษยใหกาวเขาไปสูนิรวาณตามลําดับ   

 คุณสมบัตขิองพระโพธิสัตว  
 ในคัมภีรมหายานสูตราลังการ แมจะมีการกลาวถึงทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตวไว
เชนเดียวกับพระพุทธศาสนานิกายมหายานอื่นๆ แตอสังคะก็ไมไดใหรายละเอียดที่ชัดเจนแตอยาง
ใด เนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีรมหายานสูตาลังการทั้งหมด ปรากฏโศลกที่อธิบายถึงคุณสมบัติของ
พระโพธิสัตวโดยเฉพาะเพียง 14 โศลกเทานั้น สวนคําวา โพธิสัตว นั้นปรากฏการใชทั่วไปในคัมภีร 
อสังคะพรรณนาคุณสมบัติของพระโพธิสัตวโดยสรุปไววา พระองคปราศจากความเห็นแกตัว มีการ
กระทําที่บริสุทธิ์ ปราศจากโทสะ ไมใสใจความสุขสวนตัว มีพระทัยประกอบดวยความกรุณา       
ยินดีในการยกระดับจิตใจของผูอ่ืน ชวยผูอ่ืนใหพนจากความทุกขทรมาน ไมหวาดหวั่นตอความ
ลําบาก  ควบคุมความรูสึกไดอยางสมบูรณ ปรารถนาที่จะชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ เนื่องจากการบําเพ็ญ
บารมี 6 ประการ   ดังขอความที่วา 

           กาเมษฺวสกฺตสฺสฺตริวิศุทฺธกรฺมา โกฺรธาภิภูมฺยํ คุณตตฺปรศฺจ , 
              ธรฺเม'จลสฺตตฺตฺวคภีรทฺฤษฺฏิรฺโพเธา สฺปฺฤหาวานฺ ขลุ โพธิสตฺตฺวะ .  192 
              พระโพธิสัตวไมติดของในกาม มีการกระทํา 3 อยางบริสุทธิ์  
             ไมถูกความโกรธครอบงํา มีคุณธรรมประเสริฐ ไมหวั่นไหวในธรรม  
             มีความเห็นเกี่ยวกับตัตตวะที่ลึกซึ้ง ปรารถนาในโพธิ (การตรัสรู)  

                อนุคฺรเหจฺโฉ'นุปฆาตทฺฤษฺฏิะ ปโรปฆาเตษฺวธิวาสกศฺจ , 
             ธีโร'ปฺรมตฺตศฺจ พหุศรุตศฺจ ปรารฺถยุกฺตะ ขลุ โพธิสตฺตฺวะ .  193 
              พระโพธิสัตวปรารถนาในการอนุเคราะห  ไมเขาไปคิดราย 
            อดกล้ันตอการเขาไปทํารายของผูอ่ืนได  เปนผูมีปญญา  
            เปนผูไมเพิกเฉย  เปนพหุสูต  เปนผูทําประโยชนเพื่อผูอ่ืน 

            อาทีนวชฺะ สฺวปริคฺรเหษุ โภเคษฺวสกฺโต หฺยนิคูฑไวระ , 
            โยคี นิมิตฺเต กุศโล'กุทฺฤษฺฏิรธฺยาตฺมสํสฺถะ ขลุ โพธิสตฺตฺวะ .  194 
               พระโพธิสัตว รูส่ิงที่เปนโทษ ยินดีในความสุขที่ตนไดรับ 

                                                        
 192MSA. XIX.64. 
 193MSA. XIX.65. 
 194MSA. XIX.66. 
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              ไมสนใจในการเสวยสุข ไมรังเกียจสิ่งที่ไมรูจัก  
              เปนพระโยคีผูฉลาดในเหตุ ปราศจากความเห็นผิด  
            ดํารงอยูดวยตนอันยิ่ง 

             ทยานฺวิโต หรีคุณสํนิวิษฺโฏ ทุะขาธิวาสาตฺสฺวสุเขษฺวสกฺตะ , 
              สฺมฺฤติปฺรธานะ สุสมาหิตาตฺมา ยานาวิการฺยะ ขลุ โพธิสตฺตฺวะ .  195 

            พระโพธิสัตวที่แทจริง ประกอบดวยความกรุณา 
              ดํารงอยูในมนุษยธรรม อดกล้ันตอความทุกขได  
              ไมยึดตดิในสขุเพื่อตน มีความระลึกดีมีตนตั้งมั่นดแีลว  
               เปนผูมียานไมเปลี่ยนแปลง 

              ทุะขาปโห ทุะขกโร น ไจว ทุะขาธิวาโส น จ ทุะขภีตะ , 
             ทุะขาทฺวิมุกฺโต น จ ทุะขกลฺโป ทุะขาภฺยุเปตะ ขลุ โพธิสตฺตฺวะ .  196 
              พระโพธิสัตวที่แทจริง เปนผูกําจัดความทุกข  
            ไมเปนสาเหตุของความทุกข อดกล้ันตอความทุกขได  
              ไมหวาดหวั่นตอความทุกข  ไมคํานึงถึงความทุกข   
               เผชิญตอความทุกขได 

              ธรฺเมรโต'ธรฺมรตะ (ธรฺเม'รโต'ธรฺมรตะ) ปฺรกฺฤตฺยา ธรฺเม  
         ชุคุปฺสี ธรมาภิยุกฺตะ , 
             ธรฺเม วศี ธรฺมนิรนฺธกาโร ธรฺมปฺรธานะ ขลุ โพธิสตฺตฺวะ .  197 
            พระโพธิสัตวที่แทจริง ยินดีในธรรม ไมยินดีในอธรรมโดยปกติ 
            ไมหวาดหวั่นในธรรม อุทิศตนเพื่อธรรม เปนผูชํานาญในธรรม  
              ปราศจากความมืดมนในธรรมมีธรรมเปนเบื้องหนา 

             โภคาปฺรมตฺโต นิยมาปฺรมตฺโต รกฺษาปฺรมตฺตะ กุศลาปฺรมตฺตะ , 
             สุขาปฺรมตฺโต ธรฺมาปฺรมตฺโต ยานาปฺรมตฺโต ขลุ โพธิสตฺตฺวะ .  198 

                                                        
 195MSA. XIX.67. 
 196MSA. XIX.68. 
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             พระโพธิสัตวที่แทจริง ไมประมาทในการเสวยความสุข  
               ไมประมาทในกฎเกณฑ ไมประมาทในการรักษา  
              ไมประมาทในความดี ไมประมาทในความสุข  
              ไมประมาทในธรรม ในยาน 

              วิมานลชฺชาสฺตนุโทษลชฺช อมรฺษลชฺชะ ปริหาณิลชฺชะ , 
                วิศาล (วิสาร) ลชฺชสฺตนุทฺฤษฺฏิลชฺชะ ยานานฺยลชฺชะ ขลุโพธิสตฺตฺวะ . 199 
             พระโพธิสัตวที่แทจริงละอายตอการดูหมิ่น  
              ละอายในความผิดแมเล็กนอย ละอายตอความโกรธ  
             ละอายตอการละเวน ละอายตอการทําลายความยิ่งใหญ 
             ละอายตอความเห็นที่เล็กนอย ละอายตอยานอื่น 

             อิหาป จามุตฺระ อุเปกฺษเณน สํสฺการโยเคน วิภุตฺวลาไภะ , 
               ศโมป (สเมาป) เทเศน มหาผเลน อนุคฺรเห วรฺตติ โพธิสตฺตฺวะ . 200 
              พระโพธิสัตวยอมประพฤติในความอนุเคราะห  
              โดยการเพิกเฉยทั้งในโลกนี้และโลกหนา  
            โดยการประกอบความเพียร ดวยอานุภาพที่มี  
               โดยการแสดงความสงบที่มีผลมาก 

 การไดพระนามวา โพธิสัตว เพราะทรงแสดงปุทคลไนราตมยะ ธรรมไนราตมยะ และ
อาลยวิชญานะ  แสดงความแตกตางระหวางวิทยาและอวิทยา ทําใหมนุษยทราบสภาวะทั้งสาม คือ 
ปริกัลปตะ ประตันตระ และปรินิษปนนะ ทรงขจัดอวิทยาของมนุษย  เปนผูหมุนธรรมจักรที่แสดง
ความเปนพระสัพพัญูของพระพุทธเจา ดังนั้น พระองคจึงทรงไดช่ือวา พระโพธิสัตว หมายถึง 
บุคคลผูรูแจงความรูที่ถูกตองของพระพุทธเจา และแสดงโพธิญาณที่เปนความรูลึกซึ้งเหนือธรรมดา
ใหแกมวลสรรพสัตว  ดังขอความที่วา 

      สุตตฺตฺวโพไธะ สุมหารฺถโพไธะ สรฺวาว (รฺถ) โพไธรป นิตฺยโพไธะ , 
             อุปายโพไธศฺจ วิเศษเณน เตโนจฺยเต เหตุน โพธิสตฺตฺวะ .  201 

                                                        
 199MSA. XIX.71. 
 200MSA. XIX.72. 
 201MSA. XIX.75. 
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           บุคคลถูกเรียกวา พระโพธิสัตว เพราะการรูแจงตัตตวะ  
             รูแจงประโยชนที่ยิ่งใหญ  รูแจงประโยชนทุกอยาง  รูแจงอุบายที่พิเศษ 

             อาตฺมานุโพธาตฺตนุทฺฤษฺฏิโพธาทฺวิจิตฺรวิชฺปฺติวิโพธตศฺจ , 
             สรฺวสฺย จาภูตวิกลฺปโพธาตฺเตโนจฺยเต เหตุน โพธิสตฺตฺวะ . 202 
           บุคคลถูกเรียกวา พระโพธิสัตว เพราะรูแจงอัตตา  
             รูแจงความรูที่เล็กนอย รูแจงความหมายของวิชญัปติที่วิจิตร  
             รูแจงความไมมีอยูของทุกสิ่งที่แตกตางกัน 

              อโพธโพธาทนุโพธโพธาทภาวโพธาตฺปฺรภวานุโพธาตฺ , 
               อโพธโพธปฺรติโพธตศฺจ เตโนจฺยเต เหตุน โพธิสตฺตฺวะ . 203 

            บุคคลถูกเรียกวา พระโพธิสัตว เพราะรูส่ิงที่ไมรู รูแจงเพราะการตามรู 
            รูแจงส่ิงที่ไมมี รูแจงส่ิงที่เปนบอเกิด รูแจงส่ิงที่ไมรูเพราะความรู 

            อนรฺถโพธาตฺปรมารฺถโพธาตฺสรฺวาว (รฺถ) โพธาตฺสกลารฺถโพธาตฺ , 
               โพทฺธวฺยโพธาศฺรยโพธโพธาตฺเตโนจฺยเต เหตุน โพธิสตฺตฺวะ .  204 

              บุคคลถูกเรียกวา พระโพธิสัตว เพราะรูส่ิงที่ไมใชประโยชน 
              รูส่ิงที่เปนประโยชนสูงสุด รูส่ิงที่เปนความหมายของสรรพสิ่ง 
              รูส่ิงที่พึงรู รูส่ิงที่เปนบอเกิดของความรู 

             นิษฺปนฺนโพธาตฺปทโพธตศฺจ ครฺภานุโพธาตฺ กฺรมทรฺศนสฺย , 
              โพธาทฺภฺฤศํ สํศยหานิโพธาตฺ เตโนจฺยเต เหตุน โพธิสตฺตฺวะ . 205 

              บุคคลถูกเรียกวา พระโพธิสัตว เพระรูส่ิงที่สูงสุด รูส่ิงที่เปนหนทาง 
            รูส่ิงที่เปนบอเกิด รูระดับของความเห็น รูอยางลึก 
              เพราะรูการทําลายความสงสัย 

                                                        
 202MSA. XIX.76. 
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พระโพธิสัตวทรงสั่งสอนหลักของความเสมอภาคกัน (สมตา) ประกาศความที่
พระองคกับคนอื่นๆ เปนเชนเดียวกัน โดยการทําลายความเห็นแกตัวที่มีอยูของแตละบุคคล 
พระองคไมเคยประพฤติอกุศล ทรงประพฤติแตกุศลเทานั้น ทรงอุทิศชีวิตของพระองคเพื่อความ
เปนอยูที่ดีขึ้นของคนอื่นๆ เพราะมองเห็นทุกสิ่งเหมือนเปนภาพลวงตา จึงไมทรงเกรงกลัวตอความ
ลําบากและความทุกขทรมาน ไมทรงประสบกับความยุงยากใดๆในขณะที่ชวยเหลือผูอ่ืน              
ดังขอความที่วา 

       ยทานเปกฺษยะ สฺวศรีรชีวิเต ปรารฺถมภฺเยติ ปรํ ปริศฺรมมฺ ,  206 
              พระองคไมทรงเยื่อใยในรางกายและชีวิต ทรงใชความพยายามเพื่อผูอ่ืน 

          ...ส กถํ ปรารฺถนิมิตฺไตรทุะโขตฺปาไทรภเว ปุนสฺตฺราสมาปตฺสฺยเต ,  207 

             พระองคจะประสบความสะดุงในโลกนี้ เพราะการเกิดขึ้น 
              ของความทุกขที่มีประโยชนของผูอ่ืนเปนนิมิตไดอยางไร 

 พระโพธิสัตวทรงมีความกรุณาตอบุคคลผูมีทุกข ผูตกอยูภายใตการครอบงําของอวิทยา 
ทรงมีความเห็นอกเห็นใจและความสงสารเปนที่ตั้ง พยายามชวยใหพนจากสภาพที่เลวราย เมื่อได
ชวยเหลือปวงชน พระองคทรงยินดี ประสบสุขที่ไมมีประมาณ จัดเปนเปนลักษณะพิเศษของ     
พระโพธิสัตว เพราะคนธรรมดาทั่วไปมักไขวควาหาความสุข แตส่ิงที่ไดก็มิใชความสุข สวน      
พระโพธิสัตวเมื่อทําใหคนอื่นมีความสุข พระองคไดรับความสุขที่ไมมีประมาณ  ดังขอความที่วา 

        สทา’สฺวตนฺตฺรีกฺฤตโทษเจตเน ชเน น สํโทษมุไปติ พุทฺธิมานฺ  , 
            อกามกาเรณ หิ วิปฺรปตฺตโย ชเน ภวนฺตีติ กฺฤปาวิวฺฤธฺทิตะ . 208 

             บุคคลผูมีปญญา ยอมไมถือโทษในชน 
           ผูมีใจประกอบดวยความพยาบาท  
            ผูไมไดรับความหลุดพน ความกรุณายอมเกิดขึ้นวา  
             การปฏิบัติผิดโดยมิไดตั้งใจยอมมีในชนนั้น 

            วิมูโฒ ชนะ สทา สฺวสุขารฺถํ ปฺรติปนฺนะ สุขํ นาปฺโนติ  
               ทุะขเมวาปฺโนติ , โพธิสตฺตฺวสฺตุ ปรารฺถํ ปฺรติปนฺนะ  

                                                        
 206MSA. IV.23. 
 207MSA. IV.26 Commemtary. 
 208MSA. V.10. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

103

             สฺวปรารฺถํ สํปาทฺย นิรวฺฤติสุขํ  ปฺราปฺโนติ . 209 
          ชนผูหลงผิด ปฏิบัติเพื่อความสุขของตนทุกเมื่อ (แต) ก็ไมถึงความสุข  
             ไดรับแตทุกข แตพระโพธิสัตว ปฏิบัติเพื่อความสุขของผูอ่ืน  
             ทําประโยชนตนและประโยชนผูอ่ืนใหสําเร็จได ยอมประสบบรมสุข 

 สภาวะของพระโพธิสัตว คือ สมตาสวภาวะ (สมตาสฺวภาว) ไดแก ความเปนเอกภาพกับ
สรรพสัตว เปนการรูแจงสภาวะสากล ความเปนปจเจกชนสิ้นสุดตรงนี้ ไมมีส่ิงใดหลงเหลือคงอยู
ในฐานะที่เปนสวนของพระองคเอง ทรงดํารงชีพและปฏิบัติตางๆ มิใชเพื่อพระองคเองแตเพื่อ
ยกระดับจิตใจของผูอ่ืน พระองคทรงเห็นความทุกขของผูอ่ืนเหมือนเปนความทุกขของพระองคเอง  
ดังขอความที่วา 

           โพธิสตฺตฺวสฺย กะ สฺวารฺถะ กะ ปรารฺถะ ,  210 

               สําหรับพระโพธิสัตว ไมมีความเขาใจวา 
เปนประโยชนของตนหรือประโยชนผูอ่ืน  

            ไนราตฺมตายํา ทุะขารฺเถ กฤตฺเย นิะปฺรติกรฺมณิ , 
            สตฺตฺเวษุ สมจิตฺโต'เสา ยถานฺเย'ป ชินาตฺมชาะ . 211 

               ในความไมมีตัวตน ในความหมายของความมีทุกขอยางเดียวกัน 
            ในการกระทํา ในการไมหวังผลตอบแทน  
             พระโพธิสัตวมีความเทาเทียมกันในสัตวทั้งหลาย และในผูอ่ืน  
          เปนเหมือนผูเกิดมาจากพระชินเจา 

แมพระองคจะไมมีความทุกขของพระองค แตก็ทรงรูสึกสงสารตอความทุกขทรมาน
ของมวลมนุษยชาติ ทรงสลดพระทัยตอบุคคลที่มัวเมาเพลิดเพลินในกามคุณ ผูตกอยูภายใตความ
มืดมนของอวิทยา ตกเปนทาสของกามคุณ ดําเนินไปบนหนทางที่เลวทราม  พระองคจึงพยายาม
ยกระดับจิตใจของพวกเขาใหพนจากสภาพความทุกขทรมานเหลานั้น  เพราะความสงสาร            
ดังขอความที่วา 

                                                        
 209MSA. V.8 Commentary. 
 210MSA. V.2 Commentary. 
 211MSA. XIV.31. 
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          ปฺรทีปฺตานฺ ศตฺรุวศคานฺ ทุะขากฺรานฺตําสฺตโมวฺฤตานฺ , 
 ทุรฺมารฺคสมารุฒานฺมหาพนฺธนสํยุตานฺ , 212 

             พระโพธิสัตวมีความกรุณาตอเหลาสัตวผูยังเรารอน (เพราะไฟกิเลส) 
              ตกอยูใตอํานาจของศัตรู ผูถูกความทุกขเบียดเบียน ถูกความมือปกคลุม 
            ดําเนินไปบนหนทางที่เลวทราม ติดอยูในพันธนาการที่ยิ่งใหญ 

            มหาศนวิษากฺรานฺตโลลานฺมารฺคปฺรนษฺฏกานฺ , 
              อุตฺปถปฺรสฺถิตานฺ สตฺตฺวานฺทุรฺพลานฺ กรุณายเต . 213 

         พระโพธิสัตวมีความกรุณาตอเหลาสัตวผูสัตวผูโงเขลา  
            ผูยังหาความสําราญในอาหารที่ประกอบดวยยาพิษ  
              ผูหลงดําเนินไปบนทางที่ผิด 

 พระโพธิสัตวทรงอุทิศชีวิตเพื่อผูอ่ืน ทรงดํารงอยูเพื่อความดีงาม และเพื่อความรักที่ไมมี
ประมาณ ดํารงอยูเพื่อความสงบสุข  ความบริสุทธิ์  ความราบรื่นและความเปนหนึ่งเดียวกับสรรพ
สัตว พระองคเปนสัญลักษณของความไมเห็นแกตัว ปราศจากกิเลสตัณหา อุปาทานและการเห็นแก
ตัว เปนผูมีอิสระ เปนผูหลุดพน หรือมีจิตสํานึกที่เปนอิสระ พระองคทรงมีพระชนมชีพและกระทํา
ส่ิงตางๆเพื่อยกระดับจิตใจของผูอ่ืนใหสูงขึ้น ทรงดําเนินชีวิตเพื่อความดีและความสูงสงแหง
ศีลธรรมของมวลมนุษยผูมีอวิทยา ผูชวยเหลือตนเองไมไดและตองการคําแนะนําและความ
ชวยเหลือจากพระองค 
 ตามทรรศนะของอสังคะ ทุกคนสามารถเปนพระพุทธเจาได  ไมจําเปนวาผูนั้นตอง
ทรมานตนเองเหมือนพวกนักบวช หรือตองปฏิบัติตามกฎเกณฑและบําเพ็ญบารมีอยางเครงครัด  
แมบุคคลผูครองเรือนก็สามารถตรัสรูได ไมไดปฏิเสธโอกาสที่จะเปนพระพุทธเจาของบุคคลผู
ครองเรือน  ผูครองเรือนก็สามารถบรรลุความเปนพระโพธิสัตว และใหความชวยเหลือมนุษยชาติ
ได   ขอนี้จัดเปนขอไดเปรียบเหนือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซ่ึงสนับสนุนการดําเนินชีวิตเปน
นักบวชสําหรับความเปนพระอรหันต ที่ไมเปดกวางสําหรับทุกคน แตอสังคะก็ใหความสําคัญแก
นักบวช (บรรพชิต) มากกวาผูครองเรือน (คฤหัสถ) เพราะนักบวชสามารถอุทิศตน มีเวลาและ
ศักยภาพที่จะชวยเหลือและยกระดับจิตใจของปวงชนไดมากกวาผูครองเรือน  ดังขอความที่วา      

                                                        
 212MSA. XVII.29. 
 213MSA. XVII.30. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

105

 คฺฤหิโณ โพธิสตฺตฺวาทฺธิ ยติสฺตสฺมาทฺวิศิษฺยเต ,  214 

            ในความเปนพระโพธิสัตว  นักบวชพิเศษกวาผูครองเรือน  

 หลักปฏิบัติของพระโพธิสัตว 
 ตามทรรศนะของอสังคะ ความเปนพระพุทธเจาหรือการบรรลุนิรวาณ มิใชสมบัติ
เฉพาะสวนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเทานั้น ประตูสูนิรวาณเปดกวางสําหรับทุกคน  ทุกคนมีแกน
แทแหงความเปนพระพุทธเจา  สรรพสัตวลวนมีบอเกิดมาจากตถาคต  ดังขอความที่วา 

         ตถาคตตฺวํ ตสฺมาจฺจ ตทฺครฺภาะ สรฺวเทหินะ ,  215 
            เพราะฉะนั้น มัน (ตถตา) ก็คือตถาคต มันเปนครรภ (บอเกิด) ของตถาคต 

และของสิ่งที่มีรางกายทั้งปวง 

 ทุกคนสามารถบรรลุพุทธภาวะได ดวยการรูแจงธรรมชาติขางในที่สุดของตนดวย
ตนเอง สรรพสัตวลวนมีจุดกําเนิดของความเปนพุทธะตั้งแตเร่ิมปฏิสนธิ เพียงแคชําระลางความดาง
พรอยที่อาจเกิดขึ้นไดใหบริสุทธิ์เทานั้น ขอปฏิบัติดานจิตใจจึงหมายถึงการฟอกกิเลสหรือขจัดเสีย
ซ่ึงนิวรณทั้งหลายที่ครอบงําความจริงเอาไว  แมวาทุกคนจะสามารถบรรลุความเปนพุทธเจาหรือ 
นิรวาณได แตคนทุกคนก็มิไดพยายามอยางแทจริงเพื่อบรรลุนิรวาณ  มีเพียงบางคนเทานั้นมีความ
สนใจในการอบรมพัฒนาจิตและแสวงหานิรวาณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับอุปนิสัย (โคตฺร) ของแตละ
คน โคตรคือแหลงแรงบันดาลใจของจิตวิญญาณ เปนเหมือนเมล็ดพันธุแหงอุปนิสัยทางจิตวิญญาณ   
ดังขอความที่วา 

            ธาตูนามธิมุกฺเตศฺจ ปฺรติปตฺเตศฺจ เภทตะ  , 
               ผลเภโทปลพฺเธศฺจ โคตฺราสฺติตฺวํ นิรุปฺยเต . 216 
            ความมีอยูของโคตร ถูกหยั่งรู โดยความแตกตางของธาตุทั้งหลาย 
            ความแตกตางของการความหลุดพน ของความรู และการไดรับผล 

 โคตรเปนแรงขับเคลื่อนภายในของมนุษย ทําใหเกิดความพยายามดานจิตวิญญาณ   
หากปราศจากการชําระจิตใหสะอาดโดยขอปฏิบัติดานจิตใจแลว ยอมเปนไปไมไดที่จะพบพุทธ

                                                        
 214MSA. XX-XXI.5. 
 215MSA. IX.37. 
 216MSA. III.2. 
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ภาวะได ภาพสะทอนของดวงจันทรยอมไมปรากฏในภาชนะน้ําที่แตกฉันใด ภาพสะทอนของความ
เปนพุทธะยอมไมปรากฏในบุคคลผูไมบริสุทธิ์ ฉันนั้น  ดังขอความที่วา 

               ยโถทภาชเน ภินฺเน จนฺทรพิมฺพํ น ทฺฤศฺยเต , 
           ตถา ทุษฺเฏษุ สตฺตฺเวษุ พุทฺธพิมฺพํ น ทฺฤศฺยเต . 217 
             เงาของพระจันทร ยอมไมปรากฏในภาชนะน้ําที่แตก ฉันใด 
              รูปของความเปนพุทธยอมไมปรากฏในสัตวทั้งหลายที่ช่ัวชา ฉันนั้น 

 อสังคะ กลาววา พระโพธิสัตวตองประพฤติขอปฏิบัติขั้นตนเพื่อทําตนใหบริบูรณ 
(อาตฺมปริปาก)  9 อยาง ดังขอความที่วา  

                    รุจิะ  ปฺรสาทะ  ปฺรศโม'นุกมฺปนา 
   กฺษมาถ เมธา ปฺรพลตฺวเมว จ  , 
  อหารฺยตางฺไคะ สมุเปตา ภฺฤศํ 
  ชินาตฺมเช ตตฺปริปากลกฺษณมฺ  .  218 
  ความชอบ ความเลื่อมใส ความสงบ และความอนุเคราะห 
  การอดกลั้น ความเขาใจ  ความเขมแข็ง  ความไมหวั่นไหว 
  ความมั่นคงตอระดับที่สูงสุด เหลานี้คือ ลักษณะของ 
  ความบริบูรณของบุตรพระชินเจา 

 ขอปฏิบัติทั้ง 9 ประการนั้น มีอรรถาธิบาย ดังตอไปนี ้
 1. รุจิ (รุจิ) หมายถึง บุคคลตองมีความสนใจอยางแรงกลาในการปฏิบัติตามหนาที่ซ่ึง
มหายานไดแสดงไว ตองปรนนิบัตินักบวชหรือคนดี ตองฟงเฉพาะหลักศาสนาที่แทจริง และตอง
ปกปองมหายานทุกวิถีทาง 
 2. ประสาทะ (ปฺรสาท) หมายถึง  มีความศรัทธาเต็มเปยมในคําสอนของพระพุทธองค
หรือพระตถาคต 
 3. ประศมะ (ปฺรศม) หมายถึง ตองพยายามเพื่อกําจัดกิเลสใหหมดไป    
 4. อนุกัมปนา (อนุกมฺปนา) หมายถึง ตองมีความกรุณาและความสงสารอยางแทจริงตอ
บุคคลผูประสบทุกข 

                                                        
 217MSA. IX.16. 
 218MSA. VIII.1. 
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 5. กษมา (กฺษมา) หมายถึง การอดกลั้น ตองไมสูญเสียความอดทนไมวาจะตกอยูใน
สถานการณที่ยากลําบากเพียงใดก็ตาม 
 6. เมธา (เมธา) หมายถึง ความเขาใจ และเก็บรักษาคําพูดดี ไวใหคงทน  
 7. ประพลัตตวะ (ปฺรพลตฺว) หมายถึง ตองมีความเขมแข็งในการสั่งสมความดีและ
ความรู 
 8. อหารยตา (อหารยตา) หมายถึง ตองแสดงธรรมะที่แทจริงพรอมทั้งชี้ใหเห็นความ
แตกตางอยางเหมาะสม  และตองไมถูกมารรบกวน  พระองคควบคุมความตองการและความรูสึก
ตางๆ 
 9. ปราหาณิกางคสัมนวิคตัตตวะ (ปราหาณิกางฺคสมฺนวิคตตฺว) หมายถึง การปฏิบัติตาม
ขอปฏิบัติที่เหมาะสมของภิกษุในอาการที่สมควร  ตองคํานึงถึงการยกระดับจิตใจของสรรพสัตวให
สูงขึ้นอยูเสมอ   
 การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติสําหรับชีวิตเหลานี้ ทําใหบุคคลผูปฏิบัติเปนบุคคลที่สมบูรณ
แบบ สามารถเปนผูนําคนอื่นๆได และเปนผูนําทางที่ยิ่งใหญของโลก ดังขอความที่วา 

                   อิติ นววิธวสฺตุปาจิตาตฺมา 
                 ปรปริปาจนโยคฺยตามุเปตะ  , 
                 ศุภ (ธรฺม) มยสตตปฺรวรฺธิตาตฺมา 
                 ภวติ สทา ชคโต’คฺรพนฺธุภูตะ . 219 
                 บุคคลผูมีหลักการ 9 อยางสมบูรณแลว ยอมเปนผูสามารถ 

  ทําประโยชนแกผูอ่ืนได (ธรรมกาย) เปนแกนแทที่สําเร็จแตส่ิงดีๆ                    
                ยอมกลายเปนเผาพันธุผูยิ่งใหญของโลก 

 นอกจากหลักปฏิบัติขั้นตนทั้ง 9 ประการแลว พระโพธิสัตวตองประพฤติขอปฏิบัติขั้น
สูงที่เปนหนทางเพื่อเตรียมตวัดําเนนิเขาไปสูโยคภูมิตางๆ   ดังตอไปนี้คอื    
 1. สัมภารมารคะ (สํภารมารฺค)  หมายถึง การสั่งสมบุญและปญญา  เปนจุดเริ่มตนเพื่อ
ดําเนินไปสูระดับของการปฏิบัติที่สูงขึ้น จิตถูกทําใหมีมลทินเพราะเครื่องปดกั้น 2 อยาง คือ          
เกลศาวรณะ และเชญยาวรณะที่ปกปดสภาวะที่แทจริงของจิตไว   สัมภารมารคะเปนวิธีการที่จะ
กําจัดเครื่องกางกั้นทั้ง 2 นั้น  บุคคลสามารถกําจัดเครื่องปดกั้นเหลานี้ไดดวยการสั่งสมบุญและ
ปญญา ดังขอความที่วา  
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 สํภฺฤตฺย สํภารมนนฺตปารํ ชฺานสฺย ปุณฺยสฺย จ โพธิสตฺตฺวะ , 
 ธรฺเมษุ จินฺตาสุวินิศฺริ  ตตฺวาชฺชลฺปานฺวยามารฺถคตึ ปไรต ิ.  220 
 พระโพธิสัตว เมื่อส่ังสมความรูและบุญอันยอดเยี่ยมแลว  
 ยอมเขาถึงความหมายของสิ่งที่เขาเขาใจ  
 คือการแสดงความเขาใจผิดของสิ่งตรงกันขาม  
 โดยการไตรตรองถึงความแนนอนที่สูงสุดในธรรมทั้งหลาย 

 การสั่งสมบุญหรือความดีอยางเดียวไมสามารถกําจัดอวิทยาได เพราะรากเหงาของ
ความชั่วทั้งหลายก็คือการรับรู ดังนั้น ส่ิงที่จะแกไขไดก็คือความรู กลาวคือ การรูสรรพสิ่งตามที่มัน
เปนจริง นั่นคือปญญาอันสูงสุด เปนสิ่งเดียวที่สามารถกําจัดเชญยาวรณะได โดยการรูแจงความไมมี
อยูจริงของสิ่งที่ปรากฏ ผลที่ตามมาคือการทําจิตใหบริสุทธิ์ได  ความรูจึงเปนการกําจัดความชั่วที่
เกิดจากการมีอยูของสิ่งที่ปรากฏ สวนการสั่งสมความดีเปนเพียงเครื่องชวยเสริมเทานั้น เพราะ
รากเหงาของความชั่วทั้งปวงคืออวิทยา ยาแกจึงเปนเพียงความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับสรรพสิ่งตามที่มัน
เปนจริง ความรู (ชฺาน) ในที่นี้คือ  ปญญาที่เปนโลกุตตระ 
 เมื่อส่ังสมบุญและปญญาแลว พระโพธิสัตวยอมทรงรูแจงวา ทุกสรรพสิ่งเปนผลิตผล
ของจิต และเริ่มมุงความสนใจไปที่จิต  ลักษณะนี้เรียกวา นิรเวธภาคียาวัสถา (นิรฺเวธภาคียาวสฺถา)   
ดังขอความที่วา 

                มโนชลฺปมาตฺรานรฺถานฺ วิทิตฺวา ตทาภาเส จิตฺตมาเตฺร'วสฺถานามิยํ  
                โพธิสตฺตฺวสฺย นิรฺเวธภาคียาวสฺถา ,  221 
                พระโพธิสัตวรูวาสรรพสิ่งเปนเพียงการคิดของจิต  
                ดํารงอยูในสิ่งที่ปรากฏนี้ที่เปนเพียงจิตเทานั้น  
                นี้เปนวิธีการของการเพงพินิจ 

เมื่อรูแจงวาสรรพสิ่งเปนเพียงการจินตนาการเทานั้น ยอมหยุดรับรูสภาวะทุกอยางใน
ฐานะสิ่งที่ถูกรู และรูแจงวาสิ่งที่ถูกรูทั้งหลายนั้นวาเปนเพียงการสรางของการจินตนาการที่มีฐานะ
เปนผูรู ซ่ึงมีลักษณะสองอยาง คือ สวลักษณะ (สฺวลกฺษณ) และสามานยลักษณะ (สามานฺยลกฺษณ)  
สภาวะนี้เรียกวา อุษมคตาวัสถา (อุษฺมคตาวสฺถา)  ดังขอความที่วา 
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 ตถาภูโต โพธิสตฺตฺวะ สมาหิตจิตฺโต มโนชลฺปาทฺวินิรฺมุกฺตานฺ  
 สรฺวธรฺมานฺ น ปศฺยติ , สฺวลกฺษณสามานฺยลกฺษณาขฺยานฺ  
 มโนชลฺปมาตฺรเมว ขฺยาติ , สาสฺโยษฺมคตาวสฺถา ,  222 

 พระโพธิสัตวผูเปนเชนนั้น มีจิตตั้งมั่นแลว  
 ยอมไมเห็นสภาวธรรมทั้งหลาย ที่พนจากการจินตนาการของจิต  
 ปราศจากสภาวะที่เปนลักษณะของตนและลักษณะที่เหมือนกัน   
 สรรพสิ่งยอมปรากฏเปนเพียงการจินตนาการของจิต 
 สภาวะนี้เรียกวา อุษมคตาวัสถา 

 ในสภาวะนี้พระโพธิสัตวทรงบรรลุความกระจางแจงในจิตใจ เมื่อไดรับแสงสวางแหง
ธรรมแลว ทําใหพระองคพยายามอยางหนักและปฏิบัติอยางเขมแข็งเพื่อทําใหแสงสวางแหงการ
ตรัสรูเพิ่มขึ้น  สภาวะนี้เรียกวา มูรธาวัสสถา (มูรฺธาวสฺถา)  ดังขอความที่วา 

 ตสฺไยว ธรฺมาโลกสฺย ววิฺฤธฺทฺยรฺถมาสฺถิตกฺริยยา  
 ทฺฤฒํ วีรฺยมารภเต, สาสฺย มูรฺธาวสฺถา .  223 

เพื่อทําใหแสงสวางแหงธรรมนั้นเพิ่มขึ้น  
  พระโพธิสัตวยอมปรารภความเพียรอยางหนัก   
  นี้เรียกวา มูรธาวัสถา 

 เพราะการทําความรูแจงใหมีความมั่นคงสม่ําเสมอ พระโพธิสัตวยอมรูแจงความเปน
จริงหนึ่งเดียวของจิต เห็นสรรพสิ่งวาเปนเพียงการปรากฏของจิตเทานั้น ไมมีส่ิงใดที่มีอยูอยางเปน
อิสระภายนอกจิต ทรงรูแจงความไมมีอยูจริงของสิ่งตางๆ เห็นเพียงจิตอยางเดียวเทานั้น ในสภาวะนี้
การทําใหแตกตางกันของจิตในฐานะสิ่งที่ถูกรูยอมหมดไป แตการทําใหแตกตางของจิตในฐานะสิ่ง
ที่เปนผูรูยังคงมีอยู  สภาวะนี้เรียกวา กษานตยวัสถา (กฺษานฺตฺยวสฺถา)  ดังขอความที่วา 

  ธรฺมาโลกวิวฺฤธฺทฺยา จ จิตฺตมาเตฺร'วติษฺเต , 
 จิตฺตเมตทิต ิปฺรติเวธาตฺ  ,  ตตศฺจิตฺต เอว สรฺวารฺถปฺรติภาสตฺวํ  
              ปศฺยต ิ, น จิตฺตาทนฺยมรฺถํ ,  ตทา จาสฺย คฺราหฺยวิกฺเษปะ ปฺรหีโน  
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          ภวต ิ, คฺราหกวกิฺเษปะ เกวโล'วศิษยฺเต   สาสฺย กฺษานฺตฺยวสฺถา ,  224 

              โดยการเพิ่มขึน้แหงแสงสวางแหงธรรม พระโพธิสัตว 
              ยอมดํารงอยูในเพียงจิตเทานั้น ยอมรูแจงวา ส่ิงนี้คือจิต  
              จิตนั้นเทานั้นที่เขาเห็นวาเปนแกนแทของสรรพสิ่ง  
              ยอมไมเหน็ความแตกตางอื่นนอกจากจิต ยอมละความเขาใจ 
              วามีส่ิงที่ถูกรู สวนการเขาใจวาเปนผูรู ยังมีอยู  

         สภาวะนี้เรียกวา กษานตยวสัถา 

 รูแจงความไมมีอยูจริงของสิ่งที่ถูกรู เปนสิ่งที่เห็นไดงายกวาการรูแจงความไมมีอยูของ
ส่ิงที่เปนผูรู   ส่ิงที่ถูกรูเปนเพียงการปูทางสําหรับส่ิงที่เปนผูรู  (คฺราหกานุปลมฺภานุกูล) ซ่ึงเปนความ
หลุดพนที่แทจริงของจิต หลังจากสภาวะของกษานตยวัสถานี้แลว พระโพธิสัตวก็จะกาวเขาสู
สภาวะของอานันตรยสมาธิ (อานนฺตรฺยสมาธิ) เปนสภาวะที่ความเขาใจผิดเกี่ยวกับจิตในฐานะผูรูจะ
ไมปรากฏอีกตอไป พระโพธิสัตวจะเปนผูปราศจากทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรู  ดังขอความ
ที่วา 

  ตโต คฺราหกวิกฺเษปะ  เกวโล'สฺยาวศิษฺยเต , 
  อานนฺตรฺยสมาธึ จ  สฺปฺฤศตฺยาศุ ตทา ปุนะ . 225 
  ความคิดวาเปนผูรูอยางเดียวเทานั้นที่ยังคงเหลืออยู 
  ตอจากนั้นพระโพธิสัตวยอมเขาถึงอานันตรยสมาธิ  

  ยโต คฺราหกวิกฺเษโป  หียเต ตทนนฺตรํ , 
  เชฺยานฺยุษฺมคตาทีนิ เอตานิ หิ ยถากฺรมํ .  226 
  ในลําดับนั้น ความเขาใจวาเปนผูรู ยอมหมดไป  
  บุคคลยอมเขาใจสภาวะมีอุษมคตาวัสถาเปนตน ตามลําดับ 

 2. ทรรศนมารคะ (ทรฺศนมารฺค) หมายถึง วิถีทางแหงความเห็น ไดแก สภาวะของการรู
แจงธรรมธาตุ (ธรฺมธาตุ) ที่เปนอิสระจากทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรู เรียกวา ทรรศนมารคะ 
พระโพธิสัตวยอมเขาไปสูภูมิที่หนึ่งซ่ึงเปนสภาวะเพิกถอนอาศรยะ (อาศฺรยปราวฺฤตฺติ) พระองค
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ยอมบรรลุโลกุตตรปญญาที่ปราศจากทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรู เห็นความเปนอยางเดียวกัน
ของสรรพสิ่ง และคิดวาส่ิงเหลานั้นเปนเชนเดียวกับตนเอง ในสภาวะนี้พระองคทรงบรรลุสมตา
ภาวะอันสูงสุด (สมตาภาว) มีสภาวะเปนหนึ่งเดียวกับสรรพสัตวทั่วทั้งจักรวาล ดังขอความที่วา 

  ธรฺมธาโตะ ปฺรตฺยกฺษโต' คมเน ทฺวยลกฺษเณน วิยุกฺโต  
  คฺราหฺยคฺราหกลกฺษเณน , อิยํ ทรฺศนมารฺคาวสฺถา ,  227 
  ธรรมธาตุ ยอมปราศจากทวิภาวะ คือลักษณะของผูรูและส่ิงที่ถูกรู 
  สภาวะนี้ เรียกวา ทรรศนมารค 

                 ทฺวยคฺราหวิสํยุกฺตํ โลโกตฺตรมนุตฺตรํ  , 
                 นิรฺวิกลฺป มลาเปตํ ชฺนํ ส ลภเต ปุนะ  .  228 
                 พระโพธิสัตวยอมไดความรูที่ปราศจากการถือเอาโดนสวนสอง 
                 เปนโลกุตตระ และสูงสุด  คิดคํานึงถึงไมได 

                 สาสฺยาศฺรยปราวฺฤตฺติะ ปฺรถมา ภูมิริษฺยเต , 
                 อเมไยศฺจาสฺย สา กลฺไปะ สุวิศุทฺธึ นิคจฺฉติ  .  229 
                 การเปลี่ยนแปลงของอาศรย (อาศรย) นั้นเปนขั้นตอนแรก 
                 บุคคลยอมเขาถึงความบริสุทธิ์ของสิ่งที่เปนที่อาศัยนั้น  
                 ตลอดกัลปที่ประมาณไมได 

                 ธรฺมธาโตศฺจ สมตํา ปฺรติวิธฺย ปุนสฺตทา , 
                 สรฺวสตฺตฺเวษุ ลภเต สทาตฺมสมจิตฺตตํา .  230 
                 บุคคลแทงตลอดความเทาเทียมกันของธรรมธาตุ  
                 ยอมไดความเปนสิ่งมีแกนแท เปนอยางเดียวกัน  
                 ในสัตวทั้งปวง ทุกเมื่อ 

                 ไตฺรธาตุกาตฺมสํสฺการานภูตปริกลฺปตะ  , 

                                                        
 227MSA. VI.7 Commentary. 
 228MSA. XIV.28. 
 229MSA. XIV.29. 
 230MSA. XIV.30. 
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 ชฺาเนน สุวิศุทฺเธน อทฺธฺยารฺเถน ปศฺยติ .  231 
                 บุคคลยอมเห็นการปรุงแตงที่ถูกทําขึ้นโดยธาตุสาม 
                 ที่เปนการจินตนาการถึงส่ิงที่ไมมีจริง ดวยความรูที่บริสุทธิ์ 
                 ซ่ึงมีอทวิภาวะเปนความหมายที่แทจริง 

 3. ภาวนามารคะ (ภาวนามารฺค) หมายถึง วิถีแหงสมาธิ เปนขั้นตอนสูงสุดและสําคัญ
ที่สุด เปนสภาวะที่พระโพธิสัตวเขาไปสูภายในโยคภูมิทั้งหลาย พระองคทรงบรรลุปรีชาญาณที่
สมบูรณเกี่ยวกับความจริงสูงสุด ปรีชาญาณหยั่งรูนี้มีสองดานคือสวนที่เปนเลากิกะ (เลากิก) และ
สวนที่เปนนิรวิกัลปกะ (นิรฺวิกลฺปก) ซ่ึงเกิดขึ้นเมื่อไดบรรลุปญญาหยั่งรูที่เปนโลกุตตระ                    
ดังขอความที่วา  

 ตโต'เสา ภาวนามารฺเค ปริศิษฺฏาสุ ภูมิษุ , 
 ชฺานสฺย ทฺวิวิธสฺเยห ภาวนาไย ปฺรยุชฺยเต .  232 
 ในภาวนามารคนั้น พระโพธิสัตวยอมประกอบการภาวนา 
 ซ่ึงความรู 2 อยาง ในภูมิทั้งหลายที่ยังคงเหลืออยูนั้น 

 นิรฺวิกลฺป จ ตชฺชฺานํ พุทฺธธรฺมวิโศธกํ , 
 อนฺยทฺยถาวฺยวสฺถานํ สตฺตฺวานํา ปริปาจกํ .  233 
 ความรูนั้น ปราศจากการทําใหเห็นแตกตาง 

  ใหธรรมของพระพุทธเจาบริสุทธิ์ สวนความรูอีกอยางหนึ่ง 
  ยอมทําใหสัตวทั้งหลายรูสถานะตามที่ตนเปนอยู 

 ความรูที่เปนเลากิกะ คือ ความรูที่เปนโลกิยะ เปนความรูที่ทําใหสัตวอ่ืนๆผูยังมีอวิชชา
เกิดความเชื่อ ความรูชนิดนี้เกี่ยวของกับความคิดที่ยังมีการปรุงแตง (สวิกลฺป) เปนการอธิบาย โดย
การใชเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ไดรับรู เพราะเปนความรูที่สามารถอธิบายไดโดยหลักการทาง
ตรรกศาสตร234 

                                                        
 231MSA. XIV.32. 
 232MSA. XIV.42. 
 233MSA. XIV.43. 
 234Ashok Kumar Chatterjee, Yogācāra  Idealism, 165. 
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 สวนความรูที่เปนนิรวิกัลปชญานะ (นิรฺวิกลฺปกชฺาน) เปนปรีชาญาณหยั่งรูที่ลึกซึ้งและ
เปนความบริสุทธิ์เฉพาะตน เปนโลกุตตระ  เมื่อไดบรรลุนิรวิกัลปชญานแลว พระโพธิสัตวยอมเขา
สูวัชโรปมสมาธิ (วชฺโรปมสมาธิ) ซ่ึงไมมีการปรุงแตงในฐานะผูรูใดๆ (วิกลฺป) ปรีชาญาณหยั่งรูเปน
ส่ิงบริสุทธิ์แทจริง เปนอิสระจากเกลศาวรณะ และเชญยาวรณะ เปนสภาวะของการเพิกถอนอาลยะ
หรืออาศรยะ (อาศฺรยปราวฺฤตฺติ)  พระโพธิสัตวยอมบรรลุความเปนสัพพัญู (สรฺวาการชฺาตา)  
ดํารงอยูในความจริงสูงสุด และพยายามเพื่อประโยชนสุขของมวลมนุษย  ดังขอความที่วา 

 วชฺโรปมํ สมาธานํ วิกลฺปาเภทฺยเมตฺย จ , 
 นิษฺาศฺรยปราวฺฤตฺตึ สรฺวาวรณนิรฺมลํา . 235 
 เขายอมเขาถึงวัชโรปมสมาธิ ซ่ึงไมสามารถแยกแยะได 
 โดยความรูที่กําหนดเห็นความแตกตาง  
 เปนการทําลายการเปลี่ยนแปลงอาศรยะ 
 ปราศจากเครื่องปกปดทั้งมวล 

 สรฺวาการชฺาตํา ไจว ลภเต'นุตฺตรํ ปทํ , 
 ยตฺรสฺถะ สรฺวสตฺตฺวานํา หิตาย ปฺรติปทฺยเต .  236 
 เมื่อไดบรรลุความเปนผูรูทุกอยางที่เปนหนทางอันยอดเยี่ยม 
 เขายอมดํารงอยูในการปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของสัตวทั้งมวล 

ทรรศนะเรื่องบารมี   
    บารมี (ปารมิตา) คือ คุณเครื่องพาไปสูความสําเร็จ คือพุทธภาวะ ซ่ึงพระโพธิสัตว

จะตองตั่งใจมั่น กลาวคําปฏิญาณจะทํางานเพื่อผูอ่ืน แลวทําจิตใหประกอบดวยความรักและความ
เมตตาตอสรรพสัตวทั่วสากลจักรวาลและปฏิบัติตามบารมีนั้นๆ บารมีไมใชเปนเพียงหลักการดาน
ศีลธรรมเทานั้นแตยังเปนขอปฏิบัติดานจิตใจอีกดวย เปนขอปฏิบัติที่เนนคุณลักษณะดานจิตใจ   
อสังคะยอมรับบารมี 6 ประการของพระพุทธศาสนานิกายมหายานดั้งเดิม คือ   
 1. ทาน (ทาน) ตามรูปศัพท คือ การใหปน ตามความหมายไดแกการเปนผูมีน้ําใจ
กวางขวาง การใหมีทั้งทางกาย เชน ใหวัตถุ และการใหทางใจ คือ การใหอภัยเปนนิตย เปนตน  

                                                        
 235MSA. XIV.45. 
 236MSA. XIV.46. 
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 2. ศีล (ศีล) คือ การมีความประพฤติดี มุงทําลายความชั่วใหมากที่สุด ทําความดีเพื่อนํา
ผลไปสูภพใหม เพื่อเปนการชวยเหลือคนอ่ืนตอไป  
 3. กษานติ (กฺษานฺติ) คือ มีความอดทนอดกลั้น บุคคลผูปรารถนาจะเขาถึงพุทธภาวะ
ตองเปนผูไมมีโทสะ ไมโกรธเคือง ไมแสดงความหวั่นไหว เก็บความลําบากไวในใจ ไมแสดงออก 
 4. วีรยะ (วีรฺย) คือ มีความเพียร ใหสละความเกียจคราน ไมหลงอยูในความเพลิดเพลิน
ของโลก ทําใจใหเขมแข็งตอสุขสมบัติในโลกนั้นใหได 
 5. ธยานะ (ธฺยาน) คือ มีการเขาฌาน หรือการบําเพ็ญวิปสสนาเพื่อใหเกิดปญญาที่
บริสุทธิ์  
 6. ปรัชญา (ปฺรชฺา) คือ มีความรอบรูที่กิดจากธยานบารมีตามลําดับ บารมีขอนี้จะ
เกิดขึ้นไดตองอาศัยการบําเพ็ญบารมีทั้ง 5 ขอมาตั้งแตตน 
 แตในคัมภีรทศภูมิกสูตรเพิ่มบารมีอีก 4 ประการ รวมกับของเดิมจึงเปน 10 ประการ 
บารมีที่เพิ่มเขามาคือ อุบาย ปณิธาน พล และญาณ 237 
 7. อุบาย (อุปาย) คือ ความฉลาดในวิธีการชักนําผูอ่ืนใหเห็นตาม นับเปนบารมีที่สําคัญ
อีกอยางหนึ่งของพระโพธิสัตวที่สามารถชักนําสรรพสัตวใหเห็นตามธรรม ดําเนินไปสูหนทางแหง
นิรวาณได 
 8. ประณิธาน (ปฺรณิธาน) คือ พระโพธิสัตวตั้งใจเพื่ออุทิศตนในการชวยเหลือสรรพสัตว
ใหหลุดพนจากวัฏฏสงสารไปสูนิรวาณ แสดงปฏิญญาเพื่อความสุขของสรรพสัตวเหลานั้น 
 9. พล (พล) คือ บารมีที่แสดงถึงความเมตตา ความพยายามที่พระโพธิสัตวไดส่ังสมให
เกิดขึ้นแลว และทรงบําเพ็ญเพื่อสรรพสัตว 
 10. ชญาณ (ชฺาน) บารมีนี้เกือบเปนเชนเดียวกับปรัชญาบารมี แตมีลักษณะที่ต่ํากวา
ปรัชญาบารมี เพราะยังไมใชผลขั้นสูงในการบําเพ็ญของพระโพธิสัตว 238 
 ทาน ศีล ขันติ วีริยะ และธยานะ เปนบารมีพื้นฐานของการปฏิบัติสําหรับพระโพธิสัตว 
มีลักษณะเปนเรื่องจริยธรรมมากกวาจุดประสงคดานจิตใจ บารมีเหลานี้มีจุดมุงหมายเพื่อการบรรลุ
ความรูสูงสุด เพื่อชําระจิตซ่ึงถูกครอบงําโดยเกลศาวรณะ และเชญยาวรณะ บารมีเหลานี้สามารถ
กําจัดอวิทยา ชําระจิตใหบริสุทธิ์และเหมาะสมเพื่อการไดรับปญญาสูงสุด (ปฺรชฺา) 
 อสังคะใหความสําคัญตอปรัชญาบารมี เพราะเปนความรูที่เปนโลกุตตระ เปนขอปฏิบัติ
ดานจิตใจ  เมื่อไดปฏิบัติตามปรัชญาบารมี  พระโพธิสัตวยอมสามารถทําลายความสงสัยและ   

                                                        
 237เสฐียร พันธรังษี, พุทธศาสนามหายาน, 118-120. 
 238เร่ืองเดียวกัน, 40-41. 
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อวิทยาทั้งมวลของมนุษย พระองคพยายามกําจัดอวิทยาของมนุษยโดยการสั่งสอนปุทคลไนราตมยะ 
และธรรมไนราตมย ทําใหพวกเขามีคุณสมบัติพรอมที่จะบรรลุความจริงแท (ตตฺตฺว) ทําใหพวกเขา
มั่นใจเกี่ยวกับปรัชญาหรือปญญาที่เปนโลกุตตระ 
 ปรัชญาบารมีเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหบรรลุความรูที่เปนโลกุตตระ (นิรฺวิกลฺปกชฺาน)  
ที่เกี่ยวของกับความจริงสูงสุด  สวนบารมีขออ่ืนๆ ตางก็รวมลงในปรัชญาบารมีในทายที่สุด  อสังคะ
อธิบายอยางชัดเจนวา บุคคลแตละคนสั่งสมความดีดวยทานบารมีและศีลบารมี ส่ังสมความรูดวย
ปรัชญาบารมี  ส่ังสมบุญและความรูโดยกษานติบารมี วีรยบารมีและธยานบารมี  บารมีทั้ง 5
ประการนี้มีฐานะเปนการสั่งสมปญญา (ชฺานสํภาร) เพราะบารมีทั้งหมดนั้นทายที่สุดแลวก็รวมลง
ในปรัชญาบารมี (ปฺรชฺาปารมิตา)  ปรัชญาบารมีจึงมีความสําคัญกวาบารมีอ่ืนๆ เพราะการปฏิบัติ
ปรัชญาบารมีนี้ บุคคลยอมรูแจงสรรพสิ่งตามที่มันเปนจริง ปรัชญาบารมีเปนส่ิงที่ทําใหบารมีขอ
อ่ืนๆ มีความสมบูรณ  ดังขอความที่วา 

          ทานํ ศีลํ จ ปุณฺยสฺย ,  ปฺรชฺา ชฺานสฺย  สํภฺฤติะ , 
          ตฺรยํ จานฺยทฺทฺวยสฺยาป ปฺจาป  ชฺานสํภฺฤติะ ,  239 

          ทานและศีลเปนการสั่งสมความดี ปรัชญาเปนการสั่งสมความรู  
          บารมีอีก 3 ประการเปนการสั่งสม 2 อยางนี้ บารมีทั้ง 5 เปนการสั่งสมปญญา 

          ปุนะ ปฺรชฺายํา ปริณามนาตฺสรฺวาะ ปฺจ ปารมิตา ชฺานสํภาโร เวทิตวฺยะ, 240 

          บารมี 5 ทั้งปวง พึงทราบวาเปนการสั่งสมความรู เพราะรวมลงในปรัชญาบารมี 

 สรุปไดวา อสังคะยอมรับหลักการเรื่องบารมีทั้งหมดของนิกายมหายานดั้งเดิม หลักการ
เร่ืองบารมีทั้งหมดมิไดเปนเพียงการปฏิบัติที่เปนเรื่องของจริยธรรมเทานั้น แตหลักที่สําคัญที่สุดคือ
ปรัชญาบามี ซ่ึงบงบอกและสนับสนุนกระบวนการเรื่องบารมีทั้งหมดตั้งแตเร่ิมตน หลักการเรื่อง
บารมีทั้งหมดจะถูกหอหุมดวยโลกุตตรปญญาที่เกี่ยวของกับความจริงสูงสุด เปนการเขาใจอยางถอง
แทถึงสภาวะของสรรพสิ่ง ปรัชญาเปนสิ่งเดียวที่เกิดจากหลักการเรื่องบารมี และเปนผลสุดทายของ
การบําเพ็ญบารมีทั้งหมดดวย 
 หลักการเรื่องบารมีมีลักษณะเชนเดียวกันทั้งในนิกายมาธยมิกะและนิกายโยคาจาระ  
ความแตกตางกันของนิกายทั้งสองเปนพียงทฤษฏีเทานั้น เพราะทั้งสองนิกายมีจุดศูนยกลางอยูที่

                                                        
 239MSA. XVIII.39. 
 240MSA. XVIII.39 Commentary. 
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ปรัชญาซึ่งจะไดบรรลุก็ตอเมื่อรูแจงความจริงสูงสุดเทานั้น หลักการเรื่องบารมีไดรับการยอมรับจาก
พระพุทธศาสนาทุกนิกาย 241 

ทรรศนะเรื่องโยคภูมิ  
 โยคภูมิ หมายถึง ขั้นตอนของกระบวนการของการปฏิบัติจิต คําวา ภูมิ ไมใชระดับทาง
กายภาพของสิ่งที่มีอยู แตเปนขั้นตอนการพัฒนาจิตของพระโพธิสัตว อสังคะใหความสําคัญตอ
ความรู ซ่ึงมีความหมายเดียวกับนิรวาณหรือการตรัสรู  ไมเพียงแตยอมรับอํานาจของความรูที่
เปนโลกุตตระเทานั้น แตยังเนนวาการปฏิบัติโยคะเปนวิธีการสําคัญที่จะทําใหรูแจงสภาวะของ    
นิรวาณหรือการตรัสรู  อสังคะแสดงทรรศนะเรื่องโยคภูมิไวเพียงเล็กนอย โดยแสดงวา พระ
โพธิสัตวตองผานการพัฒนาดานจิต 10 ขั้นตอนเพื่อการบรรลุพุทธภาวะ คือ   

 1. ประมุทิตา (ปฺรมุทิตา) หมายถึง ในภูมินี้พระโพธิสัตวเปนผูทรงปราโมทยตอผลแหง
การที่ทรงอุบัติมาเปนเผาพันธุของพระพุทธเจา ตอความรักตอพระพุทธเจา ตอการที่ทรงอุทิศ
พระองคเพื่อสุขของผูอ่ืน ตอสรรพสัตวที่ไดทรงตั้งปณิธานชวยเหลือไวแลว ในภูมินี้ พระโพธิสัตว
ปราศจากความหวาดหวั่น ทรงชวยสรรพสัตว สอนธรรมแกเหลาสรรพสัตว พระโพธิสัตวในภูมินี้ 
จะไมทรงตั้งปณิธานเพื่อเปนพระพุทธเจาและเขาถึงนิรวาณะ แตทรงตั้งปณิธานเพื่อชวยเปลื้องทุกข
ใหแกสรรพสัตวอยางเดียว ดวยการตั้งปณิธานเชนนี้ ความปราโมทยยอมเกิดในพระทัยของ       
พระโพธิสัตว  ดวยเหตุนี้จึงเรียกวา  ประมุทิตา ดังขอความที่วา 

  ปศฺยตํา โพธิมาสนฺนํา สตฺตฺวารฺถสฺย จ สาธนํ  , 
  ตีวฺร อุตฺปทฺยเต โมโท มุทิตา เตน กถฺยเต .  242 
  เพราะการเห็นเหลาบุคคลผูเขาใกลตอการตรัสรู  
  และการทําประโยชนของสัตวใหสําเร็จ  
  ยอมเกิดความปราโมทยทันที เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวามุทิตา 

 2. วิมลา (วิมลา) หมายถึง พระโพธิสัตวเปนผูทรงปราศจากราคี ดวยการที่ทรงปฏิบัติแต
ความดีงามเพื่อสรรพสัตว การปฏิบัติขั้นตอนนี้พระโพธิสัตวยอมทําพระทัยของตนใหปราศจาก
มลทิน เปนขั้นตอนที่เปนความอิสระจากสิ่งที่เปนมลทินทุกชนิด ดังขอความที่วา 

 

                                                        
 241Ashok Kumar Chatterjee, The Yogācāra  Idealism , 167. 
 242MSA. XX-XXI.32. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

117

  เทาะ ศีลฺยาโภคไวมลฺยาทฺวิมลา ภูมิรุจฺยเต ,  243  
ภูมินี้เรียกวา วิมลา เพราะไมมีการประพฤติผิดศีลธรรม  

  และการทําจิตใหปราศจากมลทิน 

 3. ประภากรี (ปฺรภากรี) หมายถึง พระโพธิสัตวเปนผูทรงกระทําหรือประทานแสงสวาง 
อีกนัยหนึ่งหมายถึงพระองคเปนผูเห็นแจง หรือมีความสวางอยู และทรงมีความทนไดตอบุคคลและ
สภาพของสิ่งทั้งหลายเหลานั้นดวย ในภูมินี้พระโพธิสัตวเห็นแจงความไมเที่ยงแทของสรรพสิ่งและ
ทรงแสดงความไมเที่ยงแทของสรรพสิ่งตอสรรพสัตวดวย ดังขอความที่วา 

  มหาธรฺมาวภาสสฺย กรณาจฺจ ปฺรภากรี ,  244 
  ภูมินั้นเรียกวา ประภากรี เพราะทําการเผยแผการตรัสรูธรรม 

 4. อรจิษมตี (อรฺจิษฺมตี) หมายถึง ในภูมินี้พระโพธิสัตวยอมทําลายเกลศาวรณะ  
และเชญยาวรณะ ซ่ึงเปนรากเหงาของมลทินแหงจิต และเปนส่ิงปดกั้นการรูแจงนิรวาณ                     
ดังขอความที่วา 

  อรฺจิรภูตา ยโต ธรฺมา โพธิปกฺษาะ  ปฺรทาหกาะ , 
  อรฺจิษฺมตีติ ตทฺโยคาตฺสา ภูมิรฺทฺวยทาหตะ .  245 
  ธรรมที่เปนฝกฝายแหงการตรัสรู เปนเหมือนแสงสวาง ที่ทําการแผดเผา 
  ภูมินั้นเปนเหมือนแสงสวาง เพราะแผดเผาทวิภาวะ 

 5. ทุรชยะ (ทุรฺชย)  หมายถึง ในภูมินี้พระโพธิสัตวปราศจากการยึดมั่นถือมั่นหรือ
อุปาทาน  ทรงเห็นแจงสภาวะของความเหมือนกันกับสรรพสัตว (สมตาภาว) และไดตรัสรูโดย
บําเพ็ญวิปสสนาญาณ พระองคทรงมีชัยเหนือความทุกขทั้งปวง  จะไมทรงพายแพตอความทุกขอีก
ตอไป การบําเพ็ญวิปสสนาญาณของพระโพธิสัตวนั้นเปนเลิศกวาการบําเพ็ญเพียรทั้งปวง จึง
นับเปนความเพียรอันใครๆจะชนะไดโดยยาก ดังนั้น จึงเรียกวา  ทุรชยะ ดังขอความที่วา 

  ธีมทฺภิรฺชียเต ทุะขํ ทุรฺชยา เตน  กถฺยเต ,   246 

                                                        
 243MSA. XX-XXI.33. 
 244MSA. XX-XXI.33. 
 245MSA. XX-XXI.34. 
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  ความทุกขอันชนผูมีปญญาทั้งหลายชนะไดแลว  
เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา ทุรชยา 

 6. อภิมุขี  (อภิมุขี) หมายถึง ในภูมินี้พระโพธิสัตวทรงพบความจริงแทดวยการปฏิบัติ
ปรัชญาบารมี  ทรงรูแจงความไมมีอยูจริงแหงสรรพสิ่งและอหังการ เห็นความไมแตกตาง
ระหวางสังสารและนิรวาณ  และรูแจงสรรพสิ่งตามที่เปนจริง ดังขอความที่วา 

  อาภิมุขฺยาทฺ ทฺวยสฺเยห สํสารสฺยาป นิรฺวฺฤเตะ , 
  อุกฺตา หฺยภิมุขี ภูมิะ ปฺรชฺาปารมิตาศฺรยาตฺ  .  247 
  เพราะการเผชิญหนากับสิ่งทั้ง 2 คือ สังสารและนิรวาณ  
  เพราะเปนที่อาศัยของปรัชญาปารมิตา ภูมินี้จึงเรียกวา อภิมุขี 

 7. ทูรังคมา (ทูรํคมา) หมายถึง ในภูมินี้ พระโพธิสัตวไดรับความรูซ่ึงทําใหพระองคมี
วิถีทางเพื่อการหลุดพนของพระองคเอง ทรงไดรับนิรวาณ แตไมทรงเขาสูนิรวาณนั้น  เพราะ
พระองคทรงมีภาระในการชวยปลดเปลื้องสรรพสัตว ดังขอความที่วา 

  เอกายนปถศฺเลษาทฺ ภูมิรฺทูรํคมา มตา ,  248 
  ภูมิที่เรียกวา ทูรังคมา เพราะดําเนินไปในหนทางที่เปนทางเอก   

 ศัพทวา ทูรังคมา หมายถึง เปนผูไปไกล แสดงลักษณะของพระโพธิสัตววา เปนผูไม
เหน็ดเหนื่อย ทรงพาสรรพสัตวไปสูโพธิอันไกล ทรงพระเมตตากรุณานําพาผูไดรับทุกขไปสูความ
บรรเทา ไมวาสถานที่ใด เปนบารมีรวมผลของบารมีที่กลาวมาแลว เปนบารมีสวนที่ยิ่งใหญของ
พระโพธิสัตว แสดงวาพระองคทรงไดบําเพ็ญใกลถึงซ่ึงพุทธภาวะอันสมบูรณ 

 8. อจลา (อจลา) หมายความวา ในภูมินี้ พระโพธิสัตวเปนผูไมหวั่นไหวโยกโคลง 
เพราะเปนผูมีดวงพระทัยใสสะอาด มีความเปนหนึ่ง ปราศจากทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรู ไม
ถูกอวิทยาทําใหหลงได  ทรงรูแจงสภาวะความเปนเชนเดียวกันของสรรพสิ่ง ดังขอความที่วา 

  ทฺวยสํชฺาวิจลนาทจลา จ นิรุจฺยเต ,  249 
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  ภูมิที่เรียกวา อจลา เพราะไมหวั่นไหว เนื่องจากรูทวิภาวะ 

 9. สาธุมตี (สาธุมตี) หมายถึง ในภูมินี้ พระโพธิสัตวไดรับความรูความเขาใจอัธยาศัย
ของสรรพสัตว ทําใหพระองคทรงสั่งสอนพวกเขาตามอัธยาศัยของพวกเขา ทรงมีน้ําพระทัยดี 
เนื่องจากผลแหงความเปนผูไมหวั่นไหว จึงทรงเปนเผยแผธรรมแกสรรพสัตวดวยความไมลําเอียง
ใดๆ ดังขอความที่วา 

  ปฺรติสํวินฺมติสาธุตฺวาทฺ ภูมิะ สาธุมติ มตา ,  250 
  ภูมิที่เรียกวา สาธุมตี เพราะจิตใจดีที่เต็มเปยมดวยความรู 

 10. ธรรมเมฆา (ธรฺมเมฆา) หมายความวา ในภูมินี้พระโพธิสัตวทรงบรรลุพุทธภาวะที่
สมบูรณ  (พุทฺธตฺว) เมื่อพระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญบารมีมาถึงขั้นนี้ จะรูสึกวาพระองคไดมาถึงขั้น
สูงสุด ความเปนพุทธะไดมาถึงพระองคแลว อีกนัยหนึ่ง หมายถึง ทรงเปนเมฆแหงพระสัทธรรม 
หมายความวา พระธรรมเทากับฟากฟาซึ่งมีเมฆเปนเครื่องประดับ พระโพธิสัตวในภูมินี้เปรียบได
กับเมฆที่อยูใกลพระสัทธรรม ดังขอความที่วา 

  ธรฺมเมฆา ทฺวยวฺยาปฺเตรฺธรฺมากาศสฺย เมฆวตฺ ,  251 
  เมฆแหงธรรม ถูกเขาไปยึดครองโดยสิ่งทั้ง 2   

เปนเหมือนทองฟาแหงธรรมที่มีเมฆ 

 โยคภูมิเหลานี้บางครั้งเรียกวา วิหาร (วิหาร) เพราะพระโพธิสัตวทรงปฏิบัติตามและมี
ความยินดีในโยคภูมิเหลานี้ ดังขอความที่วา 

  วิวิเธ ศุภนิรฺหาเร รตฺยา วิหรณาตฺสทา , 
  สรฺวตฺร โพธิสตฺวานํา วิหารภูมโย มตาะ .  252 
  ภูมิเหลานี้ เรียกวา วิหาร เพราะพระโพธิสัตวคนพบวาเปนความยินดี 
  สําหรับการรูแจงส่ิงดีๆ หลายๆ อยาง 
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 ในคัมภีรโพธิสัตตวภูมิ (โพธิสตฺตฺวภูมิ)  วิหารหรือโยคภูมิเหลานี้เพิ่มจํานวนเปน 12 ภูมิ 
หรือบางครั้งก็เปน 13 โดยรวมพุทธภาวะเขาไปดวย 253  
 อสังคะไดยอโยคภูมิ 10 ขั้นตอนเหลานั้นใหเหลือ 5 ขั้นตอน ดังขอความที่วา 

  ลกฺษณา ปุนะ ปฺจวิธา  โยคภูมิะ , 254   
  โยคภูมิ มีลักษณะ 5 อยาง 

 1. อาธาระ (อาธาร) ไดแก การทําความเขาใจพระพุทธพจน  พระโพธิสัตวตองทําจิต
ของตนจดจอตอความรูที่พระพุทธเจาไดมอบให ดังขอความที่วา 

  ตตฺราธาโร นิษฺปนฺทธรฺโม โย พุทฺเธนาธิคโม เทศิตะ , 
  ส  ตสฺยาธิคมสฺย นิษฺปนฺทะ .  255  
  อาธาระ คือ การทรงไวซ่ึงธรรมอันตั้งมั่นที่พระพุทธเจาแสดงแลว 

 2. อาธานะ (อาธาน) ไดแก การกระทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคายถึงพระพุทธพจน
นั้น  ดังขอความที่วา 

  อาธานํ โยนิโศ มนสิการะ , 256   
  อาธาน คือ การทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย 

 3. อาทรศะ (อาทรฺศ) ไดแก พระโพธิสัตวตั้งมั่นเฉพาะตอจิตที่เปนแกนแทของพระองค
เอง โดยการกําจัดทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรู  เปนความสงบของจิตในสิ่งที่เปนแกนแทของ
ตน  ดังขอความที่วา 

  อาทรฺศะ จิตฺตสฺย ธาเตา สฺถานํ , 257   
  อาทรศ คือ การตั้งจิตไวในธาตุ (ธรฺมธาตุ)  

                                                        
 253Ashok Kumar Chatterjee, The Yogācāra  Idealism , 168. 
 254MSA. XI.42 Commentary. 
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 4. อาโลกะ (อาโลก) ไดแก การเห็นแจงสรรพสิ่งตามที่เปนจริงโดยการปฏิเสธความเปน
ส่ิงมีอยูภายนอก (externality) ของสรรพสิ่งเหลานั้น และยืนยันสิ่งที่เปนความจริงของมัน กลาวคือ
การเปนสิ่งเดียวกันกับจิต ในขั้นตอนนี้ความปราโมทยยอมเกิดขึ้นในพระทัยของพระโพธิสัตว ทรง
เห็นสรรพสิ่งตามความเปนจริง ปฏิเสธความเปนจริงโดยตัวเองของสรรพสิ่งที่ปรากฏ รูส่ิงที่มีอยู 
(สตฺ) และสิ่งที่ไมมีอยู (อสตฺ) ความจริงสูงสุดและความจริงสมมติโดยโลกุตตรปญญา   ดังขอความ
ที่วา 

  อาโลกะ สทสตฺตฺเวนารฺถทรฺศนํ โลโกตฺตรา ปฺรชฺา , 258 
  อาโลกะ คือ การเห็นความหมายของสิ่งที่มีอยู และส่ิงที่ไมมีอยู    
  เปนโลกุตตรปญญา 

 5. อาศรยะ (อาศรฺย) ไดแก ผลที่เกิดจากการเพิกถอนจากอาลยะ (อาลย) สภาวะนี้คือ        
นิรวาณ  พระโพธิสัตวบรรลุนิรวาณโดยการเพิกถอนการเปลี่ยนแปลงตอไปของอาลยะ  อสังคะ
สนับสนุนการเพิกถอนความเปลี่ยนแปลงของอาลยะ เพราะการเพิกถอนอาลยะจากการ
เปลี่ยนแปลงอีกตอไป จัดเปนผลลัพธขั้นสุดทายของการปฏิบัติโยคะ ดังขอความที่วา 

  อาศฺรย  อาศฺรยปราวฺฤตฺติะ , 259   
  อาศรยะ คือ การเพิกถอนสิ่งที่เปนบอเกิด 

 โยคภูมิเปนเพียงการอธิบายไปตามหลักทฤษฏีเทานั้น ประเด็นที่สําคัญ คือ                   
พระโพธิสัตวบําเพ็ญโยคภูมิเพื่อจุดมุงหมายสองประการ ไดแก การเปนพระพุทธเจาเพื่อท่ีจะชวย
สรรพสัตว และการบรรลุความจริงสูงสุดในปรัชญาบารมี 

                                                        
 258MSA. XI.42 Commentary. 
 259MSA. XI.42 Commentary. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 3 
การศึกษาเปรียบเทียบ 

เนื้อหาในคัมภรีมหายานสตูราลังการกับคัมภีรพระไตรปฎก 

 หลังจากไดศึกษาคัมภีรมหายานสูตราลังการ โดยเฉพาะสวนของเนื้อหาในคัมภีรมาแลว  
ในบทนี้ผูวิจัยจะศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะตางๆ ดังกลาวนั้นกับทรรศนะที่ปรากฏในคัมภีร
พระไตรปฎก ตามหัวขอที่สามารถเปรียบเทียบกันได คือ  ทรรศนะเรื่องความจริงสูงสุด  ทรรศนะ
เร่ืองโลก  ทรรศนะเรื่องความจริง  ทรรศนะเรื่องตถาคต  ทรรศนะเรื่องกาย  ทรรศนะเรื่องนิรวาณ  
ทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตว และทรรศนะเรื่องบารมี โดยจะเปรียบเทียบใหเห็นประเด็นที่แตกตาง
กันและคลายคลึงกัน ตามลําดับ   

ทรรศนะเรื่องความจริงสูงสดุ 
 ทรรศนะเรื่องความจริงสูงสุดหรือความจริงแท เปนทรรศนะที่แสดงไวในคัมภีรทั้งสอง 
โดยเฉพาะในคัมภีรมหายานสูตราลังการซึ่งเปนงานเขียนของนิกายโยคาจาระ  เปนประเด็นที่สําคัญ
อยางยิ่ง เพราะเปนประเด็นดานอภิปรัชญาที่พยายามอธิบายวา อะไรคือความจริงแทอยางสูงสุดของ
ปรัชญาสํานักนี้ สวนคัมภีรพระไตรปฎกแมไมเนนที่จะแสดงทรรศนะดานอภิปรัชญา แตก็มี
ประเด็นพอที่จะนํามาเปรียบเทียบกันไดบาง ดังตอไปนี้  

ประเด็นท่ีแตกตางกนั 
 ทรรศนะเรื่องความจริงสูงสุดในคัมภีรมหายานสูตราลังการและคัมภีรพระไตรปฎก มี
ความแตกตางกันในประเด็น ดังตอไปนี้ 

                    ทรรศนะเรื่องความจริงสูงสุดในคัมภีรมหายานสูตราลังการ  มีดังนี้ 
 1. จิตบริสุทธิ์ เปนสิ่งจริงแทที่มีอยูเพียงหนึ่งเดียว  
 2. จิตบริสุทธิ์ มีฐานะเปนสิ่งสัมบูรณที่มีอยูเองโดยไมตองอาศัยส่ิงอื่นเพื่อความมีอยู 
ปราศจากทวิภาวะหรือความสัมพันธระหวางผูรูและส่ิงที่ถูกรู 
 3. ส่ิงสัมบูรณ มีสภาวะที่พรรณนาไมได กําหนดคุณสมบัติไมได 
 4. ธรรมชาติที่แทจริงของสิ่งสัมบูรณ คือความบริสุทธิ์ในตัวเอง 
 5. ส่ิงสัมบูรณเปนสิ่งที่ไมสามารถพรรณนาไดดวยหลักการของเหตุผล  
 6. จิตบริสุทธิ์มีฐานะเปนความจริงสูงสุด เปนจริงแทและเปนนิรันดร 
 7. จิตบริสุทธิ์มีฐานะเปนแกนแท (ธรรมธาตุ) เปนบอเกิดของสรรพสิ่ง สรรพสิ่งใน
จักรวาลเกิดมาจากจิตเทานั้น 
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 ทรรศนะเรื่องความจริงสูงสุดในคัมภีรพระไตรปฎก  มีดังนี้ 
 1. ส่ิงที่เปนความจริงอยางประเสริฐ คือ อริยสัจ 4 ประการ ไดแก ทุกขอริยสัจ สมุทัย- 
อริยสัจ นิโรธอริยสัจและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ   อริยสัจทั้ง 4 ประการนี้ เปนของจริงแท  
ไมแปรผัน ไมเปนอยางอื่น ดังขอความในตถสูตร ที่วา 
 จตฺตารีมานิ  ภิกฺขเว อริยสจฺจานิ ฯ กตมานิ จตฺตาริ ฯ ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ทุกฺขสุมทโย 
อริยสจฺจํ  ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจํ ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสจฺจํ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ 
อริยสจฺจานิ ตถานิ อวิตถานิ อนฺถานิ ตสฺมา อริยสจฺจานีติ วุจฺจนฺติ ฯ1   
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความจริงอันประเสริฐ 4 อยางเหลานี้ ฯ ส่ิง 4 อยาง เปนไฉน ฯ ส่ิงนี้
ความจริงแท คือ ทุกข ความจริงแทคือเหตุใหทุกขเกิด ความจริงแทคือความดับทุกข ความจริงแท
คือขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ฯ อริยสัจ 4 เหลานี้แล เปนของจริงแท ไมแปรผัน ไมเปนอยางอื่น 
เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา อริยสัจ ฯ 
 2. ส่ิงจริงแทอีกประการหนึ่งก็คือ หลักปฏิจจสมุปบาท คือหลักการที่วาสิ่งทั้งหลายอิง
อาศัยกันและกันเกิดขึ้น ดังขอความที่วา  
 อิติ โข ภิกฺขเว ยา ตตฺร ตถตา อวิตถตา อนฺถตา อิทปฺปจฺจยตา อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว 
ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ฯ2  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความจริงแท (ตถตา) ความไมคลาดเคลื่อน (อวิตถตา) ความไมเปน
อยางอื่น (อนฺตา) มูลเหตุอันแนนอนในธาตุอันนั้น (อิทปฺปจฺจยตา) ภาวะที่ส่ิงทั้งหลายเปนไป
ตามเหตุปจจัยดังพรรณนามาฉะนี้แล เราเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท ฯ  
 3. ส่ิงที่เปนความจริงแทอีกประการหนึ่งคือ หลักไตรลักษณ ที่เรียกวาธรรมนิยามตา   
ดังขอความที่วา 
 อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ตา ว สา ธาตุ ธมฺมฏตตฺตา 
ธมฺมนิยามตา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา ฯลฯ สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา ฯลฯ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ตํ  
ตถาคโต อภิสมฺภุชฺฌติ อภิสเมติ อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ปฺเปติ ปฏเปติ       
วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ ฯ3   
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคต เกิดขึ้นก็ตาม ไมเกิดขึ้นก็ตาม ธาตุนั้น คือ ความตั้งอยูตาม
ธรรมดา  ความเปนไปตามธรรมดา  ก็คงตั้งอยูอยางนั้น  ตถาคตรู บรรลุธาตุนั้นวา  สังขารทั้งปวงไม

                                                        
1สํ.มหา. 19/1707/545. 
2สํ.นิ. 16/61/31-32. 
3องฺ.ติก. 20/576/368. 
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เที่ยง... สังขารทั้งปวงเปนทุกข... สังขารทั้งปวงมิใชตัวตน  คร้ันรูแลว บรรลุแลว จึงบอก แสดง 
บัญญัติ กําหนด เปดเผย จําแนก ทําใหงายวา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง... สังขารทั้งปวงเปนทุกข... 
สังขารทั้งปวงไมใชตัวตน ฯ  
 ทรรศนะเรื่องความจริงสูงสุดในคัมภีรทั้งสองมีความแตกตางกันอยางชัดเจน กลาวคือ 
คัมภีรมหายานสูตราลังการเนนแสดงเรื่องความจริงที่เปนประเด็นทางอภิปรัชญา จึงมีการแสดง
ลักษณะของสิ่งที่ เปนความจริงสูงสุดวาคือจิตสัมบูรณ ที่มีอยู เอง เปนนิรันดร เปนสิ่งที่ไม
เปลี่ยนแปลง สรรพส่ิงในจักรวาลไมใชส่ิงที่เปนจริง เปนเพียงผลผลิตของจิตเทานั้น สวนคัมภีร
พระไตรปฎกเนนสอนความจริงแทที่เปนประโยชน สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได  เปน
ความจริงแทที่เปนสภาวะของสรรพสิ่งที่มีในธรรมชาติ  ไมใชความจริงที่เปนบอเกิดของจักรวาล 
ดังนั้น ความจริงแทในคัมภีรพระไตรปฎกจึงเปนความจริงที่เปนลักษณะที่แทจริงของสรรพสิ่ง นั่น
คือเร่ืองอริยสัจ 4 จะเห็นไดจากพระพุทธพจนที่แสดงใหเห็นถึงการไมใสใจถึงประเด็นที่เปนปญหา
ดานอภิปรัชญา เพราะเปนปญหาที่ไมเกิดประโยชน  
 หลักปฏิจจสมุปบาท  และหลักไตรลักษณ ก็เชนเดียวกัน เปนความจริงที่เปนประโยชน  
เพราะอธิบายสภาวะที่แทจริงของสรรพสิ่ง  ดังนั้น ประเด็นที่แตกตางกันอยางชัดเจนระหวาง
ทรรศนะเรื่องความจริงสูงสุดของคัมภีรทั้ง 2 จึงอยูที่คัมภีรมหายานสูตราลังการเนนประเด็นดาน
อภิปรัชญา แตคัมภีรพระไตรปฎกไมเนนประเด็นดานอภิปรัชญา 

ประเด็นท่ีคลายคลึงกัน 
 จากการศึกษาพบวา ทรรศนะเรื่องความจริงแทในคัมภีรทั้งสองไมมีความคลายคลึงกัน 
เนื่องจากนิกายเถรวาทยึดมั่นในคําสอนดั้งเดิม  ไมนิยมตีความพุทธวจนะ จึงไมมีประเด็นดาน
อภิปรัชญาที่เปนการกลาวถึงความจริงแท     เปนเพียงการแสดงใหเห็นสภาพที่แทจริงของสรรพสิ่ง
ในโลก  ไมไดสอนวาอะไรคือความจริงที่เปนแกนแท  เปนอมตะ  และเปนบอเกิดของสรรพสิ่ง
เหมือนสํานักปรัชญาอ่ืนๆ   นอกจากนี้ทรรศนะตางๆ ที่ปรากฏในคัมภีรมหายานสูตราลังการก็เกิด
จากการตีความทางปรัชญาของอสังคะ จึงไมใชเรื่องแปลกที่ทรรศนะเรื่องความจริงสูงสุด จะมี
เนื้อหาดานอภิปรัชญาในฐานะสิ่งที่เปนจริงแทเพียงอยางเดียว เปนสิ่งที่ไมสามารถพรรณนาสภาวะ
ได  พรรณนาคุณสมบัติไมได  การพรรณนาสภาวะของสิ่งที่เปนความจริงสูงสุดจึงใชการปฏิเสธ  
เพราะถาไมใชการปฏิเสธในการพรรณนาถึงลักษณะของสิ่งสูงสุด  ก็จะสามารถกําหนดลักษณะ
ของสิ่งสูงสุดได เมื่อเปนเชนนั้น ความเปนสิ่งสูงสุดก็จะหมดไป 
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ทรรศนะเรื่องโลก   
 เมื่อกลาวถึงส่ิงสูงสุดแลว ก็จําเปนที่จะตองตอบคําถามของบุคคลผูมีความสงสัยวา เมื่อ
จิตเปนส่ิงสัมบูรณ เปนความจริงแทเพียงอยางเดียว แลวส่ิงที่ปรากฏตอประสาทสัมผัสคือโลกทาง
กายภาพที่เราดํารงชีวิตอยูนี้มันคืออะไร เกิดขึ้นไดอยางไร ในคัมภีรมหายานสูตราลังการจึงได
กลาวถึงทรรศนะเรื่องสิ่งที่ปรากฏไวในฐานะเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับส่ิงสัมบูรณ  สวนในคัมภีร
พระไตรปฎกแมจะไมกลาวถึงทรรศนะเรื่องโลกหรือส่ิงที่ปรากฏไวเปนประเด็นเฉพาะ เพราะไม
เนนประเด็นดานปรัชญาดังที่กลาวมาแลวขางตน  แตก็มีประเด็นที่พอจะนํามาเปรียบเทียบกับ
ทรรศนะเรื่องโลกหรือส่ิงที่ปรากฏทางกายภาพ ในคัมภีรมหายานสูตราลังการได มีดังตอไปนี้  

ประเด็นท่ีแตกตางกนั 
 ทรรศนะเรื่องโลกหรือส่ิงที่ปรากฏทางกายภาพในคัมภีรมหายานสูตราลังการและคัมภีร
พระไตรปฎก มีความแตกตางกันในประเด็น ดังตอไปนี้ 

 ทรรศนะเรื่องโลกหรือส่ิงที่ปรากฏทางกายภาพ ในคัมภีรมหายานสูตราลังการ มีดังนี้  
 1. โลกทางกายภาพ หรือส่ิงที่ปรากฏ ไดแก ส่ิงที่ปรากฏในการรับรูของมนุษย 
 2. โลกทางกายภาพที่ปรากฏ ไมไดมีอยูอยางเปนอิสระจากจิต แตเปนผลผลิตทางจิต 
 3. เมื่อกลาวโดยลักษณะที่เปนแกนแท โลกทางกายภาพที่ปรากฏเปนสิ่งเดียวกันกับจิต 
 4.โลกทางกายภาพที่ปรากฏ ไมใชส่ิงที่มีอยูจริง แตเปนเพียงการจินตนาการเปน
ความสัมพันธระหวางผูรูและส่ิงที่ถูกรูเทานั้น 
 5. โลกทางกายภาพที่ปรากฏ มีจิตเปนบอเกิด มีแกนแทคือจิต 

 ทรรศนะเรื่องโลกหรือส่ิงที่ปรากฏทางกายภาพในคัมภีรพระไตรปฎก มีดังนี้ 
 1. โลกทางกายภาพ หรือส่ิงปรากฏไมใชมโนภาพของจิต จิตกับโลกทางกายภาพเปน
ความจริงคนละหนวย จิต (มโน) เปนส่ิงหนึ่งตางหากจากธรรมทั้งหลายซึ่งหมายถึงสิ่งตางๆ ที่จิต
รับรู    
 2. โลกทางกายภาพที่ปรากฏ ไมใชเนื้อสารที่เปนวัตถุ ไมยอมรับวามีจิตที่เปนแกนแท 
แตในการอธิบายเรื่องโลกทางกายภาพที่ปรากฏนั้นใชหลักปฏิจจสมุปบาท ไตรลักษณ
และขณิกทรรศนะ  
 3. ภายในความเปลี่ยนแปลงของโลกทางกายภาพ ไมมีส่ิงใดคงที่ ไมวาจะเปนเนื้อสาร 
หรือภาวะทางนามธรรมที่ละเอียดประณีต  
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 4. แมพุทธปรัชญาเถรวาทจะไมยอมรับแนวคิดแบบอัตถิกทิฏฐิที่เชื่อวาโลกมีอยู
และนัตถิกทิฏฐิที่เชื่อวาโลกไมมีอยู แตก็มองวาแนวคิดที่วาโลกมีอยูนั้นมีความเปนจริงมากกวา
ความคิดที่วาโลกไมมีอยูจริงตามทรรศนะที่ปรากฏในคัมภีรมหายานสูตราลังการ   เพราะการกลาว
วาโลกเปนสิ่งที่มีอยูนั้นสามารถเปนที่ยอมรับของชนทั่วไปไดมากกวาที่จะบอกวาโลกไมมีอยูจริง 
เปนเพียงการจินตนาการ เปนผลผลิตของจิต ซ่ึงเปนทรรศนะที่ขัดตอความรูสึกของคนทั่วไป  
 5. โลกทางกายภาพประกอบขึ้นจากธาตุส่ี คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ที่เกิดและดับตอเนื่องเปน
ปจจัยตลอดเวลา  ธาตุเหลานี้ไมใชเนื้อสาร และมีอายุการดํารงอยูไมนาน  ดังนั้น โลกจึงวางเปลา      
หาแกนสารไมได อยูระหวางความมีอยูและไมมีอยู    

ประเด็นท่ีคลายคลึงกัน 
 ประเด็นที่เปนความเห็นรวมกันระหวางคัมภีรทั้งสองคือ  การยอมรับวา โลกไมใชเนื้อ
สาร  เพราะในคัมภีรมหายานสูตราลังการ  อสังคะไดแสดงทรรศนะไววา โลกเปนส่ิงที่ไมมีอยูจริง 
เปนเพียงการจินตนาการ เปนเพียงผลผลิตของจิตเทานั้น สวนคัมภีรพระไตรปฎกก็แสดงทรรศนะ
ไวเชนเดียวกันวา  โลกประกอบขึ้นจากธาตุที่มีสภาวะไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  ดํารงอยูเพียง
ครูเดียว  อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นตลอดเวลา จึงไมมีส่ิงที่เปนตัวตนถาวร คือ เปนความวางเปลา 
ตางแตวาคัมภีรมหายานสูตราลังการปฏิเสธความมีอยูจริงของโลกแตยอมรับความมีอยูจริงของจิต
สัมบูรณ  แตในคัมภีรพระไตรปฎกปฏิเสธทรรศนะเชนนั้น โดยแสดงวาไมมีส่ิงที่เปนอัตตา ที่เปน
ความจริงเที่ยงแทใดๆ  
 ผูวิจัยมีความเห็นวา ทรรศนะเรื่องโลกทางกายภาพหรือส่ิงที่ปรากฏในคัมภีรมหายาน      
สูตราลังการเปนความพยายามที่จะสนับสนุนทรรศนะเรื่องสิ่งที่เปนความจริงสูงสุดคือจิตบริสุทธิ์
เทานั้น โดยการอธิบายวาโลกเปนเพียงการรับรูของจิต เมื่อสืบคนไปแลวก็ไมใชส่ิงใดแตคือจิต  
โลกทางกายภาพหรือส่ิงที่ปรากฏนั้นคือลักษณะที่มีมลทินของจิต เพราะอํานาจของอวิทยา               
เมื่อกําจัดอวิทยาไดแลว  ก็จะพบวา  ส่ิงที่เขาใจวาเปนโลกก็คือจิต ที่เกี่ยวของกับความสัมพันธ
ระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรูนั่นเอง เพราะหากไมมีการอธิบายเรื่องโลกทางกายภาพหรือส่ิงที่ปรากฏก็
ตองเผชิญกับความสงสัยของผูคนตลอดไปวา โลกคืออะไร แตแมจะกลาวถึงทรรศนะเรื่องโลก กไ็ม
พนที่จะกลาวเพื่อสนับสนุนความสูงสุดของจิตบริสุทธิ์ซ่ึงเปนประเด็นที่มีความสําคัญในคัมภีร
มหายานสูตราลังการ สวนในคัมภีรพระไตรปฎกพยายามที่จะอธิบายสภาวะที่แทจริงของโลกทาง
กายภาพวาไมเที่ยง เปนทุกข และไมมีตัวตนที่ถาวร โลกหมายถึงส่ิงที่มีความแตกสลายเปน
ธรรมชาติ  บางครั้งก็อธิบายวา โลกหมายถึง อายตนะ 12 4  ที่มีความหมายเทากับจิต เจตสิก รูปหรือ
                                                        

4ที.ปา. 11/ 304-305/ 255. 
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ขันธ 5 ซ่ึงเปนสังขตธรรมที่มีการปรากฏขึ้น ปรากฏการดับสลาย และขณะดํารงอยูก็ปรากฏความ
แปรเปลี่ยนตลอดเวลา แมโลกจะมีอยูจริง ไมใชการจินตนาการ แตโลกก็ไมใชเนื้อสาร จึงไมคงที่ 
หรือเที่ยงแทตามทรรศนะของนิกายโยคาจาระ 

ทรรศนะเรื่องความจริง 
 การอธิบายถึงสิ่งที่เปนจริงและสิ่งที่ปรากฏ นับเปนส่ิงที่จําเปนเพราะปรัชญาทุกสํานัก
ตองการที่จะอธิบายความจริงในโลกซึ่งเปนประเด็นปญหาที่ทุกคนตางตองการจะทราบ เปนขอ
สงสัยในใจของมนุษยทุกคน   ดังนั้น ทรรศนะเรื่องความจริงจึงเปนอีกเรื่องหนึ่งที่กลาวไวในคัมภีร
มหายานสูตราลังการและคัมภีรพระไตรปฎก  มีประเด็นที่จะนํามาศึกษาเปรียบเทียบ ดังตอไปนี้ 

ประเด็นท่ีแตกตางกนั 
 ทรรศนะเรื่องความจริงในคัมภีรมหายานสูตราลังการและคัมภีรพระไตรปฎก มีความ
แตกตางกันในประเด็น ดังตอไปนี้ 

 ทรรศนะเรื่องความจริงในคมัภีรมหายานสูตราลังการ มีดังนี ้
 1. ความจริงมี 2 อยางคือ สังวฤติสัตยะ และปรมารถสัตยะ  
 2. สังวฤติสัตยะ  คือ ความจริงสมมติ  ไดแก ส่ิงที่ปรากฏตางๆ ในโลก  เปนสิ่งที่ไมมีอยู
จริง เปนเพียงการจินตนาการ เปนผลผลิตของจิต 
 3. ปรมารถสัตยะ  คือ ความจริงสูงสุด  เปนสิ่งที่อยูเหนือปรากฏการณ  เปนความจริงที่
เปนโลกุตตระ  เปนสิ่งที่ไมมีสาเหตุ   เปนจริงแทในตัวเอง 
 4. แมความจริงจะแบงเปน 2 อยาง  แตโดยลักษณะที่แทจริง  ก็เปนสิ่งเดียวกันเพราะ
ปรมารถสัตยะเปนแกนแทของสังวฤติสัตยะ   การไมมีอยูของสังวฤติสัตยะก็คือการปรากฏของ           
ปรมารถสัตยะ 
 5. ความจริงทั้ง 2 ระดับแบงอธิบายใหละเอียดออกเปน 3 อยางคือ  
  5.1 ปริกัลปตะ ไดแก ส่ิงถูกรูที่ไมมีความเปนจริง เปนเพียงการจินตนาการ
วามี เปนเพียงภาพมายาหรือส่ิงลวงตา  
  5.2  ประตันตระ ไดแก ลักษณะที่เปนปรากฏการณของสิ่งจริงแทที่มีฐานะ
เปนผูรูหรือจิตที่มีในแตละบุคคล 
  5.3  ปรินิษปนนะ ไดแก ส่ิงที่เปนความจริงแท หรือจิตบริสุทธิ์ที่ไมมีฐานะ
เปนผูรูและส่ิงที่ถูกรู 
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 6.  ความจริงที่เปนปริกัลปตะและประตันตระ คือ ความจริงสมมติ เปนสังวฤติสัตยะ   
สวนปรินิษปนนะ คือ ปรมารถสัตยะ 

 ทรรศนะเรื่องความจริงในคัมภีรพระไตรปฎก มีดังนี้  
 1. ความจริงมี 2 ระดับ สมมติสัจและปรมัตถสัจ5 
 2. สมมติสัจ คือ ความจริงโดยสมมติ คือ ความจริงตามมติที่มีรวมกันหรือยอมรับ
รวมกัน เปนเครื่องมือส่ือสาร พอใหสําเร็จประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน คน สัตว ส่ิงของ คนดี 
คนชั่ว เปนตน บางทีเรียกวา โวหารสัจ ความจริงโดยโวหาร หรือโดยสํานวนพูด 
 3. ปรมัตถสัจ คือ ความจริงโดยปรมัตถ ความจริงตามความหมายสูงสุด    หรือตาม
ความหมายแทที่ตรงตามสภาวะ ส่ิงที่เปนจริงโดยปรมัตถ เชน นามธรรม เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ หรือจิต เจตสิก รูป นิพพาน ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย เปนตน6           

จะเห็นไดวา แมในคัมภีรทั้งสองจะแบงความจริงออกเปน 2 อยางเชนเดียวกัน แตก็มี
ความแตกตางกัน เพราะความจริงปรมัตถหรือปรมัตถสัจในคัมภีรพระไตรปฎกมีฐานะเปนเพียง         
สังวฤติสัตยะหรือความจริงสมมติ และเปนเพียงความจริงในระดับประตันตระตามทรรศนะของ
คัมภีรมหายานสูตราลังการ เทานั้น  นอกจากนี้ ในคัมภีรพระไตรปฎก ความจริงสมมติมีความหมาย
เพียงส่ิงที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุมูลฐาน จึงมีการสมมติเรียกวาเปนสิ่งนั้นสิ่งนี้เทานั้น แมแต
หลักการเรื่องอริยสัจ 4  และหลักการปฏิจจสมุปบาทที่มีฐานะเปนปรมัตถสัจ ก็เปนเพียงการแสดง
ลักษณะที่แทจริงของสรรพสิ่ง  ดังนั้น สมมติสัจและปรมัตถสัจในคัมภีรพระไตรปฎกจึงมีฐานะเปน
เพียงสมมติสัจจะตามทรรศนะของคัมภีรมหายานสูตราลังการ  

ประเด็นท่ีคลายคลึงกัน 
 ผูวิจัยมีความเห็นวา ประเด็นที่คลายคลึงกัน คือ คัมภีรทั้งสองยอมรับความจริง 2 ระดับ 
คือ สมมติสัจและปรมัตถสัจ และมีทรรศนะตรงกันวา ส่ิงที่เปนสมมติสัจ เปนสิ่งที่ไมมีอยูจริง เปน
เพียงส่ิงสมมติเทานั้น 
 สวนประเด็นที่แตกตางกันอยางแทจริงของทรรศนะเรื่องความจริงในคัมภีรทั้งสอง  คือ  
จุดมุงหมายในการแสดงทรรศนะเรื่องความจริง  เพราะในคัมภีรมหายานสูตราลังการ  มีจุดมุงหมาย
ที่จะเนนความเปนจริงสูงสุดของสิ่งสัมบูรณหรือจิตบริสุทธิ์ การปฏิเสธความมีอยูจริงของสมมติสัจ

                                                        
5อภ.ิก. 37/1-190/1-83. 
6พระธรรมปฎก, พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพครั้งที่ 11 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

ดวงแกว, 2544), 41.  
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ก็เปนเพียงการใหความสําคัญแกส่ิงสัมบูรณ เปนการเนนที่จะแสดงทรรศนะดานอภิปรัชญา  สวน
ในคัมภีรพระไตรปฎกแสดงเรื่องความจริง 2 ระดับก็เพื่อใหรูเทาทันความเปนจริงของสรรพสิ่งวามี
ลักษณะเปนอยางไรมากกวาที่จะแสดงวาอะไรคือความจริงสูงสุด เพื่อไมใหยึดติดในสิ่งที่เปนเพียง
การสมมติที่ทําใหเกิดความหลงผิดที่เปนเหตุใหเกิดความทุกข เพราะไมมีส่ิงใดที่เปนจริงถาวรได 
เพราะฉะนั้น จึงเนนที่จะใหบุคคลเขาใจสรรพสิ่งตางๆ ไดอยางถองแทเทานั้น 
 ในคัมภีรมหายานสูตราลังการ แมจะอธิบายความจริงเปน 3 อยาง แตก็เปนความจริงอัน
เดียวกันคือส่ิงสัมบูรณหรือจิตเทานั้น ไมมีความจริงใดเปนจริงหรือเท็จโดยสวนเดียว เพราะความ
จริงที่เปนประตันตระไมใชความจริงที่ต่ํากวาความจริงระดับปรินิษปนนะ แตมันคือปรินิษปนนะ 
เมื่อกําจัดการจินตนาการที่ครอบงําการเปลี่ยนแปลงของมันไดแลว สวนในคัมภีรพระไตรปฎก
ความจริงทั้งสองระดับเปนสภาวะที่แทจริงของสรรพสิ่งที่มีในโลก เปนการอธิบายถึงสภาวะของ
สรรพสิ่งที่มองกันคนละระดับเทานั้น 

ทรรศนะเรื่องตถาคต 
 ทรรศนะเรื่องตถาคตในคัมภีรมหายานสูตราลังการและคัมภีรพระไตรปฎก มีประเด็นที่
สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได ดังตอไปนี้  

ประเด็นท่ีแตกตางกัน 
 ทรรศนะเรื่องตถาคตในคัมภีรมหายานสูตราลังการและคัมภีรพระไตรปฎก มีความ
แตกตางกันในประเด็น ดังตอไปนี้ 

 ทรรศนะเรื่องตถาคตในคัมภีรมหายานสูตราลังการ  มีดังนี้ 
 1.ทรรศนะเรื่องตถาคตเกิดจากความจําเปนที่ตองอธิบายการเกี่ยวของกันของสิ่งที่เปน
ความจริงสูงสุดกับสิ่งที่ปรากฏ เพราะปรัชญาโยคาจาระแยกสิ่งที่เปนความจริงสูงสุดออกจากสิ่งที่
ปรากฏ 
 2. ตถาคตมีฐานะเปนบุคคลผูรูความจริงสูงสุด และเปนผูเปดเผยความจริงสูงสุดนั้น 
ตถาคตมีฐานะเปนสื่อกลางที่เชื่อมตอระหวางความจริงสูงสุด และสรรพสิ่งที่ปรากฏในโลก 
 3. ตถตา คือความจริงสูงสุดที่ไมมีรูปปรากฏ ไมมีตัวตน แตอาศัยความกรุณา จึงสราง
รูปมนุษยขึ้นมา นั่นคือตถาคต   ตถาคตจึงมีสองภาค คือ ภาคที่เปนความจริงสูงสุดและภาคที่เปน
ปรากฏการณ กลาวคือ ตถาคตเปนสิ่งเดียวกันกับตถตา  แตมีรูปเปนมนุษย  ตถตาซึ่งเปนบอเกิดของ
ตถาคต จึงเรียกวา ตถาคตครรภ 
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 4.  ตถาคต มีรูปรางของบุคคล แตเปนบุคคลที่หลุดพนแลว  ตถาคตจึงมีความรูเกี่ยวกับ
ผูรู   ส่ิงที่ถูกรูและสรรพสิ่ง รูส่ิงที่เปนจริงและสิ่งที่ไมเปนจริง รูธรรมชาติที่แทจริงของสรรพสิ่งที่
ปรากฏในโลก   แมตถาคตจะมีอยูในปรากฏการณและเปนรูปปรากฏก็ตาม 
 5. ตถาคตมีสวนประกอบที่สําคัญ 2 อยางคือ สวนที่เปนปุณยสัมภาระ เปนสวนที่
ตถาคตทําความดีดวยการชวยเหลือมวลมนุษย และสวนที่เปนชญานสัมภาระ เปนสวนที่ตถาคตรู
แจงสรรพสิ่งความเปนจริง ไมตกอยูใตอํานาจของกิเลส  
 6. ตถาคต อุบัติมาแลวนับไมถวน ถามองในแงที่เกี่ยวของกับโลก แตถามองในแง         
โลกุตตระ  ตถาคตไมมีกาย ไมมีรูปปรากฏ   รูปกายเปนสิ่งที่แตกสลายตามกาลเวลา   ตถาคตจึงมี
เพียงหนึ่งเดียว คือกายที่เปนอมตะของพระพุทธเจา 
 7. ตถาคตมีฐานะเปนเทพ  จึงมีคุณสมบัติพิเศษ คือความรูและความกรุณา 
 8. ตถาคตมีความรู  4 ประการคือ ความรูที่สะทอนใหตถาคตเห็นวาเปนสิ่งเดียวกับ       
ตถตา (อาทรฺศชฺาน)   ความรูวาทุกอยางเทาเทียมกัน (สมตาชฺาน)   ความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับส่ิง
ตางๆ โดยปราศจากความสงสัย (ปฺรตฺยเวกฺษาชฺาน) และความรูที่ใชในการเนรมิตกายของตถาคต
ไมมีขอบเขตจํากัดเพื่อใชในการชวยเหลือสรรพสัตว (กฺฤตานุษฺานชฺาน) 

 ทรรศนะเรื่องตถาคตในคัมภีรพระไตรปฎก  มีดังนี้  
 1.ทรรศนะเรื่องตถาคต มิไดมีจุดประสงคดานปรัชญาเหมือนในคัมภีรมหายานสูตราลัง
การ    ตถาคตในคัมภีรพระไตรปฎก จึงหมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจาผูประเสริฐกวามนุษย
ธรรมดาทั่วไปในโลก  มิใชรูปปรากฏของความจริงสูงสุด  ดังขอความที่แสดงไวในคัมภีร
พระไตรปฎก วา 
 อิติ โข จุนฺท อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ ตถาคโต กาลวาที สจฺจวาที ภูตวาที 
อตฺถวาที ธมฺมวาที วินยวาที ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจติ ฯ 7  
 จุนทะ ดวยเหตุนี้ เพราะตถาคตเปนกาลวาที (ตรัสในเวลาที่เหมาะสม) สัจจวาที           
(ตรัสความเปนจริงแหงสรรพสิ่ง) ภูตวาที (ตรัสสภาวะที่เปนจริง) อัตถวาที (ตรัสปรมัตถนิพพาน) 
ธัมมวาที (ตรัสมรรคธรรมและผลธรรม) วินยวาที  (ตรัสวินัยที่มีการสํารวมเปนตน) ในธรรมทั้งที่
เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน ฉะนั้น ชาวโลกจึงเรียกวา ตถาคต ฯ  
 ยฺจ โข จุนฺท สเทวกสฺส โลกสฺส สมารกสฺส สพฺรหฺมกสฺส สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย 
สเทวมนุสฺสาย ทิฏฐํ สุตํ มุตํ วิฺญาตํ ปตฺตํ ปริเยสิตํ อนุวิจริตํ มนสา สมฺมา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธํ 
ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจติ ฯ ยฺจ จุนฺท รตฺตึ ตถาคโต อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌติ ยฺจ รตฺตึ 
                                                        

7ที.ปา. 11/119/148. 
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อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายติ ยํ เอตสฺมึ อนฺตเร ภาสติ ลปติ นิทฺทิสติ สพฺพนฺตํ ตเถว จ 
โหติ โน อฺถาติ ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจติ ฯ ยถาวาที จุนฺท ตถาคโต ตถาการี ยถาการี ตถาวาที อิติ 
ยถาวาที ตถาการี ยถาการี ตถาวาที วา ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจติ ฯ ยํ สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก 
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย ตถาคโต อภิภู อนภิภูโต อฺทตฺถุทโส วสวตฺตี ตสฺมา 
ตถาคโตติ วุจฺจติ ฯ 8     
 เพราะตถาคตตรัสรูรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดฟง อารมณที่ไดทราบ ธรรมารมณที่รูแจง ที่
ชาวโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและ
มนุษยบรรลุ แสวงหา  ตรองตามดวยใจทั้งหมด  ฉะนั้น ชาวโลกจึงเรียกวา  ตถาคต ฯ 
 เพราะตถาคต ตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใด ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสส 
นิพพานธาตุในราตรีใด ในระหวางยอมภาษิต กลาวแสดงคําใด  คํานั้นทั้งหมดเปนจริงอยางนั้น ไม
เปนอยางอื่น ฉะนั้น ชาวโลกจึงเรียกวา ตถาคต ฯ 
 เพราะตถาคตกลาวอยางใดก็ทําอยางนั้น ทําอยางใดก็กลาวอยางนั้น ตถาคตกลาวอยาง
ใดก็ทาํอยางนั้น ทําอยางใดก็กลาวอยางนั้น ดวยประการฉะนี้ ฉะนั้น ชาวโลกจึงเนียกวา ตถาคต ฯ 
 เพราะตถาคตเปนผูยิ่งใหญ ไมมีใครขมเหงได เห็นถองแท เผยแผอํานาจไปในโลก 
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย 
ฉะนั้น ชาวโลก จึงเรียกวา ตถาคต ฯ  
 2. ตถาคต มีฐานะเปนมนุษยผูมีคุณสมบัติเหนือมนุษยธรรมดา ดังขอความที่ปรากฏใน
คัมภีรพระไตรปฎก ดังตอไปนี้ 
 ภควา ชานํ ชานาติ ปสฺสํ ปสฺสติ จกฺขุภูโต าณภูโต ธมฺมภูโต พฺรหฺมภูโต วตฺตา ปวตฺตา 
อตฺถสฺส นินฺเนตา อมตสฺส ทาตา ธมฺมสฺสามิ ตถาคโต9 ฯลฯ  
 พระผูมีพระภาค เปนผูมีพระจักษุ มีพระญาณ มีธรรม เปนพรหม เปนผูเผยแผ ประกาศ
ขยายเนื้อความ เปนผูใหอมตธรรม เปนเจาของธรรม  เปนพระตถาคต ฯ 
 อิธ ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู 
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควา10 ฯลฯ  

                                                        
8ที.ปา. 11/120/148-149, ขุ.จ.ู  30/83/291-292. 
9ม.มู. 12/247/225. 
10ม.มู. 12/332/341. 
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 ตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ เปนอรหันต ตรัสรูดวยตนเองโดยชอบ เพียบพรอมดวย
วิชชาและจรณะ ไปดี รูแจงโลก เปนสารถีฝกผูที่ควรฝกไดอยางยอดเยี่ยม เปนศาสดาของเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย เปนพระพุทธเจา เปนพระผูมีพระภาค ฯ 
 อิเมสํ โข ภิกฺขเว จตุนฺนํ อิทฺธิปาทานํ ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา ตถาคโต เอวํ มหิทฺธิโก เอวํ 
มหานุภาโว ฯ11  
 ภิกษุทั้งหลาย  ตถาคตมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากอยางนี้ เพราะอิทธิบาท 4 ประการนี้ที่
ตถาคตเจริญ ทําใหมากแลว ฯ  
 อิเมสฺจ ปน ภิกฺขเว จตุนฺนํ อิทฺธิปาทานํ ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา ตถาคโต อเนกวิหิตํ 
อิทฺธิวิธํ ปจฺจนุโภติ เอโกป หุตฺวา พหุธา โหติ ฯลฯ ยาว พฺรหฺมโลกาป กาเยน วสํ วตฺเตติ ฯ12 
 ภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ตถาคตยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียวแสดงเปนหลายคน
ก็ได  หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได เพราะอิทธิบาท 4 
ประการนี้ ที่ตถาคตเจริญแลว ทําใหมากแลว ฯ 
 3. ตถาคตไมไดมีฐานะปนตถตา ซ่ึงเปนความจริงสูงสุดในฐานะจิตบริสุทธิ์ที่เปนปฐม
เหตุแกนแทที่เปนบอเกิดของสรรพสิ่ง ดังเชนทรรศนะในคัมภีรมหายานสูตราลังการ เพราะตถาคต
หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจาที่เปนบุคคลในประวัติศาสตรเทานั้น ดังขอความในตถาคตสูตรที่วา 
 ...ตถาคโต เตสํ อคฺคมกฺขายติ อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ13 
 ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา บัณฑิตกลาววา เลิศกวาสัตวมีประมาณเทานี้ ฯ  
 ...สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย ตถาคโต 
อริโย ตสฺมา อริยสจฺจานีติ วุจฺจติ ฯ14 
 ตถาคตเปนอริยะในโลก  พรอมทั้งเทวโลก  มาร  พรหม  ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณ
พราหมณ  เทวดาและมนุษย  ฉะนั้น  จึงเรียกวาอริยสัจ ฯ  
 คัมภีรพระไตรปฎกปฏิเสธการกลาวถึงความมีอยูของตถาคต และเปนปญหาที่
พระพุทธเจาไมทรงพยากรณ  ดังขอความในปาสาทิกสูตร  ที่วา   

                                                        
11สํ. มหา. 19/1246/372 
12สํ.มหา. 19/1247/373. 
13สํ.มหา. 19/245/62. 
14สํ.มหา. 19/1708/545. 
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 โหติ ตถาคโต ปรํ มรณา อิทเมว สจฺจํ โมฆมฺนฺติ ฯ น โหติ ตถาคโต ปรํ มรณา            
อิทเมว สจฺจํ โมฆมฺนฺติ ฯ โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรํ มรณา อิทเมว สจฺจํ โมฆมฺนฺติ ฯ เนว
โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรํ มรณา อิทเมว สจฺจํ โมฆมฺนฺติ ฯ 15 
 หลังจากตายแลว  ตถาคตเกิดอีก  นี้เทานั้นจริง  อยางอื่นไมจริงหรือ ฯ หลังจากตายแลว  
ตถาคตไมเกิดอีก  นี้เทานั้นจริง อยางอื่นไมจริงหรือ ฯ หลังจากตายแลว ตถาคตเกิดอีกและไมเกิดอีก 
นี้เทานั้นจริง  อยางอื่นไมจริงหรือ ฯ หลังจากตายแลว ตถาคตจะเกิดอีกก็ไมใช จะไมเกิดอีกก็ไมใช 
นี้เทานั้นจริง อยางอื่นไมจริงหรือ ฯ   
 พระพุทธเจาไมทรงพยากรณปญหาขางตนเหลานี้ เพราะพระองคเห็นวาเปนเรื่องที่ไม
ประกอบดวยประโยชน ไมประกอบดวยธรรม ไมใชจุดเริ่มตนของพรหมจรรย ไมเปนไปเพื่อความ
เบื่อหนาย ไมเปนไปเพื่อความคลายกําหนัด  เนื่องจากคําวา  ตถาคต  ในปญหานี้ หมายถึง  อัตตา
หรืออาตมัน16  ดังนั้น  พระพุทธเจาจึงปฏิเสธความมีอยูของตถาคตในฐานะสิ่งที่เปนความจริงสูงสุด 
เปนอัตตา โดยทรงแสดงวาอัตตาไมมี  ขันธ 5 ไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชอัตตาของเรา 
เราจะคนหาตถาคตโดยแทจริงในขันธ 5 นี้ ในปจจุบันนี้ไมไดเลย17 
 5. ประเด็นที่เกี่ยวของกับความรูของตถาคตในคัมภีรทั้งสองก็มีขอแตกตางเปนเพราะ
ความรูของตถาคตในทรรศนะของคัมภีรมหายานสูตราลังการ หมายถึง ความรูที่ทําใหตถาคตรูวา
ตัวเองเปนสิ่งเดียวกับตถตา ความรูวาสรรพส่ิงเปนสิ่งเดียวกัน กลาวคือ มีตถตาเปนบอเกิด
เหมือนกัน  และความรูที่สามารถเนรมิตกายโดยไมมีขอบเขตจํากัด  สวนคัมภีรพระไตรปฎก  
ตถาคตมีความรูที่เรียกวา  ตถาคตพลญาณ  หรือทสพลญาณ  ไดแก  ปรีชาหยั่งรูฐานะและอฐานะ  
คือรูกฎธรรมชาติเกี่ยวกับขอบเขตและขีดขั้นของสิ่งทั้งหลายวาอะไรเปนไปได  อะไรเปนไปไมได  
แคไหนเพียงไร  เรียกวา  ฐานาฐานญาณ การหยั่งรูผลของกรรม  เรียกวา  กรรมวิปากญาณ  ปรีชา
หยั่งรู  ขอปฏิบัติที่จะนําไปสูคติทั้งปวง เรียกวา สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ ปรีชาหยั่งรูสภาวะของ
โลก หรือสภาวธรรมชาติทั้งที่เปนอุปาทิมมาสังขารและอนุปาทินนกสังขาร เรียกวา  นานาธาตุญาณ  
ปรีชาหยั่งรูอัธยาศัยของสัตวทั้งหลาย  เรียกวา  นานาธิมุตติกญาณ  ปรีชาหยั่งรูความยิ่งและหยอน
แหงอินทรียของสัตวทั้งหลาย  เรียกวา  อินทรียปโรปริยัตตญาณ  ปรีชาหยั่งรูความเศราหมอง  
ความผองแผว  การออกแหงญาณ  วิโมกข  สมาธิ  สมาบัติทั้งหลาย  เรียกวา  ญานาทิสังกิเลสาทิ

                                                        
15ที.ปา. 11/121/149-150, สํ.ส. 18/758/459-460. 
16มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ 11 (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), 147. 
17สํ.ส. 18/795/480-481. 
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ญาณ  ปรีชาหยั่งรูที่ทําใหระลึกชาติได  เรียกวา ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ปรีชาหยั่งรูจุติและอุบัติ
ของสัตวทั้งหลาย  เรียกวา  จุตูปปาตญาณ  และปรีชาหยั่งรูความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  เรียกวา  
อาสวักขยญาณ 18 

ประเด็นท่ีคลายคลึงกัน 
 ทรรศนะเรื่องตถาคตในคัมภีรมหายานสูตราลังการและคัมภีรพระไตรปฎก มีความ
คลายคลึงกันในประเด็น  ดังตอไปนี้  
 1. คัมภีรทั้งสองยอมรับวา ตถาคต มีฐานะเปนบุคคลที่หลุดพนแลว 
 2. ตถาคตมีคุณสมบัติที่พิเศษกวาบุคคลธรรมดาทั่วไป   เปนบุรุษผูสูงสุดหรือบุรุษผูถึง
ความยอดเยี่ยม 
 3. ตถาคตเปนผูเปดเผยความจริงของสรรพสิ่งแกมวลมนุษย แตความจริงในที่นี้แตกตาง
กัน เพราะตามทรรศนะของคัมภีรมหายานสูตราลังการ ความจริงคือตถตาหรือจิตบริสุทธิ์   สวนใน
คัมภีรพระไตรปฎก ความจริงหมายถึง กฎธรรมชาติ กลาวคือ กฎธรรมดา ไดแก หลักไตรลักษณ 
หลักปฏิจจสมุปบาท และอริยสัจ 4 
 4. ตถาคตมีคุณสมบัติที่เหมือนกันคือมีความกรุณาตอสรรพสัตว และมีความรูที่ทําให
ตถาคตเปนผูมีคุณสมบัติพิเศษกวาบุคคลธรรมดาทั่วไป 
 5. ตถาคตอุบัติมาในโลก นับครั้งไมถวน ไมวาในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ในฐานะ
บุคคลที่มีในประวัติศาสตร 
 ผูวิจัยมีความเห็นวา  ตถาคตในทรรศนะของคัมภีรมหายานสูตราลังการ ถูกพัฒนาเพื่อ
จุดประสงคทางดานอภิปรัชญาที่ใหความสําคัญแกตถตาหรือจิตบริสุทธิ์ เพราะคําวา ตถาคต เปนคํา
ที่มีมากอนพุทธกาล มีความหมายถึงอาตมันหรืออัตตา จึงมีความพยายามที่จะลบลางทรรศนะ
เชนนั้น โดยอธิบายวาตถาคตเปนบุคคลผูหลุดพน  เปนผูเปดเผยความจริงสูงสุด แตก็ยังหลีกไมพน
ความหมายของอาตมันหรืออัตตาได เพราะการเนนใหความสําคัญแกตถตาในฐานะสิ่งที่เปนความ
จริงของสรรพสิ่งมากกวาการตองการใหเกิดความเขาใจวาสภาวะที่แทจริงของสรรพสิ่งคือกฎ
ธรรมชาติ ไมมีส่ิงใดที่เปนความจริงแทถาวร สวนในคัมภีรพระไตรปฎกการอธิบายความหมายของ
ตถาคต  เนนใหเห็นวาตถาคตเปนเพียงบุคคลที่มีในประวัติศาสตร ตกอยูใตอํานาจของกฎธรรมชาติ 
คือ เกิด แก เจ็บ ตาย ไปตามระยะเวลา แตกระนั้น ตถาคตก็เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษกวาบุคคล
ทั่วไป  แทนที่จะใชคําวา ตถาคต ในฐานะสิ่งที่เปนแกนแท หรือความจริงสูงสุดเหมือนในคัมภีร
มหายานสูตราลังการ หรือตถาคตที่มีฐานะเปนอาตมันที่มีมากอนพุทธกาล ก็ใชคําวาตถาคตเปน
                                                        

18ม.มู. 12/166/140-144. 
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ตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ซ่ึงมีคุณสมบัติทางกายและจิตบริสุทธิ์ การอธิบายตถาคตใน
ฐานะเปนความจริงสูงสุดจึงถูกปฏิเสธในคัมภีรพระไตรปฎก เพราะเปนเรื่องที่ไมเกิดประโยชน 

ทรรศนะเรื่องกาย 
 ทรรศนะเรื่องกายในคัมภีรมหายานสูตราลังการและคัมภีรพระไตรปฎก มีประเด็นที่
สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได  ดังตอไปนี้  

ประเด็นท่ีแตกตางกัน 
 ทรรศนะเรื่องกายในคัมภีรมหายานสูตราลังการและคัมภีรพระไตรปฎก มีความ
แตกตางกันในประเด็น  ดังตอไปนี้  
 
 ทรรศนะเรื่องกายในคัมภีรมหายานสูตราลังการ มีดังนี้ 
 1. กายของตถาคตหรือพระพุทธเจา  มี  3  อยางคือ    สวภาวกิกาย    สามโภคกาย   และ                
ไนรมาณิกกาย 
 2. สวภาวิกกาย เปนกายที่แทจริงของตถาคต   เปนสิ่งที่มีอยูหนึ่งเดยีว   เปนกายอนัเดยีวกัน
ของพระพุทธเจาทุกพระองค บางครั้งเรียกวา ธรรมกาย ที่เปนแกนแทของสรรพสิ่ง มีฐานะเปนจิต
บริสุทธิ์ ที่สงบนิ่งในตวัเอง ไมมกีารเปลี่ยนแปลงอีกตอไป 
 3. สามโภคกาย เปนกายที่พระพุทธเจาใชเสวยบรมสุข กายนี้จะแตกตางกันไปในแตละ
โลกธาตุตางๆ พระพุทธเจาในแตละพุทธเกษตรจะมีสามโภคกายเปนของตัวเอง แตกตางจาก        
สามโภคกายของพระพุทธเจาในพุทธเกษตรอื่นๆ   สามโภคกายนี้เกิดจากธรรมกาย 
 4. ไนรมาณิกกาย เปนกายที่พระพุทธเจาเนรมิตขึ้นเพื่อชวยเหลือมวลมนุษย รูปกายที่
เนรมิตขึ้นจึงมีจํานวนนับไมถวน แตไนรมาณิกกายก็ไมใชกายที่แทจริงของพระพุทธเจา ไนรมาณิก
กายเกิดขึ้นจากธรรมกาย ไนรมาณิกกายทําใหพระพุทธเจามีฐานะเปนเสมือนเทพเจา ผูชวยเหลือ
สรรพสัตวเปนกายที่เรียกวาพระศากยมุนี ที่เปนบุคคลผูมีจริงในประวัติศาสตร 

 ทรรศนะเรื่องกายในคัมภีรพระไตรปฎก มีดังนี้ 
 ในคัมภีรพระไตรปฎก ไมไดแสดงทรรศนะเรื่องกายของพระพุทธเจาไวโดยตรง แตก็มี
ขอความที่เกี่ยวของกับทรรศนะเรื่องกายบาง ในประเด็น ดังนี้   
 1. คัมภีรพระไตรปฎก ยอมรับทรรศนะเรื่องรูปกายของพระพุทธเจาที่เปนมนุษยทั่วไป 
แตรูปกายของพระองคมีลักษณะวิจิตรงดงาม ประดับดวยมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ ดังปรากกฎ
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ในมหาปทานสูตรแหงทีฆนิกาย มหาวรรค19 และลักขณสูตร แหงทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค20 แสดงให
เห็นวานิกายเถรวาทยอมรับรูปกายของพระพุทธเจาที่มีฐานะเปนมนุษยที่มีลักษณะพิเศษกวามนุษย
ธรรมดาทั่วไปเทานั้น 
 2. คัมภีรพระไตรปฎกยอมรับทรรศนะเรื่อง ธรรมกาย ตามเนื้อความในอัคคัญญสูตร
แหงทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค  ที่แสดงวา   
 ยสฺส โข ปนสฺส วาเสฏ ตถาคเต สทฺธา นิวิฏา มูลชาตา ปติฏตา ทฬฺหา อสํหาริยา 
สมเณน วา พฺราหฺมเณนา วา เทเวน วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมึ ตสฺเสตํ กลิลํ วาจาย 
ภควโตมฺหิ ปุตฺโต โอรโส มุขโต ชาโต ธมฺมโช ธมฺมนิมฺมิโต ธมฺมทายาโทติ ตํ กิสฺส เหตุ ตถาคตสฺส 
เหตํ อธิวจนํ ธมฺมกาโย อิติป พฺรหฺมกาโย อิติป ธมฺมภูโต อิติป พฺรหฺมภูโต อิติป ฯ21  
 ผูใดแล มีศรัทธาตั้งมั่นในตถาคต  เกิดแตราก  ประดิษฐานมั่นคงที่ สมณพราหมณ เทพ 
มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกใหหวั่นไหวไมได  ควรจะเรียกผูนั้นวา เปนบุตร เปนโอรส เกิดจาก
พระโอษฐของพระผูมีพระภาค เกิดจากพระธรรม อันธรรมเนรมิตขึ้น เปนทายาทของพระธรรม    
ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร เพราะคําวาธรรมกายก็ดี พรหมกายก็ดี ธรรมภูตก็ดี พรหมภูตก็ดี  ลวนเปน
ช่ือของตถาคต ฯ  
 อุจฺฉินฺนภวเนตฺติโก ภิกฺขเว ตถาคตสฺส กาโย ติฏติ ยาวสฺส กาโย สฺสติ ตาว นํ ทกฺขนฺติ 
เทวมนุสฺสา กายสฺส เภทา อุทฺธํ ชีวิตปริยาทานา น นํ ทกฺขนฺติ ฯ22 
 ภิกษุทั้งหลาย กายของตถาคตขาดตัณหาที่พาไปสูภพ เทวดาและมนุษยจักเห็นกายของ
ตถาคตไดช่ัวเวลาที่ยังดํารงอยู  หลังจากกายแตกสลายไปเพราะสิ้นชีวิตแลว เทวดาและมนุษยจักไม
เห็นกายนั้นอีก ฯ    

แมจะยอมรับทรรศนะเรื่องธรรมกาย แตก็มีความหมายวา พระพุทธเจาทรงคิดพุทธ
พจนคําสอนดวยพระหทัยแลว  ทรงนําออกเผยแผดวยพระวาจา เปนเหตุใหพระองคก็คือพระธรรม  
เพราะทรงเปนแหลงที่ประมวลหรือที่ประชุมอยูแหงพระธรรมอันปรากฏเปดเผยออกมาแกชาวโลก   
นอกจากนี้  ธรรมกายที่หมายถึงกองธรรมหรือชุมนุมแหงธรรมนั้น ยอมเจริญงอกงามเติบโตขยาย
ขึ้นไดโดยลําดับจนไพบูลยในบุคคลผูเมื่อไดสดับคําสอนของพระพุทธองค แลวฝกอบรมตนดวย
ไตรสิกขาเจริญมรรคาใหบรรลุภูมิแหงอริยชน  ดังเชนพระดํารัสของพระนางมหาปชาบดีโคตมี       

                                                        
19ที.มหา. 10/34-36/16-20. 
20ที.ปา. 11/198-201 159-164. 
21ที.ปา. 11/55/92. 
22ที.สี. 9/90/59. 
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เมื่อคร้ังกราบลาพระพุทธเจาเพื่อปรินิพพาน  ตามความในคัมภีรอปทานตอนหนึ่งวา  “ขาแตพระ
สุคต หมอมฉันเคยเปนมารดาเลี้ยงของพระองค ขาแตพระธีรเจา สวนพระองคเปนบิดาของหมอม
ฉัน... ขาแตพระสุคตเจา พระรูปกายของพระองคนี้ อันหมอมฉันเคยฟูมฟกใหเจริญเติบใหญแลว 
สวนพระธรรมกายที่นาเพลิดเพลินของหมอมฉัน อันพระองคทรงฟูมฟกใหเจริญแลว”23  ดังนัน้ เมือ่
สรุปความนัยอรรถกถา ธรรมกาย คือ โลกุตตรธรรม 9 หรืออริยสัจ24 
 ผูวิจัยมีความเห็นวา แมจะมีถอยคํา  เนื้อความ หรือขอความใดๆ ในคัมภีรที่ยกอางถึง 
รูปกายหรือธรรมกาย แตโดยนัยแลวก็มิไดมีความหมายเกินกวาแนวคิดที่วา รูปกายของพระพุทธเจา
เปนมนุษยทั่วไป และธรรมกายของพระพุทธเจาก็เปนที่รวมของธรรมะคือคําสั่งสอนและ
กฎระเบียบ  ที่จัดรวบรวมไวเทานั้น 
 นอกจากนี้ อาจมีความเขาใจวาในคัมภีรของฝายเถรวาทมีทรรศนะเกี่ยวกับไนรมาณิก
กายของพระพุทธเจาดวย  ดังขอความที่ปรากฏในพระธรรมบทภาคที่ 6 ในเรื่องยมกปาฏิหาริย ที่
แสดงไววา ในชวงระยะเวลาสามเดือนที่พระพุทธเจา เสด็จจากโลกมนุษยไปทรงเทศนาพระ
อภิธรรมแกพระมารดาในสวรรคนั้น พระองคไดสรางนิมิตตพุทธขึ้น ซ่ึงเปนการจําลองพระองค
ขึ้นมาใหมใหมีลักษณะดังเดิมทุกประการ พระพุทธเจาที่เนรมิตขึ้นนี้ไมอาจแยกแยะความแตกตาง
จากพระพุทธเจาองคจริงได  ทั้งน้ําเสียง คําพูดและแมรัศมีแสงสวางที่เปลงออกมาจากพระวรกาย  
พระพุทธเจาองคที่เนรมิตขึ้นนั้น จะมองเห็นไดเฉพาะแตเทวดาในสวรรคช้ันสูงเทานั้น สวนเทวดา
ทั่วไปหรือมนุษยในโลก ไมอาจมองเห็นพระพุทธเจาองคนี้ไดเลย ผูวิจัยมีความเห็นวา พุทธเนรมิต
นี้ก็แตกตางจากไนรมาณิกกาย ในคัมภีรมหายานสูตราลังการ เพราะมิใชกายที่พระพุทธองคเนรมิต
ขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงฐานะที่มีอํานาจพิเศษเหนือมนุษยแตอยางใด และมิใชกายที่ทรงเนรมิตใหมี
จํานวนนับไมถวนเพื่อชวยเหลือมวลมนุษย  ตามที่แสดงไวในคัมภีรมหายานสูตราลังการ 
 ผูวิจัยมีความเห็นวา   การอธิบายทรรศนะเรื่องกาย 3 ของพระพุทธเจาในคัมภีรมหายาน
สูตราลังการ ใหความสําคัญประเด็นดานอภิปรัชญา ซ่ึงก็คือสวภาวิกกาย   นอกจากนี้ก็พยายาม
อธิบายในสวนที่ตองเกี่ยวของกับโลกและมนุษยที่อยูในโลก จึงเปนที่มาของไนรมาณิกกาย  สวน
สามโภคกาย เปนการอธิบายถึงลักษณะที่เหนือกวามนุษยธรรมดา  และแสดงถึงความดีเลิศของ
พุทธภาวะ 

                                                        
23ขุ.อป. 33/130-131/404. 
24พระธรรมปฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ 12 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), 106. 
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 สวนคัมภีรพระไตรปฎกมิไดใหความสําคัญแกทรรศนะเรื่องกายของพระพุทธเจา  
เพราะไมใชประเด็นที่กอใหเกิดการกระทําที่เปนประโยชน  ใหแกชีวิตประจําวัน  จะเห็นไดจากการ
ไมอธิบายเรื่องกายของพระพุทธเจาโดยตรง  แมจะมีคําวาธรรมกาย ปรากฏในพระสูตรบางสูตร        
ก็มิไดหมายถึง  กายที่เปนแกนแทแตอยางใด  แตคําวา ธรรมกาย หมายถึง  กองหรือชุมนุมแหง
ธรรมเทานั้น   ดังนั้น  ทรรศนะเรื่องกายจึงมิไดมีความหมายเกินไปกวา รูปกายและธรรมกายที่เปน
แหลงรวมของธรรมะหรือคําสอนที่จัดรวบรวมไวเทานั้น 

ประเด็นท่ีคลายคลึงกัน 
 ทรรศนะเรื่องกายในคัมภีรมหายานสูตราลังการและคัมภีรพระไตรปฎก มีความ
คลายคลึงกันในประเด็น  ดังตอไปนี้  
 1. คัมภีรทั้งสองยอมรับทรรศนะเรื่องรูปกายของพระพุทธเจาในฐานะพระสมณโคดม
หรือพระศากยมุนีเชนเดียวกัน  เพียงแตมีการอธิบายแตกตางกัน โดยในคัมภีรมหายานสูตราลังการ 
เรียกวา ไนรมาณิกกาย  ในคัมภีรพระไตรปฎกหมายถึง รูปกายของพระพุทธเจาที่ประกอบดวยมหา
บุรุษลักษณะ 32 ประการ และอนุพยัญชนะอีก 80 ประการ 
 2.  คัมภีรทั้งสองยอมรับคําวา ธรรมกาย แตก็มีแนวอธิบายที่แตกตางกัน 
 3. ทรรศนะเรื่องเนรมิตกายของพระพุทธเจาก็มีปรากฏในทั้งสองคัมภีร โดยอธิบายวา  
เปนกายที่พระพุทธเจาเนรมิตขึ้น  แตแตกตางกันที่ในคัมภีรมหายานสูตราลังการ  ไนรมาณิกกาย  
หมายถึง กายที่พระพุทธเจาทรงเนรมิตขึ้นเพื่อชวยเหลือสรรพสัตว  และมีจํานวนนับไมถวน         
สวนในคัมภีรพระไตรปฎก    กายที่พระพุทธเจาทรงเนรมิตขึ้นมิไดมีจุดประสงคเชนนั้น   เพราะ       
พระพุทธองคทรงชวยเหลือสรรพสัตวตลอดเวลาอยูแลว ไมมีความจําเปนที่ตองเนรมิตกายตางๆ 
เพื่อชวยเหลือสรรพสัตว   แมจะมีการอธิบายตางกันแตรองรอยของไนรมาณิกกายก็ยังปรากฏความ
คลายคลึงกัน 
 

ทรรศนะเรื่องนิรวาณหรือนพิพาน  
 ทรรศนะเรื่องนิรวาณหรือนิพพานในคัมภีรมหายานสูตราลังการและคัมภีร
พระไตรปฎก มีประเด็นที่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได  ดังตอไปนี้  

ประเด็นท่ีแตกตางกัน 
 ทรรศนะเรื่องนิรวาณหรือนิพพานในคัมภีรมหายานสูตราลังการและคัมภีร
พระไตรปฎก  มีความแตกตางกันในประเด็น  ดังตอไปนี้  
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 ทรรศนะเรื่องนิรวาณในคัมภีรมหายานสูตราลังการ มีดังนี้  
 1. นิรวาณ หมายถึง การรูแจงสภาวะที่แทจริงของจิต เปนผลมาจากการแยกจิตออกจาก
โลกภายนอก เปนอิสระจากความคิดที่เปนทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรู เปนสิ่งที่อยูเหนือ
รูปแบบของความรูทุกอยาง เปนการรูแจงสิ่งที่เปนความจริงสูงสุดที่เปดเผยแกจิตที่อยูภายในสุด
ของแตละบุคคล 
 2. นิรวาณ หมายถึง การถอดถอนอาลยวิชญานะจากการเปลี่ยนแปลงอีกตอไป เปนการ
กลับเขาสูสภาวะดั้งเดิมของอาลยวิชญาน นั่นคือ ความบริสุทธิ์ 
 3. นิรวาณ หมายถึง การรูแจงตนเองของอาลยวิชญานะ ที่เปนอิสระจากกระบวนการคิด
และการทําใหเห็นแตกตางกัน  เปนจิตที่วางเปลา ปราศจากภาวะที่มีและไมมี 
 4. นิรวาณ ไมใชการดับสูญหรือความตาย ไมใชส่ิงที่เปนการละทิ้งหรือส่ิงที่ถูกบรรลุ 
ไมใชส่ิงที่มีความหมายและไมมีความหมาย 
 5. นิรวาณ ก็คือ สภาวะที่อาลยวิชญานะหยุดการเปลี่ยนแปลงอีกตอไป โดยการรูแจง
ตนเอง 
 6. โลกปรากฏทั้งหมดหรือสังสาระ มีสาเหตุมาจากการเห็นสรรพสิ่งวาแตกตางกัน ซ่ึง
สรางทวิภาวะระหวางผูรูและส่ิงที่ถูกรู สรรพสิ่งคือผลผลิตที่เกิดจากการเขาใจผิด ดังนั้น นิรวาณ จึง
หมายถึง ความเปนอิสระของจิตจากทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรู และความรูแจงความเปน
เชนนั้น (ตถตา) ของสรรพสิ่ง เปนการหันเหออกจากโลกที่เกิดจากความคิดและหันกลับไปสูจิตที่
เปนพื้นฐาน ลักษณะเชนนี้เรียกวา อาศรยาประวฤตติ (อาศรยาปฺรวฺฤตฺติ) คือ การเพิกถอน             
อาลยวิชญานจากการเปลี่ยนแปลงอีกตอไป  
 7. นิรวาณ เห็นการคนพบรูปแบบดั้งเดิมของความบริสุทธิ์ หรือส่ิงที่เปนสากลอีกครั้ง 
เมื่อความเขาใจผิดเกี่ยวกับสรรพสิ่งถูกกําจัดใหหมดไป ส่ิงที่เหลืออยูในสภาวะนิรวาณนี้ ไมใชการ
รับรูส่ิงสัมบูรณ แตจิตนั้นเองคือส่ิงสัมบูรณ ซ่ึงจะถูกรูแจงโดยโลกุตตรปญญา 
 8. นิรวาณ ไมใชส่ิงที่ถูกบรรลุ ทั้งไมใชส่ิงที่ถูกละทิ้ง เปนเพียงการเห็นแจงเขาไปใน
สรรพส่ิงตามที่มันเปนจริง เปนผลมาจากกําจัดความเห็นผิดที่เกี่ยวของกับสรรพสิ่ง การที่สรรพส่ิง
ในโลกเปนเพียงสิ่งที่ปรากฏแบบผิดๆ ก็มิไดหมายความวา นิวาณ เปนบางสิ่งที่ตองถูกตอง เพราะ
นิรวาณเปนสภาวะของความวางเปลา (ศูนฺยตา) จากการกําหนดลักษณะตาง ๆ กลาวคือ เปนการรู
แจงความเปนจริงที่ไมมีทวิภาวะของสิ่งสัมบูรณ 
 9. นิรวาณที่แทจริง คือการรูแจงความเปนสิ่งเดียวกันระหวางนิรวาณ และสิ่งที่ปรากฏ
หรือสังสาระ  เปนสิ่งที่มีความวางเปลา เปนสภาวะที่แทจริง เปนสิ่งที่อยูเหนือความเปนจริงของสิ่ง
ที่เปนนิรันดรและส่ิงที่สูญ   
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 10. นิรวาณ เปนการรูแจงปุทคลไนราตมยะ และธรรมไนราตมยะ พรอมกับการทําลาย
ส่ิงกางกั้น 2 อยางคือ เกลศาวรณะ และ เชญยาวรณะ  การรูแจงความไมมีตัวตนและความไมเที่ยง
แทของโลกภายนอก เรียกวา ปุทคลไนราตมยะ ซ่ึงเปนผลมาจากการทําลายเกลศาวรณะ การรูแจง
วา โลกภายนอก ไมมีอยูจริง แตเปนเพียงผลผลิตของมายา เรียกวา ธรรมไนราตมยะ  ซ่ึงเปนผลมา
จากการทําลายเชญยาวรณะ เมื่อทําลายสิ่งที่กางกั้นทั้งสองอยางนี้ไดแลว จิตบริสุทธิ์ก็จะถูกรูแจงวา
เปนความจริงสูงสุด เพียงอยางเดียว สรรพสิ่งส่ิงอ่ืนๆ เปนเพียงภาพมายาที่วางทับอยูบนจิตบริสุทธ์ิ
นั้น 
 11. นิรวาณ สามารถอธิบายไดทั้งลักษณะยืนยันและปฏิเสธ แตในความเปนจริง         
นิรวาณอยูเหนือกระบวนการทางความคิดและการจินตนาการของมนุษย 

 ทรรศนะเรื่องนิพพานในคัมภีรพระไตรปฎก  มีดังนี้ 
 1. นิพพาน คือ สภาวะที่เปนการดับอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ซ่ึงเปนบอเกิดของทุกข เปน
สภาวะที่หลุดพนจากความทุกขทั้งปวง สภาวะของนิพพานจึงเปนสภาวะที่จิตไมมีอวิชชา ตัณหา 
อุปาทาน อีกตอไป 
 2. นิพพาน คือการรูแจงหลักอริยสัจ 4 ปฏิจจสมุปบาท และสามัญลักษณะของสรรพสิ่ง
ที่มีอยูในโลก เพราะสรรพสิ่งในโลกสามารถอธิบายไดดวยหลักการเหลานี้ 
 3. พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท เนนความไมมีอยูจริงของสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา 
หรือความไมมีอยูจริงของสิ่งที่เที่ยง กลาวคือ ความไมมีตัวตนของสิ่งที่เขาใจวาเปนบุคคลหรือ
ตัวตน หรือหลักอนัตตา แตไมเนนแสดงความไมมีอยูจริงของสรรพสิ่ง (ธรรม) 
 4. นิพพานไมใชการคนพบสิ่งที่เปนสากล ไมใชการคนพบบางสิ่งที่มีอยูแลวเหมือนใน
คัมภีรมหายานสูตราลังการ เพราะไมมีส่ิงใดที่เปนหลักสากล ที่เปนแกนแทของสรรพสิ่ง เพราะ
สรรพสิ่งในโลกประกอบดวยความไมเที่ยงแท เปนทุกข และเปนอนัตตา 
 5. นิพพาน คือ การกําจัดกิเลสที่เปนบอเกิดของความทุกขไดอยางสิ้นเชิง ไมใชการรู
แจงความไมมีอยูจริงของโลกหรือส่ิงที่ปรากฏ และรูแจงส่ิงที่เปนแกนแทของสิ่งที่ปรากฏในโลกคือ
จิตดังเชนที่กลาวไวในคัมภีรมหายานสูตราลังการ เพราะการปฏิบัติธรรมตามแบบพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท มุงที่จะละกิเลสหรือกําจัดกิเลส โดยเริ่มตนจากการละนิวรณ 5 จนกระทั่งละสังโยชน 
10 ประการได นั่นคือจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรม ซ่ึงมีผลคือการบรรลุนิพพาน อยางไรก็
ตาม พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทก็ยังยืนยันวา บุคคลผูบรรลุนิพพานสามารถกําจัดส่ิงกางกั้นคือ
ความไมรูไดดวย นั่นคือการกําจัดอวิชชา ซ่ึงเปนเหมือนเครื่องปดบัง เปนบอเกิดแหงทุกขทั้งปวง  
 6. นิพพานเปนการผานจากโลกิยธาตุไปสูโลกุตตรธาตุ ซ่ึงเปนสภาวะที่อยูเหนือ
โลกธาตุทั้ง 3 เปนอิสระจากกิเลสเครื่องเศราหมองทุกอยาง 
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 7. นิพพานไมใชการคนพบจิตที่เปนส่ิงสัมบูรณ และสิ่งปรากฏที่มีฐานะเปนรูปสําแดง
ของจิตสัมบูรณนั้น ตามทรรศนะของคัมภีรมหายานสูตราลังการ 

ประเด็นท่ีคลายคลึงกัน  
 ทรรศนะเรื่องนิรวาณหรือนิพพานในคัมภีรมหายานสูตราลังการและคัมภีร
พระไตรปฎก  มีความคลายคลึงกันในประเด็น  ดังตอไปนี้ 
 1. คัมภีรทั้งสองมีทรรศนะตรงกันวา นิรวาณหรือนิพพาน มีสภาวะที่อธิบายไมได 
กําหนดคุณสมบัติไมได  ดังนั้น ในความพยายามที่จะอธิบายสภาวะของนิรวาณหรือนิพพานจึงใช
การปฏิเสธเปนสวนใหญ  กลาวคือ นิรวาณหรือนิพพานเปนสิ่งที่ไมถูกปจจัยปรุงแตง ไมมีความเกิด 
ไมมีความแก ไมมีความเปลี่ยนแปลง 
 2. นิรวาณหรือนิพพาน เปนสิ่งที่บุคคลตองรูแจงเฉพาะภายในตัวเองเทานั้น โดยคัมภีร
มหายานสูตราลังการใชคําวา ปรัตตยาตมเวทยะ (ปฺรตฺตยาตฺมเวทย) สวนพระพุทธศาสนานิกาย        
เถรวาท ใชคําวา ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺพํ หมายถึง นิพพานเปนสิ่งที่บุคคลจะพึงรูไดเฉพาะตน  
 3. คัมภีรทั้งสองเนนการมองเห็นสรรพสิ่งตามความเปนจริงเหมือนกัน แตแตกตางกัน
ตรงที่ในคัมภีรมหายานสูตราลังการ กลาววา สรรพสิ่งเปนอยางเดียวกัน คือจิตบริสุทธิ์ แตในคัมภีร
พระไตรปฎก กลาววา นิพพานคือการรูแจงสรรพสิ่งตามความเปนจริงซ่ึงมีลักษณะเปนกฎธรรมดา 
คือไมเที่ยง เปนทุกข ไมมีแกนสารหรือเปนอนัตตา จนไมมีความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดจากอํานาจของ
กิเลสตางๆ ที่เปนบอเกิดแหงความทุกขทั้งปวง นั่นคือการบรรลุนิพพานที่มีสภาวะเปนบรมสุข  
 ผูวิจัยมีความเห็นวา ทรรศนะเรื่องนิพพานหรือนิรวาณในคัมภีรทั้งสอง มีความแตกตาง
กันมากกวาความคลายคลึงกัน เนื่องจากคัมภีรมหายานสูตราลังการเนนใหความสําคัญแกจิต
บริสุทธิ์ ที่มีฐานะเปนความจริงสูงสุด มีอยูเอง เปนอยูเอง   สรรพสิ่งในโลกมีบอเกิดอันเดียวกันคือ
จิตเทานั้น  สรรพสิ่งคือจิตบริสุทธิ์   ดังนั้น   การใชคําวา นิรวาณ  ก็เพื่อท่ีจะเนนถึงการรูแจงความ
จริงสูงสุดอันนั้น คือจิตบริสุทธิ์ จะเห็นไดจากการพยายามอธิบายนิรวาณในฐานะจิตบริสุทธิ์ โดย
ไมพยายามที่จะอธิบายถึงวิธีการบรรลุนิรวาณ  เพียงแคกลาววา   การทําลายเครื่องกั้นคือกิเลสและ
เครื่องกั้นคือความไมรูสภาวะที่แทจริงของสรรพสิ่งในโลก ก็เปนการบรรลุนิรวาณแลว  สวนใน
คัมภีรพระไตรปฎก ไมเนนหลักอภิปรัชญา เพราะไมมีส่ิงใดที่อยูเบื้องหลังส่ิงที่ปรากฏทุกอยาง 
นิพพาน จึงเปนสภาวะที่ดับกิเลส ตัณหา อุปาทาน ซ่ึงเปนบอเกิดของความทุกข ทุกอยาง การจะ
บรรลุนิพพานไดก็ตองละกิเลส คือโลภะ โทสะ โมหะ ใหได ซ่ึงเปนหลักการของศีล สมาธิ ปญญา 
นอกจากนี้ การบรรลุนิพพาน ก็คือการรูแจงหลักอริสัจ 4 หลักปฏิจจสมุปบาท และสามัญลักษณ ซ่ึง
เปนกฎธรรมชาติ การเห็นทุกส่ิงตามความเปนจริงก็คือการรูหลักการเหลานี้ นั่นก็คือ การบรรลุ
นิพพาน 
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ทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตว 
 ทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตวในคัมภีรมหายานสูตราลังการและคัมภีรพระไตรปฎก มี
ประเด็นที่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได  ดังตอไปนี้  

ประเด็นท่ีแตกตางกัน 
 ทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตวในคัมภีรมหายานสูตราลังการและคัมภีรพระไตรปฎก        
มีความแตกตางกันในประเด็น  ดังตอไปนี้ 

 ทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตวในคัมภีรมหายานสูตราลังการ มีดังนี้ 
 1. พระโพธิสัตว เปนบุคคลผูมีแกนแทของปญญาที่เปนโลกุตตระ เปนบุคคลผู
ปรารถนาพุทธภาวะ แสวงหาการตรัสรูเพื่อมวลสรรพสัตว 
 2. พระโพธิสัตว มุงชวยเหลือสรรพสัตวใหเขาถึงพุทธภาวะ มุงการตรัสรูของสรรพสัตว 
 3. พระโพธิสัตว แมจะมีโอกาสเขาสูนิรวาณ แตก็ปฏิเสธโอกาสนั้น ทรงยินดีการเวียน
วายอยูในโลก เพื่อชวยเหลือสรรพสัตว 
 4. พระโพธิสัตว มีเมตตาและกรุณาที่ไมมีประมาณในสรรพสัตว ทรงพยายามที่จะชวย
สรรพสัตวใหกาวเขาไปสูนิรวาณ 
 5. พระโพธิสัตว มีคุณสมบัติพิเศษ เชน ปราศจากการเห็นแกตัว มีการกระทําที่บริสุทธิ์ 
ปราศจากโทสะ ยินดีในการยกระดับจิตใจของผูอ่ืน ไมหวาดหวั่นตอความยากลําบาก ควบคุม
ความรูสึกไดอยางสมบูรณ เปนตน 
 6. พระโพธิสัตว เปนผูแสดงปุทคลไนราตมยะ ธรรมไนราตมยะ และอาลยวิชญานะ 
แสดงความแตกตางระหวางวิทยาและอวิทยา ทําใหมนุษยทราบสภาวะทั้ง 3 คือ ปริกัลปตะ            
ประตันตระ และปรินิษปนนะ 
 7. พระโพธิสัตว เปนผูรูแจงความรูที่ถูกตอง และแสดงโพธิญาณแกมวลสรรพสัตว 
 8. พระโพธิสัตว มีหลักปฏิบัติเฉพาะตน กลาวคือ ตองปฏิบัติตามขอปฏิบัติขั้นตน 9 
ประการ คือ รุจิ ประสาทะ ประศมะ อนุกัมปนา กษมา เมธา ประพลัตตวะ อหารยตา และ           
ปราหาณิกางคสัมนวิคตัตตวะ 
 9. พระโพธิสัตวตองปฏิบัติตามขอปฏิบัติขั้นสูง 3 ประการ คือ สัมภารมารคะ คือ การ
ส่ังสมความดีและปญญา ทรรศนะมารคะ คือ การรูแจงธรรมธาตุ ที่ปราศจากทวิภาวะระหวางผูรู
และสิ่งที่ถูกรู  ภาวนามารคะ  คือ วิถีแหงสมาธิ ซ่ึงเปนขั้นตอนสูงสุดและสําคัญที่สุด เปนสภาวะที่
พระโพธิสัตวบรรลุปรีชาญาณที่สมบูรณเกี่ยวกับความจริงสูงสุด 
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 10. พระโพธิสัตวมีจรรยา 4 ประการ คือ โพธิปกษยจรรยา หมายถึง พระโพธิสัตว
บําเพ็ญโพธิปกขิยธรรม อภิชญาจรรยา หมายถึงพระโพธิสัตวบรรลุอภิญญาตางๆ ปารมิตาจรรยา 
พระโพธิสัตวบําเพ็ญบารมี และสัตตวปริปากจรรยา หมายถึง พระโพธิสัตวทรงสั่งสอนสัตวโลก25 
 11. จรรยาของพระโพธิสัตวที่กลาวไวในคัมภีรมหายานสูตราลังการนั้น เปนการ
กลาวถึงการประพฤติธรรมและการชวยเหลือผูอ่ืนเมื่อไดบําเพ็ญความดีมาเต็มที่แลว แสดงใหเห็น
ถึงความคิดของมหายานในขั้นสุดทายที่วา พระโพธิสัตวตองบรรลุธรรมบางอยางแลวจึงจะสามารถ
ชวยผูอ่ืนได ถายังไมไดบรรลุธรรมก็ไมสามารถชวยผูอ่ืนได เพียงแตการบําเพ็ญโพธิสัตวจรรยานั้น
มีจุดหมายสุดทายในการจะชวยเหลือผูอ่ืนเปนสําคัญ26  

 ทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตวในคัมภีรพระไตรปฎก มีดังนี้ 
 ในคัมภีรพระไตรปฎก ไมมีการแสดงทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตวไวเปนแผนกหนึ่ง แต
ก็มีประเด็นที่แตกตางจากคัมภีรมหายานสูตราลังการ  ดังนี้ 
 1. พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทยืนยันวา พระโพธิสัตว คือ มนุษยผูอุทิศชีวิตเพื่อการ
บรรลุความสมบูรณสูงสุดคือความเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 
 2. พระโพธิสัตวหมายถึง พระพุทธเจากอนที่จะตรัสรู นอกจากนี้ ยังหมายถึงบุคคลผูที่
จะเปนพระพุทธเจา เชน อสิตดาบสไดทํานายพระโพธิสัตววาจะเปนพระพุทธเจาในอนาคต เปนตน 
 3. ในคัมภีรพุทธวงศ พระโพธิสัตวหมายถึงบุคคลผูปฏิญญาเพื่อท่ีจะเปนพระพุทธเจา ที่
มีความกรุณาตอสรรพสัตว ไดสรางสมความดีตางๆ และไดรับการพยากรณจากพระพุทธเจาวาจะ
เปนพระพุทธเจา เชน เร่ืองสุเมธดาบส27 เปนตน 
 4. คําวา พระโพธิสัตว ยังหมายถึง ชวงชีวิตของพระโคตมพุทธเจา ตั้งแตเปนสันดุสิต
เทพบุตรในสวรรคช้ันดุสิต และการรับคําของเหลาเทวดาที่พากันมาทูลใหไปปฏิสนธิ 
 5. คําวา พระโพธิสัตว ยังหมายถึง พระพุทธเจาในอดีต เชน ในมหาปทานสูตร             
ทีฆนิกาย ที่กลาวถึง พระพุทธเจา 6 พระองค ที่มีมากอนพระโคตรมพุทธเจา โดยกลาวถึงประวัติ
พระพุทธเจา 6 พระองค คือ พระวิปสสี  พระสิขี  พระเวสสภู  พระกกุสันธะ  พระโกนาคมนะ และ
พระกัสสปะ ไดอุบัติขึ้นในโลกและกลาวถึงประวัติของพระโคตมพุทธเจา นอกจากนี้มีการกลาวถึง
ประวัติของพระวิปสสีพระพุทธเจา ตั้งแตตนชีวิตในสวรรคช้ันดุสิต จนกระทั่งสงสาวกออกไป
                                                        

25S. Bagchi, ed., Mahāyānasūtrālaïkāra of Asaïga (Darbhanga : The Mithila Institute 
of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, 1970), 175. 

26Ibid., 164. 
27ขุ.พุทฺธ. 32/61/575. 
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ประกาศศาสนา มีการกลาวถึงกฎธรรมดาของพระโพธิสัตว 16 ประการ พระพุทธเจาไมไดอางถึง
พระวิปสสี ในฐานะพระโพธิสัตวเทานั้น แตทรงยึดประวัติของพระวิปสสีเปนตัวอยางของพระ
โพธิสัตว และพระพุทธเจาในอนาคต รวมทั้งพระโคตมพุทธเจาเองดวย28 
 6. นอกจากนี้พระโพธิสัตว ยังหมายถึง พระพุทธเจาในอนาคต เชนใน จักกวัตติสูตร 
ทีฆนิกาย พระพุทธเจาไดพยากรณวา พระเมตไตรย จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก29  
 ผูวิจัยมีความเห็นวา แมเถรวาทจะมีทรรศนะวา ทุกคนสามารถเปนพระโพธิสัตวได แต
ก็ไมไดกําหนดวา ทุกคนจะตองเปนพระโพธิสัตว การตัดสินใจขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะยึดถือ 
วิถีทางของสาวก พระปจเจกพุทธเจาหรือพระสัมมาสัมพุทธเจา แตก็กลาวอยางชัดเจนวา ความเปน
พระสัมมาสัมพุทธเจาสูงกวา ความเปนพระสาวกและปจเจกพุทธเจา  
 ความแตกตางของทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตวในคัมภีรมหายานสูตราลังการและคัมภีร
พระไตรปฎกที่เห็นไดชัด  คือ แมนิกายเถรวาทจะยึดวา ทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตวเปนส่ิงสูงสุด 
และประเสริฐสุด แตก็ไมมีวรรณคดีบาลีที่กลาวถึงทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตวอยางชัดเจน  คําสอน
เกี่ยวกับทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตว และความเปนพระโพธิสัตวถูกพบอยางกระจัดกระจายใน
วรรณคดีบาลี สวนในคัมภีรมหายานสูตราลังการ แสดงทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตวไวอยางชัดเจน 
ไมวาจะเปนคุณสมบัติ และการปฏิบัติของพระโพธิสัตว 

ประเด็นท่ีคลายคลึงกัน 
 ทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตวในคัมภีรมหายานสูตราลังการและคัมภีรพระไตรปฎก        
มีความคลายคลึงกันในประเด็น  ดังตอไปนี้ 
 1. แมนิกายมหายานจะยึดมั่นในโพธิสัตวยานหรือวิถีทางแหงพระโพธิสัตว  แตก็ไมละ
ทิ้งสาวกยาน (ศฺราวกยาน) และปจเจกพุทธยาน (ปฺรตฺเยกพุทฺธยาน)  ในคัมภีรมหายานสูตราลังการมี
การกลาวถึง คําวา สาวกยานและปจเจกพุทธยาน  แตก็กลาววา ยานทั้ง 2 นี้ ถือวายังมีฐานะต่ํากวา
โพธิสัตวยาน (โพธิสตฺตฺวยาน) ในคัมภีรพระไตรปฎกก็กลาวลักษณะนี้ไวเชนเดียวกันวา บุคคล
อาจจะเปนพระโพธิสัตวและบรรลุความเปนพระพุทธเจาได  แตถาไมสามารถเปนได ก็อาจจะบรรลุ
ความเปนพระสาวกหรือความเปนพระปจเจกพุทธเจาได ตามศักยภาพของแตละบุคคล สภาวะทั้ง 3 
อาจจะเปนการบรรลุสภาวะ 3 อยางบนวิถีทางเดียวกัน 
 2. พระโพธิสัตว คือ บุคคลผูอยูในฐานะที่จะบรรลุนิพพานหรือนิรวาณในฐานะเปน
สาวกหรือพระปจเจกพุทธเจาก็ได  แตเพราะมีความกรุณาตอชาวโลก จึงละทิ้งโอกาสที่จะบรรลุ
                                                        

28ที. มหา. 10/1-94/1-56 
29ที. ปา. 11/107-108/78-79 
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นิพพาน และเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ ทําตนใหมีความสมบูรณในระหวางยุคที่นับไมถวน และ
ในที่สุด เมื่อตรัสรู ยอมเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงคนพบความจริงและประกาศความจริงนั้นแก
ชาวโลก มีศักยภาพในการชวยเหลือผูอ่ืนอยางไมมีขอบเขต จะเห็นไดในสุเมธกถาที่กลาวถึงเรื่อง
สุเมธดาบสซึ่งสามารถบรรลุความเปนพระสาวกได แตปรารถนาที่จะเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาเพื่อ
ปลดเปลื้องสรรพสัตว 30 
 3. ทั้งคัมภีรมหายานสูตราลังการ และคัมภีรพระไตรปฎกตางก็ยึดถือวา พุทธภูมิ เปน
จุดหมายสูงสุดของมนุษย จะเห็นไดจากเนื้อความในนิธิกัณฑสูตรที่แสดงถึงสาวกภูมิ ปจเจกพุทธ
ภูมิและพุทธภูมิ31 แสดงใหเห็นจุดรวมระหวางคัมภีรทั้งสองที่มุงเนนการบรรลุความเปน                
พระสัมมาสัมพุทธเจา 
 4. ศราวก หรือสาวกของพระพุทธเจา อาจเปนพระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก หรืออุบาสิกาก็
ได เมื่อมุงความหลุดพน ก็ดําเนินและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาจนไดบรรลุนิพพาน 
แลวก็ชวยเหลือส่ังสอนผูอ่ืน แตความสามารถในการชวยเหลือส่ังสอนผูอ่ืนมีขอบเขตจํากัด 
 5. พระปรัตเยกพุทธเจา หรือพระปจเจกพุทธเจา ไดแก บุคคลผูตรัสอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณดวยพระองคเอง แตเปนการตรัสเฉพาะตน ในยุคที่วางเวนจากการเสด็จอุบัติขึ้นของ
พระพุทธเจา32 พระปจเจกพุทธเจาก็ชวยเหลือผูอ่ืนเชนเดียวกัน แตความชวยเหลือก็มีขอบเขตจํากัด 
พระองคไมทรงสามารถเทศนสอนผูอ่ืนใหตรัสรูตามได33  
 6. บุคคลใดก็ตามที่ปรารถนาจะเปนพระพุทธเจา บุคคลนั้น ก็คือพระโพธิสัตวตาม
ทรรศนะของคัมภีรทั้งสอง ในลักษณะเดียวกัน บุคคลผูปรารถนาจะบรรลุนิพพานในฐานะเปน
สาวกหรือในฐานะเปนพระปจเจกพุทธเจา ก็สามารถเปนได 
 7. ตามทรรศนะของนิกายมหายาน เมื่อพระโพธิสัตวบรรลุโพธิญาณ ก็จะเปน              
พระอรหันต แสดงใหเห็นวา ไมใชเพียงพระสาวกเทานั้นที่เปนพระอรหันต แมพระโพธิสัตว          
เมื่อบรรลุพุทธภาวะแลวก็เปนพระอรหันต ฝายนิกายเถรวาท ก็มีทรรศนะอยางเดียวกันวา 
พระพุทธเจาเอง ก็คือ พระอรหันต ดังคํากลาวที่วา อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควา ที่แปลความวา พระ
ผูมีพระภาคเจาเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ เปนตน  

                                                        
30ขุ. พุทฺธ. 33/54-58/574 
31ขุ.ขุ. 25/9/11-13. 
32ขุ.อป. 32/85/13. 
33มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ 32 (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), คํานํา, 9. 
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 8. นิกายมหายานแสดงไวอยางแจมแจงวา พระพุทธเจา พระปรัตเยกพุทธเจา และพระ
ศราวก มีความบริสุทธิ์อันเดียวกัน คือ การหลุดพนจากกิเลส (เกฺลศาวรณวิสุทฺธิ)   นี้เรียกวา กายที่
หลุดพน (วิมุกฺติกาย) ซึ่งไมมีความแตกตางกัน กลาวงคือ ไมมีนิรวาณ หรือความหลุดพนที่แตกตาง
กันระหวางบุคคลทั้งสาม  นิรวาณเปนสิ่งเดียวกันสําหรับบุคคลทั้งสาม เพียงแตพระพุทธเจาเทานั้น
ที่ไดรับความหลุดพนที่สมบูรณจากเครื่องปดกั้นตอส่ิงที่ควรรู (เชฺยาวรณวิสุทฺธิ) ซ่ึงพระปรัตเยก
พุทธเจา และพระศราวก ไมสามารถบรรลุได ที่เรียกวา ธรรมกาย   ทําใหพระพุทธเจาสูงสงกวาพระ
ปรัตเยกพุทธเจา และพระศราวก ทรรศนะนี้ก็มีลักษณะเชนเดียวกันกับฝายนิกายเถรวาท ที่แสดงไว
วา พระพุทธเจาและภิกษุที่หลุดพนดวยปญญา มีความหลุดพนเชนเดียวกัน แตพระพุทธเจาแตกตาง
จากภิกษุที่หลุดพน ตรงที่พระองคเปนผูคนพบและแสดงหนทาง (มรรค) ซ่ึงไมมีใครรูมากอน 
 ผูวิจัยมีความเห็นวา ทั้ง 2 ทรรศนะมีจุดรวมอยางเดียวกัน คือ พระโพธิสัตว ไดแก 
บุคคลผูปรารถนาจะเปนพระพุทธเจา ปรารถนาที่จะชวยเหลือสรรพสัตวใหหลุดพนจากความทุกข
ทั้งมวล พุทธภาวะเปนส่ิงที่สูงสงและประเสริฐกวาความเปนพระปจเจกพุทธเจาและพระสาวก แม
บุคคลทั้ง สามจะมีความหลุดพนอยางเดียวกัน แตพระพุทธเจาก็ยังคงมีความหลุดพนที่สมบูรณกวา 
ในฐานะที่ทรงคนพบและแสดงหนทางนั้น ซ่ึงไมมีใครคนพบมากอน 

ทรรศนะเรื่องบารมี 
 ทรรศนะเรื่องบารมีในคัมภีรมหายานสูตราลังการและคัมภีรพระไตรปฎก มีประเด็นที่
สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได  ดังตอไปนี้  

ประเด็นท่ีแตกตางกัน 
 ทรรศนะเรื่องบารมีในคัมภีรมหายานสูตราลังการและคัมภีรพระไตรปฎก มีความ
แตกตางกันในประเด็น   ดังตอไปนี้  

 ทรรศนะเรื่องบารมีในคัมภีรมหายานสูตราลังการ มีดังนี้ 
 1. อสังคะ แสดงบารมีไว 6 ประการคือ ทาน ศีล กษานติ วีรยะ ธยานะ และปรัชญา 
 2. อสังคะใหความสําคัญตอปรัชญาบารมีมากที่สุด ทาน ศีล กษานติ วีรยะ ธยานะ เปน
บารมีพื้นฐานสําหรับการประพฤติปฏิบัติของพระโพธิสัตว 
 3. บารมี 5 ประการขางตน มีลักษณะเปนเรื่องของจริยธรรมมากกวาจุดประสงคดาน
จิตใจ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

147

 4. ปรัชญาบารมี เปนบารมีที่ทําใหพระโพธิสัตวบรรลุความรูที่เปนโลกุตตระ เปน
ความรูที่เกี่ยวของกับความจริงสูงสุด ปรัชญาบารมีเปนบารมีที่ทําใหบารมีขออ่ืนๆ มีความสมบูรณ
ขึ้น 
 5. ในทรรศนะของอสังคะ บารมีหมายถึงวิถีทางที่ทําใหถึงความสําเร็จเปนพระโพธิสัตว
และเปนขอปฏิบัติของพระโพธิสัตว 
 6. การบําเพ็ญทานบารมี พระโพธิสัตวตองสละทรัพย อวัยวะ และชีวิต เพื่อสัตวโลก
โดยไมมีความอาลัย 
 7. การบําเพ็ญศีลบารมี พระโพธิสัตวตองรักษาอินทรียสังวรศีลประการหนึ่ง และกุศล
สังคหศีล ไดแก การทําความดี สงเคราะหสัตวประการหนึ่ง 
 8. การบําเพ็ญกษานติบารมี พระโพธิสัตวตองมีความอดทนตอความยากลําบาก เพื่อ
ชวยเหลือสรรพสัตว 
 9. การบําเพ็ญวีรยบารมี พระโพธิสัตวตองไมยอทอตอพุทธภูมิ ไมรูสึกเบื่อหนายในการ
ชวยเหลือสรรพสัตว 
 10. การบําเพ็ญธยานบารมี พระโพธิสัตวตองสําเร็จฌานสมาบัติทุกชั้น มีจิตไมคลอน
แคลน เพราะคุณสมบัติแหงอารมณ 
 11. การบําเพ็ญปรัชญาบารมี พระโพธิสัตวจะตองรูแจงในปุทคลไมราตมยะ และ            
ธรรมไนราตมยะ 
 12. ในคัมภีรมหายานสูตราลังการ ไมไดมีคําอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของบารมีทั้ง 6 ไว
อยางชัดเจน แตตามหลักการของพระพุทธศาสนาฝายมหายาน บารมีทั้ง 6 ประการนั้นมี
อรรถาธิบายดังนี้ 
 ทานบารมี ไดแก การให ตามความหมาย คือ การเปนผูมีน้ําใจกวางขวางมีทั้งการให
ส่ิงของ และการใหที่เกี่ยวกับจิตใจคือ การใหอภัยอยูเปนนิจ นอกจากนี้ยังหมายถึงการยินดีในเมื่อ
ผูอ่ืนไดดี เสียใจดวยในเมื่อผูอ่ืนไดรับความทุกข การแผสวนกุศลความดีของตนใหแกสรรพสัตว
เหลาอ่ืน ก็จัดเปนทานบารมี 
 ศีลบารมี ไดแก การมีความประพฤติดี มุงทําลายความชั่วรายใหหมดไปมากที่สุดเทาที่
จะทําได ทําความดีเพื่อนําผลไปสูภพใหม เพื่อเปนเครื่องชวยเหลือคนอื่นที่จะชวยไดตอไป 
พระพุทธศาสนานิกายมหายานมุงเอาการทําความดีมากกวาการไมทําความชั่ว 
 ขันติบารมี ไดแก การมีความอดทนอดกลั้น บุคคลผูตั้งความปรารถนาเขาถึงพุทธภาวะ
จะตองไมมีโทสะ เปนคนไมโกรธเคือง ไมแสดงความหวั่นไหว เก็บความลําบากทั้งสิ้นไวในใจไม
แสดงออก 
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 วีรยบารมี ไดแก การมีความเพียรพยายาม สละความออนแอ ความเกียจคราน ไมหลงอยู
ในความเพลิดเพลินของโลก ทําใจใหเขมแข็ง เพื่อเอาชนะตอสุขสมบัติเหลานั้น 
 ธยานบารมี หรือวิปสสนาบารมี ไดแก การเขาฌานหรือบําเพ็ญวิปสสนาเพื่อใหเกิด
ปญญาอันบริสุทธ์ิ เพื่อละอัตตสมบัติและปรสมบัติ ใหเห็นความเทาเทียมกันระหวางตนเองและ
บุคคลทั้งหลายเหลาอื่น เมื่อปญญาบริสุทธิ์เกิดขึ้นแลว อหังการ (การยึดวาเปนตัวเรา) และมมังการ 
(การยึดวาเปนของเรา) ก็จะหมดไป เหลือแตความเปนหนึ่งของพระธรรม 
 ปรัชญาบารมี ไดแก ความรอบรูที่เกิดจากธยานบารมีมาเปนลําดับ ปรัชญาบารมีจะเกิด
มีไดตองอาศัยการบําเพ็ญบารมีทั้ง 5 มาตั้งแตตน 

 ทรรศนะเรื่องบารมีในคัมภีรพระไตรปฎก  มีดังนี้ 
 1. ความหมายดั้งเดิมของบารมี หมายถึง ความเปนเลิศในอะไรก็ได และเปนคุณสมบัติ
ของผูใดก็ได ไมจํากัดวาตองเปนความเปนเลิศในทางพุทธศาสนา ตอมาคําวา บารมี ถูกใชในทาง
พระพุทธศาสนามากขึ้น มีความหมายเพียงความเปนเลิศในการปฏิบัติธรรมขั้นใดขั้นหนึ่ง จนกระ
ทั้ง มีความหมายเจาะจงถึงความเปนเลิศที่สุดในการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา คือ การดับกิเลส แต
ความหมายนี้ ไมเปนที่นิยมมากนัก34 
 2. ความหมายของคําวา บารมี ในคัมภีรอปทาน พุทธวงศ และจริยาปฎก หมายถึง
คุณธรรมหลายอยางที่พระโพธิสัตวพึงบําเพ็ญ เพื่อนําไปสูการบรรลุพระโพธิญาณ เปนพระ
สัมมาสัมพุทธเจา บารมีเปนหนทางไปสูผลสุดทาย คือ พระโพธิญาณ หนทางหรือบารมีนี้ไมใช
หนทางที่ใครจะปฏิบัติก็ได แตเปนหนทางเฉพาะพระโพธิสัตวเทานั้น35   
 3. บารมีที่ปรากฏในพระไตรปฎกมี 10 ประการตามลําดับ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ 
ปญญา วิริยะ  ขันติ อธิษฐาน สัจจะ เมตตา และอุเบกขา 
 4. ในคัมภีรอปทาน ทานบารมี คือ การใหส่ิงที่ควรให เนนการใหแกผูที่จําเปน ในคัมภีร
พุทธวงศ ความคิดเปนแบบอุดมคติ คือ การใหส่ิงที่ตนมีทั้งหมด เปนการละความยึดถือ ในทรัพย
สมบัติทั้งหมด พรอมจะออกบวช 36 

                                                        
34สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ทศบารมีในพุทธศาสนา             

เถรวาท, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534), 32. 
35เร่ืองเดียวกัน, 35. 
36เร่ืองเดียวกัน, 52. 
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 5. ในคัมภีรอปทาน กลาวเพียงวา ศีลบารมี ตองรักษาใหครบถวน แตในคัมภีรพุทธวงศ 
กลาววา ตองรักษาศีลใหเครงครัดตลอดเวลา และพรอมที่จะสละชีวิต เพื่อรักษาศีลของตนให
บริสุทธิ์ ศีลในที่นี้หมายถึง จตุปริสุทธิศีล37  
 6.  เนกขัมมบารมี ไดแก การออกบวช เพราะเห็นภัยในสังสารวัฏ ผูออกบวชจะตองออก
บวชดวยความยินดี ปราศจากความอาลัยอาวรณ   
 7. ปญญาบารมี ไดแก การเขาไปไตถามความรูจากผูอ่ืน บุคคลผูบําเพ็ญปญญาบารมีจะ
แสวงหาความรูอยางถูกตอง คือ มุงเอาความรูจริง โดยไมไดเลือกฐานะของอาจารย แมอาจารยจะมี
ฐานะต่ําตอย ผูบําเพ็ญบารมี ก็ควรเขาไปไตถาม 
 8. ขันติบารมี ไดแก การอดทนตอคําสรรเสริญ และนินทา ไมหวั่นไหวตอเหตุการณ 
เหมือนแผนดิน ยอมทนไดทั้งของดีและเลว 
 9. สัจจบารมี ไดแก การพูดความจริง หมายถึง การพูดถูกตองตามสัจธรรม คือ ความ
จริงแหงธรรมชาติ 
 10. อธิษฐานบารมี ไดแก การทําจิตใหมั่นคง มีความตั่งใจมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติ
ดําเนินชีวิตไปสูจุดหมาย คือ การบรรลุพระโพธิญาณ 
 11. เมตตาบารมี ไดแก การแสดงความรักความปรารถนาดีตอทุกคนโดยไมจํากัด มิได
หวังประโยชนจากการกระทํานั้น 
 12. อุเบกขาบารมี ไดแก การวางใจเสมอในโลกธรรม เนนความไมโกรธ ไมยินดี วาง
เฉย เปนภาวะปกติจิตของผูประพฤติธรรมระดับสูง มีเหตุการณดีหรือไมดี ก็ไมหวั่นไหว เปน
ธรรมชาติโดยที่ไมตองขม ไมตองทนแตอยางใด 
 13. บารมีที่แตกตางกัน คือ พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี 
เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี สวนในคัมภีรมหายานสูตราลังการไมมี 
 ผูมีวิจัยมีความเห็นวา ทรรศนะเรื่องบารมีในคัมภีรมหายานสูตราลังการและ
พระไตรปฎกมีความแตกตางกันอยางชัดเจน ไมวาจะเปนเรื่องของจํานวนบารมี และความหมาย
ของบารมีแตละอยาง เพราะในคัมภีรมหายานสูตราลังการ กลาวบารมีไว 6 ประการ คือ ทาน ศีล  
กษานติ  วีรยะ ธยานะ และปรัชญา สวนในคัมภีรพระไตรปฎกกลาวบารมีไว 10 ประการ คือ ทาน 
ศีล  เนกขัมมะ ปญญา  ขันติ  สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา นอกจากจํานวนบารมีที่แตกตาง
กันแลว ความหมายของบารมีแตละอยาง ก็แตกตางกันอีกดวย เชน ปญญาบารมี และปรัชญาบารมี 
ทานบารมีและศีลบารมี เปนตน บารมีตามทรรศนะคัมภีรมหายานสูตราลังการ เนนการชวยเหลือ

                                                        
37เร่ืองเดียวกัน. 
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สรรพสัตวใหหลุดพนจากทุกข รวมลงในบารมี 4 ประการขางตน คือ ทาน ศีล กษานติ วีรยะ        
สวนบารมีลําดับที่ 4-5 เปนเรื่องเกี่ยวกับจิตใจและความรูของพระโพธิสัตว โดยเฉพาะปรัชญาบารมี
เกี่ยวของกับความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับสรรพสิ่งทุกอยาง  บุคคลผูเปนพระโพธิสัตวตองปฏิบัติตาม
บารมีทั้ง 6  ที่เปนขอประพฤติปฏิบัติทั้งทางกายและจิต จึงจะสามารถบรรลุพุทธภาวะได            
สวนในคัมภีรพระไตรปฎก แสดงถึงหลักจริยาที่พระโพธิสัตวเคยปฏิบัติมาแลวในอดีต กอนที่จะมา
ตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา หลักจริยาที่วานั้น ก็คือ บารมี 10 ประการ เปนการแสดงถึงการ
ปฏิบัติที่บริบูรณทางกาย คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ  ทางวาจา คือ สัจจะ และทางจิตใจ คือ ขันติ 
อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขาบารมี และความรู คือ ปญญาบารมี  การประพฤติปฏิบัติจะตอง
บริบูรณครบทุกอยาง ทั้งทางกาย วาจา และใจ จึงจะสามารถตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาได 
แสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท เนนการปฏิบัติบารมีทั้ง 10 ประการอยางบริบูรณ
ของพระโพธิสัตว ไมไดเนนที่บารมีใดบารมีหนึ่ง และแสดงใหเห็นวา ความประพฤติในอดีตของ
พระสัมมาสัมพุทธเจานั้นมีความบริบูรณทุกอยาง สวนคัมภีรมหายานสูตราลังการเนนปรัชญาบารมี 
คือ การรูแจงสภาวะที่แทจริงของสรรพสิ่งซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุดของมนุษย  

ประเด็นท่ีคลายคลึงกัน 
 ทรรศนะเรื่องบารมีในคัมภีรมหายานสูตราลังการและคัมภีรพระไตรปฎก มีความ
คลายคลึงกันในประเด็น   ดังตอไปนี้ 
 1.คัมภีรทั้งสองยอมรับทรรศนะเรื่องบารมีในฐานะหลักการที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ
ของพระโพธิสัตว 
 2. ทานบารมี ศีลบารมี กษานติบารมี และปรัชญาบารมี ในคัมภีรมหายานสูตราลังการ มี
หลักการเชนเดียวกัน ทานบารมี ศีลบารมี ขันติบารมี และปญญาบารมีในคัมภีรพระไตรปฎก           
แมการอธิบายความหมายของบารมีทั้ง 4 จะแตกตางกันโดยเนื้อหาก็ตาม 
 3. ในคัมภีรทั้งสอง แมจะมีจํานวนของบารมีแตกตางกัน แตจุดประสงคของบารมี
ทั้งหมด ก็คือขอปฏิบัติที่ควบคุมความประพฤติทางกาย และจิตใจเชนเดียวกัน 
 4. บารมีในทรรศนะของคัมภีรทั้งสองมุงเนนที่ความบริสุทธิ์ของพระโพธิสัตว
เชนเดียวกัน แสดงใหเห็นวาพระโพธิสัตวผูจะชวยเหลือสรรพสัตวนั้นจะตองเปนผูมีความประพฤติ
ที่บริสุทธิ์เสียกอน 
 5. ความคิดหลักของการบําเพ็ญบารมีในคัมภีรทั้งสองมีลักษณะเชนเดียวกันคือ การ
บําเพ็ญบารมีเปนการปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืนเปนหลัก และเปนการกระทําที่สูงสง ตองใชความ
พยายามสูงและใชเวลายาวนาน เชน การบําเพ็ญทานบารมี วิริยะบารมีและขันติบารมี เปนตน 
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 6. บารมีที่มีช่ือและมีลักษณะที่เหมือนกัน 4 ประการ คือ ทาน ศีล วิริยะ ขันติ และ
ปญญา  สวนบารมีที่มีความหมายใกลเคียงกัน คือ เนกขัมมบารมี ซ่ึงใกลเคียงกับธยานบารมี 
 ผูวิจัยมีความเห็นวา จุดเนนของทรรศนะเรื่องบารมีในคัมภีรทั้งสอง ก็คือ บารมีเปนสิ่งที่
แสดงใหเห็นวา บุคคลผูจะเปนพระโพธิสัตวไดตองเปนผูมีความบริบูรณทั้งความประพฤติทางกาย
และจิตใจ และเปนผูมีคุณลักษณะที่พิเศษกวาบุคคลทั่วไป บารมีแตละขอเนนหลักปฏิบัติที่ยากที่
บุคคลทั่วไปจะปฏิบัติใหบริบูรณ   แมกระทั่ง ความหมายของคําวา บารมี เองก็มีความหมายถึง 
ความบริบูรณ การถึงที่สุดของคุณธรรมดานตางๆ  ดังนั้น ทรรศนะเรื่องบารมี จึงมีความคลายคลึง
กันมากที่สุด ในฐานะเปนขอปฏิบัติที่ทําใหพระโพธิสัตวเปนบุคคลผูมีความสมบูรณและสูงสงกวา
บุคคลทั่วไป 
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บทท่ี 4 
รูปแบบการแตงคัมภีรมหายานสูตราลงัการ 

 ในบทที่ 4 นี้ ผูวิจัยจะศึกษารูปแบบการแตงคัมภีรมหายานสูตราลังการในสวนที่เปนบท
รอยกรองวา อสังคะไดใชฉันทลักษณชนิดใดและมีอลังการศาสตรอะไรบางในการแตงคัมภีร
มหายานสูตราลังการ แตจะไมศึกษาในสวนที่เปนบทอรรถาธิบาย  เนื่องจากบทอรรถาธิบายใน
คัมภีรมหายานสูตราลังการเปนภาษาสันสกฤตมาตรฐานจึงไมมีความจําเปนจะตองศึกษาในสวนที่
เปนระบบเสียง การใชสนธิ  การแจกคํานามและกริยา ลักษณะการใชการก และการเรียงคําใน
ประโยค เพราะภาษาสันสกฤตมาตรฐานมีลักษณะดังกลาวในเกณฑมาตรฐานเดียวกัน แตจะเนน
ศึกษารูปแบบของฉันทลักษณ มาตรฐานในการใชฉันทลักษณและลักษณะภาษาในฉันทลักษณ 
รวมทั้งอลังการศาสตรที่ใชในการแตงคัมภีรมหายานสูตราลังการเทานั้น โดยจะพิจารณาไป
ตามลําดับ ดังตอไปนี้  

รูปแบบฉนัทลักษณ 
 คัมภีรมหายานสูตราลังการ มีจํานวน 21 บท (อธิการ) ประกอบดวยบทรอยกรอง
ทั้งหมด 796 โศลก จากการศึกษารูปแบบฉันทลักษณในการแตงคัมภีรมหายานสูตราลังการ พบวา 
อสังคะเปนผูเชี่ยวชาญในการประพันธ จะเห็นไดจากการใชรูปแบบฉันทลักษณทั้งที่เปนฉันท
วรรณพฤทธิ์และมาตราพฤทธิ์ ถึง 15 ชนิด ดังตอไปนี้คือ 
 1. อนุษฏภฉันท (อนุษฺฏภฺ) มีสูตรในการประพันธวา โศฺลเก ษษฺฐํ คุรุ เชฺญยํ สรฺวตฺร ลฆุ 
ปจมมฺ , ทฺวิจตุะปาทโยรฺหสฺวํ สปฺตมํ ทีรฺฆมนฺโยะ .1  
 2. อารยาฉันท (อารฺยา) มีสูตรในการประพนัธวา ยสฺยาะ ปาเท ปฺรถเม ทฺวาทศมาต-ฺ
ราสฺตถา ตฺฤตีเยป , อษฺฏาทศ ทฺวิตีเย จตุรฺถเก ปจทศ สารฺยา .2  
 3. วังศัสถฉันท (วํศสฺถ) มีสูตรในการประพันธวา วทํติ วํศสฺถวิลํ ชเตา ชเรา ,3  
 
 
 
 

                                                        
1Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary (Delhi : Motilal 

Banarsidass Publishers Private Limited, 1998), 1036. 
2Ibid., 1042. 
3Ibid., 1038.  
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 4. อุปชาติฉันท (อุปชาติ) มีสูตรในการประพันธวา อนํตโรทีริตลกฺษฺมภาเชา, ปาเทา 
ยทียาวุปชาตยสฺตาะ , อิตฺถํ กิลานฺยาสฺวป มศิฺริตาสุ, วทํติ ชาติษฺวิทเมว นาม,4  
 5. อินทรวิเชียรฉันท หรืออินทรวัชราฉันท (อินฺทฺรวชฺรา) มีสูตรในการประพันธวา       
สฺยาทึทฺรวชฺรา ยทิ เตา ชเคา คะ ,5  
 6. ศารทูลวิกรีฑิตฉันท (ศารฺทูลวิกฺรีฑิต) มีสูตรในการประพันธวา สูรฺยาศฺไวรฺยทิ มะ 
สเชา สตตคาะ ศารฺทูลวิกฺรีฑตมฺ ,6  
 7. ศิขริณีฉันท (ศิขริณี)  มีสูตรในการประพันธวา  รไสรุไทศฺฉินฺนา  ยมนสภลาคะ          
ศิขริณี ,7  
 8. ปุษปตาคราฉันท (ปุษฺปตครา) มีสูตรในการประพันธวา อยุชิ นยุคเรผโต ยกาโร,         
ยุชิ ตุ นเชา ชรคาศฺจ ปุษฺปตาคฺรา ,8  
 9. มาลินีฉันท (มาลินี) มีสูตรในการประพันธวา นนมยยยุเตยํ มาลินี โภคิโลไกะ ,9  
 10. สรรคธราฉันท (สฺรคฺธรา) มีสูตรในการประพันธวา มฺรไภนรฺยานํา ตฺรเยณ ตฺริมุนิ 
ยติยุตา, สฺรคฺธรา กีติเตยมฺ ,10  
 11. มัตตมยูรีฉันท หรือมัตตมยูราฉันท (มตฺตมยูรี / มตฺตมยูรา) มีสูตรในการประพันธวา 
เวไทรํธฺไรมฺรฺเตา ยสคา มตฺตมยูระ ,11  
 12. ศาลินีฉันท (ศาลินี)  มีสูตรในการประพันธวา  ศาลินฺยุกฺตา  มเตา  ตเคา  โค'พฺธิ-         
โลไกะ , 12  
 13. วสันตติลกฉันท (วสนฺตติลก) มีสูตรในการประพันธวา อุกฺตา วสํตติลกา ตภชาะ 
ชเคา คะ ,13  

                                                        
4Ibid., 1037. 
5Ibid., 1036. 
6Ibid., 1040. 
7Ibid., 1039. 
8Ibid., 1041. 

 9Ibid., 1039. 
 10Ibid., 1041. 
 11Ibid., 1038. 
 12S. Dharananda Sastri, Vçttaratnakaram (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private 

Limited, 1988), 107. 
 13Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1038. 
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 14. จารุหาสินีฉันท (จารุหาสินี) มีสูตรในการประพันธวา อยุคฺภวา จารุหาสินี ,14  
 15. อารยาคีติฉันท (อารฺยาคีติ) มีสูตรในการประพันธวา อารฺยปฺราคฺทลมํเต'ธิกคุรุ           
ตาวฺฤกฺ ปราธรฺมารฺยาคีติะ ,15  
 รูปแบบฉันทลักษณทั้ง 15 ชนิดที่ใชในการประพันธคัมภีรมหายานสูตราลังการ จะแบง
วิเคราะหไปตามอธิการ (บท) ดังตอไปนี้ 

รูปแบบฉันทลักษณในอธิการที่ 1 
 ในอธิการที่ 1 มีบทรอยกรองจํานวน  21 โศลก มีการใชรูปแบบฉันทลักษณ  7 ชนิด คือ 
 1. ศารทูลวิกรีฑิตฉันท (ศารฺทูลวิกฺรีฑิต) เปนฉันทที่มีจํานวน 19 พยางค  ประกอบดวย
คณะฉันท 6 คณะ คือ ม คณะ ส คณะ ช คณะ ส คณะ ต คณะ ต คณะ และเสียงคุรุ 1 เสียง มี
หลักเกณฑขอบังคับคุรุและลฆุ ตามคณะทั้ง 6 นั้น ดังนี้คือ 

     ม           ส        ช          ส         ต         ต16 
  ค ค ค , ล ล ค, ล ค ล, ล ล ค, ค ค ล, ค ค ล, ค *      

 ในอธิการที่ 1 มีบทรอยกรองที่เปนศารทูลวิกรีฑิตฉันทเพียง 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 1 
ดังนี้ คือ 

  อรฺถชฺโ’รฺถวิภาวนํา  ปฺรกุรุเต วาจา  ปไทศฺจามไล – 
  ทุะรฺขสฺยิยตฺตรณาย  ทุะขิตชเน  การุณฺยตสฺตนฺมยะ , 
  ธรฺมสฺโยตฺตมยานเทศิตวิเธะ  สตฺตฺเวษุ  ตทฺคามิษุ  
   
  ศฺลิษฺามรฺถคตึ  นิรุตฺตรคตํา  ปฺจาตฺมิกํา  ทรฺศยนฺ . 17    

                                                        
14S. Dharananda Sastri, Vçttaratnakaram, 50. 
15Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1042. 

 16Ibid., 1040.  
 *ในวิทยานิพนธเลมนี้ จะใชอักษร ค แทนเสียงคุรุ 1 เสียง และอักษร ล แทนเสียงลฆุ 1 

เสียง   
 17MSA. I.1. 
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 2. มาลินีฉันท (มาลินี) เปนฉันทที่มีจํานวน 15 พยางค ประกอบดวยคณะฉันท 5 คณะ 
คือ น คณะ น คณะ ม คณะ ย คณะ และ ย คณะ มีหลักเกณฑขอบังคับคุรุและลฆุ ตามคณะทั้ง 5 นั้น 
ดังนี้คือ 

       น         น         ม         ย          ย18 
  ล ล ล,  ล ล ล, ค ค ค, ล ค ค, ล ค ค 

 ในอธิการที่ 1 มีบทรอยกรองที่เปนมาลินีฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 2 คือ 

  ฆฏิตมิว  สุวรฺณํ วาริชํ วา วิพุทฺธํ 
  สุกฺฤตมิว  สุโภชฺยํ  ภุชฺยมานํ กฺษุธารฺไตะ , 

  วิทิต อิว  สุเลโข รตฺนเปเฏว  มุกฺตา 
  วิวฺฤต อิห  ส ธรฺมะ ปฺรีติมคฺรยํา ทธาติ .  19   

 3. ศิขริณีฉันท (ศิขริณี) เปนฉันทที่มีจํานวน 17 พยางค ประกอบดวยคณะฉันท 5 คณะ 
คือ ย คณะ ม คณะ น คณะ ส คณะ  ภ คณะ และเสียงลฆุและเสียงคุรุอยางละ 1 เสียง มีหลักเกณฑ
ขอบังคับคุรุและลฆุ ตามคณะทั้ง 5 นั้น ดังนี้คือ 

      ย         ม         น         ส         ภ 20 
  ล ค ค, ค ค ค, ล ล ล, ล ล ค, ค ล ล, ล ค 

 ในอธิการที่ 1 มีบทรอยกรองที่เปนศิขริณีฉันท 4 โศลก ไดแก โศลกที่ 3, 14-16           
ดังตัวอยางนี้ คือ 

  ยถา  พิมฺพํ  ภูษาปฺรกฺฤติคุณวทฺทรฺปณคตํ 
  วิศิษฺฏํ  ปฺราโมทฺยํ ชนยติ นฺฤณํา ทรฺศนวศาตฺ , 

  ตถา ธรฺมะ สูกฺตปฺระกฺฤติคุณยุกฺโต’ป  สตตํ 
  วิภกฺตารฺถสฺตุษฺฏึ  ชนยติ วิศิษฺฏามิห สตามฺ  .  21  

                                                        
 18Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1039.  
 19MSA. I.2. 
 20Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1039.  
 21MSA. I.3. 
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  ตทสฺถานตฺราโส ภวติ ชคตํา ทาหกรโณ 
  มหา'ปุณฺยสฺกนฺธปฺระสวกรณาทฺทีรฺฆสมยมฺ , 
  อโคโตฺร'สนฺมิโตฺร'กฺฤตมติรปูรฺวา'จิตศุภ- 
  สฺตฺรสตฺยสฺมินฺ ธรฺเม ปตติ มหโต'รฺถาทฺคต อิห . 22  

 4. อารยาฉันท (อารฺยา) เปนฉันทมาตราพฤทธิ์โดยการนับเสียงคุรุเปน 2 พยางค และ
เสียงลฆุเปน 1 พยางค  ฉันทชนิดนี้มีขอบังคับใหบาทที่ 1 และบาทที่ 3 มีจํานวน 12 มาตรา สวน
บาทที่ 2 มีจํานวน 18 มาตรา และบาทที่ 4 มีจํานวน 15 มาตรา23  
 ในอธิการที่ 1 มีบทรอยกรองที่เปนอารยาฉันท 5 โศลก ไดแก โศลกที่ 4 -7 และโศลกที่ 
9   ดังตัวอยางนี้ คือ 

  อาฆฺรายมาณกฎกํ  สฺวาทุรสํ  ยเถาษธํ  ตทฺวตฺ   , 
  ธรฺม (โม)  ทฺวยวฺยวสฺถา (สฺโถ)  วฺยฺชนโต'รฺโถ  น จ (รฺถตศฺจ)  เชฺยะ . 24  

  อาทาววฺยากรณาตฺสมปฺรวฺฤตฺเตรโคจราตฺสิทฺเธะ , 
  ภาวาภาเว'ภาวาตฺปฺรติปกฺษตฺวาทฺรุตานฺยตฺวาตฺ  . 25  

 5. อนุษฏภฉันท (อนุษฺฏภฺ) เปนฉันทที่มีหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่ใชมากที่สุดคือ
รูปแบบที่มีการบังคับคุรุและลฆุจํานวน 8 พยางค นับเปนหนึ่งบาท พยางคที่ 5 ของแตละบาทควร
เปนเสียงลฆุ พยางคที่ 6 เปนเสียงคุรุ พยางคที่ 7 จะเปนคุรุหรือลฆุแลวแตกรณี 26   แตพยางคที่ 7 ใน
บาทคูมักนิยมเปนเสียงลฆุ อนุษฏภฉันท มีแผนผัง ดังนี้คือ 

  0 0 0 0 ล ค ค 0 0 0 0 0 ล ค ล 0 
  0 0 0 0 ล ค ค 0 0 0 0 0 ล ค ล 027  

                                                        
 22MSA. I.14. 
 23Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1042.  
 24MSA. I.4. 
 25MSA. I.7. 
 26Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1036.   
 27ในวิทยานพินธเลมนี้จะใชสัญลักษณ 0 แทน 1 พยางค   
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 ในอธิการที่ 1 มีบทรอยกรองที่เปนอนุษฏภฉันท 5 โศลก ไดแก โศลกที่ 8,10,11-13         
ดังตัวอยางนี้ คือ    
  ปฺรตฺยกฺษจกฺษุโษ พุทฺธาะ  ศาสนสฺย จ รกฺษกาะ , 

  อธฺมนฺยนาวฺฤตชฺญานา อุเปกฺษาโต น ยุชฺยเต . 28    
  อาศยสฺโยปเทศสฺย ปฺรโยคสฺย วิโรธตะ , 
  อุปสฺตมฺภสฺย กาลสฺย   ยตฺ หีนํ หีนเมว ตตฺ  . 29   

 6. อุปชาติฉันท (อุปชาติ) เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค เปนฉันทผสม โดยการใชฉันท
ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป อุปชาติฉันทที่ปรากฏในคัมภีรมหายานสูตราลังการ เปนการผสมกันระหวาง       
อินทรวิเชียรฉันท (อินฺทฺรวชฺรา) และอุเปนทรวิเชียรฉันท (อุเปนฺทฺรวชฺรา) โดยมีหลักเกณฑขอบังคบั
คุรุและลฆุ ดังนี้คือ 
 อินทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 บาท แตละบาท
บังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ต คณะ ต คณะ ช คณะ และ
เสียงคุรุ 2เสียง มีหลักเกณฑขอบังคับคุรุและลฆุ ตามคณะฉันททั้ง 3 นั้น ดังนี้คือ 

      ต         ต         ช     ค  ค30 
  ค ค ล, ค ค ล, ล ค ล, ค ค   

 อุเปนทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวนพยางค 11 พยางค ใน 1 โศลก มี 4 บาท แตละ
บาทบังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ช คณะ ต คณะ ช คณะ 
และเสียงคุรุ 2 เสียง มีหลักเกณฑขอบังคับคุรุและลฆุ ตามคณะฉันททั้ง 3 นั้น ดังนี้คือ 

     ช          ต        ช      ค  ค31 
  ล ค ล, ค ค ล, ล ค ล, ค ค   

 ในอธิการที่ 1 มีบทรอยกรองที่เปนอุปชาติฉันท 4 โศลก ไดแก โศลกที่ 17,19-21        
ดังตัวอยางนี้ คือ    

                                                        
 28MSA. I.8. 
 29MSA. I.10. 
 30Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1037. 
 31Ibid. 
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  อหํ น โพทฺธา น คภีรโพทฺธา พุทฺเธา คภีรํ กิมตรฺกคมฺยมฺ , 
  กสฺมาทฺ คภีรารฺถวิทํา จ โมกฺษ อิตฺเยตทุตฺตฺราสปทํ น ยุกฺตมฺ  . 32  

  ศฺรุตานุสาเรณ หิ พุทฺธิมตฺตามฺ ลพฺธฺวา'ศฺรุเต ยะ ปฺรกโรตฺยวชฺญามฺ  , 
  ศฺรุเต วิจิเตฺเร สติ จาปฺรเมเย ศิษฺเฏ  กุโต นิศฺจยเมติ มูฑะ . 33  

 7. อินทรวิเชียรฉันทหรืออินทรวัชราฉันท (อินฺทฺรวชฺรา) ใน 1 โศลก มี 4 บาท เปนฉันท
ที่มีจํานวน 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 บาท แตละบาทบังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท 
ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ต คณะ ต คณะ ช คณะ และเสียงคุรุ 2 เสียง มีหลักเกณฑ
ขอบังคับคุรุและลฆุ ตามคณะฉันททั้ง 3 นั้น ดังนี้คือ 

      ต         ต        ช       ค ค34 
  ค ค ล, ค ค ล, ล ค ล, ค ค   

 ในอธิการที่ 1 มีบทรอยกรองที่เปนอินทรวิเชียรฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 18               
ดังตัวอยางนี้ คือ    

  หีนาธิมุกฺเตะ สุนิหีนธาโตหีรฺไนะ สหาไยะ ปริวาริตสฺย  , 
  เอาทารฺยคามฺภีรฺยสุเทศิเต'สฺมินฺธรฺเม'ธิมุกฺติรฺยทิ นาสฺติ สิทฺธมฺ  . 35  

รูปแบบฉันทลักษณในอธิการที่ 2 
 ในอธิการที่ 2 มีบทรอยกรองจํานวน  4 โศลก มีการใชรูปแบบฉันทลักษณ  3 ชนิด คือ 
 1. วสันตติลกาฉันท (วสนฺตติลกา) บางครั้งฉันทชนิดนี้อาจเรียกวา วสันตติลก (วสนฺต 

ติลก) อุทธรษิณี (อุทฺธฺรฺษิณี) หรือสิงโหนนตา (สึโหนฺนตา) เปนฉันทที่มีจํานวน 14 พยางค 
ประกอบดวยคณะฉันท 4 คณะ คือ ต คณะ ภ คณะ ช คณะ ช คณะ และเสียงคุรุ 2 เสียง มีหลักเกณฑ
ขอบังคับคุรุและลฆุ ตามคณะทั้ง 4 นั้น ดังนี้คือ 

 

                                                        
 32MSA. I.17. 
 33MSA. I.19. 
 34Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1037. 
 35MSA. I.18. 
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      ต         ภ         ช          ช       ค  ค36 
     ค ค ล, ค ล ล,  ล ค ล,  ล ค ล,  ค  ค 

 ในอธิการที่ 2 มีบทรอยกรองที่เปนวสันตติลกาฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 2             
ดังตัวอยางนี้ คือ    

  รตฺนานิ โย  หิ  ศรณปฺรคโต'ตฺร ยาเน 
  เชฺญยะ ส  เอว  ปรมะ  ศรณ (ณ)ํ คตานามฺ , 
  สรฺวตฺรคาภยุปคมาธิคมาภิภูติ- 
  เภไทศฺจตุรฺวิธมยารฺถวิเศษเณน . 37 

 2. มัตตมยูราฉันทหรือมัตตมยูรีฉันท (มตฺตมยูรา หรือ มตฺตมยูรี) เปนฉันทที่มีจํานวน 13 
พยางค ประกอบดวยคณะฉันท 4  คณะ คือ ม คณะ ต คณะ ย คณะ ส คณะ และเสียงคุรุ 1 เสียง มี
หลักเกณฑขอบังคับคุรุและลฆุ ตามคณะทั้ง 4 นั้น ดังนี้คือ     

      ม         ต          ย          ส       ค38   
  ค ค ค, ค ค ล,  ล ค ค,  ล ล ค,  ค 

 ในอธิการที่ 2 มีบทรอยกรองที่เปนมัตตมยูราฉันทหรือมัตตมยูรีฉันท 2 โศลก ไดแก 
โศลกที่ 2-3   ดังตัวอยางนี้ คือ   

  ยสฺมาทาเทา ทุษฺกร เอษ  วฺยวสาโย 
  ทุะสาโธ'เสา  ไนกสหไสฺรรป  กลฺไปะ , 
  สิทฺโธ  ยสฺมาตฺสตฺวหิตาธานมหารฺถ- 
  สฺตสฺมาทเคฺร  ยาน อิหาคฺรศรณารฺถะ . 39 

  

  สรฺวานฺ สตฺวําสฺตารยิตุ ยะ ปฺรติปนฺโน 
                                                        

 36Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1038. 
 37MSA. II.1. 
 38Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1038. 
 39MSA. II.2. 
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  ยาเน ชฺาเน สรฺวคเต เกาศลฺยยุกฺตะ  , 
  โย นิรฺวาเณ สํสรเณ'ปฺเยกรโส'เสา  
  เชฺโย ธีมาเนษ หิ สรฺวตฺรค เอวมฺ . 40 

 3. ปุษปตาคราฉันท (ปุษฺปตาคฺรา) เปนฉันทที่มีจํานวน 25 พยางค ในบาทคี่มี 4 คณะ คือ 
น คณะ น คณะ ร คณะ และ ย คณะ สวนบาทคูก็มี 4 คณะเชนกัน คือ น คณะ ช คณะ ช คณะ ร คณะ 
และเสียงคุรุอีก 1 พยางค มีหลักเกณฑขอบังคับคุรุและลฆุ ตามคณะทั้ง 4 นั้น ดังนี้คือ 

     น         น          ร          ย 41           (บาทคี่) 
  ล ล ล, ล ล ล,  ค ล ค, ล ค ค 
     น        ช          ช        ร        ค    (บาทคู) 
  ล ล ล, ล ค ล, ล ค ล, ค ล ค,  ค 

 ในอธิการที่ 2 มีบทรอยกรองที่เปนปุษปตาคราฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 4                   
ดังตัวอยางนี้ คือ   

  ศรณคติมิมํา คโต มหารฺถํา 
  คุณคณวฺฤทฺธิมุไปติ โส'ปฺรเมยามฺ , 
  สฺผุรติ ชคทิทํ กฺฤปาศเยน 
  ปฺรถยติ จาปฺรติมํ มหา (รฺย) ธรฺมมฺ . 42 

รูปแบบฉันทลักษณในอธิการที่ 3 
 ในอธิการที่ 3 มีบทรอยกรองจํานวน  13 โศลก มีการใชรูปแบบฉันทลักษณ  4 ชนิด คือ 
 1. อนุษฏภฉันท (อนุษฺฏภฺ) เปนฉันทที่มีหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่ใชมากที่สุดคือ
รูปแบบที่มีการบังคับคุรุและลฆุจํานวน 8 พยางค นับเปนหนึ่งบาท พยางคที่ 5 ของแตละบาทควร
เปนเสียงลฆุ พยางคที่ 6 เปนเสียงคุรุ พยางคที่ 7 จะเปนคุรุหรือลฆุแลวแตกรณี 43 แตพยางคที่ 7 ใน
บาทคูมักนิยมเปนเสียงลฆุ  

                                                        
 40MSA. II.3. 
 41Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1041. 
 42MSA. II.4. 
 43Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1036.   
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 ในอธิการที่ 3 นี้มีบทรอยกรองที่เปนอนุษฏภฉันท 10 โศลก ไดแก โศลกที่ 1-10             
ดังตัวอยางนี้ คือ  
  สตฺวาคฺตฺวํ สฺวภาวศฺจ ลิงฺคํ โคตฺรปฺรเภทตา , 

  อาทีนโว'นุศํสศฺจ ทฺวิเธาปมฺยํ จตุรฺวิธา . 44 

  ธาตุนามธิมุกฺเตศฺจ ปฺรติปตฺเตศฺจ เภทตะ , 
  ผลเภโทปลพฺเธศฺจ โคตฺราสฺติตฺวํ นิรุปฺยเต . 45 

 2. อุปชาติฉันท (อุปชาติ) เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค เปนฉันทผสม โดยการใชฉันท
ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป อุปชาติฉันทที่ปรากฏในคัมภีรมหายานสูตราลังการ เปนการผสมกันระหวาง        
อินทรวิเชียรฉันท (อินฺทฺรวชฺรา) และอุเปนทรวิเชียรฉันท (อุเปนฺทฺรวชฺรา) โดยมีหลักเกณฑขอบังคบั
คุรุและลฆุ ดังนี้คือ  
 อินทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 บาท แตละบาท
บงัคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ต คณะ ต คณะ ช คณะ และ
เสียงคุรุ 2เสียง สวนอุเปนทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวนพยางค 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 
บาท แตละบาทบังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ช คณะ ต 
คณะ ช คณะ และเสียงคุรุ 2 เสียง 46 
 ในอธิการที่ 3 มีบทรอยกรองที่เปนอุปชาติฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 11  ดังตัวอยางนี้ คือ
   

  เอกานฺติโก ทุศฺจริเต'สฺติ กศฺจิตฺ 
  กศฺจิตฺ สมุทฺฆาติตศุกฺลธรฺมา , 
  อโมกฺษภาคียศุโภ'สฺติ กศฺจินฺ 
  นิหีนศุกฺโล'สฺตฺยป เหตุหีนะ . 47 

 3. สรรคธราฉันท (สรฺคฺธรา) เปนฉันทที่มีจํานวน 21 พยางค ประกอบดวยคณะฉันท 7  
คณะ คือ ม คณะ ร คณะ ภ คณะ น คณะ ย คณะ ย คณะ และ ย คณะ มีขอบังคับคุรุและลฆุ ตามคณะ
ทั้ง 7 นั้น ดังนี้คือ 

                                                        
 44MSA. III.1. 
 45MSA. III.2. 
 46Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1037. 
 47MSA. III-11. 
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      ม         ร         ภ         น         ย          ย           ย48 
  ค ค ค, ค ล ค, ค ล ล, ล ล ล, ล ค ค, ล ค ค,  ล ค ค 

 ในอธิการที่ 3 มีบทรอยกรองที่เปนสรรคฆราฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 12                   
ดังตัวอยางนี้ คือ   

  คามฺภีรฺเยาทารฺยวาเท ปรหิตกรณาโยทิเต ทีรฺฆธรฺเม 
  อชฺาตไฺววาธิมุกฺติรฺภวติ สุวิปุลา สํปฺรปตฺติกฺษมา จ  , 
  สํปตฺติศสจาวสาเน ทฺวยคปรมา ยทฺภวตฺเยว เตษํา 
  ตชฺเชฺยํ โพธิสตฺตฺวปฺรกฺฤติคุณวตสฺตตฺปฺรปุษฺฏาจฺจ โคตฺราตฺ  . 49 

 4. ปุษปตาคราฉันท (ปุษฺปตาคฺรา) เปนฉันทที่มีจํานวน 25 พยางค ในบาทคี่มี 4 คณะ คือ 
น คณะ น คณะ ร คณะ และ ย คณะ สวนในบาทคูก็มี 4 คณะเชนกัน คือ น คณะ ช คณะ ช คณะ      
ร คณะ และเสียงคุรุอีก 1 พยางค 50  
 ในอธิการที่ 3 มีบทรอยกรองที่เปนปุษปตาคราฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 13             
ดังตัวอยางนี้ คือ    

  สุวิปุลคุณโพธิวฺฤกฺษวฺฤทฺธไย ฆนสุขทุะขศโมปลพฺธเย จ , 
  สฺวปรหิตสุขกฺริยา ผลตฺวาทฺ ภวติ สมุทคฺร (สมูลมุทฺคฺร) โคตฺรเมตฺ . 51 

รูปแบบฉันทลักษณในอธิการที่ 4 
 ในอธิการที่ 4 มีบทรอยกรองจํานวน  28 โศลก มีการใชรูปแบบฉันทลักษณ  6 ชนิด คือ 
 1. อนุษฏภฉันท (อนุษฺฏภฺ) เปนฉันทที่มีหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่ใชมากที่สุดคือ
รูปแบบที่มีการบังคับคุรุและลฆุจํานวน 8 พยางค นับเปนหนึ่งบาท พยางคที่ 5 ของแตละบาทควร
เปนเสียงลฆุ พยางคที่ 6 เปนเสียงคุรุ พยางคที่ 7 จะเปนคุรุหรือลฆุแลวแตกรณี 52 แตพยางคที่ 7 ใน
บาทคูมักนิยมเปนเสียงลฆุ  

                                                        
 48Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1040. 
 49MSA. III.12. 
 50Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1041. 
 51MSA. III.13. 
 52Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1036.   
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 ในอธิการที่ 4  มีบทรอยกรองที่เปนอนุษฏภฉันท 6 โศลก ไดแก โศลกที่ 1-6  ดังตัวอยางนี้ คือ 
  

  มโหตฺสาหา มหารมฺภา มหารฺถาถ มโหทยา , 
  เจตนา โพธิสตฺตฺวานํา ทฺวยารฺถา จิตฺตสํภวะ . 53 

  จิตฺโตตฺปาโท'ธิโมกฺโษ'เสา ศุทฺธาธฺยาศยิโก'ประ , 
  ไวปากฺโย ภูมิษุ มตสฺตถาวรณวรฺชิตะ  . 54 

 2. อารยาฉันท (อารฺยา) เปนฉันทมาตราพฤทธิ์โดยการนับเสียงคุรุเปน 2 พยางค และ
เสียงลฆุเปน 1 พยางค  ฉันทชนิดนี้มีขอบังคับใหบาทที่ 1 และบาทที่ 3 มีจํานวน 12 มาตรา สวน
บาทที่ 2 มีจํานวน 18 มาตรา และบาทที่ 4 มีจํานวน 15 มาตรา55      
 ในอธิการที่ 4 มีบทรอยกรองที่เปนอารยาฉันท 14 โศลก ไดแก โศลกที่ 7-20                  
ดังตัวอยางนี้ คือ   

  มิตฺรพลาทฺ เหตุพลลานฺมูลพลาจฺฉฺ ตพลาจฺฉุภาภฺยาสาตฺ , 
  อทฺฤฒทฺฤโฒทย อุกฺตศฺจิตฺโตตฺปาทะ ปราขฺยานาตฺ . 56 

  สูปาสิตสํพุทฺเธ สุสํภฺฤตชฺานปุณฺยสํภาเร , 
  ธรฺเมษุ นิรฺวิกลฺปชฺานปฺรสวาตฺปรมตาสฺย . 57 

 3. วังศัสถฉันท (วํศสฺถ) บางครั้งเรียกวา วังศัสถาวิลฉันท (วํศสฺถาวิล) และวังศัสตนิต
ฉันท (วํศสฺตนิต) เปนฉันทที่มีจํานวน 12 พยางค  ประกอบดวยคณะฉันท 4  คณะ คือ ช คณะ ต 
คณะ ช คณะ และ ร คณะ มีหลักเกณฑขอบังคับคุรุและลฆุ ตามคณะทั้ง 4 นั้น ดังนี้คือ 

     ช            ต         ช          ร58 
  ล ค ล,   ค ค ล,  ล ค ล, ค ล ค 

                                                        
 53MSA. IV.1. 
 54MSA. IV.2. 
 55Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1042.  
 56MSA. IV.7. 
 57MSA. IV.8. 
 58Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1038. 
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 ในอธิการที่ 4 มีบทรอยกรองที่เปนวังศัสถฉันท 5 โศลก ไดแก โศลกที่ 21-23,26-27       
ดังตัวอยางนี้ คือ       
  ปรารฺถจิตฺตาตฺตทุปายลาภโต  
  มหาภิสํธฺยรฺถสุตตฺวทรฺศนาตฺ , 
  มหารฺหจิตฺโตทยวรฺชิตา ชนาะ 
  ศมํ คมิษฺยนฺติ วิหาย ตตฺสุขมฺ  . 59  

  สโหทยาจฺจิตฺตวรสฺย ธีมตะ     สุสํวฺฤตํ จิตฺตมนนฺตทุษฺกฺฤตาตฺ 
  สุเขน ทุะเขน จ โมทเต สทา    ศุภี กฺฤปาลุศฺจ วิวรฺธน (ยน) ทฺวยมฺ60 

 4. อินทรวิเชียรฉันทหรืออินทรวัชราฉันท (อินฺทฺรวชฺรา) ใน 1 โศลก มี 4 บาท เปนฉันท
ที่มีจํานวน 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 บาท แตละบาทบังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท 
ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ต คณะ ต คณะ ช คณะ และเสียงคุรุ 2 เสียง61 
 ในอธิการที่ 4 มีบทรอยกรองที่เปนอินทรวิเชียรฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 24          
ดังตัวอยางนี้ คือ        
  มาโยปมานฺวีกฺษฺย ส สวรฺธรฺมานุทฺยานยาตฺรามิว โจปปตฺตีะ , 
  เกฺลศาจฺจ ทุะขาจฺจ วิเภติ นาเสา สํปตฺติกาเล'ถ วิปตฺติกาเล  .  62  

 5. อุปชาติฉันท (อุปชาติ) เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค เปนฉันทผสม โดยการใชฉันท
ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป อุปชาติฉันทที่ปรากฏในคัมภีรมหายานสูตราลังการ เปนการผสมกันระหวาง        
อินทรวิเชียรฉันท (อินฺทฺรวชฺรา) และอุเปนทรวิเชียรฉันท (อุเปนฺทฺรวชฺรา) โดยมีหลักเกณฑขอบังคบั
คุรุและลฆุ ดังนี้คือ  
 อินทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค ใน 1 โศลก มี 4 บาท แตละบาทบังคบั
คุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ต คณะ ต คณะ ช คณะ และเสียง
คุรุ 2 เสียง สวนอุเปนทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวนพยางค 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 บาท แต

                                                        
 59MSA. IV.21. 
 60MSA. IV.22. 
 61Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1037. 
 62MSA. IV.24. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

166

ละบาทบังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ช คณะ ต คณะ ช 
คณะ และเสียงคุรุ 2 เสียง 63 
 ในอธิการที่ 4 มีบทรอยกรองที่เปนอุปชาติฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 25  ดังตัวอยางนี้ คือ
   

  สฺวกา คุณาะ สตฺตฺวหิตาจฺจ โมทะ สํจินฺตฺยชนฺมรฺทิธฺวิกุรฺวิตํ จ , 
  วิภูษณํ โภชนมคฺรภูมิ กฺรีฑารติรฺวิตฺยกฺฤปาตฺมกานามฺ   . 64 

 6. ปุษปตาคราฉันท (ปุษฺปตาคฺรา) เปนฉันทที่มีจํานวน 25 พยางค ในบาทคี่มี 4 คณะ คือ 
น คณะ น คณะ ร คณะ และ ย คณะ สวนในบาทคูก็มี 4 คณะเชนกัน คือ น คณะ ช คณะ ช คณะ ร 
คณะ และเสียงคุรุอีก 1 พยางค 65 

 ในอธิการที่ 4 มีบทรอยกรองที่เปนปุษปตาคราฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 28              
ดังตัวอยางนี้ คือ  
  ศิรสิ วินิหิโตจฺจสตฺตฺวภาระ  ศิถิลคติรฺนหิ โศภเต'คฺรสตฺตฺวะ , 

  สฺวปรวิวิธพนฺธนาติพทฺธะ  ศตคุณมุตฺสหมรฺหติ ปฺรกตฺรฺตุมฺ  . 66 

รูปแบบฉันทลักษณในอธิการที่ 5 
 ในอธิการที่ 5 มีบทรอยกรองจํานวน  11 โศลก มีการใชรูปแบบฉันทลักษณ  2 ชนิด
เทานั้น คือ 
 1. วังศัสถฉันท (วํศสฺถ) บางครั้งเรียกวา วังศัสถาวิลฉันท (วํศสฺถาวิล) และวังศัสตนิต
ฉันท (วํศสฺตนิต) เปนฉันทที่มีจํานวน 12 พยางค  ประกอบดวยคณะฉันท 4  คณะ คือ ช คณะ ต 
คณะ ช คณะ และ ร คณะ 67 
 ในอธิการที่ 5 มีบทรอยกรองที่เปนวังศัสถฉันท 10 โศลก ไดแก โศลกที่ 1-10                 
ดังตัวอยางนี้ คือ  
 
 

                                                        
 63Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1037. 
 64MSA. IV.25. 
 65Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1041. 
 66MSA. IV.28. 
 67Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1038. 
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  มหาศฺรยารมฺภผโลทยาตฺมิกา  ชินาตฺมชานํา  ปฺรติปตฺติริษฺยเต , 
  สทา มหาทานมหาธิวาสนา มหารฺถสํปาทนกฺฤตฺยการิกา .  68 

  ปรตฺรลพฺธฺวาตฺมสมานจิตฺตตํา สฺวโต'ธิ วา เศฺรษฺฐตเรษฺฏตํา ปเร , 
  ตถาตฺมโน'นฺยารฺถวิศิษฺฏสํชฺนะ สฺวการฺถตา กา กตมา ปรารฺถตา . 69 

 2. ปุษปตาคราฉันท (ปุษฺปตาคฺรา) เปนฉันทที่มีจํานวน 25 พยางค ในบาทคี่มี 4 คณะ คือ 
น คณะ น คณะ ร คณะ และ ย คณะ สวนในบาทคูก็มี 4 คณะเชนกัน คือ น คณะ ช คณะ ช คณะ ร 
คณะ และเสียงคุรุอีก 1 พยางค 70     

 ในอธิการที่ 5 มีบทรอยกรองที่เปนปุษปตาคราฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 11              
ดังตัวอยางนี้ คือ  

  ภวคติสกลาภิภูยคนฺตฺรี ปรมศมานุคตา ปฺรปตฺติเรว , 
  วิวิธคุณคไณรฺวิวรฺธมานา ชคทุปคุ (คฺฤ) หฺย สทา กฺฤปาศเยน . 71 

รูปแบบฉันทลักษณในอธิการที่ 6 
 ในอธิการที่ 6 มีบทรอยกรองจํานวน  10 โศลก มีการใชรูปแบบฉันทลักษณ  4 ชนิด คือ 
 1. วังศัสถฉันท (วํศสฺถ) บางครั้งเรียกวา วังศัสถาวิลฉันท (วํศสฺถาวิล) และวังศัสตนิต
ฉันท (วํศสฺตนิต) เปนฉันทที่มีจํานวน 12 พยางค  ประกอบดวยคณะฉันท 4  คณะ คือ ช คณะ ต 
คณะ ช คณะ และ ร คณะ 72 
 ในอธิการที่ 6 มีบทรอยกรองที่เปนวังศัสถฉันท 6 โศลก ไดแก โศลกที่ 1-5 และ 9           
ดังตัวอยางนี้ คือ  

  น สนฺน จาสนฺน ตถา น จานฺยถา  น ชายเต วฺเยติ น จา (นา) วหียเต  
  น วรฺธเต นาป วิศุธฺยเต ปุนรฺวิศุธฺยเต ตตฺปรมารฺถลกฺษณมฺ  . 73 

                                                        
 68MSA. V.1. 
 69MSA. V.2. 
 70Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1041. 
 71MSA. V.11. 
 72Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1038. 
 73MSA. VI.1. 
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  อกลฺปนาชฺานพเลน ธีมตะ 
  สมานุยาเตน สมนฺตตะ สทา , 
  ตทาศฺรโย คหฺวรโทษสํจโย 
  มหาคเทเนว วิษํ นิรสฺยเต . 74 

 2. อินทรวิเชียรฉันทหรืออินทรวัชราฉันท (อินฺทฺรวชฺรา) ใน 1 โศลก มี 4 บาท เปนฉันท
ที่มีจํานวน 11 พยางค ใน 1 โศลก มี 4 บาท แตละบาทบังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท 
ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ต คณะ ต คณะ ช คณะ และเสียงคุรุ 2 เสียง75 
 ในอธิการที่ 6 มีบทรอยกรองที่เปนอินทรวิเชียรฉันท 2 โศลก ไดแก โศลกที่ 6-7            
ดังตัวอยางนี้ คือ  

  สํภฺฤตฺย สํภารมนนฺตปารํ ชฺานสฺย ปุณฺยสฺย จ โพธิสตฺตฺวะ , 
  ธรฺเมษุ จินฺตาสุวินิศฺริ (ศฺจิ) ตตฺวาชฺชลฺปานฺวยามรฺถคตึ ปไรติ  . 76 

  อรฺถานฺส วิชฺาย จ ชลฺปมาตฺรานฺ สํติษฺฐเต ตนฺนิภจิตฺตมาเตฺร , 
  ปฺรตฺยกฺษตาเมติ จ ธรฺมธาตุสฺตสฺมาทฺวิยุกฺโตทฺวยลกฺษเณน . 77 

 3. อุปชาติฉันท (อุปชาติ) เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค เปนฉันทผสม โดยการใชฉันท
ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป อุปชาติฉันทที่ปรากฏในคัมภีรมหายานสูตราลังการ เปนการผสมกันระหวาง        
อินทรวิเชียรฉันท (อินฺทฺรวชฺรา) และอุเปนทรวิเชียรฉันท (อุเปนฺทฺรวชฺรา) โดยมีหลักเกณฑขอบังคบั
คุรุและลฆุ ดังนี้คือ  

 อินทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 บาท แตละบาท
บังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ต คณะ ต คณะ ช คณะ และ
เสียงคุรุ 2เสียง สวนอุเปนทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวนพยางค 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 
บาท แตละบาทบังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ช คณะ ต 
คณะ ช คณะ และเสียงคุรุ 2 เสียง 78 

                                                        
 74MSA. VI.9. 
 75Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1037. 
 76MSA. VI.6. 
 77MSA. VI.7. 
 78Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1037. 
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 ในอธิการที่ 6 มีบทรอยกรองที่เปนอุปชาติฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 8   ดังตัวอยางนี้ คือ
  

  นาสฺตีติ จิตฺตาตฺปรเมตฺย พุทฺธยา 
  จิตฺตสฺย นาสฺติตฺวมุไปติ ตสฺมาตฺ , 
  ทฺวยสฺย นาสฺติตฺวมุเปตฺย ธีมานฺ 
  สํติษฺเต'ตทฺคติธรฺมธาเตา  . 79 

 4. ปุษปตาคราฉันท (ปุษฺปตาคฺรา) เปนฉันทที่มีจํานวน 25 พยางค ในบาทคี่มี 4 คณะ คือ 
น คณะ น คณะ ร คณะ และ ย คณะ สวนในบาทคูก็มี 4 คณะเชนกัน คือ น คณะ ช คณะ ช คณะ ร 
คณะ และเสียงคุรุอีก 1 พยางค 80    

 ในอธิการที่ 6 มีบทรอยกรองที่เปนปุษปตาคราฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 10            
ดังตัวอยางนี้ คือ  

  มุนิวิหิตสุธรฺมสุขฺยวสฺโถ มติมุปธาย สมูลธรฺมธาเตา , 
  สฺมฺฤติม (ค) ติมวคมฺย กลฺปมาตฺรํา วฺรชติ คุณารฺณวปารมาศุธีระ .  81 

รูปแบบฉันทลักษณในอธิการที่ 7 
 ในอธิการที่ 7 มีบทรอยกรองจํานวน  10 โศลก มีการใชรูปแบบฉันทลักษณ  3 ชนิด คือ 
 1. อินทรวิเชียรฉันทหรืออินทรวัชราฉันท (อินฺทฺรวชฺรา) ใน 1 โศลก มี 4 บาท เปนฉันท

ที่มีจํานวน 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 บาท แตละบาทบังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท 
ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ต คณะ ต คณะ ช คณะ และเสียงคุรุ 2 เสียง82 
 ในอธิการที่ 7 มีบทรอยกรองที่เปนอินทรวิเชียรฉันท 5 โศลก ไดแก โศลกที่ 1,3,5,7-8  
ดังตัวอยางนี้ คือ 
  อุตฺปตฺติวากฺจิตฺตศุภาศุภาธิ ตตฺสฺถานนิะสารปทา ปโรกฺษมฺ , 
  ชฺานํ หิ สรฺวตฺรคสปฺรเภเทษฺววฺยาหตํ ธีรคตะ ปฺรภาวะ . 83 

  เยนารฺยทิวฺยาปฺรติไสรฺวิหาไร- 

                                                        
 79MSA. VI.8. 
 80Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1041. 
 81MSA. VI.10. 
 82Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1037. 
 83MSA. VII.1. 
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  พฺรารฺหฺไมศฺจ นิตฺยํ วิหรตฺยุทาไระ , 
  พุทฺธําศฺจ สตฺวําศฺจ ส ทิกฺษุ คตฺวา 
  สํมานยตฺยานยเต วิศุทฺธิมฺ  .  84 

 2. อุปชาติฉันท (อุปชาติ) เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค เปนฉันทผสม โดยการใชฉันท
ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป อุปชาติฉันทที่ปรากฏในคัมภีรมหายานสูตราลังการ เปนการผสมกันระหวาง        
อินทรวิเชียรฉันท (อินฺทฺรวชฺรา) และอุเปนทรวิเชียรฉันท (อุเปนฺทฺรวชฺรา) โดยมีหลักเกณฑขอบังคบั
คุรุและลฆุ ดังนี้คือ  

 อินทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 บาท แตละบาท
บงัคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ต คณะ ต คณะ ช คณะ และ
เสียงคุรุ 2 เสียง สวนอุเปนทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวนพยางค 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 
บาท แตละบาทบังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ช คณะ ต 
คณะ ช คณะ และเสียงคุรุ 2 เสียง 85 

 ในอธิการที่ 7 มีบทรอยกรองที่เปนอุปชาติฉันท 4 โศลก ไดแก โศลกที่ 2,4,6,9                
ดังตัวอยางนี้ คือ 

  ธฺยานํ จตุรฺถํ สุวิศุทฺธเมตฺย นิษฺกลฺปนาชฺานปริคฺรเหณ  , 
  ยถาวฺยวสฺถานมนสฺกฺริยาตะ ปฺภาวสิทฺธึ ปรมํา ปไรติ  .  86 

  มาโยปมานฺปศฺยติ โลกธาตูนฺสรฺวานฺสสตฺตฺวานฺสวิวรฺตนาศานฺ , 
  สํทรฺศยตฺเยว จ ตานฺยเถษฺฏํ วศี วิจิไตฺรรป ส ปฺรกาไระ . 87 

 3. ปุษปตาคราฉันท (ปุษฺปตาคฺรา) เปนฉันทที่มีจํานวน 25 พยางค ในบาทคี่มี 4 คณะ คือ 
น คณะ น คณะ ร คณะ และ ย คณะ สวนในบาทคูก็มี 4 คณะเชนกัน คือ น คณะ ช คณะ ช คณะ ร 
คณะ และเสียงคุรุอีก 1 พยางค 88    

                                                        
 84MSA. VII.3. 
 85Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1037. 
 86MSA. VII.2. 
 87MSA. VII.4. 
 88Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1041. 
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 ในอธิการที่ 7 มีบทรอยกรองที่เปนปุษปตาคราฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 10            
ดังตัวอยางนี้ คือ  
  ส หิ ปรมวศิตฺวลพฺธพุทฺธิรฺชคทวศํ สฺววเศ วิธาย นิตฺยมฺ , 
  ปรหิตกรไณกตาภิรามศฺจรติ ภเวษุ หิ สึหวตฺสุธีระ . 89 

รูปแบบฉันทลักษณในอธิการที่ 8 
 ในอธิการที่ 8 มีบทรอยกรองจํานวน  22 โศลก มีการใชรูปแบบฉันทลักษณ  2 ชนิด คือ 
 1. วังศัสถฉันท (วํศสฺถ) บางครั้งเรียกวา วังศัสถาวิลฉันท (วํศสฺถาวิล) และวังศัสตนิต

ฉันท (วํศสฺตนิต) เปนฉันทที่มีจํานวน 12 พยางค  ประกอบดวยคณะฉันท 4  คณะ คือ ช คณะ ต 
คณะ  ช คณะ และ ร คณะ 90 
 ในอธิการที่ 8 มีบทรอยกรองที่เปนวังศัสถฉันท 20 โศลก ไดแก โศลกที่ 1-10 และ 12-
21  ดังตัวอยางนี้ คือ 

  รุจิะ ปฺรสาทะ ปฺรศโม'นุกมฺปนา 
  กฺษมาถ เมฆา ปฺรพลตฺวเมว จ  , 
  อหารฺยตางฺไคะ สมุเปตตา ภฺฤศํ 
  ชินาตฺมเช  ตตฺปริปากลกฺษณมฺ  . 91 

  คุณชฺตาถาสุสมาธิลาภิตา 
  ผลานุภูติรฺมนโส'ธฺยเภท (ทฺย) ตา  , 
  ชินาตฺมเช ศาสฺตริ สํปฺรปตฺตเย 
  มตํ หิ สมฺยกฺปริปากลกฺษณมฺ  . 92 

 2. ปุษปตาคราฉันท (ปุษฺปตาคฺรา) เปนฉันทที่มีจํานวน 25 พยางค ในบาทคี่มี 4 คณะ คือ 
น คณะ น คณะ ร คณะ และ ย คณะ สวนในบาทคูก็มี 4 คณะเชนกัน คือ น คณะ ช คณะ ช คณะ ร 
คณะ และเสียงคุรุอีก 1 พยางค 93    

                                                        
 89MSA. VII.10. 
 90Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1038. 
 91MSA. VIII.1. 
 92MSA. VIII.3. 
 93Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1041. 
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 ในอธิการที่ 8 มีบทรอยกรองที่เปนปุษปตาคราฉันท 2 โศลก ไดแก โศลกที่ 11,22           
ดังตัวอยางนี้ คือ  

  อิติ นววิธวสฺตุปาจิตาตฺมา 
  ปรปริปาจนโยคฺยตามุเปตะ , 

  ศุภ (ธรฺม) มยสตตปฺรวรฺธิตาตฺมา 
  ภวติ สทา ชคโต'คฺรพนฺธุภูตะ . 94 

  อิติ สุคติคเตา ศุภตฺรเย วา ชคทขิลํ กฺฤปยา ส โพธิสตฺตฺะ , 
  ตนุปรมวิมธฺยมปฺรกาไรรฺวินยติ  โลกสมานภาวคตฺยา . 95 

รูปแบบฉันทลักษณในอธิการที่ 9 
 ในอธิการที่ 9 มีบทรอยกรองจํานวน  86 โศลก มีการใชรูปแบบฉันทลักษณ  8 ชนิด คือ 
 1. อนุษฏภฉันท (อนุษฺฏภฺ) เปนฉันทที่มีหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่ใชมากที่สุดคือ

รูปแบบที่มีการบังคับคุรุและลฆุจํานวน 8 พยางค นับเปนหนึ่งบาท พยางคที่ 5 ของแตละบาทควร
เปนเสียงลฆุ พยางคที่ 6 เปนเสียงคุรุ พยางคที่ 7 จะเปนคุรุหรือลฆุแลวแตกรณี 96 แตพยางคที่ 7 ใน
บาทคูมักนิยมเปนเสียงลฆุ   

 ในอธิการที่ 9 มีบทรอยกรองที่เปนอนุษฏภฉันท 65 โศลก ไดแก โศลกที่ 1-2, 4-5, 10, 
11, 16-48, 56-81  ดังตัวอยางนี้ คือ   

  อเมไยรฺทุษฺกรศไตรเมไยะ กุศลาจไยะ , 
  อปฺรเมเยณ กาเลน อเมยาวรณกฺษยาตฺ . 97 

  สรฺวการชฺตาวาปฺติะ สรฺวาวรณนิรฺมลา , 
  วิวฺฤตา รตฺนเปเฏว พุทฺธตฺวํ สมุทาหฺฤตมฺ . 98 

                                                        
 94MSA. VIII.11. 
 95MSA. VIII.22. 
 96Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1036.   
 97MSA. IX.1. 
 98MSA. IX.2. 
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 2. ศารทูลวิกรีฑิตฉันท (ศารฺทูลวิกฺรีฑิต) เปนฉันทที่มีจํานวน 19 พยางค ประกอบดวย
คณะฉันท 6 คณะ คือ ม คณะ ส คณะ ช คณะ ส คณะ ต คณะ ต คณะ และเสียงคุรุ 1 เสียง99 

 ในอธิการที่ 9 มีบทรอยกรองที่เปนศารทูลวิกรีฑิตฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 3             
ดังตัวอยางนี้ คือ 

  กฺฤตฺวา ทุษฺกรมทฺภุตํ ศฺรมศไตะ สํจิตฺยสรฺวํศุภํ 
  กาเลโนตฺตมกลฺปยานมหตา สรฺวาวฺฤตีนํา กฺษยาตฺ , 
  สูกฺษฺมสฺยาวรณสฺย ภูมิษุ คตสฺโยตฺปาฏนาทฺ พุทฺธตา 
  รตฺนานามิว สา ปฺรภาวมหตํา เปฏา สมุทฺธาติ (ฏิ) ตา . 100 

 3. สรรคธราฉันท (สรฺคฺธรา) เปนฉันทที่มีจํานวน 21 พยางค ประกอบดวยคณะฉันท 7  
คณะ คือ ม คณะ ร คณะ ภ คณะ น คณะ ย คณะ ย คณะ และ ย คณะ101 

 ในอธิการที่ 9 มีบทรอยกรองที่เปนสรรคฆราฉันท 2 โศลก ไดแก โศลกที่ 6 และ12         
ดังตัวอยางนี้ คือ 

  พุทฺธตฺวํ สรฺวธรฺมะ สมุทิตมถ วา สรฺวธรฺมวฺยเปตํ 
  โปฺรทฺภูเตรฺธรฺมรตฺนปฺรตฺสุมหโต ธรฺมตฺนากราภมฺ , 
  ภูตานํา ศุกฺลสฺสยปฺรสวสุมหโต เหตุโต เมฆภูตํ 
  ทานาทฺธรฺมามฺพุวรฺษปฺรตฺสุวิหิตสฺยากฺษยสฺย ปฺรชาสุ . 102 

  เกฺลศเชฺยวฺฤตฺตีนํา สตตมนุคตํ พีชมุตฺกฺฤษฺฏกาลํ 
  ยสฺมินฺสฺตํ ปฺรยาตํ ภวติ สุวิปุไละ สรฺวหานิปฺรกาไระ , 
  พุทฺธตฺวํ ศุกฺลธรฺมปฺรวรคุณยุตา อา (จา) ศฺรยสฺยานฺยถาปฺติ- 
  สฺตตฺปฺราปฺติรฺนิรฺวิกลฺปาทฺวิษยสุมหโต ชฺานมารฺคาตฺสุศุทฺธาตฺ .103 
 

                                                        
 99Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary , 1040.  
 100MSA. IX.3. 
 101Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1040. 
 102MSA. IX.6. 
 103MSA. IX.12. 
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 4. มาลินีฉันท (มาลินี) เปนฉันทที่มีจํานวน 15 พยางค ประกอบดวยคณะฉันท 5 คณะ 
คือ น คณะ น คณะ ม คณะ ย คณะ และ ย คณะ104 

 ในอธิการที่ 9 มีบทรอยกรองที่เปนมาลินีฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 9   ดังตัวอยางนี้ คือ 

  ศรณมนุปมํ ตจฺฉฺเรษฺพุทฺธตฺวมิษฺฏํ 
  ชนนมรณสรฺวเกฺลศปาเปษุ รกฺษา , 
  วิวิธธภยคตานํา สรฺวรกฺษาปยานํ 
  ปฺรตตวิวิธทุะขาปายโนปายคานํา . 105 

 5. อุปชาติฉันท (อุปชาติ) เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค เปนฉันทผสม โดยการใชฉันท
ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป อุปชาติฉันทที่ปรากฏในคัมภีรมหายานสูตราลังการ เปนการผสมกันระหวาง        
อินทรวิเชียรฉันท (อินฺทฺรวชฺรา) และอุเปนทรวิเชียรฉันท (อุเปนฺทฺรวชฺรา) โดยมีหลักเกณฑขอบังคบั
คุรุและลฆุ ดังนี้คือ  

 อินทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค ใน 1 โศลก มี 4 บาท แตละบาทบังคบั
คุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ต คณะ ต คณะ ช คณะ และเสียง
คุรุ 2 เสียง สวนอุเปนทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวนพยางค 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 บาท แต
ละบาทบังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ช คณะ ต คณะ ช 
คณะ และเสียงคุรุ 2 เสียง 106 

 ในอธิการที่ 9 มีบทรอยกรองที่เปนอุปชาติฉันท 4 โศลก ไดแก โศลกที่ 82-85                
ดังตัวอยางนี้ คือ 

  ภินฺนาศฺรยา ภินฺนชลาศฺจ นทฺยะ 
  อลฺโปทกาะ กฺฤตฺยปฺฤถกตฺวการฺยาะ , 
  ชลาศฺริตปฺราณิตนูปโภคฺยา 
  ภวนฺติ ปาตาลมสํปฺรวิษฺฏาะ . 107 

  สุมทฺรวิษฺฏาศฺจ ภวนฺติ สรฺวา เอกาศฺรยา เอกมหาชลาศฺจ , 

                                                        
 104Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1039.  
 105MSA. IX.9. 
 106Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1037. 
 107MSA. IX.82. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

175

  มิศฺไรกการฺยาศฺจ มโหปโภคฺยา ชลาศฺริตปฺราณิคณสฺย นิตฺยมฺ . 108 

 6. ปุษปตาคราฉันท (ปุษฺปตาคฺรา) เปนฉันทที่มีจํานวน 25 พยางค ในบาทคี่มี 4 คณะ คือ 
น คณะ น คณะ ร คณะ และ ย คณะ สวนในบาทคูก็มี 4 คณะเชนกัน คือ น คณะ ช คณะ ช คณะ ร 
คณะ และเสียงคุรุอีก 1 พยางค 109    

 ในอธิการที่ 9 มีบทรอยกรองที่เปนปุษปตาคราฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 86               
ดังตัวอยางนี้ คือ   

อิตินิรูปมศุกฺลธรฺมโยคาทฺ หิตสุขเหตุตยา จ พุทฺธภูเมะ , 
ศุภปรมสุขากฺษยากรตฺวาตฺ ศุภมติรรฺหติ โพธิจิตฺตมาปฺตุมฺ . 110 

 7. วังศัสถฉันท (วํศสฺถ) บางครั้งเรียกวา วังศัสถาวิลฉันท (วํศสฺถาวิล) และวังศัสตนิต
ฉันท (วํศสฺตนิต) เปนฉันทที่มีจํานวน 12 พยางค  ประกอบดวยคณะฉันท 4  คณะ คือ ช คณะ ต 
คณะ ช คณะ และ ร คณะ 111 

 ในอธิการที่ 9 มีบทรอยกรองที่เปนวังศัสถฉันท 3 โศลก ไดแก โศลกที่ 13-15             
ดังตัวอยางนี้ คือ    

สฺถิตศฺจ ตสฺมินฺส ตถาคโต ชคนฺมหาจเลนฺทฺรสฺถ อิวาภฺยุทีกฺษเต , 
ศมาภิรามํ กรูณายเต ชนมฆา (ภวา) ภิราเม'นฺยชเน ตุ กา กถา . 112 

ยถามฺพรํ สรฺวคตํ สทามตํ ตไถว ตตฺสรฺวคตํ สทามตมฺ , 
ยถามฺพรํ รูปคเณษุ สรฺวคํ ตไถว ตตฺสตฺตฺวคเณษุ สรฺวคมฺ . 113 

 8. ศิขริณีฉันท (ศิขริณี) เปนฉันทที่มีจํานวน 17 พยางค ประกอบดวยคณะฉันท 5 คณะ 
คือ ย คณะ ม คณะ น คณะ ส คณะ  ภ คณะ และเสียงลฆุและเสียงคุรุอยางละ 1 เสียง114  

 ในอธิการที่ 9 มีบทรอยกรองที่เปนศิขริณีฉันท 7 โศลก ไดแก โศลกที่ 49-55                 
ดังตัวอยางนี้ คือ    
                                                        

 108MSA. IX.83. 
 109Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1041. 
 110MSA. IX.86. 
 111Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1038. 
 112MSA. IX.13. 
 113MSA. IX.15. 
 114Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1039.  
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ศุเภ วฺฤทฺโธ โลโก วฺรชติ สุวิศุทฺเธา  ปรมตํา 
ศุเภ จานารพฺธฺวา วฺรชติ ศุภวฺฤทฺเธา ปรมตามฺ , 
วฺรชตฺเยวํ โลโก ทิศิ ทิศิ ชินานํา สุกถิไต- 
รปกฺกะ ปกฺโก วา (น) จ ปุนรเศษํ ธฺรุวมิห . 115 

ตถา กฺฤตฺวา จรฺยํา (กฺฤจฺฉฺราวาปฺยํา) ปรมคุณโยคาทฺภุตวตี (มีนิคคหิต) 
มหาโพธึ นิตฺยํา ธฺรุวมศรณานํา จ ศรณมฺ , 
ลภนฺเต ยทฺธีรา (ทิศิ ทิศิ) คสทา (สทา) สรฺวสมยํ 
ตทาศฺจรฺยํ โลเก สุวิธจรณานฺนาทฺภุตมป .  116  

รูปแบบฉันทลักษณในอธิการที่ 10 
 ในอธิการที่ 10 มีบทรอยกรองจํานวน  14 โศลก มีการใชรูปแบบฉันทลักษณ  5 ชนิด คือ 
 1. อารยาฉันท (อารฺยา) เปนฉันทมาตราพฤทธิ์โดยการนับเสียงคุรุเปน 2 พยางค และ

เสียงลฆุเปน 1 พยางค  ฉันทชนิดนี้มีขอบังคับใหบาทที่ 1 และบาทที่ 3 มีจํานวน 12 มาตรา สวน
บาทที่ 2 มีจํานวน 18 มาตรา และบาทที่ 4 มีจํานวน 15 มาตรา117 

 ในอธิการที่ 10 มีบทรอยกรองที่เปนอารยาฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 1  ดังตัวอยางนี้ คือ 

  อาทิะ สิทฺธิะ ศรณํ โคตฺรํ จิตฺเต ตไถว โจตฺปาทะ , 
  สฺวปรารฺถสฺตตฺวารฺถะ ปฺรภาวปริปากโพธิศฺจ . 118 

 2. ศาลินีฉันท (ศาลินี) เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ 
คือ ม คณะ ต คณะ ต คณะ และเสียงคุรุ 2 เสียง มีหลักเกณฑขอบังคับคุรุและลฆุ ตามคณะทั้ง 3  
ดังนี้คือ 

      ม         ต           ต       ค  ค119 
                ค ค ค,  ค ค ล,  ค ค ล,  ค ค 

                                                        
 115MSA. IX.49. 
 116MSA. IX.50. 
 117Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1042.  
 118MSA. X.1. 
 119Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1037. 
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 ในอธิการที่ 10 มีบทรอยกรองที่เปนศาลินีฉันท 2 โศลก ไดแก โศลกที่ 2-3   มีตัวอยางนี้ คือ 

  ชาตา ชาตา คฺราหิกา คฺราหฺยภูตา มิตฺราทาตฺตา สฺวาตฺมโต ภฺรานฺติกา จ , 
  อภฺรานฺตานฺยา อามุขา ไนว จานฺยา โฆษาจารา ไจษิกา เจกฺษิกา จ . 120 

  หารฺยา กีรฺณา'วฺยาวกีรฺณา วิปกฺไษรฺหีโนทารา อาวฺฤตา'นาวฺฤตา จ , 
  ยุกฺตา'ยุกฺตา สํภฺฤตา'สํภฺฤตา จ คาฒํ วิษฺฏา ทูรคา จาธิมุกฺติะ . 121 

 3. อนุษฏภฉันท (อนุษฺฏภฺ) เปนฉันทที่มีหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่ใชมากที่สุดคือ
รูปแบบที่มีการบังคับคุรุและลฆุจํานวน 8 พยางค นับเปนหนึ่งบาท พยางคที่ 5 ของแตละบาทควร
เปนเสียงลฆุ พยางคที่ 6 เปนเสียงคุรุ พยางคที่ 7 จะเปนคุรุหรือลฆุแลวแตกรณี 122 แตพยางคที่ 7 ใน
บาทคูมักนิยมเปนเสียงลฆุ  

 ในอธิการที่ 10 มีบทรอยกรองที่เปนอนุษฏภฉันท 9 โศลก ไดแก โศลกที่ 4-9,11-13   
ดังตัวอยางนี้ คือ   

  อมนสฺการพาหุลฺยํ เกาศีทฺยํ โยควิภฺรมะ , 
  กุมิตฺรํ ศุภเทารฺพลฺยมโยนิโศมนสฺกฺริยา . 123 

  ปฺรมาโท'ลฺปศฺรุตตฺวํ จ ศฺรุตจินฺตาลฺปตุษฺฏตา , 
  ศมมาตฺราภิมานศฺจ ตถา'ปริชโย มตะ . 124 

 4. ศิขริณีฉันท (ศิขริณี) เปนฉันทที่มีจํานวน 17 พยางค ประกอบดวยคณะฉันท 5 คณะ 
คือ ย คณะ ม คณะ น คณะ ส คณะ  ภ คณะ และเสียงลฆุและเสียงคุรุอยางละ 1 เสียง125  

 ในอธิการที่ 10 มีบทรอยกรองที่เปนศิขริณีฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 10   ดังตัวอยางนี้ คือ 

  ตถา กามิสฺถาตฺฤสฺวปรชนกฺฤตฺยารฺถมุทิเต 
  วิเศโษ วิเชฺยะ สตตมธิมุกฺตยา วิวิธยา , 

                                                        
 120MSA. X.2 
 121MSA. X.3 
 122Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1036.   
 123MSA. X.4. 
 124MSA. X.5. 
 125Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1039.  
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  มหายาเน ตสฺย วิธิวทิห มตฺวา ปรมตํา 
  ภฺฤศํ ตสฺมินฺ ธีระ สตตมิห ตาเภว วฺฤณุยาตฺ . 126 

 5. ปุษปตาคราฉันท (ปุษฺปตาคฺรา) เปนฉันทที่มีจํานวน 25 พยางค ในบาทคี่มี 4 คณะ คือ 
น คณะ น คณะ ร คณะ และ ย คณะ สวนในบาทคูก็มี 4 คณะเชนกัน คือ น คณะ ช คณะ ช คณะ ร 
คณะ และเสียงคุรุอีก 1 พยางค 127  

 ในอธิการที่ 10 มีบทรอยกรองที่เปนปุษปตาคราฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 14             
ดังตัวอยางนี้ คือ     

       อิติ วิปุลคเตา มโหฆ (มหารฺย) ธรฺเม ชนิย (ปริชนยนฺ) สทา มติมานฺมหาธิมุกฺติมฺ , 
       วิปุลสตตปุณฺยตทฺวิวฺฤทฺธึ วฺรชติ คุไณรสไมรฺมหาตฺมตํา จ . 128 

รูปแบบฉันทลักษณในอธิการที่ 11 
 ในอธิการที่ 11 มีบทรอยกรองจํานวน 78 โศลก มีการใชรูปแบบฉันทลักษณ 10 ชนิด 

คือ 
 1. อารยาฉันท (อารฺยา) เปนฉันทมาตราพฤทธิ์โดยการนับเสียงคุรุเปน 2 พยางค และ

เสียงลฆุเปน 1 พยางค  ฉันทชนิดนี้มีขอบังคับใหบาทที่ 1 และบาทที่ 3 มีจํานวน 12 มาตรา สวน
บาทที่ 2 มีจํานวน 18 มาตรา และบาทที่ 4 มีจํานวน 15 มาตรา129 

 ในอธิการที่ 11 มีบทรอยกรองที่เปนอารยาฉันท 9 โศลก ไดแก โศลกที่ 1-4,34,52,74-76 
ดังตัวอยางนี้ คือ 

  ปฏกตฺรยํ ทฺวยํ วา (จ) สํภฺรหตะ การไณรฺนวภิริษฺฏมฺ , 
  วาสนโพธนศมนปฺรติเวไธสฺตทฺวิโมจยติ . 130 

  จิตฺตํ ทฺวยปฺรภาสํ ราคาทฺยาภาสมิษฺยเต ตทฺวตฺ , 
  ศฺราทฺธาภาสํ น ตทนฺโย ธรฺมะ กฺลิษฺฏกุศโล'สฺติ . 131 

                                                        
 126MSA. X.10. 
 127Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1041. 
 128MSA. X.14. 
 129Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1042.  
 130MSA. XI.1. 
 131MSA. XI.34. 
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  อาเทา ตตฺตฺเว'นฺยตฺเว สฺวลกฺษเณ สฺวยมถานฺยถาภาเว , 
  สํเกฺลเศ'ถ วิเศเษ กฺษานฺติรนุตฺปตฺติธรฺโมกฺตา . 132 

 2. อนุษฏภฉันท (อนุษฺฏภฺ) เปนฉันทที่มีหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่ใชมากที่สุดคือ
รูปแบบที่มีการบังคับคุรุและลฆุจํานวน 8 พยางค นับเปนหนึ่งบาท พยางคที่ 5 ของแตละบาทควร
เปนเสียงลฆุ พยางคที่ 6 เปนเสียงคุรุ พยางคที่ 7 จะเปนคุรุหรือลฆุแลวแตกรณี 133 แตพยางคที่ 7 ใน
บาทคูมักนิยมเปนเสียงลฆุ   

 ในอธิการที่ 11 มีบทรอยกรองที่เปนอนุษฏภฉันท 64 โศลก ไดแก โศลกที่ 5-12, 15-29, 
31-33, 36-46, 49-59,61-73  ดังตัวอยางนี้ คือ 

  มโนชลฺไปรฺยโถกฺตารฺถปฺรสนฺนสฺย ปฺรธารณาตฺ , 
  อรฺถขฺยานสฺย ชลฺปาจฺจ นามฺนิ สฺถานาจฺจ เจตสะ . 134 

  ธรฺมาลมฺพนลาภะ สฺยาตฺตฺริภิรฺชฺา ไนะ ศฺรุตาทิภิะ , 
  ตฺริวิธาลมฺพนลาภศฺจ ปูรฺโวกฺตสฺตตฺสมาศฺริตะ . 135 

  ตฺริธาตุกะ กฺฤตฺยกระ สสํพาธาศฺรโย'ประ , 
  อธิมุกฺตินิเวศี จ ตีวฺรจฺฉนฺทกโร'ประ . 136 

 3. ศารทูลวิกรีฑิตฉันท (ศารฺทูลวิกฺรีฑิต) เปนฉันทที่มีจํานวน 19 พยางค ประกอบดวย
คณะฉันท 6 คณะ คือ ม คณะ ส คณะ ช คณะ ส คณะ ต คณะ ต คณะ และเสียงคุรุ 1 เสียง137 

 ในอธิการที่ 11 มีบทรอยกรองที่เปนศารทูลวิกรีฑิตฉันท  2 โศลก ไดแก โศลกที่ 13 
และโศลกที่ 30  ดังตัวอยางนี้ คือ 

 
 
 

                                                        
 132MSA. XI.52. 
 133Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1036.   
 134MSA. XI.6. 
 135MSA. XI.7. 
 136MSA. XI.8. 
 137Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1040.  
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  ตตฺตฺวํ ยตฺสตตํ ทฺวเยน รหิตํ  ภฺรานฺเตศฺจ สํนิศฺรยะ  
  ศกฺยํ ไนว จ สรฺวถาภิลปตุ (ตุม) ยจฺจาปฺรปฺจาตฺมกมฺ , 
  เชฺ ํ เหยมโถ วิโศธฺยมมลํ ยจฺจ ปฺรกฺฤตฺยา มตมฺ , 
  ยสฺยากาศสุวรฺณวาริสทฺฤศี เกฺลศาทฺวิศุทฺธิรฺมตา . 138 

  มายาสฺวปฺนมรีจิพิมฺพสทฺฤศาะ โปฺรทฺภาสศฺรุตฺโกปมา 
  วิเชฺโยทกจนฺทฺรพิมฺพสทฺฤศา นิรฺมาณตุลฺยาะ ปุนะ , 
  ษฏ ษฏ ทฺเวา จ ปุนศฺจ ษฏ ทฺวยมตา เอไกกศศฺจ ตฺรยะ 
  สํสฺการาะ ขลุ ตตฺร ตตฺร กถิตา พุทฺไธรฺวิพุทฺโธตฺตไมะ . 139  

 4. มาลินีฉันท (มาลินี) เปนฉันทที่มีจํานวน 15 พยางค ประกอบดวยคณะฉันท 5 คณะ 
คือ น คณะ น คณะ ม คณะ ย คณะ และ ย คณะ140 

 ในอธิการที่ 11 มีบทรอยกรองที่เปนมาลินีฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 14  คือ  
  น ขลุ ชคติ ตสฺมาทฺวิทฺยเต กึจิทนฺย- 

  ชฺชคทป ตทเศษํ ตตฺร สํมูฒพุทฺธิ , 
  กถมยมภิรูโฒ โลกโมหปฺรกาโร 
  ยทสทภินิวิษฺฏะ สตฺสมนฺตาทฺวิหาย . 141 

 5.  จารุหาสินีฉันท (จารุหาสินี) เปนมาตราพฤทธิ์ โดยกําหนดบาทแรกใหมีเสียง 6 
มาตรา บาทที่ 2 ประกอบดวย ร คณะ คือประกอบดวยเสียงคุรุ ลฆุ คุรุ  และเสียงลฆุและเสียงคุรุ
อยางละหนึ่งเสียง142  
 ในอธิการที่ 11 มีบทรอยกรองที่เปนจารุหาสินีฉันท  1 โศลก ไดแก โศลกที่ 35  คือ  

  อิติ  จิตฺตํ  จิตฺรา ภาสํ  จิตฺรา กาสํ  ปฺรวรฺตเต ,   
  ตถาภาโสภาวาภาโว  น  ตุ  ธรฺมาณํา  มตะ .  143  

                                                        
 138MSA. XI.13. 
 139MSA. XI.30. 
 140Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1039.  
 141MSA. XI.14. 
 142S. Dharananda Sastri, Vçttaratnakaram, 50.  
 143MSA. XI.35. 
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 6. ศิขริณีฉันท (ศิขริณี) เปนฉันทที่มีจํานวน 17 พยางค ประกอบดวยคณะฉันท 5 คณะ 
คือ ย คณะ ม คณะ น คณะ ส คณะ  ภ คณะ และเสียงลฆุและเสียงคุรุอยางละ 1 เสียง144   
  
 ในอธิการที่ 11 มีบทรอยกรองที่เปนศิขริณีฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 47  คือ  

  วิทิตฺวา ไนราตฺมฺยํ ทฺวิวิธมิห ธีมานฺภวคตํ 
  สมํ ตจฺจ ชฺาตฺวา ปฺรวิศติ ส ตตฺตฺวํ คฺรหณตะ ,   

  ตตสฺตตฺร สฺถานานฺมนส อิห น ขฺยาติ ตทป 
  ตทขฺยานํ มุกฺติะ ปรม อุปลมฺภสฺย วิคมะ .  145 

 7. อารยาคีติฉันท (อารฺยาคีติ) เปนฉันทมาตราพฤทธิ์โดยการนับเสียงคุรุเปน 2 พยางค 
และเสียงลหุเปน 1 พยางค  โดยมีขอบังคับใหบาทที่ 1 และบาทที่ 3 มีจํานวน 12 มาตรา สวนบาทที่ 
2 และบาทที่ 4 มีจํานวน 20 มาตรา146  

 ในอธิการที่ 11 มีบทรอยกรองที่เปนอารยาคีติฉันท 1 โศลก ไดแก คือ 
  อาธาเร สํภาราทาธาเน สติ หิ นามมาตฺรํปศฺยนฺ ,   

  ปศฺยติ หิ นามมาตฺรํ ตตฺปศฺยํสฺตจฺจ ไนว ปศฺยติ ภูยะ . 147 

 8. มัตตมยูราฉันทหรือมัตตมยูรีฉันท (มตฺตมยูรา หรือ มตฺตมยูรี) เปนฉันทที่มีจํานวน 13 
พยางค ประกอบดวยคณะฉันท 4  คณะ คือ ม คณะ ต คณะ ย คณะ ส คณะ และเสียงคุรุ 1 เสียง148   

 ในอธิการที่ 11 มีบทรอยกรองที่เปนมัตตมยูราฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 60   คือ  

                 วิทฺยาสฺถาเน ปฺจวิเธ โยคมกฺฤตฺวา สรฺวชฺตฺวํ ไนติ กถํจิตฺปรมารฺยะ , 
                 อิตฺยนฺเยษํา นิคฺรหณานุคฺรหณาย สฺวาชฺารฺถํ วา ตตฺร กโรตฺเยว ส โยคมฺ . 149 

                                                        
 144Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1039.  
 145MSA. XI.47. 
 146Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1042. 
 147MSA. XI.48. 
 148Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1038. 
 149MSA. XI.60. 
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 9. อุปชาติฉันท (อุปชาติ) เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค เปนฉันทผสม โดยการใชฉันท
ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป อุปชาติฉันทที่ปรากฏในคัมภีรมหายานสูตราลังการ เปนการผสมกันระหวาง        
อินทรวิเชียรฉันท (อินฺทฺรวชฺรา) และอุเปนทรวิเชียรฉันท (อุเปนฺทฺรวชฺรา) โดยมีหลักเกณฑขอบงัคบั
คุรุและลฆุ ดังนี้คือ  

 อินทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 บาท แตละบาท
บังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ต คณะ ต คณะ ช คณะ และ
เสียงคุรุ 2เสียง สวนอุเปนทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวนพยางค 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 
บาท แตละบาทบังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ช คณะ ต 
คณะ ช คณะ และเสียงคุรุ 2 เสียง 150 

 ในอธิการที่ 11 มีบทรอยกรองที่เปนอุปชาติฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 77  คือ  

  อภาวภาวาธฺยปวาทกลฺป เอกตฺวนานาสฺววิเศษกลฺปาะ , 
  ยถารฺถนามาภินิเวศกลฺปาะ ชินาตฺมไชะ สํปริวรฺชนียาะ . 151   

 10. ปุษปตาคราฉันท (ปุษฺปตาคฺรา) เปนฉันทที่มีจํานวน 25 พยางค  ในบาทคี่มี 4 คณะ 
คือ น คณะ น คณะ ร คณะ และ ย คณะ สวนในบาทคูก็มี 4 คณะเชนกัน คือ น คณะ ช คณะ ช คณะ 
ร คณะ และเสียงคุรุอีก 1 พยางค 152 

 ในอธิการที่ 11 มีบทรอยกรองที่เปนปุษปตาคราฉันท 1 โศลก ไดแก คือ   

อิติ ศุภมติเรตฺย ยตฺนมุคฺรํ ทฺวยปรฺเยษิตธรฺมตาสตตฺตฺวา , 
ปฺรติศรณมตะ สทา ปฺรชานํา ภวติ คุไณะ ส สมุทฺรวตฺปฺรปูรฺณะ . 153  

รูปแบบฉันทลักษณในอธิการที่ 12 
 ในอธิการที่ 12 มีบทรอยกรองจํานวน  24 โศลก มีการใชรูปแบบฉันทลักษณ  5 ชนิด คือ 
 1. สรรคธราฉันท (สรฺคฺธรา) เปนฉันทที่มีจํานวน 21 พยางค ประกอบดวยคณะฉันท 7  

คณะ คือ ม คณะ ร คณะ ภ คณะ น คณะ ย คณะ ย คณะ และ ย คณะ154 

                                                        
 150Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1037. 
 151MSA. XI.77. 
 152Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1041. 
 153MSA. XI.78. 
 154Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1040. 
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 ในอธิการที่ 12 มีบทรอยกรองที่เปนสรรคฆราฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 1 คือ 

  ปฺราณานฺโภคําศฺจ ธีราะ ปฺรมุทิตมนสะ กฺฤจฺฉฺรลพฺธานสารานฺ , 
  สตฺตฺเวภฺโย ทุะขิเตภฺยะ สตตมวสฺฤชนฺตฺยุจฺจทานปฺรกาไระ  . 
  ปฺราเภโวทารธรฺมํ หิตกรมสกฺฤตฺสรฺว ไถว ปฺรชานํา 
  กฺฤจฺเฉฺร ไนโวปลพฺธํ ภฺฤศมวสฺฤชตํา วฺฤทฺธิคํ จาวฺยยํ จ . 155 

 2. ศารทูลวิกรีฑิตฉันท (ศารฺทูลวิกฺรีฑิต) เปนฉันทที่มีจํานวน 19 พยางค ประกอบดวย
คณะฉันท 6 คณะ คือ ม คณะ ส คณะ ช คณะ ส คณะ ต คณะ ต คณะ และเสียงคุรุ 1 เสียง156 

 ในอธิการที่ 12 มีบทรอยกรองที่เปนศารทูลวิกรีฑิตฉันท  2 โศลก ไดแก โศลกที่ 2-3  
ดังตัวอยางนี้ คือ  

  ธรฺโม ไนว จ เทศิโต ภควโต ภควตา ปฺรตฺยาตฺมเวทฺโย ยต 
  อากฺฤษฺฏา ชนตา จ ยุกฺต (ยุกฺติ) วิหิไตรฺธรฺไมะ สฺวกีมฺ ธรฺมตํา 
  สฺวศานฺตฺยาสฺยปุเฏ วิศุทฺธิวิปุเล สาธารเณ'ถากฺษเย 
  ลาเลเนว กฺฤปาตฺมภิสฺตฺวชครปฺรขฺไยะ สมาปาทิตา . 157   

  ตสฺมานฺไนว นิรรฺถิกา ภวติ สา ยา ภาวนา โยคินํา 
  ตสฺมานฺไนว นิรรฺถิกา ภวติ สา ยา เทศนา เสาคตี , 
  ทฺฤษฺโฏ'รฺถะ ศฺรุตมาตฺรกาทฺยทิ ภเวตฺ สฺยาทฺภาวนาปารฺถิกา 
  อศฺรุตฺวา ยทิ ภาวนามนุวิเศตฺ สฺยาทฺเทศนาปารฺถิกา . 158 

 3. อารยาฉันท (อารฺยา) เปนฉันทมาตราพฤทธิ์โดยการนับเสียงคุรุเปน 2 พยางค และ
เสียงลหุเปน 1 พยางค  โดยมีขอบังคับใหบาทที่ 1 และบาทที่ 3 มีจํานวน 12 มาตรา สวนบาทที่ 2 มี
จํานวน 18 มาตรา และบาทที่ 4 มีจํานวน 15 มาตรา159  
 ในอธิการที่ 12 มีบทรอยกรองที่เปนอารยาฉันท 16 โศลก ไดแก โศลกที่ 4-14, 19-23 
ดังตัวอยางนี้ คือ 

                                                        
 155MSA. XII.1. 
 156Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1040.  
 157MSA. XII.2. 
 158MSA. XII.3. 
 159Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1042.  
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  อาคมโต อธิคมโต วิภุตฺวโต เทศนาคฺรสตฺตฺวานํา 
  มุขโต รูปาตฺสรฺวา (รฺวตอา) กาศาทุจฺจรณตา'ป….. 160 

  มธุรา มทวฺยเปตา น จ ขินฺนา เทศนาคฺรสตฺตฺวานํา , 
  สฺผุฏจิตฺรยุกฺตคมิกา นิรามิษา สรฺวคา ไจว . 161    

 4. วังศัสถฉันท (วํศสฺถ) บางครั้งเรียกวา วังศัสถาวิลฉันท (วํศสฺถาวิล) และวังศัสตนิต
ฉันท (วํศสฺตนิต) เปนฉันทที่มีจํานวน 12 พยางค  ประกอบดวยคณะฉันท 4  คณะ คือ ช คณะ ต 
คณะ ช คณะ และ ร คณะ162 
 ในอธิการที่ 12 มีบทรอยกรองที่เปนวังศัสถฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 15  คือ 

  ปไรรสาธารณโยคเกวลํ ตฺริธาตุเกฺลศวิหานิปูรกมฺ , 
  สฺวภาวศุทฺธํ มลศุทฺธิตศฺจ ตจฺจตุรฺคุณพฺรหฺมวิจรฺยมิษฺยเต . 163  

 5. อนุษฏภฉันท (อนุษฏภฺ) เปนฉันทที่มีรูปแบบหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่ใชมากที่สุด
คือรูปแบบที่มีการบังคับคุรุและลฆุจํานวน 8 พยางค นับเปนหนึ่งบาท พยางคที่ 5 ของแตละบาท
ควรเปนเสียงลฆุ พยางคที่ 6 เปนเสียงคุรุ พยางคที่ 7 จะเปนคุรุหรือลฆุแลวแตกรณี 164 แตพยางคที่ 7 
ในบาทคูมักนิยมเปนเสียงลฆุ 
 ในอธิการที่ 12 มีบทรอยกรองที่เปนอนุษฏภฉันท 3 โศลก ไดแก โศลกที่ 16-18           
ดังตัวอยางนี้ คือ 

  อวตารณสํธิศฺจ สํธิรฺลกฺษณโต'ประ , 
  ปฺรติปกฺษาภิสํธิษฺจ สํธิะ ปริณตาวป . 165 

 

 

                                                        
 160MSA. XII.4. 
 161MSA. XII.6. 
 162Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1038. 
 163MSA. XII.15. 
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  ศฺราวเกษุ สฺวภาเวษุ โทษาณํา วินเย ตถา , 
  อภิธานสฺย คามฺภีรฺเย สํธิเรษ จตุรฺวิธะ . 166 

 6. ปุษปตาคราฉันท (ปุษฺปตาคฺรา) เปนฉันทที่มีจํานวน 25 พยางค ฉันทนี้มีในบาทคี่มี 4 
คณะ คือ น คณะ น คณะ ร คณะ และ ย คณะ สวนในบาทคูมี 4 คณะเชนกัน คือ น คณะ ช คณะ ช 
คณะ ร คณะ และเสียงคุรุอีก 1 พยางค 167  

 ในอธิการที่ 12 มีบทรอยกรองที่เปนปุษปตาคราฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 24  คือ 

  อิติ สุค (ม) ติรเขทวานฺ กฺฤปาลุะ ปฺรถิตยศาะ สุวิธิชฺตามุเปตะ , 
  ภวติ สุกถิโก หิ โพธิสตฺตฺวสฺตปติ ชเน กถิไตรฺย ไถว สูรฺยะ . 168 

รูปแบบฉันทลักษณในอธิการที่ 13 
 ในอธิการที่ 13 มีบทรอยกรองจํานวน  29 โศลก มีการใชรูปแบบฉันทลักษณ  5 ชนิด คือ 
 1. อนุษฏภฉันท (อนุษฏภฺ) เปนฉันทที่มีรูปแบบหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่ใชมากที่สุด

คือรูปแบบที่มีการบังคับคุรุและลฆุจํานวน 8 พยางค นับเปนหนึ่งบาท พยางคที่ 5 ของแตละบาท
ควรเปนเสียงลฆุ พยางคที่ 6 เปนเสียงคุรุ พยางคที่ 7 จะเปนคุรุหรือลฆุแลวแตกรณี 169 แตพยางคที่ 7 
ในบาทคูมักนิยมเปนเสียงลฆุ  

 ในอธิการที่ 13 มีบทรอยกรองที่เปนอนุษฏภฉันท 21 โศลก ไดแก โศลกที่ 1-13,16,         
20-21,24-28  ดังตัวอยางนี้ คือ  

  เทฺวธา ไนราตฺมฺยมาชฺา ธีมานฺ ปุทฺคลธรฺมโยะ , 
  ทฺวยมิถฺยาตฺวสมฺยกฺตฺวํ วิวชฺรฺเยต ตฺรเยณ หิ . 170 

  อรฺถชฺะ สรฺวธรฺมาณํา เวตฺติ โกลสมานตํา , 
  ศฺรุตตุษฺฏิปฺรหาณาย ธรฺมชฺสฺเตน กถฺยเต . 171 

                                                        
 166MSA. XII.17. 
 167Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1041. 
 168MSA. XII.24. 
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 2. มาลินีฉันท (มาลินี) เปนฉันทที่มีจํานวน 15 พยางค ประกอบดวยคณะฉันท 5 คณะ 
คือ น คณะ น คณะ ม คณะ ย คณะ และ ย คณะ172 
 ในอธิการที่ 13 มีบทรอยกรองที่เปนมาลินีฉันท 2 โศลก ไดแก โศลกที่ 14-15  คือ 

  น ขลุ ชินสุตานํา พาธกํ ทุะขมุคฺรํ 
  นรกภวนวาไสะ สตฺตฺวเหโตะ กถํจิตฺ , 
  ศมภวคุณโทษเปฺรริตา หีนยาเน 
  วิวิธศุภวิกลฺปา พาธกา ธีมตํา ตุ . 173 

  น ขลุ นรกวาโส ธีมตํา สรฺวกาลํ 
  วิมลวิปุลโพเธรนฺตรายํ กโรติ , 
  สฺวหิตปรมศีตสฺตฺวนฺยยาเน วิกลฺปะ 
  ปรมสุขวิหาเร'ปฺยนฺตรายํ กโรติ . 174 

 3. วังศัสถฉันท (วํศสฺถ) บางครั้งเรียกวา วังศัสถาวิลฉันท (วํศสฺถาวิล) และวังศัสตนิต
ฉันท (วํศสฺตนิต) เปนฉันทที่มีจํานวน 12 พยางค  ประกอบดวยคณะฉันท 4  คณะ คือ ช คณะ ต 
คณะ ช คณะ และ ร คณะ175 

 ในอธิการที่ 13 มีบทรอยกรองที่เปนวังศัสถฉันท 4 โศลก ไดแก โศลกที่ 17-19,22         
ดังตัวอยางนี้ คือ 

  ยไถว จิเตฺร วิธิวทฺวิจิตฺริเต นโตนฺนตํ นาสฺติ จ ทฺฤศฺยเต'ถ จ , 
  อภูตกลฺเป'ป ตไถว สรฺวถา ทฺวยํ สทา นาสฺติ จ ทฺฤศฺยเต'ถ จ . 176 

  มตํ จ จิตฺตํ ปฺรกฺฤติปฺรภาสฺวรํ สทา ตทาคนฺตุกโทษทูษิตํ , 
  น ธรฺมตาจิตฺตมมฤเต'นฺยเจตสะ ปฺรภาสฺวรตฺวํ ปฺรกฺฤเตา วิธียเต .  177 

                                                        
 172Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1039.  
 173MSA. XIII.14. 
 174MSA. XIII.15. 
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 4. วสันตติลกาฉันท (วสนฺตติลกา) บางครั้งฉันทชนิดนี้อาจเรียกวา วสันตติลก (วสนฺต 
ติลก) อุทธรษิรณี (อุทฺธฺรฺษิณี) หรือสิงโหนนตาฉันท (สึโหนฺนตา) เปนฉันทที่มีจํานวน 14 พยางค 
ประกอบดวยคณะฉันท 4  คณะ คือ ต คณะ ภ คณะ ช คณะ ช คณะ และเสียงคุรุ 2 เสียง178 

 ในอธิการที่ 13 มีบทรอยกรองที่เปนวสันตติลกาฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 23  คือ   

  ไมตฺรี ยตะ ปฺรติฆจิตฺตมโต วิรุทฺธํ 
  ศานฺติรฺยโต วฺยสนจิตฺตมโต วิรุทฺธํ , 
  อรฺโถ ยโต นิกฺฤติจิตฺตมโต วิรุทฺธํ 
  หฺลาโท ยตะ ปฺรติภยํ น (จ) ตโต วิรุทฺธํ .  179 

 5. ปุษปตาคราฉันท (ปุษฺปตาคฺรา) เปนฉันทที่มีจํานวน 25 พยางค ฉันทนี้มีในบาทคี่มี 4 
คณะ คือ น คณะ น คณะ ร คณะ และ ย คณะ สวนในบาทคูมี 4 คณะเชนกัน คือ น คณะ ช คณะ ช 
คณะ ร คณะ และเสียงคุรุอีก 1 พยางค180  

 ในอธิการที่ 13 มีบทรอยกรองที่เปนปุษปตาคราฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 29  คือ 

  อิติ สตตมุทารยุกฺตวีรฺโย ทฺวยปริปาจนโศธเน สุยุกฺตะ , 
 ปรมวิมลนิรฺวิกลฺปพุทฺธยา วฺรชติ ส สิทฺธิมนุตฺตมํา กฺรเมณ .   181 

  
รูปแบบฉันทลักษณในอธิการที่ 14 

 ในอธิการที่ 14 มีบทรอยกรองจํานวน  51 โศลก มีการใชรูปแบบฉันทลักษณ  5 ชนิด คือ 
 1. อนุษฏภฉันท (อนุษฏภฺ) เปนฉันทที่มีรูปแบบหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่ใชมากที่สุด

คือรูปแบบที่มีการบังคับคุรุและลฆุจํานวน 8 พยางค นับเปนหนึ่งบาท พยางคที่ 5 ของแตละบาท
ควรเปนเสียงลฆุ พยางคที่ 6 เปนเสียงคุรุ พยางคที่ 7 จะเปนคุรุหรือลฆุแลวแตกรณี 182 แตพยางคที่ 7 
ในบาทคูมักนิยมเปนเสียงลฆุ  

 ในอธิการที่ 14 มีบทรอยกรองที่เปนอนุษฏภฉันท 41 โศลก ไดแก โศลกที่ 1-36,42-46 
ดังตัวอยางนี้ คือ 
                                                        

 178Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1038. 
 179MSA. XIII.23. 
 180Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1041. 
 181MSA. XIII.29. 
 182Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1036.   
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  กลฺปาสํขฺเยยนิรฺยาโต หฺยธิมุกฺตึ วิวรฺธยนฺ , 
  สํปูรฺณะ กุศไลรฺธรฺไมะ สาคโร วาริภิรฺยถา . 183 
  ตโต'เสา ภาวนามารฺเค ปริศิษฺฏาสุ ภูมิษุ , 
  ชฺานสฺย ทฺวิวิธสฺเยห ภาวนาไย ปฺรยุชฺยเต . 184 

 2. อุปชาติฉันท (อุปชาติ) เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค เปนฉันทผสม โดยการใชฉันท
ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป อุปชาติฉันทที่ปรากฏในคัมภีรมหายานสูตราลังการ เปนการผสมกันระหวาง        
อินทรวิเชียรฉันท (อินฺทฺรวชฺรา) และอุเปนทรวิเชียรฉันท (อุเปนฺทฺรวชฺรา) โดยมีหลักเกณฑขอบังคบั
คุรุและลฆุ ดังนี้คือ อินทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 บาท แตละ
บาทบังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ต คณะ ต คณะ ช คณะ 
และเสียงคุรุ 2 เสียง สวนอุเปนทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวนพยางค 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 
4 บาท แตละบาทบังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ช คณะ ต 
คณะ ช คณะ และเสียงคุรุ 2 เสียง 185 
 ในอธิการที่ 14 มีบทรอยกรองที่เปนอุปชาติฉันท 5 โศลก ไดแก โศลกที่ 37-41             
ดังตัวอยางนี้ คือ 
  สํสฺการมาตฺรํ ชคเทตฺย พุทฺธยา นิราตฺมกํ ทุะขวิรูฒิมาตฺรํ , 

  วิหาย ยานรฺถมยาตฺมทฺฤษฺฏิะ มหาตฺมทฺฤษฺฏึ ศฺรยเต มหารฺถํา . 186 

  ยตฺเปฺรม ยา วตฺสลตา ปฺรโยคะ สตฺตฺเวษฺวรเวทศฺจ ชินาตฺมชานํา , 
  อาศฺจรฺยเมตตฺปรมํ ภเวษุ น ไจว สตฺตฺวาตฺมสมานภาวาตฺ . 187 

 3. วังศัสถฉันท (วํศสฺถ) บางครั้งเรียกวา วังศัสถาวิลฉันท (วํศสฺถาวิล) และวังศัสตนิต
ฉันท (วํศสฺตนิต) เปนฉันทที่มีจํานวน 12 พยางค  ประกอบดวยคณะฉันท 4  คณะ คือ ช คณะ ต 
คณะ ช คณะ และ ร คณะ188 

                                                        
 183MSA. XIV.1. 
 184MSA. XIV.42. 
 185Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1037. 
 186MSA. XIV.37. 
 187MSA. XIV.41. 
 188Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1038. 
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 ในอธิการที่ 14 มีบทรอยกรองที่เปนวังศัสถฉันท 3 โศลก ไดแก โศลกที่ 47-49              
ดังตัวอยางนี้ คือ 
  กถํ ตถา ทุรฺลภทรฺศเน มุเนา ภเวนฺมหารฺถํ น หิ นิตฺยทรฺศนํ , 

  ภฺฤศํ สมาปฺยายิตเจตสะ สทา ปฺรสาทเวไครสมศฺรโวทฺภไวะ . 189 

  ส สรฺวโลกํ สุวิศุทฺธทรฺศไนรกลฺปโพไธรภิภูย สรฺวถา , 
  มหานฺธการํ วิฆมยฺย ภาสเต ชคนฺมหาทิตฺย อิวาตฺยุทารตะ . 190 

 4. สรรคธราฉันท (สรฺคฺธรา) เปนฉันทที่มีจํานวน 21 พยางค ประกอบดวยคณะฉันท 7  
คณะ คือ ม คณะ ร คณะ ภ คณะ น คณะ ย คณะ ย คณะ และ ย คณะ191 

 ในอธิการที่ 14 มีบทรอยกรองที่เปนสรรคฆราฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 49               
ดังตัวอยางนี้ คือ  

  พุทฺธาะ สมฺยกฺปฺรศํสํา วิทยติ สตตํ สฺวารฺถสมฺยกฺปฺรยุกฺเต 
  นินฺทามีษฺรฺยาปฺรยุกฺเต สฺถิติวิจยปเร จานฺตรายานุกูลานฺ , 
  ธรฺมานฺ สรฺวปฺรการานฺวิธิวทิห ชินา ทรฺศยนฺตฺยคฺรสตฺเว 
  ยานฺ วชฺรฺยาเสวฺย โยเค ภวติ วิปุลตา เสาคเต ศาสเน'สฺมินฺ . 192 

 5. ปุษปตาคราฉันท (ปุษฺปตาคฺรา) เปนฉันทที่มีจํานวน 25 พยางค ฉันทนี้มีในบาทคี่มี 4 
คณะ คือ น คณะ น คณะ ร คณะ และ ย คณะ สวนในบาทคูมี 4 คณะเชนกัน คือ น คณะ ช คณะ ช 
คณะ ร คณะ และเสียงคุรุอีก 1 พยางค 193  

 ในอธิการที่ 14 มีบทรอยกรองที่เปนปุษปตาคราฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 51 คือ 

  อิติ สตตศุภาจยปฺรปูรฺณะ สุวิปุลเมตฺย ส เจตสะ สมาธึ , 
  มุนิสตตมหาววาทลพฺโธ ภวติ คุณารฺณวปารโค'คฺรสตฺตฺวะ .  194 

                                                        
 189MSA. XIV.47. 
 190MSA. XIV.49. 
 191Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1040. 
 192MSA. XIV.50. 
 193Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1041. 
 194MSA. XIV.51. 
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รูปแบบฉันทลักษณในอธิการที่ 15 
 ในอธิการที่ 15 มีบทรอยกรองจํานวน  5 โศลก มีการใชรูปแบบฉันทลักษณ  2 ชนิด คือ 
 1. อนุษฏภฉันท (อนุษฏภฺ) เปนฉันทที่มีรูปแบบหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่ใชมากที่สุด
คือรูปแบบที่มีการบังคับคุรุและลฆุจํานวน 8 พยางค นับเปนหนึ่งบาท พยางคที่ 5 ของแตละบาท
ควรเปนเสียงลฆุ พยางคที่ 6 เปนเสียงคุรุ พยางคที่ 7 จะเปนคุรุหรือลฆุแลวแตกรณี 195 แตพยางคที่ 7 
ในบาทคูมักนิยมเปนเสียงลฆุ  

 ในอธิการที่ 15 มีบทรอยกรองที่เปนอนุษฏภฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 1 คือ 

  อธิมุกฺเตรฺพหุลตา ธรฺมปรฺเยษฺฏิเทศเน 
  ปฺรติปตฺติสฺตถา สมฺยคววาทานุศาสนํ . 196 

 2. วังศัสถฉันท (วํศสฺถ) บางครั้งเรียกวา วังศัสถาวิลฉันท (วํศสฺถาวิล) และวังศัสตนิต
ฉันท (วํศสฺตนิต) เปนฉันทที่มีจํานวน 12 พยางค  ประกอบดวยคณะฉันท 4  คณะ คือ ช คณะ ต 
คณะ ช คณะ และ ร คณะ197 
 ในอธิการที่ 15 มีบทรอยกรองที่เปนวังศัสถฉันท 4 โศลก ไดแก โศลกที่ 2-5  ดังตัวอยาง
นี้ คือ 

  ยถา ปฺรติษฺฏา วนเทหิปรฺวตปฺรวาหินีนํา ปฺฤถิวี สมนฺตตะ , 
  ตไถว ทานาทิศุภสฺย สรฺวโต พุเธษุ กรฺม ตฺริวิธํ นิรุจฺยเต . 198 

  สุทุษฺกไระ กรฺมภิรุทฺยตาตฺมนํา วิจิตฺรรูไปรฺพหุกลฺปนิรฺคไตะ , 
  น กายวากฺจิตฺตมยสฺย กรฺมโณ ชินาตฺมชานํา ภวตีห สํนติะ . 199 

รูปแบบฉันทลักษณในอธิการที่ 16 
 ในอธิการที่ 16 มีบทรอยกรองจํานวน  79 โศลก มีการใชรูปแบบฉันทลักษณ  8  ชนิด คือ 

                                                        
 195Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1036.   
 196MSA. XV.1. 
 197Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1038. 
 198MSA. XV.2. 
 199MSA. XV.3. 
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 1. อุปชาติฉันท (อุปชาติ) เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค เปนฉันทผสม โดยการใชฉันท
ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป อุปชาติฉันทที่ปรากฏในคัมภีรมหายานสูตราลังการ เปนการผสมกันระหวาง        
อินทรวิเชียรฉันท (อินฺทฺรวชฺรา) และอุเปนทรวิเชียรฉันท (อุเปนฺทฺรวชฺรา) โดยมีหลักเกณฑขอบงัคบั
คุรุและลฆุ ดังนี้คือ อินทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 บาท แตละ
บาทบังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ต คณะ ต คณะ ช คณะ 
และเสียงคุรุ 2 เสียง สวนอุเปนทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวนพยางค 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 
4 บาท แตละบาทบังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ช คณะ ต 
คณะ ช คณะ และเสียงคุรุ 2 เสียง 200  

 ในอธิการที่ 16 มีบทรอยกรองที่เปนอุปชาติฉันท 6 โศลก ไดแก โศลกที่ 1, 64, 67-70 
ดังตัวอยางนี้ คือ 

  สําขฺยาถ ตลฺลลกฺษณมานุปูรฺวี นิรุกฺติรภฺยาสคุณศฺจ ตาสํา , 
  ปฺรเภทนํ สํคฺรหณํ วิปกฺโษ เชฺญโย คุโณ'นฺโยนฺยวินิศฺจยศฺจ . 201 

  ปฺราธานนยตตฺการณกรฺมเภทาตฺ ปฺรการเภทาศฺรยเภทตศฺจ , 
   จตุรฺวิพนฺธปฺรติปกฺษเภทาตฺ วีรฺยํ ปริเชฺยมิติ ปฺรติษฺฏมฺ . 202 

 2. อารยาฉันท (อารฺยา) เปนฉันทมาตราพฤทธิ์โดยการนับเสียงคุรุเปน 2 พยางค และ
เสียงลหุเปน 1 พยางค  โดยมีขอบังคับใหบาทที่ 1 และบาทที่ 3 มีจํานวน 12 มาตรา สวนบาทที่ 2 มี
จํานวน 18 มาตรา และบาทที่ 4 มีจํานวน 15 มาตรา203  

 ในอธิการที่ 16 มีบทรอยกรองที่เปนอารยาฉันท 32 โศลก ไดแก โศลกที่ 2-16, 29-35, 
43-51, 71 ดังตัวอยางนี้ คือ 

  โภคาตฺมภาวสํปตฺปริจารารมฺภสํปทภฺยุทยะ , 
  เกฺลศาวศคตฺวมป จ กฺฤตฺเยษุ สทาวิปยารฺสะ. 204 

                                                        
 200Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1037. 
 201MSA. XVI.1. 
 202MSA. XVI.64. 
 203Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1042.  
 204MSA. XVI.2. 
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  สตฺตฺวารฺเถษุ สุยุกฺตสฺตฺยาคานุปธาตมรฺษไณะ กุรุเต , 
  สนิทานสฺถิติมุกฺตฺยา อาตฺมารฺถํ สรฺวถา จรติ . 205 

 3. อนุษฏภฉันท (อนุษฏภฺ) เปนฉันทที่มีรูปแบบหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่ใชมากที่สุด
คือรูปแบบที่มีการบังคับคุรุและลฆุจํานวน 8 พยางค นับเปนหนึ่งบาท พยางคที่ 5 ของแตละบาท
ควรเปนเสียงลฆุ พยางคที่ 6 เปนเสียงคุรุ พยางคที่ 7 จะเปนคุรุหรือลฆุแลวแตกรณี 206 แตพยางคที่ 7 
ในบาทคูมักนิยมเปนเสียงลฆุ  

 ในอธิการที่ 16 มีบทรอยกรองที่เปนอนุษฏภฉันท 26 โศลก ไดแก โศลกที่ 17-28, 42, 
52-57, 72-78  ดังตัวอยางนี้ คือ 

  ปฺรติปาทนมรฺถสฺย เจตนา มูลนิศฺจิตา , 
  โภคาตฺมภาวสํปตฺตี ทฺวยานุคฺรหปูรฺกํ . 207 
  อมาตฺสรฺยยุตํ ตจฺจ ทฺฤษฺฏธรฺมามิษาภเย , 
  ทานเมว (วํ) ปริชฺญาย ปณฺฑิตะ สมุทานเยตฺ . 208 

 4. ศารทูลวิกรีฑิตฉันท  (ศารฺทูลวิกฺรีฑิต) เปนฉันทที่มีจํานวน 19 พยางค ประกอบดวย
คณะฉันท 6 คณะ คือ ม คณะ ส คณะ ช คณะ ส คณะ ต คณะ ต คณะ และเสียงคุรุ 1 เสียง209 

 ในอธิการที่ 16 มีบทรอยกรองที่เปนศารทูลวิกรีฑิตฉันท 6 โศลก ไดแก โศลกที่ 36-41 
ดังตัวอยางนี้ คือ 

  ตฺยกฺตํ พุทฺธสุไตะ สฺวชีวิตมป ปฺราปฺยารฺถินํ สรฺวทา 
  การุณฺยาตฺปรโต น จ ปฺรติกฺฤติรฺเวษฺฏํ ผลํ ปฺรารฺถิตํ , 
  ทาเนไนว จ เตน สรฺวชนตา โพธิตฺรเย โรปตา 
  ทานํ ชฺญานปริคฺรเหณ จ ปุนรฺโลเก'ชฺญยํ สฺถาปตมฺ . 210 ฺ 

                                                        
 205MSA. XVI.3. 
 206Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1036.   
 207MSA. XVI.17. 
 208MSA. XVI.18. 
 209Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1040.  
 210MSA. XVI.36. 
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  อาตฺตํ พุทฺธสุไตรฺยโมทฺยมมยํ ศีลตฺรยํ สรฺวทา 
  สฺวรฺโค นาภิมตะ สเมตฺย จ ปุนะ สกฺติรฺน ตตฺราหิตา , 
  ศีเลไนว จ เตน สรฺวชนตา โพธิตฺรเย โรปตา 
  ศีลํ ชฺานปริคฺรเหณ จ ปุนรฺโลเก'กฺษยํ สฺถาปตมฺ .  211  

 5. วังศัสถฉันท (วํศสฺถ) บางครั้งเรียกวา วังศัสถาวิลฉันท (วํศสฺถาวิล) และวังศัสตนิต
ฉันท (วํศสฺตนิต) เปนฉันทที่มีจํานวน 12 พยางค  ประกอบดวยคณะฉันท 4  คณะ คือ ช คณะ ต 
คณะ ช คณะ และ ร คณะ212 

 ในอธิการที่ 16 มีบทรอยกรองที่เปนวังศัสถฉันท 4 โศลก ไดแก โศลกที่ 57-60               
ดังตัวอยางนี้ คือ 

  เอกสตฺตฺวสุขํ ทานํ พหุกลฺปวิฆาตกฺฤต , 
  ปฺริยํ สฺยทฺโพธิสตฺตฺวานํา ปฺราเคว ตทฺวิปรฺยยาตฺ . 213 

  ยทรฺถมิจฺฉนฺติ ธนานิ เทหินสฺตเทว ธีรา วิสฺฤชนฺติ เทหิษุ , 
  ศรีรเหโตรฺธนมิษฺยเต ชไนสฺตเทว ธีไระ ศตโศ วิสฺฤชฺยเต .  214 

 6. อินทรวิเชียรฉันท (อินฺทฺรวชฺรา) เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 บาท 
แตละบาทบังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท โดยประกอบดวยคณะ ฉันท 3 คณะ คือ ต คณะ ต 
คณะ ช คณะ และเสียงคุรุ 2 เสียง215   

 ในอธิการที่ 16 มีบทรอยกรองที่เปนอินทรวิเชียรฉันท 3 โศลก ไดแก โศลกที่ 61,65-66  
ดังตัวอยางนี้ คือ 

  สํปูรฺณโภโค น ตถาสฺติมนฺตมาตฺมานมนฺวีกฺษติ ยาจโก'ป , 
  สรฺวาสฺติทานาทธโน'ป ธีมานาตฺมานมนฺเวติ ยถาสฺติมนฺตํ .  216 

                                                        
 211MSA. XVI.37. 
 212Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1038. 
 213MSA. XVI.57. 
 214MSA. XVI.58. 
 215Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1037. 
 216MSA. XVI.61. 
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  วีรฺยํ ปรํ ศุกฺลคณสฺย มธฺเย ตนฺนิศฺริตสฺตสฺย ยโต'นุลาภะ , 
  วีรฺเยณ สทฺยะ สุสุโข วิหาโร โลโกตฺตรา โลกคตา จ สิทฺธิะ .  217 

 7. มาลินีฉันท (มาลินี) เปนฉันทที่มีจํานวน 15 พยางค ประกอบดวยคณะฉันท 5 คณะ 
คือ น คณะ น คณะ ม คณะ ย คณะ และ ย คณะ218 

 ในอธิการที่ 16 มีบทรอยกรองที่เปนมาลินีฉันท 2 โศลก ไดแก โศลกที่ 62-63               
ดังตัวอยางนี้ คือ    

  สุวิปุลมป วิตฺตํ ปฺราปฺย ไนโวปการํ 
  วิคณยติ ตถารฺถี ทายกาลฺลาภเหโตะ , 
  วิธิวทิห สุทาไนรถินสฺตรฺปยิตฺวา 
  มหทุปกรสํชฺำ เตษุ ธีมานฺยไถติ . 219 

  สฺวยมปคตโศกา เทหินะ สฺวสฺถรูปา 
  วิปุลมป คฺฤหีตฺวา ภฺุชเต ยสฺย วิตฺตํ , 
  ปถิ ปรมผลาฒยาทฺโภควฺฤกฺษาทฺยไถว 
  ปฺรวิสฺฤติรติโภคี โพธิสตฺตฺวานฺน โส'นฺยะ . 220 

 8.ปุษปตาคราฉันท (ปุษฺปตาคฺรา) เปนฉันทที่มีจํานวน 25 พยางค ฉันทนี้มีในบาทคี่มี 4 
คณะ คือ น คณะ น คณะ ร คณะ และ ย คณะ สวนในบาทคูมี 4 คณะเชนกัน คือ น คณะ ช คณะ ช 
คณะ ร คณะ และเสียงคุรุอีก 1 พยางค 221 
 ในอธิการที่ 16 มีบทรอยกรองที่เปนปุษปตาคราฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 79 คือ 
  อิติ สตตมสกฺตโภคพุทฺธิะ ศมยมโนทฺยมปารคะ สฺถิตาตฺมา , 
  ภววิษยนิมิตฺตนิรฺวิกลฺโป ภวติ ส สตฺตฺวคณสฺย สํคฺฤหีตา . 222 

                                                        
 217MSA. XVI.65. 
 218Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1039.  
 219MSA. XVI.62. 
 220MSA. XVI.63. 
 221Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1041. 
 222MSA. XVI.79. 
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รูปแบบฉันทลักษณในอธิการที่ 17 
 ในอธิการที่ 17 มีบทรอยกรองจํานวน  66 โศลก มีการใชรูปแบบฉันทลักษณ  5  ชนิด คือ 
 1. อนุษฏภฉันท (อนุษฏภฺ) เปนฉันทที่มีรูปแบบหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่ใชมากที่สุด
คือรูปแบบที่มีการบังคับคุรุและลฆุจํานวน 8 พยางค นับเปนหนึ่งบาท พยางคที่ 5 ของแตละบาท
ควรเปนเสียงลฆุ พยางคที่ 6 เปนเสียงคุรุ พยางคที่ 7 จะเปนคุรุหรือลฆุแลวแตกรณี 223 แตพยางคที่ 7 
ในบาทคูมักนิยมเปนเสียงลฆุ  
 ในอธิการที่ 17 มีบทรอยกรองที่เปนอนุษฏภฉันท 12 โศลก ไดแก โศลกที่ 1-7, 9, 19, 
29-30, 64  ดังตัวอยางนี้ คือ 
  สํมุขํ วิมุขํ ปูชา พุทฺธานํา จีวราทิภิะ , 
  คาฒปฺรสนฺนจิตฺตสฺย สํภารทฺวยปูรเย . 224 
  อพนฺธฺยพุทฺธชนฺมตฺเว ปฺรณิธานวตะ สตะ , 
  ตฺรยสฺยานุปลมฺภสฺตุ นิษฺปนฺนา พุทฺธปูชนา . 225 

 2. อุปชาติฉันท (อุปชาติ) เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค เปนฉันทผสม โดยการใชฉันท
ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป อุปชาติฉันทที่ปรากฏในคัมภีรมหายานสูตราลังการ เปนการผสมกันระหวาง        
อินทรวิเชียรฉันท (อินฺทฺรวชฺรา) และอุเปนทรวิเชียรฉันท (อุเปนฺทฺรวชฺรา) โดยมีหลักเกณฑขอบังคบั
คุรุและลฆุ ดังนี้คือ อินทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 บาท แตละ
บาทบังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ต คณะ ต คณะ ช คณะ 
และเสียงคุรุ 2 เสียง สวนอุเปนทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวนพยางค 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 
4 บาท แตละบาทบังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ช คณะ ต 
คณะ ช คณะ และเสียงคุรุ 2 เสียง 226  
 ในอธิการที่ 17 มีบทรอยกรองที่เปนอุปชาติฉันท 9 โศลก ไดแก โศลกที่ 8, 14-16, 31-
35 ดังตัวอยางนี้ คือ   

  พุทฺเธษุ ปูชา ปรมา สฺวาจิตฺตาตฺ 
  ธรฺมาธิมุกฺตฺยาศยโต วิภุตฺวาตฺ , 

                                                        
 223Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1036.   
 224MSA. XVII.1. 
 225MSA. XVII.2. 
 226Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1037. 
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  อกลฺปโนปายปริคฺรเหณ 
  สรฺไวกการฺยตฺวนิเวศตศฺจ . 227 

  ธรฺเมษุ ทายาทคุเณน ยุกฺโต ไนวามิเษณ ปฺรวเสตฺส มิตฺรมฺ , 
  เหโตะ ผลาทฺธรฺมมุขานุยานาตฺเสเวต มิตฺรํ พหิตศฺจ ธีมานฺ . 228 

 3. อินทรวิเชียรฉันท (อินฺทฺรวชฺรา) เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 บาท 
แตละบาทบังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท โดยประกอบดวยคณะ ฉันท 3 คณะ คือ ต คณะ ต 
คณะ ช คณะ และเสียงคุรุ 2 เสียง229   
 ในอธิการที่ 17 มีบทรอยกรองที่เปนอินทรวิเชียรฉันท 4 โศลก ไดแก โศลกที่ 10-13   
ดังตัวอยางนี้ คือ 

  มิตฺรํ ศฺรเยทฺทานฺตศโมปศานฺตํ คุณาธิกํ โสทฺยมมาคมาฒฺยํ , 
  ปฺรพุทฺธตตฺวํ วจสาภฺยุเปตํ กฺฤปาตฺมกํ เขทวิวรฺชิตํ จ . 230 
  สตฺการลาไภะ ปริจรฺยยา จ เสเวต มิตฺรํ ปฺรติปตฺติตศฺจ , 
  ธรฺเม ตถาชฺาศย เอว ธีมานฺ มิตฺรํ ปฺรคจฺเฉตฺสมเย นตศฺจ . 231 

 4. อารยาฉันท (อารฺยา) เปนฉันทมาตราพฤทธิ์โดยการนับเสียงคุรุเปน 2 พยางค และ
เสียงลหุเปน 1 พยางค  โดยมีขอบังคับใหบาทที่ 1 และบาทที่ 3 มีจํานวน 12 มาตรา สวนบาทที่ 2 มี
จํานวน 18 มาตรา และบาทที่ 4 มีจํานวน 15 มาตรา232  
 ในอธิการที่ 17 มีบทรอยกรองที่เปนอารยาฉันท 40 โศลก ไดแก โศลกที่ 17-18, 20-28, 
36-63, 65  ดังตัวอยางนี้ คือ 
 
 

                                                        
 227MSA. XVII.8. 
 228MSA. XVII.14. 
 229Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1037. 
 230MSA. XVII.10. 
 231MSA. XVII.11. 
 232Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1042.  
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  พฺราหฺมยา วิปกฺษหีนา ชฺาเนน คตาศฺจ นิรฺวิกลฺเปน , 
  ตฺริวิธาลมฺพนวฺฤตฺตาะ สตฺตฺวานํา ปาจกา ธีเร . 233 
  เสาขฺยารฺถินิ ทุะขารฺเต สุขิเต โกฺลษฺเฏ จ เต ปฺรวรฺตนฺเต , 
  ตทฺเทศิเต จ ธรฺเม ตตฺตถตายํา จ ธีราณามฺ . 234 

 5. ปุษปตาคราฉันท (ปุษฺปตาคฺรา) เปนฉันทที่มีจํานวน 25 พยางค ฉันทนี้มีในบาทคี่มี 4 
คณะ คือ น คณะ น คณะ ร คณะ และ ย คณะ สวนในบาทคูมี 4 คณะเชนกัน คือ น คณะ ช คณะ ช 
คณะ ร คณะ และเสียงคุรุอีก 1 พยางค 235  

 ในอธิการที่ 17 มีบทรอยกรองที่เปนปุษปตาคราฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 66             
ดังตัวอยางนี้ คือ 

  อิติ ภควติ ชาตสุปฺรสาโท มหทุปธิธฺรุวสตฺกฺริยาธิปูชี , 
  พหุคุณหิตมิตฺรนิตฺยเสโว ชคทนุกมฺปก อิติ สรฺวสิทฺธึ . 236 

รูปแบบฉันทลักษณในอธิการที่ 18 
 ในอธิการที่ 18 มีบทรอยกรองจํานวน  104 โศลก มีการใชรูปแบบฉันทลักษณ  3  ชนิด คือ 
 1. อารยาฉันท (อารฺยา) เปนฉันทมาตราพฤทธิ์โดยการนับเสียงคุรุเปน 2 พยางค และ
เสียงลหุเปน 1 พยางค  โดยมีขอบังคับใหบาทที่ 1 และบาทที่ 3 มีจํานวน 12 มาตรา สวนบาทที่ 2 มี
จํานวน 18 มาตรา และบาทที่ 4 มีจํานวน 15 มาตรา237  
 ในอธิการที่ 18 มีบทรอยกรองที่เปนอารยาฉันท 15 โศลก ไดแก โศลกที่ 1-15             
ดังตัวอยางนี้ คือ 

  ลชฺชา วิปกฺษหีนา ชฺาเนน คตา จ นิรฺวิกลฺเปน , 
  หีนานวทฺยวิษยา สตฺตฺวานํา ปาจิกา ธีเร . 238  
 

                                                        
 233MSA. XVII.17. 
 234MSA. XVII.18. 
 235Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1041. 
 236MSA. XVII.66. 
 237Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1042.  
 238MSA. XVIII.1. 
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  ษณฺณํา ปารมิตานํา วิปกฺเษ วฺฤทฺธยา โพธิสตฺตฺวานํา , 
  ปฺรติปกฺเษ หานิตศฺจาปฺยตีว สํปทฺยเต ลชฺชา . 239 

 2. อนุษฏภฉันท (อนุษฏภฺ) เปนฉันทที่มีรูปแบบหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่ใชมากที่สุด
คือรูปแบบที่มีการบังคับคุรุและลฆุจํานวน 8 พยางค นับเปนหนึ่งบาท พยางคที่ 5 ของแตละบาท
ควรเปนเสียงลฆุ พยางคที่ 6 เปนเสียงคุรุ พยางคที่ 7 จะเปนคุรุหรือลฆุแลวแตกรณี 240 แตพยางคที่ 7 
ในบาทคูมักนิยมเปนเสียงลฆุ  

 ในอธิการที่ 18 มีบทรอยกรองที่เปนอนุษฏภฉันท 88 โศลก ไดแก โศลกที่ 16-27, 29-
104  ดังตัวอยางนี้ คือ 

  วีรฺยํ สมาธิะ ปฺรชา จ สตฺตฺวํ ไธรฺยํ ธฺฤติรฺมตา , 
  นิรฺภีโต โพธิสตฺตฺโว หิ ตฺรยาทฺยสฺมาตฺปฺรวรฺตเต . 241 
  ลีนตฺวาจฺจ จลตฺวาจฺจ โมหาจฺโจตฺปทฺยเต ภยํ , 
  กฺฤตฺเยษุ ตสฺมาทฺวิเชฺญยา ธฺฤติสํชฺา นิเช  ตฺรเย . 242 

 3. จารุหาสินีฉันท (จารุหาสินี) เปนมาตราพฤทธิ์  โดยกําหนดบาทแรกใหมี เสียง   6  
มาตรา   บาทที่ 2 ประกอบดวย  ร  คณะ คือประกอบดวยเสียงคุรุ ลฆุ คุรุ  และเสียงลฆุและเสียงคุรุ
อยางละหนึ่งเสียง243    

 ในอธิการที่ 18 มีบทรอยกรองที่เปนจารุหาสินีฉันท 1 โศลก ไดแก โศลกที่ 28                
ดังตัวอยางนี้ คือ 

  สา  มุนะ  กิมรฺถมิตฺยาห,  สตฺตวานํา  ภาชนตฺวาย , 
  กสฺมินฺนรฺเถ  ภาชนตฺวาย,  สทฺธรฺมปฺรติปตฺตเย . 244 
 
 

                                                        
 239MSA. XVIII.2. 
 240Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1036.   
 241MSA. XVIII.17. 
 242MSA. XVIII.18. 
 243S. Dharananda Sastri, Vçttaratnakaram, 50.  
 244MSA. XVIII.28. 
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รูปแบบฉันทลักษณในอธิการที่ 19 
 ในอธิการที่ 19 มีบทรอยกรองจํานวน  80 โศลก มีการใชรูปแบบฉันทลักษณ  3  ชนิด คือ 
 1. อนุษฏภฉันท (อนุษฏภฺ) เปนฉันทที่มีรูปแบบหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่ใชมากที่สุด

คือรูปแบบที่มีการบังคับคุรุและลฆุจํานวน 8 พยางค นับเปนหนึ่งบาท พยางคที่ 5 ของแตละบาท
ควรเปนเสียงลฆุ พยางคที่ 6 เปนเสียงคุรุ พยางคที่ 7 จะเปนคุรุหรือลฆุแลวแตกรณี 245 แตพยางคที่ 7 
ในบาทคูมักนิยมเปนเสียงลฆุ  

 ในอธิการที่ 19 มีบทรอยกรองที่เปนอนุษฏภฉันท 65 โศลก ไดแก โศลกที่ 1-63, 73-74  
ดังตัวอยางนี้ คือ 

  สฺวเทหสฺย ปริตฺยาคะ สํปตฺเตศฺไจว สํวฺฤเตา , 
  ทุรฺพเลษุ กฺษมา กาเย ชีวิเต นิรเปกฺษิณะ . 246 

  วีรฺยารมฺโภ หฺยนาสฺวโท ธฺยาเนษุ สุข เอว จ , 
  นิษฺกลฺปนา จ ปฺรชฺายามาศฺจรฺยํ ธีมตํา ค (ม) ตํ . 247 

 2. อุปชาติฉันท (อุปชาติ) เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค เปนฉันทผสม โดยการใชฉันท
ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป อุปชาติฉันทที่ปรากฏในคัมภีรมหายานสูตราลังการ เปนการผสมกันระหวาง        
อินทรวิเชียรฉันท (อินฺทฺรวชฺรา) และอุเปนทรวิเชียรฉันท (อุเปนฺทฺรวชฺรา) โดยมีหลักเกณฑขอบังคบั
คุรุและลฆุ ดังนี้คือ  

 อินทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 บาท แตละบาท
บงัคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ต คณะ ต คณะ ช คณะ และ
เสียงคุรุ 2 เสียง สวนอุเปนทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวนพยางค 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 
บาท แตละบาทบังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ช คณะ ต 
คณะ ช คณะ และเสียงคุรุ 2 เสียง 248  

 ในอธิการที่ 19 มีบทรอยกรองที่เปนอุปชาติฉันท 11 โศลก ไดแก โศลกที่ 64-65, 67,70-
72,75-78, 80  ดังตัวอยางนี้ คือ  

 

                                                        
 245Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1036.   
 246MSA. XIX.1. 
 247MSA. XIX.2. 
 248Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1037. 
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  กาเมษฺวสกฺตสฺสฺตฺริวิศุทฺธกรฺมา โกฺรธาภิภูมฺยํ คุณตตฺปรศฺจ , 
  ธรฺเม'จลสฺตตฺตฺวคภีรทฺฤษฺฏิรฺโพเธา สฺปฺฤหาวานฺ ขลุ โพธิสตฺตฺวะ . 249 

  อนุคฺรเหจฺโฉ'นุปฆาตทฺฤษฺฏิะ ปโรปฆาเตษฺวธิวาสกศฺจ , 
  ธีโร'ปฺรมตฺตศฺจ พหุศฺรุตศฺจ ปรารฺถยุกฺตะ ขลุ โพธิสตฺตฺวะ . 250 

 3. อินทรวิเชียรฉันท (อินฺทฺรวชฺรา) เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 บาท 
แตละบาทบังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท โดยประกอบดวยคณะ ฉันท 3 คณะ คือ ต คณะ ต 
คณะ ช คณะ และเสียงคุรุ 2 เสียง251 

 ในอธิการที่ 19 มีบทรอยกรองที่เปนอินทรวิเชียรฉันท 4 โศลก ไดแก โศลกที่ 66, 68-
69, 79  ดังตัวอยางนี้ คือ 
  ทุะขาปโห ทุะขกโร น ไจว ทุะขาธิวาโส  น จ ทุะขภีตะ , 
  ทุะขาทฺวิมุกฺโต น จ ทุะขกลฺโป ทุะขาภฺยุเปตะ ขลุ โพธิสตฺตฺวะ . 252 

  ธรฺเมรโต'ธรฺมรตะ ปฺรกฺฤตฺยา ธรฺเม ชุคุปฺสี ธรฺมาภิยุกฺตะ , 
  ธรฺเม วศี ธรฺมนิรนฺธกาโร ธรฺมปฺรธานะ ขลุ โพธิสตฺตฺวะ . 253 

รูปแบบฉันทลักษณในอธิการที่ 20-21 
 ในอธิการที่ 20-21 มีบทรอยกรองจํานวน  61 โศลก มีการใชรูปแบบฉันทลักษณ  3  
ชนิด คือ 
 1. อนุษฏภฉันท (อนุษฏภฺ) เปนฉันทที่มีรูปแบบหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่ใชมากที่สุด
คือรูปแบบที่มีการบังคับคุรุและลฆุจํานวน 8 พยางค นับเปนหนึ่งบาท พยางคที่ 5 ของแตละบาท
ควรเปนเสียงลฆุ พยางคที่ 6 เปนเสียงคุรุ พยางคที่ 7 จะเปนคุรุหรือลฆุแลวแตกรณี 254 แตพยางคที่ 7 
ในบาทคูมักนิยมเปนเสียงลฆุ  

                                                        
 249MSA. XIX.64. 
 250MSA. XIX.65. 
 251Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1037. 
 252MSA. XIX.68. 
 253MSA. XIX.69. 
 254Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1036.   
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 ในอธิการที่ 20-21 มีบทรอยกรองที่เปนอนุษฏภฉันท 57 โศลก ไดแก โศลกที่ 1-14, 17-
28,31-61 ดังตัวอยางนี้ คือ 

  อนุกมฺปา ปฺริยาขฺยานํ ธีรตา มุกฺตหสฺตตา , 
  คมฺภีรสํธินิรฺโมกฺโษ ลิงฺคานฺเยตานิ ธีมตํา . 255 

  ปริคฺรเห'ธิมุกฺตฺยาปฺตาวเขเท ทฺวยสํคฺรเห , 
  อาศยาจฺจ ปฺรโยคาจฺจ วิเชฺยํ ลิงฺคปฺจกํ . 256 

 2. อุปชาติฉันท (อุปชาติ) เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค เปนฉันทผสม โดยการใชฉันท
ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป อุปชาติฉันทที่ปรากฏในคัมภีรมหายานสูตราลังการ เปนการผสมกันระหวาง        
อินทรวิเชียรฉันท (อินฺทฺรวชฺรา) และอุเปนทรวิเชียรฉันท (อุเปนฺทฺรวชฺรา) โดยมีหลักเกณฑขอบังคบั
คุรุและลฆุ ดังนี้คือ  
 อินทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวน 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 บาท แตละบาท
บงัคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ต คณะ ต คณะ ช คณะ และ
เสียงคุรุ 2 เสียง สวนอุเปนทรวิเชียรฉันท เปนฉันทที่มีจํานวนพยางค 11 พยางค  ใน 1 โศลก มี 4 
บาท แตละบาทบังคับคุรุและลฆุเหมือนกันทุกบาท ประกอบดวยคณะฉันท 3 คณะ คือ ช คณะ ต 
คณะ ช คณะ และเสียงคุรุ 2 เสียง 257   
 ในอธิการที่ 20-21 มีบทรอยกรองที่เปนอุปชาติฉันท 2 โศลก ไดแก โศลกที่ 15-16       
ดังตัวอยางนี้ คือ  
  วิศุทฺธทฺฤษฺฏิะ สุวิศุทฺธศีละ สมาหิโต ธรฺมวิภูตมานะ , 
  สํตานสํเกฺลศวิศุทฺธิเภเท นิรฺมาณ เอกกฺษณลพฺธพุทฺธิะ . 258 

  อุเปกฺษกะ เกฺษตฺรวิโศธกศฺจ สฺยาตฺสตฺตฺวปาเก กุศโล มหทฺรฺธิะ , 
  สํปูรฺณกายศฺจ นิทรฺศเน จ ศกฺโต'ภิษิกฺตะ ขลุ โพธิสตฺตฺวะ . 259   

                                                        
 255MSA. XX-XXI.1. 
 256MSA. XX-XXI.2. 
 257Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1037. 
 258MSA. XX-XXI.15. 
 259MSA. XX-XXI.16. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

202

 3. ศารทูลวิกรีฑิตฉันท  (ศารฺทูลวิกฺรีฑิต) เปนฉันทที่มีจํานวน 19 พยางค ประกอบดวย
คณะฉันท 6 คณะ คือ ม คณะ ส คณะ ช คณะ ส คณะ ต คณะ ต คณะ และเสียงคุรุ 1 เสียง260 

 ในอธิการที่ 20-21 มีบทรอยกรองที่เปนศารทูลวิกรีฑิตฉันท 2 โศลก ไดแก โศลกที่ 29-
30 ดังตัวอยางนี้ คือ 

  นาจฺฉนฺโท น จ ลุพฺธหฺรสฺวหฺฤทโย น โกฺรธโน นาลโส 
  นาไมตฺรีกรูณาศโย น กุมติะ กลฺไปรฺวิกลฺไปรฺหตะ , 
  โน วิกฺษิปฺตมติะ สุไขรฺน จ หโต ทุะไขรฺน วา (ขฺยา) วรฺตเต 
  สตฺยํ มิตฺรมุปาศฺริตะ ศฺรุตประ ปูชาประ ศาสฺตริ . 261 

  สรฺวํ ปุณฺยสมุจฺจยํ สุวิปุลํ กฺฤตฺวานฺยสาธารณํ 
  สํโพเธา ปริณามยตฺยหรหรฺโย หฺยุตฺตโมปายวิตฺ , 
  ชาตะ สฺวายตเน สทา ศุภกระ กฺรีฑตฺยภิชฺาคุไณะ 
  สรฺเวษามุปริสฺถิโต คุณนิธิรฺเชฺยะ ส พุทฺธาตฺมชะ . 262 

สรุปการใชฉันทลักษณในคัมภีรมหายานสตูราลังการ 
 1.  อนุษฏภฉันท (อนุษฺฏภ) มีจํานวน  473  โศลก โดยปรากฏในอธิการที่  1  จํานวน  5  

โศลก  อธิการที่  3  จํานวน  10  โศลก  อธิการที่  4  จํานวน  6  โศลก  อธิการที่  9  จํานวน  65  
โศลก  อธิการที่  10  จํานวน  9  โศลก  อธิการที่  11  จํานวน  64  โศลก  อธิการที่  12  จํานวน  3 
โศลก  อธิการที่  13  จํานวน  21  โศลก  อธิการที่  14  จํานวน  41  โศลก  อธิการที่  15  จํานวน  1 
โศลก  อธิการที่  16  จํานวน  26  โศลก  อธิการที่  17  จํานวน  12  โศลก  อธิการที่  18  จํานวน  88  
โศลก  อธิการที่  19  จํานวน  65  โศลก  อธิการที่  20-21  จํานวน  57  โศลก 

 2. มาลินีฉันท (มาลินี) มีจํานวน  7  โศลก  โดยปรากฏในอธิการที่  1  จํานวน  1  โศลก  
อธิการที่  9  จํานวน  1  โศลก  อธิการที่  11  จํานวน  1  โศลก  อธิการที่  13  จํานวน  2  โศลก  
อธิการที่16  จํานวน  2  โศลก 

 
 

                                                        
 260Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1040.  
 261MSA. XX-XXI.29. 
 262MSA. XX-XXI.30. 
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 3. อินทรวิเชียรฉันท (อินฺทฺรวชฺร) มีจํานวน  20  โศลก  โดยปรากฏในอธิการที่  1  
จํานวน  1  โศลก  อธิการที่  4  จํานวน  1  โศลก  อธิการที่  6  จํานวน  2  โศลก  อธิการที่  7  จํานวน  
5  โศลก  อธิการที่  16  จํานวน  3  โศลก  อธิการที่  17  จํานวน  4  โศลก  อธิการที่  19  จํานวน  4  
โศลก 

 4. อุปชาติฉันท (อุปชาติ) มีจํานวน  49  โศลก  โดยปรากฏในอธิการที่  1  จํานวน  4  
โศลก  อธิการที่  3  จํานวน  1  โศลก  อธิการที่  4  จํานวน  1  โศลก  อธิการที่  6  จํานวน  1  โศลก  
อธิการที่  7  จํานวน  4  โศลก  อธิการที่  9  จํานวน  4  โศลก  อธิการที่  11  จํานวน  1  โศลก  
อธิการที่  14  จํานวน  5  โศลก  อธิการที่  16  จํานวน  6  โศลก  อธิการที่  17  จํานวน  9  โศลก  
อธิการที่  19  จํานวน  11  โศลก  อธิการที่  20-21  จํานวน  2  โศลก 

 5. ศาลินีฉันท (ศาลินี) มีจํานวน  2  โศลก  โดยปรากฏในอธิการที่  10  จํานวน  2  โศลก 
เทานั้น 

 6. วังศัสถฉันท (วํศสฺถ) มีจํานวน  60  โศลก  โดยปรากฏในอธิการที่  4  จํานวน  5  
โศลก  อธิการที่  5  จํานวน  10  โศลก  อธิการที่  6  จํานวน  6  โศลก  อธิการที่  8  จํานวน  20  
โศลก  อธิการที่  9  จํานวน  3  โศลก  อธิการที่  12  จํานวน  1  โศลก  อธิการที่  13  จํานวน  4  
โศลก  อธิการที่  14  จํานวน  3  โศลก  อธิการที่  15  จํานวน  4  โศลก  อธิการที่  16  จํานวน  4  
โศลก 

 7. มัตตมยูรีฉันท หรือ มัตตมยูราฉันท (มตฺตมยูรี/มตฺตมยูรา) มีจํานวน  3  โศลก  โดย
ปรากฏในอธิการที่  2  จํานวน  2  โศลก  อธิการที่  11  จํานวน  1  โศลก 

 8. วสันตติลกฉันท (วสนฺตติลก) มีจํานวน  2  โศลก  โดยปรากฏในอธิการที่  2  จํานวน  
1  โศลก  อธิการที่  13  จํานวน  1  โศลก 

 9.  ศิขริณีฉันท (ศิขริณี) มีจํานวน  13  โศลก  โดยปรากฏในอธิการที่  1  จํานวน  4  
โศลก  อธิการที่  9  จํานวน  7  โศลก  อธิการที่  10  จํานวน  1  โศลก  อธิการที่  11  จํานวน  1  
โศลก 

 10. ศารทูลวิกรีฆิตฉันท (ศารฺทูลวิกฺรีฆิต) มีจํานวน  14  โศลก  โดยปรากฏในอธิการที่  
1  จํานวน  1  โศลก  อธิการที่  9  จํานวน 1  โศลก  อธิการที่  11  จํานวน  2  โศลก  อธิการที่  12  
จํานวน  2  โศลก  อธิการที่  16  จํานวน  6  โศลก  อธิการที่  20-21  จํานวน  2  โศลก 

 11. สรรคธราฉันท (สฺรคฺธรา) มีจํานวน  5  โศลก  โดยปรากฏในอธิการที่  3  จํานวน  1  
โศลก  อธิการที่  9  จํานวน  2  โศลก  อธิการที่  12  จํานวน  1  โศลก  อธิการที่  14  จํานวน  1  
โศลก 
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 12. ปุษปตาคราฉันท (ปุษฺปตาครา) มีจํานวน  13  โศลก  โดยปรากฏในอธิการที่  2  
จํานวน  1  โศลก  อธิการที่  4  จํานวน  1  โศลก  อธิการที่  5  จํานวน  1  โศลก  อธิการที่  6  จํานวน  
1  โศลก  อธิการที่  7  จํานวน  1  โศลก  อธิการที่  8  จํานวน  1  โศลก  อธิการที่  10  จํานวน  1  
โศลก อธิการที่  11  จํานวน  1  โศลก  อธิการที่  12  จํานวน  1  โศลก  อธิการที่  13  จํานวน  1  
โศลก  อธิการที่  14  จํานวน  1  โศลก  อธิการที่  16  จํานวน  1  โศลก  อธิการที่  17  จํานวน  1  
โศลก  เปนที่นาสังเกตวา อสังคะมักจะใชปุษปตาคราฉันท สรุปในแตละบทเปนสวนใหญ ยกเวน 
อธิการที่ 1, 3, 9, 15, 18, 19, 20-21  เทานั้น  

 13. จารุหาสินีฉันท (จารุหาสินี) มีจํานวน  2  โศลก โดยปรากฏในอธิการที่  11  จํานวน  
1  โศลก  และในอธิการที่  18  จํานวน  1  โศลก 

 14. อารยาฉันท (อารฺยา) มีจํานวน  132  โศลก  โดยปรากฏในอธิการที่  1  จํานวน  5  
โศลก  อธิการที่  4  จํานวน  14  โศลก  อธิการที่  10  จํานวน  1  โศลก  อธิการที่  11  จํานวน  9  
โศลก  อธิการที่  12  จํานวน  16  โศลก  อธิการที่  16  จํานวน  32  โศลก  อธิการที่  17  จํานวน  40  
โศลก  อธิการที่  18  จํานวน  15  โศลก 

 15. อารยาคีติฉันท (อารฺยาคีติ) มีจํานวน  1  โศลก  โดยปรากฏในอธิการที่  11  จํานวน  
1  โศลก 
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ตารางแสดงการใชฉันทลักษณในคัมภีรมหายานสตูราลังการ 
ลําดับ ชนิด อธิการ (บท) จํานวน เปอรเซ็นต 

1 อนุษฏภฉันท 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20-21 

473 57.53% 

2 อารยาฉันท 1, 4, 10, 11, 12, 16, 
17, 18 132 16.08% 

3 วังศัสถฉันท 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 
14, 15, 16 60 7.53% 

4 อุปชาติฉันท 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 
16, 17, 19, 20-21 49 6.15% 

5 อินทรวิเชียรฉันท 1, 4, 6, 7, 16, 17, 19 20 3.01% 
6 ศารทูลวิกรีฆิตฉันท 1, 9, 11, 12, 16, 20-21 14 1.76% 
7 ศิขริณีฉันท 1, 9, 10, 11 13 1.63% 
8 ปุษปตาฆราฉันท 2, 4, 5, 6, 7, 8,10, 11, 

12, 13,14, 16,17 13 1.63% 

9 มาลินีฉันท 1, 9, 11,13, 16 7 0.87% 
10 สรรคธราฉันท 3, 9, 12, 14 5 0.62% 
11 มัตตมยูรี หรือ มัตตมยูราฉันท 2, 11 3 0.37% 
12 ศาลินีฉันท 10 2 0.25% 
13 วสันตติลกฉันท 2, 13 2 0.25% 
14 จารุหาสินีฉันท 11, 18 2 0.25% 
15 อารยาคีติฉันท 11 1 0.12% 

รวม 796 100% 
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อลังการศาสตรท่ีใชในการประพันธคัมภีรมหายานสตูราลังการ 
 เนื่องจากคัมภีรมหายานสูตราลังการเปนคัมภีรที่เนนสอนเนื้อหาทางปรัชญาของสํานัก      

โยคาจาร ดังนั้น แมจะใชฉันทลักษณในการประพันธแตก็ไมไดเนนความสละสลวยของภาษาดาน
อลังการศาสตร จึงเปนเหตุใหมีการใชอลังการศาสตรในคัมภีรมหายานสูตราลังการนอยมาก จะ
แสดงอลังการศาสตรเทาที่ศึกษาพบในคัมภีรเลมนี้ ตามลําดับอธิการ ดังตอไปนี้ 

 ในอธิการที่ 1 มีอลังการศาสตรที่ใชในการประพันธ ดังนี้คือ 
 1. อุปมาลังการ คือ ลักษณะที่กลาวความเหมือนกันระหวางอุปมาและอุปไมย เปน

อลังการฝายความหมาย ไดแกโศลกที่ 2 และโศลกที่ 3-6  ดังตัวอยางนี้คือ 
  วิทิต อิว สุเลโข รตฺนเปเฏว มุกฺตา263  
  ยถา พิมฺพํ ภูษาปฺรกฺฤติคุณวทฺทรฺปณคตํ 
  วิศิษฺฏํ ปฺราโมทฺยํ ชนยติ นฺฤณํา ทรฺศนวศาตฺ , 
  ตถา ธรฺมะ สูกฺตปฺรกฺฤติคุณยุกฺโต'ป สตตํ 
  วิภกฺตารฺถสฺตุษฺฏึ ชนยติ วิศิษฺฏามิห สตามฺ  . 264 

  อาฆฺรายมาณกฏกํ สฺวาทุรสํ ยเถาษธํ ตทฺวตฺ 265 

  ราเชว ทุราราโธ ธรฺโม'ยํ วิปุลคาฒคมฺภีระ266 

  รตฺนํ ชาตฺยมนรฺถํ ยถา'ปรีกฺษกชนํ น โตษยติ , 
  ธรฺมสฺตถายมพุธํ วิปรฺยยาตฺโตษยติ ตทฺวตฺ  . 267 

 2. เหตุอลังการ คือ การใชคําที่แสดงสาเหตุซํ้ากันในฉันท ไดแก โศลกที่ 11 ดังตัวอยาง
นี้คือ 

 

 

                                                        
 263MSA. I.2. 
 264MSA. I.3. 
 265MSA. I.4. 
 266MSA. I.5. 
 267MSA. I.6. 
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  สฺวเก'วตาราตฺสฺวสฺไยว วินเย ทรฺศนาทป , 
  เอาทารฺยาทป คามฺภีรฺยาทวิรูทฺไธว ธรฺมตา . 268 

 3. อนุปราสะ คือ การพูดซํ้า  เปนอลังการฝายเสียง ไดแก โศลกที่ 14  ที่ซํ้าคําวา อะ          
ดังตัวอยางนี้คือ 

  อโคตฺโร'สนฺมิตฺโร'กฺฤตมติรปูรฺวา'จิตศุภ-269 

 ในอธิการที่ 2 ไมปรากฏการใชอลังการศาสตรในการประพันธ 

 ในอธิการที่ 3 ไมปรากฏการใชอลังการศาสตรในการประพันธ 

 ในอธิการที่ 4 มีอลังการศาสตรที่ใชในการประพันธ คือ  อุทาตตอลังการ  เปนอลังการ
ฝายเสียง โดยมีการใชคําวา มหา ซํ้ากันหลายครั้ง ในโศลกที่ 1 ดังตัวอยางนี้คือ 

 มโหตฺสาหา   มหารมฺภา  มหารฺถาถ  มโหทยา270 

 ในอธิการที่ 5  ไมปรากฏการใชอลังการศาสตรในการประพันธ 

 ในอธิการที่ 6  ไมปรากฏการใชอลังการศาสตรในการประพันธ 

 ในอธิการที่ 7  ไมปรากฏการใชอลังการศาสตรในการประพันธ 

 ในอธิการที่ 8  ไมปรากฏการใชอลังการศาสตรในการประพันธ 

 ในอธิการที่ 9 มีอลังการศาสตรที่ใชในการประพันธ คือ อุปมาลังการ คือ ลักษณะที่
กลาวความเหมือนกันระหวางอุปมาและอุปไมย เปนอลังการฝายความหมาย ไดแกโศลกที่ 16-
21,26-35และโศลกที่ 53-55  ดังตัวอยางนี้คือ 

 

 

                                                        
 268MSA. I.11. 
 269MSA. I.14. 
 270MSA. IV.1. 
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  ยโถทภาชเน ภินฺเน จนฺทฺรพิมฺพํ น ทฺฤศฺสยเต , 
  ตถา ทุษฺเฏษุ สตฺตฺเวษุ พุทฺธพิมฺพํ น ทฺฤศฺยเต . 271 

  ยถาคฺนิชฺรฺวเลน'นฺยตฺร ปุนรนฺยตฺรศามฺยติ , 
  พุทฺเธษฺวป ตถา เชฺยํ สํทรฺศนมทรฺศนมฺ . 272 

  อฆฏิเตภฺยสฺตูรฺเยภฺโย ยถา สฺยาจฺฉพฺทสํภวะ , 
  ตถา ชิเน วินาโภคํ เทศนายาะ สมุทฺภวะ . 273 

 ในอธิการที่ 10 มีอลังการศาสตรที่ใชในการประพันธ คือ อุปมาลังการ คือ ลักษณะที่
กลาวความเหมือนกันระหวางอุปมาและอุปไมย เปนอลังการฝายความหมาย ไดแกโศลกที่ 9 และ
โศลกที่ 12  ดังตัวอยางนี้คือ 

  กามินํา สา ศฺวสทฺฤศี กูรฺมปฺรขฺยา สมาธินามฺ , 
  ภฺฤตฺโยปมา สฺวารฺถินํา สา ราชปฺรขฺยา ปรารฺถินามฺ . 274 

  ยถา ปุณฺยํ ปฺรสวเต ปเรษํา โภชนํ ททตฺ , 
  น ตุ สฺวยํ ส ภฺุชานสฺตถา ปุณฺยมโหทยะ . 275 

 ในอธิการที่ 11 มีอลังการศาสตรที่ใชในการประพันธ คือ อุปมาลังการ คือ ลักษณะที่
กลาวความเหมือนกันระหวางอุปมาและอุปไมย เปนอลังการฝายความหมาย ไดแกโศลกที่ 30 

  มายาสฺวปฺนมรีจิพิมฺพสทฺฤศาะ โปฺรทฺภาสศฺรุตฺโกปมา 
  วิเชฺโยทกจนฺทฺรพิมฺพสทฺฤศา นิรฺมาณตุลฺยาะ ปุนะ ,  
  ษฏ ษฏ ทฺเวา จ ปุนศฺจ ษฏ ทฺวยมตา เอไกกศศฺจ ตฺรยะ 
  สํสฺการาะ ขลุ ตตฺร ตตฺร กถิตา พุทฺไธรฺวิพุทฺโธตฺตไมะ . 276 

                                                        
 271MSA. IX.16. 
 272MSA. IX.17. 
 273MSA. IX.18. 
 274MSA. X.9.  
 275MSA. X.12. 
 276MSA. XI.30. 
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 ในอธิการที่ 12 ไมปรากฏการใชอลังการศาสตรในการประพันธ 

 ในอธิการที่ 13 มีอลังการศาสตรที่ใชในการประพันธ คือ อุปมาลังการ คือ ลักษณะที่
กลาวความเหมือนกันระหวางอุปมาและอุปไมย เปนอลังการฝายความหมาย  ไดแกโศลกที่ 
20,22,24-28 ดังตัวอยางตอไปนี้ 

  โพธิสตฺตฺวสฺย สตฺตฺเวษุ เปฺรม มชฺชคตํ มหตฺ , 
  ยไถกปุตฺรเก ตสฺมาตฺสทา หิตกรํ มตมฺ . 277 

  ยถา กโปตี สฺวสุตาติวตฺสลา สฺวภาวกําสฺตานุปคุหฺย ติษฺฐติ , 
  ตถาวิธายํา ปฺรติโฆ วิรุธฺยเต สุเตษุ ตทฺวทฺสกฺฤเป'ป เทหิษุ . 278 

  ยถาตุระ สุไภษชฺเย สํสาเร ปฺรติปทฺยเต , 
  อาตุเร จ ยถา ไวทฺยะ สตฺตฺเวษุ ปฺรติปทฺยเต . 279 

 ในอธิการที่ 14 มีอลังการศาสตรที่ใชในการประพันธ คือ อุปมาลังการ คือ ลักษณะที่
กลาวความเหมือนกันระหวางอุปมาและอุปไมย เปนอลังการฝายความหมาย ไดแกโศลกที่ 1 ดัง
ตัวอยางตอไปนี้  

  กลฺปาสํขฺเยยนิรฺยาโต หฺยธิมุกฺตึ วิวรฺธยนฺ , 
  สํปูรฺณะ กุศไลรฺธรฺไมะ สาคโร วาริภิรฺยถา .  280 

 ในอธิการที่ 15 มีอลังการศาสตรที่ใชในการประพันธ คือ อุปมาลังการ คือ ลักษณะที่
กลาวความเหมือนกันระหวางอุปมาและอุปไมย เปนอลังการฝายความหมาย ไดแกโศลกที่ 2 และ 4 
ดังตัวอยางตอไปนี้  

  ยถา ปฺรติษฺฏา วนเทหิปรฺวตปฺรวาหินีนํา ปฺฤถิวี สมนฺตตะ , 
  ตไถว ทานาทิศุภสฺย สรฺวโต พุเธษุ กรฺม ตฺริวิธํ นิรุจฺยเต .  281 

                                                        
 277MSA. XIII.20. 
 278MSA. XIII.22. 
 279MSA. XIII.24. 
 280MSA. XIV.1. 
 281MSA. XV.2. 
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  ยถา วิษาจฺฉสฺตฺรมหาศนาทฺ (เน) โรโปรฺนิวารเยทาตฺมหิตะ สฺวมาศฺรยํ , 
  นิหีนยานาทฺวิวิธาชฺชินาตฺมโช นิวารเยตฺกรฺม ตถา ตฺรยาตฺมกํ .  282 

 ในอธิการที่ 16 ไมปรากฏการใชอลังการศาสตรในการประพันธ 

 ในอธิการที่ 17 ไมปรากฏการใชอลังการศาสตรในการประพันธ 

 ในอธิการที่ 18 ไมปรากฏการใชอลังการศาสตรในการประพันธ 

 ในอธิการที่ 19 ไมปรากฏการใชอลังการศาสตรในการประพันธ 

 ในอธิการที่ 20-21 ไมปรากฏการใชอลังการศาสตรในการประพันธ 

ขอบกพรองในการประพันธคัมภีรมหายานสูตราลงัการ 
 เนื่องจากอสังคะใชฉันทลักษณหลายรูปแบบในการประพันธ จึงทําใหโศลกขาดความ

นุมนวลและความขัดเกลาดานการรอยกรอง ทําใหเสนหของฉันทลักษณลดนอยลง ขอบกพรองใน
การประพันธคัมภีรมหายานสูตราลังการ เนื่องจากความบกพรองดานการบังคับเสียงหนักเบาที่ไม
เปนไปตามกฏเกณฑของฉันทลักษณนั้นๆ และการหลีกเลี่ยงการใชภาษาสันสกฤตที่ถูกตองตาม
มาตรฐานไวยากรณ โดยสรุปดังตอไปนี้ คือ  

 
 1. การใชรูปคําผิดไวยากรณสันสกฤต เนื่องจากมีบางบาทมีจํานวนคําเกินลักษณะของ

ฉันทลักษณ ทานอสังคะก็พยายามแกไขคํานั้นๆ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของฉันทลักษณ จึงทํา
ใหคํานั้นๆ ผิดไปจากไวยากรณ  ไดแก  คําวา ปรเยษิต (ปรฺเยษิต) ทานอสังคะแกเปน ปริ – เอษิต 283 
ซ่ึงผิดไวยากรณ284 

 2. การผิดขอบังคับของฉันทลักษณ ไดแก โศลกสรุปของบทที่ 19 ไมเปนไปตาม
ขอบังคับของอุปชาติฉันท เพราะการเปลี่ยนคําที่มีเสียงเบาสองคําใหเปนคําที่มีเสียงหนัก คือ คําวา ธี 
ในโศลกตอไปนี้คือ  ลาภี หฺยลาภี ธีสํสฺถิตศฺ จ285     

                                                        
 282MSA. XV.4. 
 283MSA. XI.78. 
 284S. Bagchi, ed., Mahāyānasūtrālaïkāra of Asaïga (Darbhanga : The Mithila Institute 

of  Post – Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, 1970), 18. 
 285MSA. XIX.80. 
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 3. การไมทําสนธิ ในบางโศลกทานอสังคะละเวนการทําสนธิ เพื่อจะทําใหถูกตองตาม
หลักเกณฑของฉันทลักษณ และเพื่อทําใหเขาใจความหมายของคํานั้น ๆ ไดงายขึ้น เชน 

 … ภาวนา  อป286   
 … วิมุกโต  อป287    
 … จรมตฺว  อสํภวาตฺ288   
 … อาศฺรยตฺว อสํภวาตฺ289  
 …นิษฺปนฺเน อธิจิตฺเต290    
 … สฺถิติมุกฺตฺยา อาตฺมารฺถมฺ291    
 … อนฺยา อามุขา292 
 … ยถากาเศ อวิจฺฉินฺนา293    
 … ธาเตา อวิจฺฉินฺนา294    
 … สมา วิศิษฺฏา อป295  

 4. การเชื่อมคําผิดกฏเกณฑ นอกจากการไมทําสนธิในที่ซ่ึงสามารถทําได ยังมีการเชื่อม
คําเขาดวยกันผิดไปจากหลักไวยากรณ296 เชน เหตุโตตฺปตฺเตะ297 และ โภคา พหุศุภตโรป สรฺปนฺติ 298    

 

 
                                                        

 286MSA. XIX.80. 
 287MSA. XVII.47. 
 288MSA. XVIII.88. 
 289MSA. XVIII.86. 
 290MSA. XIII.27. 
 291MSA. XVI.2. 
 292MSA. X.2. 
 293MSA. IX.20. 
 294MSA. IX.20. 
 295MSA. IX.14. 
 296S. Bagchi, ed., Mahāyānasūtrālaïkāra of Asaïga, 18. 
 297MSA. XVIII.82. 
 298MSA. XVII.55. 
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เนื้อหาท่ีนํามาจากคัมภีรอ่ืน 
 เอส. บัคฉิ (S. Bagchi)299 กลาววา คัมภีรมหายานสูตราลังการมีการผสมผสานงานเขียน

เกาแกเลมอื่นๆ ของอินเดียอีกหลายคัมภีร ซ่ึงแหลงกําเนิดของคัมภีรนั้นๆ ไมสามารถจะสืบคนได 
อาจเปนไปไดวาเนื้อหาคัมภีรมหายานสูตราลังการนั้นมีการหยิบยกมาจากคัมภีรตางๆ ทั้งโดยตรง
และโดยออม เชน  

 1. คัมภีรศตสาหัสริกา (ปรัชญาปารมิตา) ไดแก โศลกที่ 12 ในบทที่ 1 โศลกที่ 11 ในบท
ที่ 5  และโศลกที่ 77 ในบทที่ 11  

 2. คัมภีรมาณฑวยสูตร ไดแก โศลกที่ 54 ในบทที่ 21  
 3. คัมภีรกษารนที ไดแก โศลกที่ 23-24 ในบทที่ 14  
 4. คัมภีรศรีมาลาสูตร ไดแก โศลกที่ 59 ในบทที่ 11  
 5. คัมภีรมัธยานตวิภาคะ ไดแก โศลกที่ 43-44 ในบทที่ 18  
 6. คัมภีรคุหยกาธิปตินิรเทศ ไดแก โศลกที่ 9 ในบทที่ 12 
 7. คัมภีรปญจก ไดแก โศลกที่ 101 ในบทที่ 18 
 8. คัมภีรปญจสถานสูตร ไดแก โศลกที่ 17 ในบทที่ 16  
 9. คัมภีรรัตนกูฏ ไดแก โศลกที่ 28-29 ในบทที่ 19 
 10. คัมภีรทศภูมิกา ไดแก โศลกที่ 4 ในบทที่ 7 และโศลกที่ 54 ในบทที่ 18 
 11. คัมภีรพรหมปริปฤจฉาสูตร ไดแก โศลกที่ 76 ในบทที่ 11 และโศลกที่ 5 ในบทที่ 12 
 12. คัมภีรภารหารสูตร ไดแก โศลกที่ 102 ในบทที่ 18 
 13. คัมภีรอักษยมติสูตร ไดแก โศลกที่ 20 ในบทที่ 4 
 14. คัมภีรอักษราศิสูตร ไดแก โศลกที่ 2 ในบทที่ 3 
 15. คัมภีรปริชญาสูตร ไดแก โศลกที่ 102 ในบทที่ 18 

 ขอสังเกตเปนที่นาสนใจอีกประการหนึ่งคือ คําเริ่มตนสวนที่เปนอรรถาธิบายของโศลก
ที่ 17 ซ่ึงขึ้นตนคําวา อสาเร สารมตโย 300  อาจจะเปรียบเทียบไดกับคาถาที่ปรากฏในคัมภีรพระ
สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ธรรมปทคาถา ของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท คือ อสาเร สารมติโน301   

                                                        
 299S. Bagchi, ed., Mahāyānasūtrālaïkāra of Asaïga, 18. 
 300MSA. XII.17. Commentary. 
 301ขุ.ธ. 25/11/16. 
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 สรุปไดวา คัมภีรมหายานสูตราลังการ จํานวน 21 อธิการ ประกอบดวยบทรอยกรอง
ทั้งหมด 796 โศลก ใชฉันทลักษณในการประพันธ จํานวน 15 ฉันทลักษณ โดยเรียงตามลําดับฉันท
ลักษณที่ใชมากไปหาฉันทลัษณที่ใชนอยที่สุด คือ อนุษฏภฉันท (อนุษฺฏภฺ) อารยาฉันท (อารฺยา)
วังศัสถฉันท (วํศสฺถ) อุปชาติฉันท (อุปชาติ) อินทรวิเชียรฉันท หรืออินทรวัชราฉันท (อินฺทฺรวชฺรา)
ศารทูลวิกกรีฑิตฉันท (ศารฺทูลวิกฺรีฑิต) ศิขริณีฉันท (ศิขริณี) ปุษปตาคราฉันท (ปุษฺปตครา) มาลินี
ฉันท (มาลินี) สรรคธราฉันท (สฺรคฺธรา) มัตตมยูรีฉันท หรือมัตตมยูราฉันท (มตฺตมยูรี / มตฺตมยูรา) 
ศาลินีฉันท (ศาลินี) วสันตติลกฉันท (วสนฺตติลก) จารุหาสินีฉันท (จารุหาสินี) อารยาคีติฉันท          
(อารฺยาคีติ) 
 เนื่องจากคัมภีรมหายานสูตราลังการมีเนื้อหาทางดานปรัชญาเปนหลัก ไมใชคัมภีรที่
เปนวรรณคดี ดังนั้น จึงมีการใชอลังการศาสตรจํานวนนอย ไดแก อุปมาลังการ เหตุอลังการ และ
อนุปราสะ ในอธิการที่ 1, อุปมาลังการในอธิการที่ 9, 10, 11, 13,14, 15 และ อุทาตตอลังการ ใน
อธิการที่ 4  สวนอธิการที่ 2-3, 5-8, 12, 16-21 ไมปรากฏการใชอลังการศาสตรในการประพันธ  
 สวนขอบกพรองในการประพันธคัมภีรมหายานสูตราลังการ ไดแก การใชรูปคําผิด
ไวยากรณภาษาสันสกฤต การผิดขอบังคับของฉันทลักษณ การละเวนการทําสนธิ และการเชื่อม
คําผิดกฎเกณฑ เปนตน นอกจากนี้ใน คัมภีรมหายานสูตราลังการยังปรากฏเนื้อหาที่นํามาจากคัมภีร
ตางๆ เชน คัมภีรศตสาหัสริกา ปรัชญาปารมิตา คัมภีรมาณฑวยสูตร และคัมภีรกษารนที เปนตน  
ทั้งโดยตรงและโดยออมอีกดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

บทสรุป 
 ผูวิจัยไดตั้งจุดประสงคของวิทยานิพนธเลมนี้  เพื่อศึกษารายละเอียดของเนื้อหาใน
คัมภีรมหายานสูตราลังการ แลวนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับเนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎก  
รวมทั้งศึกษารูปแบบการแตงคัมภีรมหายานสูตราลังการ  มีผลสรุปดังตอไปนี้ 
 จากการศึกษาพบวา เนื้อหาในคัมภีรมหายานสูตราลังการนั้นเปนทรรศนะทางปรัชญา 
โดยเฉพาะทรรศนะที่สําคัญ คือ ทรรศนะเรื่องสิ่งสัมบูรณ  ตามทรรศนะของอสังคะ จิตไมไดมี
ฐานะเปนเพียงจิตที่เปนผูรูเทานั้น (subjective idealism) แตมีฐานะเปนความจริงสูงสุด (Absolute 
Reality) วัตถุภายนอกหรือโลกที่ปรากฏเปนเพียงสิ่งที่ปรากฏและเปนสิ่งที่ตั้งอยูช่ัวขณะเทานั้น         
แตก็ไมไดหมายความวา ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงที่ไมมีอยูโดยสิ้นเชิง แตเปนส่ิงที่มีอยูแบบมีเงื่อนไขและ
เกี่ยวของกับส่ิงอื่นๆ  ดังนั้น โดยแกนแทที่เปนลักษณะที่แทจริงหรือโดยปรมัตถสัจแลว ส่ิงเหลานี้
เปนสิ่งที่ไมมีอยูจริง แตส่ิงเหลานี้ก็เปนสิ่งที่มีอยูจริงในระดับโลกหรือจริงในระดับสมมติ  

โลกที่ปรากฏไมสามารถมีอยูอยางเปนอิสระภายนอกจากจิตได โลกภายนอกไมไดเปน
ส่ิงที่ไมจริงโดยสิ้นเชิง แตเปนสิ่งที่มีอยูแบบสัมพัทธ จะเห็นไดจากทานอสังคะไดแบงความจริง
ออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับปริกัลปตะ เปนเพียงภาพลวงตา เปนส่ิงที่ไมจริงแทโดยส้ินเชิง ระดับ
ประตันตระเปนความจริงสมมติเปนความจริงที่เกี่ยวของกับสิ่งอ่ืน โลกท่ีปรากฏจึงมีอยูแบบมี
จุดประสงคดานการปฏิบัติ แตไมใชความจริงแท   สวนความจริงระดับปรินิษปนนะเทานั้นเปน
ความจริงแท เปนความจริงที่ไมมีทวิภาวะ เปนความจริงสัมบูรณ 

ตามทรรศนะของอสังคะ ส่ิงสัมบูรณ เปนความจริงหนึ่งเดียว ไมมีความสัมพันธ
ระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรู  ไมสามารถพรรณนาสภาวะได อยูเหนือขอบเขตของสติปญญาธรรมดา 
เปนส่ิงที่สามารถจะรูแจงไดโดยปรีชาญาณหยั่งรูในภายในเทานั้น  โลกที่ปรากฏเปนส่ิงที่ไมเที่ยง
แท สวน ส่ิงสัมบูรณเปนบอเกิดที่เที่ยงแทของส่ิงที่ปรากฏทั้งหมด  แตตัวมันเองเปนสิ่งที่เที่ยงแท 
อสังคะเนนความเปนส่ิงสัมบูรณของจิตบริสุทธอยางเดียวเทานั้น ดังนั้น แนวคิดของอสังคะจึง
เปนสัมบูรณนิยม 

ทรรศนะเรื่องสิ่งสัมบูรณนับเปนเรื่องที่เขาใจไดยาก เพราะสิ่งสัมบูรณเปนสิ่งที่ไมมี        
ทวิภาวะ ไมใชส่ิงที่ความคิดจะเขาถึงได  อยูเหนือการพรรณนาดวยคําพูดและอยูเหนือการคิด
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ดวยหลักการของเหตุผล  เปนประสบการณที่มนุษยเขาใจไดยาก  วิธีการจะเขาถึงสิ่งสัมบูรณนั้นแม
จะมีความแตกตางกัน   แตคุณสมบัติหรือสภาวะของการรูแจงสิ่งสัมบูรณนั้นไมแตกตางกัน เปน
ประสบการณซ่ึงไมใชเพียงความคิด  เปนการรูแจงภายในที่เกิดขึ้นเอง และเปนสิ่งสูงสุด สภาวะที่
อยูเหนือการเขาใจของมนุษยนี้คือการรับรูหรือการรูแจงส่ิงที่เปนมูลเหตุดั้งเดิมภายในชีวิตของเรา
เอง  และเปนจิตวิญญาณที่อยูภายในสุดของมนุษย  อยูเหนือประสาทสัมผัสและความคิดที่ไมมีแกน
สารอะไร  มันเปนสิ่งที่อยูเหนือการจะพรรณนาได  ไมเกี่ยวของกับความคิด  เปนประสบการณที่อยู
ในสวนที่ลึกที่สุด ที่ยากจะหยั่งถึงได    การรับรูส่ิงสัมบูรณเปนประสบการณที่เกิดขึ้นในภายใน ไม
สามารถแสดงออกมาเปนคําพูดได หรือเขาใจไดดวยความคิด  ส่ิงสัมบูรณจะเปดเผยตัวเองเฉพาะแก
ประสบการณที่อยูเหนือการรับรูทั่วไป  เปนสภาวะที่เปนการรับรูสูงสุด เปนสภาวะที่ประสบการณ
หรือการรับรูทั่วไปรวมลงในประสบการณที่เปนหนึ่งเดียว ที่ไมมีขอบเขตจํากัดอันนี้   การรับรู
เชนนี้เปนสภาวะที่ส่ิงที่เปนทวิภาวะทั้งปวงรวมเขาดวยกัน เปนสภาวะที่ไมมีความแตกตางระหวาง
ผูรูและส่ิงที่ถูกรู   สภาวะธรรมดาทั่วไปของความรูแสดงใหเห็นถึงทวิภาวะระหวางผูรูและสิ่งที่ถูกรู  
แตสภาวะนี้เปนสถานที่ทวิภาวะสูญส้ินไปทั้งหมด เมื่อไมมีทวิภาวะเราก็จะไดพบองครวมหนึ่ง
เดียวของประสบการณที่เปนบรมสุข  ในสภาวะนี้จะไมมีความแตกตางอีกตอไประหวางผูรูและสิ่ง
ที่เขารับรู เปนสภาวะที่เปนบรมสุขที่ไมมีขอบเขตจํากัด 
 แมอสังคะจะเสนอทรรศนะที่เปนปรัชญา แตปรัชญาของทานก็ไมใชเพียงความคิดหรือ
หลักทฤษฎีเทานั้น  ประสบการณในสิ่งสัมบูรณนั้น ทุกคนสามารถจะเขาถึงไดโดยการประพฤติ
หลักปฏิบัติที่เปนหลักทางจริยศาสตรและการฝกโยคะ  ประสบการณในสิ่งสัมบูรณสูงสุดนี้ จะเขา
ใกลไดที่สุดก็ดวยการประพฤติปฏิบัติ   บุคคลผูปราศจากการทําชั่วและควบคุมความตองการของ
ตนเองได ไมตกอยูใตอํานาจของกิเลสตัณหายอมรูแจงความจริงสูงสุดนี้ไดโดยความรูที่เปนการ
หยั่งรูในภายใน   ทรรศนะเรื่องการควบคุมตนเองไดอยางเด็ดขาดและการดับกิเลสตัณหาทุกอยาง
ไดนั้น เปนสิ่งจําเปนที่สุดสําหรับการรูแจงความสมบูรณสูงสุด  อสังคะไมไดเนนเสนอเฉพาะความ
สมบูรณสูงสุดเพียงอยางเดียว  แตยังเนนหลักปฏิบัติทั้งทางกายและจิตใจอีกดวย ซ่ึงไดแกการ
ปฏิบัติโยคะ ซ่ึงเปนส่ิงที่จะขาดไมไดที่จะรูแจงความจริงสูงสุด  การปฏิบัติฝกฝนทั้งทางกายและ
จิตใจ และการมุงตอการรูแจงหรือการตรัสรู จะนําไปสูการรูแจงความจริงแทตามที่มันเปนจริง   
โดยความสูงสงของความประพฤติ การควบคุมความปรารถนา และการฝกจิตจะทําใหบุคคล
ประสบกับความจริงสูงสุด ในสภาวะของโยคภูมิหรือระดับของจิตขั้นสุดทาย จะไมมีการ
จินตนาการอีกตอไป   จิตจะสงบนิ่ง จะกลายเปนหนึ่งเดียวกับความจริงสากล  ความยึดมั่นถือมันใน
ตัวตนของแตละคนจะหมดสิ้นไป   เปนประสบการณหรือการรับรูที่ไมประกอบดวยกาลเวลาและ
สถานที่  อยูเหนือการพรรณนาดวยคําพูดและความคิด   ทั้งไมสามารถจะอธิบายบอกกลาวดวย
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ภาษาของมนุษยได   บุคคลจะสามารถบรรลุสภาวะอันเปนบรมสุขเชนนั้นไดก็ดวยการการ
ประพฤติปฏิบัติดีทั้งทางกาย และทางวาจาและการฝกฝนจิตใจเทานั้น 

นอกจากอสังคะจะเสนอทรรศนะทางปรัชญาแลว ทานยังเนนการปฏิบัติอีกดวย เพราะ
ปรัชญาไมใชเพียงความคิดเทานั้น  แตปรัชญาเปนวิถีของชีวิต  หลักการทางปรัชญาจึงตองนํามา
ปฏิบัติ  เมื่อใดบุคคลเริ่มลงมือปฏิบัติตามหลักการที่ปรัชญาไดวางเอาไว  เมื่อนั้น บุคคลยอม
สามารถที่จะเขาใกลความสมบูรณและเขาถึงความสมบูรณในที่สุดไดตามลําดับ การดําเนินชีวิตใน
ลักษณะเชนนี้เปนส่ิงที่มนุษยทั่วๆ ไปยากที่จะปฏิบัติได  เพราะชีวิตเชนนี้เกี่ยวของกับศีลธรรมที่มี
ในแตละบุคคล  และการมีชีวิตเพื่อบุคคลอื่นหรือสังคมในขอบเขตที่กวางขึ้น จะเห็นไดจาก               
อสังคะไดนําเสนอทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตว 
 ทรรศนะอื่นๆ เชน ทรรศนะเรื่องตถตาและตถาคต  ทรรศนะเรื่องตรีกาย  ทรรศนะเรื่อง
นิรวาณ  ลวนแลวก็มีการอธิบายเพื่อที่จะสนับสนุนทรรศนะเรื่องความจริงสัมบูรณคือจิตบริสุทธิ์   
สวนทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตวเปนทรรศนะที่อสังคะไมอาจละทิ้งได  เพราะเปนทรรศนะที่สําคัญ
ของนิกายมหายาน  จึงไดมีการนํามากลาวไวในคัมภีรมหายานสูตราลังการ  แตก็เปนเพียงเนื้อหาที่
ไมมากนัก  เพราะทานมีจุดเนนไปที่ความเปนส่ิงสมบูรณของจิตเทานั้น  นอกจากนี้ ทรรศนะเรื่อง
โยคภูมิและทรรศนะเรื่องบารมีก็เปนอีกทรรศนะหนึ่งที่เกี่ยวของกับทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตว 
 ประเด็นสําคัญในการนําเสนอคัมภีรมหายานสูตราลังการของอสังคะ ก็คือ จิตบริสุทธิ์
เทานั้น เปนความจริงสูงสุด สรรพสิ่งลวนเกิดมาจากจิต  จิตเปนความจริงที่มีอยูเพียงหนึ่งเดียว 
ไมใชส่ิงที่เปนผูคิด แตเปนปรีชาญาณหยั่งรู อยูเหนือขอบเขตของความคิดและคําพูด ความจริง
สูงสุดเปนสิ่งเดียวเทานั้นที่มีอยูอยางแทจริง  แตก็ไมสามารถจะอธิบายไดวาสิ่งสัมบูรณนั้นมีอยู
อยางไร  คงกลาวไดเพียงวาเปนสิ่งที่มีอยู   แตประเด็นที่สําคัญที่สุดในการนําเสนอทรรศนะแบบ 
สัมบูรณนิยมของอสังคะ คือ วิธีการเขาถึงความจริงสูงสุดนั้น ซ่ึงมีเหตุผลและนาสนใจอยางยิ่ง 
 การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาในคัมภีรมหายานสูตราลังการกับเนื้อหาในคัมภีร                   
พระไตรปฎก  พบวา เนื่องจากคัมภีรทั้งสองเปนคัมภีรทางพระพุทธศาสนาเชนเดียวกัน จึงมีหลักคํา
สอนที่เปนโครงสรางคลายคลึงกัน  สวนการอธิบายคําสอนนั้นมีแนวทางการอธิบายที่แตกตางกัน 
เชน ทรรศนะเรื่องความจริงที่แบงความจริงออกเปนสมมติสัจและปรมัตถสัจ โดยมีทรรศนะตรงกัน
วาสมมติสัจเปนสิ่งที่ไมจริงแท  แตปรมัตถสัจมีความหมายตางกัน เพราะในคัมภีรมหายานสูตราลัง
การมุงประเด็นทางอภิปรัชญา  ความจริงแทจึงหมายถึงจิตบริสุทธิ์  ซ่ึงมีฐานะเปนสิ่งที่เปนนิรันดร 
เปนบอเกิดของสรรพสิ่งในโลก เปนสิ่งที่เปนเอง มีเอง ไมมีสาเหตุ   สวนความจริงแทในคัมภีร   
พระไตรปฎก หมายถึง ส่ิงที่เปนกฎเกณฑของธรรมชาติ เปนสภาวะที่แทจริงของสรรพสิ่งในโลก
ทั้งส่ิงที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ไดแก อริยสัจ 4 กฎไตรลักษณ และหลักปฏิจจสมุปบาท    
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ทรรศนะเรื่องตถาคตมีความคลายคลึงกันในฐานะเปนบุคคลผูหลุดพนแลวและเปดเผย
ความจริงของสรรพสิ่งแกมวลมนุษย  แตแตกตางกันในประเด็นที่ในคัมภีรมหายานสูตราลังการได
พัฒนาทรรศนะเรื่องตถาคตขึ้นมาเพื่อใหความสําคัญแกตถตาหรือจิตบริสุทธ์ิ  สวนในคัมภีร
พระไตรปฎกเนนความหมายของตถาคตในฐานะตัวแทนของพระพุทธเจาที่มีอยูในประวัติศาสตร
เทานั้น   

ทรรศนะเรื่องกายก็มีความคลายคลึงกันในการยอมรับรูปกายของพระพุทธเจาในฐานะ 
พระสมณโคดม  นิรมาณกายในฐานะกายที่พระพุทธเจาทรงเนรมิตขึ้น และยอมรับธรรมกายของ
พระพุทธเจา  แตมีแนวการอธิบายเรื่องธรรมกายตางกัน  เพราะธรรมกายตามทรรศนะของคัมภีร
มหายานสูตราลังการหมายถึง จิตบริสุทธิ์ที่มีความสําคัญกวารูปกายและนิรมาณกาย   สวนในคัมภีร
พระไตรปฎก ธรรมกาย หมายถึง แหลงรวมของธรรมะหรือคําสอนที่จัดรวบรวมไวเทานั้น   

ทรรศนะเรื่องนิรวาณหรือนิพพานมีความคลายคลึงกันในฐานะเปนสภาวะที่ไมสามารถ
อธิบายได  พรรณนาสภาวะที่แทจริงดวยภาษามนุษยไมได เพราะอยูเหนือความเขาใจของสติปญญา
ธรรมดาทั่วไป  เปนสภาวะที่ตองรูแจงเฉพาะภายในโดยปรีชาญาณเทานั้น แตประเด็นที่แตกตางกัน 
คือ นิรวาณตามทรรศนะคัมภีรมหายานสูตราลังการหมายถึงการรูแจงจิตบริสุทธิ์  สวนในคัมภีร
พระไตรปฎกไมไดเนนทรรศนะทางอภิปรัชญา จึงอธิบายนิพพานในฐานะสภาวะของจิตที่
ปราศจากกิเลสทั้งปวง เปนสภาวะของจิตที่รูแจงสรรพส่ิงตามความเปนจริง คือ กฎเกณฑของ
ธรรมชาติ ไดแก หลักอริยสัจ 4  หลักไตรลักษณ และหลักปฏิจจสมุปบาท ไมใชการรูแจงความจริง
ที่เปนสากล และเปนนิรันดรเหมือนทรรศนะของคัมภีรมหายานสูตราลังการ    

ทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตวก็มีความคลายคลึงกันในฐานะเปนบุคคลผูปรารถนาจะเปน
พระพุทธเจา ปรารถนาจะชวยเหลือสรรพสัตวใหหลุดพนจากความทุกข คัมภีรทั้งสองยอมรับวา
ความเปนพระโพธิสัตวสูงกวาความเปนพระปจเจกพุทธเจาและความเปนสาวก  บุคคลควรมุงความ
เปนพระโพธิสัตว แตประเด็นที่แตกตางกัน คือ แมพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจะยอมรับความ
เปนพระโพธิสัตววาเปนส่ิงที่ประเสริฐและสูงสุด แตก็ไมมีวรรณคดีบาลีเฉพาะเลมใดๆ ที่กลาวถึง
ทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตวไวอยางชัดเจน คําสอนเรื่องพระโพธิสัตวและขั้นตอนการเปนพระ
โพธิสัตวจะพบอยางกระจัดกระจายในวรรณคดีบาลี1 สวนคัมภีรมหายานสูตราลังการกลาว
ทรรศนะดังกลาวไวอยางชัดเจน   

                                                        
1Walpola Rahula, Zen and the taming of the Bull (London : Gordon Fraser Gallery 

Ltd., 1978), 77. 
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ทรรศนะเรื่องบารมีก็เปนที่ยอมรับในคัมภีรทั้งสองในฐานะเปนขอปฏิบัติของพระ
โพธิสัตว  บุคคลผูเปนพระโพธิสัตวจะตองเปนผูมีความบริบูรณทั้งทางกายวาจาและจิตใจ และเปน
ผูมีคุณลักษณะที่พิเศษกวาบุคคลทั่วไป  แตแตกตางกันที่จํานวนของบารมีและความหมายของบารมี
บางขอก็มีความแตกตางกัน บารมีในคัมภีรมหายานสูตราลังการเนนที่การชวยเหลือสรรพสัตว และ
เนนที่ปรัชญาบารมีเปนหลัก  สวนในคัมภีรพระไตรปฎกแสดงบารมีในฐานะพระจริยาที่พระ
โพธิสัตวไดทรงประพฤติปฏิบัติมาแลวในอดีตกอนที่จะมาตรัสรูเปนพระพุทธเจา  เปนขอปฏิบัติที่
ทําใหกาย วาจาและจิตของบุคคลผูเปน พระโพธิสัตวมีความบริบูรณอยางเต็มที่จึงจะสามารถบรรลุ
ความเปนพระพุทธเจาได ไมไดเนนที่บารมีใดบารมีหนึ่ง  สวนทรรศนะเรื่องโยคภูมิหรือระดับของ
การฝกจิตของพระโพธิสัตวนั้นมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง 
 รูปแบบการแตงคัมภีรมหายานสูตราลังการนั้นประกอบดวยบทรอยกรองและรอยแกว 
โดยใชฉันทลักษณทั้งสิ้น 15 ชนิด  เนื่องจากเปนคัมภีรที่นําเสนอทรรศนะทางปรัชญาไมใชคัมภีรที่
เปนวรรณคดี  จึงไมปรากฏใชอลังการศาสตรมากนัก อลังการศาสตรที่ใช คือ อุปมาลังการ เหตุ
อลังการ อนุปราสะ และอุทาตตอลังการ แตก็มีอยูในบางบทเทานั้น ในบางบทแทบไมมีการใช
อลังการอะไรเลย   สวนขอบกพรองในการประพันธที่พบ ไดแก การใชคําผิดไวยากรณภาษา
สันสกฤต การผิดกฎขอบังคับของฉันทลักษณ  การละเวนการทําสนธิ เปนตน  นอกจากนี้เนื้อหา
บางขอความในคัมภีรมหายานสูตราลังการ ก็เปนเนื้อหาที่นํามาจากคัมภีรเลมอ่ืนๆ อีกดวย 
 ผูวิจัยมีความเห็นวา ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาคัมภีรมหายานสูตราลังการ คือ การ
นําทรรศนะที่ เสนอวา  บุคคลควรรูแจงสิ่ งที่ เปนความจริงแท  คือ  จิตบริ สุทธิ์ที่ปราศจาก
ความสัมพันธระหวางผูรูและส่ิงที่ถูกรู  ไมมีความแตกตางของสิ่งที่เปนปจเจก เพราะสรรพสิ่งคือจิต 
โดยเราสามารถนําทรรศนะดังกลาวมาประยุกตใชในชีวิตได ในประเด็นที่เราตองมองเห็นสรรพสิ่ง
ตามที่มันเปนจริง ไมแบงแยกเราและเขา พวกเราหรือพวกเขา เพราะการมองเห็นผูอ่ืนหรือส่ิงอื่น
แตกตางจากเราจะทําใหเราเกิดความยึดมั่นถือมั่น  ซ่ึงเปนบอเกิดของความทุกขและปญหาตางๆ ที่มี
ในชีวิตของมนุษย   เราจําเปนตองสลายอหังการและมมังการใหหมดไปจากใจ จะทําใหสามารถ
เขาใจปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไดตรงความเปนจริงที่สุด นั่นคือวิธีดับความทุกขทั้งปวง 
เพราะทุกสิ่งทุกอยางที่เปนปญหาในโลกมนุษยตางเกิดมาจากจิตที่ไมบริสุทธิ์ทั้งสิ้น  เมื่อจิตไม
บริสุทธิ์ยอมทําใหการกระทําทางกาย  การพูดทางวาจาของเราไมบริสุทธิ์ไปดวย  เมื่อใด จิตไม
บริสุทธิ์ ก็จะทําใหเราคิดผิด  ทําผิดและพูดผิด  เมื่อนั้นยอมกอใหเกิดโทษขึ้นมาตามสวนที่ทําและ
พูดผิด  เราจึงตองใหความสําคัญแกจิต  พยายามทําจิตของเราใหบริสุทธิ์ใหได  เพราะจิตเปนบอเกิด
ของปญหาทุกอยางที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา  เมื่อเราทําจิตใหสะอาดหมดจดไดแลว ปญหาทุกอยางก็
สามารถแกไขและสูญสิ้นไปตามลําดับได นั่นคือ ความสุขที่เราจะไดรับเทาที่มนุษยสมควรจะไดรับ 
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จึงสมควรอยางยิ่งที่ เราจะใหความสําคัญตอจิตในฐานะที่เปนแกนกลางของชีวิต ไมควรให
ความสําคัญเฉพาะภายนอก เพราะชีวิตของคนเราไมใชการดํารงอยูเพื่อการเสพสุขทางประสาท
สัมผัสเทานั้น  แตส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ จิตใจที่เปนเหมือนนายสารถีที่จะขับเคลื่อนรางกายและชีวิต
ของเราใหดําเนินไปตามครรลองของมัน   ดังนั้น  เราตองฝกฝนจิตใจของเราใหมีความบริสุทธิ์อยู
เสมอ เพื่อทําใหจิตของเราพรอมที่จะทําหนาที่ของมันเองไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด 

ขอเสนอแนะ                 
 วิทยานิพนธเลมนี้มุงศึกษารายละเอียดตางๆ ของคัมภีรมหายานสูตราลังการ ไมวาจะ
เปนเนื้อหา รูปแบบการแตง และมีการเปรียบเทียบกับเนื้อหาในคัมภีรพระไตรปฎก ซ่ึงยังจํากัดอยู
เฉพาะเนื้อหาทางพระพุทธศาสนาเทานั้น  ยังมีประเด็นตางๆ ที่นาสนใจคนควาใหกวางขวางออกไป  
และจะเปนประโยชนตอวิชาการทางดานนี้ คือ  

1. การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเรื่องจิตสัมบูรณของพระพุทธศาสนานิกายโยคาจาระ
กับจิตสัมบูรณของปรัชญาตะวันตก สํานักจิตนิยมเชน เฮเกล  ฟคเต และเชลลิง เปนตน  

2. การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเรื่องจิตสัมบูรณของพระพุทธศาสนานิกายโยคาจาระ
กับทรรศนะเรื่องอาตมันของปรัชญาอัทไวตะ เวทานตะ 
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มหายานสตฺูราลํการะ 

ปฺรถโม'ธิการะ 

อรฺถชฺโ ’รฺถวิภาวนํา  ปฺรกุรุเต  วาจา ปไทศฺจามไล 
รฺทุะขสฺโยตฺตรณาย  ทุะขิตชเน  การุณยฺตสฺตนฺมยะ | 
ธรฺมสโยตตมยานเทศิตวเิธะ  สตฺตฺเวษ ุ ตทฺคามิษุ  
ศฺลิษฺฏามรฺถคตึ  นิรุตฺตรคตํา  ปฺจาตฺมิกํา  ทรฺศยน ฺ|| 1 || 

อรฺถชฺโ’รฺถวิภาวนํา ปฺรกุรุเต อิตฺยาทิโกปเทศมารภฺย  โก ’ลํกโรติ |  อรฺถชฺะ  กมลํการ
มลํกโรติ |  อรฺถวิภาวนํา  กุรุเต |  เกน  วาจา  ปไทศฺจามไละ |  อมลยา  วาเจติป…(เปารฺยาทินา)          
อมไละ  ปไทริติ  ยุกฺไตะ  สหิไตริติ  วิสฺตระ | น  หิ  วินา  วาจา  ปทวฺยฺช-ไนรรฺโถ  วิภาวยิตุ  ศกฺยต  
อิติ  | กสฺไม  ทุะขสฺโยตฺตรณาย   ทุะขิตชเน   การุณฺยตสฺตนฺมยะ  ทุะขิตชเน   ยตฺการุณฺยํ   ตสฺมาตฺ- 
การุณยตสฺตนฺมย   อิติ    การุณยมะ  |  กสฺยาลํการํ  กโรติ |  ธรฺมสฺโยตฺตมยานเทสิตวิเธะ |  อุตฺตม-
ยานสฺย  เทสิโต  วิธิรฺยสฺมินฺธรฺเม  ตสฺย  ธรฺมสฺย |  กสฺมินฺนลํกโรติ |   สตฺตฺเวษุ  ตทฺคามิษุ |                 
นิมิตฺตสปฺตมฺเยษา….(มหายาน)คามิสตฺตฺวนิมิตฺตมิตฺยรฺถะ | กติวิธิมลํการํ  กโรติ | ปฺจวิธมฺ |            
ศฺลิษฏามรฺถคตึ นิรุตฺตรคตํา ปฺจาตฺมิกํา ทรฺศยนฺ | ศฺลิษฺฏามิติ ยุกฺตามฺ | นิรุตฺตรคตามิตฺยนุตฺตร             
-ชฺานคตามฺ | 

ตามิทาน ึ ปฺจาตฺมิกามรฺถคตึ  ทฺวิตีเยน  โศฺลเกน  ทรฺศยติ | 

ฆฏิตมิว  สุวรฺณ ํ วาริชํ  วา  วิพุทฺธํ 
สุกฺฤตมิว  สุโภชฺย ํ ภุชฺยมาน ํ กฺษุธารฺไตะ | 
วิทิต  อิว  สุเลโข  รตฺนเปเฏว  มุกฺตา 
วิวฺฤต  อิห  ส  ธรฺมะ  ปฺรีติมคฺรยํา  ทธาติ || 2 || 

อเนน  โศฺลเกน ปฺจภิรฺทฺฤษฺฏานฺไตะ  ส  หิ  ธรฺมะ ปฺจวิธมรฺถมธิกฺฤตฺย  เทสิตะ สาธฺยํ  
วยุตฺปาทฺยํ  จินฺตฺยมจินฺตฺยํ  ปรินิษฺปนฺนํ จาธิคมารฺถํ ปฺรตฺยาตฺมปเวทนียํ โพธิปกฺษสฺวภาวมฺ | โส’เนน  
สูตฺราลํกาเรณ  วิวฺฤตะ  ปฺรีติมคฺรยํา  ทธาติ | ยถากฺรมํ  ฆฏิตสุวรฺณาทิวตฺ  

ยทา ส ธรฺมะ ปฺรกฺฤตฺไยว คุณยุกฺตะ, กถํ  โส’ ลํกฺริยต  อิตฺยสฺย โจทฺยสฺย ปริหารารฺถํ  ตฺฤตี
ยะ  โศฺลกะ | 
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ยถา  พิมฺพ ํ ภูษาปฺรกฺฤติคุณวทฺทรฺปณคต ํ
วิศิษฺฏํ  ปฺราโมทย ํ ชนยต ิ นฤณํา  ทรฺศนวศาตฺ | 
ตถา  ธรฺมะ  สูกฺตปฺรกฺฤติคุณยุกฺโต ’ ป  สตตํ 
วิภกฺตารฺถสฺตุษฺฏึ  ชนยต ิ วศิิษฺฏามิห  สตามฺ  || 3 || 

อเนน  กึ  ทรฺศยติ | ยถา พิมฺพํ  ภูษยา  ปฺรกฺฤตฺไยว  คุณวตฺ  อาทรฺศคตํ  ทรฺศนวศาทฺวิศิษฺฏํ  
ปฺราโมทฺยํ  ชนยตฺเยวํ   ส   ธรฺมะ   สุภาษิไตะ   ปฺรกฺฤตไยว   คุณยุกฺโต’ ป  สตตํ วิภกฺตารฺถสฺตุษฺฏึ   
วิศิษฺฏํา  ชนยติ | พุทฺธิมตามตสฺตุษฺฏิวิเศโษตฺปาทนาทลํกฺฤต  อิว  ภวตีติ | 

อตะ  ปรํ  ตฺริภิะ  โศฺลไกสฺตสฺมินฺธรฺเม  ตฺริวิธมนุศํสํ  ทรฺศยตฺยาทโรตฺปาทนารฺถมฺ | 

อาฆฺรายมาณกฏกํ  สฺวาทุรสํ  ยเถาษธ ํ ตทฺวตฺ | 
ธรฺม(รฺโม) ทฺวยวยฺวสฺถา(สฺโถ) วฺยฺชนโต’รฺโถ  น  จ(รฺถตศฺจ) เชฺยะ || 4 || 
ราเชว  ทุราราโธ  ธรฺโม’ย ํ วิปุลคาฒคมฺภีระ | 
อาราธิตศฺจ  ตทฺวทฺวรคณุธนทายโก  ภวต ิ|| 5 || 
รตฺนํ  ชาตฺยมนรฺถํ(รฺฆํ)   ยถา’ปรีกฺษกชน ํ น  โตษยต ิ| 
ธรฺมสฺตถายมพุธํ  วิปรฺยยาตโฺตษยต ิ ตทฺวตฺ ||6|| 

ตฺริวิโธ’นุศํสะ |  อาวรณปฺรหาณเหตุตฺวเมาษโธปมตฺเวน | ทฺวยวฺยวสฺถ อิติ  วฺยฺชนารฺถ-
วฺยวสฺถะ |  วิภุตฺวเหตุตฺวมภิชฺญาทิไวเศษิกคุไณศฺวรฺยทานาทฺราโชปมตฺเวน |  อารฺยธ(ช)โนปโภค-
เหตุตฺวํ  จ  อนรฺถ(รฺฆ)ชาตฺยรตฺโนปมตฺเวน |  ปรีกฺษกชน  อารฺยชโน  เวทิตวฺยะ  | 

ไนเวทํ  มหายานํ  พุทฺธวจนํ   กุตสฺตสฺยายมนุศํโส   ภวิษฺยตีตฺยตฺร  วิปฺรติปนฺนาสฺตสฺย     
พุทฺธวจนตฺวปฺรสาธนารฺถํ  การณวิภาชฺยมารภฺย  โศฺลกะ | 

อาทาววยฺากรณาตฺสมปฺรวฺฤตฺเตรโคจราตฺสิทฺเธะ  |   
ภาวาภาเว’ภาวาตฺปฺรติปกฺษตวฺาทฺรุตานฺยตฺวาตฺ  ||7|| 

อาทาววฺยากรณาตฺ    ยทฺเยตตฺสทฺธรฺมานฺตรายิปศฺจาตฺเกนาปฺยุตฺปาทิตมฺ |  กสฺมาทาเทา            
ภควตา  น  วฺยากฺฤตมนาคตภย(ภํค)วตฺ |  สมปฺรวฺฤตฺเตะ  สมกาลํ  จ  ศฺราวกยาเนน มหายานสฺย ปฺร-
วฺฤตฺติรุปลภฺยเต  น ปศฺจาทิติ กถมสฺยาพุทฺธวจนตฺวํ วิชฺายเต | อโคจรานฺนายเมวมุทาโร คมฺภีรศฺจ  
ธรฺมสฺตารฺกิกาณํา  โคจระ | ตีรฺถิกศาสฺเตฺรษุ  ตตฺปฺรการานุปลมฺภาทิติ  | นายมนฺไยรฺภาษิโต  ยุชฺยเต  |  
อุจฺยมาเน’ป  ตทนธิมุกฺเตะ | สิทฺเธะรถานฺเยนาภิสํพุธฺย  ภาษิตะ |  สิทฺธมสฺย  พุทฺธวจนตฺวมฺ | ส  เอว  
พุทฺโธ  โย’ภิสํพุธฺย  เอวํ  ภาษเต | ภาวาภาเว’ภาวาทฺยทิ  มหายานํ  กึจิทสฺติ  ตสฺย  ภาว(เว)  สิทฺธมิทํ  
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พุทฺธวจนมโต’นฺยสฺย  มหายานสฺยาภาวาตฺ  |  อถ   นาสฺติ   ตสฺยาภาเว   ศฺราวกยานสฺยาปฺยภาวาตฺ  |   
ศฺราวกยานํ  พุทฺธวจนํ  น  มหายานมิติ   น  ยุธฺยเต วินา  พุทฺธยาเนน  พุทฺธานามนุตฺปาทาตฺ |                  
ปฺรติปกฺษตฺวาตฺ |  ภาวฺยมานํ  จ  มหายานํ  สรฺวนิรฺวิกลฺปชฺานาศฺรยตฺเวน  เกฺลศานํา  ปฺรติปกฺโษ ภวติ  
ตสฺมาทฺ  พุทฺธวจนมฺ  |  รุตานฺยตฺวาตฺ  |  น  จาสฺย  ยถารุตมรฺถสฺตสฺมานฺน  ยถารุตารฺถานุสาเรเณทม-
พุทฺธวจนํ  เวทิตวฺยมฺ  |   

ยทุกฺตมาทาววฺยากรณาทิตฺยนาโภคาเทตทนาคตํ  ภควตา  น วฺยากฺฤตมิติ  กสฺยจิตฺ สฺยาทต   
อุเปกฺษายา  อโยเค  โศฺลกะ | 

ปฺรตฺยกฺษจกฺษโุษ  พุทฺธาะ  ศาสนสฺย  จ  รกฺษกาะ | 
อธฺมนฺยนาวฺฤตชฺานา  อุเปกฺษาโต  น  ยุชฺยเต  ||8|| 

อเนน  กึ  ทรฺศยติ | ตฺริภิะ  การไณรนาคตสฺย  มหตะ   ศาสโนปทฺรวสฺโยเปกฺษา  น  ยุชฺยเต  
|  พุทฺธานามยตฺนโต  ชฺานปฺรวฺฤตฺเตะ  ปฺรตฺยกฺษจกฺษุษฺกตยา  ศาสนรกฺษายาศฺจ (ยํา จ) ยตฺนวตฺวาตฺ |  
อนาคตชฺานสามถฺรฺยาจฺจ  สรฺวกาลาวฺยาหตชฺานตเยติ  | 

ยทุกฺตํ  ภาวาภาเว’ภาวาทิติ  |  เอตเทว  ศฺราวกยานํ  มหายานเมเตไนว  มหาโพธิปฺราปฺติริติ  
กสฺยจิตฺสฺยาตะ  ศฺราวกยานสฺย  มหายานตฺวาโยเค  โศฺลกะ  | 

ไวกลฺยโต  วิโรธาทนุปายตฺวาตฺตถาปฺยนุปเทศาต  | 
น  ศฺราวกยานมิทํ ภวต ิ มหายานธรฺมาขฺยม  ||9|| 

ไวกลฺยาตฺปรารฺโถปเทศสฺย  |  น  หิ  ศฺราวกยาเน  กศฺจิตฺปรารฺถ  อุปทิษฺฏะ  ศฺราวกาณา
มาตฺ-มโน  นิรฺวิทฺวิราควิมุกฺติมาตฺโรปาโยปเทศาตฺ |  น  จ  สฺวารฺถ  เอว  ปเรษูปทิศฺยมานะ ปรารฺโถ           
ภวิตุมรฺหติ  |  วิโรธาตฺ |  สฺวารฺเถ  หิ  ปโร  นิยุชฺยมานะ  สฺวารฺถ  เอว  ปฺรยุชฺยเต  ส  อาตฺมน  เอว            
ปรินิรฺวาณารฺถปฺรยุกฺโต’นุตฺตรํา  สมฺยกฺสํโพธิมภิสํโภตฺสฺยต  อิติ  วิรุทฺธเมตตฺ |  น  จ  ศฺราวกยาเน
ไนว  จิรกาลํ  โพเธา  ฆฏมาโน  พุทฺโธ  ภวิตุมรฺหติ  |  อนุปายตฺวาตฺ |  อนุปาโย  หิ ศฺราวกยานํ 
พุทฺธตฺวสฺย  น  จานุปาเยน  จิรมป  ปฺรยุชฺยมานะ  ปฺรารฺถิตมรฺถํ  ปฺราปฺโนติ  |  ศฺฤงฺคาทิว  ทุคฺธํ  น  
ภสฺตฺรยา(ภสฺตฺรยาะ) |  อถานฺยถาปฺยโตฺรปทิษฺฏํ  ยถา  โพธิสตฺเวน  ปฺโยกฺตวฺยมฺ  |  ตถาปฺยนุปเทศานฺน  
ศฺราวกยานเมว  มหายานํ  ภวิตุมรฺหติ |  น  หิ  ส  ตาทฺฤศ  อุปเทศ  เอตสฺมินฺนุปลภฺยเต  |   

วิรุทฺธเมว  จานฺโยนยฺ ํ ศฺราวกยาน ํ มหายานํ  เจตยฺนฺโยนยฺวิโรเธ  โศฺลกะ  | 

อาศยสฺโยปเทศสฺย  ปฺรโยคสฺย  วิโรธตะ  | 
อุปสฺตมฺภสฺย  กาลสฺย  ยต ฺหีนํ  หีนเมว  ตตฺ  ||10|| 
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 กถํ  วิรุทฺธมฺ | ปฺจภิรฺวิโรไธะ | อาศโยปเทศปฺรโยโคปสฺตมฺภกาลวิโรไธะ |  ศฺราวกยาเน        
หฺยาตฺมปรินิรฺวาณาไยวาศยสฺตทรฺถเมโวปเทศสฺตทรฺถเมว  ปฺรโยคะ  ปรีตฺตศฺจ  ปุณฺยชฺานสํภาร-        
สํคฺฤหีต  อุปสฺตมฺภะ,  กาเลน  จาลฺเปน  ตทรฺถปฺราปฺติรฺยาวตฺตฺริภิรฺป  ชนฺมภิะ  |  มหายาเน  ตุ  สรฺวํ  
วิปรฺยเยณ |  ตสฺมาทนฺโยนฺยวิโรธาทฺ  ยทฺ  ยานํ  หีนํ  หีนเมว  ตตฺ  |  น ตนฺมหายานํ  ภวิตุมรฺหติ  | 

พุทฺธวจนสฺเยทํ  ลกฺษณํ  ยตฺสูตฺเร’วตรติ  วินเย  สํทฺฤศฺยเต  ธรฺมตํา  จ  น  วิโลมยติ |  น  
ไจวํ มหายานมฺ, สรฺวธรฺมนิะสฺวภาวตฺโวปเทศาตฺ | ตสฺมานฺน พุทฺธวจนมิติ กสฺยจิตฺสฺยาทโต ลกฺษณาว-ิ
โรเธ  โศฺลกะ  |     
  

สฺวเก’วตาราตสฺฺวสฺไยว  วินเย  ทรฺศนาทป |   
เอาทารฺยาทป  คามฺภีรฺยาทวิรุทฺไธว  ธรฺมตา  ||11|| 

อเนน  โศฺลเกน  กึ  ทรฺศยติ |  อวตรตฺเยเวทํ  สฺวสฺมินฺ  มหายานสูตฺเร  สฺวสฺย  จ  เกฺลศสฺย
(เกฺลศะ)  วินยะ (วินเย) สํทฺฤศฺยเต |  โย  มหายาเน  โพธิสตฺตฺวานํา  เกฺลศะ  อุกฺตะ |  วิกลฺปเกฺลศา  หิ  
โพธิสตฺตฺวาะ |  เอาทารฺยคามฺภีรฺยลกฺษณตฺวาจฺจ | น  ธรฺมตํา  วิโลมยตฺยไถว  หิ  ธรฺมตา                         
มหาโพธิปฺราปฺตเย   ตสฺมานฺนาสฺติ   ลกฺษณวิโรธะ  | 

อโคจราทิตฺยุกตฺมตสฺตรฺกโคจรตฺวาโยเค  โศฺลกะ | 

นิศฺริโต’นิยโต’วยฺาป  สําวฺฤตะ  เขทวานป  | 
พาลาศฺรโย  มตสฺตรฺกสฺตสฺยาโต  วิษโย  น  ตตฺ  ||12|| 

อทฺฤษฺฏสตฺยาศฺรโย  หิ  ตรฺกะ กศฺจิทาคมนิศฺริโต  ภวติ | อนิยตศฺจ  ภวติ  กาลานฺตเรณานฺ-  
ยถาปฺรตฺยวคมาตฺ  |  อวฺยาป  จ  น   สรฺวเชฺยวิษฺยะ  |  สํวฺฤติสตฺยวิษยศฺจ  น  ปรมารฺถวิษยะ |            
เขทวําศฺจ  ปฺรติภานปรฺยาทานาตฺ |  มหายานํ  ตุ  น  นิศฺริตํ  ยาวทเขทวตฺ |  ศตสาหสฺริกาทฺยเนก-           
สูตฺโรปเทศาตฺ |  อโต  น  ตรฺกสฺย  ตทฺวิษยะ   | 

อนุปายตฺวาตฺ  ศฺราวกยาเน  น  พุทฺธตฺวํ ปฺราปฺตมิตฺยุกฺตมฺ, อถ มหายานํ กถมุปาโย ยุกฺต   
อิตฺยุปายตฺวโยเค  โศฺลกะ  | 

เอาทารฺยาทป  คมฺภีรฺยาตฺปริปาโก’ วิกลฺปนา  | 
เทศนา’โต  ทวฺยสฺยาสฺมิน ฺ ส  โจปาโย  นรุิตฺตเร  ||13|| 
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อเนน  โศฺลเกน  กึ  ทรฺศยติ |  ปฺราภาเวาทารฺยเทศนยา   สตฺตฺวานํา  ปริปากะ  ปฺรภาวาธิ-
มุกฺติโต  ฆฏนาตฺ  |  คามฺภีรฺยเทศนยา  อวิกลฺปนา,  อต  เอตสฺย  ทวฺยสฺยาสฺมินฺ  มหายาเน  เทศนา  |  ส  
โจปาโย นิรุตฺตเร  ชฺาเน,  ตาภฺยํา  ยถากฺรมํ  สตฺตฺวานํา ปริปาจนาทาตฺมนศฺจ พุทฺธธรฺมปริปากาทิติ  | 

เย  ปุนรสฺมาตฺ  ตฺรสนฺติ  ตทรฺถมสฺถานตฺราสาทีนเว  การณตฺเวน  โศฺลกะ | 

ตทสฺถานตฺราโส  ภวต ิ ชคตํา  ทาหกรโณ 
มหา’ปุณฺยสฺกนฺธปฺรสวกรณาทฺทีรฺฆสมยมฺ | 
อโคโตฺร’สนฺมิตฺโร’กฺฤตมติรปูรฺวา’จิตศุภ  - 
สฺตฺรสตฺยสฺมินฺ  ธรฺเม  ปตติ  มหโต’รฺถาทฺคต  อิห  ||14|| 

ตฺราสาสฺถาเน  ตฺราสสฺตทสฺถานตฺราสะ |  ทาหกรโณ  ภวตฺยปาเยษุ  |  กึ  การณมฺ |  มหตะ  
อปุณฺยสกนฺธปฺรสวสฺย  กรณาตฺ  | กิยนฺตํ  กาลมิติ   ทีรฺฆสมยมฺ  |  เอวํ  ปศฺจาทาทีนวะ |  เยน  จ          
การเณน  ยาวนฺตํ  จ  กาลํ  ตตฺ  สํทรฺศยติ  |  กึ  ปุนะ  การเณ  ตุ  สตีติ  จตุรฺวิธํ  ตฺราสการณํ   ทรฺศยติ  |  
โคตฺรํ  จาสฺย  น  ภวติ  สนฺมิตฺรํ  วา  อวฺยุตฺปนฺนมติรฺวา  ภวติ  มหายานธรฺมตายํา  ปูรวํ  วานุปจิตศุโภ  
ภวติ  |  ปตติ  มหโต’รฺถาทิติ   มหาโพธิสํภารารฺถาตฺ  |  อปฺราปฺตปริหาณิโต’ปรมาทีนวํ  ทรฺศยติ  | 

ตฺราสการณมุกฺตมตฺราสการณ ํ วกฺตวยฺมิตยฺตฺราสการณตเฺว  โศฺลกะ  | 

ตทนฺยานยฺา (นฺยสฺยา?) ภาวาตฺปรมคหนตวฺาทนุคมาต ฺ
วิจิตฺรสฺยาขยฺานาทฺ  ธฺรุวกถนโยคาทฺพหุมขุาตฺ  | 
ยถาขฺยาน ํ นารฺถาทฺภควต ิ จ  ภาวาติคหนาตฺ 
น  ธรฺเม’สฺมึสฺตฺราโส  ภวต ิ วิทุษํา  โยนิวจิยาต ฺ||15|| 

ตทนฺยานฺยา(นฺยสฺยา?)ภาวาทิติ   ตโต’นฺยสฺย  มหายานสฺยาภาวาตฺ  |  อถ  ศฺราวกยานเมว  
มหายานํ  สฺยาทนฺยสฺย  ศฺราวกสฺย ปฺรตฺเยกพุทฺธสฺย  อาภาวะ  สฺยาตฺ |  สรฺว  เอว  หิ  พุทฺธา  ภเวยุะ  | 
ปรมคหนตฺวาจฺจ   |  สรฺวชฺชฺานมารฺคสฺยานุคมาจฺจ   ตุลฺยกาลปฺรวฺฤตฺตฺยา  | วิจิตฺรสฺยาขฺยานาตฺ  | 
วิจิตฺรศฺจาตฺร สํภา(สา?)รมารฺค  อาขฺยายเต  น  เกวลํ  ศูนฺยไตว  |  ตสฺมาทฺ(า)ภิปฺรายิเกณาเนน             
ภวิตวฺยมิติ | ธฺรุวกถนโยคาทฺ, พหุมุขาทภีกฺษฺณํ จาตฺร ศูนฺยตา กถฺยเต พหุภิศฺจ ปรฺยาไยสฺเตษุ เตษุ      
สูตฺรานฺเตษุ   |  ตสฺมาทฺภวิตวฺยมตฺร  มหตา  ปฺรโยชเนน  |  อนฺยถา  หิ  สตฺกฺฤตฺปฺรติเษธมาตฺรกฺฤตม-
ภวิษฺยทิติ  |  ยถาขฺยานํ  นารฺถาตฺ    น  จาสฺย  ยถารุตมรฺโถ’สฺมาทป  ตฺราโส  น  ยุกฺตะ  |  ภควติ  จ        
ภาวาติคหนาทติคหนศฺจ  พุทฺธานํา  ภาโว  ทุราเชฺยสฺตสฺมานฺนาสฺมาภิสฺตทชฺานาตฺตฺรสิตวฺยมิติ | 
เอวํ  โยนิศะ  ปฺรวิจยาทฺวิทุษํา  ตฺราโส  น  ภวติ  |  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

232

ทุรานุปฺรวิษฺฏชฺานโคจรตฺเว  โศฺลกะ  | 

ศฺรุตํ  นิศฺริตฺยาเทา  ปฺรภวต ิ มนสฺการ  อิห  โย 
มนสฺการาชฺชฺานํ  ปฺรภวต ิ จ  ตตฺตฺวารฺถวษิยม ฺ | 
ตโต  ธรฺมปฺราปฺติะ ปฺรภวติ  จ  ตสฺมินฺมติรโต 
ยทา  ปฺรตฺยาตฺมํ  สา  กถมสติ  ตสฺมินฺวฺยวสิติะ ||16|| 

ศฺรุตํ  นิศฺริตฺยาเทา  มนสฺการะ  ปฺรภวติ  โย  โยนิศ  อิตฺยรฺถะ |  โยนิโส  มนสฺการาตฺตตฺตฺ-
วารฺถวิษยํ  ชฺานํ  ปฺรภวติ  โลโกตฺตรา สมฺยคฺทฺฤษฺฏิะ, ตตสฺตตฺผลสฺย ธรฺมสฺย ปฺราปฺติะ,            
ตตสฺตสฺมินฺ  ปฺราปฺเต  มติรฺวิมุกฺติชฺานํ  ปฺราทุรฺภวติ  |  เอวํ  ยทา  ปฺรตฺยาตฺมํ  สา  มติรฺภวติ,  กถมสติ  
ตสฺมินฺเนษา  วฺยวสิติรฺนิศฺจโย  ภวติ   ไนเวทํ  พุทฺธวจนมิติ  | 

อตฺราสปทสฺถานตฺเว   โศฺลกะ | 

อหํ  น  โพทฺธา  น  คภีรโพทธฺา  พุทฺเธา  คภีรํ  กิมตรฺกคมฺยม ฺ| 
กสฺมาทฺ  คภีรารฺถวิทํา  จ  โมกฺษ  อิตฺเยตทุตตฺฺราสปทํ  น  ยุตตมฺ  ||17|| 

ยทิ  ตาวทหมสฺย  น  โพทฺเธตฺยุตฺตฺราสปทมฺ,  ตนฺน  ยุกฺตมฺ  |  อถ  พุทฺโธ’ ป  คมฺภี[ภี?] 
รสฺย ปทารฺถสฺย  น  โพทฺธา  ส กึ คภีรํ เทศยิษฺยตีตฺยุตฺตฺราสปทมฺ, ตทยุกฺตมฺ | อถ  คมฺภี[ภี]รํ กสฺมาท-
ตรฺกคมฺยมิตฺยุตฺตตฺราสปทมฺ,  ตนฺน  ยุกฺตมฺ  |  อถ  กสฺมาทฺ  คภีรารฺถวิทาเมว  โมกฺโษ  น ตารฺกิกาณา-
มิตฺยุตฺตฺราสปทม,  ตนฺน  ยุกฺตมฺ | 

 อนธิมุกฺติต  เอว  ตตฺสิทฺเธา  โศฺลกะ  | 

หีนาธิมุกฺเตะ  สุนิหินธาโต- 
รฺหีไนะ  สหาไยะ  ปริวาริตสฺย | 
เอาทารฺยคามฺภรฺียสุเทสิเต’สฺมินฺ 
ธรฺเม’ธิมุกฺติรฺยทิ  นาสฺติ  สิทฺธมฺ ||18|| 

ยสฺย  หีนา  จาธิก[จาธิ]มุกฺติะ,  ตตศฺจ  หีน  เอว  ธาตุะ  สมุทาคต  อาลยวิชฺานภาวนา |          
หีไนเรว สหาไยะ สมานาธิมุกฺติธาตุไกรฺยะ ปริวาริตสฺตสฺยาสฺมินฺเนาทารฺยคามฺภีรฺยสุเทศิเต  
มหายานธรฺเม  ยทฺยธิมุกฺติรฺนาสฺติ,  อต  เอว  สิทฺธมุตฺกฺฤษฺฏมิทํ  มหายานมิติ  | 

อศฺรุตสูตฺรานฺตปฺรติกฺเษปาโยเค  โศฺลกะ  | 
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ศฺรุตานุสาเรณ  หิ  พุทฺธิมตฺตํา   
ลพฺธฺวา’ศฺรุเต  ยะ  ปฺรกโรตฺยวชฺามฺ | 
ศฺรุเต  วิจิตฺเร  สติ  จาปฺรเมเย   
ศิษฺเฏ  กุโต  นิศฺจยเมต ิ มูฒะ  ||19|| 

กามํ  ตาวทธิมุกฺติรฺน  สฺยาทศฺรุตานํา  ตุ  สูตฺรานฺตานามวิเศษณ  ปฺรฺติกฺเษโป  น  ยุกฺตะ |            
ศฺรุตานุสาเรไณว  หิ  พุทฺธิมตฺตฺวํ  ลพฺธฺวา  ยะ  ศรุต  เอวาวชฺำ  กโรติ  มูฒะ ส สตฺเยวาวศิษฺเฏ ศฺรุเต  
วิจิตฺเร  จาปฺรเมเย  กุตะ  การณานฺนิศฺจยเมติ  น  ตทฺพุทฺธวจนมิติ  | น  หิ  ตสฺย  ศฺรุตาทนฺยทฺพลมสฺติ    
ตสฺมาทศฺรุตฺวา  ปฺรติกฺเษโป  น  ยุกตะ  | 

ยทป  จ  ศรุตํ  ตทฺโยนิโศ  มนสิ  กรตวฺย ํ นาโยนิศ  อิตฺยโยนิโศมนสิการาทีนเว โศฺลก | 

 ยถารุเต’รฺเถ  ปริกลฺปฺยมาเน   
 สฺวปฺรตฺยโย  หานิมุไปต ิ พุทฺเธะ  | 

สฺวาขฺยาตตํา  จ  กฺษิปต ิ กฺษตึ  จ   
ปฺราปฺโนติ  ธรฺเม  ปฺรติฆาวตวี[ปฺรติฆาตเมว]  ||20|| 

สฺวปฺรตฺยย  อิติ   สฺวยํทฺฤษฺฏิปรามรฺศโก,  น  วิชฺานามนฺติกาทรฺถปรฺเยษี  |  หานิมุไปติ         
พุทฺเธริติ    ยถาภู[รู]ตชฺานาทปฺราปฺติปริหานิตะ |  ธรฺมสฺย  จ  สฺวาขฺยาตตํา  ปฺรติกฺษิปติ  ตนฺนิทานํ  
จาปุณฺยปฺรภาวาตฺ  กฺษตึ  ปฺราปฺโนติ  |  ธรฺเม  จ  ปฺรติฆาตมาวรณํ  จ  ธรฺมวฺยสนสํวรฺตนียํ  กรฺเมตฺย-
ยมตฺราทีนวะ  | 

อยถาวตศฺจา [อยถารุตฺจา] รฺถมวิชานโต’ป  ปฺรติฆาโต  น  ยุกฺต  อิติ  ปฺรติฆาตาโยเค         
โศลกะ  | 

มนะ  ปฺรโทษะ  ปฺรกฺฤติปฺรทุษฺโฏ- 
[’ยถารุเต  จาป]หฺยยุกฺตรูปะ | 

 ปฺราเคว  สํเทหคตสฺย  ธรฺเม   
 ตสฺมาทุเปกฺไษว  วรํ  หฺยโทษา  ||21|| 

ปฺรกฺฤติปฺรทุษฺฏ  อิติ  ปฺรกฺฤติสาวทฺยะ |  ตสฺมาทุเปกฺไษว  วรมฺ  | กสฺมาตฺ | สา  หฺยโทษา  |         
ปฺรติฆาตสฺตุ  สโทษะ  | 

|| มหายานสูตรฺาลํกาเร  มหายานสิทฺธฺยธิการะ  ปฺรถมะ || 
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 ศรณคมนวเิศษสํคฺรหโศฺลกะ  | 

รตฺนาน ิ โย  หิ  ศรณปฺรคโต’ตฺร  ยาเน   
เชฺยะ  ส  เอว  ปรมะ  ศรณ[ณ]ํ  คตานามฺ | 
สรฺวตฺรคาภฺยุปคมาธิคมาภิภูต-ิ 
เภไทศฺจตุรฺวิธมยารฺถวิเศษเณน  ||1|| 

 ส  เอว  ปรมะ  ศรณํ  คตานามิติ  |  เกน  การเณน |  จตุรฺวิธสฺวภาวารฺถวิเศษเณน |                      
จตุรฺวิโธ’รฺถะ  สรฺวตฺรคาภฺยุปคมาธิคมภิภูติเภทโต  เวทิตวฺยะ  |  สรฺวตฺรคารฺถะ |  อภยุปคมารฺถะ | 
อธิคมารฺถะ |  อภิภวารฺถะ |  เต  ปุนรุตฺตรตฺร  นิรฺเทกฺษฺยนฺเต  | 

 ตถาปฺยตฺร  ศรณปฺรคตานํา  พหุทุษฺกรการฺยตฺวาตฺ  เกจินฺโนตฺสหนฺเต  | โศฺลกะ | 

ยสฺมาทาเทา  ทุษฺกร  เอษ  วยฺวสาโย 
ทุะสาโธ’เสา ไนกสหสฺไรรป กลฺไปะ | 
สิทฺโธ  ยสฺมาตสฺตฺตฺวหิตาธานมหารฺถ  - 
สฺตสฺมาทคฺเร  ยาน  อิหาคฺรศรณารฺถะ  ||2|| 

 เอเตน  ตสฺย  ศรณคมนวฺยวสายสฺย  ปฺรณิธานปฺรติปตฺติวิเศษาภฺยํา  ยโศเหตุตฺวํ  ทรฺศยติ  |  
ผลปฺราปฺติวิเศเษณ  มหารฺถตฺวมฺ  | 

 ปูรฺวาธิกฺฤเต  สรฺวตฺรคารฺเถ  โศฺลกะ  | 

สรฺวานฺ  สตฺตฺวาํสฺตารยิตุ  ยะ  ปฺรติปนฺโน 
ยาเน  ชฺาเ น  สรฺวคเต  เกาศลฺยยุกฺตะ | 
โย  นิรฺวาเณ  สํสรเณ’ปฺเยกรโส’เสา [สํสฺฤติศานฺตฺเยกรโส’เสา] 
เชฺโย  ธีมาเนษ  ห ิ สรฺวตฺรค  เอวม ฺ ||3|| 

 เอเตน  จตุรฺวิธํ  สรฺวตฺรคารฺถํ………… 
อสําเกติกํ ธรฺมตาปฺราติลมฺภิกํ  เจติ ปฺรเภทลกฺษณา  ปฺรวฺฤตฺติเราทาริกสูกฺษฺมปฺรเภเทน |
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   ศรณปฺรติปตฺติวิเศษเณ  โศฺลกะ  | 

ศรณคติมิมํา  คโต  มหารฺถํา   
คุณคณวฺฤทฺธิมุไปติ  โส’ปฺรเมยาม ฺ | 
สฺผุรติ  ชคทิทํ  กฺฤปาศเยน   
ปฺรถยติ  จาปฺรติมํ  มหา[รฺย]ธรฺมมฺ  ||4|| 

 อตฺร  ศรณคมนสฺถํา  มหารฺถตํา  สฺวปรารฺถปฺรติปตฺติภฺยํา  ทรฺศยติ  |  สฺวารฺถปฺรติปตฺติะ  
ปุนรฺพหุปฺรการา’ปฺรเมยคุณวฺฤทฺธฺยา  |  อปฺรเมยตฺวํ  ตรฺกสํขฺยากาลาปฺรเมยตยา  เวทิตวฺยมฺ  |  น  หิ  
สา  คุณวฺฤทฺธิสฺตรฺเกณ  ปฺรเมยา  น  สํขฺยยา   น  กาเลนาตฺยนฺติกตฺวาตฺ  |  ปรารฺถปฺรติปตฺติราศยตศฺจ  
กรุณาสฺผุรเณน  ปฺรโยคตศฺจ  มหายานธรฺมปฺรถเนน  |  มหายานํ  หิ  มหารฺยทฺฤศํา  ธรฺมะ  | 

||มหายานสูตฺราลํกาเร  ศรณคมนาธิกาโร ทฺวิตียะ|| 
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ตฺฤตีโย’ธิการะ 

 โคตฺรปฺรเภทสํคฺรหโศฺลกะ   

  สตฺตฺวาคฺรตฺวํ  สฺวภาวศฺจ  ลิงคฺํ  โคตฺรปฺรเภทตา | 
 อาทีนโว’นุศํสศฺจ  ทฺวิเธาปมยฺ ํ จตุรฺวิธา  ||1|| 

 อเนน  โคตฺรสฺยาสฺติตฺวมคฺรตฺวํ  สฺวภาเว  ลิงฺคํ  เภท  อาทีนปฺรโว’นุศํโส  ทฺวิเธาปมฺยํ           
เจตฺเยษ  ปฺรเภทะ สํคฺฤหีตะ  |  เอเต  จ  ปฺรเภทาะ  ปฺรตฺเยกํ  จตุรฺวิธาะ  | 

 อเนน  โคตฺราสฺติตฺววิภาเค  โศฺลกะ  | 

  ธาตูนามธิมุกฺเตศฺจ  ปฺรติปตฺเตศฺจ  เภทตะ  | 
  ผลเภโทปลพฺเธศฺจ โคตฺราสฺติตฺว ํ นิรูปฺยเต  ||2|| 

 นานาธาตุกตฺวาตฺสตฺตฺวานามปริมาโณ  ธาตุปฺรเภโท  ยโถกฺตมกฺษราศิสูตฺเร | ตสฺมาเทวํ-
ชาตียโก’ป  ธาตุเภทะ  ปฺรตฺเยตวฺย  อิติ  | อสฺติ  ยานตฺรเย โคตฺรเภทะ | อธิมุกฺติเกโท’ป  สตฺตฺวานา-
มุปลภฺยเต  |  ปฺรถมต  เอว  กสฺยจิตฺ  กฺวจิเทว  ยาเน’ธิมุกฺติรฺภวติ |  โส’นฺตเรณ  โคตฺรเภทํ น สฺยาตฺ |  
อุตฺปาทิตายามป  จ  ปฺรตฺยยวเศนาธิมุกฺเตา  ปฺรติปตฺติเภท  อุปลภฺยเต  กศฺจินฺนิรฺโวฒา  ภวติ                   
กศฺจินฺเนติ  โส’นฺตเรณ  โคตฺรปฺรเภทํ  น  สฺยาตฺ  |  ผลเภทศฺโจปลภฺยเต  หีนมธฺยวิศิษฺฏา  โพธยะ |  
โส’นฺตเรณ  โคตฺรเภทํ  น  สฺยาตฺ  พีชานุรูปตฺวาตฺ  ผลสฺย  | 

 อคฺรตฺววิภาเค  โศฺลกะ  |   

  อุทคฺรตฺเว’ถ  สรฺวตฺเว  มหารฺถตฺเว’กฺษยาย  จ  | 
  ศุภสฺย  ตนฺนิมติฺตตฺวาต ฺ โคตฺราคฺรตฺวํ  วิธียเต  ||3|| 

 อตฺร  โคตฺรสฺย  จตุรฺวิเธน  นิมิตฺตตฺเวนาคฺรตฺวํ  ทรฺศยติ |  ตทฺธิ  โคตฺรํ  กุศลมูลานา
มุทคฺร-ตฺเว  นิมิตฺตํ, สรฺวตฺเว,  มหารฺถตฺเว,  อกฺษยตฺเว  จ  |  น  หิ  ศฺราวกาณํา  ตโถทคฺราณิ  กศุลมลูานิ
,  น  จ  สรฺวาณิ  สนฺติ,  พลไวศารทฺยาทฺยภาวาตฺ  |  น  จ  มหารฺถานฺยปรารฺถตฺวาตฺ  |  น  จากฺษยาณฺย
นุปธิเศษ-นิรฺวาณาวสานตฺวาตฺ |   

ลกฺษณวิภาเค  โศฺลกะ  | 
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ปฺรกฺฤตฺยา  ปริปุษฺฏํ  จ  อาศฺรยศฺจาศฺริต ํ จ  ตตฺ  | 
สทสจฺไจว  วิชฺเย ํ คุโณตฺตารณตารฺถตะ  ||4|| 
 

 เอเตน จตุรฺวิธํ  คตฺรํ ทรฺศยติ | ปฺรกฺฤติสฺถํ สมุทานีตมาศฺรยสฺวภาวมาศฺริตสฺวภาวํ  จ  ตเทว  
ยถากฺรมมฺ  | ตตฺปุนรฺเหตุภาเวน  สตฺ  ผลภาเวนาสตฺ คุโณตฺตารณารฺเถน โคตฺรํ เวทิตวฺยํ  คุณา             
อุตฺตรนฺตฺยสฺมาทุทฺภวนฺตีติ  กฺฤตฺวา  | 

 ลิงฺควิภาเค  โศลกะ  | 

  การุณฺยมธิมกุตฺิศฺจ  กฺษานฺตศิฺจาทิปฺรโยคตะ | 
  สมาจาระ  ศุภสฺยาป  โคตฺเรลิงฺคํ  นิรูปฺยเต  ||5|| 

 จตุรฺวิธํ  ลิงฺคํ  โพธิสตฺตฺวโคตฺเร |  อาทิปฺรโยคต  เอว  การุณฺยํ  สตฺตฺเวษุ |  อธิมุกฺติรฺ-
มหายานธรฺเม | กฺษานฺติรฺทุษฺกรจรฺยายํา  สหิษฺณุตารฺเถน |  สมาจารศฺจ  ปารมิตามยสฺย  กุศลสฺเยติ  |    

 ปฺรเภทวิภาเค  โศฺลกะ  | 

  นิยตานยิต ํ โคตฺรมหารฺย ํ หารฺยเมว  จ  | 
  ปฺรตฺยไยรฺโคตรฺเภโท’ยํ  สมาเสน  จตุรฺวิธะ  ||6|| 

สมาเสน  จตุรฺวิธํ  โคตฺรํ  นิยตานิยตํ  ตเทว  ยถากฺรมํ  ปฺรตฺยไยรหารฺยํ  หารฺยํ  เจติ  | 

อาทีนววิภารค  โศฺลกะ  | 

  เกฺลศาภฺยาสะ  กุมิตฺรตฺว ํ วิฆาตะ  ปรตนฺตฺรตา  | 
  โคตฺรสฺยาทีนโว  เชฺยะ  สมาเสน  จตุรฺวิธะ  ||7|| 

โพธิสตฺตฺวโคตฺเร  สมาเสน  จตุรฺวิธ  อาทีนโว  เยน  โคตฺรสฺโถ’คุเณษุ  ปฺรวรฺตเต |   
  เกฺลศพาหุลฺยมฺ,  อกลฺยาณมิตฺรตา,  อุปกรณวิฆาตะ,  ปารตนฺตฺรฺยํ  จ  | 

อนุศํสวิภาเค  โศฺลกะ  | 

  จิราทปายคมนมาศุโมกฺษศฺจ  ตตฺร  จ  | 
  ตุนุทุะโขปสํวติฺติะ  โสทฺเวคา  สตฺตฺวปาจนา  ||8|| 
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 จตุรฺวิโธ โพธิสตฺตฺวสฺย โคตฺเร’นุศํสะ | จิเรณาปายานฺ  คจฺฉติ | กฺษิปฺรํ จ เตภฺโย มุจฺยเต |          
มฺฤทุกํ  จ  ทุะขํ  เตษูปปนฺนะ  ปฺรติสํเวทยเต |  สํวิคฺรเจตาสฺตทุปปนฺนําศ ฺจ  สตฺตฺวานฺกรุณายมานะ  
ปริปาจยติ  | 

 มหาสุวรฺณโคตฺเราปมฺเย  โศฺลกะ  | 

  สุวรฺณโคตฺรวตฺ  เชฺยมเมยศุภตาศฺรยะ  | 
  ชฺานนิรฺมลตาโยคปฺรภาวาณํา  จ  นิศฺรยะ ||9|| 
 มหาสุวรฺณโคตฺรํ  หิ  จตุรฺวิธสฺย  สุวรฺณสฺยาศฺรโย  ภวติ  |  ปฺรภูตสฺย,  ปฺรภาสฺวรสฺย,         
นิรฺมลสฺย,  กรฺมณฺยสฺย จ  |  ตตฺสาธมฺรฺเยณ  โพธิสตฺตฺวโคตฺรมปฺรเมยกุศลมูลาศฺรยะ |  ชฺานาศฺรยะ |  
เกฺลศไนรฺมลฺยปฺราปฺตฺยาศฺรยะ | อภิชฺาทิปฺรภาวาศฺรยศฺจ | ตสฺมานฺมหาสุวรฺณโคตฺโรปมํ เวทิตวฺยมฺ |  

 มหารตฺนโคตฺเราปมฺเย  โศฺลกะ  | 

  สุรตฺนโคตฺรวชฺเชฺย ํ มหาโพธินิมิตฺตตะ  | 
  มหาชฺานสมาธฺยารฺยมหาสตฺตฺวารฺถนิศฺรยาตฺ  ||10|| 

 มหารตฺนโคตฺรํ  หิ  จตุรฺวิธรตฺนาศฺรโย  ภวติ  |  ชาตฺยสฺย  วรฺณสํปนฺนสฺย,  สํสฺถาน-
สํปนฺนสฺย  ปฺรมาณสํปนฺนสฺย  จ  |  ตทุปมํ  โพธิสตฺตฺวโคตฺรํ  เวทิตวฺยมฺ,  มหาโพธินิมิตฺตตฺวาตฺ,  
มหาชฺานนิมิตฺตตฺวาตฺ,  อารฺยสมาธินิมิตฺตตฺวาตฺ,  จิตฺตสฺย  หิ  สํสฺถิติะ  สมาธิะ, มหาสตฺตฺวปริปาก-
นิมิตฺตตฺวาจฺจ  พหุสตฺตฺวปริปาจนาตฺ  | 

 อโคตฺรสฺถวิภาเค  โศลกะ  | 

  เอกานฺติโก ทศฺุจริเต’สฺติ  กศฺจิตฺ   
  กศฺจิตฺ  สมุทฺฆาติตศุกฺลธรฺมา  | 

  อโมกฺษภาคยีศโุภ’สฺติ  กศฺจิน ฺ  
   นิหีนศกฺุโล’สฺตฺยป  เหตุหีนะ  ||11|| 

 อปรินิรฺวาณธรฺมก  เอตสฺมินฺนโคตฺรสฺโถ’ ภิเปฺรตะ  |  ส  จ  สมาสโต  ทฺวิวิธะ |  ตตฺกาลา- 
ปรินิรฺวาณธรฺมา  อตฺยนฺตํ  จ  |  ตตฺกาลาปรินิรฺวาณธรฺมา จตุรฺวิธะ | ทุศฺจริไตกานฺติกะ, สมุจฺฉินฺน-
กุศลมูละ, อโมกฺษภาคียกุศลมูละ,  หีนกุศลมูลศฺจาปริปูรฺณสํภาระ  |  อตฺยนฺตาปรินิรฺวาณธรฺมา  ตุ  
เหตุหีโน  ยสฺย  ปรินิรฺวาณโคตฺรเมว  นาสฺติ  | 
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 ปฺรกฺฤติปริปุษฺฏโคตฺรมาหาตฺมฺเย  โศฺลกะ  | 

  คามฺภีเยาทารยฺวาเท  ปรหิตกรณาโยทิเต  ทีรฺฆธรฺเม 
  อชฺาตฺไววาธิมุกฺติรฺภวต ิ สุวิปุลา  สํปฺรปตฺติกฺษมา  จ  | 
  สํปตฺติศฺจาวสาเน  ทฺวยคตปรมา ยทฺภวตฺเยว  เตษํา 
  ตชฺเชฺย ํ โพธิสตฺตฺวปฺรกฺฤติคุณวตสฺตตฺปฺรปุษฺฏาจฺจ โคตฺราตฺ  ||12|| 

 ยทฺคาภี [มฺภี] รฺโยทารฺยวาทินิ  ปรหิตกฺริยารฺถมุกฺเตวิสฺตีรฺเณ  มหายานธรฺเม  คามฺภีเยา
ทารฺ- ยารฺถมชฺาตฺไววาธิมุกฺติรฺวิปุลา  ภวติ  |  ปฺรติปตฺเตา  จาตฺสาหะ[จาเขทะ]  สํปตฺติศฺจาวสาเน             
มหาโพธิรฺทฺวยคตายาะ  สํปตฺเตะ  ปรมา,  ตตฺปฺรกฺฤตฺยา  คุณวตะ  ปริปุษฺฏสฺย จ โพธิสตฺตฺวโคตฺรสฺย  
มาหาตฺมฺยํ  เวทิตวฺยมฺ  |  ทฺวยคตา  อิติ    ทฺวเย    เลากิกาะ  ศฺราวกาศฺจ  |  ปรเมติ    วิศิษฺฏา  | 

 ผลโต  โคตฺรวิเศษเณ  โศฺลกะ  | 

  สุวิปุลคุณโพธิวฺฤกฺษวฺฤทฺธฺไย  ฆนสุขทุะขศโมปลพฺธเย  จ  | 
  สฺวปรหิตมุขกริฺยา  ผลตฺวาทฺ  ภวต ิ สมุทคฺร [สมูลมุทคฺร] โคตฺรเมตตฺ  ||13|| 

สฺวปรหิตผลสฺย  โพธิวฺฤกฺษสฺย  ปฺรศสฺตมูลตฺวมเนน  โพธิสตฺตฺวโคตฺรํ  สํทรฺศิตมฺ  | 
  || มหายานสูตรฺาลํกาเร  โคตฺราธิการสฺตฺฤตียะ || 
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จตุรโถ’ธิการะ 

 จิตฺโตตฺปาทลกฺษเนณ  โศฺลกะ  | 

  มโหตฺสาหา  มหารมฺภา  มหารฺถาถ  มโหทยา  | 
  เจตนา  โพธิสตฺตฺวานํา  ทวฺยารฺถา  จิตฺตสํภวะ  ||1|| 

 มโหตฺสาหา สํนาหวีรฺเยณ คมฺภีรทุษฺกรทีรฺฆกาลปฺรติปกฺโษตฺส[ตฺตฺยุ]ตฺสหนาตฺ | มหารมฺ
ภา ยถาสํนาหปฺรโยควีรฺเยณ | มหารฺถา อาตฺมยรหิตาธิการาตฺ | มโหทยา มหาโพธิสมุทาคมตฺวาตฺ | 
โส’ยํ  ตฺริวิโธ  คุณะ ปริทีปตะ,  ปุรุษการคุโณ  ทฺวาภฺยํา  ปทาภฺยามรฺถกฺริยาคุณะ  ผลปริคฺรหคุณศฺจ             
ทฺวาภฺยามฺ  |  ทฺวยารฺถา  มหาโพธิสตฺตฺวารฺถกฺริยาลมฺพนตฺวาตฺ  |  อิติ ตฺริคุณา ทฺวยาลมฺพนา จ  เจตนา  
จิตโตตฺปาท อิตฺยุจฺยเต  | 

 จิตฺโตตฺปาทปฺรเภเท  โศฺลกะ  | 

  จิตฺโตตฺปาโท’ ธิโมกฺโษ’เสา  ศุทฺธาธฺยาศยิโก’ประ  | 
  ไวปากฺโย ภูมษิุ มตสฺตถาวรณวรฺชิตะ  ||2|| 

 จตุรฺวิโธ โพธิสตฺตฺวานํา จิตฺโตตฺปาทะ | อาธิโมกฺษิโก’ธิมุกฺติจรฺยาภูเมา | ศุทฺธาธฺยาศยิกะ  
สปฺตสุ  ภูมิษุ  |  ไวปากิโก’ษฺฏมฺยาทิษุ |  อนาวรณิโก  พุทฺธภูเมา  | 

 จิตฺโตตฺปาทวินิศฺจเย  จตฺวาระ  โศฺลกาะ  | 

  กรุณามูล  อิษธิฺโฏ’เสา  สทา  สตฺตฺวหิตาศยะ  | 
  ธรฺมาธิโมกฺษสฺตชฺชฺานปรฺเยษฺฏยาลมฺพนสฺตถา  ||3|| 
  อุตฺตรจฺฉนฺทยาโน’เสา  ปฺรติษฺาศีลสํวฺฤติะ  | 
  อุตฺถาปนา  วิปกฺษสฺย  ปริปนโฺถ’ธิวาสนา  ||4|| 
  ศุภวฺฤทฺธฺยนุศโํส’เสา  ปุณฺยชฺานมยะ  ส  หิ  | 
  สทาปารมิตาโยคนิรฺยาณศฺจ  ส  กฤยเต  ||5|| 
  ภูมิปรฺยวสาโน’เสา  ปฺรติสฺวํ  ตตฺปฺรโยคตะ  | 

วิชฺเโย  โพธิสตฺตฺวานํา  จิตโฺตตฺปาทวินิศจฺยะ  ||6||

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

241

 ตถายํ  วินิศฺจยะ  |  กึมูล  เอษ  จตุรฺวิโธ  โพธิสตฺตฺวานํา  จิตฺโตตฺปาทะ  กิมาศยะ  กิมธิ-
โมกฺษะ กิมาลมฺพนะ กึยานะ  กึปฺรติษฺะ  กิมาทีนวะ  กิมนุศํสะ  กึนิรฺยาณะ  กึปรฺยวสาน  อิติ |  อาห | 
กรุณามูละ  |  สทาสตฺตฺวหิตาศยะ |  มหายานธรฺมาธิโมกฺษะ |  ตชฺชฺานปรฺเยษฺฏยากาเรณ  ตชฺชฺานา
ลมฺพนาตฺ [นะ] |  อุตฺตโรตฺตรจฺฉนฺทยานะ  |  โพธิสตฺตฺวศีลสํวรปฺรติษฺะ  |  ปริปนฺถ อาทีนวะ |  กะ 
ปุนสฺตตฺปริปนฺโถ  วิปกฺษสฺยานฺยยานจิตฺตสฺโยตฺถาปนา’ธิวาสนา วา | ปุณฺยชฺานมย-
กุศลธรฺมวฺฤทฺธฺยนุศํสะ |  สทาปารมิตาภฺยาสนิรฺยาณะ  |  ภูมิปรฺยวสานศฺจ  ปฺรติสฺวํ  ภูมิปฺรโยคาตฺ | 
ยสฺยํา  ภูเมา  ยะ  ปฺรยุกฺตสฺตสฺย  ตทฺภูมิปรฺยวสานะ  | 

 สมาทานสําเกติกจิตฺโตตฺปาเท  โศฺลกะ  | 

  มิตฺรพลาทฺ  เหตุพลานฺมูลพลาจฺฉฺรุตพลาฉุภาภฺยาสาตฺ  | 
  อทฺฤฒทฺฤโฒทย  อุกฺติศฺจิตฺโตตฺปาทะ   ปราขฺยานาตฺ  ||7|| 

 โย  หิ  ปราขฺยานาจฺจิตฺโตตฺปาทะ  ปรวิชฺาปนาตฺส  อุจฺยเต  สมาทานสําเกติกะ |  ส  
ปุนรฺมิตฺรพลาทฺวา  ภวติ  กลฺยาณมิตฺรานุโรธาตฺ  |  เหตุพลาทฺวา  โคตฺรสามถฺรฺยาตฺ  |  กุศลมูลาทฺวา-         
ตีต[ตทฺโคตฺร]ปุษฺฏิตะ  |  ศฺรุตพลาทฺวา  ตตฺร  ตตฺร  ธรฺมปรฺยาเย  ภาษฺยมาเณ  พหูนํา  โพธิจิตฺโตตฺ-       
ปาทาตฺ  |  ศุภาภฺยาสาทฺวา  ทฺฤษฺฏ  อิว  ธรฺเม  สตตศฺรวโณทฺคฺรหณธารณาทิภิะ  |  ส  ปุนรฺมิตฺร-
พลาททฺฤโฒทโย  เวทิตวฺยะ  |  เหตฺวาทิพลาทฺ  ทฺฤโฒทยะ  | 

 ปารมารฺถิกจิตฺโตตฺปาเท  สปฺต  โศฺลกาะ | 

  สูปาสิตสํพุทฺเธ  สุสํภฺฤตชฺานปุณฺยสํภาเร  | 
  ธรฺเมษุ นิรฺวิกลฺปชฺานปฺรสวาตฺปรมตาสฺย  ||8|| 
  ธรฺเมษุ  จ  สตฺตฺเวษุ  จ  ตตฺกฤฺตฺเยษูตฺตเม  จ  พุทฺธตฺเว  | 
  สมจิตฺโตปา[ตฺโตป]ลมฺภาตฺปรฺาโมทฺยวิศิษฺฏตา  ตสฺย  ||9|| 
  ชนฺเมาทารฺยํ ตสฺมินฺนุตฺสาหะ  ศุทฺธิราสยสฺยาป  | 
  เกาศลฺยํ  ปริศษิฺเฏ นิรฺยาณํ  ไจว  วิชฺเมฺ  ||10|| 
  ธรฺมาธิมุกฺติพีชาตฺปารมิตาเศฺรษฺมาตฺฤโต  ชาตะ  | 
  ธฺยามเย  สุขครฺเม  กรุณา  สํวรฺธิกา  ธาตฺรี  ||11|| 
  เอาทารฺยํ  วิชฺเยํ  ปฺรณิธานมหาทศาภินิรฺหาราตฺ  | 
  อุตฺสาโห  โพทฺธวฺโย  ทุษฺกรทีรฺฆาธิการเวทาตฺ  ||12|| 
  อาสนฺนโพธิโพธาตฺตทุปายชฺานลาภตศจฺาป  | 
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  อาศยศุทฺธิรฺเชฺยา เกาศลฺยํ ตฺวนยฺภูมิคตมฺ  ||13|| 
  นิรฺยาณํ  วิชฺเยํ  ยถาวยฺวสฺถานมนสิกาเรณ  | 
  ตตฺกลฺปนตาชฺานาทวิกลฺปนยา  จ  ตสฺไยว  ||14|| 

 ปฺรถเมน โศฺลเกโนปเทศปฺรติปตฺตฺยธิคมวิเศไษะ ปารมารฺถิกตฺวํ จิตฺโตตฺปาทสฺย ทรฺศยติ | 
ส  จ  ปารมารฺถิกศฺจิตฺโตตฺปาทะ  ปฺรมุทิตายํา  ภูมาวิติ [ปฺรมุทิตาภูมิะ] |  ปฺราโมทฺยวิศิษฺฏตายาสฺตตฺร  
การณํ   ทรฺศยติ  |  ตตฺร  ธรฺเมษุ   สมจิตฺตตา  ธรฺมไนราตฺมฺยปฺรติโพธาตฺ  |  สตฺตฺเวษุ  สมาจิตฺตตา   
อาตฺมปรสมโตปคมาตฺ  |  สตฺตฺวกฺฤตฺเยษุ  สมจิตฺตตา  อาตฺมน  อิว  เตษํา  ทุะขกฺษยากางฺกฺษณาตฺ  |  
พุทฺธตฺเว  สมจิตฺตตา  ตทฺธรฺมธาโตราตฺมนฺยเภทปฺรติโพธาตฺ | ตสฺมินฺเนว  จ  ปารฺมารฺถิกจิตฺโตตฺปาเท  
ษฑรฺถา  เวทิตวฺยาะ |  ชนฺม  เอาทารฺยมุตฺสาห  อาศยศุทฺธิะ  ปริศิษฺฏเกาศลฺยํ  นิรฺยาณํ  จ  |  ตตฺร ชนฺม  
พีชมาตฺฤครฺภธาตฺรีวิเศษาทฺเวทิตวฺยมฺ  | เอาทารฺยํ ทศมหาปฺรณิธานาภินิรฺหาราตฺ | อุตฺสาโห ทีรฺฆ
กาลิกทุษฺกรารเวทาตฺ | อาศยศุทฺธิราสนฺนโพธิชฺานาตฺตทุปายชฺานลาภาจฺจ |  ปริศิษฺฏเกาศลฺยมนฺยา
สุ ภูมิษุ เกาศลฺยมฺ | นิรฺยาณํ ยถาวฺยวสฺถานภูมิมนสิการเณ | กถํ มนสิกาเรณ, ตสฺย ภูมิวฺยวสฺถานสฺย  
กลฺปนาชฺานาตฺกลฺปนามาตฺรเมตทิติ  |  ตสฺไยว  จ  กลฺปนาชฺานสฺยาวิกลฺปนาตฺ  | 

 เอาปมฺยมาหาตฺมฺเย  ษฏ  โศฺลกาะ  | 

  ปฺฤถิวีสม  อุตฺปาทะ  กลฺยาณสุวรฺณสํนิภศจฺานฺยะ  | 
  ศุกฺลนวจนฺทฺรสทฺฤโศ  วหฺนปิฺรขฺโย’ปโรจฺฉฺรายะ [เชฺยะ] ||15|| 
  ภูโย  มหานิธานวทนฺโย  รตนฺากโร  ยไถวานฺยะ  | 
  สาครสทฺฤโศ  เชฺโย  วชฺรปรฺขฺโย’จเลนฺทฺรนิมะ  ||16|| 
  ไภษชยฺราชสทฺฤโศ  มหาสุหฺฤตฺสํนิโภ’ปโร  เชฺยะ  | 
  จินฺตามณิปฺรกาโศ  ทินกรสทฺฤโศ’ปโร  เชฺยะ  ||17|| 
  คนฺธรฺวมธุรโฆษวทนฺโย ราโชปโม’ปโร  เชฺยะ  | 
  โกษฺาคารปฺรขฺโย  มหาปถสมสฺตไถวานฺยะ  ||18|| 
  ยานสโม  วิชฺเโย  คนฺธรฺวสมศฺจ  เวตสค[เจตสะ] ปฺรภวะ | 
  อานนฺทศพฺทสทฺฤโศ  มหานทีสฺโรต[โสฺรตะ] สทฺฤศศฺจ  ||19|| 
  เมฆสทฺฤศศฺจ กถิตศฺจิตฺโตตปฺาโท  ชินาตฺมชานํา  หิ  | 
  ตสฺมาตฺตถา  คุณาฒฺยํ  จิตฺตํ  มุทิไตะ  สมุตปฺาทฺยมฺ  ||20|| 

 ปฺรถมจิตฺโตตฺปาโท โพธิสตฺตฺวานํา  ปฺฤถิวีสมะ  สรฺวพุทฺธธรฺมตตฺสํภารปฺรสวสฺย  ปฺรติษฺ
าภูตตฺวาตฺ |  อาศยสหคตศฺจิตฺโตตฺปาทะ  กลฺยาณสุวรฺณสทฺฤโศ  หิตสุขาธฺยาศยสฺย  วิการาภชนาตฺ  |  
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ปฺรโยคสหคตะ  ศุกฺลปกฺษนวจนฺโทฺรปมะ กุศลธรฺมวฺฤทฺธิคมนาตฺ | อธฺยาศยสหคโต วหฺนิสทฺฤศ  
อินฺธนากรวิเศเษเณวาคฺนิสฺตสฺโยตฺตโรตฺตรวิเศษาธิคมนาตฺ | วิเศษาธิคมาศโย หฺยธฺยาศยะ |  ทานปาร-
มิตาสหคโต มหานิธาโนปม อาภิษสํโภเคนาปฺรเมยสตฺตฺวสํตรฺปณาทกฺษยตฺวาจฺจ | ศีลปารมิตาสหค-
โต  รตฺนากโรปม สรฺวคุณรตฺนานํา ตตะ ปฺรสวาตฺ | กฺษานฺติปารมิตาสหคตะ  สาคโรปม  สรฺวานิษฺโฏ
ปริปาไตรกฺโษยตฺวาตฺ  | วรฺยปารมิตาสหคโต วชฺโรปโม ทฺฤฒตฺวาทเภทฺยตยา |  ธฺยานปารมิตาสหค
ตะ ปรฺวตราโชปโม  นิษฺกมฺปตฺวาทวิกฺเษปตะ  |  ปฺรชฺาปารมิตาสหคโต ไภษชฺยราโชปม  สรฺวเกฺลศ
เชฺยาวรณวฺยาธิปฺรศมนาตฺ | อปฺรมาณสหคโต มหาสุหฺฤตฺสํนิภะ สรฺวาวสฺถํ  สตฺตฺวานุเปกฺษกตฺวาตฺ  |  
อภิชฺาสหคตศฺจินฺตามณิสทฺฤโศ  ยถาธิโมกฺษํ  ตตฺผลสมฺฤทฺเธะ |  สํครฺหวสฺตุสหคโต ทินกรสทฺฤโศ 
วิเนยสสฺยปริปาจนาตฺ | ปฺรติสํวิตฺสหคโต คนฺธรฺวมธุรโฆโษปโม  วิเนยาวรฺชกธรฺมเทศกตฺวาตฺ  |             
ปฺรติศรณสหคโต  มหาราโชปโม’วิปฺรณาศเหตุตฺวาตฺ |  ปุณฺยชฺานสํภารสหคตะ โกษฺาคาโรปโม  
พหุปุณฺยชฺานสํภารโกษสฺถานตฺวาตฺ  |  โพธิปกฺษสหคโต  มหาราชปโถปมะ สรฺวารฺยปุทฺคลยาตานุ-
ยาตตฺวาตฺ |  ศมถวิปศฺยนาสหคโต  ยาโนปมะ สุขวหนาตฺ |  ธารณาปฺรติภานสหคโต  คนฺธรฺโวปมะ  
อุทกธารณากฺษโยทฺเภทสาธมฺรฺเยณ  ศฺรุตาศฺรุตธรฺมารฺถธารณากฺษโยทฺเภทตะ |  ธรฺโมทฺทานสหคต  
อานนฺทศพฺทสทฺฤโศ  โมกฺษกามานํา  วิเนยานํา  ปฺริยศฺราวณาตฺ | เอกายนมารฺคสหคโต  นทีศฺ[สฺโร]
ตะ สมะ สฺวรสวาหิตฺวาตฺ | อนุตฺปตฺติกธรฺมกฺษานฺติลาเภ  เอกายนตฺวํ  ตทฺภูมิคตานํา  โพธิสตฺตฺวานาม
ภินฺนการฺยกฺริยาตฺวาตฺ | อุปายเกาศลฺยสหคโต เมโฆปมะ สรฺวสตฺวารฺถกฺริยาตทธีนตฺวาตฺตุษิตภวนวา
สาทิสํทรฺศนตะ |  ยถา เมฆาตสรฺวภาชนโลกสมฺปตฺตยะ |   เอษ  จ  ทฺวาวึศตฺยุปมศฺจิตฺโตตฺปาท           
อารฺยากฺษยมติสูตฺเร’ กฺษคตานุสาเรณานุคนฺตวฺยะ | 

 จิตฺตานุตฺปาทปริภาษายํา  โศฺลกะ | 

  ปรารฺถจิตฺตาตฺตทุปายลาภโต  มหาภิสํธฺยรฺถสุตตฺวทรฺศนาตฺ  | 
  มหารฺหจิตฺโต ทยวรฺชิตา  ชนาะ ศมํ  คมิษฺยนฺติ  วหิาย  ตตสฺุขมฺ  ||21|| 

 เตน  จิตฺโตตฺปาเทน  วรฺชิตาะ  สตฺตฺวาศฺจตุรฺวิธํ  สุขํ  น  ลภนฺเต  ยทฺโพธิสตฺตฺวานํา   
ปรารฺถจินฺตนาตฺสุขมฺ  | ยจฺจ ปรารฺโถปายลาภาตฺ | ยจฺจ  มหาภิสํธฺยรฺถสํทรฺศนาตฺ                           
คมฺภีรฺมหายานสฺวโต [สูตฺรา] ภิปฺรายิการฺถวิโพธตะ |  ยจฺจ  ปรมตตฺตฺวสฺย  ธรฺมไนราตฺมฺยสฺย                  
สํทรฺศนาตฺสุขมฺ  | 

 จิตฺโตตฺปาทปฺรศํสายํา  ทุรฺคติปริเขทนิรฺภยตามุปาทาย  โศลฺกะ | 

  สโหทยาจฺจิตตฺวรสฺย  ธีมตะ  สุสํวฺฤตํ  จิตฺตมนนฺตทุษกฺฺฤตาตฺ  | 
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  สุเขน  ทุะเขน  จ  โมทเต  สทา  ศุภี  กฺฤปาลุศฺจ  วิวรฺธน[ยน]ฺ  ทฺวยมฺ  ||22|| 

 ตสฺย  จิตฺตวรสฺย  สโหทยาทฺโพธิสตฺตฺวสฺย  สุสํวฺฤตํ  จิตฺตํ  ภวตฺยนนฺตสตฺตฺวาธิษฺานาทฺ  
ทุษฺกฺฤตาทโต’สย  ทุรฺคติโต  ภยํ  น  ภวติ  |  ส  จ  ทฺวยํ  วรฺธยนฺ  ศุภํ  จ  กรฺม-กฺฤปา  จ  นิตฺยํ  จ  ศุภี  
ภวติ  กฺฤปาลุศฺจ  เตน  สทา  โมทเต | สุเขนาป  ศุภิตฺวาตฺ |  ทุะเขนาป  ปรารฺถกฺริยานิมิตฺเตน                  
กฺฤปาลุตฺวาตฺ  |  อโต’สฺย พหุกรฺตฺตวฺยตาปริเขทาทป  ภยํ   น  ภวติ  | 

 อกรณสํวรลาเภ  โศฺลกะ  | 

  ยทานเปกฺษะ  สฺวศรีรชีวิเต  ปรารฺถมภฺเยติ  ปรํ  ปริศฺรมมฺ  | 
  ปโรปฆาเตน  ตถาวิธะ  กถํ  ส  ทุษฺกฺฤเต  กรฺมณิ  สมฺปฺรวตฺสฺรฺยติ  ||23|| 

 อสฺย  ปณฺฑารฺโถ  ยสฺย ปร  เอว  ปฺริยตโร นาตมา  ปรารฺถํ  สฺวศรีรชีวิเต  นิรเปกฺษตฺวาตฺ  | 
ส  กถมาตฺมารฺถํ  ปโรปฆาเตน  ทุษฺกฺฤเต  กรฺมณิ  ปฺรวตฺสฺรฺยตีติ  | 

จิตฺตาวฺยาวฺฤตฺเตา โศฺลเกา | 

  มาโยปมานฺวกีษฺฺย ส  สรฺวธรฺมานุทฺยานยาตรฺามิวะ  โจปปตฺตีะ | 
  เกฺลศาจฺจ  ทะุขาจฺจ  พิเภติ  นาเสา  สํปตฺติกาเล’ถ  วิปตฺติกาเล  ||24|| 
  สฺวกา  คุณาะ  สตฺตฺวหิตาจจฺ  โมทะ  สํจินฺตยฺชนฺมรฺทฺธิวิกรฺุวิตํ  จ  | 
  วิภษูณํ  โภชนมคฺรภูมิะ  กฺรีฑารติรฺนิตฺยกฤฺปาตฺมกานาม ฺ ||25|| 

มาโยปมสรฺวธรฺเมกฺษณาตฺส  โพธิสตฺตฺวะ  สํปตฺติกาเล  เกฺลเศภฺโย  น  พิเภติ  |  อุทฺยาน
ยาตฺ-โรปโมปปตฺตีกฺษณาตฺ  วิปตฺติกาเล  ทุะขานฺน พิเภติ  | ตสฺย กุโต  ภยาทฺโพธิจิตฺตํ วฺยาวรฺติษฺยเต |  
อป  จ  สฺวคุณา  มณฺฑนํ  โพธิสตฺตฺวานามฺ  |  ปรหิตาตฺปฺรีติรฺโภชนมฺ |  สํจินฺตฺโยปปตฺติรุทฺยานภูมิะ |          
ฤทฺธิวิกุรฺวิตํ กฺฑารติรฺโพธิสตฺวานาเมวาสฺติ | นาโพธิสตฺตฺวานามฺ | เตษํา  กถํ  จิตฺตํ  วฺยาวรฺติษฺยเต  |   

 ทุะขตฺราสปฺรติเษเธ  โศฺลกะ  | 

  ปรารฺถมุทฺโยควตะ  กฺฤปาตฺมโน  หฺยวีจิรปฺเยติ  ยโต’สฺย  รมฺยตามฺ  | 
  กุตะ  ปุนสฺตฺรสฺยติ  ตาทฺฤโศ  ภวนฺ  ปราศฺรไยรฺทุะขสมุทภฺไวรฺภเว  ||26|| 

อป  จ    ยสฺย  ปรารฺถมุทฺโยควตะ  กรุณาตฺมกตฺวาทวีจิรป  รมฺยะ  ส  กถํ  ปรารฺถนิมิต-
ไตรฺทุะโขตฺปาไทรฺภเว นสฺตฺราสมาปตฺสฺยเต |  ยโต’สฺย ทุะขาตฺตฺราสะ สฺยาจฺจิตฺตสฺย วฺยาวฺฤตฺติรฺภวติ | 
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สตฺตฺโวเปกฺษาปฺรติเษเธ  โศฺลกะ  | 

  มหากฺฤปาจารยฺสโทษิตาตฺมนะ  ปรสฺย  ทะุไขรุปตปฺตเจตสะ  | 
  ปรสฺย  กฺฤตฺเย  สมุปสฺถิเต  ปุนะ  ปไระ  สมาทาปนโต’ ติลชฺชนา  ||27|| 

ยสฺย  มหากรุณาจารฺเยณ  นิตฺโยษิตะ  อาตฺมา  ปรทุะไขศฺจ  ทุะขิตํ  เจตสฺตสฺโยตฺปนฺเน  
ปรารฺถํ  กรณีเย  ยทิ  ปไระ  กลฺยาณมิตฺไระ  สมาทาปนา  กรฺตวฺยา  ภวติ  อติลชฺชนา  | 

เกาศีทฺยปริภาษายํา  โศฺลกะ  | 

  ศิรสิ  วินิหิโตจฺจสตฺตฺวภาระ  ศิถิลคติรฺนหิ  โศภเต’ คฺรสตฺตฺวะ  | 
  สฺวปรวิวิธพนธฺนาติพทฺธะ  ศตคุณมุตฺสหมรฺหติ ปฺรกรฺตฺตุมฺ  ||28|| 

ศิรสิ  มหานฺตํ  สตฺตฺวภารํ  วินิธาย  โพธิสตฺตฺวะ  ศิถิลํ  ปรากฺรมมาโณ  น โศภเต | ศตคุณํ  
หิ  ส  วีรยํ  กรฺตุมรฺหติ  ศฺราวกวีรฺยาตฺ | ตถา  หิ สฺวปรพนฺธไนรฺวิวิไธรตฺยรฺถํ  พทฺธะ  เกฺลศกรฺมชนฺม-      
สฺวภาไวะ  | 
  || มหายานสูตฺารลํกาเร  จิตฺโตตฺปาทาธิการศฺจตุรฺถะ || 
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ปฺจโม’ธิการะ 

 ปฺรติปตฺติลกฺษเณ  โศฺลกะ  | 

 มหาศฺรยารมฺภผโลทยาตฺมิกา  ชินาตฺมชานํา  ปฺรติปตฺติริษฺยเต  | 
 สทา  มหาทานมหาธิวาสนา  มหารฺถสํปาทนกฺฤตฺยการิกา  ||1|| 

 ตตฺร  มหาศฺรยา  จิตฺโตตฺปาทาศฺรยตฺวาตฺ | มหารมฺภา  สฺวปรารฺถารมฺภาตฺ | มหาผโลทยา  
มหาโพธิผลตฺวาตฺ  |  อต  เอว  ยถากฺรมํ  มหาทานา  สรฺวสตฺตฺโวปาทานาตฺ  |  มหาธิวาสนา             
สรฺวทุะขาธิวาสนาตฺ  |  มหารฺถสํปาทนกฺฤตฺยการิกา  วิปุลสตฺตฺวารฺถสํปาทนาตฺ  || 

 สฺวปรารฺถนิรฺวิเศษตฺเว  โศลกะ  | 

 ปรตฺรลพฺธฺวาตฺมสมานจิตฺตตาํ  สฺวโต’ธิ  วา  เศฺรษฺตเรษฺฏตํา  ปเร  | 
 ตถาตฺมโ น’นยฺารฺถวิศิษฺฏสํชฺนะ  สฺวการฺถตา  กา  กตมา  ปรารฺถตา  ||2|| 

 ปรตฺราตฺมสมานจิตฺตตํา  ลภฺธฺวา’ธิมุกฺติโต  วา  สําเกติกจิตฺโตตฺปาทลาเภ  ชฺานโต  วา   
ปารมารฺถิกจิตฺโตตฺปาทลาเภ  |  อาตฺมโต  วา  ปุนะ  ปรตฺร  วิศิษฺฏตรามิษฺฏตํา  ลพฺธฺวา  เตไนว  จ  
การเณนาตฺมนะ  ปรารฺเถ  วิศิษฺฏสํชฺโน โพธิสตฺตฺวสฺย  กะ  สฺวารฺถะ  ปรารฺโถ วา |  นิรฺวิเศษํ  หิ   
ตสฺโยภยมิตฺยรฺถะ  | 

 ปรารฺถวิเศษเณ  โศฺลกะ  | 

 ปรตฺร  โลโก  น  ตถาตินิรฺทยะ  ปฺรวรฺตเต  ตาปนกรฺมณาริเปา  | 
 ยถา  ปรารฺถํ  ภฺฤศทุะขตาปเน  กฺฤปาตฺมกะ  สฺวาตฺมนิ  สํปฺรวรฺตเต  ||3|| 

 ยถา  สฺวาตฺมนะ  ปรารฺโถ  วิศิษฺยเต  ตตฺสาธยติ  ปรารฺถมาตฺมโน’ตฺยรฺถํ  สนฺตาปนาตฺ  |    

 ปรารฺถปฺรติปตฺติวิภาเค  เทฺวา  โศฺลเกา  | 

 นิกฺฤษฺฏมธฺโยตฺตมธรฺมตาสฺถิเต  สุเทศนาวรฺชนตา’วตารณา  | 
 วินีติรรฺเถ  ปราปาจนา  ศุเภ  ตถาววาทสฺถิตพิุทฺธิมุกฺตยะ  ||4|| 
คุไณรฺวิศษิฺไฏะ  สมุทาคมสฺตถา  กุโลทโย  วฺยากรณาภิษกิฺตตา  | 
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 ตถาคตชฺานมนุตฺตรํ  ปทํ  ปรารฺถ  เอษ  ตฺรฺยธิโก  ทศาตฺมกะ  ||5|| 

 ตฺริวิเธ  สตฺตฺวนิกาเย  หีนมธฺยวิศิษฺฏโคตฺรสฺเถ  ตฺรโยทศวิโธ  โพธิสตฺตฺวสฺย  ปรารฺถะ  |          
สุเทศนา’นุศาสนฺยาเทศนาปฺรติหารฺยาภฺยามฺ  |  อาวรฺชนา  ฤทฺธิปฺราติหารฺเยณ  |  อวตารณา              
ศาสนาภฺยุปคมนาตฺ | วินีติรรฺเถ’วตีรฺณานํา  สํศยจฺเฉทนมฺ | ปริปาจนา  กุศเล | อววาทศฺจิตฺตสฺถิติะ, 
ปฺรชฺาวิมุกฺติะ,  อภิชฺาทิภิรฺวิเศษไกรฺคุไณะ  สมุทาคมะ  |  ตถาคตกุเล  ชนฺม,  อษฺฏภฺยํา  ภูเมา         
วฺยากรณํ,  ทศมฺยามภิเษกศฺจ | สห  ตถาคตชฺาเนเนตฺเยษ  ตฺริษุ  โคตฺรสฺเถษุ  ยถาโยคํ  ตฺรโยทศวิธะ  
ปรารฺโถ  โพธิสตฺตฺวสฺย  | 

 ปรารฺถปฺรติปตฺติสํปตฺเตา  โศฺลกะ  | 

 ชนานุรูปา’ วปิรีตเทศนา  นรุินฺนตา  จาปยฺมมา  วิจกษฺณา  | 
 กฺษมา  จ  ทานตฺา จ  สุทูรคา’กฺษยา  ชินาตฺมชานํา  ปฺรติปตฺติรุตฺตมา  ||6|| 

 ยถา’เสา  ปรารฺถปฺรติปตฺติะ  สํปนฺนา  ภวติ  ตถา  สํทรฺศยติ |  กถํ  จาเสา  สํปนฺนา  ภวติ |  
ยทิ  โคตฺรสฺถชนานุรูปา’วิปรีตา  จ  เทศนา  ภวติ  |  อนุนฺนตา  จาวรฺชนา  |  อมมา  จาวตารณา  |  น  
ฤทฺธฺยา  มนฺยเต  น  จาวตาริตานฺสตฺตฺวานฺมมายติ  |  วิจกฺษณา  จารฺเถ  วินีติปฺรติปตฺติรฺภวติ  |  กฺษมา  
จ  ศุเภ  ปริปาจนาปฺรติปตฺติะ  |  ทานฺตา  จาววาทาทิปฺรติปตฺติะ  |  น  หฺยทานฺโต’ววาทาทิษุ  ปเรษํา  
สมรถะ |  สุทูรคา จ  กุโลทยาทิปฺรติปตฺติะ | น  หฺยทูรคตยา  ปฺรติปตฺตฺยา  กุโลทยาทยะ  ปเรษํา  กรฺตุ  
ศกฺยาะ | สรฺวา ไจษา, ปรารฺถปฺรติปตฺติรฺโพธิสตฺตฺวานามกฺษยา ภวตฺยภฺยุปคตสตฺตฺวากฺษยตฺวาทโต’ ป  
สํปนฺนา  เวทิตวฺยา  | 

 ปฺรติปตฺติวิเศษเณ  เทฺวา  โศฺลเกา  | 

 มหาภเย  กามชินะ  ปฺรวรฺตเต  จเล  วิปรฺยาสสุเข  ภวปฺริยะ | 
 ปฺรติสฺวมาธิปฺรศเม  ศมปฺริยะ  สทา  ตุ  สรฺวาธิค[ศ]เม  กฤฺปาตฺมกะ ||7|| 
 ชโน  วิภูฒะ  สฺวสุขารฺถมุทฺยตะ  สทา  ตทปฺราปฺย  ปไรต ิ ทุะขตามฺ  | 
 สทา  ตุ  ธีโร  หิ  ปรารฺถมุทฺยโต  ทฺวยารฺถมาธาย  ปไรติ  นิรฺวฺฤติมฺ  ||8|| 

 ตตฺร  กามานํา  มหาภยตฺวํ  พหุกายิกไจตสิกทุะขทุรฺคติคมนเหตุตฺวาตฺ  |  จลํ  วิปรฺยาสสุขํ    
รูปารูปฺยภวปฺริยาณามนิตฺยตฺวาตฺปรมารฺถทุะขตฺวาจฺจ  สํสฺการทุะขตยา  |  อาธยะ  เกฺลศา  เวทิตวฺยาะ  
ทุะขาธานาตฺ  |  วิภูโฒ   ชนะ  สทา   สฺวสุขารถํ   ปฺรติปนฺนะ   สุขํ   นาปฺโนติ  ทุะขเมวาปฺโนติ  |  
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โพธิสตฺตฺวสฺตุ  ปรารฺถํ  ปฺรติปนฺนะ  สฺวปรารฺถํ  สํปาทฺย  นิรฺวฺฤติสุขํ  ปฺราปฺโนตฺยมสฺยาประ                          
ปฺรติปฺรตฺติวิเศษะ  | 

 โคจรปริณามเน  โศฺลกะ  | 

 ยถา  ยถา  หฺยกฺษวจิิตฺรโคจเร  ปฺรวรฺตเต  จารคโต  ชินาตฺมชะ  | 
 ตถา  ตถา  ยุกฺตสมานตาปไทรฺหิตาย  สตตฺฺเวษวฺภิสํสฺกโรติ  ตตฺ  ||9|| 

 เยน  เยน  ปฺรกาเรณ  จกฺษุราทีนฺทฺริยโคจเร  วิจิตฺเร  โพธิสตฺตฺวะ  ปรวรฺตเต  |                  
อีรถาปถวฺยาปารจาเร  วรฺตมานสฺเตน  เตน  ปฺรกาเรณ  สํพทฺธสาทฺฤศฺยวจไนรฺหิตารฺถํ  สตฺตฺเวษุ  
ตตฺสรฺวมภิสํสฺกโรติ  |  ยถา  โคจรปริสุทฺธิสูตฺเร  วิสฺตเรณ  นิรฺทิษฺฏมฺ  | 

 สตฺเวษฺวกฺษานฺติปฺรติเษเธ  โศฺลกะ  | 

 สทา’สฺวตนฺตฺรีกฺฤตโทษเจตเน  ชเน  น   สํโทษมุไปติ  พทฺุธิมานฺ  | 
 อกามกาเรณ  หิ  วิปฺรปตฺตโย  ชเน  ภวนฺตตีิ  กฺฤปาวิวฺฤทฺธิตะ  ||10|| 

 สทา  เกฺลไศรสฺวตนฺตฺรีกฺฤตเจตเน  ชเน  น  สํโทษมุไปติ  โพธิสตฺตฺวะ | กึ การณมฺ |             
อกามกาเรไณษํา  วิปฺรติปตฺตโย  ภวนฺตีติ  วิทิตฺวา  กรุณาวฺฤทฺธิคมนาตฺ  | 

 ปฺรติปตฺติมาหาตฺมฺเย  โศฺลกะ  | 

 ภวคติสกลาภภิูยคนฺตฺรี  ปรมศมานุคตา  ปฺรปตฺติเรว  | 
 วิวิธคุณคไณรวฺิวรฺธมานา  ชคทุปคุ[คฺฤ]หฺย  สทา  กฺฤปาศเยน  ||11|| 

 จตุ รฺ วิ ธํ   มาหาตฺมฺ ยํ   สํท รฺศยติ   |  อภิภวมาหาตฺมฺ ยํ   สกลํ   ภวตฺ รยํ   คตึ   จ                           
ปฺจวิธามภิภูยคมนาตฺ |  ยโถกฺตํ  ปฺรชฺาปารมิตายํา, รูป  เจตฺสุภูต[เต]  ภาโว’ภวิษฺยนฺนาภาโว           
เนทํ  มหายานํ  สเทวมานุษาสุรโลกมภิภูย  นิรฺยาสฺยตีติ  วิสฺตระ  |  นิรฺวฺฤติมาหาตฺมฺยมปฺรติษฺ-          
นิรฺวาณานุคตตฺวาตฺ  |  คุณวฺฤทฺธิมาหาตฺมฺยํ  สตฺตฺวาปริตฺยาคมาหาตฺมฺยํ  เจติ  | 

||  มหายานสูตรฺาลํกาเร  ปฺรติปตฺตฺยธิการะ  ปฺจมะ || 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

249

ษษฺโ’ธิการะ 

 ปรมารฺถลกฺษณวภิาเค  โศฺลกะ  | 

  น สนฺน  จาสนฺน  ตถา  น  จานฺยถา  น  ชายเต  วเฺยติ  น  จา[นา]วหียเต  | 
 น  วรฺธเต  นาป  วิศุธฺยเต  ปนุรฺวิศุธฺยเต  ตตฺปรมารฺถลกฺษณมฺ  ||1|| 

 อทฺวยารฺโถ  หิ  ปรมารฺถะ  |  ตมทฺวยารฺถํ  ปฺจภิรากาไระ  สํทรฺศยติ  | น ตตฺปริกลฺปต-
ปรตฺนฺตฺรลกฺษณาภฺยามฺ ,  น  จาสตฺปรินิษฺปนฺนลกฺษเณน  | น  ตถา  ปริกลฺปตปรตนฺตฺราภยํา                        
ปรินิษฺปนฺนสฺไยกตฺวาภาวาตฺ  |  น   จานฺยถา   ตาภฺยาเมวานฺยตฺวาภาวาตฺ   | น   ชายเต  น  จ                           
วฺเยตฺยนภิสํสฺกฺฤตตฺวาทฺธรฺมธาโตะ  |  น  หียเต  น จ วรฺธเต  สํเกฺลศวฺยวทานปกฺษโยรฺนิโรโธตฺปาเท  
ตท [ถา] วสฺถตฺวาตฺ  | น วิศุธฺยติ ปฺรกฺฤตฺยสํกฺลิษฺฏตฺวาตฺ | น  จ  น  วิศุธยติ  อาคนฺตุโกปเกฺลศวิคมาตฺ  |  
อิตฺเยตตฺปฺจวิธมทฺวยลกฺษณํ  ปรมารถฺลกฺษณํ  เวทิตวฺยมฺ  | 

 อาตฺมทฺฤษฺฏิวิปรฺยาสปฺรติเษเธ  โศฺลกะ  | 

 น  จาตฺมทฺฤษฏิฺะ  สฺวยมาตฺมลกฺษณา  น  จาป  ทุะสํสฺถิตตา  วิลกฺษณา  | 
 ทฺวยานฺน  จานยฺทฺ  ภฺรม  เอษต[ต]ูทิตสฺตตศฺจ  โมกฺโษ  ภฺรมมาตฺรสํกฺษยะ ||2|| 

 น  ตาวทาตฺมทฺฤษฺฏิเรวาตฺมลกฺษณา  |  นาป  ทุะสํสฺถิตตา  |  ตถา  หิ  สา  วิลกฺษณา          
อาตฺมลกฺษณาตฺปริกลฺปตาตฺ  |  สา  ปุนะ  ปฺโจปาทานสฺกนฺธาะ  เกฺลศเทาษฺลฺยปฺรภาวิตตฺวาตฺ  |  
นาปฺยโต  ทฺวยาทนฺยทาตฺมลกฺษณมุปปทฺยเต   | ตสฺมานฺนาสฺตฺยาตฺมา  | ภฺรม  เอษ  ตูตฺปนฺโน                    
เยยมาตฺมทฺฤษฺฏิสฺตสฺมาเทว จาตฺมาภาโวนฺโมกฺโษ’ป ภฺรมมาตฺรสํกฺษโย เวทิตวฺยะ, น ตุ กศฺจินฺมุกฺตะ | 

 วิปรฺยาสปริภาษํา  เทฺวา  โศฺลเกา  | 

 กถํ  ชโน  วิภฺรมมาตฺรมาศฺริตะ  ปไรติ  ทุะขปฺรกฺฤตึ  น  สํตตามฺ  | 
 อเวทโก  เวทก  เอว  ทุะขิโต  น  ทุะขิโต  ธรฺมมโย  น  ตนฺมยะ  ||3|| 
 ปฺรตีตฺยภาวปฺรภเว  กถํ  ชนะ  สมกฺษวฺฤตฺตะิ  ศฺรยเต’นฺยการิตมฺ  | 
 ตมะ  ปฺรการะ  กตโม’ยมีทฺฤโศ  ยโต’วิปศฺยนฺสทสนฺนิรีกษฺเต  ||4|| 

กถํ   นามายํ   โลโก   ภฺรานฺติมาตฺรมาตฺมทรฺศนํ   นิะศฺริตฺย  สตตานุพทฺธํ   ทุะขสฺวภาวํ     
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 สํสฺการาณํา  น  ปศฺยติ  |  อเวทโก  ชฺาเนน  ตสฺยา  ทุะขปฺรกฺฤเตะ |   เวทโก’นุภเวน  
ทุะขสฺยา[สฺย]    ทุะขิโต  ทุะขสฺยาปฺรหีณตฺวาตฺ | น ทุะขิโต  ทุะขยุกฺตสฺยาตฺมโน’สตฺวาตฺ |  ธรฺมมโย  
ธรฺมมาตฺรตฺวาตฺ  ปุทฺคลไนราตฺมฺเยน |  น  จ  ธรฺมมโย  ธรฺมไนราตฺมเยน  |  ยทา  จ  โลโก  ภาวานํา  
ปฺรตีตฺยสมุตฺปาทํ  ปฺรตฺยกฺษํ  ปศฺยติ  ตํ  ตํ ปฺรตฺยยํ ปฺรตีตฺย  เต  เต  ภาวา  ภวนฺตีติ | ตตฺกถเมตํา  ทฺฤษฏึ  
ศฺรยเต’นฺยการิตํ  ทรฺศนาทิกํ น ปฺรตีตฺยสมุตฺปนฺนมิติ  |  กตโม’ยมีทฺฤศสฺตมะ ปฺรกาโร โลกสฺย            
ยทฺวิทฺยมานํ  ปฺรตีตฺยสมุตฺปาทมวิปศฺยนฺนวิทฺยมานมาตฺมานํ  นิรีกฺษเต | ศกฺยํ  หิ  นาม  ตมสา  วิทฺยมา
นมทฺรษฺฏ สฺยานฺนตตฺววิทฺยมานํ  ทฺรษฺฏมิติ  | 

 อสตฺยาตฺมนิ  ศมชนฺมโยเค  โศฺลกะ  | 

 ต  จานฺตรํ  กิจฺน  วิทยฺเต’นโยะ  สทรฺถวฺฤตฺตฺยา  ศมธนฺมโนริห  | 
 ตถาป  ชนฺมกษฺยโต  วิธียเต  ศมสฺย  ลาภะ  ศุภกรฺมการณิามฺ  ||5|| 

 น  จาสฺติ  สํสารนิรฺวาณโยะ  กึจินฺนานากรณํ  ปรมารฺถวฺฤตฺตฺยา  ไนราตฺมฺยสฺย  สมตยา | 
ตถาป  ชนฺมกฺษยานฺโมกฺษปฺราปฺติ รฺภวตฺ เยว   ศุภกรฺมการิณํา   เย   โมกฺษมารฺคํ   ภาวยนฺติ   |                     
วิปรฺยาสปริภาษํา  กฺฤตฺวา –  

    ตตฺปฺรติปกฺษปารมารฺถิกชฺานปฺรเวเศ  จตฺวาระ  โศฺลกาะ  | 

 สํภฺฤตฺย  สํภารมนนฺตปารํ  ชฺานสฺย  ปุณยฺสฺย  จ  โพธิสตฺตฺวะ  | 
 ธรฺเมษุ  จินฺตาสุวินิศฺริ[ศฺจิ]ตตฺวาชฺชลฺปานฺวยามรฺถคตึ  ปไรติ  ||6|| 
 อรฺถานฺส  วิชฺาย  จ  ชลฺปมาตฺรานฺ  สํติษฺเต ตนฺนภิจิตฺตมาตฺเร | 
 ปฺรตฺยกฺษตาเมติ  จ  ธรฺมธาตุสฺตสฺมาทฺวิยุกโฺตทฺวยลกษฺเณน  ||7|| 
 นาสฺตีติ  จิตฺตาตฺปรเมตยฺ  พุทธฺฺยา 
 จิตฺตสฺย นาสฺตติฺวมุไปติ  ตสฺมาตฺ | 
 ทฺวยสฺย  นาสฺติตฺวมุเปตยฺ  ธีมานฺ   
 สํติษฺเต’ตทฺคติธรฺมธาเตา  ||8|| 
 อกลฺปนาชฺานพเลน  ธีมตะ  
 สมานุยาเตน  สมนฺตตะ  สทา  | 
 ตทาศฺรโย  คหวฺรโทษสํจโย   
 มหาคเทเนน  วิษํ  นิรสฺยเต  ||9|| 
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 เอเกน สํภฺฤตสํภารตฺวํ ธรฺมจินฺตาสุวินิศฺริ[ศฺจิ] ตตฺวํ  สมาธิ[ธึ]นิศฺริตฺยภาวนานฺมโน-           
ชลฺปาจฺจ  เตษํา  ธรฺมาณามรฺถปฺรขฺยานาวคมาตฺตตฺปฺรเวศํ  ทรฺศยติ  |  อสงฺขฺเยยปฺรเมทกาลํ  ปารมสฺย                    
ปริปูรณมิตฺยนนฺตปารมฺ | ทฺวิตีเยน มโนชลฺปมาตฺรานรฺถานฺวิทิตฺวา ตทาภาเส จิตฺตมาตฺเร’วสฺถานมิยํ  
โพธิสตฺตฺวสฺย  นิรฺเวธภาคียาวสฺถา  |  ตตะ  ปเรณ  ธรฺมธาโตะ  ปฺรตฺยกฺษโต[’ว ?] วคมเน                   
ทฺวยลกฺษเณน  วิยุกฺโต  คฺราหฺยคฺราหกลกฺษเณน  |  อิยํ  ทรฺศนมารฺคาวสฺถา  | ตฺฤตีเยน ยถาเสา  
ธรฺมธาตุะ   ปฺรตฺยกฺษตาเมติ   ตทฺ   ทรฺศยติ   |  กถํ   จาเสา   ธรฺมธาตุะ   ปฺรตฺยกฺษตาเมติ  |                           
จิตฺตาทนฺยทาลมฺพนํ  คฺราหฺยํ   นาสฺตีตฺยวคมฺย   พุทฺธฺยา   ตสฺยาป   จิตฺตมาตฺรสฺย  นาสฺติตฺวาวคมนํ         
คฺราหฺย  [า] ภาเว  คฺราหกาภาวาตฺ  |  ทฺวเย   จาสฺยฺ [ทฺวยสฺยาสฺย?]  นาสฺติตฺวํ  วิทิตฺวา                           
ธรฺมธาตาววสฺถานมตทฺคติรฺคฺราหฺยกลกฺษณาภฺยํา  รหิต  เอวํ  ธรฺมธาตุะ  ปฺรตฺยกฺษตาเมติ  | จตุรฺเถน  
ภาวนามารฺคาวสฺถายามาศฺรยปริวรฺตนาตฺ  ปารมารฺถิกชฺานปฺรเวศํ  ทรฺศยติ  |  สทา   สรฺวตฺร                
สมตานุคเตนาวิกลฺปชานพเลน   ยตฺร   ตตฺสมตานุคตํ   ปรตนฺเตฺร   สฺวภาเว   ตทาศฺรยสฺย                     
ทุรานุปฺรวิษฺฏสฺย  โทษสํจยสฺย  เทาษฺุลฺยลกฺษณสฺย  มหาคเทเนว  วิษสฺย  นิรสนาตฺ  | 

 ปรมารฺถชฺานมาหาตฺมฺเย  โศฺลกะ  | 

 มุนิวิหติสุธรฺมสุวฺยวสฺโถ  มตมิุปธาย  สมูลธรฺมธาเตา  | 
 สมฺฤติม[ค]ติมวคมฺย  กลฺปมาตฺรํา  วฺรชติ  คุณารฺณวปารมาศุธีระ ||10|| 

 พุทฺธวิหิ เต   สุธรฺเม   สุวฺยวสฺถาป เต   ส   ปรมารฺถชฺานปฺรวิษฺโฏ   โพธิสตฺตฺวะ                    
สํปณฺฑิตฺธรฺมาลมพนสฺย มูลจิตฺตสฺย ธรฺมาธาเตา มติมุปนิวิธาย  ยา  สฺมฺฤติรูปลภฺยเต  ตํา  สรฺวํา  
สฺ มฺ ฤ ติ ปฺ ร วฺ ฤ ตฺ ตึ  ก ลฺ ป น า ม า ตฺ ร า ม ว ค จฺ ฉ ตฺ เ ย วํ   คุ ณ า รฺ ณ ว สฺ ย   ป า รํ พุ ทฺ ธ ตฺ ว ม า ศุ                           
วฺรชตีตฺเยตตฺปรมารฺถชฺานสฺย  มาหาตฺมฺยมฺ  | 

||  มหายานสูตรฺาลํกาเร  ตตฺวาธิการะ  ษษฺะ || 
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สปฺตโม’ธิการะ 

 ปปฺภาวลกษฺณวิภาเค  โศฺลกะ  | 

 อุตฺปตฺติวากจฺิตตฺศุภาศุภาธิ  ตตฺสฺถานนิะสารปทา  ปโรกฺษมฺ  | 
 ชฺานํ  หิ  สรฺวตฺรคสปฺรเภเทษฺววฺยาหตํ  ธีรคตะ  ปฺรภาวะ  ||1|| 

 ปเรษามุปปตฺเตา  ชฺานํ  จฺยุโตปปาทาภิชฺา | วาจิ ชฺานํ  ทิวฺยโศฺรตฺราภิชฺยํา [ยยา] 
วาจํ  ตตฺร  คตฺโวปปนฺนา  ภาษนฺเต |  จิตฺเต  ชฺานํ  เจตะ ปรฺยายาภิชฺา | ปูรฺวศุภาศุภาธาเน  ชฺานํ            
ปูรฺวนิวาสาภิชฺา |  ยตฺร  วิเนยาสฺติษฺนฺติ  ตตฺสฺถานคมนชฺานํ  ฤทฺธิวิษยาภิชฺา | นิะสรเณ              
ชฺานมาสฺรวกฺษยาภิชฺา,  ยถา  สตฺตฺวา  อุปปตฺติโต  นิะสรนฺตีติ | เอษุ  ษฏสฺวรฺเถษุ  สรฺวตฺร     
โลกธาเตา สปฺรเภเทษุ ยตา’ปโรกฺษมวฺยาหตํ ชฺานํ ส ปฺรภาโว โพธิสตฺตฺวานํา  ษฑภิชฺาสํคฺฤหีตะ | 
ปฺรภาวลกฺษณวิภาเค  สฺวภาวารฺถ  อุกฺตะ | 

 เหตฺวรฺถมารภยฺ  โศฺลกะ  | 

 ธฺยานํ  จตุรฺถํ  สุวิศุทฺธเมตฺย  นิษฺกลฺปนาชฺานปริคฺรเหณ  | 
 ยถาวฺยวสฺถานมนสฺกฺริยาตะ  ปฺรภาวสิทฺธิ  ปรมํา  ปไรติ  ||2|| 

 เยน  นิศฺรเยณ เยน ชฺาเนน เยน มนสิกาเรณ ตสฺย ปฺรภาวสฺย  สมุทาคมสฺตสฺสํทรฺศยติ  | 

 ผลารฺถมารภฺย  โศฺลกะ  | 

 เยนารฺยทวิยฺาปรฺติไมรฺวิหาไร- 
 รฺพฺราหฺไมศฺจ นิตฺยํ  วิหรตฺยทุาไระ  | 
 พุทฺธําศฺจ  สตฺตฺวําศฺจ  ส  ทิกษฺุ  คตฺวา   
 สํมานยตฺยานยเต  วิศุทฺธิม  ||3|| 

 ตฺริวิธํ  ผลมสฺย  ปฺรภาวสฺย  สํทรฺศยติ | อาตฺมน  อารฺยาทิสุขวิหารมตุลฺยํ  โจตฺกฺฤษฺฏํ  จ  
โลกธาตฺวนฺตเรษุ  คตฺวา  พุทฺธานํา  ปูชนํ  สตฺตฺวานํา  วิโศธนํ  จ  | 

  กรฺมารถํ  ษฑฺวธิมารภฺย  จตวฺาระ  โศฺลกาะ  | 
ทรฺศนกรฺม  สํทรฺศนกรฺม  จารภฺย  โศฺลกะ  | 
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 มาโยปมานฺปศฺยติ  โลกธาตูนฺสรฺวานฺสสตฺตฺวานฺสววิรฺตนาศานฺ  | 
 สํทรฺศยตฺเยว  จ  ตานฺยเถษฺฏํ  วศี  วจิิตฺไรรป  ส  ปฺรกาไระ  ||4|| 

 สฺวยํ  จ  สรฺวโลกธาตูนํา  สสตฺตฺวานํา  สวิวรฺตสํวรฺตานํา  มาโยปมตฺวทรฺศนาตฺ  |  ปเรษํา  
ยเถษฺฏํ  ตตฺสํทรฺศนาตฺ  |  อนฺไยศฺจ  วิจิตฺไระ  กมฺปนชฺวลนาทิปฺรกาไระ |  ทศวศิตาลาภาตฺ  |  ยถา   
ทศภูมิเก’ษฺฏมฺยํา  ภูเมา  นิรฺทิษฺฐาะ  | 

 รศฺมิกรฺมารภฺย  โศฺลกะ  | 

 รศฺมิปฺรโมกฺไษรฺภฺฤศทุะขิตาํศฺจ   
 อาปายิกานฺสฺวรฺคคตานฺกโรติ  | 
 มารานฺวยานฺ  กฺษุพฺธวิมานโศภานฺ   
 สํกมฺปยํสฺตฺราสยเต  สมารานฺ  ||5|| 

 ทฺวิวิธํ รศฺมิกรฺม สํทรฺศยติ | อปาโยปปนฺนานํา จ ปฺรสาทํ  ชนยิตฺวา  สฺวรโคปปาทนมฺ |            
มารภวนานํา  จ  สมารกาณํา  กมฺปโนทฺเวชนมฺ  | 

 วิกฺรีฑนกรฺม  จารภฺย  โศฺลกะ  | 

 สมาธิวิกฺรีฑิตมปฺรเมยํ  สํทรฺศยตฺยคฺรคณสยฺมธเย  | 
 สกรฺมชนฺโมตฺตมนิรฺมิไตศฺจ  สตฺตฺวารฺถมาติษฺติ  สรฺวกาลมฺ  ||6|| 

 อปฺรเมยสมาธํวิกฺรีฑิตสํทรฺศนาตฺ  พุทฺธปรฺษนฺมณฺฑลมธฺเย  ตฺริวิเธน  นิรฺมาเณน  สทา            
สตฺตฺวารฺถกรณาจฺจ | ตฺริวิธํ นิรฺมาณํ  ศิลฺปกรฺมสฺถานนิรฺมาณมฺ | วิเนยวเศนยเถษฺโฏปปตฺตินิรมาณมฺ |  
อุตฺตมนิรฺมาณํ  จ  ตุษิตภวนวาสาทิกมฺ  | 

 เกฺษตฺรปริศุทฺธิกรม  อารภฺย  โศฺลกะ  | 

 ชฺานวศิตวฺาตฺสมุไปติ  ศุทฺธึ   
 เกฺษตฺรํ  ยถากามนิทรฺศนาย  | 
 อพุทฺธนาเมษ[ุ?]  จ  พุทฺธนาม   
 สํศฺราวณาตฺตานฺกฺษิปเต’นฺยธาเตา  ||7|| 
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 ทฺวิวิธปาปวิโศธนยา  |  ภาชนปริโศธนยา  ชฺานวศิตฺวาทฺยเถษฺฏํ  สฺผฏิกไวทูรฺยาทิมย-
พุทฺธเกฺษตฺรสํทรฺศนตะ  |  สตฺตฺวปริโศธนยา  จ  พุทฺธนามวิรหิเตษุ  โลกธาตุษูปปนฺนานํา  สตฺตฺวานํา   
พุทฺธนามสํศฺราวณยา  ปฺรสาทํ  คฺราหยิตฺวา  ตทวิรหิเตษุ  โลกธาตุษูปปาทนาตฺ  | 

 โยคารฺถมารภฺย  โศฺลกะ  | 

 ศกฺโต  ภวตฺเยว  จ  สตฺตวปาเก   
 สํชาตปกฺษะ  ศกุนิรฺยไถว  | 
 พุทธฺาตฺปฺรศํสํา  ลภเต’ติมาตฺรา- 
 มาเทยวากฺโย  ภวติ  ปฺรชานามฺ  ||8|| 

 ตฺริวิธํ  โยคํ  ปฺรทรฺศยติ | สตฺตฺวปริปาจนศกฺติโยคมฺ  ปฺรศสําโยคมาเทยวากฺยตาโยคํ  จ | 

 วฺฤตฺตฺยรฺถมารภฺย  โศฺลกะ  | 

 ษฑฺธาปฺยภิชฺา  ตฺริวิธา  จ  วทิฺยา   
 อษฺเฏา  วิโมกษฺา’ภิภวุสฺตถา’ษฺเฏา  | 
 ทศาป  กฺฤตฺสฺนายตนานฺยเมยาะ   
 สมาธโย  ธีรคตะ  ปฺรภาวะ  ||9|| 

 ษฑฺภิะ  ปฺรเภไทรฺโพธิสตฺตฺวสฺย  ปฺรภาโว  วรฺตเต  |  อภิชฺาวิทฺยาวิโมกฺษาภิภฺวายตน- 
กฺฤตฺสฺนายตนาปฺรมาณสมาธิปฺรเภไทะ  | 

 เอวํ  ษฑรฺเถน  วิภาคลกษฺเณน  ปฺรภาวํ  ทรฺศยิตวา  ตนฺมาหาตฺมฺโยทภฺาวนารฺถํ  โศลกะ  | 

 ส  หิ  ปรมวิศติฺวลพฺธพุทฺธิรฺชคทวศํ  สววเศ  วิธาย  นิตยฺมฺ  | 
 ปรหิตกรไณกตาภิรามศฺจรติ  ภเวษุ  หิ  สึหวตฺสุธีระ  ||10|| 

 ตฺ ริวิ ธํ  มาหาตฺมฺยํ  ทรฺศยติ  | วศิตามาหาตฺมฺยํ  สฺวยํ  ปรมชฺานวศิตฺวปฺราปฺตฺยา 
เกฺลศาสฺววศสฺย  ชคตะ  สฺววเศ  สถาปนาตฺ  |   อภิรติมาหาตฺมฺยํ  สทา  ปรหิตกฺริไยการามตฺวาตฺ |            
ภวนิรฺภยตามาหาตฺมฺยํ  จ | 

|| ปฺรภาวาธิการะ  มหายานสูตฺราลํกาเร  สปฺตมะ  || 
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อษฺฏโม’ธิการะ 

 โพธิสตฺตฺวปริปาเก  สํคฺรห  โศฺลกะ  | 

 รูจิะ  ปฺรสาทะ  ปฺรศโม’นุกมปฺนา   
 กฺษมาถ  เมธา  ปฺรพลตฺวเมว  จ  | 
 อหารฺยตางฺไคะ  สมุเปตตา  ภฺฤศํ   
 ชินาตฺมเช  ตตปฺริปากลกฺษณมฺ  ||1|| 

รูจิรฺมหายานเทศนาธรเม,  ปฺรสาทสฺตทฺเทศิเก, ปฺรศมะ  เกฺลศานามฺ, อนุกมฺปา สตฺตฺเวษุ,           
กฺษมา  ทุษฺกรจรฺยายํา, เมธา คฺรหณธารณปฺรติเวเธษุ, ปฺรพลตฺวมธิคเม, อหารฺยตา  มารปรปฺรวาทิภิะ,  
ปฺรหาณิกางฺไคะ  สมนฺวาคตตฺวมฺ  |  ภฺฤศมิติ   รูจฺยาทีนามธิมาตฺรตฺวํ   ทรฺศยติ  |  เอษ สมาเสน            
โพธิสตฺตฺวานํา  นวปฺรการ  อาตฺมปริปาโก  เวทิตวฺยะ  | 

รูจิปริปากมารภฺย  โศฺลกะ  | 

 สุมิตฺรตาทิตฺรยมุคฺรวีรฺยตา,  ปรารฺธนิษฺโตฺตมธรฺมสํคฺรหะ  | 
 กฺฤปาลุสทฺธรฺมหาปริคฺรเห  มตํ  หิ  สมฺยกปฺริปากลกฺษณมฺ  ||2|| 

สุมิตฺรตาทิตฺรยํ สตฺยุรุษสํเสวา สทฺธรฺมศฺรวณํ โยนิโศมนสิการศฺจ |  อุคฺรวีรฺยตา  อธิมาตฺโร  
วีรฺยารมฺภะ |  ปรารฺธนิษฺา  สรฺวาจินฺตฺยสฺถานนิรฺวิจิกิจฺสตา | อุตฺตมธรฺมสํคฺรโห  มหายานธรฺมรกฺษา,  
ตตฺปฺรติปนฺนานามุปทฺรเวภฺโย  รกฺษณาตฺ  | 

โพธิสตฺตฺวสฺย  มหายานธรฺมปริคฺรหมธิกฺฤตฺเยทํ   รูจิปริปากลกฺษณํ   เกทิตวฺยมฺ  |  เยน             
การเณน ปริปจฺยเต สุมิตฺรตาทิตฺรเยณ | ยศฺจ ตสฺยาะ ปริปาก อุคฺรวีรฺยปรารฺธนิษฺายุกฺตะ   สฺวภาวะ | 
ยตฺกรฺม  โจตฺตมธรฺมสํคฺรหกรณาตฺตเทเตน  ปริทีปตมฺ  | 

ปฺรสาทปริปากมารภฺย  โศฺลกะ  | 

 คุณชฺตาถาสุสมาธิลาภิตา   
 ผลานุภูติรฺมนโส’ธฺยเภท[ฺทฺย?]ตา  | 
 ชินาตฺมเช  ศาสฺตริ  สํปฺรปตฺตเย   
มตํ  หิ  สมฺยกปฺริปากลกฺษณมฺ  ||3|| 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

256

ตตฺปริปาโก’ป   การณตะ   สฺวภาวตะ   กรฺมตศฺจ  ปริทีปตะ  |  คุณชฺตา   อิตฺยป  ส              
ภควําสฺตถาคต  อิติ  วิสฺตเรณ  การณมฺ  |  อเวตฺยปฺรภาว [สาท] ลาภาทเภทฺยจิตฺตตา  สฺวภาวะ  | 

 อาศุสมาธิลาภสฺตตฺผลสฺย  จาภิชฺาทิกสฺย  ปฺรตฺยนุภวนํ  กรฺม | 
ปฺรศมปริปากมารภฺย  โศฺลกะ  | 

 สุสํวฺฤติะ  กลิษฺฏวิตรฺกวรฺชนา   
 นิรนฺตราโย’ถ  ศุภาภิรามตา  | 
 ชินาตฺมเช  เกฺลศวิโนทนายตนฺ -  
 มตํ  หิ  สมฺยกปฺริปากลกฺษณมฺ  ||4|| 

เกฺลศวิโนทนา  โพธิสตฺตฺวสฺย  ปฺรศมะ  |  ตตฺปริปาโก’ ป  การณตะ  สฺวภาวตะ  กรฺมตศจฺ  
ปริทีปตะ  |  อินฺทฺริยาณํา  สฺมฺฤติสํปฺรชนฺยาภฺยํา  สุสํวฺฤติะ  การณมฺ | กฺลิษฺฏวิตรฺกวรฺชนา  สฺวภาวะ  |  
ปฺรติปกฺษภาวนายํา  นิรนฺตรายตฺวํ  กุศลาภิรามตา  จ  กรฺม  | 

กฺฤปาปริปากลกฺษณมธิกฺฤตยฺ  โศฺลกะ  | 

 กฺฤปา  ปฺรกฺฤตฺยา  ปรทุะขทรฺศนํ   
 นิหีนจติฺตสฺย  จ  สํปฺรวรฺชนมฺ  | 
 วิเศษคตวฺํ  ชคทคฺรชนฺมตา  
 ปรานุกมฺปาปริปากลกฺษณมฺ  ||5|| 

สฺวปฺรกฤตฺยา  จ  โคตฺเรณ  ปรทุะขทรฺศเนน  นิหีนยานปริวรฺชนตยา  จ  ปริปจฺยต  อิติ             
การณมฺ  |  วิเศษคามิตฺวํ   ปริปากวฺฤทฺธิคมนาตฺ   สฺวภาวะ  |  สรฺวโลกเศฺรษฺาตฺมภาวตา  กรฺม                
อวินิวรฺตนียภูเมา   | 

กฺษานฺติปริปากลกฺษณมารภยฺ  โศฺลกะ  | 

 ธฺฤติะ  ปฺรกฺฤตฺยา  ปฺรติสํขฺยภาวนา   
 สุทุะขศีตาทฺยธิวาสนา สทา  | 
 วิเศษคามิตวฺศภุาภิรามตา   
 มตํ  กฺษมายาะ  ปริปากลกฺษณมฺ  ||6|| 

 ธฺฤติะ  สหนํ กษฺานฺติริติ ปรฺยายาะ  ตตตฺปริปาเก  โคตฺรํ  ปฺรติสํขฺยานํ  ภาวนา จ การณมฺ |   
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ตีวฺราณํา  ศีตาทิทุะขานามธิวาสนาสฺวภาวะ |  กฺษมสฺย  วิเศษคามิตฺวํ  กุศลาภิรามตา  จ  กรฺม  | 

เมธาปริปากมารภฺย  โศฺลกะ | 

 วิปากศุทฺธิะ  ศรฺวณาทยฺโมษตา   
 ปฺรวิษฺฏตา  สูกฺตทุรูกฺตโยสฺตถา  | 
 สฺมฺฤเตรฺมหาพุทฺธฺยุทเย  จ  โยคฺยตา   
 สุเมธตายาะ  ปริปากลกฺษณมฺ  ||7|| 
 

ตตฺร  เมธานุกูลา วิปากวิศุทฺธิะ  การณมฺ | ศฺรุตจินฺติตภาวิตจิรกฺฤตจิรภาษิตานามสํโมษตา  
สุภาษิตทุรฺภาษิตารฺถสุปฺรวิษฺฏตา จ สฺมฺฤเตรฺเมธาปริปากสฺวภาวะ| โลโกตฺตรปฺรชฺโตฺปาทนโยคฺยตา  
กรฺม  | 

พลวตฺวปฺรติลมฺภปริปากมารภฺย  โศฺลกะ  | 

 ศุภทฺวเยน  ทวฺยธาตุปุษฺฏตา  ผโลทเย  จาศฺรยโยคฺยตา   ปรา  | 
 มโนรถาปฺติรฺชคทคฺรภูตตา  พโลปลมฺเภ  ปริปากลกฺษณมฺ  ||8|| 

ตตฺร  ปุณฺยชฺานทฺวเยน  ตสฺย  ปุณยฺชฺานทฺวยสฺย  พีชปษฺุฏตา  ตตฺปริปาเก  การณมฺ  |   
อธิคมํ  ปฺรตฺยาศฺรยโยคฺยตา  ตตฺปริปากสฺวภาวะ |  มโนรถสํปตฺติรฺชคทครฺภูตตา  จ  กรฺม  | 

อหารฺยตาปริปากมารภฺย  โศลฺกะ  | 

 สุธรฺมตายุกฺติวจิารณศโย   
 วิเศษลาภะ  ปรปกฺษทูษณมฺ  | 
 ปุนะ  สทา  มานิรนฺตรายตา   
 อหารฺยตายาะ   ปริปากลกฺษณมฺ  ||9|| 

ตตฺปริปากสฺย  สทฺธรฺเม  ยุกฺติวิจารณกฺฤต  อาศยะ  การณมฺ  |  มารนิรนฺตรายตา  สฺวภาโว  
ยทา  มาโร  น  ปุนะ  ศกฺโนตฺยนฺตรายํ  กรฺตุมฺ  |  วิเศษาธิคมะ  ปรปกฺษทูษณํ  จ  กรฺม  | 

ปฺรหาณิกางฺคสมนฺวาคมปริปากมธิกฺฤตฺย  โศฺลกะ  | 

 ศุภาจโย’ถาศฺรยยตนฺโยคฺยตา   
 วิเวกโตทคฺรศุภาภิรามตา  | 
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 ชินาตฺมเธ  หฺยงฺคสมนฺวเย  ปนุ- 
 รฺมตํ  หิ  สมฺยกฺปริปากลกฺษณมฺ  ||10|| 

ตตฺปริปากสฺย  การณํ  กุศลมูโลปจยะ  | อาศฺรยสฺย วีรฺยารมฺภกฺษมตฺวํ  สฺวภาวะ |                    
วิเวโกตฺกฺฤษฺฏตา  กุศลาภิรามตา  จ  กรฺม  | 

นววิธาตฺมปริปากมาหาตฺมยฺมารภฺย  โศฺลกะ  | 

 อิติ  นววิธวสตฺุปาจิตาตฺมา   
 ปรปริปาจนโยคฺยตามุเปตะ  | 
 ศุภ[ธรฺม]มยสตตปฺรวรฺธิตาตฺมา  
 ภวติ  สทา  ชคโต’คฺรพนฺธุภูตะ ||11|| 
 

ทฺวิวิธํ  ตนฺมาหาตฺมฺยมฺ | ปรปริปาเก  ปฺรติศรณตฺวมฺ |  สตตํ  ธรฺมกายวฺฤทฺธิศฺจ  |  ตต  เอว  
ชคโต’คฺรพนฺธุภูตะ | 

สตฺตฺวปริปากวิภาเค  เอกาทศ  โศฺลกาะ  | 

วฺรเณ’ป  โภชฺเย  ปริปาก  อิษยฺเต  ยไถว  ตตสฺฺราวณโภคโยคฺยตา  | 
ตถาศรเย’สฺมินฺทฺวยปกฺษศานฺตตา[ตํา] ตโถปโภคตฺวศุศานฺตปกฺษตา[มุศนฺติปกวฺตามฺ ||12|| 

อเนน  ปริปากสฺวภาวํ  ทรฺศยติ  |  ยถา  วฺรณสฺย  สฺราวณโยคฺยตา  ปริปากะ |  โภชนสฺย  จ  
โภคโยคฺยตา  | เอวํ  สตฺตฺวานามาศฺรเย  วฺรณโภชนสฺถานีเย  สฺราวณสฺถานียํ  วิปกฺษศมนมฺ |               
โภคสฺถานียศฺจ  ปรฺติปกฺโษปโภคะ | ตทฺโยคฺยตา  อาศฺรยสฺย  ปริปาก  อิติ  | วิปากฺษปฺรติปกฺษาวตฺร  
ปกฺษทฺวยํ  เวทิตวฺยมฺ  | 

ทฺวิตียโศฺลกะ  | 

 วิปาจโนกฺตา  ปริปาจนา  ตถา   
 ปริปาจนา  จาปฺยนุปาจนาปรา  | 
 สุปาจนา[จา]ปฺยธิปาจนา  มตา   
 นิปาจโนตฺปาจนนา  จ  เทหษิุ  ||13|| 
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อเนน  ปริปากปฺรเภทํ  ทรฺศยติ |   เกฺลศวิคเมน  ปาจนนา [ปาจนา?] วิปาจนา  |   สรฺวโต  
ยานตฺรเยณ  ปาจนา  ปริปาจนา |   พาหฺยปริปากวิศิษฺฏตฺวาตฺ  ปฺรกฺฤษฺฏา  ปาจนา  ปฺรปาจนา  |           
ยถาวิเนยธรฺมเทศนาตฺตทนุรูปา  ปาจนา  อนุปาจนา  | สตฺกฺฤตฺย ปาจนา  สุปาจนา | อธิคเมน ปาจนา 
อธิปาจนา  อวิปรีตารฺเถน  |   นิตฺยา  ปาจนา  นิปาจนา  อปริหาณียารฺเถน |   กฺรเมโนตฺตโรตฺตรปาจนา  
อุตฺปาจนา  |  อิตฺยยมษฺฏปฺรการะ  ปรปริปากปฺรเภทะ  | 

ตฺฤตียจตุรฺเถา  โศฺลเกา  | 

 หิตาศเยเนห  ยถา  ชินาตฺมโช   
 วฺยวสฺถิตะ  สรฺวชคทฺวิปาจยนฺ  | 
 ตถา  น  มาตา  น  ปตา  น  พนฺธวะ   
 สุเตษุ  พนฺธุษวฺป  สุวฺยวสฺถิตาะ  ||14|| 
 ตถาชโน  นาตฺมนิ  วตฺสโล  มตะ   
 กุโต’ป  สุสฺนิคฺธปารศฺรเย  ชเน  | 
 ยถา  กฺฤปาตฺมา  ปรสตฺตฺววตสฺโล   
 หิเต  สุเข  ไจว  นิโยชนานฺมตะ  ||15|| 
 

อาภฺยํา  กึ  ทรฺศยติ | ยาทฺฤเศนาศเยน โพธิสตฺตฺวะ สตฺตฺวานฺปริปาจยติ  ตมาศยํ ทรฺศยติ  |  
มาตาปตฺฤพานฺธวาศยวิศิษฺฏํ  โลกาตฺมวาตฺสลฺยวิศิษฺฏํ  จ  หิตสุขสํโยชนาตฺ  |  อาตฺมวตฺสลสฺตุ             
โลก  อาตฺมานํ  หิเต  จ  สุเข  จ  สํนิโยชยติ  | 

   อวศิษฺไฏะ โศฺลไกรฺเยน ปฺรโยเคณ สตฺตฺวานฺปริปาจยติ ตํ ปารมิตา ปฺรติปตฺตฺยา สํทรฺศยติ  | 

ยาทฺฤเศน  ทาเนน  ยถา  สตตฺฺวานฺปริปาจยติ  ตทารภฺย  โศฺลกะ  | 

 น  โพธิสตฺตฺวสฺย  ศรีรโภคโยะ  ปเรษฺวเทย ํ ปุนรสฺติ  สรฺวถา  | 
 อนุครฺเหณ  ทวฺิวิเธน  ปาจยนฺ  ปรํ  สไมรฺทานคุไณรณฺ  ตฺฤปฺยเต  ||16|| 

ตฺริวิเธน  ทาเนน  ปาจยติ | สรฺวสฺวศรีรโภคทาเนน  อวิษมทาเนน  อตฺฤปฺติทาเนน  จ  |  
กถํ  ปริปาจยติ |   ทฺฤษฺฏธรฺมสํปรายานุคฺรเหณ  |  อวิฆาเตเนจฺฉาปริปูรฺณาตฺ[ปูรณาตฺ  | อนาคเตน  
[เตน]  จ  สํคฺฤหฺย  กุศลปฺรติษฺาปนาตฺ  | 

ยาทฺฤเศน  ศีเลน  ยถา  สตฺตฺวานฺปริปาจยติ  ตทารภฺย  โศฺลกะ  | 
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 สทา  ปฺรกฺฤตฺยาธฺยวิหึสกะ  สฺวยํ   
 รโต’ปฺรมตฺโต’ตฺร  ปรํ  นิเวศยนฺ  | 
 ปรํปรานุคฺรหกฺฤทูทฺวิธา  ปเร   
 วิปากนษิฺยนฺทคุเณน  ปาจกะ  ||17|| 

ปฺจวิเธน  ศีเลน  |  ธฺรุวศีเลน  ปฺรกฺฤติศีเลน  ปริปูรฺณศีเลนาธฺยวิหึสกตฺวาตฺ  |  ปริปูรฺโณ  
หฺยวิหึสโก’ธฺยวิหึสโก  ทศกุศลกรฺมปถปริปูริตะ | ยโถกฺตํ ทวิตียายํา  ภูเมา | อธิคมศีเลน สฺวยํรตตยา  
นิรนฺตราสฺขลิตศีเลน  จาปฺรมตฺตตยา |  กถํ  จ  ปริปาจยติ |   ศีเล  สํนิเวศนาตฺ  |  ทฺวิธานุคฺรหกฺริยยา  
ทฺฤษฺฏธรฺเม  สํปราเย  จ |  สํปรายานุคฺรหํ  ปเรษุ  วิปากนิษฺยนฺทคุณาภฺยํา  ปรํปรยา  กโรติ  |  ตทฺ-      
วิปากนิษฺยนฺทโยรนฺโยนฺยานุกูลฺเยนาวฺยวจฺเฉทาตฺ  | 

ยาทฺฤศฺยา  กษฺานฺตฺยา  ยถา  สตฺตฺวานฺปริปาจยติ  ตทารภยฺ  โศฺลกะ  | 

 ปเร’ปการิณยฺปุการิพุทฺธิมานฺ   
 ปฺรมรฺษยนฺนุครฺมป  วฺยติกฺรมมฺ  | 
 อุปายจิตฺไตรปการมรฺษไณะ   
 ศุเภ  สมาทาปยเต’ปการิณะ  ||18|| 

อปการิณิ  ปเร อุปการิพุทฺธฺยา ปฺรคาฒาปการมรฺษณกฺษานฺตฺยา  ปริปาจยติ | อุปการิพุทฺธิ-
ตฺวํ  ปุนะ กฺษานฺติปารมิตาปริปูรฺยานุกูลฺยวฺฤตฺติตา เวทิตวฺยมฺ | กถํ  ปริปาจยติ | ทฺฤษฺฏธรฺมานุคฺรเหณ  
จาปการมรฺษณาตฺ  |  สํปรายานุคฺรเหณ  โจปายชฺสฺไตรปการมรฺษไณราวชฺรฺยาปการิณํา  กุศเล          
สมาทาปนาตฺ  | 

ยาทฺฤเศน  วีรฺเยณ  ตถา  สตตฺฺวานฺปริปาจยติ  ตทารภฺย  โศฺลกะ  | 

 ปุนะ  ส  ยตนฺํ  ปรมํ  สมาศฺริโต   
 น  ขิทฺยเต  กลฺปสหสฺรโกฏิภิะ  | 
 ชินาตฺมชะ  ส[ตฺตฺว]คณํ   
 ปฺรปาจยนฺปไรกจิตฺตสฺย  ศภุสฺย  การณาตฺ  ||19|| 

อธิมาตฺรทีรฺฆกาลาเขเท วีรฺเยณ ทีรฺฆกาลาเขทิตฺวมนนฺตสตฺตฺวปริปาจนาตฺ | ปไรก
จิตฺตสฺย กุศลสฺยารฺเถ  กลฺปสหสฺรโกฏิภิรเขทาตฺ  |  อต  เอโวกฺตํ  ภวติ  ยถา  ปริปาจยติ | กุศลจิตสํนิ
โยชนาตฺ  ทฺฤษฺฏธรฺมสํปารายานุคฺรเหเณติ  | 
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ยาทฺฤเศน  ธฺยาเนน  ยถา  สตตฺฺวานฺปริปาจยติ  ตทารภฺย  โศฺลกะ | 

 อศิตฺวมาคมฺย  มนสฺยนุตฺตรํ   
 ปรํ  สมาวรฺชยเต’ ตฺร  ศาสเน  | 
 นิหตฺย  สรวฺามวมานกามตํา   
 ศุเภน  สํวรฺธยเต  จ  ตํ  ปุนะ  ||20|| 
 

ปฺราปฺตานุตฺตรวศิตฺเวน ธฺยาเนน  นิรามิเษณ  จ  นิหตสรฺวาวมานาภิลาเษณ  ปริปาจยติ | 
พุทฺธศาสเน  ปรสฺยาวรฺชนาทาวรฺชิตสฺย  จ  กุศลธรฺมสํวรฺธนาตฺ  ปริปาจยติ  | 

ยาทฺฤศฺยา  ปฺรชฺา  ยถา  สตฺตฺวานฺปริปาจยติ  ตทารภฺย  โศฺลกะ  | 

 ส  ตตฺวภาวารถฺนเย  สุนิศฺจิตะ  กโรติ  สตฺตวฺานฺสุวนิีต  สํศยานฺ  | 
 ตตศฺจ  เต  ตชฺชินศาสนาทราทฺ  วิวรฺธยนฺเต  สฺวปรํ  คุไณะ  ศุไภะ  ||21|| 

ส  โพธิสตฺตฺวสฺตตฺตวารฺถนเย  จาภิปฺรายารฺถนเย  จ  สุวนิศฺจิตยา  ปฺรชฺยา  ปริปาจยติ  | 
กถํ  ปริปาจยติ    สตฺตฺวานํา สํศยวินยนาตฺ | ตตศฺจ  ศาสนพหุมานาตฺเตษามาตฺมปรคุณสํวรฺธกตฺเวน |  

นิย [ค] มน  โศฺลกะ | 

 อิติ  สุคติคเตา  ศุภตฺรเย  วา  ชคตขิลํ  กฺฤปยา  ส  โพธิสตฺตฺวะ  | 
ตนุปรมวิมธฺยมปฺรกาไรรฺวินยติ  โลกสมานภาวคตยฺา  ||22|| 

อเนน  ยตฺร  จ  วินยติ | สุคติคมเน  ยานตฺรเย  วา |  ยจฺจ  วินยติ, ชคทขิลมฺ |  เยน  จ วนิยต,ิ  
กฺฤปยา | ยศฺจ  วินยติ, โพธิสตฺตฺวะ |  ยาทฺฤไศศฺจ  ปริปาจนปฺรกาไระ, ตนุปรมวิมธฺยมปฺรกาไระ |  
ยาวนฺตํ  จ  กาลํ, ตตฺปริทีปนาตฺ  สมาเสน ปริปากมาหาตฺมฺยํ  ทรฺศยติ |  ตตฺร  ตนุะ  ปฺรกาโร’ธิมุกฺติ- 
จรฺยาภูเมา  โพธิสตฺตฺวสฺย  ปรโม’ษฺฏมฺยาทิษุ  วิมธฺยมะ  สปฺตสุ  เวทิตวฺยะ | ยาวลฺโลกสฺย  ภาวสฺตตฺ-
สมานยา  คตฺยา  อตฺยนฺตมิตฺยรฺถะ  | 

|| มหายานสูตรฺาลํกาเร  ปริปากาธิกาโร’ษฺฏมะ || 
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นวโม’ธิการะ 

 สรฺวาการชฺตายํา  เทฺวา  โศลฺเกา |  ตฺฤตียสฺตโยเรว  นิรฺเทศภูตะ | 

 อเมไยรฺทุษกฺรศไตรเมไยะ  กศุลาจไยะ  | 
 อปฺรเมเยณ  กาเลน  อเมยาวรณกฺษยาตฺ  ||1|| 
 สรฺวการชฺตาวาปฺติะ  สรฺวาวรณนิรฺมลา  | 
 วิวฺฤตา รตฺนเปเฏว พุทฺธตฺวํ  สมุทาหฺฤตมฺ  ||2|| 
 กฤตฺวา  ทุษกฺรมทฺภุตํ  ศฺรมศไตะ  สํจิตยฺสรฺวํศุภํ   
 กาเลโนตฺตมกลฺปยานมหตา  สรฺวาวฺฤตีนํา  กฺษยาตฺ  | 
 สูกฺษฺมสฺยาวรณสฺย  ภูมษิุ  คตสฺโยตฺปาฏนาทฺ    พุทฺธตา 
 รตฺนานามิว  สา  ปฺรภาวมหตาํ  เปฏา  สมุทฺธาติ[ฏิ?]ตา  ||3|| 

สมุทาคมตะ  สฺวภาวต  เอาปมฺยตศฺจ พุทฺธตฺวมุทฺภาวิตมฺ  |  ยาวทฺภิรฺทุษฺกรศไตรฺยาวทฺภิะ  
กุศลสํภาไรรฺยาวตา  กาเลน  ยาวตะ  เกฺลศชฺเยาวรณสฺย  ปฺรหาณาตฺสมุทาคจฺฉติ,  อยํ  สมุทาคมะ |   
สรฺวาการชฺตาวาปฺติะ  สรฺวาวรณนิรฺมลา  สฺวภาวะ  |  วิวฺฤตารตฺนเปฏา  ตเทาปมฺยมฺ  | 

ตสฺไยว  พุทฺธตฺวสฺยาทวฺยลกษฺเณ  สานภุาเว    เทฺวา  โศฺลเกา  | 

 สรฺวธรฺมาศฺจ  พุทฺธตฺวํ  ธรฺโม  ไนว  จ  กศจฺน  | 
 ศุกฺลธรฺมมยํ  ตจฺจ  น จ  ไตสฺตนฺนิรูปฺยเต  ||4|| 
 ธรฺมรตฺนนิมิตฺตตฺวาลฺลพฺธรตฺนากโรปมมฺ  | 
 ศุภสสฺยนิมิตฺตตฺวาลฺลพฺธเมโฆปมํ  มตมฺ  ||5|| 

สรฺวธรฺมาศฺจ พุทฺธตฺวํ ตถตายา อภินนฺตฺวาตฺตทฺวิศุทฺธิปฺรภาวิตตฺวาจฺจ | พุทฺธตฺวสฺย น จ      
กศฺจิทฺธรฺโม’สฺติ | ปริกลฺปเตน ธรฺมสฺวภาเวน ศุกฺลธรฺมมยํ จ พุทฺธตฺวํ, ปารมิตาทีนํา กุศลานํา          
ตทฺภาเวน ปริวฺฤตฺเตะ | น จ ไตสฺตนฺนิรฺทิศฺยเต ปารมิตาทีนํา ปารมิตาทิภาเวนาปรินิษฺปตฺเต-              
ริทมทฺวยลกฺษณมฺ | รตฺนากรเมโฆปมตฺวมนุภาวะ เทศนาธรฺมรตฺนานํา ตตฺปฺรภวตฺวาตฺ,                
กุศลสสฺยานํา จ วิเนยสํตานเกฺษเตฺรษุ | 

 พุทฺธตฺวํ  สรฺวธรฺมะ  สมุทิตมถ  วา  สรฺวธรฺมวฺยเปต ํ
โปฺรทภฺูเตรฺธรฺมรตฺนปฺรตตสุมหโต  ธรฺมตฺนากราภมฺ  | 
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 ภูตานํา  ศุกฺลสสฺยปฺรสวสุมหโต  เหตุโต  เมฆภูต ํ
 ทานาทฺธรฺมามฺพุวรฺษปฺรตตสวุิหิตสฺยากฺษยสฺย  ปฺรชาสุ  ||6|| 
 

อเนน  ตฺฤตีเยน  โศฺลเกน  ตเมวารฺถํ  นิรฺทิศติ | สุมหตะ  ปฺรตตสฺย  ธรฺมรตฺนสฺย                 
โปฺรทฺภูเตรฺนิมิตฺตตฺวาทฺรตฺนากราภมฺ,  ภูตานํา  มหตะ  ศุกฺลสสฺยปฺรสวเหตุตฺวานฺเมฆภูตมฺ | มหตะ        
สุวิหิตสฺยากฺษยสฺย  ธรฺมามฺพุวรฺษสฺย  ทานาตฺ  ปฺรชาสฺวิตฺยยมตฺร  ปทวิคฺรโห  เวทิตวฺยะ  | 

ตสฺไยว  พุทฺธตฺวสฺย  ศรณตวฺานุตฺตรฺเย  ปฺจ  โศฺลกาะ  | 

 ปริตฺราณํ  หิ  พุทฺธตฺวํ  สรฺวเกฺลศคณาตฺสทา  | 
 สรฺวทุศฺจริเตภยฺศฺจ  ชนฺมมรณโต’ป  จ  ||7|| 

อเนน สํกฺเษปตะ  เกฺลศกรฺมชนฺมสํเกฺลศปริตฺราณารฺเถน  ศรณตฺวํ  ทรฺศยติ  | 

 อุปทฺรเวภยฺะ  สรฺเวภโย  อปายาทนุปายตะ  | 
 สตฺกายาทฺธีนยานาจฺจ  ตสฺมาจฺฉรณมุตฺตมม ฺ ||8|| 

อเนน  ทฺวิตีเยโนปทฺรวาทิปริตฺราณาทฺวิสฺตเรณ  |  ตตฺร   สรฺโวปทฺรวปริตฺราณตฺวํ               
ยทฺ  พุทฺธานุภาเวน อนฺธาศฺจกฺษูษิ  ปฺรติลภนฺเต,  พธิราะ  โศฺรตฺรํ,  วิกฺษิปฺตจิตฺตาะ  สฺวสฺถจิตฺตมีตยะ  
ศามฺยนฺตีตฺเยวมาทิ  |  อปายปริตฺราณตฺวํ  พุทฺธปฺรภยา  ตทฺคตานํา  โมกฺษณาตฺ,  ตทคมเน  จ                  
ปฺรติษฺาปนาตฺ  |  อนุปายปริตฺราณตฺวํ  ตีรฺถิกทฺฤษฺฏิวฺยุตฺถาปนาตฺ  |  สตฺกายปริตฺราณตฺวํ  ยานทฺวเยน  
ปรินิรฺวาปณาตฺ  |   

หีนยานปริตฺราณตฺวมนิยตโคตฺราณํา  มหายาไนกายนีกรณาตฺ  | 

 ศรณมนุปมํ  ตจฺเฉฺรษฺพุทฺธตฺวมิษฺฏํ   
 ชนนมรณสรฺวเกฺลศปาเปษุ รกฺษา  |   
 วิวิธภยคตานํา  สรฺวรกฺษาปยานํ   
 ปฺรตตวิวิธทุะขาปายโนปายคานามฺ  ||9|| 

อเนน  ตฺฤตีเยน  ตสฺไยว  ศรณตฺวสฺยานุปมเศฺรษฺสฺย  จานุตฺตรฺยํ  เตไนวารฺเถน  ทรฺศยติ |    
 เพาทไฺธรฺธรฺไมรฺยจจฺ  สุสํปูรฺณศรีรํ  ยตฺสทธฺรฺเม  เวตฺติ จ สตฺตฺวานฺปฺรวิเนตุมฺ  | 
 ยาตํ ปารํ ยตฺกฤฺปยา  สรฺวชคตฺสุ ตทฺ พุทฺธตฺวํ เศฺรษฺมิหตยฺ[ํเหษฺฏํ] ศรณา

นามฺ ||10||  
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 อเนน  จตุรฺเถน  ไยะ  การไณสฺตตฺตถานุตฺตรํ  ศรณํ  ภวติ  ตตฺสํทรฺศยติ  | เพาทฺไธรฺธรฺ
ไม-รฺพลไวศารทฺยาทิภิะ  สุสํปูรฺณสฺวภาวตฺวาตฺ  สฺวารฺถนิษฺามธิกฺฤตฺย  สทฺธรฺมสตฺตฺววินโยปายชฺ
า-นาตฺ  กรุณาปารคมนาจฺจ  ปรารฺถนิษฺามธิกฺฤตฺย  | 

 อาโลกาตฺ[กาลาตฺ]  สรฺวสตฺตฺวานํา  พุทฺธตวฺ ํ ศรณํ  มหตฺ  | 
 สรฺววฺยสนสํปตฺติวฺยาวฺฤตฺตฺยภฺยุทเย  มตมฺ  ||11|| 

อเนน  ปฺจเมน  โศฺลเกน  ยาวนฺตํ  กาลํ  ยาวตํา  สตฺตฺวานํา  ยตฺรารฺเถ  ศรณํ  ภวติ               
ตตฺสมาเสน  ทรฺศยติ  |  ยตฺรารฺเถ  อิติ  สรฺววฺยสนวฺยาวฺฤตฺเตา  จ  | 

อาศฺรยปราวฺฤตฺเตา  ษฏ  โศฺลกาะ | 

 เกฺลศชฺเยวฺฤตฺตีนํา  สตตมนุคตํ  พีชมุตฺกฤฺษฺฏกาลํ   
 ยสฺมินฺนสฺตํ  ปรฺยาตํ  ภวติ  สุวิปุไละ  สรฺวหานิปฺรกาไระ  | 
 พุทฺธตฺวํ  ศุกฺลธรฺมปฺรวรคุณยุตา  อา[จา]ศฺรยสฺยานฺยถาปตฺิ  - 
 สฺตตฺปฺราปฺติรฺนิรฺวิกลฺปาทฺวษิยสุมหโต  ชฺานมารฺคาตฺสุศุทฺธาตฺ  ||12|| 

อเนน  วิปกฺษพีชวิโยคตะ  ปฺรติปกฺษสํปตฺติโยคตศฺจาศฺรยปริวฺฤตฺติ  ปริทีปตา  |  ยถา  จ  
ตตฺปฺราปฺติรฺทฺวิวิธมารฺคลาภาตฺ |  สุวิศุทฺธโลโกตฺตรชฺานมารฺคลาภาตฺ |  ตตฺปฺฤษฺลพฺธานนฺตชฺเ-
ยวิษยชฺานมารฺคลาภาจฺจ  |  อุตฺกฺฤษฺฏกาลมิตฺยนาทิกาลํ  |  

สุวิปุไละ  สรฺวหานิปฺรกาไรรติิ  ภูมิปฺรกาไระ  | 

 สฺถิตศฺจ  ตสฺมินฺส  ตถาคโต  ชคนฺมหาจเลนทฺฺรสฺถ  อิวาภฺยทุีกฺษเต  | 
 ศมาภิรามํ  กรูณายเต  ชนมฆา[ ภวา]ภิราเม’นฺยชเน  ตุ  กา  กถา  ||13|| 

  อเนน  ทฺวิตีเยนานฺยาศฺรยปราวฺฤตฺติภฺยสฺตทฺวิเศษํ ทรฺศยติ  |  ตตฺสฺโถ  หิ  มหาจเลนฺทฺรสฺถ  
อิว  ทูรานฺตรนิกฺฤษฺฏํ  โลกํ  ปศฺยติ  |   

ทฺฤษฺฏวา  จ  กรูณายเต  ศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺธานป  ปฺราเคว  ตทนฺยาน  | 
 ปฺรวฺฤตฺติรูทฺวฤิตฺติรวฺฤตฺติราศฺรโย  นิวฺฤตฺตริาวฺฤตฺติรโถ  ทฺวยา’ทฺวยา | 
 สมาวิศิษฺฏา  อป  สรฺวคาตฺมิกา ตถาคตานํา  ปริวฺฤตฺติริษฺยเต  ||14|| 

อเนน  ตฺฤตีเยน  ตทฺทศปฺรเภทํทรฺศยติ  |  สา  หิ  ตถาคตานํา  ปริวฺฤตฺติะ  ปรารฺถวฺฤตฺติริติ  
ปฺรวฺฤตฺติะ  |  สรฺวธรฺมวิศิษฺฏตฺวาทุตฺกฺฤษฺฏา  วฺฤตฺติริตฺยุทฺวฺฤตฺติะ | สํเกฺลศเหตาววฺฤตฺติะ | อาศฺรย          
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อิติ  โย’เสา  ปริวฺฤตฺตฺยาศฺรยสฺตํ ทรฺศยติ  |  สํเกฺลศานฺนิวฺฤตฺติโต  นิวฺฤตฺติะ |  อาตฺยนฺติกตฺวาทายตา 
วฺฤตฺติริตฺยาวฺฤตฺติะ |  อภิสํโพธิปรินิรฺวาณทรฺศนวฺฤตฺตฺยา  ทฺวยา วฺฤตฺติะ  |  สํสารนิรฺวาณาปฺรติษฺต- 
ตฺวาตฺสํสฺกฺฤตฺาสํสฺกฺฤตตฺเวนาทฺวยา  วฺฤตฺติะ |  วิมุกฺติสามานฺเยน  ศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺธสมา  วฺฤตฺติะ  |  
พลไวศารทฺยาทิภิะ  พุทฺธธรฺไมรฺรสมตฺวาทฺวิศิษฺฏา  วฺฤตฺติะ  |   

สรฺวยาโนปเทศคตตฺวาตฺสรฺวคตาวฺฤตฺติะ  | 
 ยถามฺพรํ  สรฺวคตํ  สทามตํ  ตไถว  ตตฺสรฺวคตํ  สทามตมฺ  | 
 ยถามฺพรํ  รูปคเณษุ  สรฺวคํ  ตไถว  ตตฺสตฺตฺวคเณษุ  สรฺวคม ฺ ||15|| 

อเนน  จตุรฺเถน  ตตฺสฺวภาวสฺย   พุทฺธตฺวสฺย  สรฺวคตฺวํ  ทรฺศยติ  |  อากาศสาธมฺรฺเยโณทฺ-      
ทศนิรฺเทศตะ  ปูรฺวาปรารฺธามฺยามฺ  |  สตฺตฺวคเณษุ  สรฺวคตตฺวํ  พุทฺธตฺวสฺยาตฺมตฺเวน  สรฺวสตฺตฺโวป-
คมเน  ปรินิษฺปตฺติโต  เวทิตวฺยมฺ  | 

 ยโถทภาชเน  ภินฺเน  จนฺทฺรพิมฺพํ  น  ทฺฤศยเต  | 
 ตถา ทุษฺเฏษุ  สตฺตฺเวษ ุ พุทฺธพิมฺพํ  น  ทฺฤศยฺเต  ||16|| 

อเนน  ปฺจเมน  สรฺวคตตฺเว’ปฺยภาชนภูเตษุ  สตฺตฺเวษุ  อพุทฺธพิมฺพทรฺศนํ  ทฺฤษฺฏานฺเตน  
สาธยติ  | 

 ยถาคฺนิชฺรฺวลเต’นฺยตฺร  ปนุรนฺยตฺรศามฺยติ  | 
 พุทฺเธษฺวป  ตถา  เชฺยํ  สํทรฺศนมทรฺศนมฺ  ||17|| 

อเนน  ษษฺเน  พุทฺธวิเนเยษุ  สตฺสุพุทฺโธตฺปาทาตฺตทฺทรฺศนํ  |  วินีเตษุ  ปรินิรฺวาณาตฺ-
ตททรฺศนํ  อคฺนิชฺวลนศมนสาธมฺรฺเยณ  สาธยติ  | 

อนาโภคาปฺรติปฺรสฺรพฺธพุทฺธการฺยตฺเว  จตวฺาระ  โศฺลกาะ  | 

 อฆฏิเตภฺยสฺตูรฺเยภฺโย  ยถา  สฺยาจฺฉพฺทสํภวะ  | 
 ตถา  ชิเน  วินาโภคํ  เทศนายาะ  สมุทฺภวะ  ||18|| 
 ยถา  มเณรฺวนิา  ยตฺนํ  สฺวปฺรภาว[ส]นิทรฺศนมฺ  | 
 พุทฺเธษฺวป  วนิาโภคํ  ตถา  กฺฤตฺยนิทรฺศนมฺ  ||19|| 

อาภฺยํา  โศฺลกาภฺยามนาโภเคน  พุทฺธการฺยํ  สาธยตฺยฆฏิตตูรฺยศพฺทมณิปฺรภาว [ส]-            
สาธมฺรฺเยณ  | 
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 ยถากาเศ  อวจิฉฺินฺนา  ทฺฤศฺยนฺเต  โลกตะ  กฺริยาะ  | 
 ตไถวานาสฺรเว  ธาเตา  อวิจฺฉนิฺนา  ชินกฺริยาะ  ||20|| 
 ยถากาเศ  กฺริยาณํา  หิ  หานิรภฺยุทยะ  สทา  | 
 ตไถวานาสฺรเว  ธาเตา  พุทฺธการฺโยทยวฺยยะ  ||21|| 

อาภฺยามปฺยปฺรติปฺรสฺรพฺธพุทฺธการฺยตฺวํ  พุทฺธกฺฤตฺยสฺยาวิจฺเฉทาตฺ  | อากาศ  อิว                  
โลกกฺริยาณามวิจฺเฉเท’ป  จานฺยานฺยกฺริโยทยวฺยยสฺตไถว  | 

อนาสฺรวธาตุคามฺภีรฺเย  โษฑศ  โศฺลกาะ  | 

 เปารฺวาปรฺย[า]วิศิษฺฏาป  สรฺวาวรณนิรฺมลา  | 
 นศุทฺธา  นาป  จาศุทฺธา  ตถตา  พุทฺธตา  มตา  ||22|| 

เปารฺวาปรฺเยณ [า] วิศิษฺฏตฺวานฺน ศุทฺธา | ปศฺจาตฺสรฺวาวรณนิรฺมลตฺวานฺนาศุทฺธามล-          
วิคมาตฺ  | 

 ศูนฺยตายํา  วิศทฺุธายํา   ไนราตฺมฺยานฺมารฺคลาภตะ   
 พุทฺธาะ  ศุทฺธาตฺมลาภิตฺวาตฺ  คตา  อาตฺมมหาตฺมตามฺ  ||23|| 

ตตฺร  จานาสฺรเว  ธาเตา  พุทฺธานํา  ปรมาตฺมา  นิรฺทิศฺยเต  |  กึ  การณมฺ |  อคฺรไนราตฺมฺ-         
ยาตฺมกตฺวาตฺ | อคฺรํ  ไนราตฺมฺยํ  วิศุทฺธา  ตถตา  สา จ พุทฺธานามาตฺมา  สฺวภาวารฺเถน ตสฺยํา            
วิศุทฺธายามคฺรํ  ไนราตฺมฺยมาตฺมานํ  พุทฺธา  ลภนฺเต  ศุทฺธมฺ  |  อตะ  ศุทฺธาตฺมลาภิตฺวาตฺ  พุทฺธา           
อาตฺมมาหาตฺมฺยํ  ปฺราปฺตา  อิตฺยเนนาภิสํธินา  พุทฺธานามนาสฺรเว  ธาเตา  ปรมาตฺมา  วฺยวสฺถาปฺยเต  | 

 น  ภาโว  นาป  จาภาโว  พุทธฺตฺวํ  เตน  กถฺยเต  | 
 ตสฺมาทฺพุทฺธตถาปฺรศฺเน  อวยฺากฺฤตนโย  มตะ  ||24|| 

เตไนว  การเณน  พุทฺธตฺวํ  น ภาว  อุจฺยเต, ปุทฺคลธรฺมาภาวลกฺษณตฺวาตฺตทาตฺมกตฺวาจฺจ  
พุทฺธตฺวสฺย  |  นาภาว  อุจฺยเต  ตถตาลกฺษณภาวาตฺ  |  อโต  พุทฺธสฺย  ภาวาภาวปฺรศฺเน, ภวติ  ตถาคตะ  
ปรํ  ปรณานฺน  ภวตีตฺเยวมาทิรวฺยากฺฤตนโยมตะ  | 

 ทาหศานฺติรฺยถา  โลเห  ทรฺศเน  ติมิรสฺย  จ  | 
 จิตฺตชฺาเน  ตถา  เพาทฺเธ  ภาวาภาโว  น  ศสฺยเต  ||25|| 
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ยถา  จ  โลเห  ทาหศานฺติรฺทรฺศเน  จ  ติมิรเมต[?]สฺย  ศานฺติรน  ภาโว  ทาหติมิรโยรภาว-
ลกฺษณตฺวาตฺ  |  นาภาวะ  ศานฺติลกฺษเณน  ภาวาตฺ  | เอวํ  พุทฺธานํา  จิตฺตชฺาเน จ ทาหติมิรสฺถานียโย  
ราคาวิทฺยโยะ  ศานฺติรฺน  ภาวะ  ศสฺยเต  ตทภาวปฺรภาวิตตฺวาจฺเจตะ  ปฺรชฺาวิมุกฺตฺยา  นาภาวสฺเตน  
เตน  วิมุกฺติลกฺษเณน  ภาวาตฺ  | 

 พุทฺธานามมเล  ธาเตา  ไนกตา  พหุตา  น  จ  | 
 อากาศวทเทหตฺวาตฺปูรฺวเทหานุสารตะ  ||26|| 

พุทฺธานามนาสฺรวธาเตา  ไนกตฺวํ  ปูรฺวเทหานุสาเรณ | น  พหุตฺวํ  เทหาภาวาทากาศวตฺ  |    

 พลาทิพุทฺธธรฺเมษุ  โพธี   รตฺนากโรปมา  | 
 ชคตฺกุศลสสฺเยษุ  มหาเมโฆปมา  มตา  ||27|| 
 ปุณฺยชฺานสุปูรฺณตฺวาตฺปูรฺณจนฺโทฺรปมา  มตา  | 
 ชฺานาโลกกรตฺวาจฺจ  มหาทติฺโยปมา  มตา  ||28|| 
 

เอเตา  รตฺนากรเมโฆปมตฺเว  ปูรฺณจนฺทฺรมหาทิตฺโยปมตฺเว  จ  โศฺลเกา  คตารฺเถา  | 

 อเมยา  รศฺมโย  ยทฺวทวฺฺยามิศรฺา  ภานุมณฑฺเล  | 
 สไทกการฺยา  วรฺตนฺเต  โลกมาโลกยนฺติ   จ  ||29|| 
 ตไถวานาสฺรเว  ธาเตา  พุทฺธานามปฺรเมยตา  | 
 มิศฺไรกการฺยา  กฺฤตฺเยษุ  ชฺานาโลกกรามตา  ||30|| 

เอเกน วฺยามิศฺรรศฺมฺเยกการฺยสฺโยปมตยา  สาธารณกรฺมตํา  ทรฺศยติ | รศฺมีนาเมกการฺยตฺวํ   
ปาจนโศษณสมานการฺยตฺวาทฺเวทิตวฺยํ | ทฺวิตีเยนานาสฺรเว ธาเตา มิศฺไรกการฺยตฺวํ นิรฺมาณาทิ-            
กฺฤตฺเยษุ  | 

 ยไถกรศฺมินะิสาราตฺ  สรฺวรศฺมิวินิะสฺฤติะ  | 
 ภาโนสฺตไถว  พุทฺธานํา  เชฺยา  ชฺานวินิะสฺฤติะ  ||31|| 

เอกกาเล  สรฺวรศฺมิวินิะสฺฤตฺยา  ส จ  [สห?]พุทฺธานาเมกกาเล  ชฺานปฺรวฺฤตฺตึ ทรฺศยติ  |  

 ยไถวาทิตยฺรศมฺีนํา  วฺฤตฺเตา  นาสฺติ  มมายิตมฺ  | 
 ตไถว  พุทฺธชฺานานํา  วฺฤตเฺตา  นาสฺติ  มมายิตมฺ  ||32|| 
 ยถา  สูรฺไยกมกฺุตาไภ  รศฺมภิรฺิภาสฺยเต  ชคตฺ  | 
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 สกฺฤตฺ  เชฺยํ ตถา  สรฺวํ  พุทฺธชฺาไนะ  ปรฺภาสฺยเต  ||33|| 
 มมตฺวาภาเว  ชคชฺเชฺยปฺรภาเสน[สเน]  จ  ยถากฺรมํ  โศฺลเกา  คตารฺเถา  | 
 ยไถวาทิตยฺรศมฺีนํา  เมฆาทฺยาวรณํ  มตมฺ  | 
 ตไถว  พุทฺธชฺานานามาวฺฤติะ  สตฺตฺวทุษฏฺตา  ||34|| 

ยถา  รศมีนํา  เมฆาทฺยาวรณมปฺรภาเสน |  ตถา   พุทฺธชฺานานามาวรณํ สตฺตฺวานามา 
[ม]-ภาชนตฺเวน  ทุษฺฏตา   ปฺจกษายาตฺยุตฺสทตยา  | 

 ยถา  ปาศุวศาทฺวสฺตฺเร  รงฺคจิตฺรา’วิจิตฺรตา  | 
 ตถา’ เวธวศานฺมุกฺเตา  ชฺานจิตฺรา’ วิจิตฺรตา  ||35|| 

ยถา  ปาศุวิเศเษณ  วสฺเตฺร  รงฺควิจิตฺรตา  กฺวจิทวิจิตฺรตา | ตไถว ปูรฺวปฺรณิธานจรฺยา-
พลาธานวิเศษาทฺ  พุทฺธานํา  วิมุกฺเตา  ชฺานวิจิตฺรตา  ภวติ  | 

 ศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺธานํา  วิมกฺุตาววิจิตฺรตา  | 
 คามฺภีรฺยมมเล  ธาเตา  ลกฺษณสฺถานกรฺมสุ  | 
 พุทฺธานาเมตททุิตํ  รงฺไครฺวากาศจิตฺรณา  ||36|| 

เอตทนาสฺรวธาเตา  พุทฺธานํา  ตฺริวิธํ  คามฺภีรฺยเมวมุกฺตมฺ | ลกฺษณคามฺภีรฺยํ จตุรฺภิะ โศฺล
ไกะ  สฺถานคามฺภีรฺยํปฺจเมไนกตฺวปฺฤถกฺตฺวาภฺยามสฺถิตตฺวาตฺ | กรฺมคามฺภีรฺยํ ทศภิะ | ตตฺปุน-            
รฺลกฺษณคามฺภีรฺยํ  วิศุทฺธิลกฺษณํ ปรมาตฺมลกฺษณมวฺยากฺฤตลกฺษณํ วิมุกฺติลกฺษณํ จารภฺโยกฺตมฺ | กรฺม-
คามฺภีรฺยํ โพธิปกฺษาทิรตฺนาศฺรยตฺวกรฺม สตฺตวปริปาจนกรฺม นิษฺาคมนกรฺม ธรฺมเทศนากรฺม         
นิรฺมาณาทิกฺฤตฺยกรฺม ชฺานปฺรวฺฤตฺติกรฺม  อวิกลฺปนกรฺม  จิตฺราการชฺานกรฺม  ชฺานาปฺรวฺฤตฺติ-
กรฺม วิมุกฺติสามานฺยชฺานวิเศษกรฺม  จารภฺโยกฺตมฺ | เสยมนาสฺรเว ธาเตา นิษฺปฺรป ฺจตฺวาทากาโศปเม  
คามฺภีรฺยปฺรเภทเทศนา ยถา รงฺไครากาศจิตฺรณี เวทิตวฺยา || 

 สรฺเวษามวิศษิฏฺาป  ตถตา  ศุทฺธิมาคตา  | 
 ตถาคตตฺวํ  ตสฺมาจฺ  ตทฺครฺภาะ  สรฺวเทหนิะ ||37|| 

สรฺเวษํา นิรฺวิศิษฺฏา ตถตา ตทฺวิศุทฺธิสฺวภาวศฺจ ตถาคตะ| อตะ สรฺเว สตฺตฺวาสฺตถาคต-         
ครฺภา  อิตฺยุจฺยเต  | 

วิภุตวฺวิภาเค  โศฺลกา  เอกาทศ | 

 ศฺราวกาณํา  วภิุตฺเวน  เลากกิสฺยาภิภยูเต  | 
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 ปฺรตฺเยกพุทเฺธภฺโย  มนะ[พุทฺธเภาเมน]  ศฺราวกสฺยาภิภยูเต  ||38|| 
 โพธิสตฺตฺววิภตฺูวสฺย  ตตฺกลํา  นานุคจฺฉติ  | 
 ตถาคตวิภูตวฺสฺย  ตตฺกลํา  นานุคจฺฉติ  ||39|| 

อาภฺยํา  ตาวทฺ  ทฺวาภยฺํา  ปฺรภาโวตฺกรฺษวิเศเษณ  พุทฺธานํา  วิภุตวฺํ  ทรฺศยติ  | 

 อปฺรเมยมจินฺตยฺํ  จ  วภิุตวฺํ เพาทฺธมิษฺยเต  | 
 ยสฺย  ยตฺร  ยถา  ยาวตกฺาเล  ยสฺมินฺปฺรวรฺตเต  ||40|| 

อเนน  ตฺฤตีเยน  ปฺรการปฺรเภทคามฺภีรฺยวิเศษาภฺยํา  กถมปฺรเมยํ  กถํ  วา  จินฺตฺยมิตฺยาห | 
ยสฺย ปุทฺคลสฺยารฺเถ  ตตฺปฺรวรฺตเต ยตฺร โลกธาเตา ยถา ตาทฺฤไศะ ปฺรกาไรรฺยาวทลฺป วา พหุ วา            
ยสฺมินฺกาเล  | 

อวศิษฺไฏะ  โศลฺไกะ มโน[ปรา]วฺฤตฺติเภเทน  วภิุตฺวเภทํ  ทรฺศยติ | 

 ปฺเจนฺทฺริยปราวฺฤตฺเตา  วภิตฺุวํ  ลภยฺเต  ปรมฺ  | 
 สรฺวารฺถวฺฤตฺเตา  สรฺเวษํา  คณุทฺวาทศศโตทเย  ||41|| 

ปฺเจนฺทฺริยปราวฺฤตฺเตา  ทฺวิวิธํ วิภุตฺวํ ปรมํ  ลภฺยเต  |  สรฺเวษํา  ปฺจานามินฺทฺริยาณํา  
สรฺวปฺจารฺถวฺฤตฺเตา  |  ตตฺร  ปฺรตฺเยกํ  ทฺวาทศคุณศโตตฺปตฺเตา  | 

 มนโส’ ป  ปราวฺฤตฺเตา  วภิุตวฺํ  ลภฺยเต  ปรมฺ  | 
 วิภุตวฺานจุรา  ชฺาเน  นิรฺวกิลฺเป  สุนิรฺมเล  ||42|| 

มนสะ ปราวฺฤตฺเตา วิภุตฺวานุจเร นิรฺวิกลฺเป สุวิศุทฺเธ ชฺาเน ปรมํ วิภุตฺวํ ลภฺยเต | เยน 
สหิตํ สรฺวํ วิภุตฺวชฺานํ ปฺรวรฺตเต | 

 สารโถทฺคฺรหปราวฺฤตฺเตา  วภิุตฺวํ  ลภฺยเต  ปรมฺ  | 
 เกฺษตฺรศุทฺเธา  ยถากามํ  โภคสํทรฺศนาย  หิ  ||43|| 

อรฺถปราวฺตฺเตา อุทฺคฺรหปราวฺฤตฺเตา จ เกฺษตฺรวิศุทฺธิวิภุตฺวํ  ปรมํ  ลภฺยเต เยน ยถากมํ 
โภคสํทรฺศนํ กโรติ | 

 วิกลฺปสฺย  ปราวฺฤตฺเตา  วภิุตวฺํ  ลภภฺยเต  ปรมฺ  | 
 อวฺยาฆาเต  สทากาลํ   สรฺเวษํา  ชฺานกรมฺณามฺ  ||44|| 
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วิกลฺปปราวฺฤตฺเตา สรฺเวษํา ชฺานานํา กรฺมณํา จ สรฺวกาลมวฺยาฆาเต ปรมํ วิภุตฺวํ ลภฺยเต | 

 ปฺรติษฺายาะ   ปราวฺฤตฺเตา  วภิุตฺวํ  ลภฺยเต  ปรมฺ  | 
 อปฺรติษฺตนิรฺวาณํ  พุทฺธานามจเล[มเล]  ปเท  ||45|| 

ปฺรติษฺาปราวฺฤตฺตาวปฺรติษฺตนิรฺวาณํ  ปรมํ  วิภุตฺวํ  ลภฺยเต | พุทฺธานามนาสฺรเวธาเตา | 

 ไมถุนสฺย  ปราวฺฤตฺเตา  วภิุตวฺํ  ลภฺยเต  ปรมฺ  | 
 พุทฺธเสาขฺยพหิาเร’ถ  ทารา’ สํเกฺลศทรฺศเน  ||46|| 

ไมถุนสฺย  ปราวฺฤตฺเตา  ทฺวโยรฺพุทธฺสุขวิหาเร  จ  ทารา’สํเกฺลศทรฺศเน จ  | 

 อากาศสํชฺาขฺยาวฺฤตฺเตา  วิภตฺุวํ  ลภยฺเต  ปรมฺ  | 
 จินฺติตารฺถสมฺฤทฺเธา  จ  คติรูปวิภาวเน  ||47|| 

อากาศสํชฺาขฺยาวฺฤตฺเตา ทฺวโยเรว จินฺติตารฺถสมฺฤทฺเธา จ เยน คคนครฺโภ ภวติ | คติรูป-
วิภาวเน จ ยเถษฺฏคมนาทาศวศี[กาศี]กรณาจฺจ | 

 อิตฺยเมยปราวฤฺตฺตาวเมยวิภตุา  มตา  | 
 อจินฺตฺยกฺฤตฺยานุษฺานาทฺพุทธฺานามมลาศฺรเย  ||48|| 

อิตฺยเนน  มุเขนาปฺรเมยา   ปราวฺฤตฺติะ  |   
ตตฺร  จาปฺรเมยํ  วิภุตฺวมจินฺตฺยกรฺมานุษฺานํ  พุทฺธานามนาสฺรเว  ธาเตา  เวทิตวฺยมฺ  | 
ตสฺไยว  พุทฺธสฺย  สตฺตฺวปริปากนิมิตฺตตฺเว  สปฺต  โศฺลกาะ  | 

 ศุเภ  วฺฤทฺโธ  โลโก  วฺรชติ  สุวิศุทฺเธา  ปรมตํา   
 ศุเภ  จานารพธฺฺวา  วฺรชติ  ศภุวฺฤทฺเธา  ปรมตามฺ  | 
 วรฺชตฺเยวํ  โลโก  ทิศิ  ทิศิ  ชินานํา  สุกถิไต  - 
 รปกฺวะ  ปกฺโว  วา  [น]  จ  ปุนรเศษํ  ธฺรุวมหิ  ||49|| 

อเนน  ยาทฺฤศฺย  ปริปากสฺย  นิมิตฺตํ  ภวติ  ตทฺทรฺศยติ  |  อุปจิตกุศลมูลานํา  จ  วิมุกฺเตา  
ปรมตายามนุปจิตกุศลมูลานํา   จ  กุศลมูโลปจเย  |  อปกฺวะ  ศุภวฺฤทฺเธา  ปรมตํา  วฺรชน[นฺ]  ปากํ  
วฺรชติ  ปกฺวะ  สุวิศุทฺเธา  ปรมตํา  วฺรชติ  |  เอวํ  จ นิตฺยกาลํ  วฺรชติ น จ นิะเศษํ โลกสฺยานนฺตตฺวาตฺ |  

 ตถา  กฺฤตฺวา  จรฺยํา [กฺฤจฺฉฺราวาปฺยํา]  ปรมคุณโยคาทฺภุตวตี  
 มหาโพธึ  นิตยฺํา  ธฺรุวมศรณานํา  จ  ศรณม ฺ | 
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 ลภนฺเต  ยทฺธีรา  [ทิศิ  ทิศิ]  คสทา  สรฺวสมยํ   
 ตทาศฺจรฺยํ  โลเก  สุวิธจรณานฺนาทฺภุตมป  ||50|| 

อเนน  ทฺวิตีเยน  ปริปกฺวานํา  โพธิสตฺตฺวานํา  ปริปากสฺยาศฺจรฺยํ  นาศฺจรฺยํ  ลกฺษณมฺ  | 
สทา  สรฺวสมยมิติ  นิตฺยํ  นิรนฺตรํ  จ  ตทนุภูย[รูป]มารฺคจรณํ  สุวิธิจรณมฺ  | 

 กฺวจิทฺธรฺมานจฺกํ[ธรฺมฺยํ  จกฺรํ]  พหุมุขศไตรทฺรฺศยติ  ยะ  
 กฺวจิชฺชนฺมานตฺรฺธิ  กฺวจิทป  วิจิตฺรํา  ชนจรีมฺ  | 
 กฺวจิตกฺฺฤตฺสฺนาํ  โพธึ  กฺวจิทป  จ  นิรฺวาณมสกฺฤตฺ 
 น  จ  สฺถานาตฺตสฺมาทวิจลติ  ส  สรฺวํ   จ  กุรุเต  ||51|| 

อเนน ตฺฤตีเยน ยุคปทฺพหุมุขปริปาจโนปายปฺรโยเค นิมิตฺตตฺวํ ทรฺศยติ | ยถา ยตฺรสฺถะ       
สตฺวานฺ วินยติ | วิจิตฺรา ชนจรี ชาตกเภเทน | น จ สถานาจฺจลตีตฺยนาสฺรวาทฺธาโตะ | 

 น  พุทฺธานาเมวํ  ภวติ  มม  ปกฺโว’ยมิติ  จาปฺร- 
 ปาจฺโย’ยํ  เทห ี อป  จ  อธุนาปาจฺยต  อิติ  | 
 วินา  สํสฺการํ ตุ  ปฺรปจมุปยาตฺเยว  ชนตา 
 ศุไภรฺธรฺไมรฺนติฺยํ  ทิศิ  ทิศิ  สมนฺตาตฺตฺรยมุขมฺ  ||52|| 

อเนน  จตุรฺเถน  ตตฺปริปากปฺรโยคนิมิตฺตตฺวมนภิสํสฺกาเรณ  ทรฺศยติ |   
ตฺรมุขมิติ  ยานตฺรเยณ  | 

 ยถา’ยตฺนํ  ภานุะ  ปฺรตตวษิไทรํศวิสไระ   
 ปฺรปาก[กํ]  สสฺยานํ  ทิศิ  [ทิศิ]  สมนฺตาตฺปรฺกุรูเต  | 
 ตถา  ธรฺมารฺโก’ ป  ปฺรศมวิธิธรฺมําศุวิสไระ   
 ปฺรปากํ  สสฺยานํ  ทิศิ  ทิศิ  สมนฺตาตฺปฺรกุรูเต  ||53|| 

อเนน  ปฺจเมนานภิสํสฺการปริปาจนทฺฤษฺฏานฺตํ  ทรฺศยติ  | 

 ยไถกสฺมาทฺทปีาทฺภวติ  สุมหานฺทีปนจิโย’ 
 ปฺรเมโย’สํขฺเยโย  น  จ  ส  ปนุเรติ  วยฺยมตะ  | 
 ตไถกสฺมาทฺ  พุทฺธาทฺ [ปากา]ทฺภวติ  สุมหานฺ ปริปาก[ปาก]นิจโย’   
 ปฺรเมโย’สํขฺเยโย  น  จ  ส  ปนุเรติ[ปุนรุไปติ]  วยฺยมตะ  ||54|| 
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อเนน  ษษฺเน  ปรํปรยา  ปริปาจนมฺ  | 

 ยถา  โตไยสฺตฤฺปฺตึ  วฺรชติ  น  มหาสาคร  อิว 
 น  วฺฤทฺธึ  วา  ยาติ  ปฺรตตวษิทามฺพุปฺรวิศไนะ  | 
 ตถา  เพาทฺโธ  ธาตุะ  สตตสมิไตะ  ศุทฺธิวิศไน- 
 รฺนตฺฤปฺตึ  วฺฤทฺธึ  วา  วฺรชติ  ปรมาศฺจรฺยมหิ  ตตฺ  ||55|| 

อเนน สปฺตเมน ปริปกฺวานํา วิมุกฺติปฺรเวเศ สมุทฺโรทาหรเณน ธรฺมธาโตรตฺฤปฺตึ จาวกาศ-  
ทานาทวฺฤทฺธึ  ธฺยนา[จาน]ธิกตฺวาตฺ  | 

ธรฺมธาตุวิศุทฺเธา  จตฺวาระ  โศฺลกาะ  | 

 สรฺวธรฺมทฺวยาวารตถตาศุทฺธิลกฺษณะ  | 
 วสฺตุชฺานตทาลมฺพวศิตากฺษยลกฺษณะ  ||56|| 

เอษ  สฺวภาวารถฺมารภฺไยกะ  โศฺลกะ  |   

  เกฺลศชฺเยาวรณทฺวยาตฺสรฺวธรฺมตถตาวิศุทฺธิลกฺษณศฺจ  |   
  วสฺตุตทาลมฺพนชฺานโยรกษฺยวศิตา  ลกฺษณศฺจ  | 
 สรฺวตสฺตถตาชฺานภาวนา  สมุทาคมะ  | 
  สรฺวสตฺตฺวทฺวยาธานสรฺวถา’กฺษยตา  ผลมฺ  ||57|| 
 

เอษ เหตฺวรฺถํ ผลารฺถํ จารภฺย ทฺวิตีย โศฺลกะ | สรฺวตสฺตถตาชฺานภาวนา ธรฺมธาตุวิศุทฺธิ-
เหตุะ | สรฺวต อิติ สรฺวธรฺมปรฺยายมุไขะ | สรฺวสตฺตฺวานํา สรฺวถา หิตสุขทฺวยาธานากฺษยตา ผลมฺ | 

 กายวากฺจิตฺตนรฺิมาณปฺรโยโคปายกรฺมกะ  | 
 สมาธิธารณีทฺวารทฺวยาเมยสมนฺวิตะ  ||58|| 

เอษ กรฺมารฺถํ โยคารฺภํ จารภฺย ตฺฤตียะ โศฺลกะ | ตฺริวิธํ กายาทินิรฺมาณํ กรฺมสมาธิธารณี-       
มุขาภฺยํา ทฺวเยน  จาปฺรเมเยณ  ปุณฺยชฺานสํภาเรณ  สมนฺวาคโม  โยคะ  | 

 สฺวภาวธรฺมสํโภคนิรฺมาไณรฺภินฺนวฺฤตฺติกะ  | 
 ธรฺมธาตุรฺวิศุทฺโธ’ยํ  พุทฺธานาํ  สมุทาหฺฤตะ  ||59|| 
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เอษ วฺฤตฺตฺยรฺถมารภฺย จตุรฺถะ โศฺลกะ | สฺวาภาวิกสําโภคิกไนรฺมาณิกกายวฺฤตฺตฺยา ภินฺน-
วฺฤตฺติกะ | 

พุทฺธกายวิภาเค  สปฺตโศฺลกาะ  | 

 สฺวาภาวิโก’ถ  สําโภคยะ  กาโย  ไนรฺมาณิโก’ประ  | 
 กายเภทา  หิ  พุทฺธานํา  ปฺรถมสฺตุ  ทฺวยาศรฺยะ  ||60|| 

ตฺริวิธะ กาโย พุทฺธานามฺ | สฺวาภาวิโก ธรฺมกาย อาศฺรยปราวฺฤตฺติลกฺษณะ | สําโภคิโก 
เยน ปรฺษนฺมณฺฑเลษุ ธรฺมสํโภคํ กโรติ | ไนรฺมาณิโก เยน นิรฺมาเณน สตฺตฺวารฺถํ กโรติ | 

 สรฺวธาตุษุ  สําโภคฺโย  ภนิฺโน  คณปริคฺรไหะ  | 
 เกฺษไตฺรศจฺ  นามภิะ  กาไยรธฺรฺมสํโภคเจษฺฏิไตะ  ||61|| 

ตตฺร สําโภคิกะ สรฺวโลกธาตุษุ ปรฺษนฺมณฺฑลพุทฺธเกฺษตฺรนามศรีรธรฺมสํโภคกฺริยาภิรฺ-          
ภินฺนะ  | 

 สมะ  สูกฺษฺมศจฺ  ตจฺฉิษฺฏะ[จฺฉฺลิษฺฏะ]  กายะ  สฺวาภาวิโก  มตะ  | 
 สํโภควิภุตาเหตุรฺเถษฺฏํ  โภคทรฺศเน  ||62|| 

สฺวภาวิกะ สรฺวพุทฺธานํา สโม นิรฺวิศิษฺฏตยา | สูกฺษฺโม ทุรฺชฺานตยา | เตน สําโภคิเกน 
กาเยน สํพทฺธะ สํโภควิภุตฺเว จ เหตุรฺยเถษฺฏํ โภคทรฺศนาย | 

 อเมยํ  พุทฺธนิรฺมาณํ  กาโย  ไนรฺมาณิโก  มตะ  | 
 ทฺวโยรฺทฺวยารฺถสํปตฺติะ  สรฺวาการา  ปฺรตษิฺตา  ||63|| 

ไนรฺมาณิกสฺตุ กาโย พุทฺธานามปฺรเมยปฺรเภทํ พุทฺธนิรฺมาณํ สําโภคิกะ สฺวารฺถสํปตฺติ-
ลกฺษณะ |  ไนรฺมาณิกะ  ปรารฺถสํปตฺติลกฺษณะ  |  เอวํ  ทฺวยารฺถสํปตฺติรฺยถากฺรมํ  ทฺวโยะ  ปฺรติษฺตา  
สําโภคิเก  จ  กาเย  ไนรฺมาณิเก  จ  | 

 ศิลฺปชนฺมมหาโพธิสทานิรฺวาณทรฺศไนะ | 
 พุทฺธนิรฺมาณกาโย’ยํ  มหามาโย[มโหปาโย]  วิโมจเน  ||64|| 

ส ปุนรฺนิรฺมาณกายะ สทา วิเนยารฺถํ  ศิลฺปสฺย วีณาวาทนาทิภิะ | ชนฺมนศฺจาภิสมฺโพเธศฺจ   
นิรฺวาณสฺย  จ  ทรฺศไนรฺวิโมจเน  มโหปายตฺวาตฺปรารฺถสํปตฺติลกฺษโณ  เวทิวฺยะ  | 
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 ตฺริภิะ  กาไยสตฺุ  วิชฺเโย  พทฺุธานํา  กายสคํฺรหะ  | 
 สาศฺรยะ  สฺวปรารฺโถ  ยสฺตฺริภิะ  กาไยรนฺิทรฺศิตะ  ||65|| 

ตฺริภิศฺจ กาไยรฺพุทฺธานํา สรฺวกายสํคฺรโห เวทิตวฺยะ | เอภิสฺตฺริภิะ กาไยะ สาศฺรยะ            
สฺวปรารฺโถ  นิทรฺศิตะ | ทฺวโยะ  สฺวปรารฺถปฺรภาวิตตฺวาตฺ ทฺวโยศฺจ  ตทาศฺริตตฺวาทฺยถา ปูรฺวมุกฺตมฺ |    

 อาศฺรเยณาศเยนาป  กรฺมณา เต  สา  มตาะ  | 
 ปฺรกฺฤตฺยา’สฺรํสเนนาป    ปฺรพนฺเธไนษุ  นติฺยตา  ||66|| 

เต จ ตฺรยะ กายาะ สรฺวพุทฺธานํา ยถากฺรมํ ตฺริภิรฺนิรฺวิเศษาะ อาศฺรเยณ ธรฺมธาโตรภินนตฺ
วาตฺ  อาศเยน  ปฺฤถคฺพุทฺธาศยสฺยาภาวาตฺ | กรฺมณา จ สาธารณกรฺมกตฺวาตฺ | เตษุ จ ตฺริษุ กาเยษุ           
ยถากฺรม ตฺริวิธา นิตฺยตา เวทิตวฺยา เยน นิตฺยกายาสฺตถาคตา อุจฺยนฺเต | ปฺรกฺฤตฺยา นิตฺยตา                   
สฺวาภาวิกสฺย สฺวภาเวน นิตฺยตฺวาตฺ | อสฺรํสเนน สําโภคิกสฺย ธรฺมสํโภควิจฺเฉทาตฺ | ปฺรพนฺเธน                           
ไนรฺมาณิกสฺยานฺตวฺรฺยเย[ธารฺย]  ปุนะ  ปุนรฺนิรฺมาณทรฺศนาตฺ  | 

พุทฺธชฺานวภิาเค  ทศ  โศฺลกาะ  | 

 อาทรฺศชฺานมจลํ  ตฺรยชฺานํ  ตทาศฺริตมฺ  | 
 สมตาปฺรตฺยเวกฺษายํา  กฺฤตฺยานุษฺาน   เอว  จ  ||67|| 

จตุรฺวิธํ พุทฺธานํา ชฺานมาทรฺศชฺานํ สมตาชฺานํ ปฺรตฺเวกฺษาชฺานํ กฺฤตฺยานุษฺาน-         
ชฺานํ จ  | อาทรฺศชฺานมจลํ ตฺรีณิ ชฺานานิ ตทาศฺริตานิ จลานิ | 

 อาทรฺศชฺานมมมาปริจฺฉินฺนํ สทานุคมฺ  | 
 สรฺวชฺเเยษวฺสํมูฒํ  น  จ  เตษฺวามุขํ  สทา  ||68|| 
 

อาทรฺศชฺานมมมปริจฺฉินฺนํ เทศตะ สทานุคํ กาลตะ | สรฺวชฺเเยษฺวสํมูฒํ สทาวรณ-          
วิคมาตฺ น จ เตษฺวามุขมนาการตฺวาตฺ | 

 สรฺวชฺานนิมติฺตตฺวานมฺหาชฺานากโรปมมฺ  | 
 สํโภคพุทฺธตา  ชฺานปฺรติพมิฺโพทยาจฺจ  ตตฺ  || 

เตษํา จ สมตาทิชฺานานํา สรฺวปฺรการาณํา เหตุวาตฺสรฺวชฺานานามากโรปมมฺ | สํโภค-
พุทฺธตฺวตชฺชฺานปฺรติพิมฺโพทยาจฺจ ตทาทรฺศชฺานมิตฺยุจฺยเต | 
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 สตฺตฺเวษุ สมตาชฺานํ ภาวนาศุทฺธิโต’มลมฺ [มตมฺ] | 
 อปฺรติษฺส[ศ]มาวิษฺฏํ  สมตาชฺานมิษฺยเต  ||70|| 

ยทฺโพธิสตฺตฺเวนาภิสมยกาเลษุ [สตฺตฺเวษุ]สมตาชฺานํ ปฺรติลพฺธํ ตทฺภาวนาศุทฺธิโต          
โพธิปฺราปฺตสฺยาปฺรติษฺตนิรฺวาเณ นิวิษฺฏํ สมตาชฺานมิษฺยเต | 

 มหาไมตฺรีกฺฤปาภฺยํา  จ  สรฺวกาลานุคํ  มตมฺ  | 
 ยถาธิโมกฺษํ  สตฺตฺวานํา  พุทฺธพิมฺพนิทรฺศกม ฺ ||71|| 

มหาไมตฺรีกรุณาภฺยํา สรฺวกาลานุคํ ยถาธิโมกฺษํ จ สตฺตฺวานํา พุทฺธพิมฺพนิทรฺศกมฺ | ยตะ       
เกจิตฺสตฺตฺวาสฺตถาคตํ นีลวรฺณํ ปศฺยนติ เกจิตฺปตฺวรฺณมิตฺเยวมาทิ | 

 ปฺรตฺยเวกฺษณก ํ ชฺาเน[นํ]  เชฺเยษวฺวยฺาหตํ สทา  | 
 ธารณีนํา  สมาธีนํา  นิธาโนปมเมว  จ  ||72|| 
 ปริษนฺมณฺฑเล  สรฺววิภูตนีํา  นิทรฺศกมฺ  | 
 สรฺวสํศยวิจฺเฉทิ  มหาธรฺมปฺรวรฺษกมฺ  ||73|| 

ปฺรตยเวกฺษณก ํ ชฺานํ  ยถาโศลกมฺ  | 

 กฺฤตฺยานุษฺานตาชฺานํ  นรฺิมาไณ  สรฺวธาตุษุ  | 
 จิตฺราปฺรเมยาจนิฺตฺไยศจฺ  สรฺวสตฺตฺวารฺถการกมฺ  ||74|| 

กฺฤตฺยานุษฺานชฺานํ  สรฺวโลกธาตุษุ  นิรฺมาไณรฺนานาปฺรกาไรรปฺรเมไยรจินฺตฺไยศฺจ  
สรฺวสตฺตฺวารฺถกรมฺ  | 

 กฺฤตฺยนิษฺปตฺตภิิรฺเภไทะ  สํขยฺาเกษฺตฺไรศฺจ  สรฺวทา  | 
 อจินฺตฺยํ พุทฺธนิรฺมาณํ  วิชฺเยํ  ตจฺจ  สรฺวถา  ||75|| 
 

ตจฺจ พุทฺธนิรฺมาณํ สทา สรฺวถา จาจินฺตฺยํ เวทิตวฺยํ | กฺฤตฺยกฺริยาเภทตะ สํขฺยาต[ตะ]  
เกฺษตฺรตศฺจ | 

 ธารณาตฺสมจิตฺตาจฺจ  สมฺยคธฺรฺมปฺรกาศนาตฺ  | 
 กฺฤตฺยานุษฺานตศฺไจว  จตุรฺชฺานสมุทฺภวะ  ||76|| 
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ตตฺร ธารณาตฺ ศฺรุตานํา ธรฺมาณามฺ | สมจิตฺตตา สรฺวสตฺตฺเวษฺวาตฺมปรสมตยา | เศษํ 
คตารฺถมฺ | 

พุทฺธาเนกตวฺาปฺฤถกฺตฺเวโศฺลกะ  | 

 โคตฺรเภทาทไวยถฺรฺยาตฺสากลฺยาทปฺยนาทติะ  | 
 อเภทานฺไนกพทฺุธตฺวํ  พหุตวฺํ  จามลาศฺรเย  ||77|| 

เอก เอว พุทฺธ อิตฺเยตนฺเนษฺยเต | กึ การณมฺ | โคตฺรเภทาตฺ | อนนฺตา หิ พุทฺธโคตฺราะ  
สตฺตฺวาะ | ตตฺไรก เอวาภิสํพุทฺโธ นานฺเย’ภิสํโภตฺสฺยนฺต  อิติ กุต เอตตฺ | ปุณฺยชฺานสํภารไวยถฺรฺยํ จ 
สฺยาทนฺเยษํา โพธิสตฺตฺวานามนภิสํโพธานฺน จ ยุกฺตํ ไวยถฺรฺยมฺ | ตสฺมาทไวยถฺรฺยาทป ไนก เอว พุทฺธะ 
สตฺตฺวารฺถกฺริยาสากลฺยํ จ น สฺยาตฺ | พุทฺธสฺย  พุทฺธตฺเว กสฺยจิทปฺรติษฺาปนาเทตฺจฺจ น ยุกฺตมฺ | น จ  
กศฺจิทาทิพุทฺโธ’สฺติ วินา สํภาเรณ  พุทฺธตฺวาโยคาทฺวินา จานฺเยน พุทฺเธน สํสถานา [สํภารา]            
โยคาทิตฺยนาทิตฺวาทปฺเยโก พุทฺโธ น ยุกฺตะ | พหุตฺวมป เนษฺยเต พุทฺธานํา ธรฺมกายสฺยาเภทาทนาสฺรเว 
ธาเตา | 

พุทฺธตฺโวปายปฺรเวเศ  จตวฺาระ  โศฺลกาะ  | 

 ยา’ วิทฺยมานตา  ไสว  ปรมา  วิทฺยมานตา  | 
 สรฺวถา’นุปลมฺภศฺจ  อุปลมฺภะ  ปโร  มตะ  ||78|| 

ยา ปริกลฺปเตน สฺวภาเวนาวิทฺยมานตา ไสว ปรมา วิทฺยมานตา ปรินิษฺยนฺเนน สฺวภาเวน | 
ยศฺจ สรฺวถา’นุปลมฺภะ ปริกลฺปสฺย  สฺวภาวสฺย ส เอว ปรม อุปลมฺภะ ปรินิษฺปนฺนสฺวภาวสฺย  | 

 ภาวนา  ปรมา เจษฺฏา  ภาวนามวิปศฺยตามฺ  | 
 ปฺรติลมฺภะ  ปรศฺเจษฺฏะ  ปฺรติลมฺภํ  น  ปศยฺตามฺ  ||79|| 

ไสว ปรมา ภาวนา โย ภาวนายา อนุปลมฺภะ | ส เอว ปรมะ ปฺรติลมฺโภ ยะ ปฺรติ-                
ลมฺภานุปลภมฺภะ  | 

 ปศฺยตํา  คุรุตฺว[ํตํา] ทีรฺฆํ  นิมิตฺตํ  วีรฺยมาตฺมนะ  | 
 มานินํา  โพธิสตฺตฺวานําท[ุทู]เร  โพธิรฺนิรูปฺยเต  ||80|| 

เย จ คุรุตฺวํ พุทฺธตฺวํ ปศฺยนฺติ อทฺภุตธรฺมยุกฺตมฺ | ทีรฺฆํ จ กาลํ ปศฺยนฺติ ตตฺสมุทาคมาย |          
นิมิตฺตํ  จ  ปศฺยนฺติ  จิตฺตาลมฺพนมฺ  | อาตฺมนศฺจ  วีรฺยํ  วยมารพฺธวีรฺยา  พุทฺธตฺวํ  ปฺราปฺสฺยาม  อิติ  | 
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เตษาเมวํมานนิํา  โพธิสตฺตฺวานาเมาปลมภฺิกตวฺาตฺ  ทูเร  โพธิรฺนิรูปฺยเต | 

 ปศฺยตาม,ฺ  กลฺปนามาตฺรํ  สรฺวเมตทฺยโถทิต ํ | 
 อกลฺปโพธิสตฺตฺวานํา  ปฺราปตฺา  โพธิรฺนิรูปฺยเต  ||81|| 

กลฺยนามาตฺรํ ตฺเวตตฺสรฺวมิติ ปศฺยตํา ตสฺยาป กลฺปนามาตฺรสฺยาวิกลฺปนาทกลฺป-       
โพธิสตฺตฺวานามนุตฺปตฺติกธรฺมกฺษานฺติลาภาสฺถายามรฺถตะ ปฺราปฺไตว โพธิริตฺยุจฺยเต  | 

พุทฺธานามนฺโยนฺยไน[นฺไย]กการฺยตฺเว  จตวฺาระ  โศฺลกาะ  | 

 ภินฺนาศฺรยา  ภนิฺนชลาศฺจ  นทฺยะ   
 อลฺโปทกาะ  กฤฺตฺยปฺฤถกฺตฺวการฺยาะ  | 
 ชลาศฺริตปฺราณิตนูปโภคฺยา   
 ภวนฺติ  ปาตาลมสํปฺรวิษฺฏา  ||82|| 
 สมุทฺรวิษฺฏาศฺจ  ภวนฺติ  สรฺวา  เอกาศฺรยา  เอกมหาชลาศฺาจ  | 
 มิศฺไรกการฺยาศฺจ  มโหปโภคฺยา  ชลาศฺริตปฺราณิคณสฺย  นิตฺยมฺ  ||83|| 
 ภินฺนาศฺรยา  ภนิฺนมตาศฺจ  ธีราะ  สฺวลฺปาวโพธาะ  ปฺฤถคาตฺมกฺฤตฺยาะ  | 
 ปรีตฺตสตฺตฺวารฺถสโทปโภคฺยา  ภวนฺติ  พุทธฺตฺวมสํปฺรวิษฏฺาะ  ||84|| 
 พุทฺธตฺววษิฺฏาศฺจ  ภวนฺติ  สรฺเว  เอกาศฺรยา  เอกมหาวโพธาะ  | 
 มิศไฺรกการฺยาศฺจ  มโหปโภคฺยาะ  สทา  มหาสตฺตฺวคณสยฺ  เต  หิ  ||85|| 

ตตฺร ภินฺนาศฺรยา นทฺยะ สฺวภาชนเภทาตฺ | กฺฤตฺยปฺฤถกฺตฺวการฺยาะ ปฺฤถกฺตฺเวน กฺฤตฺย-
กรณาตฺ | ตนูปโภคฺยา อิตฺยลฺปานามุปโภคฺยาะ | เศษํ คตารฺถมฺ | 

พุทฺธตฺวโปฺรตฺสาหเน โศฺลกะ | 

 อิติ นิรูปมศุกฺลธรฺมโยคาทฺ  หิตสุขเหตุตยา  จ  พุทฺธภูเมะ  | 
 ศุภปรมสุขากฺษยากรตวฺาตฺ  ศุภมติรรฺหติ  โพธิจิตฺตมาปฺตุม  ||86|| 

นิรูปมศุกฺลธรฺมโยคาตฺ  สฺวารฺถสํปตฺติตะ | หิตสุขเหตุตฺวาจฺจ พุทฺธตฺวสฺย ปรารฺถสํปตฺติ | 
อนวทฺโยตฺกฺฤษฺฏากฺษยสุขากรตฺวาจฺจ สุขวิหาโร วิเศษตะ | พุทฺธิมานหีนโพธิจิตฺตมาทาตุ                 
ตตฺปฺรณิธานปริคฺรหาตฺ | 

|| มหายานสูตรฺาลํกาเร พธฺยธิกาโร นวมะ || 
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ทศโม'ธิการะ 

อุทฺทานมฺ  | 

 อาทิะ  สิทฺธิะ  ศรณํ  โคตฺรํ  จิตฺเต  ตไถว  โจตฺปาทะ  | 
 สฺวปรารฺถสฺตตฺวารฺถะ  ปฺรภาวปริปากโพธศิฺจ  ||1|| 

  เอษ  จ  โพธฺยธิการ  อาทิมารภฺย  ยาวตฺ  โพธิปฏลานุสาเรณานุคนฺตวฺยะ  | 

  อธิมุกฺติปฺรเภทลกฺษณวิภาเค  โศฺลเกา  | 

   ชาตาชาตา  คฺราหิกา  คฺราหยฺภูตา  มิตฺราทาตฺตา  สฺวาตฺมโต  ภฺรานฺติกา  จ  | 
  อภฺรานฺตานยฺา  อามุขา  ไนว  จานฺยา  โฆษาจารา  ไจษกิา  เจกฺษกิา  จ  ||2|| 

  ชาตา อตีตปฺรตฺยุตฺปนฺนา | อชาตา อนาคตา | คฺราหิกา อาธฺยาตฺมิกา [กี] ยยาลมฺพนมธิมุจฺย
เต | คฺราหฺยภูตา พาหฺยา ยานา[มา]ลมฺพนตฺเวนาธิมุจฺยเต | มิตฺราทาตฺตา เอาทาริกี | สฺวาตฺมตะ สูกฺษฺมา |    
ภฺรานฺติกา หีนา วิปรีตาธิโมกฺษาตฺ | อภฺรานฺติกา ปฺศานฺตา [ปฺรณีตา] | อามุขา อนฺติเก สมวหิต-
ปฺรตฺยยตฺวาตฺ | อนามุขา  ทูเร  วิปรฺยยาตฺ | โฆษาจารา ศฺรุตมยี | เอษิกา จินฺตามยี | อีกฺษิกา ภาวนามยี  
ปฺรตฺยเวกฺษณาตฺ  | 

 หารฺยา  กีรฺณา’วฺยาวกีรฺณา วปิกฺไษรฺหีโนทารา  อาวฺฤตา’นาวฺฤตา  จ  | 
 ยุกฺตา’ยุกฺตา  สํภฺฤตา’สํภฺฤตา  จ  คาฒํ  วิษฏฺา  ทูรคา  จาธิมุกฺติะ  ||3|| 

  หารฺยา มฺฤทฺวี | วฺยวกีรฺณา มธฺยา | อวฺยวกีรฺณา วิปกฺไปรธิมาตฺรา | หีนา’นฺยยาเน | อุทารา-
มหายาเน | อาวฺฤตา สาวรณา วิเศษคมนาย | อนาวฺฤตา นิราวรณา | ยุกฺตา สาตตฺยสตฺกฺฤตฺยปฺรโยคาตฺ | 
อยุกฺตา ตทฺวิรหิตา | สํภฺฤตาธิคมโยคฺยา | อสํภฺฤตา วิปรฺยยาตฺ | คาฒํ วิษฺฏา ภูมิปฺรวิษฺฏา | ทูรคา 
ปริศิษฺฏาสุ ภูมิษุ  | 

  อธิมุกฺติปริปนฺเถ  ตฺรยะ  โศฺลกาะ  | 

 อมนสฺการพาหุลฺยํ  เกาศีทยฺํ  โยควิภฺรมะ  | 
กุมิตฺรํ  ศุภเทารฺพลฺยมโยนิโศมนสฺกฺริยา  ||4|| 
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ชาตายา อมนสิการพาหุลฺยํ ปริปนฺถะ อชาตายาะ เกาคีทฺยมฺ, คฺราหฺยคฺราหกภูตายา โยค-  
วิภฺรมะ,  ตไถวาภินิเวศาตฺ | มิตฺราทาตฺตายาะ กุมิตฺรมฺ, วิปรีตคฺราหณาตฺ | สฺวาตฺมโต’ธิมุกฺเตะ กุศลมูล-
เทารฺพลฺยมฺ | อภฺรานฺตายา อโยนิโส อมนสิการะ[มนสิการะ] ปริปนฺถสฺตทฺวิโรธิตฺวาตฺ  |    

 ปฺรมาโท’ลฺปศฺรุตตฺวํ  จ  ศฺรุตจินฺตาลฺปตุษฺฏตา  | 
 ศมมาตฺราภิมานศฺจ  ตถา’ปริชโย  มตะ  ||5|| 

อามุขายาะ  ปฺรมาทะ, ตสฺยา อปฺรมาทกฺฤตตฺวาตฺ | โฆษาจารายา อลฺปศฺรุตตฺวมฺ, นีตารฺถ-   
สูตฺรานฺตาศฺรวณาตฺ | เอษิกายาะ ศฺรุตมาตฺรสํตุษฺฏตฺวมลฺปจินฺตาสํตุษฺฏตฺวํ จ | อีกฺษิกายาศฺจินฺตา-
มาตฺรสํตุษฺฏตฺวํ  ศมถมาตฺราภิมานศฺจ  |  หารฺยาวฺยวกีรฺณโยรปริชยะ  ปริปนฺถะ  | 

 อนุทฺเวคสฺตโถทฺเวค  อาวฺฤตศิฺจาปฺยยกฺุตตา  | 
 อสํภฺฤติศฺจ  วชฺิเยา’ธิมุกฺติปริปนฺถตา  ||6|| 

 หีนายา อนุทฺเวคะ สํสาราตฺ | อุทารายา อุทฺเวคะ อนาวฺฤตายาศฺจาวฺฤติะ | ยุกฺตายา อยุกฺต
ตา | สํภฺฤตายา อสํภฺฤติะ ปริปนฺถะ | 

 อธิมุกฺตาวนุสํเส  ปฺจ  โศฺลกาะ   | 

 ปุณฺยํ  มหทเกากฺฤตฺยํ  เสามนสฺยํ  สุขํ  มหตฺ  | 
 อวิปฺรณาศะ  สฺไถรฺยํ  จ  วิเศษคมนํ  ตถา  ||7|| 
 ธรฺมาภิสมยศฺจาถ  สฺวปรารฺถาปฺติรูตฺตมา  | 
 กฺษิปฺราภิชฺตฺวเมเต  หิ  อนศุํสาธิมุกฺติตะ  ||8|| 

 ชาตายํา ปฺรตฺยุตฺปนฺนายํา ปุณฺยํ มหตฺ | อตีตายามเกากฺฤตฺยมวิปฺรติสาราตฺ | คฺราหิกายํา          
คฺราหฺยภูตายํา จ มหตฺเสามนสฺยํ สมาธิโยคาตฺ | กลฺยาณมิตฺรชนิตายามวิปฺรณาศะ | สฺวยมธิมุกฺเตา       
สฺไถรฺยมฺ | ภฺรา[อภฺรา]นฺติกายามามุขายํา  ศฺรุตมยาทิกายํา จ ยาวตฺ มธฺยายํา วิเศษคมนมฺ | อธิมาตฺรายํา  
ธรฺมาภิสมยะ |  หีนายํา สฺวารฺถปฺราปฺติะ | อุทารายํา ปรารฺถปฺราปฺติะ ปรมา | อนาวฺฤตยุกฺตสํภฺฤตาทิษุ  
ศุกฺลปกฺษาสุ  กฺษิปฺราภิชฺตฺวมนุศํสะ  | 

 กามินํา  สา  ศฺวสทฺฤศี  กูรฺมปฺรขฺยา  สมาธินามฺ  | 
 ภฺฤตฺโยปมา  สฺวารฺถินํา  สา  ราชปฺรขฺยา  ปรารฺถินามฺ  ||9|| 
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 ยถา ศฺวา ทุะขารฺตะ สตตมวิตฺฤปฺตะ กฺษุธิตโก ยถา กูรฺมศฺจาเสา ชลวิวรเก สํกุจิตกะ | ยถา 
ภฺฤตฺโย นิตฺยมุปจกิตมูรฺติรฺวิจรติ | ยถา ราชา อาชฺาวิษเย วศ[จกฺร?]วรฺตี  วิหรติ  | 

 ตถา  กามิสฺถาตฺฤสฺวปรชนกฤฺตฺยารฺถมุทิเต   
 วิเศโษ  วิชฺเยะ  สตตมธิมุกฺตฺยา  ววิิธยา  | 
 มหายาเน  ตสฺย  วิธิวทหิ  มตวฺา  ปรมตํา   
 ภฺฤศํ  ตสฺมินฺ  ธีระ  สตตมิห  ตาเภว  วฺฤณยุาตฺ  ||10|| 

 อป ขลุ กามินามธิมุกฺติะ ศฺวสทฺฤศี  เลากิกสมาธิคตานํา กูรฺมปฺรขฺยาสฺวารฺถวตํา ภฺฤตฺโยป
มา | ราชปฺรขฺยา ปรารฺถวตามฺ | เอตเมวารฺถํ ปเรโณปปาทฺย มหายานาธิมุกฺเตา สมาทาปยติ | 

 อธิมุกฺติลยปฺรติเษเธ   โศฺลาะ[กะ]  | 

 มนุษ[ษฺย]ภูตาะ  สํโพธึ  ปฺราปฺนุวนฺติ  ปฺรติกฺษณมฺ  | 
 อปฺรเมยา  ยตะ  สตตฺวา  ลยํ  นาโต’ธิวาสเยตฺ  ||11|| 

 ตฺริภิะ การไณรฺลโย น ยุกฺตะ | ยโต มนุษ[ษฺย]ภูตา โพธึ ปฺราปฺนุวนติ |  นิตฺยํ ปฺราปฺนุวนฺติ 
| อปฺรเมยาศฺจ  ปฺราปฺนุวนฺติ | 

 อธิมุกฺติปุณฺยวเิศษเณ  เทฺวา  โศฺลเกา  | 

 ยถา  ปุณฺยํ  ปฺรสวเต  ปเรษํา  โภชนํ  ททตฺ  | 
 น  ตุ  สฺวยํ  ส  ภฺุชานสฺตถา  ปุณฺยมโหทยะ  ||12|| 
 สูโตฺรกฺโต  ลภฺยเต  ธรฺมาตฺปรารฺถาศฺรยเทศิตาตฺ  | 
 น  ตุ  สฺวารฺถาศฺรยาทฺธรฺมาทฺเทศิตาทุปลภฺยเต  ||13|| 

 ยถา โภชนํ ททตะ ปุณฺยมุตฺปทฺยเต ปรารฺถาธิการาตฺ | น ตุ สฺวยํ ภฺุชานสฺย สฺวารฺถาธิกา
ราตฺ | เอวํ ปรารฺถาศฺรยเทศิตาตฺ มหายานธรฺมาตฺเตษุ เตษุ [มหายาน]สูตฺเรษูกฺตะ ปุณฺโยทโย มหาลลฺภยฺ
เต | น  ตุ  สฺวารฺถาศฺรยเทศิตาตฺ  ศฺราวกยานธรฺมาตฺ  | 

 อธิมุกฺติผลปริคฺรเห  โศฺลกะ  | 

  อิติ  วิปุลคเตา  มหาโฆ[มหารฺย]ธรฺเม  ชนิย [ปริชนยน?ฺ]  สทา  มติมานฺมหาธิมุกฺติมฺ  | 
  วิปุลสตตปุณฺยตทฺวิวฺฤทฺธึ  วฺรชติ  คุไณรสไมรฺมหาตฺมตํา  จ  ||14|| 
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 ยตฺร ยาทฺฤศฺยาธิมุกฺตฺยา โย ยตฺผลํ ปริคฺฤหฺณาติ | วิสฺตีรฺเณ มหายานธรฺเม’ปริ[หา]ณี          
[ปริชนนี?] ยโยทาราธิมุกฺตฺยา มติมานฺ ตฺริวิธํ  ผลํ  ปริคฺฤหฺณาติ | วิปุลปุณฺยวฺฤทฺธึ ตสฺยา                   
เอวาธิมุกฺเตรฺวฺฤทฺธึ  ตทฺเธตุกํา  จาตุลฺยคุณมหาตฺมตํา  พุทฺธตฺวมฺ  | 

|| มหายานสูตรฺาลํกาเร  อธิมุกฺตฺยธิกาโร  ทศมะ  || 
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เอกาทโศ’ธิการะ 

ธรฺมปรฺเยษฺฏยธิกาเร  อาลมฺพนปรฺเยษฺเฏา  จตฺวาระ  โศฺลกาะ  | 

 ปฏกตฺรยํ  ทฺวย ํ วา[วา?]สํคฺรหตะ  การไณรนฺวภิริษฺฏมฺ  | 
 วาสนโพธนศมนปฺรติเวไธสตฺทฺวิโมจยติ  ||1|| 

ปฏกตฺรยํ  สูตฺรวินยาภิธรฺมาะ | ตเทว ตรฺยํ หีนยานาคฺร[มหา?] ยานเภเทน ทฺวยํ ภวติ |           
ศฺราวกปฏกํ โพธิสตฺตฺวปฏกํ จ | ตตฺปุนสฺตฺรยํ ทฺวยํ วา [จ?]  เกนารฺเถน ปฏกมิตฺยาห | สํคฺรหตะ  
สรฺวชฺเยารฺถสํคฺรหาทฺเวทิตวฺยมฺ  | เกน การเณน ตฺรยมฺ | นวภิะ การไณะ, วิจิกิตฺสาปฺรติปกฺเษณ  
สูตฺรมฺ, โย ยตฺรารฺเถ สํศยิตสฺตสฺย ตนฺนิศฺจยารฺถํ เทศนาตฺ | อนฺตทฺวยานุโยคปฺรติปกฺเษณ วินยะ  
สาวทฺยปริโภคปฺรติเษธตะ กามสุขลฺลิกานุโยคานฺตสฺย, อนวทฺยปริโภคานุชฺานต อาตฺม-                 
กฺลมถานุโยคานฺตสฺย | สฺวยํทฺฤษฺฏิปรามรฺษปฺรติปกฺเษณาภิธรฺโม’วิปรีตธรฺมลกฺษณาภิทฺโยตนาตฺ | 

ปุนะ ศิกฺษาตฺรยเทศนา สูตฺเรณ  อธิศีลาธิจิตฺตสํปาทนตา วินเยน ศีลวโต’ วิปฺรติสาราทิ-    
วิปฺรติสาเรณ[ทิกฺรเมณ] สมาธิลาภาตฺ | อธิปฺรชฺาสํปาทนาภิธรฺเมณาวิปรีตารฺถปฺรวิจยาตฺ | ปุนรฺ-    
ธรฺมารฺถเทศนา สูตฺเรณ | ธรฺมารฺถมิปฺปตฺติรฺวินเยน เกฺลศวินยสํยุกฺตสฺย ตโยะ ปฺรติเวธาตฺ | ธรฺมารฺถ-
สํากถฺยวินิศฺจยเกาศลฺยมภิธรฺเมเณติ | 

เอภิรฺนวภิะ การไณะ ปฏกตฺรยมิษฺฏมฺ | ตจฺจ สํสาราทฺวิโมจนารฺถมฺ | กถํ ปุนสฺตทฺวิโมจยติ 
|  วาสนโพธนศมนปฺรติเวไธสฺตทฺวิโมจยติ | ศฺรุเตน จิตฺตวาสนตะ | จินฺตยา โพธนตะ | ภาวนยา ศม
เถน  ศมนตะ  |  วิปศฺยนยา  ปฺรติเวธตะ  | 

 สูตฺราภิธรฺมวินยาศฺจตุรฺวิธารฺถา  มตาะ  สมาเสน  | 
 เตษํา  ชฺานาทฺธีมานฺสรฺวาการชฺตาเมติ  ||2|| 

เต  จ  สูตฺรวินยาภิธรฺมาะ ปฺรตฺเยกํ  จตุรฺวิธารฺถาะ  สมาสตสฺเตษํา  ชฺานาทฺโพธิสตฺตฺวะ  
สรฺวชฺตํา  ปฺราปฺโนติ  |  ศฺราวกสฺตฺเวกสฺยา  อป  คาถายา  อรฺถมาชฺายาสฺรวกฺษยํปฺราปฺโนติ  | 

 อาศฺรยโต  ลกฺษณโต  ธรฺมาทรฺถาจฺจ  สุจนาตฺสูตฺรมฺ  | 
 อภิมุขโต’ถาภีกฺษฺณยฺาทภิภวคติโต’ ภิธรฺมศฺจ  ||3|| 

กถํ  ปฺรตฺเยกํ จตุรฺวิธารฺถะ | อาศฺรยลกฺษณธรฺมารฺถสูจนาตฺสูตฺรมฺ | ตตฺราศฺรโย ยตฺร เทเศ  
เทศิตํ เยน ยสฺไม จ | ลกฺษณํ สํวฺฤติสตฺยลกฺษณํ ปรมารฺถสตฺยลกฺษณํ จ| ธรฺมาะ  สฺกนฺธายตนธาตฺวา
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หารปฺรตีตฺยสมุตฺปาทาทยะ ||  อรฺโถ’นุสํธิะ  | 
อภิมุขตฺวาทภีกฺษฺณตฺวาทภิภวนาทภิคมนาจฺจาภิธรฺโม เวทิตวฺยะ | นิรฺวาณาภิมุโข               

ธรฺโม’  ภิธรฺมะ  สตฺยโพธิปกฺษวิโมกฺษมุ[สุ?]ขาทิเทศนาตฺ  |  อภีกฺษฺณํ  ธรฺโม’ ภิธรฺมะ  เอไกกสฺย  
ธรฺมสฺย  รูปฺยรูปสนิทรฺศนาทิปฺรเภเทน  พหุลนิรฺเทศาตฺ  |  อภิภวตีตฺยภิธรฺมะ  ปรปฺรวาทาภิภวนาทฺ-  
วิวาทาธิกรณาทิภิะ  |  อภิคมฺยเต  สูตฺรารฺถ  เอเตเนตฺยภิธรฺมะ | 

 อาปตฺเตรูตฺถานาทฺวฺยตฺุถานานฺนิะสฺฤเตศฺจวนิยตวฺมฺ  | 
 ปุทฺคลตะ  ปฺรชฺปฺเตะ  ปฺรวภิาควินิศจฺยาจไฺจว  ||4|| 

อาปตฺติตะ สมุตฺถานโต วฺยุตฺถานโต นิะสรณตศฺจ เวทิตวฺยะ | ตตฺราปตฺติะ ปฺจาปตฺติ-        
นิกายาะ  |  สมุตฺถานมาปตฺตีนามชฺานาตฺปฺรมาทาตฺ  เกฺลศปฺราจุรฺยาทนาทราจฺจ  | วฺยุตฺถานมาศยโต  
น  ทณฺฑกรฺมตะ | นิะสรณํ  สปฺตวิธมฺ  | ปฺรติเทศนา, อภฺยุปคมะ  ศิกฺษาทตฺตกาทีนามฺ, ทณฺฑกรฺมณะ  
[ณามฺ] | สมวทฺโยตะ[สมวฆาตะ],  ปฺรชฺปฺเต  ศิกฺษาปเท  ปุนะ  ปรฺยาเยณ  อ[ณานุ]ชฺานาตฺ,          
ปฺรสฺรพฺธิะ  สมคฺเรณ  สํเฆน  ศิกฺษปทสฺย  ปฺรติปฺรสฺรมฺภณาตฺ | อาศฺรยปริวฺฤตฺติรฺภิกฺษุภิกฺษุณฺโยะ   
สฺตฺรีปุรุษวฺยฺชนปริวรฺตนาทสาธารณา  เว[เจ]ทาปตฺติะ  |   ภูตปฺรตฺยเวกฺษา   ธรฺโมทฺทานาก[กา]ไระ  
ปฺรตฺยเวกฺษาวิเศษะ | ธรฺมตาปฺรติลมฺภศฺจ  สตฺยทรฺศเนน  กฺษุทฺรานุกฺษุทฺราปนฺนา[ตฺตฺย]ภาเว          
ธรฺม[ตา]ปฺรติลมฺภาตฺ | ปุนศฺจตุรฺวิเธนารฺเถน วินโย เวทิตวฺยะ | ปุทฺคลโต ยมาคมฺย ศิกฺษาปฺรชฺปฺยเต | 
ปฺรชฺปฺติโต  ยทา’โรจิเตตํ  ปุทฺคลาปราเธ  ศาสฺตา  สํนิปาตฺย  สํฆ[สํฆํ?]  ศิกฺษํา  ปฺรชฺาปยติ |        
ปฺรวิภาคโต  ยะ  ปฺรชฺปฺเต  ศิกฺษาปเท  ตทุทฺเทศสฺย  วิภาคะ |  วินิศฺจยตศฺจ  ตตฺราปตฺติะ  กถํ       
ภวตฺนาปตฺติรฺเวติ  นิรฺธารณาตฺ  | 

อาลมฺพนลาภปรฺเยษฺเฏา  ตฺรยะ  โศฺลกาะ  | 

 อาลมฺพนํ  มโต  ธรฺมะ  อธฺยาตฺมํ  พาหฺยกํ [ทฺวยม?ฺ] | 
 [ลาโภ  ทฺวโยรฺทฺวยารฺเถน  ทวฺโยศฺจานุปลมฺภตะ]  ||5|| 

[ธรฺมาลมฺพนํ โย เทศิตะ กายาทิกฺจาธฺยาตฺมิกํ]  พาหฺยฺมาธฺยาตฺมิกพาหฺยฺจ | ตตฺร               
คฺราหกภูตํ กายาทิกมาธฺยาตฺมิกํ คฺราหฺยภูตํ พาหฺยํ ตโยเรว ตถตา ทฺวยมฺ | ตตฺร  ทฺวโยราธฺยาตฺมิก-
พาหฺยโยราลมฺพนโยรฺทฺวยารฺเถน ลาโภ ยถากฺรมมฺ | ยทิ คฺราหฺยารฺถาทฺคฺราหการฺถมภินฺนํ ปศฺยติ         
คฺราหการฺถาจฺจ คฺราหฺยารฺถมฺ, ทฺวยสฺย ปุนะ สมสฺตสฺยาธฺยาตฺมิกพาหฺยาลมฺพนสฺย ตถตายา ลาภ-     
สฺตโยเรรวทฺวโยรนุปลมฺภาทฺเวทิตวฺยะ  | 
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 มโนชลฺไปรฺยโถกฺตารถปฺรสนฺนสฺย  ปฺรธารณาตฺ  | 
 อรฺถขฺยานสฺย  ชลฺปาจฺจ  นามนฺิ  สฺถานาจฺจ  เจตสะ  ||6|| 
 ธรฺมาลมฺพนลาภะ  สฺยาตตฺฺริภิรฺชฺาไนะ  ศฺรุตาทิภิะ  | 
 ตฺริวิธาลมฺพนลาภศฺจ  ปูรฺโวกฺตสฺตตฺสมาศฺริตะ  ||7|| 

ธรฺมาลมฺพนลาภะ ปุนสฺตฺริภิรฺชฺาไนรฺภวติ  ศฺรุตจินฺตาภาวนามไยะ | ตตฺร สมาหิเตน           
เจตสา  มโนชลฺไปรฺยโถกฺตารฺถปฺรสนฺนสฺย  ตตฺปฺรธารณาตฺ |  ศฺรุตมเยน  ชฺยาเนน  ตลฺลาภะ,  
มโนชลฺไปริติ  สํกลฺไปะ | ปฺรสนฺนสฺเยตฺยธิมุกฺตสฺย นิศฺจิตสฺย | ปฺรธารณาทิติ ปฺรวิจยาตฺ | ชลฺปาทรฺถ- 
ขฺยานสฺย  ปฺรธารณาจฺจินฺตามเยน ตลฺลาภะ | ยทิ  มโนชลฺปาเทวายมรฺถะ ขฺยาตีติ ปศฺยติ นานฺยนฺ-
มโนชลฺปาทฺยโถกฺตํ  ทฺวยาลมฺพนลาเภ | จิตฺตสฺย  นามฺนิ สฺถานาตฺ ภาวนามเยน ชฺาเนน ตลฺลาโภ  
เวทิตวฺโย  ทฺวยานุปลมฺภาทฺยโถกฺตํ  ทฺวยาลมฺพนลาเภ | อต เอว จ ส ปูรฺโวกฺตสฺตฺริธาลมฺพนลาโก    
ธรฺมาลมฺพนลาภสํนิศฺริโต เวทิตวฺยะ | 

มนสิการปรฺเยษฺเฏา  ปฺจ  โศฺลกาะ  | 

 ตฺริธาตุกะ  กฺฤตฺยกระ  สสํพาธาศฺรโย’ ประ  | 
 อธิมุกฺตินิเวศี  จ  ตีวฺรจฺฉนฺทกโร’ ประ  ||8|| 
 หีนปูรณาศฺรโย  เทฺวธา  สชลฺโป’ชลฺป  เอว  จ  | 
 ชฺาเนน  สํปรฺยุกฺตศฺจ  โยโคปนิษทาตฺมก  ||9|| 
 สํภินฺนาลมฺพนศฺจาเสา  วิภนินฺาลมฺพนะ  ส  จ  | 
 ปฺจธา  สปฺตธา  ไจว  ปริชฺา  ปฺจธา’สฺย  จ  ||10|| 
 จตฺวาระ  สปฺตตฺรึศจฺจ  อาการา  ภาวนาคตาะ  | 
 มารคฺทฺวยสฺวภาโว’ เสา  ทฺวยนุศํสะ  ปฺรตีจฉฺกะ  ||11|| 
 ปฺรโยคี  วศวรฺตี  จ  ปรีตฺโต  วิปุลาตฺมกะ  | 
 โยคินํา  หิ  มนสฺการ  เอษ  สรฺวาตฺมโก  มตะ  ||12|| 

อษฺฏาทศวิโธ มนสฺการะ | ธาตุนิยตะ กฺฤตฺยกร อาศฺรยวิภกฺโต’ธิมุกฺตินิเวศกศฺฉนฺทชนกะ 
สมาธิสํนิศฺริโต  ชฺานสํปฺรยุกฺตะ  สํภินฺนาลมฺพโน  วิภินฺนาลมฺพนะ ปริชฺานิยโต ภาวนาการ-       
ปฺรวิษฺฏะ  ศมถวิปศฺยนามารฺคสฺวภาโว’นุศํสมนสฺการะ ปฺรตีจฺฉกะ ปฺราโยคิกมนสฺกาโร วศวรฺติ- 
มนสฺการะ  ปรีตฺตมนสฺกาโร  วิปุลมนสฺการศฺจ  |  ตตฺร ธาตุนิยโต  ยะ  ศฺราวกาทิโคตฺรนิยตะ |          
กฺฤตฺยกโร  ยะ สํภฺฤตสํภารสฺย | อาศฺรยวิภกฺโต  ยะ  สสํพาธคฺฤหสฺถาศฺรโย’สํพาธปฺรวฺรชิตาศฺรยศฺจ  |  
อธิมุกฺตินิเวศโก  โย  พุทฺธานุสฺมฺฤติสหคตะ  | จฺฉนฺทชนโก  ยสฺตตฺสํปฺรตฺยยสหคตะ  | สมาธิสํนิศฺริโต  
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ยะ  สมนฺตกเมาลสมาธิสหคตะ  สวิตรฺกสวิจาร[ราวิตรฺกวิจาร?] [นิรฺวิตรฺกสวิจาร?] มาตฺราวิตรฺกา
วิจารสหคตศฺจ  | ชฺานสํปฺรยุกฺโต  โย  โยโคปนิษทฺโยคสหคตะ,  ส  ปุนรฺยถากฺรมํ  ศฺรุตจินฺตามโย  
ภาวนามยศฺจ | สํภินฺนาลมฺพนะ ปฺจวิธะ สูตฺโรทฺทานคาถานิปาตยาวทุทฺคฺรหีตยาวทฺเทศิตาลมฺพนะ | 
วิภินฺนาลมฺพนะ  สปฺตวิโธ  นามาลมฺพนะ  ปทาลมฺพโน วฺยฺชนาลมฺพนะ  ปุทฺคลไนราตฺมฺยาลมฺพโน  
ธรฺมไนราตฺมฺยาลมฺพโน รูปธรฺมาลมฺพโน’รูปธรฺมาลมฺพนศฺจ | ตตฺร รูปธรฺมาลมฺพโน ยะ กายา-    
ลมฺพนะ  |  อรูปธรฺมาลมฺพโน  โย  เวทนาจิตฺตธรฺมาลมฺพนะ  | ปริชฺานิยโต  ยะ  ปริชฺเเย  วสฺตุนิ  
ปริชฺเเย’รฺเถ  ปริชฺายํา ปริชฺาผเล ตตฺปฺรเวทนายํา จ | ตตฺร ปริชฺเยํ วสฺตุ ทุะขํ ปริชฺเโย’รฺถสฺ-
ตสฺไยวานิตฺยทุะขศูนฺยานาตฺมตา | ปริชฺา มารฺคะ | ปริชฺาผลํ วิมุกฺติะ | ตตฺปฺรเวทนา วิมุกฺติ-           
ชฺานทรฺศนมฺ  | ภาวนาการปฺรวิษฺฏศฺจตุราการภาวนะ สปฺตตฺรึศทาการภาวนศฺจ | ตตฺรจตุราการ-  
ภาวนะ ปุทฺคลไนราตฺมฺยาการภาวโน  ธรฺมไนราตฺมฺยาการภาวโน  ทรฺศนาการภาวโน ชฺานาการ- 
ภาวนศฺจ | ตตฺร สปฺตตฺรึศทาการภาวนะ | อศุภาการภาวโน  ทุะขาการภาวโน ’ นิตฺยาการ-        
ภาวโน ’ นาตฺมาการภาวนะ สฺมฺฤตฺยุปสฺถาเนษุ | ปฺรติลมฺภาการภาวโน นิเสวนาการภาวโน               
วินิรฺธาวนา   [นิรฺวิรฺฆาฏนา] การภาวนะ  ปฺรติปกฺษาการภาวนะ  สมฺยกฺปฺรหาเณษุ | สํตุษฺฏิ-              
ปฺราติปกฺษิมนสฺการภาวโน ยทา จฺฉนฺทํ ชนยติ | วิกฺเษปสํศยปฺราติปกฺษิกมนสฺการภาวโน ยทา           
วฺยายจฺฉเต วีรฺยมารภเต ยถากฺรมมฺ | เอาทฺธตฺยปฺราติปกฺษิกสมาธฺยาการภาวโน ยทา จิตฺตํ ปฺรทธาติ 
[ปฺรคฺฤหฺณาติ] | ลยปฺราติปกฺษิกสมาธฺยาการภาวโน ยทา จิตฺตํ ปฺรคฺหณาติ [ปฺรทธาติ] | เอเต ยถากฺรมํ  
จตุรฺษุ  ฤทฺธิปาเทษุ  เวทิตวฺยาะ | สฺถิตจิตฺตสฺย  โลโกตฺตรสํปตฺติสํปฺรตฺยยาการภาวโน ยถา สํปฺรตฺยยา-
การภาวน  เอวํ  วฺยวสายาการภาวโน  ธรฺมาสํปฺรโมษาการภาวนาศฺจิตฺตสฺถิตฺยาการภาวนะ ปฺรวิจยา-
การภาวน  อินฺทฺริเยษุ | เอต  เอว ปฺจ นิรฺลิขิตวิปกฺษมนสฺการา  พเลษุ  |  สํโพธิสํปฺรขฺยานาการ-     
ภาวนสฺตตฺไรว  วิจโยตฺสาหเสามนสฺยกรฺมณฺยตาจิตฺตสฺถิติสมตาการภาวนาะ สปฺตสํโพธฺยงฺเคษุ  |     
ปฺราปฺตินิศฺจยาการภาวนะ  ปริกรฺมภูมิสํรกฺษณาการภาวนะ  ปรสํปฺราปฺตฺยาการภาวน  อารฺยกานฺต-
ศีลปฺรวิษฺฏการภาวนะ  สํลิขิตวฺฤตฺติสมุทาจาร[รา]การภาวนะ  ปูรฺวปริภาวิตปฺรติลพฺธมารฺคาภฺยาสา-
การภาวโน  ธรฺมสฺถิตินิมิตฺตาสํปฺรโมษาการภาวโน’นิมิตฺตสฺถิตฺยาศฺรยปริวฺฤตฺตฺยาการภาวนศฺจ     
มารฺคางฺเคษุ  | ศมถวิปสฺยนาภาวนามารฺคสฺวภาวโยรฺน  กศฺจินฺนิรฺเทศะ | อนุศํสมนสฺกาโร ทฺวิวิโธ 
เทาษฺุลฺยาปกรฺษโณ ทฺฤษฺฏินิมิตฺตาปกรฺษณศฺจ | ปฺรตีจฺฉโก โย ธรฺมโสฺรตสิ พุทฺธโพธิสตฺตฺวา-  
นามนฺติกาทววาทคฺราหกะ | ปฺราโยคิกมนสฺการะ ปฺจวิธะ สมาธิโคจเร | สํขฺโยปลกฺษณปฺราโยคิโก 
เยน สูตฺราทิษุ นามปทวฺยฺชนสํขฺยามุปลกฺษยเต | วฺฤตฺตฺยุปลกฺษณปฺราโยคิโก เยน ทฺวิวิธํา วฺฤตฺติ
มุปลกฺษยเต ปริมาณวฺฤตฺตึ จ วฺยฺชนานามปริมาณวฺฤตฺตึ จ นามปทโยะ | ปริกลฺโปปลกฺษณ-            
ปฺราโยคิโก  เยน  ทฺวยมุปาทาย  ทฺวยปริกลฺปมุปลกฺษยเต | นามปริกลฺปมุปาทายารฺถปริกลฺป-        
มรฺถปริกลฺปมุปาทาย นามปริกลฺปมปริกลฺปมกฺษรมฺ | กฺรโมปลกฺษณปฺราโยคิโก เยน นามคฺรหณ-   
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ปูรฺวิกามรฺถคฺรหณปฺรวฺฤตฺติมุปลกฺษยเต | ปฺรติเวธปฺราโยคิกศฺจ | ส  ปุนเรกาทศวิโธ เวทิตวฺยะ,   
อาคนฺตุกตฺวปฺรติเวธตะ,  สํปฺรขฺยานนิมิตฺตปฺรติเวธตะ,  อรฺถานุปลมฺภปฺรติเวธตะ, อุปลมฺภานุป-     
ลมฺภปฺรติเวธตะ,  ธรฺมธาตุปฺรติเวธตะ  ปุทฺคลไนราตฺมฺยปฺรติเวธตะ,  ธรฺมไนราตฺมฺยปฺรติเวธตะ,       
หีนาศยปฺรติเวธตะ, อุทารมาหาตฺมฺยาศยปฺรติเวธตะ ยถาธิคมธรฺมวฺยวสฺถานปฺรติเวธตะ,              
วฺยวสฺถาปตธรฺมปฺรติเวธตศฺจ | วศวรฺติมนสฺการสฺตฺริวิธะ, เกฺลศาวรณสุวิศุทฺธะ  เกฺลศชฺเยาวรณ-     
สุวิศุทฺธะ, คุณาภินิรฺหารสุวิศุทฺธศฺจ  | 

ธรฺมตตฺตฺวปรฺเยษฺเฏา  เทวฺา  โศฺลเกา  | 

 ตตฺตฺวํ  ยตฺสตตํ  ทฺวเยน  รหติํ,  ภฺรานฺเตศฺจ  สํนิศฺรยะ,   
 ศกฺยํ  ไนว  จ  สรฺวถาภิลปตุ  ยจฺจาปฺรปฺจาตฺมกมฺ  | 
 เชฺยํ  เหยมโถ  วิโศธฺยมมลํ  ยจฺจ  ปฺรกฺฤตยฺา  มตมฺ  |   
 ยสฺยากาศสุวรฺณวาริสทฺฤศี  เกฺลศาทฺวิศุทฺธิรฺมตา  ||13|| 

สตตํ ทฺวเยน รหิตํ ตตฺตฺวํ, ปริกลฺปตะ สฺวภาโว คฺราหฺยคฺราหกลกฺษเณนาตฺยนฺตมสตฺตฺวาตฺ |   
ภฺรานฺเตะ สํนิศฺรยะ ปรตนฺตฺรสฺเตน ตตฺปริกลฺปนาตฺ | อนภิลาปฺยมปฺรปฺจาตฺมกํ จ ปรินิษฺปนฺนะ     
สฺวภาวะ | ตตฺร ปฺรถมํ ตตฺตฺวํ ปริชฺเยํ ทฺวิตียํ ปฺรเหยํ ตฺฤตียํ วิโศธฺยํ จาคนฺตุกมลาทฺวิศุทฺธํ จ ปฺรกฺฤตฺยา 
ยสฺย ปฺรกฺฤตฺยา วิศุทฺธสฺยากาศสุวรฺณวาริสทฺฤศี เกฺลศาทฺวิสุทฺธิะ | น หฺยากาศาทีนิ  ปฺรกฺฤตฺยา  
อศุทฺธานิ  น  จาคนฺตุกมลาปคมาเทษํา  วิศุทฺธิรฺเนษฺยต  อิติ  | 

 น  ขลุ  ชคติ  ตสฺมาทฺวิทฺยเต  กึจิทนยฺ- 
 ชฺชคทป  ตทเศษํ  ตตฺร  สํมูฒพุทฺธิ  | 
 กถมยมภิรูโฒ  โลกโมหปฺรกาโร | 
ยทสทภินวิิษฺฏะ  สตฺสมนฺตาทฺวิหาย  ||14|| 

 น ขลุ ตสฺมาเทวํลกฺษณาทฺธรฺมธาโตะ กึจิทนฺยลฺโลเกวิทฺยเต ธรฺมตายา ธรฺมสฺยาภินฺนตฺ
วาตฺ | เศษํ คตารฺถมฺ | 

ตตฺตฺเว  มาโยปมปรฺเยษฺเฏา  ปฺจทศ  โศฺลกาะ  | 

 ยถา  มายา  ตถา’ ภูตปริกลฺโป  นิรุจฺยเต  | 
 ยถา  มายากฺฤตํ  ตทฺวตฺ  ทฺวยภฺรานฺติรฺนิรุจยฺเต  ||15|| 
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 ยถา มายา ยนฺตฺร [มนฺตฺร]ปริคฺฤหีตํ ภฺรานตินิมิตฺตํ กาษฺโลษฺฏาทิกมฺ ตถา’ภูตปริกลฺปะ 
ปรตนฺตฺระ สฺวภาโว[สฺวภาวากาโร] เวทิตวฺยะ | ยถา มายากฺฤตํ ตสฺยํา มายายํา หสฺตฺยศฺวสุวรฺณาทฺ
ยากฺฤติสฺตทฺภาเวน ปฺรติภาสิตา, ตถา ตสฺมินฺนภูตปริกลฺเป ทฺวยภฺรานฺติรฺคฺราหฺยคฺราหกตฺเวนปฺรติ-   
ภาสิตา  ปริกลฺปตสฺวภาวาการา  เวทิตวฺยา  | 

 ยถา [’] ตสฺมินฺน  ตทฺภาวะ  ปรมารฺถสฺตเถษฺยเต  | 
 ยถา  ตสฺโยปลพฺธิสฺตุ  ตถา  สํวฺฤติสตฺยตา  ||16|| 

 ยถา [’] ตสฺมินฺน  ตทฺภาโว มายากฺฤเต หสฺติตฺวาทฺยภาวสฺตถา  ตสฺมินฺปรตนฺเตฺร ปรมารฺถ  
ศฺษฺยเต  ปริกลฺปตสฺย  ทฺวยลกฺษณสฺยาภาวะ | ยถา  ตสฺย  มายากฺฤตสฺย  หสฺตฺยาทิภาเวโนปลพฺธิะ,  
ตถา’ ภูตปริกลฺปสฺย  สํวฺฤติสตฺยโตปลพฺธิะ  | 

 ตทภาเว  ยถา  วฺยกฺติสฺตนฺนิมติฺตสฺย  ลภฺยเต  | 
 ตถาศฺรยปราวฤฺตฺตาวสตฺกลฺปสฺย  ลภฺยเต  ||17|| 

 ยถา  มายากฺฤตสฺยาภาเว  ตสฺย  นิมิตฺตสฺย  กาษฺาทิกสฺย  วฺยกฺติรฺภูตารฺโถปลกฺยเต,  
ตถาศฺรยปราวฺฤตฺเตา  ทฺวยภฺรานฺตฺยภาวาทภูตปริกลฺปสฺย  ภูโต’รฺถ  อุปลภฺยเต  | 

 ตนฺนิมิตฺเต  ยถา  โลโก  หฺยภรฺานฺตะ  กามตศฺจเรตฺ  | 
 ปราวฺฤตฺตาวปรฺยสฺตะ  กามจารี  ตถา  ปติะ[ยติะ]  ||18|| 

 ยถา ตนฺนิมิตฺเต กาษฺทาวภฺรานฺโต โลกะ กามตศฺจรติ สฺวตนฺตฺระ, ตถา’ศฺรย-            
ปราวฺฤตฺตาวปรฺยสฺต อารฺยะ กามจารี ภวติ สฺวตนฺตฺระ | 

 ตทากฺฤติศฺจ  ตตฺราสฺติ  ตทฺภาวศฺจ  น  วิทฺยเต  | 
 ตสฺมาทสฺติตฺวนาสฺติตฺวํ  มายาทิษุ  วิธียเต  ||19|| 

เอษ  โศฺลโก  คตารฺถะ  | 

 น  ภาวสฺตตฺร  จาภาโว  นาภาโว  ภาว  เอว  จ  | 
 ภาวาภาวาวิเศษศฺจ  มายาทษิ ุ วิธียเต  ||20|| 

 น ภาวสฺตตฺร จาภาโว ยสฺตทากฺฤติภาโว นาเสา น ภาวะ | นาภาโว ภาว เอว จ โย                 
หสฺติตฺวาทฺยภาโว นาเสา น [?] ภาวะ  | ตโยศฺจ  ภาวาภาวโยรวิเศโษ  มายาทิษุ  วิธียเต | ย เอว หิ  ตตฺร  
ตทากฺฤติภาวะ, ส  เอว  หสฺติตฺวาทฺยภาวะ | ย  เอว หสฺติตฺวาทฺยภาวะ  ส  เอว  ตทากฺฤติภาวะ |    
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 ตถา  ทฺวยาภ[ภาสา?]ตาตฺราสฺติ  ตทฺภาวศฺจ  น  วิทยฺเต  | 
 ตสฺมาทสฺติตฺวนาสฺติตฺวํ  รูปาทิษุ  วิธียเต  ||21|| 

ตถา’ ตฺราภูตปริกลฺเป  ทฺวยาภาสตาสฺติ  ทฺวยภาวศฺจ  นาสฺติ  |  ตสฺมาทสฺติตฺวนาสฺติตฺวํ         
รูปาทิษุ  วิธียเต’ภูตปริกลฺปสฺวภาเวษุ  | 

 น  ภาวสฺตตฺร  จาภาโว  นาภาโว  ภาว  เอว  จ  | 
 ภาวาภาวาวิเศษศฺจ  รูปาทิษุ  วิธียเต  ||22|| 
 

 น  ภาวสฺตตฺร จาภาวะ | ยา ทฺวยาภาสตา | นาภาโว ภาว เอว จ | ยา ทฺวยนานาสฺติตา | ภา
วา-ภาวาวิเศษศฺจ  รูปาทิษุ  วิธียเต  |  ย  เอว  หิ  ทฺวยาภาสตายา  ภาวะ  ส  เอว  ทฺวยสฺยาภาว  อิติ |    

 สมาโรปาปวาทาภ[นฺต?]ปฺรติเษธารฺถมิษฺยเต  | 
 หีนยาเนน  ยานสฺย  ปรฺติเษธารฺถเมว  จ   ||23|| 

 กิมฺรถํ ปุนรยํ ภาวาภาวโยไรกานฺติกตฺวมวิเศษศฺเจษฺยเต | ยถากฺรมมฺ | สมาโรปาปวา ทาภ-
[นฺต?]ปฺรติเษธารฺถมิษฺยเต,  หีนยานคมนปฺรติเษธารฺถํ  จ | อภาวสฺย  หฺยภาวตฺวํ วิทิตฺวา สมาโรป น  
กโรติ  |  ภาวสฺย  ภาวตฺวํ  วิทิตฺวาปวาทํ น กโรติ | ตโยศฺจาวิเศษํ วิทิตฺวา น ภาวาทุทฺวิชเต ตสฺมานฺน  
หีนยาเนน  นิรฺยาติ  | 

 ภฺรานฺเตรฺนิมิตตฺํ  ภฺรานฺติศฺจ  รูปวิชฺปฺติริษยฺเต  | 
 อรูปณี  จ  วิชฺปฺติรภาวาตสฺยานฺน  เจตรา  ||24|| 

 รูปภฺรานฺเตรฺยา นิมิตฺตวิชฺปฺติะ  สา  รูปวิชฺปฺติริษฺยเต  รูปาขฺยา |  สา  ตุ  รูปภฺรานฺติร
รูปณี  วิชฺปฺติะ  |  อภาวาทฺรูปวิชฺปฺเตริตราป  น  สฺยาทรูปณี  วิชฺปฺติะ |  การณาภาวาตฺ  | 

 มายาหสฺตฺยากฤฺติคฺราหภฺรานเฺตรฺทฺวยมุทาหฤฺตมฺ  | 
 ทฺวยํ  ตตฺร  ยถา  นาสฺติ  ทฺวย ํ ไจโวปลภยฺเต  ||25|| 
 พิมฺพสํกลิกาครฺาหภฺรานฺเตรทฺฺวยมุทาหฺฤตมฺ  | 
 ทฺวยํ  ตตฺร  ยถา  นาสฺติ  ทฺวย ํ  ไจโวปลภยฺเต  ||26|| 

 มายาหสฺตฺยากฺฤติคฺราหฺย[ห]ภฺรานฺติโต  ทฺวยมุทาหฺฤตมฺ  |  คฺราหฺยํ  คฺราหกํ  จ,  ตตฺร  ยถา  
นาสฺติ ทฺวยํ ไจโวปลภฺยเต | ปฺรติพิมฺพํ[พ?]สํกลิกํา  จ  มนสิกุรฺวตะ  ตทฺคฺราหภฺรานฺเตรฺทฺวยมุทาหฺฤตํ  
ปูรฺววตฺ  || 
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 ตถา  ภาวาตฺตถา’ ภาวาทฺ  ภาวาภาว[วา?]วเิศษตะ  | 
 สทสนฺโต’ถ  มายาภา  เย  ธรฺมา   ภฺรานฺตลิกฺษณาะ  ||27|| 

 เย  ธรฺมา  ภฺรานฺติลกฺษณา  วิปกฺษสฺวภาวาสฺเต  สทสนฺโต  มาโยปมาศฺจ  |  กึ  การณมฺ |  
สนฺตสฺตถาภาวาทภูตปริกลฺปตฺเวน  |  อสนฺตสฺตถา’ ภาวาตฺ  คฺราหฺยคฺราหกตฺเวน  |  ตโยศฺจ  ภาวา-
ภาวโยรวิศิษฺฏตฺวาตฺ  สนฺโต’ปฺยสนฺโต’ ป  มายาป  ไจวํลกฺษณา  สฺต[ต?]สฺมานฺมาโยปมาะ   | 

 ตถา’ ภาวาตฺตถา’ ภาวาตฺตถา’ ภาวาทลกฺษณาะ  | 
 มาโยปมาศฺจ  นิรฺทิษฺฏา  เย  ธรฺมาะ  ปฺราติปกฺษิกาะ  ||28|| 

 เย’ ป  ปฺราติปกฺษิกา  ธรฺมา  พุทฺเธโนปทิษฺฏาะ  สฺมฺฤตฺยุปสฺถานาทยสฺเต’ปฺยลกฺษณา  มา
ยาศฺจ  นิรฺทิษฺฏาะ |  กึ  การณมฺ  |  ตถา’ ภาวาทฺยถา พาไลรฺคฺฤหฺยนฺเต | ตถา’ภาวาทฺยถา เทสิตาะ |  
ตถา’ ภาวาทฺยถา  สํทรฺศิตา  พุทฺเธน  ครฺภาวกฺรมณชนฺมาภินิษฺกฺรมณาภิสํโพธฺยาทยะ  | เอวมลกฺษณา  
อวิทฺยมานาศฺจ  ขฺยานฺติ  ตสฺมานฺมาโยปมาะ  | 

   มายาราเชว  จานฺเยน  มายาราชฺา  ปราชิตะ  | 
   เย  สรฺวธรฺมาตฺ  ปศฺยนฺติ  นิรฺมาราสฺเต  ชินาตฺมชาะ  ||29|| 

  เย  ปฺราติปกฺษิกา  ธรฺมาสฺเต  มายาราชสฺถานียาะ  สํเกฺลศปฺรหาเณ  วฺยวทานาธิปตฺยาตฺ |   
เย’ป สําเกฺเลศิกา ธรฺมาสฺเต’ป ราชสฺถานียาะ สํเกฺลศนิรฺวฺฤตฺตาวาธิปตฺยาตฺ | อตสฺไตะ ปฺราติปกฺษิไกะ 
สํเกฺลศปราชโย มายา[?]  ราชฺเว ราชฺะ ปราชโย ทฺรษฺฏวฺยะ | ตชฺชานาจฺจ โพธิสตฺตฺวา นิรฺมารา 
ภวนฺติ อุภยปกฺเษ | 

  เอาปมฺยารฺเถ  โศฺลกะ  | 

 มายาสฺวปฺนมรจีิพิมฺพสทฺฤศาะ  โปฺรทฺภาสศฺรุตฺโกปมาะ   
 วิชฺเโยทกจนทฺฺรพิมฺพสทฺฤศา  นิรฺมาณตุลฺยาะ  ปุนะ  | 
 ษฏ  ษฏ  เทฺวา  จ  ปุนศฺจ  ษฏ  ทฺวยมตา  เอไกกศจฺจ  ตฺรยะ 
  สํสการาะ  ขลุ  ตตฺร  ตตฺร  กถิตา  พุทฺไธรฺวิพุทฺโธตฺตไมะ  ||30|| 

ยตฺตูกฺตํ  ภควตา  มาโยปมา  ธรฺมา  ยาวนฺนิรฺมาโณปมาะ  อิติ | ตตฺร มาโยปมา ธรฺมาะ  
ษฑาธฺยาตฺมิกานฺยายตนานิ  |  อสตฺยาตฺมชีวาทิตฺเว  ตถา  ปฺรขฺยานาตฺ  |  สฺวปฺโนปมาะ ษฏ พาหฺยานฺ-
ยายตนานิ ตทุปโภคสฺยาวสฺตุกตฺวาตฺ |  มรีจิโกปเมา เทฺวา ธรฺเมา  จิตฺตํ ไจตสิกาศฺจ ภฺรานฺติกรตฺวาตฺ  |  
ปฺรติพิมฺโพปมาะ ปุนะ ษเฑวาธฺยาตฺมิกานฺยายตนานิ ปูรฺวกรฺมปฺรติพิมฺพตฺวาตฺ  | ปฺรติภาโสปมาะ  
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ษเฑว พาหฺยานฺยายตนานฺยาธฺยาตฺมิกานามายตนานํา ฉายาภูตตฺวาตฺ ตทาธิปตฺโยตฺปตฺติตะ | ษฏ  ทฺวยํ  
มตาะ  ษฏ  ทฺวยมตาะ  |  ปฺรติศฺรุตฺโกปมา  เทศนาธรฺมาะ | อุทกจนฺทฺรพิมฺโพปมาะ  สมาธิสํนิศฺริตา  
ธรฺมาะ  สมาเธรูทกสฺถานียตฺวาทจฺฉตยา | นิรฺมาโณปมาะ  สํจินฺตฺยภโวปปตฺติปริคฺรเห’ สํกฺลิษฺฏสรฺว-
กฺริยาปฺรโยคตฺวาตฺ  | 

 เชฺยปรฺเยษฺเฏา  โศฺลกะ  | 

 อภูตกลฺโป  น  ภูโต  นาภูโต’ กลฺป  เอว  จ  | 
 น  กลฺโป  นาป  จากลฺปะ  สรฺวํ  เชฺยํ  นิรุจฺยเต  ||31|| 

 อภูตกลฺโป โย น โลโกตฺตรชฺานานุกูละ กลฺปะ น ภูโต นาภูโต ยสฺตทนุกูโล ยาวนฺนิรฺ
เวธภาคียะ | อกลฺปสฺตถตา โลโกตฺตรํ จ ชฺานมฺ | น กลฺโป นาป จากลฺโป โลโกตฺตรปฺฤษฺลพฺธํ เลา
กิกํ  ชฺานมฺ | เอตาวจฺจ  สรฺวํ  เชฺยมฺ  | 

สํเกฺลศวฺยวทานปรฺเยษเฺฏา  โศฺลกทฺวยมฺ  | 

 สฺวธาตุโต  ทฺวยาภาสาะ  สาวทิฺยาเกฺลศวฺฤตตฺยะ  | 
 วิกลฺปาะ  สํปฺรวรฺตนฺเต  ทวฺยทฺรวฺยวิวรฺชิตาะ  ||32|| 

สฺวธาตุต อิติ ภาวางฺคา [สฺวพีชา?]ทาลยวิชฺานตะ | ทฺวยาภาสา อิติ คฺราหฺยคฺราหกา
ภาสาะ |  สหาวิทฺยยา   เกฺลไศศฺจ  วฺฤตฺติเรษํา  ต  อิเม  สาวิทฺยาเกฺลศวฺฤตฺตยะ |  ทฺวยทฺรวยวิวรฺชิตา อิติ           
คฺราหฺยทฺรวฺเยณ  คฺราหกทฺรวฺเยณ  จ |  เอวํ  เกฺลศะ  ปรฺเยษฺฏวฺยะ  | 

 อาลมฺพนวิเศษาปฺติะ  สฺวธาตสฺุถานโยคตะ  | 
 ต  เอว  หยฺทฺวยาภาสา  วรฺตนฺเต  จรฺมกาณฑฺวตฺ  ||33|| 

อาลมฺพนวิเศษาปฺติริติ  โย  ธรฺมาลมฺพนลาภะ  ปูรฺวมุกฺตะ | สฺวธาตุสฺถานโยคต  อิติ             
สฺวธาตุรฺวิกลฺปานํา  ตถตา  ตตฺร  สฺถานํ  นามฺนิ  สฺถานาจฺเจตสะ | โยคต  อิตฺยภฺยาสาตฺ | ภาวนา-        
มารฺเคณ ต เอว วิกลฺปา อทฺวยาภาสา วรฺตนฺเต ปราวฺฤตฺตาศฺรยสฺย | จรฺมวตฺ กาณฺฑวจฺจ | ยถา หิ      
ขรตฺวาปคมาตฺตเทว จรฺม มฺฤทุ ภวติ | อคฺนิสํตาปนยา ตเทว กาณฺฑํ ฤชุ ภวติ | เอวํ ศมถวิปสฺยนา-
ภาวนาภฺยํา  เจตะ  ปฺรชฺาวิมุกฺติลาเภ  ปราวฺฤตฺตาศฺรยสฺย  ต  เอว  วิกลฺปา  น  ปุนรฺทฺวยาภาสาะ  
ปฺรวรฺตนฺเต |  อิตฺเยว[วํ?]  วฺยวทานํ  ปรฺเยษิตวฺยมฺ  | 

 วิชฺปฺติมาตฺรตาปรฺเยษฺเฏา  เทฺวา  โศฺลเกา  | 
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 จิตฺตํ  ทฺวยปฺรภาสํ  ราคาทฺยาภาสมิษฺยเต  ตตฺวตฺ  | 
 ศฺรทฺธาทฺยาภาสํ  น  ตทนฺโย  ธรฺมะ  กฺลิษฺฏกุศโล’ สฺติ  ||34|| 

จิตฺตมาตฺรเมว  ทฺวยปฺรติภาสมิษฺยเต  คฺราหฺยปฺรติภาสํ  คฺราหกปฺรติภาสํ  จ | ตถา  ราคาทิ-
เกฺลศาภาสํ  ตเทเวษฺยเต |  ศฺรทฺธากุศลธรฺมาภาสํ  วา |  น  ตุ  ตทาภาสาทนฺยะ  กฺลิษฺโฏ  ธรฺโม’ สฺติ  รา
คาทิลกฺษณะ  กุศโล  วา  ศฺรทฺธาทิลกฺษณะ  |  ยถา  ทฺวยปฺรติภาสาทนฺโย  น  ทฺวยลกฺษณะ  | 

 อิติ  จิตฺตํ  จิตฺราภาสํ  จิตฺราการํ  ปฺรวรฺตเต  | 
 ตถาภาโสภาวาภาโว  น  ตุ  ธรฺมาณํา  มตะ  ||35|| 

ตตฺร จิตฺตเมว วสฺตุตจฺจิ[ศฺจิ]ตฺราภาสํ  ปฺรวรฺตเต | ปรฺยาเยณ  ราคาภาสํ  วา  เทฺวษาภาสํ  
วา  | ตทนฺยธรฺมาภาสํ  | จิตฺราการํ  จ  ยุคปตฺ  ศฺรทฺธาทฺยาการมฺ | ภาโส ภาวาภาวะ กฺลิษฺฏกุศลาวสฺเถ 
เจตสิ | น  ตุ  ธรฺมาณํา  [กฺลิษฺฏานํา?]  กุศลานํา  [วา?]  ตตฺปฺรติภาสวฺยติเรเกณ  ตลฺลกฺษณาภาวาตฺ  |    

ลกฺษณปรฺเยษฺเฏา  โศฺลกา  อษฺเฏา | เอกโนทฺเทศะ  เศไษรฺนิรฺเทศะ  | 

 ลกฺษฺยํ  จ  ลกษฺณํ  ไจว  ลกฺษณา  จ  ปฺรเภทตะ  | 
 อนุคฺรหารฺถํ  สตฺตฺวานํา  สํพุทฺไธะ  สํปฺรกาศิตา  ||36|| 

อเนโนทฺเทศะ  | 

 สทฺฤษฺฏิกํ  จ  ยจฺจิตํ  ตตฺราวสฺถาวิการิตา  | 
 ลกฺษฺยเมตตฺสมาเสน  หฺยปฺรมาณํ  ปฺรเภทตะ  ||37|| 

ตตฺร  จิตฺตํ  วิชฺานํ  รูป  จ  |  ทฺฤษฺฏิศฺไจตสิกา  ธรฺมาะ |  ตตฺราวสฺถา  จิตฺตวิปฺรยุกฺตา  
ธรฺมาะ |  อวิการิตา  อสํสฺกฺฤตมากาศาทิกํ  ตทฺวิชฺปฺเตรฺนิตฺยํ  ตถาปฺรวฺฤตฺเตะ  |  อิตฺเยตตฺ  สมาเสน  
ปฺจวิธํ  ลกฺษฺยํ  ปฺรเภเทนาปฺรมาณมฺ  | 

 ยถา  ชลฺปารฺถสํชฺายา  นิมติฺตํ  ตสฺย  วาสนา  | 
 ตสฺมาทปฺยรฺถวิขฺยานํ  ปริกลฺปตลกฺษณํ  ||38|| 

ลกฺษณํ  สมาเสน  ตฺริวิธํ  ปริกลฺปตาทิลกฺษณมฺ  |  ตตฺร  ปริกลฺปตลกฺษณํ  ตฺริวิธํ  ยถา          
ชลฺปารฺถสํชฺายา นิมิตฺตํ ตสฺย ชลฺปสฺย วาสนา ตสฺมาจฺจ  วาสนาทฺโย’ รฺถะ  ขฺยาติ อวฺยวหารกุศลานํา  
วินาป  ยถาชลฺปารฺถสํชฺยา |  ตตฺร ยถา’ภิลาษมรฺถสํชฺา ไจตสิกี ยถาชลฺปารฺถสํชฺา | ตสฺยา  
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ยทาลมฺพนํ   ตนฺนิมิตฺตเมวํ[ว] ยจฺจ  ปริกลฺปฺยเต  ยตศฺจ  การณาทฺวาสน[นา]ตสฺตทุภยํ   
ปริกลฺปตลกฺษณมตฺราภิเปฺรตมฺ  | 

 ยถา  นามารฺถมรฺถสฺย  นามฺนะ  ปฺรขฺยานตา  จ  ยา  | 
 อสํ[สตฺ?]กลฺปนิมิตฺตํ  หิ  ปริกลฺปตลกฺษณม ฺ ||39|| 

อปรปรฺยาโย  ยถา  นาม  จารฺถศฺจ  ยถานามารฺถมรฺถสฺย  นามฺนศฺจ  ปฺรขฺยานตา  ยถา           
นามารฺถปฺรขฺยานตา  |  ยทิ  ยถา  นามารฺถะ  ขฺยาติ  ยถารฺถํ  วา  นาม    อิตฺเยตทภูตปริกลฺปาลมฺพนํ  
ปริกลฺปตลกฺษณํ  เอตาวทฺธิ  ปริกลฺปฺยเต  ยทุต  นาม  วา  อรฺโถ  เวติ  | 

 ตฺริวิธตฺริวิธาภาโส  คฺราหยคฺราหกลกฺษณะ  | 
 อภูตปริกลฺโป  หิ  ปรตนฺตฺรสฺย  ลกฺษณมฺ  ||40|| 

ตฺริวิธสฺตฺริวิธศฺจาภาโส’ สฺเยติ ตฺริวิธตฺริวิธาภาสะ | ตตฺร  ตฺริวิธาภาสะ ยทา-                     
ปภาโส ’รฺถาภาโส  เทหาภาสศฺจ  |  ปุนสฺตฺริวิธาภาโส มนอุทฺคฺรหวิกลฺปาภาสะ | มโน  ยตฺ  กฺลิษฺฏํ  
สรฺวทา  |  อุทฺคฺรหะ  ปฺจวิชฺานกายาะ  |  วิกลฺโป  มโนวิชฺานมฺ |  ตตฺร  ปฺรถมตฺริ[มสฺตฺริ?]       
วิธาภาโส คฺราหยลกฺษณะ |  ทฺวิตีโย  คฺราหกลกฺษณะ  |  อิตฺยยมภูตปริกลฺปะ  ปรตนฺตฺรสฺย  ลกฺษณมฺ  | 

 อภาวภาวตา  ยา  จ  ภาวาภาวสมานตา  | 
 อศานฺตศานฺตา’ กลฺปา  จ  ปรินิษฺปนฺนลกฺษณมฺ  ||41|| 

 ปรินิษฺปนฺนลกฺษณํ  ปุนสฺตถตา  สา  หฺยภาวตา  จ,  สรฺวธรฺมาณํา  ปริกลฺปตานา[นํา?]  
ภาวตา จ ตทภาวตฺเวน ภาวาตฺ | ภาวาภาวสมานตา จ ตโยรฺภาวาภาวโยรฺภินฺนตฺวาตฺ | อศานฺตา         
จาคนฺตุไกรุปเกฺลไศะ, ศานตา จ ปฺรกฺฤติปริศุทฺธตฺวาตฺ |  อวิกลฺปา จ วิกลฺปาโคจรตฺวาตฺ   
นิษฺปฺรปฺจตยา |  เอเตน  ตฺริวิธํ ลกฺษณํ ตถตายาะ ปริทีปตํ สฺวลกฺษณํ เกฺล[สํ]ศวฺยทานลกฺษณม
วิกลฺปลกฺษณํ จ อุกฺตํ ตฺริวิธํ  ลกฺษณมฺ  | 

 นิษฺป[ษฺย]นฺทธรฺมมาลมฺพฺย  โยนิโศ  มนสกิฺริยา  | 
 จิตฺตสฺย  ธาเตา  สฺถานํ  จ  สทสตฺตารฺถปศฺยนา  ||42|| 

 ลกฺษณา  ปุนะ  ปฺจวิธา  โยคภูมิะ  |  อาธาระ  อาธานมาทรฺศ  อาโลก  อาศฺรยศฺจ  |            
ตตฺราธาโร  นิษฺป[ษฺย]นฺทธรฺโม  โย  พุทฺเธนาธิคโม  เทศิตะ  ส  ตสฺยาธิคมสฺย  นิษฺป[ษฺย]นฺทะ | 
อาธานํ  โยนิโส  มนสฺการะ  |  อาทรฺศะ  จิตฺตสฺย  ธาเตา  สฺถานํ  สมาธิรฺยเทตตฺปูรฺวํ  นามฺนิ  สฺถาน-
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มุกฺตมฺ  |  อาโลกะ สทสตฺตฺเวนารฺถทรฺศนํ โลโกตฺตรา ปฺรชา,  ตถา[ตยา]  สจฺจ  สโต  ยถาภูตํ  
ปศฺยตฺยสจฺจาสตะ  |   

อาศฺรย  อาศฺรยปราวฺฤติ  | 

 สมตาคมนํ  ตสฺมินฺนารฺยโคตฺรํ  หิ  นิรฺมลมฺ  | 
 สมํ  วิศิษฺฏมนยฺูนานธิกํ  ลกษฺณา  มตา  ||43|| 

 สมตาคมนมนาสฺรวธาเตา  อารฺยโคตฺเร  ตทนฺไยรารฺไยะ  |  ตจฺจ  นิรฺมลมารฺยโคตฺรํ            
พุทฺธานามฺ  |  สมํ  วิมุกฺติสมตยา  ศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺไธะ  |  วิศิษฏํ  ปฺจภิรฺวิเศไษะ |  วิศุทฺธิวิเศเษณ  
สวาสนเกฺลศวิศุทฺธิตะ | ปริศุทฺธิวิเศเษณ เกฺษตฺรปริสุทฺธิตะ | กายวิเศเษณ ธรฺมกายตยา | สํโภควิเศเษณ  
ปรฺษนฺมณฺฑเลษฺววิจฺฉนฺนธรฺมสํโภคปฺรวรฺตนตะ |  กรฺมวิเศเษณ  จ  ตุษิตภวนวาสาทินิรฺมาไณะ   
สตฺตฺวารฺถกฺริยานุษฺานตะ | น จ ตสฺโยนตฺวํ สํเกฺลศปกฺษนิโรเธ นาธิกตฺวํ วฺยวทานปกฺโษตฺปาท      
อิตฺเยษา ปฺจวิธา โยคภูมิรฺลกฺษณา |  ตยา  หิ  ตลฺลกฺษฺยํ  ลกฺษณํ  จ  ลกฺษฺยเต  | 

 วิมุกฺติปรฺเยษฺเฏา  ษฏโศฺลกาะ  | 

 ปทารฺถเทหนิรฺภาสปราวฺฤตฺตรินาสฺรวะ  | 
 ธาตุรฺพีชปราวฺฤตฺเตะ  ส  จ  สรฺวตฺรคาศฺรยะ  ||44|| 

 พีชปราวฺฤตฺเตริตฺยาลยวิชฺานปราวฺฤตฺติตะ | ปทารฺถเทหนิรฺภาสานํา วิชฺานานํา    
ปราวฺฤตฺติรนาสฺรโว  ธาตุรฺวิมุกฺติะ  |  ส  จ  สรฺวตฺรคาศฺรยะ  ศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺธคตะ  | 

 จตุรฺธา  วิศิตา’ วฺฤตฺเตรฺมนสศฺโจทฺคฺรหสฺย  จ  | 
 วิกลฺปสฺยาวิกลฺเป  หิ  เกษฺตฺเร  ชฺาเน’ ถ  กรฺมณิ  ||45|| 

 มนสศฺโจทฺคฺรหสฺย  จ  วิกลฺปสฺย  จาวฺฤตฺเตะ  ปราวฺฤตฺเตริตฺยรฺถะ | จตุรฺธา  วศิตา  ภวติ  
ยถากฺรมมวิกลฺเป  เกฺษตฺเร  ชฺานกรฺมโณศฺจ  | 

 อจลาทิตฺริภูเมา  จ  วศิตา  สา  จตุรฺวิธา  | 
 ทฺวิไธกสฺยํา  ตทนฺยสฺยาเมไกกา  วศิตา  มตา  ||46|| 

 สา เจยมจลาทิภูมิตฺรเย จตุรฺธา วศิตา เวทิตวฺยา | เอกสฺยามจลายํา ภูเมา ทฺวิวิธา | อวิกลฺเป      
น [?] จานภิสํสฺการนิรฺวิกลฺปตฺวาตฺ | เกฺษตฺเร จ พุทฺธเกฺษตฺรปริโศธนาตฺ | ตทนฺยสฺยํา ภูมาเวไก [ไว] กา 
วศิตา สาธุมตฺยํา ชฺานวศิตา ปฺรติสํวิทฺวิเศษลาภาตฺ | ธรฺมเมฆายํา กรฺมณฺยภิชฺากรฺมณามวฺยาฆาตาตฺ| 
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 วิทิตฺวา  ไนราตฺมฺยํ  ทฺววิิธมหิ  ธีมานฺภควตํ   
 สมํ  ตจฺจ  ชฺาตฺวา  ปฺรวิศติ  ส  ตตฺตฺวํ  คฺรหณตะ  | 
 ตตสฺตตฺร  สฺถานานฺมนส  อิห  น  ขฺยาติ  ตทป   
 ตทขฺยานํ  มุกตฺิะ  ปรม  อุปลมฺภสฺย  วิคมะ  ||47|| 

 อปโร  วิมุกฺตปิรฺยายะ  | 
 ทวิวิธํ  ไนราตฺมฺยํ วิทิตฺวา ภวตฺรยคตํ โพธิสตฺตฺวะ สมํ ตจฺจ ชฺาตฺวา ทฺวิวิธไนราตฺมฺยํ  

ปริกลฺปตปุทฺคลาภาวาตฺ ปริกลฺปตธรฺ มาภาคตฺ น ตุ สรฺวไถวาภาวตะ | ตตฺวํ ปฺรวิศติ วิชฺปฺติ- 
มาตฺรตํา คฺรหณโต  คฺรหมาตฺรเมตทิติ  |  ตตสฺตตฺร  ตตฺตฺววิชฺปฺติมาตฺรสฺถานานฺมนสสฺตทป ตตฺวํ  
น  ขฺยาติ  วิชฺปฺติมาตฺรมฺ | ตทขฺยานํ มุกฺติะ ปรม อุปลมฺภสฺย โย วิคมะ ปุทฺคลธรฺมโยรนุปลมฺภาตฺ | 

 อาธาเร  สํภาราทาธาเน  สติ  หิ  นามมาตฺรํปศฺยนฺ  | 
 ปศฺยติ  หิ  นามมาตฺรํ  ตตฺปศฺยํสฺตจฺจ  ไนว  ปศฺยติ  ภยูะ  ||48|| 

 อปร[ระ] ปรฺยายะ อาธาร อิติ ศฺรุเตา สํภาราทิติ สํภฺฤตสํภารรสฺย ปูรฺวสํภารลาภาตฺ |          
อาธาเน สตีติ โยนิโสมนสฺกาเร นามมาตฺรํ ปศฺยนฺนิตฺยภิลาปมาตฺรมรฺถรหิตํ | ปศฺยติ หิ นามมาตฺรมิติ 
วิชฺปฺติมาตฺรํ  นาม  อรูปณศฺจตฺวาระ สฺกนฺธา อิติ  กฺฤตฺวา ตตฺปศฺยํสฺตทป ภูโย ไนว ปศฺยตฺยรฺถาภาเว          
ตทฺวิชฺปฺตฺยทรฺศนาทิตฺยยมนุปลมฺโภ วิมุกฺติะ  | 

 จิตฺตเมตตฺสเทาษฺุลฺยมาตฺมทรฺศนปาศิตมฺ  | 
 ปฺรวรฺตฺตเต  นวิฺฤตฺติสฺตุ  ตทธฺยาตฺมสฺถิเตรฺมตา  ||49|| 

อปร[ระ]  ปฺรการะ  จิตฺตเมตตฺสเทาษฺุลฺยํ  ปฺรวรฺตเต  ชนฺมสุ  |  อาตฺมทรฺศนปาศิตมิติ    
เทาษฺุลฺยการณํ  ทรฺศยติ  |  ทฺวิวิเธนาตฺมทรฺศเนน  ปาศิตมตมฺ  อตะ  สเทาษฺุลฺยมิติ  |  นิวฺฤตฺติสฺตุ  
ตทธฺยาตฺมสฺถิเตริติ    ตสฺย  จิตฺตสฺย  จิตฺต  เอวาวสฺถานาทาลมฺพนานุปลมฺภตะ  | 

นิะสฺวภาวตาปรฺเยษฺเฏา  โศฺลกทฺวยมฺ  | 

 สฺวยํ  สฺเวนาตมฺนา’ ภาวาตฺสฺวภาเว  จานวสถิฺเตะ  | 
 คฺราหวตฺตทา[ท]ภาวาจฺจ  นะิสฺวภาวตวฺมิษยฺเต  ||50|| 

สฺวยมภาวานฺนิะสฺวภาวตฺวํ ธรฺมาณํา ปฺรตฺยยาธีนตฺวาตฺ | สฺเวนาตฺมนา’ ภาวานฺนิะ           
สฺวภาวตฺวํ นิรุทฺธานํา ปุนสฺเตนา[สฺเวนา?]ตฺมนานุปตฺเตะ | สฺวภาว[เว]’ นวสฺถิตตฺวานฺนิะสฺวภาวตฺวํ         
กฺษณิกตฺวาทิตฺเยตตฺตฺริวิธํ  นิะสฺวภาวตฺวมฺ  สํสฺกฺฤตลกฺษณตฺรยานุคํ  เวทิตวฺยมฺ  | คฺราหวตฺตทภาวาจฺจ  
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นิะสฺวภาวตฺวมฺ  |  ตทภาวาทิติ  สฺวาภาวาตฺ  |  ยถา  พาลานํา  สฺวภาวคฺราโห  นิตฺยสุขศุจฺยาตฺโต[ตฺมา]  
วา’ นฺเยน วา ปริกลฺปตลกฺษเณน ตถาเสา สฺวภาโว นาสฺติ ตสฺมาทป นิะสฺวภาวตฺวํ ธรฺมาณามิษฺยเต | 

 [นิะสฺวภาวตยา  สิทฺธา  อุตฺตโรตฺตรนิศฺรยาตฺ  | 
 อนุตฺปนฺนา  นรุิทฺธาทิ-ศานฺต-ปฺรกฺฤติ-นิรฺวฺฤตาะ  ||51||] 

[สิทฺธา] นิะสฺวภาวตยา’นุตฺปาทาทยะ |โย  หิ  นิะสฺวภาวะ โส’นุตฺปนฺนะ, โย’นุตฺปนฺนะ  
โส’นิรูทฺธะ, โย’นิรูทฺธะ  ส  อาทิศานฺตะ  ย อาทิศานฺต  ส  ปฺรกฺฤติปรินิรฺวฺฤตะ  อิตฺเยวมุตฺตโรตฺตร-
นิศฺรไยเรภิรฺนิะสฺวภาวตา[ทิ]ภิรฺนิะสฺวภาวตยา’ นุตฺปาทาทยะ  สิทฺธา  ภวนฺติ  | 

อนุตฺปตฺติธรฺมกฺษานฺติปรฺเยษฏฺาวารฺยา  | 

 อาเทา  ตตฺตฺเว’นฺยตฺเว  สฺวลกฺษเณ  สฺวยมถานฺยถาภาเว  | 
 สํเกฺลเศ’ถ  วิเศเษ  กฺษานฺติรฺนตฺุปตฺติธรฺโมกฺตา  ||52|| 

อษฺฏาสฺวนุตฺปตฺติธรฺเมษุ  กฺษานฺติรฺนุตฺปตฺติกธรฺมกฺษานฺติะ  |  อาเทา  สํสารสฺย,  น  หิ            
ตสฺยาทฺยุตฺปตฺติรสฺติ  |  ตตฺเว’ นฺยตฺเว  จ  ปูรฺวปศฺจิมานํา,  น  หิ  สํสาเร  เตษาเมว  ธรฺมาณามุตฺปตฺติะ,  
เย  ปูรฺวมุตฺปนฺนาสฺตทฺภาเวนานุตฺปตฺเตะ | น  จานฺเยษามฺ,  อปูรวปฺรการานุตฺปตฺเตะ  | สฺวลกฺษเณ  
ปริกลฺปตสฺย  สฺวภาวสฺย,  น  หิ  ตสฺย  กทาจิทุตฺปตฺติะ | สฺวยมนุตฺปตฺเตา  ปรตนฺตฺรสฺย  | อนฺยถาภาเว  
ปรินิษฺปนฺนสฺย  น  หิ  ตทนฺยถาภาวสฺโยตฺปตฺติรสฺติ | สํเกฺลเศ  ปฺรหีเณ,  น  หิ  กฺษยชฺานลาภินะ         
สํเกฺลศสฺโยตฺปตฺตึ  ปุนะ  ปศฺยนฺติ  | วิเศเษ  พุทฺธธรฺมกายานามฺ , น  หิ  เตษํา  วิเศโษตฺปตฺติรสฺติ |     
อิตฺเยเตษฺวนุตฺปตฺติธรฺเมษุ  กฺษานฺติรนุตฺปตฺติธรฺโมกฺตา  | 

เอกยานตาปรฺเยษฺเฏา  สปฺต  โศฺลกาะ  | 

 ธรฺมไนราตมฺยมุกฺตีนํา  ตุลฺยตวฺาตฺ  โคตฺรเภทตะ  | 
 ทฺวยาศยาปฺเตศฺจ  นิรฺมาณาตปฺรฺยนฺตาเทกยานตา  ||53|| 

ธรฺมตุลฺยตฺวาเทกยานตา,  ศฺราวกาทีนํา  ธรฺมธาโตรภินฺนตฺวาตฺ  ยาตวฺยํ  ยานมิติ  กฺฤตฺวา  | 
ไนราตฺมฺยสฺย  ตุลฺยตฺวาเทกยานตา,  ศฺราวกาทีนามาตฺมาภาวตาสามานฺยาทฺยาตา  ยานมิติ  กฺฤตฺวา  |   
วิมุกฺติตุลฺยตฺวาเทกยานตา,  ยาติ  ยานมิติ  กฺฤตฺวา  | โคตฺรเภทาเทกยานตา  | อนิยตศฺราวกโคตฺราณํา  
มหายาเนน  นิรฺยาณาตฺ  ยานฺติ  เตน  ยานมิติ   กฺฤตฺวา  | ทฺวยาศยาปฺเตเรกยานตา  | พุทฺธานํา  จ  
สรฺวสตฺตฺเวษฺวาตฺมาศยปราปฺเตะ,  ศฺราวกาณํา  จ  ตทฺโคตฺรนิยตานํา  ปูรฺวํ  โพธิสํภารจริตาทนา        
[นามา]ตฺมนิ  พุทฺธาศยปฺราปฺเตรภินฺนสํตานาธิโมกฺษลาภโต  พุทฺธานุภาเวน  ตถาคตานุคฺรหวิเศษปฺร
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เทศลาภาย  อิตฺเยกตฺวาศยลาเภไนกตฺวาทฺ  พุทฺธตจฺฉฺราวกาณาเมกยานตา  |  นิรฺมาณาเทกยานตา,  
ยโถกฺตมเนกศตกฺฤตฺโว’หํ  ศฺราวกยาเนน  ปรินิรฺวฺฤต  อิติ  วิเนยานามรฺเถ  ตถา นิรฺมาณสํทรฺศนาตฺ |   
ปรฺยนฺตาทปฺเยกยานตา  ยตะ  ปเรณ  ยาตวฺยํ  นาสฺติ  ตทฺยานมิติ  กฺฤตฺวา  | พุทฺธตฺวเมกยานมฺ, เอวํ  
ตตฺร  ตตฺร  สูตฺเร  เตนา  ตนาภิปฺราเยไณกยานตา  เวทิตวฺยา,  น  ตุ  ยานตฺรยํ  นาสฺติ  | 

กิมรฺถํ  ปุนสฺเตน  เตนาภิปฺราเยไณกยานตา  พุทฺไธรฺเทศิตา | 

 อากรฺษณารฺถเมเกษามนยฺสํธารณาย  จ  | 
 เทศิตานิยตานาํ  หิ  สํพุทฺไธเรกยานตา  ||54|| 

อากรฺษณารฺถเมเกษามิติ เย ศฺราวกโคตฺรา อนิยตาะ | อนฺเยษํา จ สํธารณาย, เย โพธิสตฺตฺว-
โคตฺรา อนิยตาะ | 

 ศฺราวโก’ นิยโต เทฺวธา ทฺฤษฏฺาทฺฤษฺฏารฺถยานตะ | 
 ทฺฤษฺฏารฺโถ  วีตราคศฺจาวีตราโค’ ปฺยเสา มฺฤทุะ ||55|| 

ศฺราวกะ ปุนรนิยโต ทฺวิวิโธ เวทิตวฺยะ | ทฺฤษฺฏารฺถยานศฺจ โย ทฺฤษฺฏสตฺโย มหายาเนน      
นิรฺยาติ, อทฺฤษฺฏารฺถยานศฺจ โย น ทฺฤษฺฏสตฺโย มหายาเนน นิรฺยาติ | ทฺฤษฺฏารฺถะ ปุนรฺวีต-          
ราคศฺจาวีตราคศฺจ กาเมภฺยะ | อเสา จ มฺฤทุรฺธนฺธคติโก เวทิตวฺยะ | 

 โย  ทฺฤษฺฏารฺโถ  ทฺวิวิธ  อุกฺตะ  | 

 เตา  จ  ลพฺธารฺยมารฺคสฺย  ภเวษุ  ปริณามนาตฺ  | 
 อจินฺตฺยปริณามิกฺยา  อุปปตตฺฺยา  สมนฺวิเตา  ||56|| 

 เตา  จ  ทฺฤษฺฏารฺเถา  ลพฺธสฺยารฺยมารฺคสฺย   ภเวษุ  ปริณามณาตฺ  อจินฺตฺยปริณามิกฺยา  
อุปปตฺตฺยา  สมนฺวาคเตา  เวทิตวฺเยา  | อจินฺตฺโย หิ ตสฺยารฺยมารฺคสฺย ปริณาม อุปปตฺเตา ตสฺมาท-
จินฺตฺยปริณามิกี | 

 ปฺรณิธานวศาเทก  อุปปตฺตึ  ปฺรปทฺยเต  | 
 เอโก’ นาคามิตาโยคานฺนิรฺมาไณะ  ปฺรติปทฺยเต  ||57|| 

 ตโยศฺไจกะ ปฺรณิธานวศาทุปปตฺตึ  คฺฤหฺณาติ ยเถษฺฏํ โย น วีตราคะ | เอโก’ นาคามิตา
โยคพเลน นิรฺมาไณะ | 
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 นิรฺวาณาภิรตตวฺาจฺจ  เตา  ธนธฺคติเกา  มเตา  | 
 ปุนะ  ปุนะ  สฺวจิตฺตสฺย  สมทุาจารโยคตะ  ||58|| 

 เตา  จ  นิรฺวาณาภิรตตฺวาทุภาวป  ธนฺธคติเกา  มเตา  จิรตเรณาภิสํโพธตะ  | สฺวสฺย ศฺรา
วก-จิตฺตสฺย นิรฺวิตฺสหคตสฺยาภีกฺษฺณํ สมุทาจาราต ฺ| 

 โส’ กฺฤตารฺโถ  หฺยพุทเฺธ  จ  ชาโต  ธฺยานารฺถมุทฺยตะ  | 
 นิรฺมาณารฺถี  ตทาศฺริตฺย   ปรํา  โพธิมวาปฺนุเต  ||59|| 

 ยะ  ปุนรสาววีตราโค ทฺฤษฺฏสตฺยะ โส’ กฺฤตารฺถะ  ไศกฺโษ  ภวนฺ  พุทฺธรหิเต  กาเล ชาโต    
ธฺยานารฺถมุทฺยโต  ภวติ  นิรฺมาณารฺถี  |  ตจฺจ  นิรฺมาณมาศฺริตฺย  กฺรเมณ  ปรํา  โพธึ  ปฺราปฺโนติ  |  
ตมวสฺถาตฺรยสฺถํ  สํธาโยกฺตํ  ภควตา  ศฺรีมาลาสูตฺเร | ศฺราวโก  ภูตฺวา  ปฺรตฺเยกพุทฺโธ  ภวติ  ปุนศฺจ  
พุทฺธ  อิติ  |  อคฺนิทฺฤษฺฏานฺเต[น]  จ  ยทา  จ  ปูรวํ  ทฺฤษฺฏสตฺยาวถา[สฺโถ]  ยทา  พุทฺธรหิเต  กาเล  
สฺวยํ  ธฺยานมุตฺปาทฺย  ชนฺมกายํ  ตฺยกฺตฺวา  นิรฺมาณกายํ  คฺฤหฺณาติ  ยทา  จ  ปรํา  โพธึ  ปฺราปฺโนตีติ |     

วิทฺยาสฺถานปรเฺยษฺเฏา  โศฺลกะ  | 

 วิทฺยาสฺถาเน  ปฺจวิเธ  โยคมกฺฤตฺวา  สรฺวชฺตฺวํ  ไนติ  กถํจิตฺปรมารฺยะ  | 
 อิตฺยนฺเยษํา นิครฺหณานุคฺรหณาย  สฺวาชฺารฺถํ วา ตตฺร กโรตฺเยว ส โยคมฺ ||60||  

 ปฺจวิธํ  วิทฺยาสฺถานมฺ  | อธฺยาตฺมวิทฺยา  เหตุวิทฺยา  ศพฺธวิทยา  จิกิตฺสาวิทฺยา  ศิลฺปกรฺม-         
สฺถานวิทยา  จ  |  ตทฺยทรฺถํ  โพธิสตฺตฺเวน  ปรฺเยษิตวฺยํ  ตทฺทรฺศยติ  |  สรฺวชฺตฺวปฺราปฺตฺยรฺถมเภเทน  
สรฺวมฺ  |  เภเทน  ปุนรฺเหตุวิทฺยํา  ศพฺทวิทฺยํา  จ  ปรฺเยษเต  นิคฺรหารฺถมนฺเยษํา  ตทนธิมุกฺตานามฺ |          
จิกิตฺสาวิทฺยํา  ศิลฺปกรฺมสฺถานวิทฺยํา  จานฺเยษามนุคฺรหารฺถํ  ตทรฺถิกานามฺ  | อธฺยาตฺมวิทฺยํา            
สฺวยมาชฺารฺถมฺ  | 

 ธาตุปุษฺฏิปรฺเยษฺเฏา  ตฺรโยทศ  โศฺลกาะ  | ปารมิตาปริปูรณารฺถํ เย ปารมิตาปฺรติสํยุกฺตา 
เอวํ มนสิการา ธาตุปุษฺฏเย ภานฺติ ต เอตาภิรฺคาถาภิรฺเทศิตาะ | 

 เหตูปลพฺธิตุษฏิฺศฺจ  นิศฺรยตทนุสฺมฺฤติะ  | 
 สาธารณผเลจฺฉา  จ  ยถาโพธาธิมุจฺยนา  ||61|| 

 เต  ปุนรฺเหตุปลพฺธิตุษฺฏิมนสิการาตฺ  ยาวทคฺรตฺวาตฺมาวธารณมนสิการะ | ตตฺร เห
ตูปลพฺธิตุษฺฏิมนสิการ อาทิต เอว ตาวตฺ | โคตฺรสฺโถ โพธิสตฺตฺวะ สฺวาตฺมนิ ปารมิตานํา โคตฺรํ ปศฺยนฺ            
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เหตูปลพฺธิตุษฺฏยา ปารมิตาธาตุปุษฺฏึ กโรติ | โคตฺรสฺโถ’ นุตฺตรายํา สมฺยกฺสํโพเธา จิตฺต-                 
มุตฺปาทยตีตฺยโต’นนฺตรํ  นิศฺรยตทนุสฺมฺฤติมนสิการะ  |  ส  หิ  โพธิสตฺตฺวะ  สฺวาตฺมนิ  ปารมิตานํา   
สํนิศฺรยภูตํ  โพธิจิตฺตํ  สมนุปศฺยนฺเนวํ  มนสิกโรติ    นิยตเมตาะ  ปารมิตาะ  ปริปูรึ  คมิษฺยนฺติ | ตถา  
หฺยสฺมากํ  โพธิจิตฺตํ  สํวิทฺยเต  อิติ  |  อุตฺปาทิตโพธิจิตฺตสฺย  ปารมิตาภิะ  สฺวปรารฺถปฺรโยเค               
สาธารณผเลจฺฉามนสิการ อาสํา ปามิตานํา ปรสาธารณํ วา ผลํ ภวตฺยนฺยถา วา มา ภูทิตฺยภิสํสฺกรณาตฺ|  
สฺวปรารฺถํ ปฺรยุชฺยมาโน’ สํเกฺลโศปายํ ตตฺตฺวารฺถํ ปฺรติวิธฺยตีตฺยโต’ นนฺตรํ ยถาโพธาธิมุจฺยนา-       
มนสิการะ | เอวํ สรฺวตฺรานุกฺรโม เวทิตวฺยะ | ยถา พุทฺไธรฺภควทฺภิะ ปารมิตา อภิสมฺพุทฺธา            
อภิสํโพตฺสฺยนฺเต’ ภิสํพุทธฺยนฺเต  จ  ตถา’ หมธิมุจฺเย  อิตยฺภิสํสฺกรณาตฺ  | 

 จตุรฺวิธานุภาเวน  ปฺรียณา’  เขทนิศฺจยะ  | 
 วิปกฺเษ  ปฺรติปกฺเษ  จ  ปฺรติปตฺติศฺจตุรฺวิธา  ||62|| 

 อนุภาวปฺรียณามนสิการศฺจตุรฺวิธานุภาวทรฺศนปฺรียณา,  จตุรฺวิธานุภาโว  วิปกฺษปฺรหาณํ,     
สํการปริปากะ,  สฺวปรานุคฺรห,  อายตฺยํา  วิปากผลนิะษฺยนฺทผลทานตา  จ  |  สตฺตฺวสฺวพุทฺธธรฺม-    
ปริปากมารภฺยาเขทนิศฺจยมนสิการะ,  สรฺวสตฺตฺววิปฺรติปตฺติภิะ  สรฺวทุะขาปตฺติปาไตศฺจาเขท-     
นิศฺจยาภิสํสฺกรณาตฺ  ปรมโพธิปฺราปฺตเย  |  วิปกฺเษ  ปตฺติปกฺเษ  จ  จตุรฺวิธปฺรติปตฺติมนสิการะ |       
ทานาทิวิปกฺษาณํา จ มาตฺสรฺยาทีนํา ปฺรติเทศนา, ปฺรติปกฺษาณํา จ ทานาทีนามนุโมทนา, ตทธิปเตย-
ธรฺมเทศนารฺถํ  จ  พุทฺธาธฺเยษณา |  ตาสํา  จ  โพเธา  ปริณามนา  | 

 ปฺรสาทะ  สํปฺรตีกฺษา  จ  ทานจฺฉนฺทะ  ปรตฺร  จ  | 
 สํนาหะ  ปฺรณธิานํ  จ  อภินนฺทมนสฺกฺริยา  ||63|| 

 อธิมุกฺติพลาธานตามารภฺย  ปารมิตาธิปเตยธรฺมารฺเถ  จ  ปฺรสาทมนสิการะ |  ธรฺมปรฺเยษฺ-       
ฏิมารภฺย  สํปฺรตีจฺฉนมนสิการสฺตสฺไยว  ธรฺมสฺยาปฺรติวหนโยเคน  ปริคฺรหณตยา | ท[เท]ศนามารภฺย  
ทานจฺฉนฺทมนสิกาโร  ธรฺมสฺยารฺถสฺย  จ  ปฺรกาศนารฺถํ  ปเรษามฺ | ปฺรติปตฺติมารภฺย สํนาหมนสิกาโร  
ทานาทิปริปูริเย  สํนหนาตฺ  |  ปฺรณิธานมนสิการสฺตตฺปริปูริปฺราปฺตเย[ปฺรตฺยเย]  สมวธานารฺถํ |            
อภินนฺทมนสิกาโร’โห  พต  ทานาทิปฺรติปตฺตฺยา  สมฺยกฺ  สํปาทเยยมิตฺยภินนฺทนาตฺ | เอต  เอว  ตฺรโย  
มนสิการา  อววาทานุศาสนฺยํา  โยชยิตวฺยาะ  |  อุปาโยปสํหิตกรฺมมนสิการะ  สํกลฺไปะ  สรฺวปฺรการ-
ทานาทิปฺรโยคมนสิกรณาต  | 

 ศกฺติลาเภ  สเทาตฺสุกฺยํ  ทานาเทา  ษฑวฺิเธทฺยนมฺ  | 
 ปริปาเก’ ถ  ปูชายํา  เสวายามนุกมฺปนา  ||64|| 
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 เอาตฺสุกฺยมนสิการศฺจตุรฺวิธะ | ศกฺติลาเภ จ ทานาเทา ษฑฺวิเธ ทานทาเน ยาวตฺ ปฺรชฺาทา
เน | เอวํ ศีลาทิษุ ษฑฺวิเธษุ | ปารมิตาภิเรว สํคฺรหวสฺตุปฺรโยเคณ สตฺตฺวปริปาเก | ปูชายํา จ ทาเนน 
ลาภสตฺการปูชยา | เศษาภิศฺจ ปฺรติปตฺติปูชยา |  

  อวิปรีตปารมิโตปเทศาป[รฺถ]ฺจกลฺยาณมิตฺรเสวายาเมาตฺสุกฺยมนสิกาโร เวทิตวฺยะ |  
อนุกมฺปามนสิการศฺจตุรฺภิรปฺรมาไณรฺทานาทฺยุปสํหาเรณ ไมตฺรายตะ | มาตฺสรฺยาทิสมาวธาเนน  
สตฺตฺเวษุ   กรุณายตะ | ทานาทสิมนฺวาคเตษุ  มุทิตายตะ | ตทสํเกฺลศาธิโมกฺษตศฺจ  อุเปกฺษายตะ  

 อกฺฤเต  กุกฺฤเต  ลชฺชา  เกากฤฺตฺยํ  วิษเย  รติะ  | 
 อมิตฺรสํชฺา  เขเท  จ  รจโนทฺภาวนามติะ  ||65|| 

 หฺรีธรฺมมารภฺย  ลชฺชามนสฺการะ,  อกฺฤเตษุ  วา  ทานาทิษฺวปริปูรฺณมิถฺยากฺฤเตษุ  วา  ลชฺ
ชา, ลชฺชายมานศฺจ  ปฺรวฺฤตฺตินิวฺฤตฺตฺยรฺถมนานุษงฺคิกํ  เกากฺฤตฺยายเต | ธฺฤติมารภฺย  รติมนสฺกาโร             
ทานาทฺยาลมฺพเน’ วิกฺเษปตศฺจิตฺตสฺย  ธารณาตฺ  |  อเขทมนสฺกาโร  ทานาทิปฺรโยคปริเขเท  ศตฺรุ-        
สํชฺากรณาตฺ | รจนาจฺฉนฺทมนสฺการะ ปารมิตาปฺรติสํยุกฺตศาสฺตฺรรจนาภิสํสฺกรณาตฺ | โลกชฺตา-
มารภฺย  อุทฺภาวนามนสฺการสฺตสฺไยว  ศาสฺตฺรสฺย  โลเก  ยถาภาชนมุทฺภาวนาภิสํสฺกรณาตฺ  | 

 ทานาทยะ  ปฺรติสรณํ  สมฺโพเธา  เนศฺวราทยะ  | 
 โทษาณํา  จ  คณุานํา จ  ปฺรตสํิเวทนาท[ฺ?]  ทฺวโยะ  ||66|| 

 ปฺรติสรณมนสฺกาโร  โพธิปฺราปฺตเย  ทานาทีนํา  ปฺรติสรณานฺเนศฺวราทีนามฺ,  ปฺรติสํวินฺ-
มนสฺกาโร มาตฺสรฺยทานาทิวิปกฺษปฺรติปกฺษโยรฺโทษคุณปฺรติสํเวทนาตฺ | 

 จยานุสฺมรณปรีฺติรฺมาหาถฺรฺยสฺย  จ  ทรฺศนมฺ  | 
 โยเค’ ภิลาโษ’ วิกลฺเป  ตทฺธฺฤตฺยํา  ปฺรตฺยยาคเม  ||67|| 

 จยานุสฺมรณปฺรีติมนสฺกาโร  ทานาทฺยุปจเย  ปุณฺยชฺานสํภาโรปจยสํทรฺศนาตฺ  |                   
มาหาถฺรฺยสํทรฺศนมนสฺกาโร  ทานาทีนํา  โพธิปกฺเษ  ภาวารฺเถน  มหาโพธิปฺราปฺตฺยรฺถสํทรฺศนาตฺ | 
อภิลาษมนสฺการะ  ส  ปุนศฺจตุรวิธะ | โยคาภิลาษมนฺสการะ  ศมถวิปศฺยนาโยคภาวนาภิลาษาตฺ |   
อวิกลฺปาภิลาษมนสฺการะ  ปารมิตาปริปูรณารฺถมุปายเกาศลฺยาภิลาษาตฺ | ธฺฤตฺยภิลาษมนสฺการะ    
ปารมิตาธิปเตยธรฺมารฺถธารณาภิลาษาตฺ |   ปฺรตฺยยาภิคมาภิลาษมนสฺการะ  สมฺยกฺ  ปฺรณิธานาภิสํ     
สฺกรณาตฺ  | 

 สปฺตปฺรการาสทฺคฺราหวฺยุตฺถาเน  ศกฺติทรฺศนมฺ  | 
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 อาศฺจรฺยํ  จาปยฺนาศฺจรยํ  สํชฺา  ไจว  จตุรฺวิธา  ||68|| 

 สปฺตปฺรการาสทฺคฺราหวฺยุตฺถานศกฺติทรฺศนมนสฺการะ  |  สปฺตฺวิโธ’ สทฺคฺรากหะ |    อสติ  
สทฺคฺราหะ,  โทษวติ  คุณวตฺวคฺราหะ, คุณวตฺยคุณวตฺวคราหะ, สรฺวสํสฺกาเรษุ จ นิตฺยสุขาสทฺคฺราเหา,    
สรฺวธรฺเมษุ  จาตฺมาสทฺคฺราหะ,    นิรฺวาเณ  จาศานฺตาสทฺคฺราหะ | ยสฺย  ปฺรติปกฺเษณ  ศูนฺยตา[ทิ]-
สมาธิตฺรยํ ธรฺโมทฺนานจตุษฺฏยํ จ เทศฺยเต | อาศฺจรฺเย จตุรฺวิธสํชฺามนสฺการะ | ปารมิตาสูทารสํชฺา,  
อายตตฺวสํชฺา,  ปฺรติการนิรเปกฺษสํชฺา,  วิปากนิรเปกฺษสํชฺา  จ | อนาศฺจรฺเย’ ป  จตุรฺวิธ[สํชฺา]-    
มนสฺการะ  |  จตุรฺวิธมนาศฺจรฺยเมาทรฺย  อายตตฺเว  จ  สติ  ปารมิตานํา  พุทฺธตฺวผลาภินิรฺวรฺตนาตฺ  |  
อสฺมินฺเนว  จ  ทฺวเย  สติ  สฺวปรสมจิตฺตาวสฺถาปนาตฺ [วสฺถาปนา?] ตทฺวิศิษฺเฏภฺยศฺจ  ศรุ[ศกฺรา]-         
ทิภฺยะ  ปูชาทิลาเภ  สติ  ปฺรติการนิรเปกฺษตา… [สรฺวโลเกภฺโย วิศิษฺฏศรีรโภค] ลาเภ สตฺยป              
วิปากนิรเปกฺษตา | 

 สมตา  สรฺวสตฺตฺเวษุ  ทฺฤษฺฏิศฺจาป  มหาตฺมกิา  | 
 ปรคุณปฺรติการสฺตฺรยาศาสฺติรฺนิรนฺตระ  ||69|| 

 สมตามนสฺการะ   สรฺวสตฺตฺ เวษุ   ทานาทิภิะ   สมตาปฺรวฺฤตฺตฺยภิ สํ สฺกรณาตฺ   | 
มหาตฺมทฺฤษฺฏิมนสฺการะ  สรฺวสตฺตฺโวปการตยา  ปารมิตาสํทรฺศนาตฺ  |  ปฺรตฺยย[ปฺรตฺยุป]การาศํสน
มนสฺกาโร          ทานาทิคุณปฺรวฺฤตฺตฺยา  ปเรภฺยะ  |  อาศาสฺติมนสฺการะ  สตฺตฺเวษุ  ตฺริสฺถานาศํสนาตฺ  
ปารมิตานํา  โพธิสตฺตฺวภูมินิษฺายา  พุทฺธภูมินิษฺายาะ  สตฺตฺวาว[รฺถาจ]รณาศํสนาจฺจ |  นิรนฺตรมนสฺ
กาโร            ทานาทิภิรพธฺย[นฺธฺย]กาลกรณาภิสํสฺกรณาตฺ  | 

 พุทฺธปฺรณีตานษฺุานาทรฺวาคสฺถานเจตนาต[ฺเจตนา]  | 
 ตทฺธานิวฺฤทฺธฺยา  สตฺตฺเวษุ  อนาโมทะ  ปฺรโมทนา  ||70|| 

สมฺยกฺปฺรโยคมนสฺกาโร’วิปรีตานุษฺานาทรฺวาคสฺถานมนสิกรณาตฺ | อนาโมทมนสฺกาโร  
ทานาทิภิรฺหียมาเนษุ |  ปฺรโมทมนสฺกาโร  ทานาทิภิรฺวรฺธมาเนษุ สตฺตฺเวษุ  | 

 ปฺรติวรฺณิกายํา[วรฺณกิา]ภูตายาํ  ภาวนายํา  จ  นารูจิะ  | 
 นาธิวาสมนสฺกาโร  วฺยากฺฤตนิยเต  สฺปฺฤหา  ||71|| 

 อรุจิมนสฺการะ  ปารมิตาปฺรติวรฺณิกาภาวนายามฺ | รุจิมนสฺกาโร ภูตายามฺ | อนธิวาสนา-  
มนสฺกาโร  มาตฺสรฺยาทิวิปกฺษวินยาภิสํสฺการณาตฺ  |  สฺปฺฤหามนสฺกาโร  ทฺวิวิธะ ปารมิตาปริปูริ-       
วฺยากรณลาภสฺปฺฤหามนสฺการะ   ปารมิตานิยตภูมฺยวสฺถาลาภสฺปฺฤหามนสฺการศฺจ  | 
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 อายตฺยํา  ทรฺศนาทฺวฺฤตฺติเจตนา  สมเตกฺษณา  | 
 อคฺรธรฺเมษุ  วฺฤตฺตฺยา  จ  อครฺตฺวาตฺมาวธารณาตฺ[ธารณา]  ||72|| 

 อายตฺยํา ทรฺศนาทฺวฺฤตฺติมนสฺกาโร ยาตฺวา [ยํา ยํา] คตึ คตฺวา โพธิสตฺตฺเวน สตา’วศฺย-   
กรณียตา’ ภิสํสฺการณาตฺ | ทานาทีนํา สมเตกฺษณามนสฺการสฺตทนฺไยรฺโพธิสตฺตฺไวะ สหาตฺมนะ     
ปารมิตาสาตตฺยกรณาธิโมกฺษารฺถมฺ | อคฺรตฺวาตฺมาวธารณมนสฺการะ ปารมิตาคฺรธรฺมปฺรวฺฤตฺตฺยา      
สฺวาตฺมนะ ปฺรธานภาวสํทรฺศนาตฺ | 

 เอเต  ศุภมนสกฺารา  ทศปารมิตานฺวยาะ  | 
 สรฺวทา  โพธิสตฺตฺวานํา  ธาตปุุษฺเฏา  ภวนฺต ิ หิ  ||73|| 

อิติ  นิคมนโศฺลโก  คตารฺถะ  | 
ธรฺมปรฺเยษฺฏิเภเท  เทวฺา  โศฺลเกา  | 

 ปุษฺเฏรธฺยาศยโต  มหตี  ปรฺเยษฺฏิริษฺยเต  ธีเร  | 
 สวิวาสา  หยฺววิาสา  ตไถว  ไวภตฺุวิถี  เตษามฺ  ||74|| 
 อสกายา  ลฆุ[ลพฺธ]กายา  ปรฺปูรฺณกายา  จ  โพธิสตฺตฺวานามฺ  | 
 พหุมานสูกษฺฺมมานา  นิรฺมาณา  ไจษณาภิมตา  ||75|| 

 ตฺรโยทศวิธา ปรฺเยษฺฏิะ | ปุษฺฏิตะ ศฺรุตาธิมุกฺติปุษฺฏยา | อธฺยาศยโต ธรฺมมุขสฺโรตสา | มห
ตี  จิตฺต[วิภุ]ตฺวลาภินามฺ | สวิปฺรวาสา ปฺรถมา | อวิปฺรวาสา ทฺวิตียา | ไวภุตฺวิกี ตฺฤตียา | อกายา ศฺรุต-    
จินฺตามยี ธรฺมกายรหิตตฺวาตฺ  | สกายา ภาวนามยี  อธิมุกฺติจรฺยาภูโม | ลฆุ[ลพฺธ]กายา  สปฺตสุ  ภูมิษุ |  
ปริปูรฺณกายา  เศษาสุ  |  พหุมานาธิมุกติจรฺยาภูเมา |  สูกฺษฺมมานา  สปฺตสุ  | นิรมาณ เศษาสุ  | 

ธรฺมเหตุตฺวปรฺเยษฺเฏา  โศฺลกะ  | 

 รูปารูเป  ธรฺโม  ลกฺษณเหตสฺุตไถว  จาโรคฺยํ[คฺเย]  | 
 ไอศฺวรฺเย’ ภิชฺาภิสฺตทกฺษยตฺเว  จ  ธีราณามฺ  ||76|| 

รูเป ลกฺษณเหตุรฺธรฺมะ | อรูเป อาโรคฺยเหตุะ เกฺลศวฺยาธิปฺรศมนาตฺ | ไอศฺวรฺยเหตุร-           
ภิชฺาภิสฺตทกฺษยตฺวเหตุศฺจานุปธิเศษนิรฺวาเณ’ปฺยนุปจฺเฉทาตฺ  | อต  เอโวกฺตํ พฺรหฺมปริปฺฤจฺฉาสูตฺเร |   
จตุรฺภิรฺธรฺไมะ สมนฺวาคตา โพธิสตฺตฺวา ธรฺมํ ปรฺเยษนฺเต | รตฺนสํชฺยา ทุรฺลภารฺเถน ไภษชฺยสํชฺยา  
เกฺลศวฺยาธิปฺรศมนารฺเถน  อรฺถสํชฺยา  อวิปฺรณาศารฺเถน  นิรฺวาณสํชฺยา  สรฺวทุะขปฺรศมนารฺเถน | 
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รตฺนภูตานิ หิ ลกฺษณานิ โศภากรตฺวาทตสฺตทฺเธตุตฺวาทฺธรฺมรตฺนสํชฺา | อาโรคฺยเหตุตฺวาทฺไภษชฺย-
สํชฺา  |  อภิชฺไศฺวรฺยเหตุตฺวาทรฺถสํชฺา | ตทกฺษยเหตุตฺวานฺนิรฺวาณสํชฺากฺษยนิรฺภยตารฺเถน  | 

วิกลฺปปรฺเยษฺเฏา  โศฺลกะ  | 

 อภาวภาวาธยฺปวาทกลฺป  เอกตฺวนานาสฺววเิศษกลฺปาะ  | 
 ยถารฺถนามาภนิิเวศกลฺปาะ  ชินาตฺมไชะ  สํปริวรฺชนียาะ  ||77|| 

ทศวิธวิกลฺโป โพธิสตฺตฺเวน ปริวรฺชนียะ | อภาววิกลฺโป ยสฺย ปฺรติปกฺเษณาห | ปฺรชฺาปาร
มิตายามิห  โพธสตฺตฺโว โพธิสตฺตฺว  เอว  สนฺนิติ  | ภาววิกลฺโป ยสฺย ปฺรติปกฺเษณาห | โพธิสตฺตฺวํ น  
สมนุปศฺยตีตฺเยวมาทิ  |  อธฺยาโรปวิกลฺโป  ยสฺย  ปฺรติปกฺเษณาห | รูป  ศาริปุตฺร สฺวภาเวน ศูนฺยมิติ | 
อปวาทวิกลฺโป  ยสฺย  ปฺรติปกฺเษณาห | น ศูนฺยตเยติ  | เอกตฺววิกลฺโป ยสฺย ปฺรติปกฺเษณาห | ยา รูปสฺย   
ศูนฺยตา  น ตทฺรูปมิติ | นานาตฺวิกลฺโป ยสฺย ปฺรติปกฺเษณาห | น จานฺยตฺร ศูนฺยตายา รูป รูปเมว ศูนฺยตา 
ศูนฺยไตว รูปมิติ | สฺวลกฺษณวิกลฺโป ยสฺย ปฺรติปกฺเษณาห | นามมาตฺรมิทํ ยทิทํ รูปมิติ | วิเศษวิกลฺโป  
ยสฺย ปฺรติปกฺเษณาห | รูปสฺย หิ โนตฺปาโท  น  นิโรโธ  น สํเกฺลโศ น วฺยวทานมิติ | ยถา-                 
นามารฺถาภินิเวศวิกลฺโป  ยสฺย  ปฺรติปกฺเษณาห  |  กฺฤตฺริมํ นาเมตฺเยวมาทิ  |  ยถารฺถนามาภินิเวศ-
วิกลฺปศฺจ  ยสฺย  ปฺรติปกฺเษณาห  |  ตานิ  โพธิสตฺตฺวะ  สรฺวนามานิ  น  สมนุปศฺยตฺยสมนุปศฺยนฺนาภิ-
นิวิศเต  ยถารฺถตเยตฺยภิปฺรายะ  | 

 อิติ  ศุภมติเรตยฺ  ยตนฺมุคฺรํ ทฺวยปรฺเยษิตธรมฺตาสตตฺตฺวา  | 
 ปฺรติศรณมตะ  สทา  ปฺรชานํา  ภวติ  คุไณะ  สมุทฺรวตฺปฺรปูรฺณะ  ||78|| 

 อเนน นิคมนโศฺลเกน ปรฺเยษฺฏิมาหาตฺมฺยํ ตฺริวิธํ ทรฺศยติ | อุปายมาหาตฺมฺยมุคฺรวีรฺยตยา 
สํวฺฤตฺติปรมารฺถสตฺยธรฺมตาปรฺเยษณตศฺจ ตตฺตฺวํ สตฺยมิตฺยรฺถะ | ปรารฺถมาหาตฺมฺยํ ปฺรติศรณีภาวาตฺ 
ปรฺชานามฺ | สฺวารฺถมาหาตฺมฺยํ  จ  คุไณะ  สมุทฺรวตฺ  ปฺรปูรฺณตฺวาตฺ  | 

|| มหายานสูตรฺาลํกาเร  ธรฺมปรฺเยษฺฏยธิการ  เอกาทศะ || 
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ทฺวาทโศ’ธิการะ 

 ธรฺมเทศนายํา  มาตฺสรฺยปฺรติเษเธ  โศฺลกะ  | 

 ปฺราณานฺโภคําศฺจ  ธีราะ  ปฺรมุทิตมนสะ  กฤฺจฺฉฺรลพฺธานสารานฺ 
 สตฺตฺเวภฺโย  ทะุขิเตภยฺะ  สตตมวสฺฤชนฺตฺยจฺุจทานปฺรกาไระ  | 
 ปฺราเคโวทารธรฺมํ  หิตกรมสกฺฤตฺสรฺวไถว  ปฺรชานํา 
 กฺฤจฺฉฺเร  ไนโวปลพฺธํ  ภฺฤศมวสฺฤชตํา  วฺฤทฺธิคํ  จาวฺยยํ  จ  ||1|| 

 กฺฤจฺฉฺรลพฺธานปฺยสารานฺ  กฺษยิตฺวา[ตฺ] ปฺราณานฺ  โภคําศฺจ  โพธิสตฺตฺวา  ทุะขิเตภฺยะ              
การุณฺยาตฺ  สตตมุทาไรรฺวิสรฺไครุตฺสฺฤชนฺติ  ปฺราเคว  ธรฺมํ  โย  ไนว  กฺฤจฺฉฺเรณ  วา  ภฺฤศมป  
วาวสฺฤชตํา  วฺฤทฺธึ  คจฺฉติ  น  กฺษยํ  | 

 ธรฺมไนรรฺถกฺยสารฺถกฺเย  โศฺลกทฺวยํ  | 

 ธรฺโม  ไนว  จ  เทศิโต  ภควตา  ปฺรตฺยาตฺมเวทฺโย  ยต   
 อากฺฤษฺฏา  ชนตา  จ  ยุกฺต[ยุกตฺิ]วิหิไตรฺธรฺไมะ  สฺวกี  ธรฺมตํา  | 
 สฺวศานฺตฺยาสฺยปุเฏ  วิศุทฺธิวิปเุล  สาธารเณ’ ถากฺษเย 
 ลาเลเนว  กฺฤปาตฺมภิสฺตฺวชครปฺรขไยะ  สมาปาทิตา  ||2|| 

 ตตฺร  พุทฺธา  อชคโรปมาสฺเตษํา สฺวศานฺติ [ศานฺเต?] ราสฺยปุฏํ ธรฺมกายะ  | วิศุทฺธิวิปุลํ       
สวาสนเกฺลศชฺเยาวรณวิศุทฺธิตะ  |  สาธารณํ  สรฺวพุทฺไธะ  อกฺษยมาตฺยนฺติกตฺวาตฺ  | 

 ตสฺมานฺไนว  นิรรฺถิกา  ภวต ิ สา  ยา  ภาวนา  โยคินํา 
 ตสฺมานฺไนว  นิรรฺถิกา  ภวต ิ สา  ยา  เทศนา  เสาคตี  | 
 ทฺฤษฺโฏ’ รฺถะ  ศฺรุตมาตฺรกาทฺยทิ  ภเวตฺ  สฺยาทฺภาวนาปารฺถิกา 
 อศฺรุตฺวา  ยทิ  ภาวนามนวุิเศตฺ  สฺยาทฺเทศนาปารฺถิกา  ||3|| 

ตสฺมานฺน นิรรฺถิกา โยคินํา  ภาวนา  ภวติ  ปฺรตฺยาตฺมเวทฺยสฺย  ธรฺมสฺย  ตทฺวเศนาภิคมาตฺ  
|  น  นิรรฺถิกา  เทศนา  ภวติ  ยุกฺติวิหิไตรฺธรฺไมะ  สฺวธรฺมตายํา  ชนตากรฺษณาตฺ  |  ยถา  ปุนรฺภาวนา  
สารฺถิกา  ภเวทฺเทศนา  วา  ตตฺ  โศฺลการฺเธน  ทรฺศยติ  |  เศษํ  คตารฺถมฺ  | 
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 เทศนาวภิาเค  โศฺลกะ  | 
 อาคมโต  อธิคมโต  วิภุตวฺโต  เทศนาคฺรสตฺตฺวานํา  | 
 มุขโต  รูปาตฺสรฺวา [รฺวตอา] กาศาทุจฺจรณตา’ ป…..  ||4|| 

 ตตฺร วิภุตฺวโต ยา  มหาภูมิปฺรวิษฺฏานํา | สรฺวโต รูปาทฺยา วฺฤกฺษวาทิตฺราทิภโย’ป นิศฺจรติ  
|  เศษํ  คตารฺภมฺ  | 

 เทศนาสํปตฺเตา  โศฺลกทฺวยํ  | 

 วิศทา  สํเทหชหา  อาเทยา  ตตฺตฺวทรฺศิกา  ทวฺิวิธา  | 
 สํปนฺนเทศเนย ํ วิชฺเย[ํยา]  โพธิสตฺตฺวานํา  ||5|| 

 อยํ  จตุษฺการฺถนิรฺเทเศน  โศฺลกะ  |  ยทุกฺตํ  พฺรหฺมปริปฺฤจฺฉายํา | จตุรฺภิรฺธรฺไมะ สมนฺวาค
ตา  โพธิสตฺตฺวา  มหาธรฺมทานํ  วิตรนฺติ  สทฺธรฺมปริคฺรหณตยา  อาตฺมนะ  ปฺรชฺโตฺตาปนตยา สตฺปุ
รูษ-กรฺมกรณตยา  สํเกฺลศวฺยวทานสํเทศนตยา  จ | เอเกน  หิ  พาหุศฺรุตฺยาทฺวิษทา เทศนา  ภวติ | ทฺวิตี
เยน  มหาปฺราชฺตฺวาตฺ  |  สํศยชหา  ปเรษํา  สํศยจฺเฉทาตฺ  |   

 ตฺฤตีเยนานวทฺยกรฺมตฺตฺวาทาเทยา  |  จตุรฺเถน  ตตฺตฺวทรฺศิกา  ทฺวิวิธา  สํเกฺลศลกฺษณสฺย  
จ  ตตฺตฺวสฺย  วฺยวทานลกฺษณสฺย  จ  ทฺวาภฺยํา  ทฺวาภฺยํา  สตฺยาภฺยามฺ  | 

 มธุรา  มทวฺยเปตา  น  จ  ขินนฺา  เทศนาคฺรสตฺตฺวานํา  | 
 สฺผุฏจิตฺรยุกฺตคมิกา  นิรามิษา  สรฺวคา  ไจว  ||6|| 

 อสฺมินฺทฺวิตีเย โศฺลเก มธุรา ปเรณากฺษิปฺตสฺยาปรูษวจนาตฺ | มทวฺยเปตา สฺตุเตา สิทฺเธา        
วา   มทานนุคมนาตฺ | อขินฺนา  อกิลาสิกตฺวาตฺ | สฺผุฏา นิราจารฺยมุษฺฏิตฺวาตฺ กฺฤตฺสฺนเทศนตะ | จิตฺรา   
อปุนรุกฺตตฺวาตฺ  |  ยุกฺตา   ปฺรมาณาวิรูทฺธตฺวาตฺ   |  คมิกาปฺรตีตปทวฺยฺชนตฺวาตฺ  | นิรามิษา                 
ปฺรสนฺนาธิการานธิ[รฺถิ]กตฺวาตฺ  |  สรฺวตฺรคา  ยานตฺรยคตตฺวาตฺ  | 

 วากฺสํปตฺเตา  โศฺลกะ  | 
 อทีนา  มธุรา  สูกฺตา  ปฺรตีตา  วิษทา  ตถา [วาคฺชินาตฺมเช]  | 
 [ยถารฺหานามษิาไจว  ปฺรมิตา  วิศทา  ตถา]  ||7|| 

 อทีนา  เปารี  ปรฺษตฺปูรณาตฺ  |  มธุรา  วลฺคุะ  |  สูกฺตา วิสฺปษฺฏา สุนิรูกฺตากฺษรตฺวาตฺ  |  
ปฺรตีา   วิชฺเยา  ปฺรตีตาภิธานตฺวาตฺ  |  ยถารฺหา  ศฺรวณียา วิเนยานุรูปตฺวาตฺ  |  อนามิษา  อนิะศฺริต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

305

[ตา] ลาภสตฺการาโลเก [ร] โศฺลเกล  |  ปฺรตตา [ปฺรมิตา]  อปฺรติกูลา  ปริมิตายามเขทาตฺ  |  วิศทา  
อปรฺยาตฺตา  | 

 วฺยฺชนสํปตฺเตา  โศฺลกทฺวย ํ | 
 อุทฺเทศานฺนิรฺเทศาตฺตไถว  ยานานุโลมนาต ฺ ศฺลากฺษฺณยฺาต ฺ | 
 ปฺราตีตฺยาทฺยาถารฺหานฺไนรฺยาณฺยาทานุกูลฺยตฺวาตฺ  ||8|  

 ยุกฺไตะ ปทวฺยฺชไนรูทฺเทศาตฺปฺรมาณาวิโรเธน | สหิไตรฺนิรฺเทศาทุทฺเทศาวิโรเธน |            
ยานานุโลมนาทานุโลมิไกรฺยานตฺรยาวิโรเธน | ศฺลากฺษฺณฺยาท [ทา] นุจฺฉวิไกรฺกษฺฏศพฺทตยา|              
ปฺราตีตฺยาเทาปยิไกะ  ปฺรตีตารฺถตยา  จารฺโถปคมนาตฺ | ยาถารฺหาตฺปฺรติรูไปรฺวิเนยานุรูปตยา  |     
ไนรฺ ย าณฺ ย า ตฺ ปฺ ร ทกฺ ษิ ไณรฺ นิ รฺ ว าณ า ธิ ก า ร ต ย า  | อ านุ กู ลฺ ย านฺ นิ ป กสฺ ย า งฺ ค สํ ภ า ไ ร ะ                        
ไศกฺษสฺยารฺยาษฺฏางฺคมารฺคานุกูลฺยาตฺ  | 

 วฺยฺชนสํปจฺไจษา  วิชฺเยา  สรฺวถาคฺรสตฺตฺวานํา  | 
 ษษฺฏยงฺคี  สาจนิฺตฺยา  โฆโษ’ นนฺตสฺตุ  สุคตานํา  ||9|| 

 ษษฺฏยงฺคี  สาจินฺตฺยา  ยา  คุหฺยกาธิปตินิรฺเทเศ  พุทฺธสฺย  ษษฺฏยาการา  วาคฺ  นิรฺทิษฺฏา  | 
ปุนรปรํ  ศานฺตมเต   ตถาคตสฺย  ษษฺฏยากาโรเปตา  วาคฺ  นิศฺจรติ  สฺนิคฺธา  จ มฺฤทุกา  จ  มโนชฺา  จ  
มโนรมา  จ  ศุทฺธา  เจติ  วิสฺตระ  |  ตตฺร  สฺนิคฺธา  สตฺตฺวธาตฺกุศลมูโลปสฺตมฺภิกตฺวาตฺ  |  มฺฤทุกา 
ทฺฤษฺฏ  เอว  ธรฺเม  สุขสํสฺปรฺศตฺวาตฺ | มโนชฺา  สฺวรฺถตฺวาตฺ  |  มโนรมา  สุวฺยฺชนตฺวาตฺ |  ศุทฺธา    
นิรูตฺตรโลโกตฺตรปฺฤษฺลพฺธตฺวาตฺ | วิมลา  สรฺวเกฺลศานุศยวาสนาวิสํยุกฺตตฺวาตฺ  | ปฺรภาสฺวรา        
ปฺรตีตปทวฺยฺชนตฺวาตฺ  |  วลฺคุะ  สรฺวตีถฺรฺยกุมติทฺฤษฺฏิวิฆาตพลคุณยุกฺตตฺวาตฺ  |  ศฺรวณียา               
ปรฺติปตฺติไนรฺยานิกตฺวาตฺ  |  อเนนฺตา[อเนลา]  สรฺวปรปฺรวาทิภิรนาเฉทฺยตฺวาตฺ  |  กลา  รฺชิกตฺวาตฺ  |  
วินีตา ราคาทิปฺรติปกฺษตฺวาตฺ  |  อกรฺกศา  ศิกฺษาปฺรชฺปฺติสุโขปายตฺวาตฺ  | อปรูษา  ตทฺวฺยติกฺรม-
สํปนฺนิะสรโณปเทศกตฺวาตฺ | สุวินีตา  ยานตฺรยนโยปเทศิกตฺวาตฺ  | กรฺณสุขา  วิกฺเษปปฺรติปกฺษตฺวาตฺ |  
กายปฺรหฺณาทนกรี  สมาธฺยาวาหกตฺวาตฺ  | จิตฺเตาทฺวิลฺยกรี  วิปศฺยนาปฺราโมทฺยาวาหผลกตฺวาตฺ  |  
หฺฤทยสํตุษฺฏิกรี  สํศยจฺเฉทิกตฺวาตฺ  |  ปฺรีติสุขสํชนนี  มิถฺยานิศฺจยาปกรฺษิกตฺวาตฺ  |  นิะปริทาหา         
ปฺรติปตฺตาววิปฺรติสารตฺวาตฺ | อาชฺเยา  สํปนฺนศฺรุตมยชฺานาศฺรยตฺวาตฺ | วิชฺเยา  สมฺปนฺนจินฺ-
ตามยชฺานาศฺรยตฺวาตฺ | วิษฺปษฺฏา อนาจารฺยมุษฺฏิธรฺมวิหิตตฺวาตฺ | เปฺรมณียา’นุปฺราปฺตสฺวการฺถานํา  
เปฺรมกรตฺวาตฺ  |  อภินนฺทนียา’นนุปฺราปฺตสฺวการฺถานํา  สฺปฺฤหณียตฺวาตฺ  |  อาชฺาปนียา  อจินฺตฺย-
ธรฺมสมฺยคฺทรฺศิกตฺวาตฺ  |  วิชฺาปนียา  จินฺตฺยธรฺมสมฺยคฺเทศิกตฺวาตฺ  |  ยุกฺตา  ปฺรมาณาวิรูทฺธตฺวาตฺ  |  
สหิตา  ยถารฺหวิเนยเทศิกตฺวาตฺ  |  ปุนรูกฺตโทษชหา  อวนฺธยตฺวาตฺ | สึหสฺวรเวคา  สรฺวตีถฺรฺย-          
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สํตฺราสกตฺวาตฺ  |  นาคสฺวรศพฺทา  อุทารตฺวาตฺ  |  เมฆสฺวรโฆษา  คมฺภีรตฺวาตฺ  |  นาเคนฺทฺรรุตา         
อาเทยตฺวาตฺ  |  กินฺนรสํคีติโฆษา มธุรตฺวาตฺ  |  กลวิงฺกสฺวรรูตรวิตา’ภี[ตี]กฺษฺณภงฺคุรตฺวาตฺ |             
พฺรหฺมสฺวรรุตรวิตา ทูรํคมตฺวาตฺ  |  ชีวํชีวกสฺวรรุตรวิตา สรฺวสิทฺธิปูรฺวํคมมงฺคลตฺวาตฺ  |  เทเวนทฺ
รมธุรนิรฺโฆษา  อนติกฺรมณียตฺวาตฺ  |  ทุนฺทุภิสฺวรา  สรฺวมารปฺรตฺยรฺถิกวิชยปูรฺวํคมตฺวาตฺ | อนุนฺนตา  
สฺตุตฺยสํกฺลิษฺฏตฺวาตฺ |  อนวนตา  นินฺทา’ สํกฺลิษฺฏตฺวาตฺ  |  สรฺวศพฺทานุปฺรวิษฺฏา  สรฺววฺยากรณ-      
สรฺวาการลกฺษณานุปฺรวิษฺฏตฺวาตฺ  |  อปศพฺทวิคตา สฺมฺฤติสํปฺรโมเษ  ตทนิศฺจรณตฺวาตฺ  |  อวิกลา       
วิเนยกฺฤตฺยสรฺวกาลปฺรตฺยุปสฺถิตตฺวาตฺ  |  อลีนา ลาภสตฺการานิศฺริตฺวาตฺ  | อทีนา  สาวทฺยาปคตตฺวาต ฺ | 
ปฺรมุทิตา  อเขทิตฺวาตฺ  |  ปฺรสฺฤตา  สรฺววิทฺยาสฺถานเกาศลฺยานุคตตฺวาตฺ  | อขิลา[สขิลา]  สตฺตฺวานํา  
ตตฺสกลารฺถสํปาทกตฺวาตฺ | สริตา ปฺรพนฺธานุปจฺฉินฺนตฺวาตฺ | ลลิตา วิจิตรฺาการปฺรตฺยุปสฺถานตฺวาตฺ | 
สรฺวสฺวรปูรณี เอกสฺวรไนกศพฺทวิชฺปฺติปฺรตฺยุปสฺถาปนตฺวาตฺ | สรฺวสตฺตฺ เวนฺทฺริยสํโตษณี       
เอกาเนการฺถวิชฺปฺติปฺรตฺยุปสฺถานตฺวาตฺ  |  อนินฺทิตา  ยถาปฺรติชฺตฺวาตฺ  |  อจฺจลา  อาคมิตกาล-
ปฺรยุกฺตตฺวาตฺ  |  อจปลา อตฺวรมาณวิหิตตฺวาตฺ  |  สรฺวปรฺษทนุรวิตา  ทุรานฺติกปรฺษตฺตุลฺยศฺรวณตฺวาตฺ | 
สรฺวาการวโรเปตา  สรฺวเลากิการฺถทฺฤษฺฏานฺตธรฺมปริณามิกตฺวาตฺ  | 

 เทศนามาหาตมฺฺเย  จตวฺาระ  โศฺลกาะ  | 

 วาจา  ปไทะ  สุยุกฺไตรนุเทศวิภาคสํศยจฺเฉไทะ  | 
 พหุลีการานุคตา  หฺยุทฺธฏิตวปิฺจิตชฺเษุ  ||10|| 

 อาขฺยาติ วาจา | ปฺรชฺาปยติ ปไทะ สุยุกฺไตะ | ปฺรสฺถาปยติ วิภาชยติ วิวฺฤโณติ ยถากฺรม-   
มุทฺเทศวิภาคสํศยจฺเฉไทะ | อุตฺตานีกโรติ อุตฺตานีกรณํ พหุลีการานุคตา เทศนา นิศฺจยพลาธานารฺถํ | 
เทศยตฺยุทฺธฏิตชฺเษุ | สํปฺรกาศยติ วิปฺจิตชฺเษุ | 

 ศุทฺธา  ตฺริมณฺทเลน  หิเตยํ  เทศนา  หิ  พุทธฺานา  | 
 ไทไษรฺววิรฺชิตา  ปุนรษฺฏภิเรไษว  วิชฺเยา  ||11|| 

 ศุทฺธา  ตฺริมณฺฑเลเนติ  |  เยน  จ  เทศยติ  วาจา  ปไทศฺจ  |  ยถา  โจทฺเทศาทิปฺรกาไระ  |  
เยษุ  โจทฺธฏิตวิปฺจิตชฺเษุ  |  เอไษว จ  เทศนา  ปุนรษฺฏโทษวิวรฺชิตา  เวทิตวฺยา  ยถากฺรมมฺ  | 

 เกาศิทฺยมนวโพโธ  หฺยวกาศสฺยากฺฤติรฺหฺยนีตตฺวมฺ  | 
 สํเทหสฺยาจฺเฉทสฺตทฺวิคมสฺยาทฺฤฒีกรณมฺ  ||12|| 
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 เต  ปุนรษฺเฏา  โทษาะ | เกาศีทฺยมนวสํโพธะ  อวกาศสฺยากรณํ  อนีตารฺถตฺวํ  สํเทหสฺยาจฺ-
เฉทนา   ตทฺวิคมสฺยาทฺฤฒีกรณํ  นิศฺจยสฺเยตฺยรฺถะ  | 

 เขโท’ ถ  มตฺสริตฺวํ  โทษา  หเฺยเต  มตา  กถายํา  หิ  | 
 ตทภาวาทพฺุทธฺานํา  นิรุตฺตรา   เทศนา  ภวติ   ||13|| 

 เขโท  เยนาภีกฺษฺณํ  น  เทศเยตฺ  |  มตฺสริตฺวํ [มตฺสริตฺวํ] จากฺฤตฺสฺนปฺรกาศนาตฺ  | 
 อรฺถสํปตฺเตา  โศฺลกทฺวยํ  | 

 กลฺยาโณ  ธรฺโม’ ยํ  เหตุตฺวาทฺภกฺติตษฺุฏิพทฺุธีนํา  | 
 ทฺวิวิธารฺถะ สุคฺราหฺยศฺจตุรฺคณุพฺรหฺมจรยฺวทะ  ||14|| 
 ปไรรสาธารณโยคเกวลํ  ตฺริธาตุกเกฺลศวหิานิปูรกมฺ  | 
 สฺวภาวศุทฺธํ  มลศุทฺธิตศฺจ  ตจฺจตุรฺคุณพฺรหมฺวิจรฺยมษิฺยเต  ||15|| 

 จตุรฺคุณพฺรหฺมจรฺยสํปฺรกาศโก  ธรฺมะ | อาทิมธฺยปรฺยวสานกลฺยาโณ  ยถากฺรมํ  ศฺรุตจินฺ
ตา-ภาวนาภิรฺภกฺติตุษฺฏิพุทฺธิเหตุตฺวาตฺ | ตตฺร ภกฺติรฺธิมุกฺติะ สํปฺรตฺยยะ ตุษฺฏิ ปฺราโมทฺยํ ยุกฺตึ-               
นิธฺยานาจฺฉกฺยปฺราปฺติตํา  วิทิตฺวา | พุทฺธิะ สมาหิตจิตฺตสฺย  ยถาภูตชฺานํ | ทฺวิวิธารฺถ อิตฺยตะ สฺวรฺถะ  
สํวฺฤติปรมารฺถสตฺยโยภาตฺ | สุคฺราหฺย  อิตฺยตะ สุวฺยฺชนะ ปฺรตีตปทวฺยฺชนตฺวาตฺ | จตุรฺคุณํ           
พฺรหฺมจรฺยมฺ | เกวลํ ปไรรสาธารณตฺวาตฺ ปริปูรฺณํ ตฺริธาตุเกฺลศปฺรหาณปริปูรณาตฺ | ปริศุทฺธํ สฺวภาว-
วิศุทฺธิโต’นาสฺรวตฺวาตฺ  |  ปรฺยวทาตํ  มลวิศุทฺธิตะ  สํตานวิศุทฺธฺยา  กฺษีณาสฺรวาณามฺ  | 

 อภิสํธิวิภาเค  โศฺลกทฺวยมฺ  | 

 อวตารณสํธิศฺจ  สํธิรฺลกฺษณโต’ประ  | 
 ปฺรติปกฺษาภิสํธิศฺจ  สํธิ  ปริณตาวป  ||16|| 
 ศฺราวเกษุ  สฺวภาเวษุ  โทษาณํา  วนิเย  ตถา  | 
 อภิธานสฺย  คามฺภีรฺเย  สํธิเรษ  จตุรฺวิธะ  ||17|| 

 จตุรฺวิโธ’ ภิสํธิรฺเทศนายํา พุทฺธสฺย เวทิตวฺยะ | อวตารณาภิสํธิรฺลกฺษณาภิสํธิะ ปฺรติ-      
ปกฺษาภิสํธิะ ปริณามนาภิสํธิศฺจ | ตตฺราวตารณาภิสํธิะ ศฺราวเกษุ ทฺรษฺฏวฺยะ | ศาสนาวตารณารฺถ- 
มนุตฺราสาย  รูปาทฺยสฺติตฺวเทศนาตฺ | ลกฺษณาภิสํธิสฺตฺ ริษุ  ปริกลฺปตาทิสฺวภาเวษุ  ทฺรษฺฏวฺโย          
นิะสฺวภาวานุตฺปนฺนาทิสรฺวธรฺมเทศนาตฺ  | ปฺรติปกฺษาภิสํธิรฺโทษาณํา  วินเย  ทฺรษฺฏวฺโย  ยถาษฺฏา-
วรณปฺรติปกฺษาคฺรยานสํภาษานุศํเส[สํ]  คาถาทฺวยํ  วกฺษฺยติ  |  ปริณามนาภิสํธิรภิธานคามฺภีรฺเย  
ทฺรษฺฏวฺโย   ยถาห  | 
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 อสาเร  สารมตโย  วิปรฺยาเส  จ  สุสฺถิตาะ  | 
 เกฺลเศน จ  สุสํกฺลิษฺฏา  ลภนฺเต  โพธิมุตฺตมํา  ||  อิติ  | 

 อยมตฺราภิสํธิะ | อสาเร สารมตย  อิตฺยวิกฺเษเป เยษํา สารพุทฺธิะ ปฺรธานพุทฺธิรฺวิกฺเษโปหิ  
วิสารศฺเจตสะ |  วิปรฺยาเส  จ  สุสฺถิตา  อิติ  นิตฺยสุขศุจฺยาตฺมคฺราหวิปรฺยเยณานิตฺยาทิเก  วิปรฺยาเส  
สุสฺถิตา  อปริหาณิตะ  | เกฺลเศน จ  ส  สํกฺลิษฺฏา  อิติ   ทีรฺฆทุษฺกรวฺยายามศฺรเมณาตฺยรฺถํ  ปริกฺลิษฺฏา | 

 อภิปฺรายวภิาเค  โศฺลกะ  | 

 สมตา’รฺถานฺตเร  เชฺยสฺตถา  กาลานฺตเร  ปนุะ  | 
 ปุทฺคลสฺยาศเย  ไจว  อภิปฺรายศฺจตุรฺวิธะ  ||18|| 

 จตุรฺวิโธ’ ภิปฺรายะ | สต[ม]ตาภิปฺราโย ยทาห | อหเมว ส ตสฺมินฺสมเย วิปศฺยี สมฺยกฺ-              
สํพุทฺโธ’ ภูวมิตฺยวิศิษฺฏธรฺมกายตฺวาตฺ  | อรฺถานฺตราภิปฺราโย  ยทาห |  นิะ  สฺวภาวาะ  สรฺวธรฺมา 
อนุตฺปนฺนาอิตฺเยวมาทิ  อยถารูตารฺถตฺวาตฺ | กาลานฺตราภิปฺราโย ยทาห | เย สุขาวตฺยํา ปฺรณิธานํ           
กริษฺยนฺติ เต ตตฺโรปปตฺสฺยนฺต  อิติ กาลานฺตเรเณตฺยภิปฺรายะ | ปุทฺคลาศยาภิปฺราโย ยตฺตเทว กุศลมูลํ 
กสฺยจิตฺปฺรศํสเต กสฺยจิทฺวิครฺหเต’ลฺปมาตฺรสํตุษฺฏสฺย  ไวปุลฺยสํคฺรหาตฺ  มหายานสูตฺรานฺตาตฺสานุศํสํ  
คาถาทฺวยมุปาทายาห  | 

 พุทฺเธ  ธรฺเม’วชฺา  เกาศีทฺยํ  ตุษฺฏิรลฺปมาตฺเรณ  | 
 ราเค  มาเน  จริตํ  เกากฺฤตฺยํ  จานิยตเภทะ  ||19|| 
 สตฺตฺวานามาวรณํ  ตตฺปฺรติปกฺโษ’ คฺรยานสํภาษา  | 
 สรฺวานฺตรายโทษปฺรหาณเมษํา  ตโต  ภวต ิ ||20|| 
 โย  คฺรนฺถโต’ รฺถโต  วา คาถาทฺวยธารเณ  ปฺรยุชฺเยต  | 
 ส  หิ  ทศวิธมนุศํสํ  ลภเต  สตฺตฺโวตฺตโม  ธีมานฺ  ||21|| 
 กฺฤตฺสฺนํา   จ  ธาตุปุษฺฏึ  ปฺราโมทฺยํ  โจตฺตม ํ มรณกาเล  | 
 ชนฺม  จ  ยถาภกิามํ  ชาติสฺมรตํา  จ  สรฺวตฺร  ||22|| 
 พุทฺไธศฺจ  สมวธานํ  เตภฺยะ  ศฺรวณํ  ตถาคฺรยานสฺย  | 
 อธิมุกฺตึ  สห  พุทฺธฺยา  ทฺวยมขุตามาศุโพธึ  จ  ||23|| 

 พุทฺเธ  ธรฺเม’วชฺเติ  ปฺจ  คาถาะ  |  ตตฺรานิยตเภโท  โพธิสตฺตฺวานามนิยตานํา                
มหายานาทฺเภทะ  |  อคฺรยานสํภาษา  ยา  มหายานเทศนา | พุทฺเธ’วชฺาวรณสฺย  ปฺรติปกฺษสํภาษา |  
อหเมว ส เตน กาเลน วิปศฺวี  สมฺยกฺสํพุทฺโธ’ภูวมิติ  |  ธรฺเม’วชฺาวรณสฺย  ปฺรติปกฺษสํภาษา |   อิยโต  
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คํคานทีวาลิกาสมานพุทฺธานฺปรฺยุยาสฺย  มหายาเน’วโพธ  อุตฺปทฺยต  อิติ  |  เกาศีทฺยาวรณสฺย                  
ปฺรติปกฺษสํภาษา  |  เย  สุขาวตฺยํา  ปฺรณิธานํ  กริษฺยนฺติ  เต  ตตฺโรปปตฺสฺยนฺต อิติ |  วิมลจนฺทฺร-  
ปฺรภสฺย  จ  ตถาคตสฺย  นามเธยคฺรหณมาตฺเรณ  นิยโต  ภวตฺยนุตฺตรายํา  สมฺยกฺสํโพธาวิติ  |             
อลฺปมาตฺรสํตุษฺฏยาวรณสฺย   ปฺรติปกฺษสํภาษา  |  ยตฺร  ภควานฺ  กวจิทฺทานาทิ  วิวรฺณยติ อนฺยตฺร  
วรฺณิตวานฺ  | ราคจริตสฺย  จาวรณสฺย  ปฺรติปกฺษสํภาษา  |  ยตฺร  ภควานฺ พุทฺธเกฺษตฺรวิภูตึ  วรฺณยติ |
มานจริตสฺยาวรณสฺย  ปฺรติปกฺษสํหภาษา  |  ยตฺร  ภควานฺ  กสฺยจิทฺ  พุทฺธสฺยาธิกํา  สํปตฺตึ วรฺณยติ  |  
เกากฺฤตฺยาวรณสฺย  ปฺรติปกฺษสํภาษา  |  เย พุทฺธโพธิสตฺตฺเวษฺว [ษฺวป] การํ  กริษฺยนฺติ  เต  สรฺว      
สฺวรฺโคปคา  ภวิษฺยนฺตีติ  |  อนิยตเภทสฺยาวรณสฺย  ปฺรติปกฺษสํภาษา | มหาศฺราวกาณํา  พุทฺธตฺเว        
วฺยากรณเทศนา  เอกายนเทศนา จ | กฺฤตฺสฺนธาตุปุษฺฏิะ สรฺวมหายานาธิษฺานาย ธาตุปุษฺฏิสฺตทาวรณ-
วิคมาตฺ  สรฺวตฺร  มหายาเน’ธิมุกฺติลาภตะ  |  ทฺวยมุขตา  สมาธิมุขตา  ธารณีมุขตา  จ  |  ทฺฤษฺเฏ  ธรฺเม  
ทฺวิวิโธ’นุศํสะ  สําปรายิเก’ษฺฏวิธะ  กฺรเมโณตฺตโรตฺตรวิเศษลาภาทฺเวทิตวฺยะ  | 

 เทศนานุศํเสโศฺลกะ  | 

 อิติ  สุค[ม] ติรเขทวานฺ  กฺฤปาลุะ  ปฺรถิตยศาะ  สุวิธิชฺตามุเปตะ  | 
 ภวติ  สุกถิโก  หิ  โพธิสตฺตฺวสฺตปติ  ชเน  กถิไตรฺย  ไถว  สูรฺยะ  ||24|| 

 ปฺจภิะ การไณะ สุกถิกตฺวํ | สูรฺยวตฺปฺรตปนํ  จานุศํสะ  |  โลกาวรฺชนโต  พหุมตตฺตฺวาตฺ 
|  ปฺจ  การณานิ  สุกถิกตฺวสฺย  เยนาวิปรีตํ ทรฺศยติ อภีกฺษฺณํ นิรามิษจิตฺต อาเทยวากฺยํวิเนยานุรูป  จ  | 

||  มหายานสูตรฺาลํกาเร  เทศนาธิกาโร  ทฺวาทศะ  || 
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ตฺรโยทโศ’ธิการะ 

 ปฺรติปตฺติวิภาเค  ษฏ  โศฺลกาะ  | 

 เทฺวธา  ไนราตมฺฺยมาชฺาย  ธีมานฺ  ปุทฺคลธรฺมโยะ  | 
 ทฺวยมิถฺยาตวฺสมฺยกฺตวฺํ  ววิรฺชฺเยต  ตฺรเยณ  ห ิ  ||1|| 

 ยถารฺถมาชฺาย  ธรฺมมาชฺาย  ธรฺมานุธรฺมปฺรติปนฺโน  ภวติ  สามีจีปฺรติปนฺโน’นุธรฺม
จารี  ตตฺสํทรฺศติ | ตตฺร ทฺวิธา ปุทฺคลธรฺมไนราตฺมฺยชฺานํ  คฺราหฺยคฺราหกาภาวตะ| ทฺวยมิถฺ
ยาตฺวสมฺยกฺตฺวํ  วิวรฺชยํ  ตฺรยํ | อภาเว จ  ศูนฺยตาสมาธิะ  ปริกลฺปตสฺย  สฺวภาวสฺย  |  ภาเว จาปฺรณิหิตา
นิมิตฺเตา  ปรตนฺตฺรนิษฺปนฺนโยะ  สฺวภาวโยะ | เอตตฺสมาธิตฺรยํ  เลากิกํ  น  มิถฺยาตฺวํ โลโกตฺตรชฺา
นาวาหนาตฺ |  น  สรฺยกฺตฺวมโลโกตฺตรตฺวาตฺ  | 

 อรฺถชฺะ  สรฺวธรฺมาณํา  เวตฺติ  โกลสมานตํา  | 
 ศฺรุตตุษฺฏิปฺรหาณาย  ธรฺมชฺสฺเตน  กถฺยเต  ||2|| 

 เอวมรฺถชฺะ สรฺวธรฺมาณํา สูตฺราทีนํา โกโลปมตํา ชานาติ | ศฺรุตมาตฺรสํตุษฺฏิปฺรหาณาย 
เตน ธรฺมชฺโ ภวติ | 

 ปารฺถคฺชเนน  ชฺาเนน  ปฺรตวิิธฺย  ทฺวยํ  ตถา  | 
 ตชฺชฺานปรินษิฺปตฺตาวนุธรฺมํ  ปฺรปทฺยเต  ||3|| 

 เอเตน  ทฺวิวิเธน  ปารฺถคฺชเนนารฺถธรฺมชฺาเนน  ทฺวยํ  ไนราตฺภฺยภาวํ  ปฺรติวิธฺย  
ยถากฺรมํ  [ไนราตฺมฺยํ  ตถา  ปฺรติวิธฺย  ยโถกฺตํ]  ตสฺย  ชฺานสฺย  ปรินิษฺปตฺตฺยรฺถํ  ปฺรติปทฺยเต  |  เอว
มนุธรฺมํ    ปฺรติปทฺยเต  | 

 ตโต  ชฺานํ  ส  ลภเต  โลโกตฺตรมนุตฺตรํ  | 
 อาทิภูเมา  สมํ  สรฺไวรฺโพธิสตฺไวสฺตทาตฺมภิะ  ||4|| 

ตโต ชฺานํ ส ลภเต โลโกตฺตรมนุตฺตรมิติ | วิศิษฺฏตรยานาภาวาตฺ | อาทิภูเมา ปฺรมุทิตายํา    
ภูเมา สมํ สรฺไวรฺโพธิสตฺไวสฺตทาตฺมภิริติ ตทฺภูมิไกเรวํ สามีจีปฺรติปนฺโน ภวติ ตทฺภูมิก-
โพธิสตฺตฺวสมตยา  | 
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 กฺฤตฺวา  ทรฺศนเชฺยานํา[เหยานํา]  เกฺลศานํา  สรฺวสํกฺษยม ฺ | 
 เชฺยาวรณชฺนาย[หานาย]  ภาวนายํา  ปรฺยุชฺยเต  ||5|| 

 โศฺลโก  คตารฺถะ  | 

 วฺยวสฺถานาวิกลฺเปน  ชฺาเนน  สหจาริณา  | 
 อนุธรฺมํ  จรตฺเยวํ  ปริศิษฺฏาส ุ ภูมิษุ  ||6|| 

 เศเษณานุธรฺมจาริตฺวํ ทรฺศยติ | วฺยวสฺถานาวิกลฺเปเนติ ภูมิวฺยวสฺถานชฺาเนนาวิกลฺเปน จ  
|  สหจาริเณตฺยนุสํพทฺธจาริณา  อนฺโยนฺยไนรนฺตรฺเยณ  |  เอเตน  โศฺลกทฺวเยนานุธรฺมจาริตฺวํ  ทรฺศิตํ  | 

 ปฺรติปตฺตาวปรฺมาทกฺริยายํา  จตฺวาระ  โศฺลกาะ  | 

 สุลาโภ’ถ  สฺวธิษฺานะ  สุภมูิะ  สุสหายกะ  | 
 สุโยโค  คุณวานฺ  เทโศ  ยตฺร  ธีมานฺ  ปฺรปทฺยเต  ||7|| 

 จตุรฺภิศฺจกฺไรรปฺรมาทกฺริยํา ทรฺศยติ ปฺรติรูปเทศวาสาทิภิะ | ตตฺราเนน โศฺลเกน ปฺรติรูป
เทศวาสํ  ทรฺศยติ | สุลาภศฺจีวรปณฺฑปาตาทีนํา ชีวิตปริษฺการาณามกฺฤจฺฉฺเรณ  ลาภาตฺ  | สฺวธิษฺาโน  
ทุรฺชไนรฺทสฺยุปฺรภฺฤติภิรนธิษฺตตฺวาตฺ  | สุภูมิราโรคฺยภูมิตฺวาตฺ | สุสหายกะ สภาคศีลทฺฤษฺฏิ-
สหายกตฺวาตฺ  |  สุโยโค  ทิวาลฺปากีรฺณาภิลาปกตฺวาตฺ  ราเตฺรา  จาลฺปศพฺทาทิกตฺวาตฺ  | 

 พหุศฺรุโต  ทฺฤษฺฏสตฺโย  วาคมฺี  สมนุกมฺปกะ  | 
 อขินฺโน  โพธิสตฺตฺวศฺจ  เชฺยะ  สตฺปุรูโษ  มหานฺ  ||8|| 

 อเนน  ทฺวิตีเยน สตฺปุรูษํ ทรฺศยติ | อาคมาธิคมวากฺกรณนิรามิษจิตฺตากิลาสิตฺวคุณโยคาตฺ |  

 สฺวาลมฺพนา  มุสํภรา [สุสํสฺตพฺธา] สุภาวไนว  [สูปายาไจว?]  เทศิตา  | 
 สุนิรฺยาณปฺรโยคา  จ  อาตฺมสมฺยกฺปฺรธานตา  ||9|| 

 อเนน  ตฺฤตีเยน  โยนิโสมนสฺการสํคฺฤหีตามาตฺมนะ  สมฺยกฺปฺรณิธานตํา  ทรฺศยติ  |            
สทฺธรฺมาลมฺพนตยา สุสํภฺฤตสํภารตยา ศมถาทินิมิตฺตานํา กาเลน กาลํ ภาวนาตยา อลฺปมาตฺรา-            
สํตุษฺฏิตยา สตฺยุตฺตรกรณีเย สาตตฺยสตฺกฺฤตฺยปฺรโยคตยา จ | 

 รเตะ  กฺษโณปปตฺเตศฺจ  อาโรคฺยสฺยาป  การณํ  | 
 สมาเธรฺวิจยสฺยาป  ปูรฺเว  หิ  กฺฤตปุณฺยตา  ||10|| 
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 อเนน  จตุรฺเถน  ปูรฺวกฺฤตปุณฺยตํา  ปฺจวิเธน  เหตุตฺเวน  ทรฺศยติ |  รติเหตุตฺเวน  ยตะ          
ปฺรติรูปเทศวาเส’ ภิรมเต  |  กฺษโณปปตฺติเหตุตฺเวน  ยตะ  สตฺปุรูษายาศฺรยํ  ลภเต  |  อาโรคฺยสมาธิ-
ปฺรชฺาเหตุตฺเวน  จ  ยต  อาตฺมนะ  สมฺยกฺปฺรณิธานํ  สมฺปทฺยเต  | 

 เกฺลศต  เอว  เกฺลศนิะสรเณ  โศฺลกาสฺตฺรยะ  | 

 ธรฺมธาตุวินิรฺมุกฺโต  ยสฺมาทฺธรฺโม  น  วิทฺยเต  | 
 ตสฺมาทฺราคาทยสฺเตษํา  พุทฺไธรฺนิะสรณํ  มตาะ  ||11|| 

 ยทุกฺตํ  ภควตา  |  นาหมนฺยตฺร  ราคาทฺราคสฺย  นิะสรณํ  วทามฺเยวํ  เทฺวษานฺโมหาทิติ |          
ตตฺราภิสํธึ  ทรฺศยติ  |  ยสฺมาทฺธรฺมธาตุวินิรฺมุกฺโต  ธรฺโม  นาสฺติ  ธรฺมตาวฺยติเรเกณ  ธรฺมาภาวาตฺ |  
ตสฺมาทฺราคาทิธรฺมตาป  ราคาทฺยาขฺยํา  ลภเต ส จ  นิะสรณํ ราคาทีนามิตฺเยวํ  ตตฺราภิสํธิรฺเวทิตวฺยะ  | 

 ธรฺมธาตุวินิรฺมุกฺโต  ยสฺมาทฺธรฺโม  น  วิทฺยเต  | 
 ตสฺมาตฺสํเกฺลศนิรฺเทเศ  ส  สํวิท[ฺสํธิร] ธีมตํา  มตะ  ||12|| 

 ยทุกฺตํ  |  อวิทฺยา  จ  โพธิศฺไจกมิติ  |  ตตฺราป  สํเกฺลศนิรฺเทเศ  ส  เอวาภิสํธิะ | อวิทฺยา          
โพธิธรฺมตา  สฺยาตฺตทุปจาราตฺ  | 

 ยตสฺตาเนว  ราคาทีนฺโยนิศะ  ปฺรติปทฺยเต  | 
 ตโต  วิมุจฺยเต  เตภฺยสฺเตไนษาํ  นิะสฺฤติสฺตตะ  ||13|| 

 ตาเนว  ราคาทีนฺโยนิศะ  ปฺรติปทฺยมานสฺเตภฺโย  วิมุจฺยเต  ตสฺมาตฺปริชฺาตาสฺต  เอว  
เตษํา  นิะสรณํ  ภวตีตฺยยมตฺราภิสํธิะ  | 

 ศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺธมนสิการปริวรฺชเน  โศฺลกทฺวยํ  | 

 น  ขลุ  ชินสุตานํา  พาธกํ  ทะุขมุคฺรํ   
 นรกภวนวาไสะ  สตฺตฺวเหโตะ  กถํจิตฺ  | 
 ศมภวคณุโทษเปฺรริตา  หีนยาเน 
 วิวิธศุภวกิลฺปา  พาธกา  ธีมตํา  ตุ  ||14|| 
 น  ขลุ  นรกวาโส  ธีมตํา  สรฺวกาล ํ
 วิมลวิปุลโพเธรนฺตรายํ  กโรติ  | 
 สฺวหิตปรมศีตสฺตฺวนฺยยาเน  วิกลฺปะ 
 ปรมสุขวิหาเร’ ปฺยนฺตรายํ  กโรติ  ||15|| 
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 อนโยะ  โศฺลกโยเรกสฺย  ทฺวิตียะ  สาธกะ  | อุเภา  คตารฺเถา  |   
 นิะสฺวภาวตาปฺรกฺฤติปริศุทฺธิตฺราสปฺรติเษเธ  จตฺวาระ  โศฺลกาะ  | 

 ธรฺมาภาโวปลพฺธิศฺจ  นิะสํเกลฺศวิศุทฺธิตา  | 
 มายาทิสทฺฤศี  เชฺยา  อากาศสทฺฤศี  ตถา  ||16|| 
 ยไถว  จติฺเร  วธิิวทฺวิจิตฺรเต  นโตนฺนตํ  นาสฺติ  จ  ทฺฤศยฺเต’ ถ  จ  | 
 อภูตกลฺเป’ ป  ตไถว  สรฺวถา  ทฺวยํ  สทา  นาสฺติ  จ  ทฺฤศฺยเต’ ถ  จ  ||17|| 
 ยไถว  โตเย  ลุติ[ฏิ]เต  ปฺรสาทิเต  น  ชายเต  สา  ปุนรจฺฉตานฺยตะ  | 
 มลาปกรฺษสฺตุ  ส  ตตฺร  เกวละ  สฺวจิตฺตศุทเฺธา  วิธิเรษ  เอว  หิ  ||18|| 
 มตํ  จ  จิตฺตํ  ปรฺกฺฤติปฺรภาสฺวรํ  สทา  ตทาคนฺตุกโทษทูษติ ํ |   
 น  ธรฺมตาจิตฺตมฺฤเต’ นฺยเจตสะ  ปฺรภาสฺวรตฺวํ  ปฺรกฺฤเตา  วิธียเต  ||19|| 

 ธรฺมาภาวศฺจ  ธรฺโมปลพฺธิศฺเจติ ตฺราสสฺถานํ นิะสํเกฺลศตา จ ธรฺมธาโตะ ปฺรกฺฤตฺยา 
วิศุทฺธตา จ ปศฺจาทิติ ตฺราสสฺถานํ พาลานํา |  ตทฺยถากฺรมํ มายาทิสาทฺฤศฺเยนากาศสาทฺฤศฺเยน จ 
ปฺรสาธยํสฺตตสฺตฺราสํ  ปฺรติเษธยติ  |  ตถา  จิตฺเร  นโตนฺนตสาทฺฤศฺเยน  ลุติ[ฏิ]ตปฺรสาทิตโตย- 
สาทฺฤศฺเยน จ ยถากฺรมํ | จตุรฺเถน โศฺลเกน โตยสาธรฺมฺยํ จิตฺเต ปฺรติปาทยติ | ยถา โตยํ ปฺรกฺฤตฺยา       
ปฺรสนฺนมาคนฺตุเกน  ตุ  กาลุษฺเยณ  ลุติ[ฏิ]ตํ  ภวตฺเยวํ  จิตฺตํ  ปฺรกฺฤตฺยา  ปฺรภาสฺวรํ  มตมาคนฺตุไกสฺตุ  
โทไษรฺทูษิตมิติ | น  จ  ธรฺมตาจิตฺตาทฺฤเต’ นฺยสฺย  เจตสะ  ปรตนฺตฺรลกฺษณสฺย  ปฺรกฺฤติปฺรภาสฺวรตฺวํ  
วิธียเต  |  ตสฺมาจฺจิตฺตตถไตวาตฺร  จิตฺตํ  เวทิตวฺยํ  | 

 ราคชาปตฺติปฺรติเษเธ  จตวฺาระ  โศฺลกาะ  | 

 โพธิสตฺตฺวสฺย  สตฺตฺเวษุ  เปฺรม  มชฺชคตํ  มหตฺ  | 
 ยไถกปุตฺรเก  ตสฺมาตฺสทา  หิตกรํ  มตมฺ  ||20|| 
 สตฺตฺเวษุ  หิตการิตฺวานฺไนตฺยาปตฺตึ  ส  ราคชํา  | 
 เทฺวโษ  วิรุธฺยเต  ตฺวสฺย  สรฺวสตฺตฺเวษุ  สตฺปถา[สรฺวถา]  ||21|| 
 ยถา  กโปตี  สฺวสุตาติวตฺสลา  สฺวภาวกําสฺตานุปคุหฺย  ตษิฺติ  | 
 ตถาวิธายํา  ปรฺติโฆ  วิรุธฺยเต  สุเตษุ  ตทฺวตฺสกฺฤเป’ ป  เทหิษุ  ||22|| 
 ไมตฺรี  ยตะ  ปรฺติฆจิตฺตมโต  วิรุทฺธํ 
 ศานฺติรฺยโต  วยฺสนจิตฺตมโต  วิรุทฺธํ  | 
 อรฺโถ  ยโต  นิกฺฤติจิตฺตมโต  วิรุทฺธํ 
 หฺลาโท  ยตะ  ปฺรติภยํ  น[จ]  ตโต  วิรุทฺธํ  ||23|| 
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 ยตฺสตฺตฺเวษุ  โพธิสตฺตฺวสฺย เปฺรม โส’ ตฺร ราโค’ ภิเปฺรตสฺตตฺกฺฤตามาปตฺตึ เตษํา ปฺรติเษธ
ยติ | สตฺตฺวหิตกฺริยาเหตุตฺวาตฺ  |  กโปตีมุทาหรติ  ตทฺพหุราคตฺวาตฺ  อปตฺยเสฺนหาธิมาตฺรตยา สกฺฤเป  
โพธิสตฺตฺเว เทหิษุ  สตฺตฺเวษุ  ปฺรติโฆ  วิรุธฺยเต  |  โพธิสตฺตฺวานํา สตฺตฺเวษุ ไมตฺรี ภวติ วฺยสนศานฺติะ  
อรฺถทานํ หฺลาทศฺจ ปฺรีตฺยุตฺปาทาตฺ | ยต อิเม  ไมตฺรฺยาทยสฺตต เอว ปฺรติฆจิตฺตํ วิรุทฺธํ | ตตฺปูรฺวกาณิ จ 
วฺยสนจิตฺตาทีนิ  | 

 ปฺรติปตฺติเภเท   ปฺจ  โศฺลกาะ  | 

 ยถาตุระ  สุไภษชฺเย  สํสาเร  ปฺรติปทฺยเต  | 
 อาตุเร  จ  ยถา  ไวทฺยะ  สตฺตฺเวษุ  ปฺรติปทฺยเต  ||24|| 
 อนิษฺปนฺเน  ยถา  เจเฏ  สฺวาตฺมนิ  ปฺรติปทฺยเต  | 
 วณิคยฺถา  ปุนะ  ปณฺเย  กาเมษุ  ปฺรติปทฺยเต  ||25|| 
 ยไถว  รชโก  วสฺเตฺร  กรฺมเณ  ปฺรติปทฺยเต  | 
 ปตา  ยถา  สุเต  พาเล  สตฺตฺวาเหเ  ปฺรปทฺยเต  ||26|| 
 อคฺนฺยรฺถี  วาธราเรณฺยํา  สาตตฺเย  ปฺรติปทฺยเต  | 
 ไวศฺวาสิโก  วานิษฺปนฺเน  อธิจิตฺเต  ปฺรปทฺยเต  ||27|| 
 มายาการ  อิว  เชฺเย  ปฺรชฺยา  ปฺรติปทฺยเต  | 
 ปฺรติปตฺติรฺยถา  ยสฺมินฺ  โพธิสตฺตฺวสฺย  สา  มตา  ||28|| 

 ยถา  ยสฺมินฺปฺรติปทฺยเต  ตทภิทฺโยตยติ | ยเถติ  สุไภษชฺยาทิษฺวิวาตุราทยะ | ยเตฺรติ            
สํสาราทิษุ  ปฺรติสํขฺยาย  สํสารนิเษวณาตฺ  |  การุณฺเยน  เกฺลศาตุรสตฺตฺวาปริตฺยาคาตฺ  สฺวปฺรณิหิตตฺว-
จิตฺตกรณาตฺ |  ทานาทิปารมิตาภิศฺจ  ยถากฺรมํ  โภควฺฤทฺธินยนาตฺ |  กายาทิกรฺมปริโศธนาตฺ |             
สตฺตฺวาปการาโกปาตฺ |  กุศลภาวนานิรนฺตราภิโยคาตฺ |  สมาธฺยนาสฺวาทนาตฺ |  เชฺยาวิปรฺยาสาจฺจ  | 

 ปฺรติปตฺติตฺริมณฺฑลปริศุทฺเธา  โศฺลกะ  | 

 อิติ  สตตมุทารยุกฺตวีรฺโย  ทวฺยปริปาจนโศธเน  สุยุกฺตะ  | 
 ปรมวิมลนิรฺวกิลฺปพุทฺธฺยา  วฺรชติ  ส  สิทฺธิมนุตฺตมํา  กฺรเมณ  ||29|| 

  อิติ นิรฺวิกลฺเปน ธรฺมไนราตฺมฺยชฺาเนน ปฺรติปตฺตุะ ปฺรติปตฺตวฺยสฺย ปฺรติปตฺเตศฺจา-   
วิกลฺปนา  ตฺริมณฺฑลปริศุทฺธิรฺเวทิตวฺยา | ทฺวยปริปาจนโศธเนษุ [สุ]ยุกฺต  อิติ สตฺตฺวานามาตฺมนศฺจ |    

|| มหายานสูตรฺาลํกาเร  ปฺรติปตฺตฺยธิการสฺตฺรโยทศะ || 
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จตุรฺทโศ’ธิการะ 

 อววาทานุศาสนีวภิาเค  โศฺลกา  เอกปฺจาศตฺ  | 

 กลฺปาสํขฺเยยนรฺิยาโต หฺยธิมกฺุตึ  ววิรฺธยนฺ  | 
 สํปูรฺณะ  กุศไลรฺธรฺไมะ  สาคโร  วาริภิรฺยถา  ||1|| 

อธิมุกฺตึ  วิวรฺธยนฺนิตยฺธิมาตฺราวสฺถานยนาต ฺ | เศษํ คตารฺถมฺ  | 

 ตถา  สํภฺฤตสํภาโร  หฺยาทิศทฺุโธ  ชินาตฺมชะ  | 
 สุวิชฺะ  กลฺป[ลฺย]จิตฺตศฺจ  ภาวนายํา  ปฺรยชฺุยเต  ||2|| 

 อาทิศุทฺโธ โพธิสตฺตฺวสํวรปริโศธนานฺมหายาเน ทฺฤษฺฏิฤชฺชุ [ชุ] กรณาจฺจาวิปรีตารฺถ-    
คฺรหณตะ | สุวิชฺโ  พหุศฺรุตตฺวาตฺ  |  กลฺป[ลฺย]จิตฺโต  วินิวรณตฺวาตฺ  | 

 ธรฺมสฺโรตสิ  พุทฺเธภฺโย’ววาทํ  ลภเต  ตทา  | 
 วิปุลํ  ศมถชฺานไวปุลฺยคมนาย  หิ  ||3|| 

 โศฺลโก  คตารฺถะ  | 

 ตตะ  สูตฺราทิเก  ธรฺเม  โส’ ทฺวยารฺถวภิาวเก  | 
 สูตฺราทินามฺนิ  พธฺนียาจจฺิตฺตํ  ปฺรถมโต  ยติะ  ||4|| 
 ตตะ  ปทปฺรเภเทษุ  วจิเรทนปุูรฺวศะ  | 
 วิจารเยตฺตทรฺถําศฺจ  ปฺรตฺยาตมฺโยนิศศฺจ  สะ  ||5|| 
 อวธฺฤตฺย  จ  ตานรฺถานฺธรฺเม  สํกลเยตฺปุนะ  | 
 ตตะ  กุรฺยาตฺสมาศาสฺตึ  ตทรฺถาธิคมาย  สะ  ||6|| 

สูตฺรเคยาทิเก  ธรฺเม  ยตฺสูตฺราทินาม  ทศภูมิกมิตฺเยวมาทิ  ตตฺร  จิตฺตึ  ปฺรถมโต  พธฺนียาตฺ  
|  เอภิสฺตฺริภิะ  โศฺลไกะ  ษฏ  จิตฺตานฺยุปทิษฺตานิ | มูลจิตฺตมนุจรจิตฺตํ  วิจารณาจิตฺตมวธารณาจิตฺตํ           
สํกลนจิตฺตมาศาสฺติจิตฺตํ  จ  |  ตตฺร มูลจิตฺตํ  ยตฺสูตฺราทีนํา  ธรฺมาณํา  นามาลมฺพนํ  |  อววาทํ  ศฺรุตฺวา  
สฺวยํ  วา  กลฺปยิตฺวา  |  ตทฺยถา’นิตฺยํ  ทุะขํ  ศูนฺยมนาตฺมฺยํ  จ  โยนิโศ  น  เจตฺยาทิ  | อนุจรจิตฺตํ  เยน  
สูตฺราทีนํา  นามต  อาลมฺพิตานํา  ปทปฺรเภทมนุคจฺฉติ  วิจารณาจิตฺตํ  เยนารฺถํ  วฺยฺชนํ  วิจารยติ  | 
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 ตตฺรารฺถํ  จตุรฺภิรากาไรรฺวิจารยติ  คณนาย ตุลนยา  มีมําสยา  ปฺรตฺยเวกฺษณยา จ | ตตฺร  
คณนา สํคฺรหณํ ตทฺยถา รูป  ทศายตนานฺเยกสฺย  จ  ปฺรเทโศ  เวทนา  ษฏ  เวทนากายาะ  อิตฺเยวมาทิ  |          
ตุลนา  สํขฺยาวโต ธรฺมสฺย ศมลกฺษ[ณ?]คฺรหณมนาธฺยาโรปานปวาทตะ |  มีมําสา  ปฺรมาณปรีกฺษา  |  
ปฺรตฺยเวกฺษณาคณิตตุลิตมีมําสิตสฺยารฺถสฺยาวโลกนํ  |  วฺยฺชนํ  ทฺวาภฺยามาการาภฺยํา  วิจารยติ  |  
สารฺถตถา[ยา]  จ  สมสฺตานํา  วฺยฺชนํา  นิรรฺถตยา  จ  วฺยสฺตานํา  |  อวธารณจิตฺตํ เยน  ยถานุจริตํ         
วิจาริตํ  วา  ตนฺนิมิตฺตมวธารยติ  |  สํกลนจิตฺตํ  ตทฺยถา  วิจาริตมรฺถํ  มูลจิตฺเต สํกฺษิปฺยปริปณฺฑิตาการํ  
วรฺตเต  |  อาศาสฺติจิตฺตํ  ยทรฺถํ  ปฺรยุกฺโต  ภวติ  ษมา[ธฺยรฺถํ  วา?]  ตตฺปริปูรฺยรฺถํ วา ศฺรามณฺยผลารฺถํ  
วา  ภูมิปฺรเวศารฺถํ  วา  วิเศษคมนารฺถํ  วา  ตจฺฉนฺทสหคตํ  วรฺตเต  |  จิตฺตเมว  หฺยาลมฺพนปฺรติภาสํ  
วรฺตเต  น  จิตฺตาทนฺยทาลมฺพนมสฺตีติ  ชานโต  วา  จิตฺตมาตฺรมชานโต วา จิตฺตเมวาลมฺพนํ  นานฺยตฺ  |  
อิติ  ษฑฺวิธํ  จิตฺตมาลมฺพนํ  วฺยสฺถาปฺยเต  | 

 เอเษต  ปฺรตยเวกฺเษต  มโนชลฺไปะ  ปฺรพนธฺตะ  | 
 นิรฺชลฺไปกรไสศฺจาป  มนสฺกาไรรฺวิจารเยตฺ  ||7|| 
 เชฺยะ  ศมถมารฺโค’ สฺย  ธรฺมนาม  จ  ปณฑฺิตํ  | 
 เชฺโย  วิปศยฺนามารฺคสฺตทรฺถานํา  วิจารณา  ||8|| 
 ยุคนทฺธศฺจ  วชฺิเโย  มารฺคสฺตตฺปณฺฑิตํ  ปุนะ  | 
 ลีนํ  จิตฺตสฺย  คฺฤหณียาทุทฺธตํ  ศมเยตฺปุนะ  ||9|| 
 ศ[ส]มปฺราปฺตมุเปกฺเษต  ตสฺมินฺนาลมฺพเน  ปุนะ   
 สาตตฺเยนาถ  สตฺกฺฤตฺย  สรฺวสฺมินฺโยชเยตปฺุนะ  ||10|| 

 เอภิศฺจตุรฺภิะ โศฺลไกเรกาทศ มนสฺการา อุปทิษฺฏาะ | สวิตรฺกะ สวิจาระ | อวิตรฺโก วิจาร- 
มาตฺระ | อวิตรฺโก’ วิจาระ | ศมถมนสฺการะ | วิปศฺยนา มนสฺการะ | ยุคนทฺธมนสฺการะ | [ปฺรคฺรห-      
นิมิตฺตมนสฺการะ] ศมถมิตฺตมนสฺการะ | อุเปกฺษานิมิตฺต มนสฺการะ | สาตตฺยมนสฺการะ |          
สตฺกฺฤตฺยมนสฺการศฺจ | 

 นิพธฺยาลมฺพเน  จิตฺตํ  ตตฺปรฺเวธํ[วาห]ํ  น  วิกฺษเิปตฺ  | 
 อวคมฺยาศุ  วิกฺเษป  ตสฺมินฺ  ปรฺติหเรตฺปุนะ  ||11|| 
 ปฺรตฺยาตฺมํ  สํกษฺิเปจฺจิตตฺมุปรฺยุปริ  พุทฺธิมานฺ  | 
 ตตศฺจร [ท]มเยจฺจิตฺตํ  สมาเธา  คุณทรฺศนาตฺ  ||12|| 
 อรตึ  ศมเยตฺตสฺมินฺวิกฺเษปโทษทรฺศนาตฺ  | 
 อภิธฺยาเทารฺมนสฺยาทีนวฺฺยุตถิฺตานฺ  ศมเยตตฺถา  ||13|| 
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 ตตศฺจ  สาภิสํสฺการํา  จิตฺเต  สฺวรสวาหิตํา  | 
 ลเภตานภิสํสฺกานฺ[รํา]  ตทภฺยาสาตฺปุนรฺยติะ  ||14|| 

 เอภิศฺจตุรฺภิะ โศฺลไกรฺนวาการยา จิตฺตสฺถิตฺยา สฺถิตฺยุปาย อุปทิษฏะ | จิตฺตํ สฺถาปยติ           
สํสฺถาปยติ อวสฺถาปยติ อุปสฺถาปยติ ทมยติ ศมยติ วฺยุปศมยตฺเยโกตีกโรติ จิตฺตํ สมาทธาตีติ           
นวการาะ | 

 ตตะ  ส  ตนุกํา  ลพฺธฺวา  ปฺรศฺรพฺธึ  กายเจตโสะ  | 
 วิชฺเยะ  สมนสฺการะ  ปุนสตฺานฺ[สฺตํา]  ส  วิวรฺธยนฺ  ||15|| 
 วฺฤทฺธิทูรํคมตฺเวน  เมาลี  ส  ลภเต  สฺถิตึ   | 
 ตํา  โศธยนฺนภชฺิารฺถเมติ  กรฺมณฺยตํา  ปรํา  ||16|| 
 ธฺยาเน’ ภิชฺาภินิรฺหาราลฺโลกธาตูนฺส  คจฺฉติ  | 
 ปูชารฺถมปฺรเมยาณํา  พุทฺธานาํ  ศฺรวณาย  จ  ||17|| 
 อปฺรเมยานุปาสฺยาเสา  พุทฺธานฺกลฺไปรเมยไคะ  | 
 กรฺมณฺยตาํ  ปราเมติ  เจตสสฺตทุปาสนาตฺ  ||18|| 

 อิติ  กรฺมณฺยตํา  ปรํา  ธฺยาเน  อิติ  สมฺพนฺธนียํ  |  กลฺไปรเมยไคริตฺยปฺรเมยสํขฺยาคไตะ  |   
เศษเมษํา  โศฺลกานํา  คตารฺถํ  | 

 ตโต’นุศํสานฺ  ลภเต  ปฺจ  ศทฺุไธะ  ส  ปูรฺวคานฺ  | 
 วิศุทฺธิภาชนตวฺํ  จ  ตโต  ยาติ  นิรุตฺตรํ  ||19|| 
 กฺฤตฺสฺนาเทาสฺวลฺป[เทาษฺุลฺย]กาโย  หิ  ทรฺวเต’ สฺย  ปฺรติกฺษณํ  | 
 อาปูรฺยเต  จ  ปฺรศฺรพฺธฺยา  กายจิตฺตํ  สมนฺตตะ  ||20|| 
 อปริจฺฉินฺนมาภาสํ  ธรฺมาณํา  เวตฺติ  สรฺวตะ  | 
 อกลฺปตานิ  สํศุทฺเธา  นิมิตฺตานิ  ปฺรปศฺยติ  ||21|| 
 ปฺรปูเรา  จ  วิศทฺุเธา  จ  ธรฺมกายสฺย  สรฺวถา  | 
 กโรติ  สตตํ  ธีมาเนวํ  เหตุปริคฺรหํ  ||22|| 

 ตตะ  ศุทฺเธะ  ปูรฺวํคมานฺปฺจานุศํสานฺ  ลภเต | ศุทฺเธริติ  ศุทฺธฺยาศยภูเมะ |  เตษํา  จ               
ลาภาทฺวิศุทฺธิภาชนตฺวํ  ปฺราปฺโนติ |  นิรูตฺตรํ  ยานานนฺตรฺยาตฺ[นุตฺตรฺยาตฺ]  ปฺรปูเรา  จ  วิศุทฺเธา  จ  
ธรฺมกายสฺเยติ  ทศมฺยํา  ภูเมา  ปริปูริรฺพุทฺธภูเมา  วิศุทฺธิะ  |  เอเตษํา  ปฺจานามนุศํสานํา  ตฺรยะ  
ศมถปกฺษาะ  เทฺวา  วิปศฺยนาปกฺเษา  เวทิตวฺเยา  |  อโต  ยาวลฺเลากิกะ  สมุทาคมะ  | 
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 ตตศฺจาเสา  ตถาภูโต  โพธิสตฺตฺวะ  สมาหติะ | 
 มโนชลฺปาทฺวินิรฺมุกฺตานฺ  สรฺวารฺถานฺน  ปรฺปศฺยติ  ||23|| 
 ธรฺม[รฺมา]โลกสฺย  วฺฤธฺทฺยรฺถํ  วีรฺยมารภเต  ทฺฤฒํ  | 
 ธรฺมาโลกวิวฺฤธฺทฺยา  จ  จิตฺตมาตฺเร’วติษฺเต  ||24|| 
 สรฺวารฺถปฺรติภาสตฺวํ  ตตศฺจิตเฺต  ปฺรปศฺยติ  | 
 ปฺรหีโณ  คฺราหฺยน[ิวิ]กฺษปสฺตทา  ตสฺย  ภวตฺยเสา  ||25|| 
 ตโต  คฺราหกวกิฺเษปะ  เกวโล’ สฺยาวศษิฺยเต  | 
 อานนฺตรฺยสมาธึ  จ  สฺปฺฤศตฺยาศุ  ตทา  ปุนะ  ||26|| 

 อต อูรฺธฺวํ นิรฺเวธภาคียานิ | ตถาภูโต โพธิสตฺตฺวะ สมาหิตจิตฺโต  มโนชลฺปาทฺวินิรฺมุกฺ
ตานฺ  สรฺวธรฺมานฺน ปศฺยติ สฺวลกฺษณสามานฺยลกฺษณาขฺยานฺมโนชลฺปมาตฺรเมว ขฺยาติ | สาสฺโยษฺมาค
ตา-  วสฺถา | อยํ ส อาโลโก ยมธิกฺฤตฺโยกฺตํ  กฺษารนทฺยามฺ | อาโลก อิติ ธรฺมนิธฺยานกฺษานฺเตเรตทธิว
จนมิติ|  ส  ตสฺไยว  ธรฺมาโลกสฺย  วิวฺฤธฺทฺยรฺถมาสฺถิตกฺริยยา  ทฺฤฒํ วีรฺยมารภเต | สาสฺย มูรฺธาวสฺถา |           
ธรฺมาโลกวิวฺฤธฺทฺยา จ จิตฺตมาตฺเร’วติษฺเต | จิตฺตเมตทิติ ปฺรติเวธาตฺ | ตตศฺจิตฺต เอว สรฺวารฺถ-           
ปฺรติภาสตฺวํ  ปศฺยติ  |  น  จิตฺตาทนฺยมรฺถํ  |  ตทา  จาสฺย คฺราหฺยวิกฺเษปะ  ปฺรหีโณ  ภวติ  |  คฺราหก- 
วิกฺเษป  เกวโล’วศิษฺยเต  |  สาสฺย  กฺษานฺตฺยวสฺถา  |  ตทา  จ  กฺษิปฺรมานนฺตรฺยสมาธึ สฺปฺฤศติ  |   
สาสฺย  เลากิกาคฺรธรฺมาวสฺถา  |  เกน การเณน  ส   อานนฺตรฺย  อุจฺยเต  | 

 ยโต  คฺราหกวกิฺเษโป  หยีเต  ตทนนฺตรํ  | 
 เชฺยานยฺุษฺมคตาทีนิ  เอตานิ  หิ  ยถากฺรมํ  ||27|| 

  อิตฺเยตานยฺุษฺมคตาทีนิ  นิรฺเวธภาคียานิ  | 

 ทฺวยคฺราหวิสํยกฺุตํ  โลโกตฺตรมนุตฺตรํ  | 
 นิรฺวิกลฺป  มลาเปตํ  ชฺนํ  ส  ลภเต  ปุนะ  ||28|| 

 อตะ ปเรณ  ทรฺศนมารฺคาวสฺถา  |  ทวยคฺราหวิสํยุกฺตํ คฺราหฺยคฺราหคฺราหกคฺราหวิสํโยคาตฺ 
|  อนุตฺตรํ  ยานานนฺตรฺเยณ[นุตฺตรฺเยณ] |  นิรฺวิกลฺป  คฺราหฺยคฺราหกวิกลฺปวิสํโยคาตฺ  |  มลาเปตํ 
ทรฺศน-เชฺ[เห]ยเกฺลศปฺรหาณาตฺ  |  เอเตน  วิรโช  วิคตมลมิตฺยุกฺตํ  ภวติ  | 

 สาสฺยาศฺรยปราวฺฤตฺติะ  ปฺรถมา  ภูมิริษฺยเต  | 
 อเมไยศฺจาสยฺ  สา  กลฺไปะ  สุวิศุทฺธึ  นิคจฺฉติ  ||29|| 
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 โศฺลโก  คตารฺถะ  | 

 ธรฺมธาโตศฺจ  สมตํา  ปฺรติวิธฺย  ปุนสฺตทา  | 
 สรฺวสตฺตฺเวษุ  ลภเต  สทาตฺมสมจิตฺตตํา  ||30|| 
 นิราตฺมตายํา  ทุะขารฺเถ  กฺฤตฺเย  นะิปฺรติกรฺมณิ  | 
 สตฺตฺเวษุ  สมจติฺโต’ เสา  ยถานฺเย’ ป  ชินาตมฺชาะ  ||31|| 

 ธรฺมไนราตฺมฺเยน จ ธรฺมสมตํา ปฺรติวิธฺย  สรฺวสตฺตฺเวษุ สทา อาตฺมสมจิตฺตตํา ปฺรตฺติลภเต 
| ปฺจวิธยา  สมตยา  |  ไนราตฺมฺยสมตยา  ทุะขสมตยา  สฺวปรสํตาเนษุ  ไนราตฺมฺยทุะขตโยรวิเศษาตฺ |  
กฺฤตฺยสมตยา  สฺวปรทุะขปฺรหาณกามตาสามานฺยาตฺ |  นิษฺปฺรติการสมตยา |  อาตฺภน  อิว  ปรตะ           
ปฺรติการานภินนฺทนาตฺ |  ตทนฺยโพธิสตฺตฺวสมตยา  จ  ยถา   ไตรภิสมิตํ  ตถาภิสมยาตฺ  | 

 ไตฺรธาตุกาตฺมสํสฺการานภูตปริกลฺปตะ  | 
 ชฺาเน  สุวิศุทเฺธน  อทฺธยารฺเถน  ปศฺยติ  ||32|| 

 ส ไตฺรธาตุกาตฺมสํสฺการานภูตปริกลฺปนามาตฺรานฺปศฺยติ | สุวิศุทฺเธน ชฺาเนน                    
โลโกตฺตรตฺวาตฺ | อทฺวยารฺเถเนตฺยคฺราหฺยคฺราหการฺเถน | 

 ตทภาวสยฺ  ภาวํ  จ  วิมุกฺตํ  ทฤฺษฺฏิหายิภะิ  | 
 ลพฺธฺวา  ทรฺศนมารฺโค  หิ  ตทา  เตน  นิรูจยฺเต  ||33|| 

 ตสฺย  คฺราหฺยคฺราหกาภาวสฺย  ภาวํ  ธรฺมธาตูนฺทรฺศนปฺรหาตวฺไยะ  เกฺลไศรฺวิมุกฺตํ  ปศฺยติ  | 

 อภาวศนฺูยตํา  ชฺาตฺวา  ตถาภาวสฺย  ศนฺูยตาํ  | 
 ปฺรกฺฤตฺยา  ศูนยฺตํา  ชฺาตฺวา  ศูนฺยชฺ  อิติ  กถฺยเต  ||34|| 

 ส จ โพธิสตฺตฺวะ ศูนฺยชฺ อิตฺยุจฺยเต| ตฺริวิธศูนฺยตาชฺานาตฺ | อภาวศูนฺยตา ปริกลฺปตะ       
สฺวภาวะ  สฺเวน  ลกฺษเณนาภาวาตฺ  |  ตถาภาวสฺย  ศูนฺยตา  ปรตนฺตฺรสฺย  ส  หิ  น  ตถาภาโว  ยถา  
กลฺปฺยเต  สฺเวน  ลกฦษเณน  ภาวะ  |  ปฺรกฺฤติศูนฺยตา  ปรินิษฺปนฺนะ  สฺวภาวะ  ศูนฺยตาสฺวภาวตฺวาตฺ  | 

 อนิมิตฺตปทํ  เชฺยํ  วกิลฺปานํา  จ  สํกฺษยะ  | 
 อภูตปริกลฺปศจฺ  ตทปฺรณิหิตสฺย  หิ  ||35|| 

 อนิมิตฺตปทํ เชฺยํ วิกลฺปานํา จ สํกฺษยะ | อภูตปริกลฺปสฺตทปฺรณิธานสฺย ปทมาลมฺพน-  
มิตฺยรฺถะ | 
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 เตน  ทรฺศนมารฺเคณ  สห  ลาภะ  สทา  มตะ  | 
 สรฺเวษํา  โพธิปกฺษาณาํ  วิจติรฺาณํา  ชินาตฺมเช  ||36|| 

 เตน  ทรฺศนมารฺเคณ  สห  โพธิสตฺตฺวสฺย  สรฺเวษํา  โพธิปกฺษาณํา  ลาโภ  เวทิตวฺยะ             
สฺมฺฤตฺยุปสฺถานาทีนํา  | 

 สํสฺการมาตฺรํ  ชคเทตฺย  พุทฺธฺยา  นิราตฺมกํ  ทุะขวิรูฒิมาตรํฺ  | 
 วิหาย  ยานรฺถมยาตฺมทฺฤษฺฏิะ  มหาตฺมทฺฤษฺฏึ  ศฺรยเต  มหารฺถํ  ||37|| 
 วินาตฺมทฺฤษฺฏยา  ย  อิหาตฺมทฺฤษฺฏิรฺวินาป  ทุะเขน  สุทุะขิตศฺจ  | 
 สรฺวารฺถกรฺตา  น  จ  การกางกฺฺษี  ยถาตฺมนะ  สฺวาตฺมหิตานิ  กฺฤตฺวา  ||38|| 
 โย  มุกฺตจิตฺตะ  ปรยา  วิมุกฺตยฺา  พทฺธศฺจ  คาฒายตพนฺธเนน  | 
 ทุะขสฺย  ปรฺยนฺตมปศฺยมานะ  ปฺรยุชฺยเต  ไจว  กโรติ   ไจว  ||39|| 
 สฺวํ  ทุะขมุทฺโวฒุมิหาสมรฺโถ  โลกะ  กุตะ  ปณฺฑิตมนยฺทุะขํ  | 
 ชนฺไมกมาโลกยเต[คตํ] ตฺวจนิฺโต   วิปรฺยยาตฺตสฺย  ตุ  โพธิสตฺตฺวะ  ||40|| 
 ยตฺเปฺรม  ยา  วตฺสลตา  ปฺรโยคะ  สตฺตฺเวษฺวเขทศฺจ  ธินาตฺมชานํา  | 
 อาศฺจรฺยเมตตปฺรมํ  ภเวษุ  น  ไจว  สตฺตวฺาตฺมสมานภาวาตฺ  ||41|| 

 เอภิะ  ปฺจภิะ  โศฺลไกรฺทรฺศนมารฺคลาภิโน  โพธิสตฺตฺวสฺย  มหาตฺมฺโยทฺภาวนมฺ  |               
อนรฺถมยาตฺมทฺฤษฺฏิรฺยา กฺลิษฺฏา สตฺกายทฺฤษฺฏิะ | มหาตมทฺฤษฺฏิริติ | มหารฺถา ยา สรฺวสตฺตฺเวษฺวาตฺม-
สมจิตฺตลาภาตฺมทฺฤษฺฏิะ | สา  หิ  สรฺวสตฺตฺวารฺถกฺริยาเหตุตฺวาตฺ  มหารฺถา | วินาตฺมทฺฤษฺฏยา        
อนรฺถมยฺยาตฺมทฺฤษฺฏิรฺมหารฺถา  ยา วินาป  ทุะเขน  สฺวสํตานเชน  สุทุะขิตา  สรฺวสตฺตฺวสํตานเชน |  
โย วิมุกฺตจิตฺโต ทรฺศนปฺรหาตวฺเยภฺยะ ปรยา วิมุกฺตฺยานุตฺตเรณ  ยาเนน | พทฺธศฺจ  คาฒายตพนฺธเนน |  
สรฺวสตฺตฺวสํานฺตานิเกน  ทุะขสฺย  ปรฺยนฺตํ  น  ปศฺยติ  สฺว[สตฺตฺว]ธาโตรนนฺตตฺวาทากาศวตฺ ปฺรยุชฺยเต  
จ  ทุะขสฺยานฺตกฺริยาไย  สตฺตฺวานํา  กโรติ  ไจว  ตาม[อรฺถํ]ปฺรเมยาณํา  สตฺตฺวานํา  | วิปรฺยยาตฺตสฺย  ตุ  
โพธิสตฺตฺวะ  ส  หิ  สํปณฺฑิตสรฺวสตฺตฺวทุะขํ  ยาวลฺโลกคตมุทฺโวฒุ  สมรฺถะ  | ยา  สตฺตฺเวษุ  
โพธิสตฺตฺวสฺย  ปฺริยตา  ยา  จ  หิตสุไขษิตา  ยศฺจ  ตทรฺถํ  ปฺรโยโค  ยศฺจิตฺต[ยศฺจตตฺ] ปฺรยุกฺตสฺยาเขทะ  
เอตตฺสรฺวมาศฺจรฺยํ  ปรมํ  โลเกษุ  |  น  ไจวาศฺจรฺยํ  สตฺตฺวานามาตฺมสมานตฺวาตฺ  | 

 ตโต’ เสา  ภาวนามารฺเค  ปริศิษฺฏาสุ  ภูมิษุ  | 
 ชฺานสฺย  ทฺววิิธสฺเยห  ภาวนาไย  ปฺรยุจฺยเต  ||42|| 
 นิรฺวิกลฺป  จ  ตชฺชฺานํ  พุทฺธธรฺมโศธกํ  | 
 อนฺยทฺยถาวฺยวสฺถานํ  สตฺตฺวานํา  ปริปาจกํ  ||43|| 
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 ภาวนายาศจฺ  นิรฺยาณํ  ทวฺฺยสํขฺเยยสมาปฺตติะ  | 
 ปศฺจิมํา  ภาวนาเมตฺย  โพธิสตฺตฺโว’ภิษิกตฺะ  ||44|| 
 วชฺโรปมํ  สมาธานํ  วิกลฺปาเภทฺยเมตยฺ  จ  | 
 นิษฺาศฺรยปราวฺฤตฺตึ  สรฺวาวรณนิรฺมลํา  ||45|| 
 สรฺวาการชฺตํา  ไจว  ลภเต’ นุตฺตรํ  ปทํ  | 
 ยตฺรสฺถะ  สรฺวสตฺตฺวานํา  หิตาย  ปฺรติปทฺยเต  ||46|| 

 เอภิรฺภาวนามรฺคะ  ปริทีปตะ  ทฺวิวิธํ  ชฺานํ |  นิรฺวิกลฺป  จ  เยนาตฺมโน  พุทฺธธรฺมานฺ  
วิโศธยติ | ยถาวฺยวสฺถานํ จ โลโกตฺตรปฺฤษฺลพฺธํ  เลากิกํ  เยน  สตฺตฺวานฺปริปาจยติ  |  อสํขฺเยยทฺวยสฺย  
สมาปฺเตา ปศฺจิมํา ภาวนามาคมฺยาวสานคตามภิษิกฺโต วชฺโรปมํ สมาธึ ลภเต | วิกลฺปานุศยา-          
เภทฺยารฺเถน วชฺโรปมะ  |  ตโต  นิษฺาคตามาศฺรยปราวฺฤตฺตึ  ลภเต  สรฺวเกลฺศชฺเยาวรณนิรฺมลํา | 
สรฺวการชฺตํา จานุตฺตรปทํ ยตฺรสฺโถ ยาวตฺสํสารมภิสํโพธินิรฺวาณสํทรฺศนาทิภิะ สตฺตฺวานํา  หิตาย  
ปฺรติปทฺยเต  | 

 กถํ  ตถา  ทุรฺลภทรฺศเน  มุเนา  ภเวนฺมหารถํฺ  น  หิ  นิตฺยทรฺศนํ  | 
 ภฺฤศํ  สมาปฺยายิตเจตสะ  สทา  ปฺรสาทเวไครสมศฺรโวทฺภไวะ  ||47|| 
 อ[ปฺร]โจทฺยมานะ  สตตํ  จ  สํมุขํ  ตถาคไตรฺธรฺมสุ[มุ]เข  วฺยวสฺถิตะ  | 
 นิคฺฤหฺย   เกเศษฺววิ  โทษคหวฺราตฺ  นิกฺฤษยฺ  โพเธา  ส  พลานฺนิเวศยฺเต  ||48|| 
 ส  สรฺวโลกํ  สุวิศุทฺธทรฺศไนรกลฺปโพไธรภิภยู  สรฺวถา  | 
 มหานฺธการํ  วธิมยฺย  ภาสเต  ชคนฺมหาทิตฺย  อิวาตฺยุทารตะ  ||49|| 

 เอภิสฺตฺริภิะ โศฺลไกรววาทมาหาตฺมฺยํ ทรฺศยติ | โย หิ ธรฺมมุขสฺโรตสฺยววาทํ  ลภเต ตสฺย  
นิตฺยํ  พุทฺธทรฺศนํ  ภวติ  |  ตตศฺจาสมํ  ธรฺมศฺรวณํ  |  ยโต’ สฺยาตฺยรฺถํ ปฺรสาทะ ปฺรสาทเวไคราปฺยายิต-
เจตสสฺตนฺนิตฺยทรฺศนํ  พุทฺธานํา  มหารฺถํ  ภวติ  |  เศษํ  คตารถมฺ  | 

 พุทฺธาะ  สมฺยกฺปฺรศํสํา  วิทธติ  สตตํ  สฺวารฺถสมฺยกฺปฺรยุกฺเต,   
 นินฺทามีษฺรฺยาปฺรยุกฺเต  สฺถิติวิจยปเร  จานตฺรายานุกูลานฺ  | 
 ธรฺมานฺ  สรฺวปฺรการานฺวิธิวทหิ  ชินา  ทรฺศยนฺตฺยคฺรสตฺเว,   
 ยานฺ  วชฺรฺยาเสวฺย  โยเค  ภวต ิ วิปุลตา  เสาคเต  ศาสเน’ สฺมินฺ  ||50|| 

 จตุรฺวิธานุศาสนีเมเตน  โศฺลเกน  ทรฺศยติ  |  อธิศีลมธิกฺฤตฺย  สมฺยกฺสฺวารฺถปฺรยุกฺเต  
โพธิสตฺตฺ เว   ปฺรศํสาวิธานตะ  | อธิจิตฺตมธิปฺรชฺ จาธิกฺฤตฺย   สฺถิติวิจยปเร   ตทนฺตรายาณํา                 
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ตทนุกูลานํา  จ  สรฺวปฺรการาณํา  ธรฺมาณํา  เทศนตะ  |  ยานฺวชฺรฺยาเสวฺเยตฺยนฺตรายานนุกูลําศฺจ  
ยถากฺรมํ  |  โยเค  อิติ   ศมถวิปศฺยนาภาวนายามฺ  | 

 อิติ  สตตศุภาจยปฺรปูรณะ  สุวิปุลเมตฺย  ส  เจตสะ  สมาธึ  | 
 มุนิสตตมหาววาทลพฺโธ  ภวติ  คุณารฺณวปารโค’ คฺรสตฺตฺวะ  ||51|| 

นิคมนโศฺลโก  คตารฺถะ  | 
||  มหายานสูตรฺาลํกาเร  อววาทานุศาสนฺยธิการศฺจตุรฺทศะ || 
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ปฺจทโศ’ธิการะ 

 อุทฺทานมฺ   

  อธิมุกฺเตรฺพหุลตา  ธรฺมปรฺเยษฺฏิเทศเน   
 ปฺรติปตฺติสฺตถา  สมฺยคววาทานุศาสนํ   ||1|| 

อุปายสหิตกรมฺวิภาเค  จตฺวาระ  โศฺลกาะ  | 

 ยถา  ปฺรติษฺา  วนเทหิปรฺวตปฺรวาหินนีํา  ปฺฤถิวี สมนฺตตะ  | 
 ตไถว  ทานาทศิุภสฺย  สรฺวโต  พุเธษุ  กรฺม  ตฺริวิธํ  นิรุจฺยเต ||2|| 

 อเนน  โศฺลเกน  สมุตฺถาโนปายํ  ทรฺศยติ  |  สรฺวปฺรการสฺย  ทานาทิศุภสฺย  ปารมิตา-
โพธิปกฺษาทิกสฺย  กรฺมตฺรยสมุตฺถิตตฺวาตฺ  |  พุเธษฺวิติ  โพธิสตฺตฺเวษุ  |  วนาทิคฺรหณมุปโภชฺยา สฺถิร-
สฺถิรวสฺตุนิทรฺศนารฺถมฺ  | 

 สุทุษฺกไระ  กรฺมภิรุทฺยตาตฺมนํา  วิจิตฺรรูไปรฺพหุกลฺปนิรฺคไตะ  | 
 น  กายวากจฺิตตฺมยสฺย  กรฺมโณ  ชินาตฺมชานํา  ภวตีห  สํนติะ  ||3|| 
 ยถา  วิษาจฺฉสฺตฺรมหาศนาท[ฺเน]  ริโปรฺนิวารเยทาทฺมหิตะ สฺวมาศฺรยํ  |   
 นิหีนยานาทวฺวิิธาชฺชินาตฺมโช  นิวารเยตฺกรฺม  ตถา  ตฺรยาตฺมกํ  ||4|| 

 อาภฺยํา โศฺลกาภฺยํา วฺยุตฺถาโนปายํ  ทรฺศยติ  |  มหายานเขทานฺยยานปาตวฺยุตฺถานาทฺย
ถากฺรมํ |  สํนติะ  เขท  อิตฺยรฺถะ  |  วิษาทิสาธรฺมฺยํ  หีนยานปฺรติสํยุกฺตสฺย  กรฺมโณ  หีนยานจิตฺต
ปริณามนาตฺ  มหายาเน  กุศลมูลสมุจฺเฉทนาตฺ  อนุตฺปนฺนกุศลมูลานุตฺปาทาย | อุตฺปนฺน  กุศลมูล[ส?]-
สฺย  ธฺวํสนาตฺ | พุทฺธตฺวสํปตฺปฺราปฺติวิพนฺธนาจฺจ | 

 น  กรฺมิณะ  กรฺม  น   กรฺมณะ  กฺริยํา  สทาวิกลฺปะ  สมุทกีฺษเต  ตฺริธา  | 
 ตโต’ สฺย  ตตกฺรฺม  วิศุทฺธิปารคํ  ภวตฺยนนตฺํ  ตทุปายสํคฺรหาตฺ  ||5|| 

 อเนน  โศฺลเกน จตุรฺเถน  วิศุทฺธฺยุปายํ  กรฺมโณ  ทรฺศยติ | มณฺฑลปริศุทฺธิตะ กรฺตฺฤกรฺม-         
กฺริยาณามนุปลมฺภาตฺ  |  อนนฺตมิตฺยกฺษยมฺ  | 

||  มหายานสูตราลํการ  อุปายสหิตกรฺมาธกิาระ  ปฺจทศะ  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

324

โษฑโศ’ธิการะ 

 ปารมิตาปฺรเภทสํคฺรเห  อุทฺทานโศฺลกฺะ | 

 สางฺขฺยาถ  ตลฺลลกฺษณมานุปรฺูวี  นิรุกฺติรภยฺาสคุณศฺจ  ตาสํา  | 
 ปฺรเภทนํ  สํคฺรหณํ   วิปกฺโษ  เชฺโย  คุโณ’ นฺโยนยฺวนิิศฺจยศฺจ  ||1|| 

 สํขฺยาวิภาเค  ษฏ  โศฺลกาะ  | 

 โภคาตฺมภาวสํปตฺปริจารารมฺภสํปทภฺยุทยะ  | 
 เกฺลศาวศคตวฺมป  จ  กฺฤตฺเยษุ  สทาวิปรฺยาสะ  ||2|| 

 อิติ ปฺรถมะ | ตตฺร จตสฺฤภิะ ปารมิตาภิศฺจตุรฺวิโธ’ ภฺยุทยะ | ทาเนน โภคสํปตฺ |  ศีเล
นาตฺม-ภาวสํปตฺ  |  กฺษานฺตฺยา  ปริจารสํปตฺ  |  ตถา  หิ  ตทาเสวนาทายตฺยาทฺ[ตฺยํา]  พหุชนสุปฺริโย  ภว
ติ  |  วีรฺยณารมฺภสํปตฺ  สรฺวกรฺมานฺตสํปตฺติตะ | ปฺจมฺยา เกฺลศาวศคตฺวํ ธฺยาเนน เกฺลศวิษฺกมฺภนาตฺ |   
ษษฺฺยา กฺฤตฺเยษฺววิปรฺยาสะ สรฺวการฺยยถาภูตปริชฺานาตฺ | อิตฺยภฺยุทยะ  ตตฺร จาสํเกฺลศมวิปรีต-  
กฺฤตฺยารมฺภํ จาธิกฺฤตฺย ษฏ ปารมิตา วฺยวสฺถิตาะ | 

 สตฺตฺวารฺเถษุ  สุยุกฺตสฺตฺยาคานุปฆาตมรฺษไณะ  กุรุเต   | 
 สนิทานสฺถิติมุกฺตฺยา  อาตฺมารฺถํ  สรฺวถา  จรติ  ||3|| 

 อิติ ทฺวิตียะ | สตฺตฺวารฺเถษุ สมฺยกฺปฺรยุกฺโต โพธิสตฺตฺวสฺติสฺฤภิรฺทานศีลกฺษานฺติปารมิตา- 
ภิรฺยถากฺรมํ  ตฺยาเคนานุปฆาเตโนปฆาตมรฺษเณน  จ  สตฺตฺวารฺถํ  กุรุเต  |  ติสฺฤภิะ  สนิทานตยา  
[สนิทานยา] จิตฺตสฺถิตฺยา  วิมุกฺตฺยา  จ  สรฺวปฺรการมาตฺมารฺถํ  จรติ  |  วีรฺยํ  นิศฺริตฺย  ยถากฺรมํ  ธฺยาน-
ปฺรชฺาภฺยาส[ม]สมาหิตสฺย  จิตฺตสฺย  สมวธานาตฺ  สมาหิตสฺย  โมจนาตฺ  |  อิติ  ปรารฺถมาตฺมารฺถํ  
จารภฺย  ษฏ  ปารมิตาะ  | 

 อวิฆาไตรวเิหไรฺวิเหสํมรฺษไณะ  กฺริยาเขไทะ  | 
 อาวรฺชไนะ  สุลปไตะ  ปรารฺถ  อาตฺมารฺภ  เอตสฺมาตฺ  ||4|| 

อิติ ตฺฤตียะ | ทานาทิภิรฺโพธิสตฺตฺวสฺย สกละ ปรารฺโถ ภวติ | ยถากฺรมํ ปเรษมุปกรณา- 
วิฆาไตะ  |  อวิเหไะ  วิเหนามรฺษไณะ  |  สาหายฺย  กฺริยาสฺวเขไทะ  ฤทฺธฺยาทิปฺรภาวาวรฺชไนะ  
สุภาษิตสุลปไตศฺจ  สํศยจฺเฉทนาตฺ | เอตสฺมาตฺปรารฺถาตฺ  โพธิสตฺตฺวสฺยาตฺมารฺโถ  ภวติ |
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ปรการฺยสฺวการฺยตฺวานฺมหาโพธิปฺราปฺติตศฺจ  | อิติ สกลปรารฺถาธิการาตฺ  ษฏ  ปารมิตาะ  | 

 โภเคษุ  จานภริติสฺตีวฺรา  คุรุตาทฺวเย  อเขทศฺจ | 
 โยคศฺจ  นิรฺวกิลฺปะ  สมสฺตมิทมุตฺตมํ  ยานํ  ||5|| 

 อิติ  จตุรฺถะ | ทาเนน  โพธิสตฺตฺวสฺย  โภเคษฺวภิ[ษฺวนภิ]รติรฺนิรเปกฺษตฺวาตฺ  |  ศีล
สมาทาเนน  โพธิสตฺตฺวศิกฺษาสุ ตีวฺรา คุรุตา | กฺษานฺตฺยา วีรฺเยณ จาเขโท ทฺวเย ยถากฺรมํ ทุะเข จ สตฺตฺ
วาสตฺตฺวกฺฤเต  กุศลปฺรโยเค  จ | ธฺยานปฺรชฺายํา[ภฺยํา]  นิรฺวกลฺโป  โยคะ  ศมถวิปศฺยนาสํคฤหีตะ | 
เอตาวจฺจ สมสฺต[มหายานมฺ  อิติ?]  มหายานสํคฺรหาธิการาตฺ  ษฏ  ปารมิตาะ  | 

 วิษเยษวฺสกฺติมารฺคสฺตทาปฺติวิกฺเษปสํยเมษวฺประ  | 
 สตฺตฺวาวิสฺฤชนวรฺธน  อาวรณวิโศธเนษฺวประ  ||6|| 

 อิติ  ปฺจมะ  |  ตตฺร  ทานํ  วิษเยษฺวสกฺติมารฺคสฺตฺยาคาภฺยาเสน  ตตฺศกฺติวิคมาตฺ  |  ศีลํ  
ตทาปฺติวิกฺเษปสํยเมษุ  ภิกฺษุสํวรสฺถสฺย  วิษยปฺราปฺตเย  สรฺวกรฺมานฺตวิกฺเษปาณามปฺรวฺฤตฺเตะ  |  
กฺษานฺติะ  สตฺตฺวานุตฺสรฺเค  สรฺโว[รฺวา]ปการทุะขานุทฺเวคาตฺ  |  วีรฺยํ  กุศลวิวรฺธน  อารพฺธวีรฺยสฺย   
ตทฺพุทฺธิคมนาตฺ  |  ธฺยานํ  ปฺรชฺา  จาวรณวิโศธเนษุ  มารฺคสฺตาภฺยํา  เกฺลศชฺเยาวรณวิโศธนาตฺ | 
มารฺค  อิตฺยุปายะ  |   เอวํ  สรฺวาการมารฺคาธิการาตฺ  ษฏ  ปารมิตาะ  | 

 ศิกฺษาตฺรยมธิกฤฺตฺย  จ  ษฏ  ปารมิตา  ชิไนะ  สมาขฺยาตาะ  | 
 อาทฺยา  ติสฺโร  เทฺวธา  อนฺตฺยทฺวยตสฺติสฺฤษฺเวกา  ||7|| 

 อิติ  ษษฺฐ  |  ตตฺราทฺยา  อธิศีลํ  ศิกฺษา  ติสฺระ  ปารมิตาะ  สสํภารสปริวารคฺรหณาตฺ  |  
ทาเนน หิ โภคนิรเปกฺษะ ศีลํ สมาทตฺเต สมาตฺตํ จ กฺษานฺตฺยา รกฺษตฺยากฺรุษฺฏาปฺรตฺยาโกฺรศนาทิภิะ |  
ทฺวิเธตฺยธิจิตฺตมธิปฺรชฺ จ  ศิกฺษา    สา  อนฺเตน  ทฺวเยน  สํคฺฤหีตา  ยถากฺรมํ ธฺยาเนน ปฺรชฺยา จ  |  
ติสฺฤษฺวป  ศิกฺษาสฺเวกา วีรฺยปารมิตา เวทิตวฺยา | สรฺวาสํา วีรฺยสหารตฺวาตฺ |  

 ลกฺษณวิภาเค โศฺลกาะ  ษฏ  | 

 ทานํ  วิปกษฺหนีํ  ชฺาเนน  คตํ  จ  นิรฺวกิลฺเปน  | 
 สรฺเวจฺฉาปริปูรกมป  สตฺตฺววิปาจกํ  เตฺรธา  ||8|| 
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 โพธิสตฺตฺวานํา  ทานํ  จตุรฺวิธลกฺษณํ  |  วิปกฺษหีนํ  ตา[มา]ตฺสรฺยสฺย ปฺรหีณตฺวาตฺ  |              
นิรฺวิกลฺปชฺานสหคตํ ธรฺมไนราตฺมฺยปฺรติเวธโยคาตฺ   สรฺเวจฺฉาปริปูรกํ  โย  ยทิจฺฉติ  ตสฺไม  ตสฺย  
ทานาตฺ  |  สตฺตฺวปริปาจกํ  เตฺรธา  ทาเนน  สตฺตฺวานฺ  สํคฺฤหฺย  ตฺริษุ  ยาเนษุ  ยถาภวฺยนิโยชนาตฺ  | 

 ศีลํ  วิปกฺษหีน ํ ชฺาเนน  คต ํ จ  นิรฺวิกลฺเปน  | 
 สรฺเวจฺฉาปริปูรกมป  สตฺตฺววิปาจภํ  เตฺรธา  ||9|| 
 กฺษานฺติรฺวิปกษฺหีนา  ชฺาเนน  คตา  จ  นิรฺวิกลฺเปน  | 
 สรฺเวจฺฉาปริปูรา  อป  สตฺตฺววิปาจิกา  เตฺรธา  ||10|| 
 วีรฺยํ  วิปกฺษหนีํ  ชฺาเนน  คตํ  จ  นิรฺวกิลฺเปน  | 
 สรฺเวจฺฉาปริปูรกมป  สตฺตฺววิปาจกํ  เตฺรธา  ||11|| 
 ธฺยานํ วิปกฺษหนีํ ชฺาเนน  คตํ  จ  นิรฺวกิลฺเปน  | 
 สรฺเวจฺฉาปริปูรกมป  สตฺตฺววิปาจกํ  เตฺรธา  ||12|| 
 ปฺรชฺา  วิปกษฺหีนา  ชฺาเนน  คตา  จ  นิรฺวิกลฺเปน  | 
 สรฺเวจฺฉาปริปูรา  อป  สตฺตฺววิปาจกา  เตฺรธา  ||13|| 

 ยถา  ทานลกฺษณํ  จตุรฺวิธเมวํ  ศีลาทีนํา  เวทิตวฺยมฺ  |  เอษํา  ตุ  วิปกฺษาะ  เทาะศีลฺยํ  
โกฺรธะ  เกาศีทฺยํ วิปกฺเษโป เทาษฺปฺรชฺฺยํ  ยถากฺรมํ  |  สรฺเวจฺฉาปริปูรกตฺวํ  ศีลาทิภิะ  ปเรษํา  สรฺว
กายวากฺสํยมาปราธมรฺษณสาหายฺยมโนรถสํศยจฺเฉทเนจฺฉาปริปูรณาตฺ  |  สตฺตฺวปริปาจกตฺวํ  ศีลาทิภิ
ราวรฺชฺย     ตฺริษุ  ยาเนษุ  ปริปาจนาตฺ  | 

 อนุกฺรมวภิาเค  โศฺลกะ  | 

 ปูรฺโวตฺตรวิศฺรยตศฺโจตฺปตฺเตสฺตตฺกฺรเมณ  นิรฺเทศะ  | 
 หีโนตฺกรฺษสฺถานาเทาทาริกสูกฺษฺมตศฺจาป  ||14|| 

 ตฺริภิะ  การไณสฺเตษํา  ทานาทีนํา  กฺรเมณ  นิรฺเทศะ | ปูรฺวสํนิศฺรเยโณตฺตรสฺโยตฺปตฺเตะ | 
โภคนิรเปกฺโษ  หิ  ศีลํ  สมาตฺเต  ศีลวานฺ  กฺษโม  ภวติ  กฺษมาวานฺ วีรฺยมารภเต  อารพฺธวีรฺยะ สมาธิ
มุตฺปาทยติ  สมาหิตจิตฺโต  ยถาภูตํ  ปฺรชานาติ |  ปูรฺวสฺย  จ  หีนตฺวาตฺ  อุตฺตรสฺโยตฺกรฺษสฺถานตฺวาตฺ  |  
หีนํ หิ ทานมุตฺกฺฤษฺฏํ  ศีลเมวํ  ยาวทฺธีนํ  ธฺยานมุตฺกฺฤษฺฏา  ปฺรชฺเติ |  ปูรฺวสฺย เจาทาริกตฺวาทุตฺตรสฺย- 
สูกฺษฺมตฺวาตฺ  |  เอาทาริกํ  หิ  ทานํ  สุปฺรเวศตฺวาตฺ  สุกรตฺวาจฺจ | สูกฺษฺมํ ศีลํ ตโต ทุษฺปฺรเวศตฺวาทฺ    
ทุษฺกรตฺวาจฺจ  |  เอวํ ยาวเทาทาริกํ ธฺยานํ  สูกฺษฺมา  ปฺรชฺเติ  | 

 นิรฺวจนวภิาเค  โศฺลกะ  | 
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 ทาริทฺยสฺยาปนยาจไฺฉตฺยสฺย  จ  ลมฺพนาตฺ  กฺษยาตฺ  กฺรุทฺเธะ  | 
 วรโยคมโนธารณปรมารฺถชฺานตศฺโจกฺตะิ  ||15|| 

 ทาริทฺยมปนยตีติ  ทานํ  |  ไศตฺยํ  ลมฺภยตีติ  ศีลํ  ตทฺวโต  วิษยนิมิตฺตเกฺลศปริทาหาภาวาตฺ 
|  กฺษยะ กฺรุทฺเธริติ กฺษานฺติสฺตยา โกฺรธกฺษยาตฺ | วเรณ โยชยตีติ วีรฺยํ กุศลธรฺมโยชนาตฺ | ธารยตฺยธฺ
ยาตฺมํ  มน  อิติ  ธฺยานํ  |  ปรมารฺถ[รฺถํ]  ชานาตฺยนเยติ  ปฺรชฺา  | 

 ภาวนาวภิาเค  โศฺลกะ  | 

 ภาวโนปธิมาศริฺตฺย  มนสฺการ ํ ตถาศยํ  | 
 อุปายํ  จ  วภิูตวฺํ  จ  สรฺวาสาเมว  กถฺยเต  ||16|| 

 ปฺจวิธา  ปารมิตาภาวนา | อุปธิสํนิศฺริตา | ตตฺโรปธิสํนิศฺริตา จตุราการา เหตุสํนิศฺริตา 
โย  โคตฺรพเลน  ปารมิตาสุ  ปฺรติปตฺตฺยภฺยาสะ  | วิปากสํนิศฺ ริตา  ย  อาตฺมภาวสํปตฺติพเลน  |          
ปฺรณิธานสํนิศฺริตา ยะ ปูรฺวปฺรณิธานพเลน | ปฺรติสํ ขฺยานสํนิศฺริตา  ยะ  ปฺรชฺาพเลน  ปารมิตาสุ     
ปฺรติปตฺตฺยภฺยาสะ  |  มนสิการสํนิศฺริตา  ปารมิตาภาวนา  จตุราการา  |  อธิมุกฺติมนสฺกาเรณ  สรฺว-
ปารมิตาปฺรติสํยุกฺตํ  สูตฺรานฺตมธิมุจฺยมานสฺย | อาสฺวาทนามนสฺกาเรณ  ลพฺธาะ ปารมิตาอาสฺวาทยโต  
คุณสํทรฺศโยเคน |  อนุโมทนามนสฺกาเรณ  สรฺวโลกธาตุษุ  สรฺวสตฺตฺวานํา  ทานาทิกมนุโมทมานสฺย |  
อภินนฺทนามนสฺกาเรณาตฺมนะ  สตฺตฺวานํา  จานาคตํ  ปารมิตาวิเศษมภินนฺทมานสฺย  | อาศยสํนิศฺริตา  
ปารมิตาภาวนา  ษทาการา | อตฺฤปฺตาศเยน วิปุลาศเยน  มุทิตาศเยน  อุปการาศเยน  นิรฺเลปาศเยน   
กลฺยาณาศเยน  จ | ตตฺร โพธิสตฺตฺวสฺย  ทาเน’ ตฺฤปฺตาศโย ยทฺโพธิสตฺตฺว  เอกสตฺตฺวสฺไยกกฺษเณ        
คํคานทีพาลุกาสมานฺ  โลกธาตูนฺ  สปฺตรตฺนปริปูรฺณานฺ  กฺฤตฺวา  ปฺรติปาทเยตฺ |  คํคานทีพาลิกา-  
สมําศฺจาตฺภาวานฺ  |  เอวํ  จ  ปฺรติกฺษณํ  คํคานทีพาลิกาสมานฺกลฺปานฺปฺรติปาทเยตฺ  | ยถา ไจกสฺย  
สตฺตฺวสฺไยวํ ยาวานฺ สตฺตฺธาตุรนุตฺรายํา  สมฺยกฺสํโพเธา ปริปาจยิตวฺยสฺตมเนน ปรฺยาเยณ ปฺรติ-     
ปาทเยตฺ | อตฺฤปฺต  เอว  โพธิสตฺตฺวสฺย  ทานาศย  อิติ  |  ย  เอวํรูป  อาศโย’ ยํ  โพธิสตฺตฺวสฺย       
ทาเน’ ตฺฤปฺตาศยะ  |  น  จ  โพธิสตฺตฺว  เอวํรูปา  ทานปรํปรํา  กฺษณมาตฺรมป  หาปยติ | น วิจฺฉินตตฺยฺา  
โพธิมณฺฑนิษทนาทิติ | ย เอวํรูป อาศโย’ ยํ โพธิสตฺตฺวสฺย ทาเน วิปุลาศย อิติ| มุทิตตรศฺจ โพธิสตฺตฺโว 
ภวติ  ตานฺสตฺตฺวานฺทาเนน  ตถานุคฺฤหฺณนฺ  | น ตฺเวว เต สตฺตฺวาสฺเตน ทาเนนานุคฺฤหฺยมาณา อิติ |     
ย  เอวํรูป  อาศโย’ ยํ  โพธิสตฺตฺวสฺย  ทาเน มุทิตาศยะ |  อุปการกตรําศจ ส โพธิสตฺตฺวสฺตานฺ-       
สตฺตฺวานาตฺมนะ สมนุปศยติ  |  เยษํา  ตถา  ทาเนโนปกโรติ  นาตฺมานํ |  เตษามนุตฺตรสมฺยกฺ-            
สํโพธฺยุปสฺตภฺภตามุปาทาย  อิติ  |  ย  เอวํรูป  อาศโย’ ยํ  โพธิสตฺตฺวสฺย  ทาเน  อุปการาศยะ  |  น  จ  
โพธิสตฺตฺวะ  สตฺตฺเวษุ  ตถา วิปุลมป  ทานมยํ  ปุณฺยมภิสํสฺกฺฤตฺย  ปฺรติกาเรณ  วา  อรฺโถ[รฺถี]  ภวติ   
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วิปาเกน  วา  อิติ  |  ย  เอวํรูป  อาศโย’ ยํ  โพธิสตฺตฺวสฺย  ทานปารมิตาภาวนายํา  นิรฺเลปาศยะ |       
ยทฺโพธิสตฺตฺวสฺตถา  วิปุลสฺยาป ทานสฺกนฺธสฺย  วิปากํ  สตฺตฺเวษฺวภินนฺทติ นาตฺมนะ |  สรฺวสตฺตฺว-  
สาธารณํ  จ  กฺฤตฺวานุตฺตรายํา  สมฺยกฺสํโพเธา  ปริณามยติ  อิติ  |  ย  เอวํรูป  อาศโย’ยํ โพธิสตฺตฺวสฺย  
ทานปารมิตาภาวนายํา กลฺยาณาศยะ  |  ตตฺร  โพธิสตฺตฺวสฺย  ศีลปารมิตาภาวนายํา  ยาวตฺปฺรชฺา- 
ปารมิตาภาวนายามตฺฤปฺตาศยะ  |  ยทฺโพธิสตฺตฺโว  คํคานทีพาลิกาสเมษฺวาตฺมภาเวษุ คํคานทีพาลิกา-
สมกลฺปายุษฺปฺรมาเณษุ  สรฺโวปกรณนิรนฺตรวิฆาตี  ตฺริสาหสฺรมหาสาหสฺรโลกธาตาวคฺนิปฺรติปูรฺเณ  
จตุรฺวิธมีรฺยาปถํ  กลฺปยนฺเนกํ  ศีลปารมิตากฺษณํ  ยาวตฺปฺรชฺาปารมิตากฺษณํ  ภาวเยเทเตน ปรฺยาเยณ  
ยาวําศฉีลสฺกนฺโธ ยาวานฺ จ ปฺรชฺาสฺกนฺโธ เยนานุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธิมภิสํพุธฺยเต ศีลสฺกนฺธํ ยาวตฺ 
ปฺรชฺาสฺกนฺธํ   ภาวเยทตฺฤปฺต เอว โพธิสตฺตฺวสฺย ศีลปารมิตาภาวนายามาศโย ยาวตฺปฺรชฺาปารมิตา-
ภาวนายามาศย  อิติ  | ย เอวํรูป อาศโย’ ยํ โพธิสตฺตฺวสฺย ศีลปารมิตาภาวนายามตฺฤปฺตาศโย ยาวตฺ 
ปฺรชฺาปารมิตาภาวนายามตฺฤปฺตาศยะ | ยทฺโพธิสตฺตฺวสฺตํา  ศีลปารมิตาภาวนาปรํปรํา  ยาวตฺปฺรชฺ
าปารมิตาภาวนาปรํปรามาโพธิมณฺฑนิษทนานฺน  สฺรํสยติ  น  วิจฺฉินตฺติ  อิติ  |  ย  เอวํรูป  อาศโย’ ยํ  
โพธิสตฺตฺวสฺย ศีลปารมิตาภาวนายํา ยาวตฺปฺรชฺาปารมิตาภาวนํา วิปุลาศยะ | มุทิตตรศฺจ โพธิสตฺตฺโว  
ภวติ  ตยา  ศีลปารมิตาภาวนยา  ยาวตฺปฺรชฺาปารมิตาภาวนยา  สตฺตฺวานนุคฺฤหฺณนฺ  | น  ตฺเวว[วํ]  เต  
สตฺตฺวา อนุคฺฤหฺยมาณา อิติ | ย เอวํรูป อาศโย’ ยํ โพธิสตฺตฺวสฺย ศีลปารมิตาภาวนายํา ยาวตฺปฺรชฺา-
ปารมิตาภาวนายํา มุทิตาศยะ | อุปการกตรําศฺจ โพธิสตฺตฺวสฺตานฺ  สตฺตฺวานาตฺมนะ  สมนุปศฺยติ | 
เยษํา  ตถา  ศีลปารมิตาภาวนยา ยาวตฺปฺรชฺาปารมิตาภาวนยา อุปกโรติ  นาตฺมานํ | เตษา-
มนุตฺตรสมฺยกฺสํโพธฺยุปสฺตมฺภตามุปาทาย  อิติ | ย  เอวํรูป  อาศโย’ ยํ  โพธิสตฺตฺวสฺย ศีลปารมิตา
ภาวนายํา  ยาวตฺปฺรชฺาปารมิตาภาวนายามุปการาศยะ  | น จ โพธิสตฺตฺวสฺตถา วิปุลมป ศีลปารมิตา-
ภาวนามยํ  ยาวตฺปฺรชฺาปารมิตาภาวนามยํ ปุณฺยมภิสํสฺกฺฤตฺย  ปฺรติกาเรณ  วารฺถี  ภวติ  วิปาเก  น  
วา  อิติ | ย  เอวรูป  อาศโย’ยํ  โพธิสตฺตฺวสฺย  ศีลาปารมิตาภาวนายํา  ยาวตฺปฺรชฺาปารมิตาภาวนายํา  
นิรฺเลปาศยะ  |  ตตฺร  ยทฺโพธิสตฺตฺว  เอวํ  ศีลปารมิตาภาวนามยสฺย  ยาวตฺปฺรชฺาปารมิตาภาวนามย
ปุณฺยสฺกนฺธสฺย  วิปากํ  สตฺตฺเวษฺเววาภินนฺทติ นาตฺมนะ | สรฺวสตฺตฺวสาธารณํ จ กฺฤตฺวานุตฺตรายํา  
สมฺยกฺสมฺโพเธา ปริณามยตีติ | ย เอวํรูป อาศโย’ยํ  โพธิสตฺตฺวสฺย ศีลปารมิตาภาวนายํา ยาวตฺปฺรชฺา-
ปารมิตาภาวนายํา  กลฺยาณาศยะ | 

 อุปายสํนิศฺริตา ภาวนา ตฺรฺยาการา | นิรฺวิกลฺเปน ชฺาเนน ตฺริมณฺฑลปริศุทฺธิปฺรตฺยเวกฺษณ
ตา-มุปาทาย  |  ตถา  หิ  ส  อุปายะ  สรฺวมนสิการาณามภินิษฺปตฺตเย  | วิภุตฺวสํนิศฺริตา ปารมิตาภาวนา   
ตฺรฺยาการา | กายวิภุตฺวตะ |  จรฺยาวิภุตฺวตะ | เทศนาวิภุตฺวตศฺจ  | ตตฺร กายวิภุตฺวํ  ตถาคเต  เทฺวา กาเยา  
ทฺรษฺฏวฺเยา  สฺวาภาวิกะ สําโภคิกศฺจ | ตตฺร จรฺยาวิภุตฺวํ  ไนรฺมาณกะ กาโย ทฺรษฺวฺยะ  | เยน สรฺวาการํา  
สรฺวสตฺตฺวานํา สหธารฺมิกจรฺยํา ทรฺศยติ | เทศนาวิภุตฺวํ ษฏปารมิตาสรฺวาการเทศนายามวฺยาฆาตะ |  
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ปฺรเภทสํคฺรเห  ทฺวาทศโศฺลกาะ | ทานาทีนํา ปฺรตฺเยกํ  ษฑรฺถปฺรเภทตะ | ษฑรฺถาะ  สฺวภาวเหตุ-
ผลกรฺมโยควฺฤตฺตฺยรฺถาะ  | 

 ตตฺร  ทานปฺรเภเท  เทวฺา  โศฺลเกา | 

 ปฺรติปาทนมรฺถสฺย  เจตนา  มุลนิศฺจิตา  | 
 โภคาตฺมภาวสํปตฺตี  ทฺวยานคฺุรหปูรกํ  ||17|| 
 อมาตฺสรฺยยุตํ  ตจฺจ  ทฺฤษฺฏธรฺมามิษาภเย  | 
 ทานเมว[วํ]  ปริชฺาย  ปณฺฑติะ  สมุทานเยตฺ  ||18|| 
 

 อรฺถปฺรติปาทนํ ปฺรติคฺราหเกษุ ทานสฺย สวภาวะ | อโลภาทิสหชา เจตนา เหตุะ | โภค          
สํปตฺติราตฺมภาวสํปตฺติศฺจายุราทิสํคฺฤหีตา ผลํ ปฺจสฺถานสูตฺรวตฺ | สฺวปรานุคฺรโห มหาโพธิสํภาร 
ปริปูริศฺจ กรฺม | อมาตฺสรฺยโยโค อมตฺสริษุ วรฺตเต | ทฺฤษฺฏธรฺมามิษาภยปฺรทานปฺรเภเทน เจติ วฺฤตฺติะ| 

 ศีลปฺรเภเท  เทวฺา  โศฺลเกา  | 

 ษฑงฺค[งฺคํ]ศมภาวานฺตํ  สุคติสฺถิติทายกํ  | 
 ปฺรติษฺาศานฺตนิรฺภีตํ  ปุณยฺสํภารสํยุตํ  ||19|| 
 สํเกตธรฺมตาลพฺธํ  สํวรสฺเถษุ  วิทฺยเต  | 
 ศีลเมวํ  ปริชฺาย  ปณฺฑติะ  สมุทานเยตฺ  ||20|| 

 ษฑงฺคมิติ สฺวภาวะ | ษฑงฺคีติ ศีลวานฺ วหรติ ยาวตฺสมาทาย ศิกฺษเต ศิกฺษาปเทษฺวิติ |           
ศมภาวานฺตมิติ เหตุะ | นิรฺวาณภิปฺราเยณ สมาทานาตฺ  |  สุคติสฺถิติทายกมิติ  ผลํ |  ศีเลน สุคติคมนาตฺ |  
อวิปฺรติสารทิกฺรเมณ จิตฺตสฺถิติลาภาจฺจ | ปฺรติษฺาศานฺตนิรฺภีตมิติ กรฺม | ศีลํ หิ สรฺวคุณานํา ปฺรติษฺา  
ภวติ | เกฺลศปริทาหศานฺตฺยา จ ศานฺตํ | ปฺราณาติปาตาทิปฺรตฺยยานํา จ ภยาวทฺยไวราณามปฺรสวานฺ-  
นิรฺภีตํ  | ปุณฺยสํภารสํยุตมิติ  โยคะ   สรฺวกาลํ กายวางฺมนสฺกรฺมสมาว[จ]รณาตฺ | สํเกตธรฺมตาลพฺธํ 
สํวรสฺเถษุ  วิทฺยต  อิติ  วฺฤตฺติ สฺตตฺร  สํเกตลพฺธํ  ปฺราติโมกฺษสํวรสํคฺฤหีตํ  | ธรฺมตาปฺรติลพฺธํ                   
ธฺยานานาสฺรวสํวรสํคฺฤหีตเมษาสฺย  ปฺรเภทวฺฤตฺติะ  ตฺริวิเธน ปฺรเภเทน วรฺตนาตฺ | สํวรสฺเถษุ วิทฺยต 
อิตฺยาจา[ธา]รวฺฤตฺติะ | 

 ศานฺติปฺรเภเท  เทฺวา  โศฺลเกา  | 

 มรฺษาธิวาสนชฺานํ  การุณยฺาทฺธรฺมสํศฺรยาตฺ  | 
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 ปฺจานุศํสมาขฺยาตํ  ทฺวโยรรฺถกรํ  จ  ตตฺ  ||21|| 
 ตปะปฺราพลฺยสํยุกฺตํ  เตษุ  ตตฺตฺริวิธํ  มตํ  | 
 กฺษานฺตเิมวํ  ปริชฺาย  ปณฺฑติะ  สมุทานเยตฺ  ||22|| 

 มรฺษาธิวาสชฺานมิติ | ตฺริวิธายาะ  กฺษานฺเตะ  สฺวภาวะ | อปการมรฺษณศานฺเตรฺมรฺษณํ 
มรฺษ  อิติ กฺฤตฺวา | ทุะขาธิวาสกฺษานฺเตรฺธรฺมนิธฺยานกฺษานฺเตศฺจ  ยถากฺรมํ | การูณฺยาทฺธรฺมสํศฺรยาทิติ 
เหตุะ | ธรฺมสํศฺรยะ ปุนะ | ศีลสมาทานํ ศฺรุตปรฺยวาปฺติศฺจ | ปฺจานุศํสมาขฺยาตมิติ ผลํ | ยโถกฺตํ สูตฺเร 
| ปฺจานุศํสาะ  กฺษานฺเตา  |  น ไวรพหุโล ภวติ | น เภทพหุโล ภวติ |  สุขเสามนสฺยพหุโล  ภวติ |   
อวิปฺรติสารี  กาลํ  กโรติ | กายสฺย จ เภทาตฺ สุคเตา สฺวรฺคโลเก  เทเวษูปปทฺยเต  อิติ  |  ทฺวโยรรฺถกรํ จ  
ตทิติ  |  มรฺษาธิวาสนมิตฺยธิกฺฤตํ  อิทํ  กรฺม  |  ยโถกฺตมฺ  | 

 ทฺวโยรรฺถํ  ส  กุรูเต  อาตฺมนศฺจ  ปรสฺย  จ  | 
 ยะ  ปรํ  กุปตํ  ชฺาตฺวา  สฺวย ํ ตตฺโรปศามฺยติ   ||  อิติ  || 

 ตปะ ปฺราพลฺยสํยุกฺตมิติ โยคะ | ยโถกฺตํ | กฺษานฺติะ ปรมํ ตป อิติ | เตษุ ตทิตฺยาธารวฺฤตฺติะ  
กฺษมิษุ ตทฺวฺฤตฺเตะ | ตฺริวิธํ  มตมิติ  ปฺรเภทวฺฤตฺติสฺตฺริวิธกฺษานฺติปฺรเภเทน  ยโถกฺตํ  ปฺรากฺ |  

 วีรฺยปฺรเภเท  เทฺวา  โศฺลเกา  | 

 อุตฺสาหะ  กุศเล  สมฺยกฺ  ศฺรทฺธาจฺฉนฺทปฺรติษฺตะ  | 
 สฺมฺฤตฺยาทิคุณวฺฤทฺเธา  จ  สํเกฺลศปฺราติปกฺษิกะ  ||23|| 
 อโลภาทิคุโณเปตสฺเตษุ  สปฺตวิธศฺจ  สะ  | 
 วีรฺยเมวํ  ปริชฺาย  ปณฑฺิตะ  สมุทานเยต  ||24|| 

 อุตฺสาหะ  กุศเล สมฺยคิติ  สฺวภาวะ  | กุศล อิติ ตทนฺยกฺฤตฺโยตฺสาหวฺยุทาสาถ[รฺถํ] 
สมฺยคิตฺยนฺย- ตีรฺถิกโมกฺษารฺโถตฺสาหวฺยุทาสารฺถํ | ศฺรทฺธาจฺฉนฺทปฺรติษฺต อิติ เหตุะ ศฺรทฺทธาโน หฺย
ตีว[หฺยรฺถิโก]  วีรฺยมารภติ  |  สฺมฺฤตฺยาทิคุณวฺฤทฺธาวิติ  ผลมฺ | อารพฺธวีรฺยสฺย  สฺมฺฤติสมาธฺยาทิคุโณทฺ
ภวาตฺ  | สํเกฺลศปฺราติปกฺษิก อิติ กรฺม | ยโถกฺตมฺ | อารพฺธวีรฺยสฺตุ สุขํ วิหรตฺยวฺยวกีรฺณะ ปาปไกรกุศ-
ไลรฺธรฺไมริติ  |  อโลภาทิคุโณเปต  อิติ  โยคะ  | เตษฺวิตฺยารพฺธวีรฺเยษุ  อิยมาธารวฺฤตฺติะ  |  สปฺตวิธ         
อิติ ปฺรเภทวฺฤตฺติะ |  ส  ปุนรธิศีลาทิศิกฺษาตฺรเย  กายิกํ  เจตสิกํ  จ  สาตตฺเยน  สตฺกฺฤตฺย  จ  ยทฺวีรฺยมฺ  | 

 ธฺยานปฺรเภเท  เทฺวา  โศฺลเกา  | 

 สฺถิติศฺเจตส  อธฺยาตฺมํ  สฺมฺฤติวีรฺยปฺรติษฺตํ  | 
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 สุโขปปตฺตเย’ ภิชฺาวหิารวศวรฺตกมฺ  ||25|| 
 ธรฺมาณํา  ปฺรมุขํ  เตษุ  วิทยฺเต  ตฺริวิธศฺจ  สะ  | 
 ธฺยานเมวํ  ปริชฺาย  ปณฑฺิตะ  สมุทานเยตฺ  ||26|| 

 สฺถิติศฺเจตส  อธฺยาตฺมมิติ  สฺวภาวะ | สฺมฺฤติวีรฺยปฺรติษฺตมิติ เหตุะ | อาลมฺพนาสํปฺรโมเษ  
สติ วีรฺยํ นิศฺริตฺย สมาปตฺตฺยภินิรฺหาราตฺ | สุโขปปตฺตเย อิติ ผลํ ธฺยานสฺยาวฺยาพาโธปปตฺติผลตฺวาตฺ |  
อภิชฺาวิหารวศวรฺตกมิติ กรฺม | ธฺยาเนนาภิชฺาวศวรฺตนาตฺ  |  อารฺยทิวฺยพฺราหฺมวิหารวศวรฺตนาจฺจ |  
ธรฺมาณํา ปฺรมุขมิติ | ปฺรามุขฺเยน โยคะ | ยโถกฺตํ | สมาธิปฺรมุขาะ สรฺวธรฺมา อิติ | เตษุ วิทฺยต อิติ         
ธฺยายิษฺวิยมาธารวฺฤตฺติะ  |  ตฺริวิศฺจ  ส  อิติ    สวิตรฺกะ  สวิจาระ  อวิตรฺโก  อวิจารมาตฺราะ  |  อวิตรฺโก  
อวิจาระ  |  ปุนะ  ปฺรีติสหคตะ |  สาตสหคตะ |  อุเปกฺษาสหคตศฺจ  |  อิยํ  ปฺรเภทวฺฤตฺติะ  | 

 ปฺรชฺาปฺรเภเท  เทฺวา  โศฺลเกา  | 

 สมฺยกฺปฺรวิจโย  เชฺยะ  ศ[ส]มาธานปฺรติษฺตะ  | 
 สุวิโมกฺษาย  สํเกฺลศาตฺปฺรชฺาชีวสุเทศนะ  ||27|| 
 ธรฺมาณามุตฺตรสฺเตษุ  วิทยฺเต  ตฺริวิธศฺจ  สะ  | 
 ปฺรชฺาเมวํ  ปริชฺาย  ปณฺฑติะ  สมุทานเยตฺ  ||28|| 

 สมฺยกฺ ปฺรวิจโย เชฺย อิติ สฺวภาวะ | สมฺยคิติ น มิถฺยา เชฺย อิติ เลากิกกฺฤตฺยสมฺยกฺปฺ
รวิจยวฺยุทาสารฺถํ | สมาธานปฺรติษฺต อิติ เหตุะ | สมาหิตจิตฺโต ยถาภูตํ ปฺรชานาติ | ยสฺมาตฺสุวิโมกฺษย       
สํเกฺลศาทิติ ผลํ | เตน หิ สํเกฺลศาตฺสุวิโมกฺโษ ภวติ | เลากิกหีนโลโกตฺตรมหาโลโกตฺตเรณ ปฺรวิจเยน |  
ปฺรชฺาชีวสุเทศน อิติ ปฺรชฺาชีวะ สุเทศนา จาสฺย  กรฺม  | เตน  หฺยนุตฺตร[ระ] ปฺรชฺาชีวกานํา ชีวติ |  
สมฺยคฺ ธรฺมํ เทศยตีติ  | ธรฺมาณามุตฺตร อิตฺยุตฺตรตฺเวน โยคะ | ยโถกฺตํ | ปฺรชฺโตฺตราะ สรฺวธรฺมา อิติ | 
เตษุ วิทฺยเต ตฺริวิธศฺจ ส อิติ วฺฤตฺติะ | ปฺราชฺเษุ วรฺตนาตฺ ตฺริวิเธน จ ปฺรเภเทน | เลากิโก หีน-           
โลโกตฺตโร  มหาโลโกตฺตรศฺจ  |  อุกฺตะ  ปฺรตฺเยกํ  ทานาทีนํา  ษฑรฺถปฺรเภเทน  ปฺรเภทะ  | 

 สํคฺรหวิภาเค  โศฺลกะ   

 สรฺเว  ศุกฺลา  ธรฺมาะ  ววิิปฺตสมาหิโตภยา  เชฺยาะ  | 
 ทฺวาภยฺํา  ทฺวาภฺยํา  ทวฺาภยฺํา  ปารมิตาภฺยํา  ปริคฺฤหีตาะ  ||29|| 

 สรฺเว ศุกฺลา ธรฺมา ทานาทิธรฺมาะ | ตตฺร วิกฺษิปฺตา ทฺวาภยํา ปารมิตาภฺยํา สํคฺฤหีตาะ              
ปฺรถมาภฺยํา  ทานสมาทานศีลโยรสมาหิตตฺวาตฺ  |  สมาหิตา ทฺวาภฺยํา ปศฺจิมาภฺยํา ธฺยานยถาภูต-    
ปฺรชฺโยะ  สมาหิตตฺวาตฺ |  อุภเย  ทวาภฺยํา  กฺษานฺติวีรฺยาภฺยํา  |  ตโยะ  สมาหิตาสมาหิตตฺวาตฺ  | 
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 วิปกฺษวภิาเค  โศฺลเกาะ  ษฏ  | 

 น  จ  สกฺตํ  น  จ  สกฺตํ  น  จ  สกฺตํ   สกฺตเมว  น  จ  ทานํ  | 
 น  จ  สกฺตรํ  น  จ  สกฺตํ  น  จ  สกฺตํ  โพธิสตฺตฺวานามฺ  ||30|| 

 สปฺตวิธา สกฺติรฺทานสฺย วิปกฺษะ | ภคสกฺติะ วิลมฺพนสกฺติะ ตนฺมาตฺรสํตุษฺฏิสกฺติะ 
ปกฺษาตสกฺติะ[?] ปฺรติการสกฺติะ วิปากสกฺติะ | วิปกฺษสกฺติสฺตุ ตทฺวิปกฺษลาภานุศยาสมุทฺธาตาตฺ |    
วิกฺเษปสกฺตจิศฺจ | ส ปุนรฺวิกฺเษโป ทฺวิวิธะ | มนสิการวิกฺเษปศฺจ หีนยานสฺปฺฤหณาตฺ | วิกลฺปวิกฺเษปศฺจ  
ทายกปฺรติคฺราหกทานวิกลฺปนาตฺ | อตะ สปฺตวิธสกฺติมุกฺตตฺวาตฺ สปฺตกฺฤตฺโว ทานสฺยาสกฺตตฺวมุกฺตมฺ | 

 น  จ  สกฺตํ  น  จ  สกฺตํ  น  จ  สกฺตํ  สกฺตเมว  น  จ  ศีลํ  | 
 น  จ  สกฺตํ  น  จ  สกฺตํ  น  จ  สกฺตํ  โพธิสตฺตฺวานามฺ  ||31|| 
 น  จ  สกฺตา  น  จ  สกฺตา  น  จ  สกฺตา  สกฺตกิา  น  กษฺานฺตะิ  | 
 น  จ  สกฺตา น  จ  สกฺตา น  จ  สกฺตา  โพธิสตฺตฺวานามฺ  ||32|| 
 น  จ  สกฺตํ  น  จ  สกฺตํ  น  จ  สกฺตํ  สกฺตเมว  น  จ  วีรฺยํ | 
 น  จ  สกฺตํ  น  จ  สกฺตํ  น  จ  สกฺตํ  โพธิสตฺตฺวานามฺ  ||33|| 
 น  จ  สกฺตํ  น  จ  สกฺตํ  น  จ  สกฺตํ  สกฺตเมว  น  จ  ธฺยานํ  | 
 น  จ  สกฺตํ  น  จ  สกฺตํ  น  จ  สกฺตํ  โพธิสตฺตวานามฺ  ||34|| 
 น  จ  สกฺตา   น  จ  สกฺตา  น  จ  สกฺตา  สกตฺิกา  น  จ  ปฺรชฺา  | 
 น  จ  สกฺตา  น  จ  สกฺตา  น  จ  สกฺตา    โพธิสตฺตฺวานามฺ  ||35|| 

 ยถา  ทานสกฺติรูกฺตา เอวํ ศีเล ยาวตฺปฺรชฺายํา เวทิตวฺยา | อตฺร ตุ วิเศษโภคสกฺติปริวรฺเตน 
เทาะศีลฺยาทฺยาสกฺติรฺเวทิตวฺยา วิปกฺษสกฺติสฺตทฺวิปกฺษานุศยา สมุทฺธาตนาตฺ | วิกลฺปวิกฺเษปศฺจ ยถา-
โยคํ ตฺริมณฺฑลปริกลฺปนาตฺ | คุณวิภาเค ตฺรโยวึศติะ โศฺลกาะ | 

 ตฺยกฺตํ  พุทฺธสไุตะ  สฺวชีวิตมป  ปฺราปฺยารฺถินํ   สรฺวทา 
 การุณฺยาตฺปรโต  น  จ  ปฺรติกฤฺติรฺเนษฺฏํ  ผลํ  ปฺรารฺถิตํ  | 
 ทาเนไนว  จ  เตน  สรฺวชนตา  โพธิตฺรเย  โรปตา  | 
 ทานํ  ชฺานปริคฺรเหณ  จ  ปนุรฺโลเก’  ชฺยํ  สฺถาปตมฺ  ||36|| 

 อิติ  สุโพธะ  ปทารฺถะ  | 

 อาตฺตํ  พุทฺธสุไตรฺยโมทฺยมมยํ  ศีลตฺรยํ  สรฺวทา 
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 สฺวรโค  นาภิมตะ  สเมตฺย  จ  ปุนะ  สกฺติรฺน  ตตฺราหิตา  | 
 ศีเลไนว  จ  เตน  สรฺวชนตา  โพธิตฺรเย  โรปตา  | 
 ศีลํ  ชฺานปริคฺรเหณ  จ  ปนุรฺโลเก’ กฺษยํ  สฺถาปตมฺ  ||37|| 

 ตฺริวิธํ ศีลํ | สํวรศีลํ | กุศลธรฺมสํคฺราหกศีลํ | สตฺตฺวารฺถกฺริยาศีลํ จ | เอกาตฺมกมฺ [เอษาเมกํ] 
ยมสฺวภาวํ | เทฺว อุทฺยมสฺวภาเว | 

 กฺษานฺตํ  พุทฺธสุไตะ  สุทุษฺกรมโถ  สรฺวาปการํ  นฺฤณํา   
 น  สฺวรฺคารฺถมส[ศ]กฺติโต  น  จ  ภยานฺไนโวปกาเรกษฺณาตฺ  | 
 กฺษานฺตยฺานุตตฺรยา  จ  สรฺวชนตา  โพธิตฺรเย  โรปตา  | 
 กฺษานฺติรฺชฺานปริคฺรเหณ  จ  ปุนรฺโลเก’ กฺษยา  สฺถาปตา  ||38|| 

  อิติ | กฺษานฺตฺยานุตฺตรยา เจติ ทุะขาธิวาสนกฺษานฺตฺยา จ ปราปการมรฺษณกฺษานฺตฺยา จ   
ยถากฺรมมฺ | 

 วีรฺยํ  พุทฺธสุไตะ  กฺฤตํ  นิรูปมํ  สํนาหโยคาตฺมกํ   
 หนฺตุ  เกฺลศคณํ  สฺวโต’ ป  ปรตะ  ปฺราปฺตํ  จ  โพธึ  ปรํา | 
 วีรฺเยไณว  จ  เตน  สรฺวชนตา  โพธิตฺรเย  โรปตา  | 
 วีรฺยํ  ชฺานปรคิฺรเหณ  จ  ปนุรฺโลเก’ กฺษยํ  สฺถาปตมฺ  ||39||   

อิติ  |  สํนาหวรฺียํ  ปฺรโยควีรฺยํ  จ  | 
 ธฺยานํ  พุทฺธสุไตะ  สมาธิพหุลํ  สํปาทิตํ  สรฺวถา   
 เศฺรษฺไรฺธฺยานสุไขรฺวิหฤฺตยฺ  กฺฤปยา  หีโนปปตฺติะ  ศฺริตา  | 
 ธฺยาเนไนว  จ  เตน  สรฺวตนชา  โพธิตฺรเย  โรปตา  |   
 ธฺยานํ  ชฺานปริคฺรเหณ  จ  ปุนรฺโลเก’ กฺษยํ  สฺถาปตมฺ  ||40|| 

อิติ  | สมาธิพหุลมิติ  อนนฺตโพธิสตฺตฺวสมาธิสํคฺฤหีตมฺ  | 

 ชฺาตํ  พุทฺธสุไตะ  สตตฺตวฺมขิลํ  เชฺยํ  จ  ยตฺสรฺวถา   
 สกฺติรฺไนว  น  นิรฺวฺฤตฺเตา  ปรฺชนิตา  พุทฺไธะ[ทฺเธะ]  กุตะ  สํวฺฤเตา  | 
 ชฺาเนไนว  น  เตน  สรฺวชนตา  โพธิตฺรเย  โรปตา  |   
 ชฺานํ  สตฺตฺวปริคฺรเหณ  จ  ปุนรฺโลเก’ กฺษยํ  สฺถาปตมฺ  ||41|| 
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 อิติ  |  สตตฺตฺวํ  ปรมารฺถสํคฺฤหีตํ  สามานฺยลกฺษณํ  ปุทฺคลธรฺมไนราตฺมฺยํ  |  เชฺยํ  จ          
ยตฺสรฺวเถตฺยนนฺตสฺวสํเกตาทิลกฺษณเภทภินฺนํ  ยทเชฺ[ยชฺเชฺ] (ยทปรํ เชฺ)  |  ทานาทีนํา                 
นิรฺวิกลฺปชฺานปริคฺรเหณากฺษยตฺวํ  นิรุปธิเศษนิรฺวาเณ’ ป  ตทกฺษยาตฺ  |  ชฺานสฺย  ปุนะ  สตฺตฺว- 
ปริคฺรเหณ  กรุณยา  สตฺตฺวานามปริตฺยาคาตฺ  |  เอษํา  ปุนะ  ษณํา  โศฺลกานํา  ปณฺฑารฺถะ  สปฺตเมน  
โศฺลเกน นิรฺทิษฺฏะ  | 

 เอาทารฺยานามษิตฺวํ  จ  มหารถฺากฺษยตาป  จ  | 
 ทานาทีนํา  สมสฺตํ  หิ   เชฺยํ  คุณจตษฺุฏยมฺ  ||42|| 

 อิต   |  ตตฺร  ทานาทีนํา  ปฺรถเมน  ปาเทโนทารตา  ปริทีปตา  |  ทฺวิตีเยน  นิรามิษตา  |            
ตฺฤตีเยน  มหารฺถตา  มหตะ  สตฺตฺวารฺถสฺย  สํปาทนาตฺ  |  จตุรฺเถนากฺษยตา อิตฺเยษํา คุณจตุษฺฏยเมภิะ  
โศฺลไกรฺเวทิตวฺยมฺ  | 

 ทรฺศนปูรณตุษฏึฺ  ยาจนเก’ ตุษฺฏิมป  สมาศาสฺตึ  |   
 อภิภวติ  ส  ตํา  ทาตา  กฺฤปาลุราธิกฺยโยเคน  ||43|| 

 ยาจนเก หิ ชเน ทายกทรฺศนาตฺตตศฺจ ยเถปฺสิตํ ลพฺธฺวา มโนรถปริปูรณาทฺยา ตุษฺฏิรูตฺปทฺย
เต | อตุษฺฏิศฺจาทรฺศนาทปริปูรณาจฺจ | อาศาสฺติศฺจ ยา ตทฺทรฺศเน มโนรถปริปูรเณ จ | สา โพธิ-             
สตฺตฺวสฺยาธิโกตฺปทฺยเต สรฺวกาลํ ยาจนกทรฺศนาตฺตนฺมโนรถปริปูรณาจฺจ | อทรฺศนาทปริปูรณาจฺจา-
ตุษฺฏิะ | อโต ทาตา กฺฤปาลุสฺตํา สรฺวมภิภวตฺยาธิกฺยโยคาตฺ | 

 ปฺราณานฺโภคานฺทารานฺสตฺตฺเวษุ  สทานยฺ[ตฺย]ชนกฺฤปาลุตฺวาตฺ  | 
 อาโมทเต  นิกามํ  ตทฺวิรตึ  ปาลเยนฺน  กถมฺ  ||44|| 

 เตภฺโย วิรตึ ตทฺวิรตึ ปรกีเยภฺยะ ปฺราณโภคทาเรภฺยะ | เอเตน ตฺริวิธาตฺกายทุศฺจริตาทฺวิรติ
ศีลคุณํ ทรฺศยติ | 

 นิรเปกฺษะ  สมจิตฺโต  นิรฺภะี  สรฺวปฺรทะ  กฤฺปาเหโตะ  | 
 มิถฺยาวาทํ  พฺรูยาตฺปโรปฆาตาย  กถมารฺยะ  ||45|| 

 เอเตน มฺฤษาวาทาทฺวิรติคุณํ ทรฺศยติ  |  อาตมเหโตรฺมฺฤษาวาท  อุจฺยเต  กายชีวิตาเปกฺษยา 
|  ปรเหโตรฺวา  ปฺริยชนเปฺรมฺนา |  ภเยน  วา  ราชาทิภยาตฺ  |  อามิษกึจิตฺกเหโตรฺวา  ลาภารฺถํ  |  
โพธิสตฺตฺวศฺจ  สฺวกายชีวิตนิรฺเปกฺษะ  |  สมจิตฺตศฺจ  สรฺวสตฺตฺเวษฺวาตฺมสมจิตฺตตยา | นิรฺภยศฺจ ปฺจ-
ภยสมติกฺรานฺตตฺวาตฺ  |  สรฺวปฺรทศฺจารฺถิภฺยะ  สรฺวสฺวปริตฺยาคาตฺ | ส เกน เหตุนา มฺฤษาวาทํ พฺรูยาตฺ  | 
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 สมหิตกามะ  สกฺฤปะ  ปรทุะโขตฺปาทเน’ ติภีรุศฺจ  | 
 สตฺตฺวินเย  สุยกฺุตะ  สุวิทเูร  ตฺริวิธวาคฺโทษาตฺ  ||46|| 

 โพธิสตฺตฺวะ  สรฺวสตฺตฺเวษุ  สมํ  หิตกามะ  ส กถํ ปเรษํา มิตฺรเภทารฺถํ ไปศุนฺยํ กริษฺยตีติ |  
สกฺฤปศฺจ  ปรทุะขาปนยาภิปฺรายาตฺ | ปรทุะโขตฺปาทเน จาตฺยรฺถํ ภีรูะ ส กถํ ปเรษํา ทุะโขตฺปาทนารฺถํ  
ปรูษํ  วกฺษฺยติ  |  สตฺตฺวานํา  วินเย  สมฺยกฺปฺรยุกฺตะ  ส  กถํ  สํภินฺนปฺรลาป กริษฺยติ  ตสฺมาทเสา สุวิทูเร  
ตฺริวิธวาคฺโทษาตฺ  ไปศุนฺยาตฺปารูษฺยาตฺสํภินฺนปฺรลาปาจฺจ  | 

 สรฺวปฺรทะ  กฤฺปาลุะ  ปฺรตีตฺยธรฺโมทฺเย  สุกุศลศฺจ  | 
 อธิวาสเยตฺกถมเสา  สรฺวาการํ  มนะ   เกฺลศมฺ  ||47|| 

 อภิธฺยา  วฺยาปาโท  มิถฺยาทฺฤษฺฏิรฺวา  ยถากฺรมํ  |  เอษ  เทาะศีลฺยปฺรติปกฺษธรฺมวิเศษโย
คาจฺฉีลวิศุทฺธิคู[คุ?]โณ  โพธิสตฺตฺวานาํ  เวทิตฺวฺยะ  | 

 อุปกรสํชฺาโมทํ  หฺยปการณิิปรหิต สํชฺา[ปรหิเต  สทา]  ทุะเข  | 
 ลภเต  ยทา  กฤฺปาลุะ  กฺษมติวฺย…ํ [ กึ  กุตสฺตสฺย]  ||48|| 

 [อปการิณิ หิ กฺษมิตวฺยํ ภวติ | ตตฺร จ โพธิสตฺตฺว อปการิสํชฺ ลภเต กฺษานฺติสํภาร-              
นิมิตฺตตฺวาตฺ    ทุะขฺจ  กฺษมิตวฺยํ  ภวติ  |  ตตฺร  จ  ปริหิตเหตุภูเต  ทุะเข  โพธิสตฺตฺวะ  สทา  โมทํ  
ลภเต  ตสฺย  กุตะ  กึ  กฺษมิตวฺยํ]  |  ยสฺย  นาปาริสํชฺา  ปฺรวรฺตเต  น  ทุะขสํชฺา  | 

 ปรปรสํชฺาปคมาตฺสฺวโต’ ธิกตราตฺสทา  ปรเสฺนหาตฺ  | 
 ทุษฺกรจรณาตสฺกฺฤเป  หฺยทษฺุกรํ  วีรฺยํ  ||49|| 

 สกฺฤโป โพธิสตฺตฺวะ |  ตตฺร  สกฺฤเป   ยตฺปรารฺถํ   ทุษฺกรจรณาทฺวีรฺยํ   ตททุษฺกรํ  จ               
สุทุษฺกรํ  จ    กถมทุษฺกรํ |  ปรตฺร  ปรสํชฺาปคมาตฺ  |  สฺวโต’ ธิกตราจฺจ  สรฺวทา ปเรษุ เสฺนหาตฺ | กถํ 
สุทุษฺกรํ |   ยเทวํ  ปรสํชฺาปคตํ  จ  สฺวโตธิกตรเสฺนหํ  จ  ตทฺวีรฺยมฺ  | 

 อลฺปสุขํ  หฺยาตฺมสุขํ  ลีนํ  ปริหาณิกํ  กฺษยิ  สโมหํ  | 
 ธฺยานํ  มตํ  ตฺรยาณํา  วิปรฺยยาทฺโพธิสตฺตฺวานามฺ  ||50|| 

 อลฺปสุขํ ธฺยานํ เลากิกานามาตฺมสุขํ  ศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺธานํา | ลีนํ เลากิกานํา สตฺกาเย          
ศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺธานํา  จ  นิรฺวาเณ  |  ปริหาณิกํ  เลากิกานํา  กฺษยิ  ศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺธานํา              
นิรูปธิเศษนิรฺวาเณ  ตตฺกฺษยาตฺ  |  สโมหํ สรฺเวษํา ยถาโยคกฺลิษฺฏากฺลิษฺเฏน โมเหน  |  โพธิสตฺตฺวานํา  
ปุนรฺธฺยานํ  พหุสุขมาตฺมปรสุขมลีนมปริหาณิกมกฺษยฺยสโมหํ  จ  | 
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 อาโมไษสฺตมสิ  ยถา  ทีไปรฺนุนฺน[ํศฺฉนฺเน]  ตถา  ตฺรยชฺานํ  | 
 ทินกรกิรไณริว  ตุ  ชฺานมตุลฺยํ  กฺฤปาลูนามฺ  ||51|| 

 ยถา หสฺตาโมไษสฺตมสิ ชฺานํ ปรีตฺตวิษยปฺรตยกฺษมวฺยกฺตํ จ ตถา ปฺฤถคฺชนานํา | 
ยถาวจรเก[คหวรเก]  ทีไปรฺชฺานํ ปฺราเทศิกํ ปฺรตฺยกฺษํ นาตินิรฺมลํ ตถา ศฺราวกาณํา ปฺรตฺเยกพุทฺธานํา 
จ | ยถา ทินกรกิรไณรฺชฺานํ  สมนฺตาตฺปฺรตฺยกฺษํ สุนิรฺมลํ จ ตถา โพธิสตฺตฺวานํา |  อต  เอว  ตทตุลฺยมฺ  | 

 อาศฺรยาทฺวสฺตโุต  ทานํ  นิมติฺตาตฺปริณามนาตฺ  | 
 เหตุโต  ชฺานตะ   เกษฺตฺรานนฺิศฺรยาจฺจ  ปรํ  มตมฺ  ||52|| 

 ตตฺราศฺรโย  โพธิสตฺตฺวะ | วสฺตุ อามิษทานสฺยาธฺยาตฺมิกํ  วสฺตุ  ปรมมฺ  |  อภยทานสฺถา
ปายสํสารภีเตภฺยสฺตุ ตทภยํ | ธรฺมทานสฺย มหายานํ | นิมิตฺตํ กรุณา | ปริณามนา เตน มหาโพธิผล-           
ปฺรารฺถนา | เหตุะ ปูรฺวทานปารมิตาภฺยาสวาสนา | ชฺานํ นิรฺวิกลฺป เยน ตฺริมณฺฑลปริศุทฺธํ ทานํ   
ททาติ  ทาตฺฤเทยปฺรติคฺราหกาวิกลฺปนาตฺ |  เกฺษตฺรํ  ปฺจวิธมฺ  | อรฺถี  ทุขิโต นิะปฺรติสรโณ  ทุศฺจริต
จารี  คุณวําศฺจ  | จตุรฺณามุตฺตรํ เกฺษตฺรํ ปรํ | ตทภาเว ปฺจมํ  |  นิศฺรยสฺตฺริวิโธ  ยํ  นิศฺริตฺย  ทตาติ |   
อธิมุกฺติรฺมนสิการะ สมาธิศฺจ | อธิมุกฺติรฺยถา ภาวนาวิภาเค ’ ธิมุกฺติมนสฺการ อุกฺตะ | มนสฺกาโร ยถา  
ตตฺไรวาสฺวาทนาภินนฺทน[เนาโมทนาภิ]มนสฺการ อุกฺตะ | สมาธิรฺคคนคฺชาทิรฺยถา  ตตฺไรว      
วิภุตฺวมุกฺตํ  | เอวมาศฺรยาทิปรสมโย  ทานํ  ปรมํ | โส’ยํ จาปเทโศ  เวทิตวฺยะ | ยศฺจ ททาติ ยศฺจ เยน จ 
ยสฺไม  จ  อตศฺจ  ยสฺย  จ  ปริคฺรเหณ  ยตฺร  จ  ยาวตฺปฺรการํ  ตทฺทานมฺ  | 

 อาศฺรยาทฺวสฺตะุ  ศีลํ  นิมิตฺตาตฺปริณามนาตฺ  | 
 เหตุโต  ชฺานตะ  เกษฺตฺรานนฺิศฺรยาจฺจ  ปรํ  มตมฺ  ||53|| 
 [อาศฺรยาทฺวสฺตุตะ  กษฺานฺตนิิมิตฺตาตฺปริณามนาตฺ  | 
 เหตุโต  ชฺานตะ  เกษฺตฺรานนฺิศฺรยาจฺจ  ปรา  มตา  || 
 อาศฺรยาทฺวสฺตโุต  วีรฺยํ  นิมิตตฺาตฺปริณามนาตฺ  | 
 เหตุโต  ชฺานตะ  เกษฺตฺรานนฺิศฺรยาจฺจ  ปรํ  มตมฺ  ||54|| 
 อาศฺรยาทฺวสฺตโุต  ธฺยานํ  นิมติตฺาตฺปริณามนาตฺ  | 
 เหตุโต  ชฺานตะ  เกษฺตฺรานนฺิศฺรยาจฺจ  ปรํ  มตมฺ  ||55|| 
 อาศฺรยาทฺวสฺตตุะ  ปฺรชฺา  นิมิตฺตาตฺปริณามนาตฺ  | 
 เหตุโต  ชฺานตะ  เกษฺตฺรานนฺิศฺรยาจฺจ  ปรา  มตา  ||56|| 
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 ศีลสฺย ปรมํ วสฺตุ โพธิสตฺตฺวสํวระ | กษานเตะ ปฺราณาปหาริเณา หีนทุรฺพเลา | วีรฺยสฺย       
ปารมิตาภาวนา  ตทฺวิปกฺษปฺรหาณํ  จ  | ธฺยานสฺย  โพธิสตฺตฺวสมาธยะ  | ปรฺชฺายาสฺตถตา |  สรฺเวษํา  
ศีลาทีนํา  เกฺษตฺรํ  มหายานํ  |  เศษํ  ปูรฺววทฺเวทิตวฺยมฺ  | 

 เอกสตฺตฺวสุขํ  ทานํ  พหุกลฺปวิฆาตกฺฤต  | 
 ปฺริยํ  สฺยาทฺโพธิสตฺตฺวานํา  ปรฺาเคว  ตทฺวิปรฺยยาตฺ  ||57|| 

 ยทิ  โพธิสตฺตฺวานํา  ทานเมกสฺไยว สตฺวสฺย สุขทํ สฺยาทาตฺมนศฺจ พหุกลฺปวิฆาตกฺฤตฺ | 
ตถาป ตตฺเตษํา ปฺริยํ  สฺยาตฺกรุณาวิศาตฺกึ  ปุนรฺยทเนกสตฺตฺวสุขํ จ ภวตฺยาตฺมนศฺจ พหุกลฺปา-
นุคฺรหกฺฤตฺ | 

 ยทรฺถมิจฺฉนฺติ  ธนานิ  เทหินสฺตเทว  ธีรา  วสฺิฤชนฺติ  เทหิษุ  | 
 ศรีรเหโตรฺธนมิษฺยเต  ชไนสตฺเทว  ธีไระ  ศตโศ  วิสฺฤชฺยเต  ||58|| 

 อตฺร  ปูรฺวารฺธมุตฺตรารฺเธ  วฺยาขฺยาตมฺ  | 

 ศรีรเมโวตฺสฺฤชโต  น  ทุะขฺยเต  ยทา  มนะ  กา  ทฺรวิเณ’วเร  กถา  | 
 ตทสฺย  โลโกตฺตรเมติ  ยนฺมทุํ  ส  เตน  ตตตฺสฺย  ตทุตฺตรํ  ปุนะ  ||59|| 

 อตฺร  ศรีรเมโวตฺสฺฤชโต  ยทา  มโน  น  ทุะขฺยเต  ตทสฺย  โลโกตฺตรมิติ  สํทรฺศิตํ  | เอติ          
ยนฺมุทํ ส เตน ทุะเขน ตตฺตสฺย ตทุตฺตรมิติ   ตสฺมาลฺโลโกตฺตราทุตฺตรมฺ | 

 ปฺรติคฺรไหริษฏฺนิกามลพฺไธรฺน  ตุษฺฏิมายาติ   ตถารฺถิโก’ ป  | 
 สรฺวาสฺติทาเนน  ยเถห  ธีมานฺ  ตุษฺฏึ  วฺรชตฺยรฺถิชนสฺย  ตุษฺฏยา  ||60|| 

อิษฺฏนิกามลพไฺธริตฺยภิเปฺรตปรฺยาปฺตลพฺไธะ | สรฺวาสฺติทาเนเนติ ยาวตฺสฺวชีวิตทาเนน |    

 สํปูรฺณโภโค  น  ตถาสฺติมนฺตมาตฺมานมนวฺีกฺษติ  ยาจโก’ ป | 
 สรฺวาสฺติทานาทธโน’ ป  ธีมานาตฺมานมนฺเวติ  ยถาสฺติมนตฺํ  ||61|| 

 สุวิปุลมป  วิตตฺํ  ปฺราปฺย  ไนโวปการํ   
 วิคณยติ  ตถารฺถี  ทายกาลฺลาภเหโตะ  | 
 วิธิวทิห  สุทาไนรรฺถินสฺตรฺปยิตฺวา 
 มหทุปกรสํชฺา  เตษุ  ธีมานฺยไถติ  ||62|| 

กรุณาวเิศษาทฺ  |  คตารฺเถา  โศฺลเกา  | 
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 สฺวยมปคตโศกา  เทหินะ  สฺวสฺถรูปา 
 วิปุลมป  คฺฤหีตฺวา  ภฺุชเต  ยสฺย  วิตตฺํ  | 
 ยถิ  ปรมผลาฒฺยาทฺโภควฺฤกฺษาทฺยไถว 
 ปฺรวิสฺฤติรติโภคี  โพธิสตฺตฺวานฺน  โส’ นยฺะ  ||63|| 

ปฺรวิสฺฤติรติโภคศฺจาสฺเยติ  ปฺรวิสฺฤติรติโภคี   ส  จ  นานฺโย  โพธิสตฺตฺวาทฺเวทิตวฺยะ  | เศษํ 
คตารฺถมฺ | 

 ปฺราธานฺยตตฺการณกรฺมเภทาตฺ  ปฺรการเภทาศฺรยเภทตศจฺ  | 
 จตุรฺวิพนฺธปฺรติปกฺษเภทาตฺ  วีรฺยํ  ปริชฺเยมิติ  ปฺรทิษฺฏมฺ  ||64|| 

 ษฑฺวิเธน ปฺรเภเทน วีรฺยํ  ปริชฺเยํ | ปฺราธานฺยเภเทน | ตตฺการณเภเทน| [กรฺมเภเทน]          
ปฺรการเภเทน | อาศฺรยเภเทน | จตุรฺวิพนฺธปฺรติปกฺษเภเทน จ | อสฺโยทฺเทศสฺโยตฺตไระ | โศฺลไกรฺ-    
นิรฺเทศะ | 

 วีรฺยํ  ปรํ  ศุกฺลคณสฺย  มธฺเย  ตนฺนิศฺริตสฺตสฺย  ยโต’ นุลาภะ  | 
 วีรฺเยณ  สทฺยะ  สุสุโข  วิหาโร  โลโกตฺตรา  โลกคตา  จ  สิทฺธิะ  ||65|| 
 

 วีรฺยํ ปรํ ศุกฺลคณสฺย มธฺเย อิติ สรฺวศุกฺลธรฺมปฺราธานฺยํ วีรฺยสฺย นิรฺทิษฺฏํ | ตนฺนิศฺริตสฺตสฺย 
ยโต’ นุลาภ อิติ ปฺราธานฺยการณํ นิรฺทิษฺฏํ | ยสฺมาทฺวีรฺยาศฺริตะ สรฺวกุศลธรฺมลาภะ | วีรฺเยณ สทฺยะ     
สุมุโข วิหาโร โลโกตฺตรา โลกคตา จ สิทฺธิริติ กรฺม นิรฺทิษฺฏํ วีรฺเยณ หิ ทฺฤษฺฏธรฺเม ปรมะ สุขวิหาระ | 
สรฺวา  จ  โลโกตฺตรา  สิทฺธิรฺเลากิกี  จ  กฺริยเต  | 

 วีรฺยาทวาปฺตํ  ภวโภคมิษฺฏํ  วีรฺเยณ  ศุทฺธึ  ปฺรพลามุเปตาะ  | 
 วีรฺเยณ  สตฺกายมตีตฺย  มกฺุตา  วีรฺเยณ  โพธึ  ปรมํา  วิพุทฺธาะ  ||66|| 

 อิติ | ปรฺยายทฺวาเรณ [ปรฺยายานฺตเรณ] วีรฺยสฺย กรฺม นิรฺทิษฺฏํ | เลากิกโลโกตฺตรสิทฺธิเภ
ทาตฺ | ตตฺร ปฺรพลา เลากิกี สิทฺธิรนาตฺยนฺติกตฺวาตฺ | 

 ปุนรฺมตํ  หานวิิวฺฤทฺธิวีรฺยํ  โมกฺษาธิป  ปกษฺวิปกษฺมนยฺต ฺ | 
 ตตฺตฺเว  ปฺรวิษฏํฺ  ปริวรฺตกํ  จ  วีรฺยํ  มหารฺถํ  จ  นิรุกฺตมนยฺตฺ  ||67|| 
 สํนาหวีรฺยํ  ปฺรถมํ  ตตศฺจ   ปฺรโยควีรฺยํ  วิธิวตฺปฺรหิตํ  | 
 อลีนมกฺโษภยฺมตุษฺฏิวีรฺยํ  สรฺวปฺรการํ  ปฺรวทนฺติ  พุทฺธาะ  ||68|| 
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อิตฺเยษ  ปฺรการเภทะ  | ตตฺร หานิวิวฺฤทฺธิวีรฺยํ สมฺยกฺปฺรหาเณษุ [ทฺวโยรกุศลธรฺมหาน
เยอป?] จ ทฺวโยะ กุศลธรฺมาภิวฺฤทฺธเย | โมกฺษาธิป วีรฺยมินทฺริเยษุ | โมกฺษาธิปตฺตฺยารฺเถน ยสฺ
มาทินฺทฺริยาณิ|  ปกฺษวิปกฺษํ พเลษุ วิปกฺษานวมฺฤทฺยารฺเถน ยสฺมาทฺพลานิ | ตตฺตฺเว ปฺรวิษฺฏํ โพธฺยงฺ
เคษุ ทรฺศนมารฺเค  ตทฺวฺยวสฺถาปนาตฺ | ปริวรฺตฺตกํ  มารฺคางฺเคษุ  ภาวนามารฺเค’นฺตสฺยา [ตสฺยา]ศฺรย
ปริวฺฤตฺติเหตุตฺวาตฺ |  มหารฺถํ  วีรฺยํ ปารมิตาสฺวภาวํ  สฺวปรารฺถาธิการาตฺ  |  สํนาหวีรฺยํ  ปฺรโยคาย 
สํนหฺยตะ | ปฺรโยควีรฺยํ  ตถา ปฺรโยคตะ | อลีนวีรฺยมุทาเร’ ปฺยธิคนฺตวฺเย  ลยาภาวตะ | อกฺโษภฺยวีรฺยํ 
ศีตโลษฺณาทิภิรฺทุะไขร-วิโกปนตะ | อสํตุษฺฏิวีรฺยมลฺเปนาธิคเมนาสํตุษฺฏิตะ |  เอภิเรว  สํนาหวีรฺ
ยาทิภิะ  สูตฺเร | สฺถามวานฺ  วีรฺยวานุตฺสาหี  ทฺฤฒปรากฺรโม  อนิกฺษิปฺตธุระ กุศเลษุ  ธรฺเมษฺวิตฺยุจฺยเต  
ยถากฺรมมฺ  | 

 นิกฺฤษฺฏมธฺโยตฺตมวีรฺยมนฺยตฺ  ยานตฺรเย  ยกฺุตชนาศฺรเยณ  | 
 ลีนาตฺยุทาราศยพุทฺธิโยคาตฺ  วีรฺยํ  ตทลฺปารฺถมหารฺถมิษฺฏมฺ  ||69|| 

 อตฺราศฺรยปฺรเภเทน  วีรฺยเภโท  นิรฺทิษฺฏะ | ยานตฺรเย ปฺรยุกฺโต โย ชนสฺตทาศฺรเยณ 
ยถากฺรมํ  นิกฺฤษฺฏมธฺโยตฺตมํ วีรฺยํ เวทิตวฺยํ | กึ การณํ | ลีนาตฺยุทาราศยพุทฺธิโยคาตฺ | ลีโน หิ พุทฺธฺยาศ
โย  ยานทฺวเย  ปฺรยุกฺตานํา  เกวลาตฺมารฺถาธิการาตฺ | อตฺยุทาโร  มหายาเน  ปฺรยุกฺตานํา  ปรารฺถาธิกา
ราตฺ  |  อต  เอว  ยถากฺรมํ  วีรฺยํ  ตทลฺปารฺถํ  มหารฺถมิ[ษฺฏมฺ]สฺวารฺถาธิการาจฺจ  [สฺวปรา-รฺถาธิกรณตฺ
วาจฺจ |] 
 น  วีรฺยวานฺโภคปราชิโต’ สฺติ 

 โน  วีรฺยวานฺ   เกฺลศปราชิโต’ สฺติ  |   
  น  วีรฺยวานฺ  เขทปราชิโต’  สฺติ   
  โน  วีรฺยวานฺ  ปฺราปฺติปราชิโต’ สฺติ  ||70|| 

 อิตฺยยํ  จตุรฺวิพนฺธปฺรติปกฺษเภทะ | จตุรฺวิโธ  ทานาทีนํา  วิพนฺโธ เยน ทานาทิษุ น ปฺรวรฺต
เต |  โภคสกฺติสฺตทาคฺรหตะ| เกฺลศสกฺติสฺตตฺปริโภคธฺยวสานตะ | เขโท ทานาทิษุ ปฺรโยคาภิโยคปริ
เขทตะ|  ปฺราปฺติรลฺปมาตฺรทานาทิสนฺตุษฺฏิตะ |  ตตฺปฺรติปกฺษเภเทไนตจฺจตุรฺวิธํ  วีรฺยมุกฺตมฺ  | 

 อนฺโยนฺยวินิศจฺยวภิาเค  โศฺลกะ  | 

 อนฺโยนฺยํ  สํครฺหตะ  ปฺรเภทโต  ธรฺมโต  นิมิตฺตาจฺจ  | 
 ษณํา  ปารมิตานํา  วินิศจฺยะ  สรฺวถา  เชฺยะ  ||71|| 
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 อนฺโยนฺยสํคฺรหโต วินิศฺจยะ | อภยปฺรทาเนน ศีลกฺษานฺติสํคฺรโห ยสฺมาตฺตาภฺยามภยํ ททา
ติ  |  ธรฺมทาเนน  ธฺยานปฺรชฺโยรฺยสฺมาตฺตาภฺยํา  ธรฺมํ  ททาติ  |  อุภาภฺยํา วีรฺยสฺย  ยสฺมาตฺเตโนภฺยํ 
ททาติ |  กุศลธรฺมสํคฺราหเกณ  ศีเลน  สรฺเวษํา  ทานาทีนํา  สํคฺรหะ |  เอวํ  กฺษานฺตฺยาทิภิรนฺโยนฺยสํคฺ
รโห  ยถาโยคํ  โยชฺยะ | ปฺรเภทโต  วินิศฺจยะ  |  ทานํ  ษฑฺวิธํ  ทานทานํ  ศีลทานํ  ยาวตฺปฺรชฺาทานํ  |  
ปรสํตาเนษุ  ศีลาทินิเวศนาตฺ  |  ธรฺมโต  วินิศฺจยะ  |  เย  สูตฺราทโย  เยษุ  ทานาทิษฺวรฺเถษุ  สํทฺฤศฺยนฺเต 
|  เย  จ  ทานาทโย  เยษุ  สูตฺราทิษุ  ธรฺเมษุ  สํทฺฤศฺยนฺเต |  เตษํา  ปรสฺปรํ  สํคฺรโห  เวทิตวฺยะ |  นิมิตฺต
โต  วินิศฺจยะ |  ทานํ  ศีลาทีนํา  นิมิตฺตํ  ภวติ  |  โภคนิรเปกฺษสฺย  ศีลาทิษุ  ปฺรวฺฤตฺเตะ | ศีลมป ทานาที
นํา |  ภิกฺษุสํวรสมาทานํ สรฺวสฺวปริคฺรหตฺยาคาจฺฉีลปฺรติษฺตสฺย  จ กฺษานฺตฺยาทิโยคาตฺ | กุศลธรฺมสํคฺ
ราหก-ศีลสมาทานํ  จ  สรฺเวษํา  ทานาทีนํา  นิมิตฺตํ  |  เอวํ  กฺษานฺตฺยาทีนามนฺโยนฺยนิมิตฺตภาโว ยถา 
โยชฺยะ [โยคํ] สํคฺรหวสฺตุวิภาเค สปฺต โศฺลกาะ | จตฺวาริ  สํคฺรหวสฺตูนิ | ทานํ ปฺริยวาทิตา อรฺถจรฺยา           
สมานารฺถตา  |  ตตฺร  | 

 ทานํ  สมํ  ปฺริยาขฺยานมรฺถจรฺยา  สมารฺถตา  | 
 ตทฺเทศนา  สมาทาย  สฺวานวุฤฺตฺติภิริษฺยเต  ||72|| 

 ทานํ  สมมิษฺยเต  ยถา  ปารมิตาสุ  ปฺริยาขฺยานํ  ตทฺเทศนา  |  อรฺถจรฺยา  ตตฺสมาทาป-
นาตจฺฉพฺเทน  ปารมิตานํา  คฺรหณาตฺปารมิตาเทศนา  ปารมิตาสมาทาปเนตฺยรฺถะ |  สมานารฺถตา  
ยตฺร  ปรํ  สมาทาปยติ  ตตฺร  สฺวยมนุวฺฤตฺติะ  |  กิมรฺถํ  ปุนเรตานิ  จตฺวาริ  สํคฺรหวสฺตูนีษฺยนฺเต |   เอษ  
หิ  ปเรษํา  | 

 อุปาโย’ นุคฺรหกโร  คฺราหโก’ ถ  ปฺรวรฺตกะ  | 
 ตถานุวรฺตโก  เชฺยศฺจตะุสํคฺรหวสฺตุตะ  ||73|| 

 ทานมนุคฺรหก  อุปายะ |  อามิษทาเนน  กายิกานุคฺรโหตฺปาทนาตฺ  ปฺริยวาทิตา  คฺราหกะ |  
อวฺยุตฺปนฺนสํทิคฺธารฺถคฺราหณาตฺ | อรฺถจรฺยา ปฺรวรฺตกะ | กุศเล ปฺรวรฺตนาตฺ | สมานารฺถตา’ นุวรฺตกะ |  
ยถาวาทิตถาการิณํ  หิ  สมาทาปกํ  วิทิตฺวา  ยตฺร  กุศเล  เตน  ปฺรวรฺติตาะ  ปเร  ภวนฺติ ตทนุวรฺตนฺเต  | 

 อาทฺเยน  ภาชนีภาโว  ทวฺิตีเยนาธิมุจยฺนา  | 
 ปฺรติปตฺติสฺตฺฤตีเยน  จตุรฺเถน  วิโศธนา  ||74|| 

 อามิษทาเนน  ภาชนีภวติ  ธรฺมสฺย  วิเธยตาปตฺเตะ  |  ปฺริยวาทิตยา  ตํ  ธรฺมมธิมุจฺยเต  
ตทรฺถวฺยุตฺปาทนสํศยจฺเฉทนตะ  |  อรฺถจรฺยยา  ปฺรติปทฺยเต  ยถาธรฺมํ  | สมานารฺถตยา  ตํา  ปฺรติปตฺตึ  
วิโศธยติ  ทีรฺฆกาลานุษฺานาทฺ  |  อิทํ  สํคฺรหวสฺตูนํา  กรฺม  | 
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 จตุะสํคฺรหวสฺตุตฺวํ  สํคฺรหทวฺยโต  มตํ  | 
 อามิเษณาป  ธรฺเมณ  ธรฺมณาลมฺพนาทป[ทินา]  ||75|| 

 ยทปฺยนฺยตฺสํคฺรหวสฺตุทฺวยมุกฺตํ ภควตา อามิษสํคฺรโห ธรฺมสํคฺรหศฺจ | ตาภฺยาเมตานฺเยว     
จตฺวาริ สํคฺรหวสฺตูนิ สํคฺฤหีตานิ |   

 อามิษสํคฺรเหณ  ปฺรถเม |  ธรฺมสํคฺรเหณาวศิษฺฏานิ  |  ตานิ  ปุนสฺตฺริวิเธน  ธรฺเมณ |        
อาลมฺพนธรฺเมณ  ปฺรติปตฺติธรฺเมณ  ตทฺวิศุทฺธิธรฺเมณ  จ  ยถากฺรมมฺ  | 

 หีนมธฺโยตฺตมะ  ปฺราโย  วนธฺฺโย’วนฺธฺยศฺจ  สํคฺรหะ  | 
 อพนฺธฺยะ  สํวรฺถา  ไจว  เชฺโย  หฺยาการเภทตะ  ||76|| 

 เอษ สํคฺรหสฺย ปฺรการเภทะ | ตตฺร หีนมธฺโยตฺตมะ สํคฺรโห โพธิสตฺตฺวานํา ยานตฺรย-          
ปฺรยุกฺ เตษุ เวทิตวฺโย  ยถากฺรมํ | ปฺราเยณ  วนฺธฺโย’ ธิมุกฺติจรฺยาภูเมา  | ปฺราเยณาพนฺธฺโย  ภูมิ-                 
ปฺรวิษฺฏานามฺ | อวนฺธฺยะ สรฺวถา อษฺฏมฺยาทิษุ ภูมิษุ สตฺตฺวารฺถสฺยาวศฺยํ สํปาทนาตฺ | 

 ปรฺษตฺกรฺษณปรฺยุกฺไตรวฺิธิเรษ  สมาศฺริตะ  | 
 สรฺวารฺถสิทฺเธา  สรฺเวษํา  สุโขปายศฺจ  ศสฺยเต  ||77|| 

 เย  เกจิตฺปรฺษตฺกรฺษเณ  ปฺรยุกฺตา  สรฺไวสฺไตรยเมโวปายะ  สมาศฺริโต  ยทุต  จตฺวาริ  
สํคฺรหวสฺตูนิ  |  ตถา  หิ  สรฺวารฺถสิทฺธเย  สรฺเวษํา  สุขศฺไจษ  อุปายะ  ปฺรศสฺยเต  พุทฺไธะ  | 

 สํคฺฤหีตา  คฺรหีษฺยนฺเต  สํคฤฺหฺยนฺเต  จ  เย’ ธุนา  | 
 สรฺเว  ต  เอวํ  ตสฺมาจฺจ  วรฺตมฺ  ตตฺสตฺตฺวปาจเน  ||78|| 

 เอเตน โลกตฺรเย’ ป สรฺวสตฺตฺวานํา ปริปาจเน จตุรฺณํา สํคฺรหวสฺตูนาเมกายนมารฺคตฺวํ         
ทรฺศยติ |  อนฺยมารฺคาภาวาตฺ  | 

 อิติ  สตตมสกฺตโภคพุทฺธิะ  ศมยมโนทฺยมปารคะ  สฺถิตาตฺมา  | 
 ภววิษยนิมิตฺตนิรฺวิกลฺโป  ภวติ  ส  สตฺตฺวคณสฺย  สํคฺฤหีตา  ||79|| 

 เอเตน  ยโถกฺตาสุ  ษฏสุ  ปารมิตาสุ  สฺถิตสฺย  โพธิสตฺตฺวสฺย  สํคฺรหวสฺตุปฺรโยคํ  ทรฺศยติ 
สฺวปรารฺถสํปาทนาตฺ  ปารมิตาภิะ  สํคฺรหวสฺตุภิศฺจ  ยถากฺรมมฺ  | 

||  มหายานสูตรฺาลํกาเร  ปารมิตาธิการะ  [โษฑศะ] สมาปฺตะ || 
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ศปฺตทศะ  ปูชาเสวา’ ปฺรมาณาธิการะ 

 พุทฺธปูชาวิภาเค สปฺต โศฺลกาะ  | 

 สํมุขํ  วิมุขํ  ปูชา  พุทฺธานํา  จีวราทิภะิ  | 
 คาฒปฺรสนฺนจติฺตสฺย สํภารทวฺยปูรเย  || 1 || 
 อพนฺธฺยพุทฺธชนฺมตฺเว   ปฺรณธิานวตะ  สตะ  | 
 ตฺรยสฺยานุปลมฺภสฺตุ นิษฺปนฺนา   พทฺุธปูชนา || 2 || 
 สตฺตฺวานามปฺรเมยาณํา  ปริปากาย  จาปรา  | 
 อุปเธศฺจิตฺตตศจฺานฺยา  อธิมุกเฺตรฺนิธานตะ  || 3 || 
 อนุกมฺปากษฺมาภฺยํา  จ  สมุทาจารโต’ปรา  | 
 วสฺตฺวาโภคาวโพธาจฺจ  วิมุกเฺตศฺจ  ตถาตฺวตะ  ||4 || 

อิตฺเยภิศฺจตุรฺภิะ  โศฺลไกะ  | 

 อาศฺรยาทฺวสฺตตุะ  ปูชา  นิมติฺตาตฺปริณามนาตฺ  | 
 เหตุโต  ชฺานตะ  เกษฺตฺรานนฺิศฺรยาจฺจ  ปฺรทรฺศิตา  || 5 || 

 เวทิตวฺยา|  ตตฺราศฺรยะ สมกฺษปโรกฺษา พุทฺธาะ | วสฺตุ จีวราทยะ | นิมิตฺตํ ปฺรคาฒ-
ปฺรสาทสหคตํ  จิตฺตมฺ | ปริณามนา  ปุณฺยชฺานสํภารปริปูรเย |  เหตุะรฺพนฺธฺโย  เม  พุทฺโธตฺปาทะ    
สฺยาทิติ  ปูรฺวปฺรณิธานํ  | ชฺานํ  นิรฺวิกลฺป  ปูชกปูชฺยปูชานุปลมฺภตะ |  เกฺษตฺรมปฺรเมยาะ  สตฺตฺวาะ  |  
ตตฺปริปาจนาย  ไตสฺตตฺปฺรโยชตา(นา)ตฺ  เตษุ  ตทฺโรปณตะ |  นิศฺรยะ  อุปธิศฺจิตฺตํ จ  |  ตตฺโรปธึ     
นิศฺริตฺย  ปูชาจีวราทิภิศฺจิตฺตํ  นิศฺริตฺยาสฺวาทนานุโมทนาภินนฺทนมนสฺกาไระ | ต (ย) โถกฺไตศฺจาธิ-
มุกฺตฺยาทิภิรฺยทุต  มหายานธรฺมาธิมุกฺติตะ  โพธิจิตฺโตตฺปาทตะ |  ปฺรณิธานเมว  หิ  นิธานมตฺโรกฺตมฺ  
โศฺลกวตฺตฺวา(พนฺธา)นุโรธาตฺ  |  สตฺตฺวานุกมฺปนตะ |  ทุษฺกรจรฺยา  ทุะขกฺษมณตะ  ปารมิตาสมุทาจา-
รตะ | โยนิโศ  ธรฺมมนสิการตะ | ส หฺยวิปรฺยยสฺตตฺวาทฺวสฺตฺวาโภคะ | สมฺยคฺทฺฤษฺฏิโต  ทรฺศนมารฺเค |   
ส  หิ  ยถาภูตาวโพธาทฺวสฺตฺววโพธะ  | 

 วิมุกฺติตะ  เกฺลศวิโมกฺษาจฺฉฺราวกาณามฺ | ตถาตฺวโต มหาโพธิปฺราปฺเตริตฺยยํ ปูชายาะ          
ปฺรการเภทะ  | 

 เหตุตะ  ผลตศไฺจว  อาตฺมนา จ  ปไรรป  | 
ลาภสตฺการตศฺไจว  ปฺรติปตฺเตรฺทฺวิธา  จ  สา  || 6 || 
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 ปรีตฺตา  มหตี  ปูชา  สมานามานิกา  จ  สา  | 
 ปฺรโยคาทฺคติตศฺไจว  ปฺรณิธานาจฺจ  สา  มตา  || 7 || 

 อิตฺยยมรฺถา(ธฺวา)ทิเภเทนาประ  ปฺรการเภทะ | ตตฺราตีตา เหตุะ ปฺรตฺยุตฺปนฺนา ผลํ            
ปฺรตฺยุตฺปนฺนา  เหตุรนาคตา   ผลมิตฺ เยวํ  เหตุผลโต ’ ตีตานาคตปฺรตฺยุตฺปนฺนา  เวทิตวฺยา |                  
อาตฺมเนตฺยาธฺยาตฺมิกี,  ปไรริติ  พาหฺยา  |  ลาภสตฺการโต  เอาทาริกี  |  ปฺรติปตฺติตะ  สูกฺษมา  |      
ปริตฺตา หีนา  มหตี  ปฺรณีตา | ปุนะ  สมานา  หีนา  นิรฺมานา  ปฺรณีตา  ตฺริมณฺฑลาวิกลฺปนาตฺ  |        
กาลานฺตรปฺรโยชฺยา ทูเร | ตตฺกาลปฺรโยชฺยานฺติเก |  ปุนรฺวิฉินฺนายํา  คเตา  ทูเร | สมนนฺตรายามนฺติเก |  
ปุนรฺยํา ปูชามายตฺยํา ปฺรโยชยิตุ ปฺรณิทธาติ สา ทูเร ยํา ปฺรณิหิตะ กรฺตุ สานฺติเก | กตมา ปุนรฺพุทฺธ-
ปูชา  ปรมา  เวทิตวฺเยตฺยาห  | 

พุทฺเธษุ  ปูชา  ปรมา  สฺวจิตฺตาตฺ   
 ธรฺมาธิมุกฺตฺยาศยโต  วภิุตฺวาตฺ  | 

อกลฺปโนปายปริคฺรเหณ   
 สรฺไวกการยฺตวฺนิเวศตศฺจ  || 8 || 

 อิตฺเยภิะ ปฺจภิรากาไระ สฺวจิตฺตปูชา พุทฺเธษุ ปรมา เวทิตวฺยา | ยทุต ปูชาปสํหิต-
มหายานธรฺมาธิมุกฺติตะ | อาศยโต นวภิราศไยะ |  อาสฺวาทนานุโมทนาภินนฺทนาศไยะ | อตฺฤปฺต-     
วิปุลมุทิโตปกรนิรฺเลปกลฺยาณาศไยศฺจ  เย  ปารมิตาภาวนายํา  นิรฺทิษฺฏาะ | วิภุตฺวโต คคนคฺชาทิ-
สมาธิภิะ  |  นิรฺวิกลฺปชฺาโนปายปริคฺรหตะ   | สรฺวมหาโพธิสตฺตฺไวกการฺยตฺวปฺรเวศตศฺจ                 
นิศฺโรปมิศฺรการฺยตฺวาตฺ  | 

กลฺยาณมิตฺรเสวาวภิาเค  สปตฺ  โศฺลกาะ  |  ตตฺรารฺธปฺจไมะ โศฺลไกะ | 

 อาศฺรยาทฺวสฺตตุะ  เสวา  นิมติฺตาตฺปริณามนาตฺ  | 
 เหตุโต  ชฺานตะ  เกษฺตฺรานนฺิศฺรยาจฺจ  ปฺรทรฺศิตา || 9 || 
 มิตฺรํ  ศฺรเยทฺทานฺตศโมปศานฺตํ  คุณาธิกํ  โสทฺยมมาคมาฒฺยํ  | 
 ปฺรพุทฺธตตฺวํ  วจสาภยฺุเปตํ  กฺฤปาตฺมกํ  เขทวิวรฺชิตํ  จ  || 10 || 

 อิตฺเยวํคุณมิตฺรํ  เสวายา  อาศฺรยะ |  ทานฺตํ  ศีลโยคาทินฺทฺริยทเมน  |  ศานฺตํ  สมาธิโย-          
คาทธฺยาตฺมํ เจตะ ศมเถน | อุปศานฺตํ ปฺรโยคา[ปฺรชฺาโยคา](ปฺรชฺาตฺวา) ทุปสฺถิตเกฺลโศปศมนตะ |   
คุไณรธิกํ  น  สมํ  วา  นฺยูนํ  วา |  โสทฺยมํ  โนทาสีนํ  ปรารฺเถ  |  อาคมาฒฺยํ  นาลฺปศฺรุตํ |  ปฺรพุทฺธตตฺ-
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ตฺวํ   ตตฺตฺวาธิคมาตฺ |  วจสาภฺยุเปตํ  วากฺกรเณโนเปตํ  |  กฺฤปาตฺมกํ  นิรามิษจิตฺตตฺวาตฺ |  เขทวิวรฺชิตํ  
สาตตฺยสตฺกฺฤตฺยธรฺมเทศนาตฺ  | 

 สตฺการลาไภะ  ปริจรฺยยา  จ  เสเวต  มิตฺรํ  ปรฺติปตฺติตศฺจ  |   
อิติ  |  เสวาย[ว]สฺตุ | 

 ธรฺเม  ตถาชฺาศย  เอว  ธีมานฺ  มิตฺรํ  ปฺรคจฺเฉตฺสมฺเย  นตศฺจ ||11||   

อิติ  ตฺริวิธํ  นิมติฺตํ | อาชฺาตุกามตา |  กาลชฺตา |  นิรฺมานตา  จ |   
 สตฺการลาเภษุ  คตสฺปฺฤโห’เสา  ปฺรปตฺตเย  ตํ  ปริณามเยจจฺ |   

อิติ  ปริณามนา  ปฺรติปตฺตฺยรฺถํ  เสวนานฺน  ลาภสตฺการารฺถมฺ  |   

 ยถานุศิษฺฏปฺรติปตฺติตศฺจ  สํราธเยจฺจิตฺตมโต’สฺย  ธีระ  ||  12 ||   
อิติ  | ยถานุศิษฏฺปฺรติปตฺติะ  เสวาเหตะุ | ตยา  ตจฺจิตฺตาราธนาตฺ  | 

 ยานตฺรเย  เกาศลเมตฺย  พุทฺธฺยา  สฺวสฺไยว  ยานสฺย  ยเตต  สิทฺเธา  |   
     อิติ  ยานตฺรยเกาศลาตฺ  ชฺานํ | 

 สตฺตฺวานเมยานฺปริปาจนาย  เกฺษตฺรสฺย  ศุทธฺสฺย  จ  สาธนาย || 13 ||   
อิติ  ทฺวิวิธํ   เกฺษตฺรํ  ตตฺเสวายาะ | อปฺรเมยาศฺจ  สตฺตฺวาะ  ปริศุทฺธํ  จ  พุทฺธเกฺษตฺรํ |  ธรฺมํ  ศฺรุตฺวา เยษุ  
ปฺรติษฺฐาปนาตฺ |  ยตฺร  จ  สฺถิเตน | 

 ธรฺเมษุ  ทายาทคุเณน  ยุกฺโต  ไนวามิเษณ   ปฺรวเสตฺส  มิตฺรมฺ |   
อิติ  นิศฺรยะ  เสวายาะ |  ธรฺมทายาทตํา  นิศฺริตฺย  กลฺยาณมิตฺรํ  เสเวต |  นามิษทายาทตํา |  อต     
อูรฺธฺวมธฺยรฺเธน  โศฺลเกน  ปฺรการเภทะ  เสวายา  เวทิตวฺยะ  | 

เหโตะ  ผลาทธฺรฺมมุขานุยานาตฺเสเวต  มิตฺรํ  พหิตศฺจ  ธีมานฺ  || 14 || 
ศฺรุตศฺรวาจฺเจตสิ  โยคตศฺจ  สมานิรฺมานมโน’นุโยคาตฺ  | 

 เหโตะ  ผลาทิตฺยตีตาทิเภทตะ  ปูรฺววตฺ  ธรฺมมุขานุยานาตฺเสเวต  มิตฺรํ  พหิตศฺจ  ธีมานิตฺ
ยาธฺยาตฺมิกพาหฺยเภทะ |  ธรฺมมุขสฺโรโต  หิ  ธรฺมมุขานุยานํ  พหิรฺธา  พหิตะ ศฺรุตศฺรวาจฺเจตสิ โยคตศฺ
เจตฺ เยาทาริกสูกฺษฺมเภทะ |  ศฺรวณํ หฺเยาทาริกํ  จินฺตนภาวนํ  สูกฺษฺมํ  |  ตเทว  เจตสิ  โยคะ |  สมานิรฺ
มานมโน’นุโยคาทิติ  หีนปฺรณีตเภทะ  | 

 คติปฺรโยคปฺรณิธานตศฺจ  กลฺยาณมิตฺรํ  หิ  ภเชต  ธีมานฺ ||15|| 
อิติ  ทูรานฺติกเภทะ  ปูรฺววทโฺยชยิตวฺยะ | กตมา  ปุนะ  ปรมา  เสเวติ  สปตฺมะ โศฺลกะ | 

    สนฺมิตฺรเสวา  ปรมา  สฺวจิตฺตาทฺ 
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  ธรฺมาธิมุกฺตฺยาศยโต  วภิุตฺไวะ | 
       อกลฺปโนปายปริคฺรเหณ   

 สรฺไวกการยฺตวฺนิเวศตศฺจ  ||16|| 
 อิติ  ปูรฺววตฺ  | 
 อปฺรมาณวภิาเค  ทฺวาทศโศฺลกาะ  | 

 พฺราหฺมฺยา  วิปกฺษหนีา  ชฺาเนน  คตาศฺจ  นิรฺวิกลฺเปน | 
 ตฺริวิธาลมฺพนวฺฤตฺตาะ  สตฺตวฺานํา  ปาจกา  ธีเร  || 17  || 

 พฺราหฺมฺยา  วิหาราศฺจตฺวารฺยปฺรมาณานิ | ไมตฺรี กรุณา มุทิโตเปกฺษา จ | เต ปุนรฺโพธิสตฺตฺ
เว  จตุรฺลกฺษณา  เวทิตวฺยาะ  |  วิปกฺษหานิตะ |  ปฺรติปกฺษวิเศษโยคตะ |  วฺฤตฺติวิเศษตะตฺริวิธาลมฺ
พนวฺฤตฺติตฺวาตฺ | ตถา หิ เต สตฺตฺวาลมฺพนา ธรฺมาลมฺพนาศฺจ [ธรฺมาลมฺพนา อนาลมฺพนาศฺจ] | กรฺม
วิเศษตศฺจ |  สตฺตฺวปริปาจกตฺวาตฺ |  สตฺตฺวธรฺมาลมฺพนาตฺ  |  ปุนะ  กตมสฺมินฺ สตฺตฺวนิกาเย ธรฺเม  วา  
ปฺรวรฺตนฺเต |  อนาลมฺพนาศฺจ  กตมสฺมินฺนาลมฺพเน | 

 เสาขฺยารฺถินิ  ทุะขารฺเต  สุขิเต  กฺลิษฺเฏ  จ  เต  ปฺรวรฺตนฺเต  | 
 ตทฺเทศิเต  จ  ธรฺเม  ตตฺตถตายํา  จ  ธีราณามฺ  ||18|| 

 สตฺตฺวาลมฺพนาะ   สุขารฺถินิ  ยาวตฺ  กฺลิษฺเฏ สตฺตฺวนิกาเย  ปฺรวรฺตนฺเต  |  ตถา  หิ  ไมตฺรี   
สตฺตฺเวษุ  สุขสํโยคาการา |  กรุณา  ทุะขวิโยคาการา |  มุทิตา  สุขวิโยคาการา  |  อุเปกฺษาสุ  เวทนาสุ  
เตษํา   สตฺตฺวานํา  นิะเกฺลศโตปสํหาราการา  |  ธรฺมาลมฺพนาสฺตทฺเทศิเต  ธรฺเม  | ยตฺร  เต  วิหารา  
เทศิตาะ  |  อนาลมฺพนาสฺตตฺตถายํา |  เต  หฺยวิกลฺปตฺวาทนาลมฺพนา  อิเวตฺยนาลมฺพนาะ  |  อป  ขลุ   

 ตสฺยาศฺจ  ตถตารฺถตฺวาตฺ  กฺษานฺติลาภาทฺวิศทฺุธิตะ  | 
 กรฺมทฺวยาทนาลมฺพา  ไมตฺรี  เกฺลศกฺษยาทป  ||19|| 

 เอภิศฺจตุรฺภิะ  การไณรนาลมฺพนา  ไมตฺรี  เวทิตวฺยา | ตถตาลมฺพนตฺวาตฺ | อนุตฺปตฺติก
ธรฺม-กฺษานฺติลาเภนาษฺฏมฺยํา  ภูเมา  |  ธาตุปุษฺฏยา  ตทฺวิศุทฺธิตะ |  กรฺมทฺวยตศฺจ  | ยา  ไมตฺรี  นิษฺปนฺ
เทน  กายกรฺมณา[วากฺกรฺมณา?] จ ? สํคฺฤหีตา | เกลฺศกฺษยตศฺจ | ตถา หิ เกฺลศ อาลมฺพนมุกฺตํ | มโนม
ยานํา คฺรนฺถานํา ปฺรหาณาทุจฺฉิทฺยเต อาลมฺพนมิติ วจนาตฺ  | 

เต  นิศฺจลาศฺจ  จลาศฺจ  กฺฤปไณราสฺวาทิตา  น  จ  เชฺยาะ  | 
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เต  จ  พฺราหฺมฺยา  วิหาราศฺจตุรฺวิธา เวทิตวฺยาะ | ตตฺร จลา หานภาคียาะ ปริหาณียตฺวาตฺ | 
อจลาะ  สฺถิติวิเศษภาคียาะ  อปริหาณียตฺวาตฺ | อาสฺวาทิตาะ กฺลิษฺฏาะ | อนาสฺวาทิตา อกฺลิษฺฏาะ|     
กฺฤปไณริติ สุขโลไลรนุทารจิตฺไตะ | เอษ พฺราหฺมฺยวิหาราณํา  หานภาคียาทิปฺรการเภทะ | เตษุ ปุนะ  | 

 อจเลษุ  โพธิสตฺตฺวาะ  ปฺรตษิฐฺิตาะ  สกฺตวิิคเตษุ  ||20||  
น  จเลษุ   นาปฺยาสฺวาทิเตษุ  | 

 อสมาหิตสฺวภาวา  มฺฤทุมธฺยา  หีนภูมกิา  เย’ ป  | 
 หีนาศยาะ  สมานา  หีนาสฺเต  หฺยนยฺถา  ตฺวธิกาะ  ||21|| 

เอษ  มฺฤทฺวธิมาตฺรตาเภทะ | ตตฺร ษฑฺวิธา มฺฤทุกา อสมาหิตสฺวภาวาะ | สรฺเว  สมาหิตา  
อป |  เย  มฺฤทุมธฺยาะ  | หีนภูมิกา  เย’ป  อุตฺตรํา  โพธิสตฺตฺวภูมิมเปกฺษยฺ | หีนาศยา  อป | ศฺราวกาทีนํา   
สมานา  อป |  เย’นุตฺปตฺติกธรฺมกฺษานฺติรหิตา  หีนาสฺเต  มฺฤทุกา  อิตฺยรฺถะ |  อนฺยถา  ตฺวธิกา  อิติ    
ยโถกฺตวิปรฺยเยณาธิมาตฺรตา  เวทิตวฺยา  | 

 พฺราหฺมฺไยรฺวิหฤฺตวิหาระ  กามิษุ  สํชายเต  ยทา  ธีมานฺ  | 
 สํภารานฺปูรยเต  สตฺวําศฺจ  วปิาจยติ  เตน  ||22|| 
 สรฺวตฺร  จาวิรหิโต  พฺราหฺมไฺย  รหิตศจฺ  ตทฺวิปกฺเษณ  | 
 ตตฺปฺรตฺยไยรป  ภฺฤไศรฺน  ยาติ  วิกฺฤตึ  ปฺรมตฺโต’ ป  ||23|| 

 เหตุผลลิงฺคเภทะ  |  ตตฺร  พฺราหฺมไยรฺวิหฺฤโต  วิหาไรริติ  เหตุะ  |  กามิษุ  สตฺตฺเวษุ              
สํชายต   อิติ   วิปากผลํ  |  สํภารานฺปูรยตฺยธิปติผลํ  |  สตฺตฺวานฺปริปาจยตีติ  ปุรุษการผลํ  |  สรฺวตฺร          
จาวิรหิโต  พฺราหฺมฺไยรฺวิหาไรรฺชายต  อิติ  นิษฺปนฺทผลํ  |  รหิตศฺจ  ตทฺวิปกฺเษเณติ  วิสํโยคผลํ  |            
ภฺฤไศรป  ตตฺปฺรตฺยไยรวิกฺฤติคมนํ  ลิงฺคํ  |  ปฺรมตฺโต’ปตฺยสํมุขีภูโต’ป   ปฺรติปกฺเษ  | 

 อนฺเยศฺจตุรฺภิะ  โศฺลไกรฺคุณโทษเภทะ  | 
 วฺยาปาทวิหึสาภฺยามรตวิฺยาปาทกามราไคศจฺ  | 
 ยุกฺโต  หิ  โพธิสตฺตฺโว  พหวุธิมาทีนวํ  สฺปฺฤศติ  ||24|| 

 อิติ  โทษะ  |  พฺราหฺมฺยวิหาราภาเว  ตทฺวิปกฺษโยคาตฺ  |  ตตฺร  วฺยาปาทาทโย  ไมตฺรฺยาที
นํา  ยถากฺรมํ  วิปกฺษาะ  |  วฺยาปาทกามราควุเปกฺษายะ |   กถํ  พหุวิธาทีนวํ  สฺปฺฤศตีตฺยาห | 

 เกฺลไศรฺหนฺตยฺาตฺมานํ  สตฺตฺวานุปหนฺติ  ศีลมุปหนฺติ  | 
 สวิเลขลาภหีโน  รกฺษาหนีสฺตถา  ศาสฺตฺรา[ตา]  ||25|| 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

347

 สาธิกรโณ’ยศสฺวี  ปรตฺร  สํชายเต’กฺษเณษุ  ส  จ  | 
 ปฺราปฺตาปฺราปฺตวิหีโน  มนสิ  มหทฺ  ทุะขมาปฺโนติ  ||26|| 

 ตตฺร  ปฺรถไมสฺตฺริภิะ  ปไทราตฺมวฺยาพาธาย  เจตยเต  ปรวฺยาพาธาโยภยวฺยาพาธาเยตฺ-       
เยตมาทีนวํ  ทรฺศยติ  |  สวิเลขาทิภิะ  ษฑฺภิะ  ปไทรฺทฺฤษฺฏธารฺมิกมวทฺยํ  ปฺรสวตีติ  ทรฺศยติ  |  กถํ  จ  
ปฺรสวติ |  อาตฺมาสฺยาปวทเต | ปเร’ป  เทวตา  อป | ศาสฺตาปฺยนฺเย’ป วิชฺาะ สวฺรหฺมจาริโณ ธรฺมตยา  
วิครฺหนฺเต  |  ทิคฺวิทิกฺษุ  จาสฺย  ปาปโก’วรฺณศพฺทโศฺลโก  นิศฺจรตีตฺเยวํ  สวิเลโข  ยาวทยศสฺวีตฺยเนน  
ยถากฺรมํ  ทรฺศยติ  |  เศไษสฺตฺริภิะ  ปไทรฺยถากฺรมํ  สําปรายิกํ  ทฺฤษฺฏธรฺมสําปรายิกมวทฺยํ ปฺรสวติ |  
ตชฺชํ  ไจตสิกํ  ทุะข [ขํ]  เทารฺมนสฺยํ  ปฺรติสํเวทยต  อิตฺเยตทาทีนวํ  ทรฺศยติ  | 

 เอเต  สรฺเว  โทษา  ไมตฺรยาทิษุ  สุสฺถิตสฺย  น  ภวนติ  | 
 อกฺลิษฺฏะ  สํสารํ  สตฺตฺวารฺถํ  โน  จ  สํตฺยชติ  ||27| 

 อิติ  |  พฺราหฺมวิหารโยเค  ตฺริ[ทฺวิ]วิธํ  คุณํ  ทรฺศยติ | ยโถกฺตโทษาภาวมฺ  อกฺลิษฺฏสฺย  
สตฺตฺวเหโตะ สํสาราปริตฺยาคํ  | 

 น  ตไถกปุตฺรเกษฺวป  คณุวตสฺฺวป  ภวติ  สรฺวสตฺตฺวานํา | 
 ไมตฺรฺยาทิเจตเนยํ  สตฺตฺเวษุ  ยถา   ชินสุตานํา  ||28|| 

 อิตฺเยเต[น?]  จ  โพธิสตฺตฺวไมตฺรฺาทีนํา  ตีวรฺตํา  ทรฺศยติ  | 
กรุณาวภิาเค  ตทาลมฺพนปฺรเภทมารภยฺ  เทวฺา  โศฺลเกา  | 

 ปฺรทีปฺตานฺ  ศตฺรุวศคานฺ  ทุะขากฺรานฺตําสฺตโมวฺฤตานฺ  | 
 ทุรฺคมารฺคสมารูฒานฺมหาพนธฺนสํยุตานฺ  ||29|| 
 มหาศนวษิากรฺานฺตโลลานฺมารฺคปฺรนษฺฏกานฺ  | 
 อุตฺปถปฺรสฺถิตานฺ  สตฺตฺวานทฺุรฺพลานฺ  กรุณายเต  ||30| 

 ตตฺร ปฺรทีปฺตาะ กามราเคณ กามสุขภกฺตาะ | ศตฺรุวศคา มารกฺฤตานฺตรายาะ กุศเล’ปฺร
ยุกฺตาะ ทุะขากฺรานฺตาะ  ทุะขา[ภิ?]ภูตา  นรกาทิษุ   |  ตโมวฺฤตาะ เอารภฺริกาทโย ทุศฺจริไตกานฺติกาะ | 
กรฺมวิปากสํมูฒตฺวาตฺ |  ทุรฺคมารฺคสมารูฒา  อปรินิรฺวาณธรฺมาณะ  สํสารวตฺรฺมาตฺยนฺตานุปจฺเฉทาตฺ |   
มหาพนฺธนสํยุตา   อนฺยตีถฺรฺยาะ[ถฺรฺย]โมกฺษสํปฺรสฺถิตา นานากุทฺฤษฺฏิคาฒพนฺธนพทฺธตฺวาตฺ  | 
มหาศนวิษากฺรานฺตโลลาะ  สมาปตฺติสุขสกฺตาะ | เตษํา  หิ  ตตฺ  กฺลิษฺฏํ  สมาปตฺติสุขํ  | ยถา  
มฺฤษฺฏมศนํ  วิษากฺรานฺตํ | ตตะ ปฺรจฺยาวนาตฺ | มารฺคปฺรณษฺฏกา อภิมานิกา โมกฺษมารฺคภฺรานฺตตฺวาตฺ | 
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อุตฺปถปฺรสฺถิตา  หีนยานปฺรยุกฺตา  อนิยตาะ | ทุรฺพลา  อปริปูรฺณสํภารา  โพธิสตฺตฺวาะ | อิตฺเยเต         
ทศวิธาะ  สตฺตฺวา  โพธิสตฺตฺวกรุณายา  อาลมฺพนมฺ  | 

 ปฺจผลสํทรฺศเน  กรุณายาะ  โศฺลกะ  | 
 เหาปหํ  หฺยุตตฺมโพธิพีชํ  สุขาวหํ  ตาย[ป]กมิษฺฏเหตุ | 
 สฺวภาวทํ  ธรฺมมุปาศฺริตสฺย  โพธิรฺน  ทูเร  ชินาตฺมชสฺย  ||31|| 

 ตตะ  เหาปหตฺเวน  ตทฺวิปกฺษวิหึสาปฺรหาณาทฺวิสํโยคผลํ  ทรฺศยติ  |  อุตฺตมโพธิพีชตฺ-       
เวนาธิปติผลํ  | ปราตฺมโนรฺยถากฺรมํ  สุขาวหตาย[ป]กตฺเวน  ปุรุษการผลํ |  อิษฺฏเหตุตฺเวน  วิปากผลํ  |  
สฺวภาวทตฺเวน  นิษฺปนฺทผลมายตฺยํา  วิศิษฺฏกรุณาผลทานาตฺ  | เอวํ  ปฺจวิธํา  กรุณามาศฺริตฺย พุทฺธ-
ตฺวมทูเร  เวทิตวฺยํ  | 

 อปฺรติษฺตสํสารนิรฺวาณตเฺว  โศฺลกะ  | 

วิชฺาย  สํสารคตํ  สมคฺรํ  ทุะขาตฺมกํ  ไจว  นิราตฺมกํ  จ  | 
โนทฺเว  คมายาติ  น  จาป  โทไษะ  ปฺรพาธยฺเต  การุณิโก’คฺรพุทฺธิะ  ||32|| 

 สรฺวํ สํสารํ ยถาภูตํ ปริชฺาย โพธิสตฺตฺโว โนทฺเวคมายาติ การุณิกตฺวาตฺ | น เทาไษรฺ- 
พาธฺยเต’ คฺรพุทฺธิตฺวาตฺ  |  เอวํ  นิรฺวาเณ  ปฺรติษฺโต  ภวติ  น  สํสาเร  ยถากฺรมมฺ  | 

 สํสารปริชฺาเน  โศฺลกะ  | 

 ทุะขาตฺมกํ  โลกมเวกฺษมาโณ  ทุะขายเต  เวตฺติ  จ  ตทฺยถาวตฺ  | 
 ตสฺยาภฺยุปายํ  ปริวรฺชเน  จ  น  เขทมายาตยฺป  วา  กฺฤปาลุะ  ||33|| 

 ทุะขายต  อิติ    กรุณายเต |  เวตฺติ  จ  ตทฺยถาวทิติ  |  ทุะขํ  ยถาภูตํ  ตสฺย  จ  ทุะขสฺย            
ปริวรฺชเน’ภฺยุปายํ  | เวตฺติ  เยนาสฺย  ทุะขํ  นิ รุ ธฺย เต  | เอเตน  ชานนฺนป  สํสารทุะขํ  ยถาภูตํ                       
ตตฺปริตฺยาโคปายํ  จ  น  เขทมาปทฺยเต  โพธิสตฺตฺวะ  กรุณาวิเศษาทิติ  ปฺรทรฺศยติ  | 

 กรุณาปฺรเภเท  เทฺวา  โศฺลเกา  | 

 กฺฤปา  ปฺรกฺฤตฺยา  ปฺรติสํขฺยยา  จ  ปูรฺวํ  ตทภฺยาสวิธานโยคาตฺ  | 
 วิปกฺษหีนา  จ  วิศุทฺธิลาภาตฺ  จตุรฺวิเธยํ  กรูณาตฺมกานํา   ||34|| 

 เสยํ  ยถากฺรมํ  โคตฺรวิเศษตะ  คุณโทษปริกฺษณตะ |  ชนฺมานฺตรปริภาวนตะ |  ไวราคฺย-
ลาภตศฺจ  เวทิตวฺยา  |  ตทฺวิปกฺษวิหึสาปฺรหาเณ  สติ  วิศุทฺธิลาภต  อิติ  ไวราคฺยลาภตะ  | 

 น  สา  กฺฤปา  ยา  น  สมา  สทา  วา  นาธฺยาศยาทฺวา  ปฺรตปิตฺติโต วา  | 
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 ไวราคฺยโต  นานุปลมฺภโต  วา  น  โพธิสตฺตฺโว  หฺยกฺฤปสฺตถา  ยะ  ||34|| 

 ตตฺร สมา สุขิตาทิษุ ยตฺกึจิทฺเวทิตมิทมตฺร ทุะขสฺเยติ  วิทิตฺวา | สทา นิรูปธิเศษนิรฺวาเณ  
ตทกฺษยาตฺ  | อธฺยาศยาทฺภูมิปฺรวิษฺฏานามาตฺมปรสมตาศยลาภาตฺ | ปฺรติปตฺติโต ทุะขปริตฺราณกฺริยยา |   
ไวราคฺยตสฺตทฺวิปกฺษวิหึสาปฺรหาณาตฺ |  อนุปลมฺภโต’นุตฺปตฺติกธรฺมกฺษานฺติลาภาตฺ  | 

 กรุณาวฺฤกฺษปรฺติพิมฺพเก  ปฺจ  โศลฺกาะ  | 

 กรุณา  กษฺานตฺิศฺจินฺตา  ปฺรณิธานํ  ชนฺมสตฺตฺวปริปากะ  | 
 กรุณาตรุเรษ  มหานฺมูลาทิะ  ปุษฺปปตฺร[ปศฺจิมาคฺร](ปศฺจมิานฺต)ผละ ||36|| 

 อิตฺเยษ  มูลสฺกนฺธศาขาปตฺรปุษฺปผลาวสฺถะ  กรุณาวฺฤกฺโษ  เวทิตวฺยะ  |  เอตสฺย  กรุณา  
มูลํ  |  กฺษานฺติะ  สฺกนฺธะ  |  สตฺตฺวารฺถจินฺตา  ศาขา  |  ปฺรณิธานํ  โศภเนษุ  ชนฺมสุ  ปตฺราณิ  |  โศภนํ  
ชนฺม  ปุษฺป  |  สตฺตฺวปริปากะ  ผลํ | 

 มูลํ  กรุณา  น  ภเวทฺ  ทษฺุกรจรฺยาสหิษณฺุตา  น  ภเวตฺ  | 
 ทุะขากฺษมศจฺ  ธีมานฺ  สตฺตฺวารฺภํ  จินฺตเยนไฺนว ||37|| 
 จินฺตาวหิีนพุทธิฺะ  ปฺรณิธานํ  ศุกฺลชนฺมสุ  น  กุรฺยาตฺ  | 
 ศุภชนฺมานนุคจฺฉนฺสตฺตฺวานปฺริปาจเยนไฺนว  ||38|| 

 อาภฺยํา  โศฺลกาภฺยํา  ปูรฺโวตตฺรปฺรสวสาธมฺรฺยาตฺกรุณาทนีํา  มูลาทิภาว ํ สาธยติ  | 
 กรุณาเสโก  ไมตฺรี  ตทฺทุะเข  เสาขฺยโต  วปิุลปุษฺฏิะ  | 
 ศาขาวฺฤทฺธิรฺวิศทา  โยนิมนสฺการโต  เชฺยา  ||39| 
 ปรฺณตฺยาคาทานํ  ปฺรณิธีนํา  สํตเตเรนุจฺเฉทาตฺ  | 
 ทฺวิวิธปฺรตฺยยสิทฺเธะ  ปุษฺปมพนฺธฺยํ  ผลํ  จาสฺมาตฺ  ||40|| 

 เอตาภฺยํา  โศฺลกาภฺยํา  วฺฤกฺษมูลเสกาทิสาธมฺรฺยํ  กรุณาวฺฤกฺษสฺย  ทรฺศยติ  |  กรุณา  หิ  
มูลวฺฤกฺษา[มูลมิตฺยุกฺตา] |  ตสฺยาะ  เสโก  ไมตฺรี  ตยา  ตทาปฺยายนาตฺ  |  ไมตฺรจิตฺโต  หิ  ปรทุะเขน  
ทุะขายเต | ตตศฺจ  กรุโณทฺภว[กรุณาโต ยทฺ]  ทุะขมุตฺปทฺยเต  โพธิสตฺตฺวสฺยวา[ สตฺตฺวา]รฺถปฺรยุกฺตสฺย  
ตตฺร  เสาขฺโยตฺปาทาทฺวิปุลปุษฺฏิะ  กฺษานฺติปุษฺฏิริตฺยถฺะ | สา  หิ  สฺกนฺธ  อิตฺยุกฺตา |  สฺกนฺธศฺจ  วิปุละ |   
โยนิโศมนสฺการาทฺ  พหุวิธา  มหายาเน  ศาขาวฺฤทฺธิะ  |  จินฺตา  หิ  ศาเขตฺยุกฺตา  |  ปูรฺวาปรนิโรโธตฺ-
ปาทกฺรเมณ  ปฺรณิธานสํตานสฺยานุจฺเฉทาตฺ  |  ปรฺณตฺยาคาทานสาธมฺรฺยํ  ปฺรณิธานานํา  เวทิตวฺยมฺ  |  
อาธฺยาตฺมิกปฺรตฺยยสิทฺธิตะ  สฺวสํตานปริปากาตฺปุษฺปมิว  ชนฺมาพนฺธฺยํ  เวทิตวฺยมฺ  |  พาหฺยปฺรตฺยย-
สิทฺธิตะ  ปรสํตานปริปากาตฺ  ผลภูตะ  สตฺตฺวปริปาโก[’พนฺธฺโย?]  เวทิตวฺยะ  | 
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 กรุณานุศํเส  โศฺลกะ  | 
 กะ  กุรฺวีต  น  กรุณํา  สตฺตฺเวษุ  มหากฺฤปาคุณกเรษุ  | 
 ทุะเข’ ป  เสาขฺยมตุลํ  ภวติ  ยเทษํา  กฺฤปาชนิตํ  ||41|| 

 อตฺร มหากรุณาคุณ  อุตฺตรารฺเธน สํทรฺศิตะ | เศโษ  คตารฺถะ | กรุณานิะสงฺคตายํา โศฺลกะ |  

 อาวิษฺฏานํา  กฤฺปยา  น  ติษฺติ  มนะ  ศเม  กฺฤปาลูนํ  | 
 กุต  เอว  โลกเสาขฺเย  สฺวชีวิเต  วา  ภเวตฺสฺเนหะ  ||42|| 

 สรฺวสฺย  หิ  โลกสฺย  เลากิเก  เสาขฺเย  สฺวชีวิเต  จ  สฺเนหะ  |  ตตฺราป  จ  นิะสฺเนหานํา            
ศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺธานํา  สรฺวทุะโขปศเม  นิรฺวาเณ  ปฺรติษตํ  มนะ  |  โพธิสตฺตฺวานํา  ตุ  กรุณา-
วิษฺฏตฺวานฺนิรฺวาเณ’ ป  มโน  น  ปฺรติษตํ |  กุต  เอว  ตโยะ  สฺเนโห  ภวิษฺยติ  | 

 กรุณาสฺเนหไพเศษฺเย  ตฺรยะ  โศฺลกาะ  | 

 สฺเนโห  น  วิทยฺเต’ เสา  โย  นิรวทฺโย  น  เลากิโก  ยศฺจ  | 
 ธีมตฺสุ  กฺฤปาสฺเนโห  นิรวทโฺย  โลกสมตีตะ  ||43|| 

 มาตาปตฺฤปฺรภฺฤตีนํา  ตฺฤษฺณามยะ  สฺเนหะ สาวทฺยะ  | เลากิกกรูณาวิหาริณํา นิรวทฺโย’ป  
เลากิกะ |  โพธิสตฺตฺวานํา  ตุ  กรูณามยะ  |  สฺเนโห   นิรวทฺยศฺจ  เลากิกาติกฺรานฺตศฺจ | 

 กถํ  จ  ปุนรฺนริวทฺยะ   อิตฺยาห  | 

 ทุะขาชฺานมเหาเฆ  มหานฺธกาเร  จ  นิศฺริต ํ โลกํ  | 
 อุทฺธรฺตุ  ย  อุปายะ  กถมิว  น  สฺยาตฺ  ส  นิรวทฺยะ  ||44|| 

 ทุะขมเหาฆ  อชฺานมหานฺธกาเร  เจติ  โยชฺยํ  |  เศษํ  คตารฺถมฺ | กถํ  โลกาติกฺรานฺตะ            
อิตฺยาห  | 

 สฺเนโห  น  โส’ สฺตฺยริหตํา  โลเก  ปฺรตฺเยกโพธิพุทฺธานํา | 
 ปฺราเคว  ตทนฺเยษํา  กถมวิ  โลโกตฺตโร  น  สฺยาตฺ  ||45|| 

ปฺรตฺเยกํา  โพธึ  พุทฺธาะ  |  เศษํ  คตารฺถมฺ  | 
ตฺราสาภินนฺทนนิมิตฺตตฺเว  โศลฺกะ  | 
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 ทุะขาภาเว  ทะุขํ  ยตฺกฺฤปยา  ภวติ  โพธิสตฺติวานํา | 
 สํตฺราสยติ  ตทาเทา  สฺปฺฤษฺฏํ  ตฺวภนินฺทยติ  คาฒํ  ||46|| 

 ทุะขาภาเว  อิติ    ทุะขาภาโว  นิมิตฺตํ   สตฺตฺเวษุ  กรุณยา  โพธิสตฺตฺวานํา  ยทฺ  ทุ
ขมุตฺปทฺยเต ตทาเทา  สํตฺราสยติ  อธิมุกฺติจรฺยาภูเมา  |  อาตฺมปรสมตยา  ทุะขสฺย  ยถาภูตมสฺปฺฤษฺฏตฺ
วาตฺ  |  สฺปฺฤษฺฏํ  ตุ  ศุทฺธาธฺยาศยภูมาวภินนฺทยตฺเยเวตฺยรฺถะ  | 

กรุณาทุะเขน  สุขาภิภเว  โศฺลกะ  | 

 กิมตะ  ปรมาศจฺรยํ  ยทฺ  ทะุข ํ เสาขฺยมภภิวติ  สรฺวํ  | 
 กฺฤปยา  ชนิตํ  เลากฺยํ  เยน  วมิุกฺโต  อป  กฤฺตารฺถะ ||47|| 

 นาสฺตฺยต อาศฺจรฺยตรํ ยทฺ ทุะขเมว กรุณาชนิตํ  โพธิสตฺตฺวานํา ตถา  สุขํ ภวติ | ยตฺสรฺวํ            
เลากิกํ  สุขมภิภวติ  |  เยน  สุเขน  วิมุกฺตา  อรฺหนฺโต’ ป  กฺฤตารฺถาะ  ปฺราเควานฺเย  | 

 กฺฤปากฺฤตทานานุศํเส  โศฺลกะ  | 

 กฺฤปยา  สหิตํ  ทานํ  ยทฺทานสุขํ  กโรติ  ธีราณํา  | 
 ไตฺรธาตุกมุปโภไครฺน  ตตฺสุขํ  ตตฺกลํา  สฺปฺฤศติ  ||48|| 

 ยจฺจ  ไตฺรธาตุกํ  สุขมุปโภไคะ  กฺฤตํ  น  ตตฺ  สุขํ  ตสฺย  สุขสฺย   กลํา   สฺปฺฤศตีตฺยย-                       
สุตฺตรารฺธสฺยารฺถะ |  เศษํ  คตารฺถมฺ  | 

 กฺฤปยา  ทุะขาภฺยุปคเม  โศฺลกะ  | 

 ทุะขมยํ  สํสารํ ยตฺกฺปยา  น  ตฺยชติ  สตฺตฺวารฺถํ  | 
 ปรหิตเหโตรฺทะขํ  กึ  การณูิไกรฺน  สมุเปตม ฺ ||49|| 

 สรฺวํ  หิ  ทุะขํ  สํสารทุะเข’นฺตรฺภูตํ |  ตสฺยาภฺยุปคมาตฺ  สรฺวํ  ทุะขมภฺยุปคตํ  ภวติ | 

 ตตฺร  ตตฺผลวฺฤทฺเธา  โศฺลกะ  | 

 กรูณา  ทานํ  โภคาะ  สทา  กฤฺปาโลรฺวิวฺฤทฺธิมุปยานฺติ  | 
 สฺเนหานุคฺรหชนิตํ  ตจฺฉกฺตกิฺฤตํ  สุขํ  จาสฺมาตฺ  ||50|| 
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 ตฺรยํ  โพธิสตฺตฺวานํา  สรฺวชนฺมสุ  วรฺธเต  กรูณาโยคาตฺ  |  กรุณา  ตทภฺยาสาตฺ |  ทานํ  
กรุณาวศาตฺ |  โภคาศฺจ  ทานวศาตฺ  |  ตสฺมาจฺจ  ตฺรยาตฺผลํ  ตฺริวิธํ  สุขํ  ภวติ  |  สฺเนหชนิตํ  กรุณาตะ |  
สตฺตฺวานุคฺรหชนิตํ  ทานาตฺ |  ตทนุคฺรหกฺริยาศกฺติกฺฤตํ  โภเคภฺยะ  | 

 ทานโปฺรตฺสาหนายํา  โศฺลกะ  | 

 วรฺเธ  จ  วรฺธยามิ  จ  ทาเน  ปริปาจยามิ  สุขยามิ  | 
 อากรฺษามิ  นยามิ  จ  กรุณา  สนฺนานฺปฺรวทตีว ||51|| 

 ทาเน  สนฺนานิติ  สํพนฺธนียํ |  ษฑฺภิรฺคุไณรฺทาเน’วสนฺนานฺ  โพธิสตฺตฺวานฺกรุณา  
โปฺรตฺสหยตีว |  สฺวภาววฺฤทฺธฺยา | โภไคสฺตทฺวรฺธนยา |  ทาเนน สตฺตฺวปริปาจนยา | ทาตุศฺจ สุโขตฺ-
ปาทนาตฺ |  มหาโพธิสํภารสฺยานฺยสฺยา[สํภารสฺยา]กรฺษณาตฺ |  มหาโพธิสมีปนยานจฺจ  | 

 ปรเสาขฺเยน  สุขา[นุ?]ภเว  โศฺลกะ  | 

 ทุะเข  ทุะขี  กฤฺปยา  สุขานฺยนาธาย  เกน  สุขิตะ  สฺยาตฺ  |   
 สุขยตฺยาตฺมานมตะ  กฺฤปาลุราธาย  ปรเสาขฺยํ  ||52|| 

 กรุณายา  โพธิสตฺตฺวะ  ปรทุะไขรฺทุะขิตะ  สตฺตฺเวษฺวนาธาย  สุขํ  กถํ  สุขิตะ  สฺยาตฺ |             
ตสฺมาตฺปเรษุ  สุขมาธาย  โพธิสตฺตฺว  อาตฺมานเมว  สุขยตีติ  เวทิตวฺยมฺ  | 

 กฺฤปยา  ทานสมนุศาสฺเตา  ษฏ  โศฺลกาะ  | 

 สฺวํ  ทานํ  การณุิกะ  ศาสฺตีว  สไทว  นิะสฺวสุขกามะ  | 
 โภไคะ  สุขย  ปรํ  วา  มามปฺยยุตเสาขยฺมฺ  ||53|| 

 น  หิ  การุณิกสฺย  วินา  ปรสุเขนาสฺติ  สุขมฺ  |  ตสฺยายุตเสาขฺยตฺวาทฺโวธิสตฺตฺวสฺเตน  วินา
[ตฺม?]โน  ทานสฺย  ผลํ  สุขฺ  เนจฺฉติ  | 

 สผลํ  ทานํ  ทตฺตํ  ตนฺเม  สตตฺฺเวษุ  ตตฺสุขสุเขน  | 
 ผล  เตษฺเวว  นกิามํ  ยทิ  เม  กรฺตวฺยตา  เต’สฺติ  ||54|| 

 ทานํ  ททตา  ทานํ  จ  ทานผลํ  จ  ตนฺมยา  สตฺตฺเวษุ  ทตฺตํ  |  ตตฺสุขเมว  เม  สุขํ  ยสฺมาตฺ | 
อตสฺเตษฺเวว  ยาวตฺผลิตวฺยํ  ตาวตฺผเลติ  โลฏ  |  โพธิสตฺตฺวะ  กรุณยา  ทานมนุศาสฺติ  | 
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 โภคทฺเวษฺฏรฺทาตุรฺโภคา  พหศุุภตโรปสรฺปนฺติ  | 
 น  หิ  ตตฺสุขํ  มตํ  เม  ทาเน  ปารํปโร’สฺมิ  ยตะ  ||55|| 

 โภควิมุขสฺย ทาตุรฺโภคา พหุตราศฺโจปติษฺนฺเต | โศภนตราศฺจ | ธรฺมไตเวยํ                   
จิตฺตสฺโยทารตรตฺวาตฺ | น หิ ตตฺสุขํ มตํ เม ยทฺ โภคาสฺตโถปติษฺนฺเต | ยสฺมาทหํ ทาเน ปารํปรสฺตตฺ- 
ปฺรพนฺธกามตฺวานฺนสุเข  | 

 สรฺวาสฺติปริตฺยาเค  ยตฺกฺฤปยา  มํา  นิรีกฺษเส  สตตํ | 
 นนุ  เต  เตน  เชฺยํ  น  มตฺผเลนารฺถิตา’ สฺเยติ  ||56|| 

 โย’หํ  ทานผลํ  สรฺวเมว  กรุณยา  นิตฺยํ  ปริตฺยชามิ  นนฺวต  เอว  เวทิตวฺยํ  นาสฺติ  เม              
ทานผเลนารฺถิตฺวมิติ  โพธิสตฺตฺโว  ทานํ  สมนุศาสฺติ  | 

 ทานาภิรโต  น  สฺยํา  ปฺราปฺตํ  เจตฺตตฺผลํ  น  วิสฺฤเชยํ  |   
 ตถา  หิ  | 

 กฺษณมป  ทาเนน  วนิา  ทานาภิรโต  ภวต ิ ไนว  ||57||   

 อิติ   คตารฺถะ  โศฺลกะ  | 

 อกฺฤตํ  น  ผลสิ  ยสฺมาตฺปฺรติการาเปกฺษยา  น  เม  ตุลฺยํ  |   

 ยตฺตฺวา  กโรติ  ตสฺย  ตฺวํ  ผลสิ  |  ตสฺมาตฺตฺวํ  ปฺรติการาเปกฺษยา  น  มตฺตลุยมฺ  | 
 ตถา  หฺยหํ  | 

 ปฺรติการนิวฺรฺยเปกฺษะ  ปรตฺร  ผลโท’สฺย  กามํ  เต  ||58||   

 คตารฺถเมตตฺ  | 
 กฺฤปาทาเน  เทวฺา  โศฺลเกา  | 

 นิรวทฺยํ  ศุทฺธปทํ   หิตาวหํ  ไจว  สานุรกษฺ ํ จ  | 
 นิรฺมฺฤคฺยํ  นิรฺเลป  ชินาตฺมชานํา  กฺฤปาทานมฺ  ||59|| 

 ตตฺร นิรวทฺยํ ปรมนุปหฺฤตฺย ทานาตฺ | ศุทฺธปทํ กลฺปกวสุ[วสฺตุ]ทานาตฺ | วิษศสฺตฺรมทฺ
ยาทิ-วิวรฺชนตะ | หิตาวหํ  ทาเนน  สํคฺฤหฺย  กุศเล  นิโยชนาตฺ  |  สานุรกฺษํ  ปริชนสฺยาวิฆาตํ  กฺฤตฺวา  
อนฺยสฺไม  ทานาตฺ |  นิรฺมฺฤคฺยมยาจมาเน’ ปฺยรฺถิตฺวํ  วิฆาตํ วาวคมฺย   สฺวยเมว  ทานาตฺ ทกฺษิณียาปริ-
มารฺคณาจฺจ  |  นิรฺเลป  ปฺรติการวิปากนิะสฺปฺฤหตฺวาตฺ  |  อประ  ปฺรภาระ  | 
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 สกลํ  วิปุลํ  เศฺรษฺ  สตตํ  มุทิตํ  นิรามิษํ  ศุทฺธํ  |   
 โพธินตํ  กุศลนตํ  ชินาตฺมชานํา  กฺฤปาทานมฺ  ||60|| 

 ตตฺร สกลมาธฺยาตฺมิกพาหฺยวสฺตุทานาตฺ | วิปุลํ ปฺรภูตวสฺตุทานาตฺ | เศฺรษฺปฺรณีตวสฺตุ-       
ทานาตฺ  |  สตตมภีกฺษฺณทานาตฺ  |  มุทิตมปฺรติสํขฺยาย  ปฺรหฺฤษฺฏทานาตฺ  |  นิรามิษํ  ยถา  นิรฺเลป  |
ศุทฺธํ  ยถา  ศุทฺธปทมฺ  |  โพธินตํ  มหาโพธิปริณามนาตฺ  |  กุศลนตํ  ยถา  หิตาวหํ  | 

 อุปโภควิเศเษ  โศฺลกะ  | 

 น  ตโถปโภคตุษฺฏึ  ลภเต  โภคี  ยถา  ปริตยฺาคาตฺ  | 
 ตุษฏิฺมุไปติ  กฤฺปาลุะ  สุขตฺรยาปฺยายิตมนสกฺะ  ||61|| 

 ตตฺร  สุขตฺรยํ  ทานปฺรีติะ  ปรานุคฺรหปฺรีติะ  โพธิสํภารสํภรณปฺรีติศฺจ  |  เศษํ  คตารฺถํ | 
 ปารมิตาภินิรฺหารกรุณายํา  โศฺลกะ  | 

 กฺฤปณกฺฤปา  เราทฺรกฺฤปา  สํกฺษุพฺธกฺฤปา  กฺฤปา  ปฺรมตฺเตษุ  | 
 วิษยปรตนฺตฺรกรุณา  มิถฺยาภนิิวิษฺฏกรุณา  จ  ||62|| 

 ตตฺร กฺฤปณา มตฺสริณะ | เราทฺรา ทุะศีลาะ ปโรปตาปนะ | สํกฺษุพฺธาะ โกฺรธนาะ | ปฺ
รมตฺตาะ กุศีทาะ | วิษยปริตนฺตฺราะ กาเมษุ วิกฺษิปฺตจิตฺตาะ | มิถฺยาภินิวิษฺฏาะ ทุะปฺรชฺาะ ตีรฺถิกาทยะ 
| เอษุ ปารมิตาวิปกฺษธรฺมาวสฺถิเตษุ ยา กรุณา สา กฺฤปณาทิกรุณา | สา จ ตทฺวิปกฺษวิทูษณาตฺปารมิตา-        
ภินิรฺหาราย สํปทฺยเต | ตสฺมาตฺปารมิตาภินิรฺหารกรุเณตฺยุจฺยเต | 

 กรุณาปฺรตฺยยส ทรฺศเน  โศฺลกะ  | 

 กรุณา  โพธิสตฺตฺวานํา  สุขาทฺ  ทุะขาตฺตทนฺวยาตฺ  | 
 กรุณา  โพธิสตฺตฺวานํา   เหโตรฺมิตฺราตฺสฺวภาวตะ  ||63|| 

 ตตฺร ปูรฺวารฺเธนาลมฺพนปฺรตฺยยํ กรุณายาะ สํทรฺศยติ | ตฺริวิธํา เวทนามาลมฺพฺย ติสฺฤภิรฺ-   
ทุะขตาภิะ กรุณายนาตฺ | อทุะขาสุขา หิ เวทนา สุขทุะขโยรนฺวยะ ปุนสฺตทาวาหนาตฺ | อุตฺตรารฺเธน 
ยถากฺรมํ เหตุมิตฺรสฺวภาไวะ กรุณายา เหตฺวธิปติสมนนฺตรปฺรตฺยยานฺสํทรฺศยติ | 

 มหากรุณตเฺว  โศฺลกะ  | 
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 กรุณา  โพธิสตฺตฺวานํา  สมา  เชฺยา  ตทาศยาตฺ  | 
 ปฺรติปตฺเตรฺวิราคาจฺจ  โนปลมฺภาทฺวิศุทฺธิตะ  ||64|| 

 ตตฺร สมา ตฺริวิธเวทนาวสฺเถษุ  ยตฺกึจิทฺเวทิตมิทมตฺร ทุะขสฺเยติ  วิทิตฺวา  | สา ปุนราศย
โต’ป จิตฺเตน กรุณายนาตฺ | ปฺรติปตฺติโต’ป ตตฺปริตฺราณาตฺ | วิราคโต’ป  ตทฺวิปกฺษวิหึสาปฺรหาณาตฺ |  
อนุปลมฺภโต’ปฺยาตฺมปรกรุณานุปลมฺภาตฺ | วิศุทฺธิโต’ปฺยษฺฏภฺยํา ภูมาวนุตฺปตฺติกธรฺมกฺษานฺติลาภาตฺ | 

 ไมตฺราทฺริภาวนาคฺรา  สฺวจิตตฺโต  ธรฺมโต’ธิโมกฺษาจฺจ  | 
 อาศยโต’ป  วิภุตฺวาทวิกลฺปาไทกฺยตศจฺาป  ||65||   

 อิติ  |  ปูรฺวนิรฺเทศานุสาเรณารฺโถ’นุคนฺตวฺยะ  | 

 อิติ  ภควติ  ชาตสุปฺรสาโท  มหทุปธิธฺรุวสตฺกฺริยาภิปูชี  | 
 พหุคุณหิตมิตรฺนิตฺยเสโว  ชคทนุกมฺปก  เอติ  สรฺวสิทฺธึ  ||66|| 

 เอเตน ยโถกฺตานํา ปูชาเสวา’ปฺรมาณานามนุกฺรมํ คุณํ จ สมาเสน สํทรฺศยติ | มโหปธิภิรฺ-      
ธฺรุวํ สตฺกฺริยา[ยยา] จาตฺยรฺถํ  ปูชนานฺมหทุปธิธฺรุวสตฺกฺริยาภิปูชี  เวทิตวฺยะ | สตฺกฺริยา ปุนะ สมฺยกฺ-     
ปฺรติปตฺติรฺเวทิตวฺยา | เอวํ [ลาภ?]สตฺการปฺรติปตฺติปูชี ภวติ | พหุคุณํ มิตฺรํ ตทนฺไยรฺคุไณะ| หิตมนุกมฺ
ปกตฺเวน เวทิตวฺยํ  |  เอติ  สรฺวสิทฺธิมิติ  |  สฺวปรารฺถสิทฺธึ  ปฺราปฺโนตีติ  | 

||  มหายานสูตรฺาลํกาเร ปูชาเสวาปฺรมาณาธกิาระ [สปฺตทศะ] สมาปฺตะ || 
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อษฺฏาทโศ’ธิการะ 

 ลชฺชาวิภาเค  โษทศ  โศฺลกาะ  | 

 ลชฺชา  วิปกฺษหีนา  ชฺาเนน  คตา  จ  นิรฺวิกลฺเปน  | 
 หีนานวทฺยวิษยา  สตฺตฺวานํา  ปาจิกา  ธีเร  ||1|| 

 เอเตน  สฺวภาวสหายาลมฺพนกรฺมสํปทา  จตุรฺวิธํ  ลกฺษณํ  โพธิสตฺตฺวลชฺชายาะ  สนฺทรฺศิตํ 
| หีนานวทฺยวิษยา | ศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺธานํา [ยานํ?] ตทฺวิ[ทฺธิ]  หีนํ  จ  มหายานาทนวทฺยํ  จ |  เตน จ  
โพธิสตฺตฺโว  ลชฺชเต  |  กถํ  สตฺตฺวานํา  ปาจิกา | ตสฺยาเมว  ลชฺชา[ยํา]  ปรปฺรสฺถาปนาตฺ  | 

 ษณฺณํา  ปารมิตานํา  วิปกฺเษ  วฺฤทฺธฺยา  โพธิสตฺตฺวานํา  | 
 ปฺรติปกฺเษ  หานิตศฺจาปฺยตีว  สํปทฺยเต  ลชฺชา  || 

 อิยํ โพธิสตฺวานํา วฺฤทฺธฺยา ปริหานิตศฺจ ลชฺชา [?] ปารมิตาวิปกฺษวฺฤทฺธฺยา ตตฺปฺรติปกฺษ-    
ปริหาณฺยา จาตฺยรฺถํ ลชฺโชตฺปาทนาตฺ  | 

 ษณฺณํา  ปารมิตานํา  นิเษวณาลสฺยโต  ภวติ  ลชฺชา  | 
 เกฺลศานุกูลธรฺมปฺรโยคตศฺไจว  ธีราณํา  ||2|| 

 อิยมปฺรโยค [ปฺรโยค?] ลชฺชา ปารมิตาภาวนายามปฺรโยเคน| เกฺลศานุกูเลษุ                         
ธรฺเมษฺวินฺทฺริยาคุปฺตทฺวารตฺวาทิษุ จ ปฺรโยเคน  ลชฺโชตฺปาทนาตฺ  | 

 อสมาหิตสฺวภาวา  มฺฤทุมธฺยา  หีนภูมิกา  ลชฺชา  | 
 หีนาศยา  สมานา  หีนา  หิ  ตทนฺยถา  ตฺวธิกา  ||3|| 

 อิยํ  มฺฤทฺวธิมาตฺรา  ลชฺชา  |  ปูรฺวนิรฺเทศานุสาเรณาสฺย  โศฺลกสฺยารฺโถ’นุคนฺตวฺยะ  | อตะ  
ปรํ  จตุรฺภิสฺตฺริภิศฺจ  โศฺลไกรฺยถากฺรมํ  ลชฺชาวิปกฺเษ  ลชฺชายํา  จ  โทษคุณเภทํ  ทรฺศยติ  | 

 ลชฺชารหิโต  ธีมานฺ  เกฺลศานธิวาสยตฺยโยนิศตะ  | 
 ปฺรติโฆเปกฺษามานะ  สตฺตฺวานุปหนฺติ  ศีลํ  จ  ||4|| 

 อิตฺยตฺร อาตฺมวฺยาพาธาย  เจตยเต  ปรวฺยาพาธาโยภยวฺยาพาธาย  เจติ  สํทรฺศิตมฺ  | อโยนิ
ศต  อิตฺยโยนิโศ  มนสฺกาเรณ  |  กถมุเปกฺษยา  สตฺตฺวานุปหนฺติ |  สตฺตฺวารฺถปฺรมาทตะ  | 

เกากฺฤตฺยาตฺสวิเลโข  ภวติ  ส  สํมานหานิมาปฺโนติ  | 
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 ศฺราทฺธาตฺมา[มา]นุษสํฆาจฺฉาสฺตฺรา  โจเปกฺษฺยเต  ตสฺมาตฺ  ||5|| 
 สหธารฺมิไกรฺชินสุไตรฺวินินฺทฺยเต  โลกโต’ยโศ  ลภเต  | 
 ทฺฤษฺเฏ  ธรฺเม 

 อิตฺยเนน ทฺฤษฺฏธารฺมิกมวทฺยํ ปฺรสวตีติ ทรฺศิตํ | ยถากฺรมมาตฺมปรเทวตาศาสฺตฺฤ
ภิรปวทนาตฺ| วิชฺไะ สพฺรหฺมจาริภิรฺธรฺมตยา วิครฺหณาตฺ | ทิคฺวิทิกฺษุ  จ ปาปกาวรฺณนิศฺจรณาตฺ  | 

 ’นฺยตฺร  กฺษณรหิโต  ชายเต  ภูยะ  ||6||  

อิตฺยเนน  สําปรายิกมวทฺยํ  ปฺรสวตีติ  สํทรฺศิตมกฺษเณษูปปตฺเตะ  | 
 ปฺราปฺตาปฺราปฺตวิหานึ  ศุกฺไลรฺธรฺไมะ  สมาปฺนุเต  เตน  | 

อิตฺยเนน  ทฺฤษฺฏธรฺมสําปรายิกมวทฺยํ  ปฺรสวตีติ  สํทรฺศิตํ | ปฺราปฺตกุศลธรฺมปริหาณิตะ| 
อปฺราปฺตปริหาณิตศฺจ  ยถากฺรมมฺ  | 

 ทุะขํ  วิหรติ  ตสฺมานฺมนโส’ปฺยสฺวสฺถตาเมติ  ||7|| 

 อิตฺยเนน  ลชฺชํ  ไจตสิกํ  ทุะขํ  เทารฺมนสฺยํ  ปฺรติสํเวทยต  อิติ  สํทรฺศิตมฺ  | 
 เอเต  สรฺเว  โทษา  หฺรีมตฺสุ  ภวนฺติ  โน  ชินสุเตษุ  | 

 อิตฺยต  อุปาทาย  ลชฺชาคุโณ  เวทิตวฺยะ |  ยเทเต  จ  โทษา  น  ภวนฺติ  |   

 เทเวษุ  จ  มนุเชษุ  จ  นิตฺยํ  สํชายเต  จ  พุธะ  ||8|| 
 อิตฺเยตทสฺย  วิปากผลํ  ภวติ  | 

   สํภารําศฺจ  ส  โพเธะ  กฺษิปฺรํ  ปูรยติ  ลชฺชยา  ธีมานฺ |   
  อิตฺเยตทธิปติผลํ  | 

 สตฺวานํา  ปาจนยา  น  ขิทฺยเต  ไจว  ชินปุตรฺะ  ||9|| 

อิตเยตตฺปุรุษการผลมฺ  | 
 ส  วิปกฺษปฺรติปกฺไษ  รหิโต’รหิตศฺจ  ชายเต  สตตํ  | 

อิตฺเยเต  วิสํโยคนิษฺปนฺทผเล  |  ยทุต  วิปกฺษรหิตตฺวํ  ปฺรติปกฺษารหิตตฺวํ  จ  | 

 อิตฺเยตมานุศํสํ  หฺรีมานาปฺโนติ  ชินปุตฺระ ||10|| 
อิติ  ยโถกฺตโทษาภาวํ  คุณโยคํ  จ  ปฺราปฺโนตีติ  สํทรฺศิตมฺ  | 
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 โทษมลิโน  หิ  พาโล  หฺรีวิรหาตฺสุวสไนะ  สุคุปฺโต’ป  | 
 นิรฺวสโน’ป  ชินสุโต  หฺรีวสโน  มุกฺตโทษมละ  ||11|| 

เอเตน  วสฺตฺรวิเศษณํ  หฺริยะ |  ตทนฺยวสฺตฺรปฺราวฺฤตสฺยาป  หฺรีรหิตสฺย  โทษมลินตฺวาตฺ  |  
นคฺนสฺยาป  จ  หฺรีมโต  นิรฺมลตฺวาตฺ  |  เอกาศมิว  น  ลิปฺโต  หฺรียุกฺโต  ชินสุโต  ภวติ  ธรฺไมะ  |            
ธรฺไมริติ  โลกธรฺไมะ  | 

 หฺรีภูษิตศฺจ  โศภติ  สํปรฺกคโต  ชินสุตานามฺ  ||12|| 

เอเตน  โศฺลเกน  หฺริย  อากาศภูษณสมตํา  ทรฺศยติ  | 
 มาตุริว  วตฺสลตฺวํ  หฺริโย  วเินเยษุ  โพธิสตฺตวานามฺ  | 

ตฺราตวฺยสตฺตโวเปกฺษายา  ลชฺชนาตฺ  | 
 อารกฺษา  จาป  หฺรีะ  สํสรตํา  สรฺวโทเษภฺยะ  ||13|| 

หสฺตฺยศฺวกายาทิภูตตฺวาตฺ  |  เอภิรฺวสฺตฺราทิทฺฤษฺฏานฺไตรฺวิหาเร  เกฺลศปฺรติปกฺษตํา  จเร   
โลกธรฺมปฺรติปกฺษตํา | สหธารฺมิกสํวาสานุกูลตํา  |  สตฺตวปริปากานุกูลตามฺ  |  อกฺลิษฺฏสํสารานุกูลตํา  
จ  หฺริโย  ทรฺศยติ  | 

 สรฺเวษุ  นาธิวาสา  สรฺเวษฺวธิวาสนาปฺรวฺฤตฺติศฺจ  | 
 สรฺเวษุ  จ  ปฺรวฺฤตฺติรฺหฺรีวิหิตํ  หฺรีมโต  ลิงฺคมฺ  ||14|| 

 เอเตน  จตุรฺวิธํ  หฺรีกฺฤตํ  ลิงฺคํ  หฺรีมโต  ทรฺศยติ  |  ยทุต  สรฺวโทเษษฺวนธิวาสนา  
จาปฺรวฺฤตฺติศฺจ |  สรฺวคุเณษฺวธิวาสนา  จ  ปฺรวฺฤตฺติศฺจ  | 

 หฺรีภาวนา  ปฺรธานา  สฺวจิตฺตโต  ธรฺมโต’ธิโมกฺษาจฺจ  | 
 อาศยโต’ป  วิภุตฺวาทกลฺปนาไทกฺยตศฺจาป  ||15|| 

อิตฺยสฺย  นิรฺเทโศ  ยถาปูรฺวํ | 
ธฺฤติวิภาเค  สปฺต  โศฺลกาะ  | 

 ธฺฤติศฺจ  โพธิสตฺตฺวานํา  ลกฺษเณน  ปฺรเภทตะ  | 
 ทฺฤฒตฺเวน  จ  สรฺวภฺยสฺตทนฺเยภฺโย  วิศิษฺยเต  ||16|| 
 วีรฺยํ  สมาธิะ  ปฺรชฺา  จ  สตฺตฺวํ  ไธรฺยํ  ธฺฤติรฺมตา  | 
 นิรฺภีโต  โพธิสตฺตฺโว  หิ  ตฺรยาทฺยสฺมาตฺปฺรวรฺตเต  ||17|| 
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เอเตน  ธฺฤติลกฺษณํ  สปรฺยายํ  สสาธนํ โจกฺตํ  |  วีรฺยาทิกํ  ลกฺษณํ  สตฺตฺวาทิกํ  ปรฺยายะ |  
เศษํ  สาธนํ  |  กตมสฺมาตฺตฺรยานฺนิรฺภีรฺตะ  ปฺรวรฺตต    อิตฺยาห  | 

 ลีนตฺวาจฺจ  จลตฺวาจฺจ  โมหาจฺโจตฺปทฺยเต  ภย  | 
 กฺฤตฺเยษุ  ตสฺมาทฺวิชฺเยา  ธฺฤติสํชฺา  นิเช  ตฺรเย  ||18|| 

สรฺวการฺเยษุ  หิ  ลีนจิตฺตตยา  วา  ภยมุตฺปทฺยเต  ตทนุตฺสาหตะ  |  จลจิตฺตตยา  วา                   
จิตฺตานวสฺถานตะ  |  สํโมหโต  วา  ตทุปายาชฺานตะ | ตตฺปฺรติปกฺษาศฺจ  ยถากฺรมํ  วีรฺยาทยะ |            
ตสฺมานฺนิชวีรฺยาทิตฺรเย  ธฺฤติสํชฺา  เวทิตวฺยา  |  นิช  อิตฺยปฺรติสํขฺยานกรณีเย  | 

 ปฺรกฺฤตฺยา  ปฺรณิธาเน  จ  นิรเปกฺษตฺว  เอว  จ  | 
 สตฺตฺววิปฺรติปตฺเตา  จ  คมฺภีรฺเยาทารฺยสํศฺรเว  ||19|| 
 วิเนยทุรฺวินยตฺเว  กายาจินฺตฺเย  ชินสฺย  จ  | 
 ทุษฺกเรษุ  วิจิตฺเรษุ  สํสาราตฺยาค  เอว  จ  ||20|| 
 นิะสํเกฺลเศ  จ  ตตฺไรว  ธฺฤติรฺธีรสฺย  ชายเต  | 
 อสมา  จ  ตทนฺเยภฺยะ  โส’เคฺร  ธฺฤติมตํา  ยตะ[มตะ] ||21|| 

 เอภิสฺตฺริภิะ โศฺลไกรฺธฺฤติปฺรเภทํ ทรฺศยติ | ยถากฺรมํ โคตฺรตะ  |  จิตฺโตตฺปาทตะ |  สฺวารฺถ
ตะ | สตฺตฺวารฺถตะ [ปรารฺถตะ | ตตฺตฺวารฺถตะ|] ปฺรภาวตะ | สตฺตฺวปริปาจนตะ | ปรมโพธิตศฺจ |   ตตฺร            
นิรเปกฺษตฺวํ   สฺวารฺถปฺรยุกฺตสฺย   กายชีวิตนิรเปกฺษตฺวาทฺ เวทิตวฺยํ  |  ปุนรฺทุษฺกรจรฺยาตะ  |  
สํจินฺตฺยภโวปตฺติตะ |  ตทสํเกฺลศโต’ป  ปฺรเภทะ  | 

 กุมิตฺรทุะขคมฺภีรศฺรวาทฺวีโร  น  กมฺปเต  | 
 ศลไภะ  ปกฺษวาไตศฺจ  สมุทฺไรศฺจ  สุเมรุวตฺ  ||22|| 

 เอเตน  โพธิสตฺตฺวธฺฤเตรฺทฺฤฒตฺวํ  ทรฺศยติ  |  อุปมาตฺรยํ  ตฺรเยณากมฺปเน[นํ]  ยถากฺรมํ  
เวทิตวฺยมฺ  | 

 อเขทวิภาเค  เทฺวา  โศฺลเกา  | 
 อเขโท  โพธิสตฺตฺวานามสมสฺตฺริษุ  วสฺตุษุ  | 
 ศฺรุตาตฺฤปฺติมหาวีรฺยทุะเข  หฺรีธฺฤตินิศฺริตะ  ||23|| 
 ตีวฺรจฺฉนฺโท  มหาโพธาวเขโท  ธีมตํา  มตะ  | 
 อนิษฺปนฺนศฺจ  นิษฺปนฺนะ  สุนิษฺปนฺนศฺจ  ภูมิษุ  ||24|| 
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 อาภฺยํา  วสฺตุโต  นิศฺรยตะ  สฺวภาวตะ ปฺรเภทตศฺจาเขโท นิรฺทิษฺฏะ | ตฺริษุ วสฺตุษุ | ศฺรุตา-
ตฺฤปฺเตา | ทีรฺฆกาลวีรฺยารมฺเภ |  สํสารทุะเข  จ  |  หฺริยํ  ธฺฤตึ  จ  นิศฺริตฺย  |  ตาภฺยํา  หิ  เขโทตฺปตฺติโต  
ลชฺชยเต  น  โจตฺปาทยติ  |  ตีวฺรจฺฉนฺโท  มหาโพธาวิติ  สฺวภาวะ  |  ฉนฺเท  หิ  วฺยาวฺฤตฺเต  สินฺโน           
ภวติ  |  อนิษฺปนฺโน’ธิมุกฺติจรฺยาภูเมา  |  นิษฺปนฺนะ  สปฺตภูมิษุ | สุนิษฺปนฺนะ  ปเรณ  อิตฺเยษ  ปฺรเภทะ |  

 ศาสฺตฺรชฺตายํา  เทฺวา  โศฺลเกา  | 

 วสฺตุนา  จาธิกาเรณ  กรฺมณา  จ  วิศิษฺยเต  | 
 ลกฺษเณนากฺษยตฺเวน  ผลสฺโยทาคเมน  จ  ||25|| 
 ศาสฺตฺรชฺตา  หิ  ธีราณํา  สมาธิมุขธารณี  | 
 คฺฤหีตา  สตฺตฺวปากาย  สทฺธรฺมสฺย  จ  ธารเณ  ||26|| 

 ตตฺร  ศาสฺตฺรชฺตายาะ  ปฺจ  วิทฺยาสฺถานานิ  วสฺตุ  | อธฺยาตฺมวิทฺยา  เหตุวิทฺยา  ศพฺทวิทฺ
ยา  จิกิตฺสาวิทฺยา  ศิลฺปกรฺมสฺถานวิทฺยา  จ  |  สฺวปรารฺถกฺริยา  อธิการะ  |  กรฺม  ปฺรถมวสฺตุนิ  สฺวยํ              
ปฺรติปตฺติะ  ปเรภฺยศฺจ  ตตฺสมาขฺยานํ  |  ทฺวิตีเย  ตทฺโทษปริชฺานํ  ปรวาทินิคฺรหศฺจ  |  ตฺฤตีเย  สฺวยํ  
สุนิรูกฺตาภิธานํ  ปรสํปฺรตฺยยศฺจ  |  จตุรฺเถ  ปเรษํา  วฺยาธิศมนํ  |  ปฺจเม  ปเรภฺยสฺตตฺสํวิภาคะ  |  
ลกฺษณํ  ศาสฺตฺรชฺตายา  เอตานฺเยว  ปฺจ  วสฺตูนิ  ศฺรุตานิ  ภวนฺติ |  ธฺฤตานิ | วจสา ปริชิตานิ | มนสา  
อนฺวีกฺษิตานิ | ทฺฤษฺฏยา  สุปฺรติวิทฺธานิ | ศฺรุตฺวา ยถากฺรมํ ตทุทฺคฺฤหณตะ |  สฺวาธฺยายตะ | ปฺรสนฺเน
นมนสารฺถจิตฺตนโต  ยถาโยคํ  ตทฺโทษคุณาวคมาตฺ  สฺวาขฺยาตทุราขฺยาตาวธารณตศฺจ  |  อกฺษยตฺวํ          
นิรุปธิเศษนิรฺวาเณ’ปฺยกฺษยาตฺ  |  ผลสมุทาคมะ  สรฺวธรฺมสรฺวาการชฺตา  | 

 สา  ปุนเรษา  ศาสฺตฺรชฺตา  โพธิสตฺตฺวานํา  สมาธิมุไขรฺธารณีมุไขศฺจ  สํคฺฤหีตา | 
สตฺตฺว-ปริปากาย  จ  ภวติ |  สมาธิมุไขสฺตตฺกฺฤตฺยานุษฺานาตฺ  | สทฺธรฺมปารณาย  จ  ธารณีภิสฺตทฺ
ธารณาตฺ  |   

 โลกชฺตายํา  จตฺวาระ  โศฺลกาะ  | 

 กาเยน  วจสา  ไจว  สตฺยชฺาเนน  จาสมา  | 
 โลกชฺตา  หิ  ธีราณํา  ตทนฺเยภฺโย  วิศิษฺยเต  ||27|| 

 กถํ  กาเยเนตฺยาห  |  กฺฤตสฺมิตมุขา  นิตฺยํ  |  กถํ  วาเจตฺยาห  |  ธีราะ  ปูรฺวาภิภาษิณะ  | 

 สา  ปุนะ  กมรฺถมิตฺยาห  |  สตฺตฺวานํา  ภาชนตฺวาย  | 
 กสฺมินฺนรฺเถ  ภาชนตฺวาย  |  สทฺธรฺมปฺรติปตฺตเย  ||28|| 
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 กถํ  สตฺยชฺาเนเนตฺยาห  | 
 สตฺยทฺวยาทฺยตศฺเจษฺโฏ  โลกานามุทโย’ สกฺฤตฺ  | 
 ทฺวาภฺยาสฺตํคมสฺตสฺมาตฺ  ลชฺโช  โลกชฺ  อุจฺยเต  ||29|| 

  ทฺวาภฺยํา  สตฺยาภฺยํา  โลกสฺโยทยะ ปุนะ ปุนะ สํสาโร ยศฺโจทโย เยน เจติ กฺฤตฺวา |            
ทฺวาภฺยามสฺตํคโม  นิโรธมารฺคสตฺยาภฺยํา | ยศฺจาสฺตํคโม  เยน  เจติ  กฺฤตฺวา | ตสฺมาตฺตชฺชฺโ โลกชฺ  
อุจฺยเต  |  โลกสฺโยทยาสฺตํคามินฺยา  ปฺรชฺยา  สมนฺวาคตตฺวาตฺ  | 

 ศมาย  ปฺราปฺตเย  เตษํา  ธีมานฺ  สตฺเยษุ  ยุชฺยเต  | 
 สตฺยชฺานาทฺยโต  ธีมานฺ  โลกชฺโ  หิ  นิรุจฺยเต  ||30|| 

 อเนน  โลกชฺตายาะ  กรฺม นิรฺทิษฺฏํ | ตตฺร ศมาย  ทุะขสมุทยสตฺยโยะ  ปฺราปฺตเย              
นิโรธมารฺคสตฺยโยะ  | 

 ปฺรติสรณวิภาเค  ตฺรยะ  โศฺลกาะ  | 

 อารฺษศฺจ  เทศนาธรฺโม  อรฺโถ’ภิปฺรายิโก’สฺย  จ  | 
 ปฺรามาณิกศฺจ  นีตารฺโถ  นิรฺชลฺปา  ปฺราปฺติรสฺย  จ  ||31|| 

 อิทํ ปฺรติสรณานํา ลกฺษณํ | ตตฺร  ปฺรามาณิโก’รฺโถ  ยะ  ปฺรมาณภูเตน นีโต  วิภกฺตะ 
ศาสฺตฺรา วา  ตตฺปฺรมาณีกฺฤเตน วา | นิรฺชลฺปา ปฺราปฺติรธิคมชฺานํ โลโกตฺตรํ | ตสฺยานภิลาปฺยตฺวาตฺ  |  
เศษํ  คตารฺถมฺ  | 

 ปฺรติกฺเษปฺตุรฺยโถกฺตสฺย  มิถฺยาสํตีริตสฺย  จ  | 
 สามิลาษ[ป]สฺย  จ  ปฺราปฺเตะ  ปฺรติเษโธ’ตฺร  เทศิตะ  ||32|| 

 ปฺรถเม ปฺรติสรเณ อารฺษธรฺมปฺรติกฺเษปฺตุะ ปุทฺคลสฺย ปฺรติเษโธ เทศิตะ | ทฺวิตีเย                
ยถารุตารฺถสฺย วฺยฺชนสฺย นาภิปฺรายิการฺเถน | ตฺฤตีเย มิถฺยา จินฺติตารฺถสฺย วิปรีตํ นียมานสฺย | จตุรฺเถ 
สามิลาษ[ป]สฺย  ชฺานสฺย[า] ปฺรตฺยาตฺมเวทนียสฺย  | 

 อธิมุกฺเตรฺวิจาราจฺจ  ยถาวตฺปรตะ  ศฺราวตฺ  | 
 นิรฺชลฺปาทป  จ  ชฺานาทปฺรณาโศ  หิ  ธีมตํา  ||33|| 

 อยํ  ปฺรติสรณานุศํสะ  | ปฺรถเมน ปฺรติสรเณนารฺษธรฺมาธิมุกฺติโต น ปฺรณศฺยติ | ทฺวิตีเยน  
สฺวยมาภิปฺรายิการฺถวิจารณาตฺ | ตฺฤตีเยน ปรตสฺตทวิปรีตารฺถนยศฺรวาตฺ | จตุรฺเถน โลโกตฺตรชฺานาตฺ| 

 ปฺรติสํวิทฺวิภาเค  จตฺวาระ  โศฺลกาะ  | 
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 อสมา  โพธิสตฺตฺวานํา  จตสฺระ  ปฺรติสํวิทะ  | 
 ปรฺยาเย  ลกฺษเณ  วากฺเย  ชฺาเน  ชฺานาจฺจ  ตา  มตาะ  ||34|| 

 ปฺรถมา  ปรฺยาเย  ชฺานเมไกกสฺยารฺถสฺย  ยาวนฺโต  นามปรฺยายาะ |  ทฺวิตียา  ลกฺษเณ              
ยสฺยารฺถสฺย  ตนฺนาม |  ตฺฤตียา  วากฺเย  ปฺรตฺเยกํ  ชนปเทษุ  ยา  ภาษาะ |  จตุรฺถา  ชฺาเน  สฺวยํ       
ยตฺปฺรติภานมฺ  |  อิทํ  ปฺรติสํวิทลกฺษณมฺ  | 

 เทศนายํา  ปฺรยุกฺตสฺย  ยสฺย  เยน  จ  เทศนา  | 
 ธรฺมารฺถโยรฺทฺวโยรฺวาจา  ชฺาเนไนว  จ  เทศนา  ||35|| 
 ธรฺมสฺโยทฺเทศนิรฺเทศาตฺสรฺวถา  ปฺราปณาทฺทฺวโยะ  | 
 ปริชฺานา[หานา]จฺจ  โจทฺยานํา  ปฺรติสํวิจฺจตุษฺฏยมฺ  ||36|| 

 อิติ  จตุษฺฏเว  การณํ  | เทศนายํา  หิ ปฺรยุกฺตสฺย ยสฺย จ เทศนา เยน จ | ตตฺร ชฺาเนน           
ปฺรโยชนํ |  กสฺย  ปุนรฺเทศนา |  ธรฺมสฺยารฺถสฺย  |  เกน  เทศนา  วจเนน  ชฺาเนน  จ  |  ตตฺร             
ธรฺมารฺถโยรฺเทศนา |  ธรฺมสฺโยทฺเทศนิรฺเทศาตฺ  | วากฺเยน เทศนา ตโยเรว ทฺวโยะ สรฺวถา ปฺราปณาตฺ |   

 ชฺาเนน  เทศนา  โจทฺยานํา  ปริหรณาตฺ | อโต ยจฺจ  เยน จ  เทศฺยเต  ตชฺชฺานาตฺ  จตสฺ
ระ  ปฺรติสํวิโท  วฺยวสฺถาปตาะ  | 

 ปฺรตฺยาตฺมํ  สมตาเมตฺย  โยตฺตรตฺร  ปฺรเวทนา  | 
 สริวสํศยนาศาย  ปฺรติสํวินฺนิรุจฺยเต  ||37|| 

 เอเตน ปฺรติสํวิทํา นิรฺวจนํ กรฺม จ ทรฺศิตํ | ปฺรตฺยาตฺมํ โลโกตฺตเรณ ชฺาเนน สรฺวธรฺมสม
ตํา ตถตามเวตฺย อุตฺตรกาลํ ตตฺปฺฤษฺลพฺเธน ชฺาเนน ปฺรเวทนา ปรฺยายาทีนํา ปฺรติสํวิทิติ นิรฺวจนํ | 
สรฺวสํศยนาศาย ปเรษามิติ กรฺม | 

 สํภารวิภาเค  จตฺวาระ  โศฺลกาะ  | 

 สํภาโร  โพธิสตฺตฺวานํา  ปุณฺยชฺานมโย’สมะ  | 
 สํสาเร’ภฺยุทยาไยกะ  อนฺโย’สํกฺลิษฺฏสํสฺฤเตา  ||38|| 

 ยศฺจ สํภาโร ยทรฺถํ จ  ตตฺสํทรฺศิตํ  | ทฺวิวิธะ สํภาระ | ตตฺร ปุณฺยสํภาระ สํสาเร’ภฺยุทยาย 
สํวรฺตเต | ชฺานสํภาโร’สํกฺลิษฺฏสํสรณาย | 

 ทานํ  ศีลํ  จ  ปุณฺยสฺย  ปฺรชฺา  ชฺานสฺย  สํภฺฤติะ  | 
 ตฺรยํ  จานฺยทฺทฺวยสฺยาป  ปฺจาป  ชฺานสํภฺฤติะ  ||39|| 
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เอเตน ปารมิตาภิสฺตทุภยสํภารสํคฺรหํ ทรฺศยติ | กฺษานฺติวีรฺยธฺยานพเลน หฺยุภยํ กฺริยเต |           
ตสฺมาทฺทฺวยสํภารสฺตฺรยํ ภวติ | ปุนะ ปฺรชฺายํา ปริณามนาตฺสรฺวาะ ปฺจ ปารมิตา ชฺานสํภาโร    
เวทิตวฺยะ | 

 สํตตฺยา  ภาวนาเมตฺย  ภูโย  ภูยะ  ศุภสฺย  หิ  | 
 อาหาโร  ยะ  ส  สํภาโร วี[ธี]เร  สรฺวารฺถสาธกะ  ||40|| 

เอตตฺสํภารนิรฺวจนํ กรฺม จ | สมิติ สํตตฺยา | ภา อิติ ภาวนามาคมฺย | ร อิติ ภูโย ภูย อาหาระ 
| สรฺวารฺถสาธก อิติ  กรฺม |  สฺวปรารฺถโยะ  สาธนาตฺ  | 

 ปฺรเวศายานิมิตฺตาย  อนาโภคาย  สํภฺฤติะ  | 
 อภิเษกาย  นิษฺาไย  ธีราณามุปจียเต  ||41|| 

อยํ  สํภารปฺรเภทะ | ตตฺราธิมุกฺติจรฺยาภูเมา สํภาโร ภูมิปฺรเวศาย | ษฏสุ ภูมิษฺวนิมิตฺตาย   
สปฺตมีภูมิสํคฺฤหีตาย | ตสฺยํา นิมิตฺต[า]สมุทาจาราตฺ | สปฺตภฺยํา ภูมาวนาโภคาย ตทนฺยภูมิทฺวย-     
สํคฺฤหีตาย  |  ตโยะ  สํภารา[โร’]ภิเษกาย  ทศมีภูมิสํคฺฤหีตาย  |  ตสฺยํา  สํภาโร  นิษฺาคมนาย  พุทฺธ-
ภูมิสํคฺฤหีตาย  | 

สฺมฺฤตฺยุปสฺถานวิภาเค  ตฺรยะ  โศฺลกาะ  | 

 จตุรฺทศภิรากาไระ  สฺมฺฤตฺยุปสฺถานภาวนา  | 
 ธีมตามสมตฺวาตฺสา  ตทนฺเยภฺโย  วิศิษฺยเต  ||42|| 

กตไมศฺจตุรฺทศภิะ | 

 นิศฺรยาตฺปฺรติปกฺษาจฺจ  อวตาราตฺตไถว  จ  | 
 อาลมฺพนมนสฺการปฺราปฺติศฺจ  วิศิษฺยเต  ||43|| 
 อานุกูลฺยานุวฺฤตฺติภฺยํา  ปริชฺโตฺปตฺติโต’ปรา  | 
 มาตฺรยา  ปรมตฺเวน  ภาวนาสมุทาคมาตฺ  ||44|| 

อิตฺเยภิศฺจตุรฺทศภิรากาไรรฺโพธิสตฺตฺวานํา สฺมฺฤตฺยุปสฺถานภาวนา วิศิษฺยเต | กถมาศฺรย-   
โตศฺรุตจินฺตาภาวนามยี  ปฺรชฺามาศฺริตฺย  | กถํ ปฺรติปกฺษตะ  จตุรฺวิปรฺยาสปฺรติปกฺษาณามปฺยศุจิ-   
ทุะขานิตฺยานาตฺมสํชฺานํา  ปฺรติปกฺษตฺวาตฺกายาทิธรฺมไนราตฺมฺยปฺรเวศตะ  | กถมวตารตะ | จตุรฺภิะ  
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สฺมฺฤตฺยุปสฺถาไนรฺยถากฺรมํ  ทุะขสมุทยนิโรธมารฺคสตฺยาวตาราตฺสฺวยํ  ปเรษํา  จาวตารณาตฺ | ยโถกฺตํ 
มธฺ ย านฺ ตวิภ า เค  | กถมาลมฺพนตะ  สรฺวสตฺ ตฺ วกาย าทฺ ย าลมฺพนาตฺ  | กถํ  มนสฺการตะ  |                           
กายาทฺยนุปลมฺภาตฺ | กถํ ปฺราปฺติตะ กายาทีนํา น วิสํโยคาย นาวิสํโยคาย | กถมานุกูลฺยตะ              
ปารมิตานุกูลฺเยน  ตทฺวิปกฺษปฺรติปกฺษตฺวาตฺ | กถมนุวฺฤตฺติตะ เลากิกานํา  ศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺธานํา   
จานุวฺฤตฺตฺยา  ตทุปสํหิตสฺมฺฤตฺยุปสฺถานภาวนาตฺเตภฺยสฺตทุปเทศารฺถํ  | กถํ  ปริชฺาตะ  กายสฺย       
มาโยปมตฺวปริชฺยา    ตถไวาภูตรูปสํปฺรขฺยานาตฺ | เวทนายาะ สฺวปฺโนปมตฺวปริชฺยา ตไถว        
มิถฺยานุภวาตฺ | จิตฺตสฺย  ปฺรกฺฤติปฺรภาสฺวรตฺวปริชฺยา อากาศวตฺ  | ธรฺมาณามาคนฺตุกตฺวปริชฺยา   
อากาศาคนฺตุรโชธูมาภฺรนีหาโรปเกฺลศวตฺ  | กฤมุตฺปตฺติตะ สํจิตฺยภโวปปตฺเตา  จกฺรวตฺรฺยาทิภูตสฺย 
วิศิษฺฏกายเวทนาทิสํปตฺเตา   ตทสํเกฺลศตะ   | กถํ   มาตฺราตะ   มฺฤทฺวา  อป สฺมฺฤตฺยุปสฺถาน-          
ภาวนายาสฺตทนฺเยภฺโย’ธิมาตฺรตฺวาตฺ | ปฺรกฺฤติตีกฺษฺเณนฺทฺริยตยา | กถํ ปรมตฺเวน ปรินิษฺปนฺนานามนา-
โภคมิศฺโรปมิศฺรภาวนาตฺ  | กถํ  ภาวนาตะ อตฺยนฺตํ ตทฺภาวนาตฺ นิรุปธิเศษนิรฺวาเณ’ป ตทกฺษยาตฺ | กถํ  
สมุทาคมตะ | ทศสุ  ภูมิษุ พุทฺธตฺเว จ สมุทาคมาตฺ  | 

 สมฺยกฺปฺรหาณวิภาเค  ปฺจ  โศฺลกาะ  | 

 สมฺยกฺปฺรหาณํ  ธีราณามสมํ  สรฺวเทหิภิะ  | 
 สฺมฺฤตฺยุปสฺถานโทษ[า]ณํา  ปฺรติปกฺเษณ  ภาวฺยเต  ||45|| 

 ยาวตฺย สฺมฺฤตฺยุปสฺถานภาวนา อุกฺตาะ ตทฺวิปกฺษาณํา โทษาณํา ปฺรติปกฺเษณ สมฺยกฺปฺ
รหาณภาวเนติ  สมสฺตํ  สมฺยกฺปฺรหาณลกฺษณมฺ  |  ปฺรเภเทน  ปุนะ  | 

 สํสารสฺโยปโภเค  จ  ตฺยาเค  นิวรณสฺย  จ  | 
 มนสฺการสฺย  จ  ตฺยาเค  ปฺรเวเศ  ไจว  ภูมิษุ  ||46|| 
 อนิมิตฺตวิหาเร  จ  ลพฺเธา  วฺยากรณสฺย  จ  | 
 สตฺตฺวานํา  ปริปาเก  จ  อภิเษเก  จ  ธีมตํา  ||47|| 
 เกฺษตฺรสฺย  จ  วิศทฺุธฺยรฺถํ  นิษฺาคมน  เอว  จ  | 
 ภาวฺยเต  โพธิสตฺตฺวานํา  วิปกฺษปฺรติปกฺษตะ  ||48|| 

 อยํ สมฺยกฺปฺรหาณภาวนาปฺรเภทะ | สํสารสฺยาสํกฺลิษฺฏปริโภเค สํปตฺติษุ | ปฺจนิวารณตฺ
ยาเค| ศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺธมนสฺการตฺยาเค |  ภูมิปฺรเวเศ | อนิมิตฺตวิหาเร สปฺตมฺยํา ภูเมา | วฺยากรณ
ลาเภ  อษฺฏมฺยํา |  สตฺตฺวานํา ปริปาจเน นวมฺยํา | อภิเษเก จ ทศมฺยํา | เกฺษตฺรวิศุทฺธฺยรฺถํ  ตฺรเย’ป |         
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นิษฺาคมเน  จ  พุทฺธภูเมา | เย จ วิปกฺษาสฺเตษํา ปฺรติปกฺเษณ สมฺยกฺปฺรหาณภาวนา เวทิตวฺยา | 
อยมสฺยาะ ปฺรเภทะ | 

 
 ฉนฺทํ  นิศฺริตฺย  โยคสฺย  ภาวนา  สนิมิตฺติกา  | 
 สรฺวสมฺยกฺปฺรหาเณษุ  ปฺรติปกฺโษ  นิรุจฺยเต  ||49|| 

 เอเตน ฉนฺทํ ชนยติ | วฺยายจฺฉเต วีรฺยมารภเต จิตฺตํ ปฺรคฺฤหฺณาติ | สมฺยกฺ ปฺรทธาตีติ | เอษํา  
ปทานามรฺถนิรฺเทศะ | ฉนฺทํ หิ นิศฺริตฺย สมถวิปศฺยนาขฺยํ โยคํ ภาวยตีติ วฺยายจฺฉเต | สา จ ภาวนา 
สมถปฺรคฺรโหเปกฺษานิมิตฺไตะ  สห ภาวฺยเต  | ตสฺมาตฺสา  สนิมิตฺติกา  | กถํ  จ   ปุนรฺภาวฺยเต  |                
ยจฺฉมถปฺรคฺรโหปเกฺลศโยรฺลเยาทฺธตฺยโยะ  ปฺรติ เปกฺ เษณ  วีรฺยมารภเต  | กถมารภเต  | จิตฺตํ            
ปฺรคฺฤหฺณาติ ปฺรทธาติ จ | [ตตฺร  ปฺรคฺฤหฺณาตีติ ปฺรชฺยา | ปฺรทธาตีติ ?] ศมเถ[น?]  | สมปฺราปฺเต        
โจ [ปฺตศฺโจ] เปกฺษายํา ปฺรทธาติ | เอษา โยคภาวนา ยโถกฺตปฺรเภเทษุ สรฺวสมฺยกฺปฺรหาเณษุ ปฺรติปกฺษ  
อุจฺยเต  | 

 ฤทฺธิปาทวิภาเค  ปฺจ  โศฺลกาะ  | 

 ฤทฺธิปาทาศฺจ  จตฺวาโร  ธีราณามคฺรลกฺษณาะ  | 
 สรฺวารฺถสิทฺเธา  ชายนฺเต   อาตฺมนศฺจ  ปรสฺย  จ  ||50|| 

 สรฺวารฺถสิทฺธิรฺเลากิกี  โลโกตฺตรา  จ  เวทิตวฺยา  |  เศษํ  คตารฺถมฺ  | 

 นิศฺรยาจฺจ  ปฺรเภทาจฺจ  อุปายาทภินิรฺหฺฤเต  | 
 วฺยวสฺถา  ฤทฺธิปาทานํา  ธีมตํา  สรฺวเถษฺยเต  ||51| 

 อสฺโยทฺเทศสฺย  เศโษ  นิรฺเทศะ  | 

 ธฺยานปารมิมาศฺริตฺย  ปฺรเภโท  หิ  จตุรฺวิธะ  | 
 อุปายสฺจาภินิรฺหาระ  ษฑฺวิธศฺจ  วิธียเต  ||52|| 

 ธฺยานปารมิตานิศฺรยะ ปฺรเภทศฺจตรฺวิธศฺฉนฺทวีรฺยจิตฺตมีมําสาสมาธิเภทาตฺ | อุปายสฺจตุรฺ
วิธ  เอว  |  อภินิรฺหาระ  ษฑฺวิธะ  |  จตุรฺวิธ  อุปายะ  กตมะ  |    

 วฺยาวสายิก  เอกศฺจ  ทฺวิตีโย’นุคฺรหาตฺมกะ  | 
 ไนพนฺธิกสฺตฺฤตียศฺจ  จตุรฺถะ  ปฺราติปกฺษิกะ  ||53|| 
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 อษฺฏานํา  ปฺรหาณสํสฺการาณํา  ฉนฺโท วฺยายามะ ศฺรทฺธา วฺยาวสายิกะ อุปายะ |      
ศฺรทฺทธานสฺยารฺถิโน วฺยายามาตฺ  | ปฺรศฺรพฺธิรนุคฺราหกะ | สฺมฺฤติะ  สํปฺรชนฺยํ  เจาปนิพนฺธกะ | เอเกน  
จิตฺต-สฺยาลมฺพนาวิสาราตฺ |  ทฺวิตีเยน  วิสารปฺรชฺานาตฺ  |  เจตนา โจเปกฺษา จ ปฺราติปกฺษิก อุปายะ |  
ลเยาทฺธตฺโยปเกฺลศโยะ  เกฺลศานํา  จ  ปฺรติปกฺษตฺวาตฺ  |  ษฑฺวิโธ’ภินิรฺหาระ  กตมะ  | 

 ทรฺศนสฺยาววาทสฺย  สฺถิติวิกฺรีฑิตสฺย  จ  | 
 ปฺรณิเธรฺวศิตายาศฺจ  ธรฺมปฺราปฺเตศฺจ  นิรฺหฺฤติะ  ||54|| 

 ตตฺร  ทรฺศนํ  จกฺษุะ  ปฺจวิธํ  มําสจกฺษุะ  ทิวฺยํ  จกฺษุะ  อารฺยํ  ปฺรชฺาจกฺษุะ ธรฺมจกฺษุะ  
พุทฺธจกฺษุศฺจ  |  อววาทะ  ษฑาภิชฺา  ยถากฺรมํ  |  ตาภิรุปสํกฺรมฺย  ภาษํา  จิตฺตํ  จาคตึ  จ  คตึ จ วิทิตฺวา  
นิะสรณายาววทนาตฺ  |  สฺถิติวิกฺรีฑิตํ  ยสฺมาตฺ  โพธิสตฺตฺวานํา  พหุวิธํ  นิรฺมาณาทิภิะ  สมาธิวกฺรีฑิตํ |    
ปฺรณิธิรฺเยน  ปฺรณิธิชฺาเนน  ปฺรณิธานพลิกา  โพธิสตฺตฺวาะ  ปฺรณิธานไวเศษิกตยา  วิกฺรีฑนฺติ  |  
เยษํา  น  สุกรํ  สํขฺยา  กรฺตุ  กายสฺย  วา  ปฺรภายา  วา  สฺวรสฺย  เวติ  วิสฺตเรณ  ยถา  ทศภูมิเก  สูตฺเร  |  
วศิตา ยถา  ตตฺไรว ทศ  วศิตา  นิรฺทิษฺฏาะ | ธรฺมปฺราปฺติรฺพลไวศารทฺยาเวณิกพุทฺธธรฺมาณํา ปฺราปฺติะ |    
อิตฺเยษ  ทรฺศนาทีนามภินิรฺหาระ  ษฑฺวิธะ | 

 อินฺทฺริยวิภาเค  โศฺลกะ  | 

 โพธิศฺจรฺยา  ศฺรุตํ  จาตฺร[คฺรํ]  ศมโถ’ถ  วิปศฺยนา  | 
 ศฺรทฺธาทีนํา  ปทํ  เชฺยมรฺถสิทฺธฺยธิการตะ  ||55|| 

 ศฺรทฺเธนทฺริยสฺย  โพธิะ  ปทมาลมฺพนมิตฺยรฺถะ  |  วีรฺเยนฺทฺริยสฺย  โพธิสตฺตฺวจรฺยา |               
สฺมฺฤตีนฺทฺริยสฺย  มหายานสํคฺฤหีตํ  ศฺรุตํ  |  สมาธีนฺทฺริยสฺย  ศมถะ |  ปฺรชฺเนฺทฺริยสฺย  วิปศฺยนา  ปทํ |   
ตทรฺถาธิกาเรไณว  ไจตานิ  ศฺรทฺธาทีนิ  อาธิปตฺยารฺเถเนนฺทฺริยาณฺยุจฺยนฺเต  | 

 พลวิภาเค  โศฺลกะ  | 

 ภูมิปฺรเวศสํกฺลิษฺฏาศฺเจษฺฏาะ  ศฺรทฺธาทยะ   ปุนะ  | 
 วิปกฺษทุรฺพลตฺเวน  ต  เอว  พลสํชฺตาะ  ||56|| 

 คตารฺถะ  โศฺลกะ  | 
 โพธฺยงฺควิภาเค  สปฺต  โศฺลกาะ  | 

 ภูมิวิษฺฏสฺย  โพธฺยงฺควฺยวสฺถานํ  วิธียเต  | 
 ธรฺมาณํา  สรฺวสตฺตฺวานํา  สมตาวคมาตฺปุนะ  ||57|| 
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 เอเตน ยสฺยามวสฺถายํา ยสฺยาวโพธาตฺ โพธฺยงฺคานิ วฺยวสฺถาปฺยนฺเต ตทุปทิษฺฏํ | ภูมิ-              
ปฺรวิษฺฏาวสฺถายํา สรฺวธรฺมาณํา สรฺวสตฺตฺวานํา จ สมตาวโพธาทฺยถากฺรมํ ธรฺมไนราตฺมฺเยนาตฺม-     
ปรสมตยา  จ  |  อตะ  ปรํ  จกฺราทิสปฺตรตฺนสาธมฺรฺยํ  โพธฺยงฺคานํา  ทรฺศยติ  | 

 สฺมฺฤติศฺจรติ  สรฺวตฺร  เชฺยาชิตวินิรฺชเย  | 
 อชิตชฺเยวินิรฺชยาย |  ยถา  จกฺรวรฺตินศฺจกฺรรตฺนมชิตเทศวินิรฺชยาย  | 

 สรฺวกลฺปนิมิตฺตานํา  ภงฺคาย  วิจโย’สฺย  จ  ||58|| 

 ยถา  หสฺติรตฺนํ  ปฺรตฺยรฺถิกภงฺคาย  | 
 อาศุ  จาเศษโพธาย  วีรฺยมสฺย   ปฺรวรฺตเต  | 

กฺษิปฺราภิชฺโตตฺปาทนาตฺ  |  ยถาศฺวรตฺนมาศุ  สมุทฺรปรฺยนฺตมหาปฺฤถิวีคมนาย  | 

 ธรฺมาโลกวิวฺฤทฺธฺยา  จ  ปฺรีตฺยา  อาปูรฺยเต  ธฺรุวมฺ  ||59|| 

 อารพฺธวีรฺยสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย ธรฺมาโลกา วิวรฺธนฺเต | ตตะ ปฺรีติะ สรฺวํ การฺยํ[ยํ] สทาปฺรีณ
ยติ|  ยถา  มณิรตฺนมาโลกวิเศเษณ  จกฺรวรฺตินํ  ปฺรีณยติ  | 

 สรฺวาวรณนิรฺโมกฺษาตฺ  ปฺรศฺรพฺธฺยา  สุขเมติ  จ | 
 สรฺวเทาษฺุลฺยสมุตฺปาท[ฏ]นาตฺ  |  ยถา  สฺตฺรีรตฺเนน  จกฺรวรฺตี  สุขมนุภวติ  | 

 จินฺติตารฺถสมฺฤทฺธิศฺจ  สมาเธรูปชายเต  ||60|| 

 ยถา  จกฺรวรฺติโน  คฺฤหปติรตฺนาตฺ  | 

 อุเปกฺษยา  ยถากามํ  สรฺวตฺร  วิหรตฺยเสา  | 
 ป[ปฺฤ]ษฺลพฺธาวิกลฺเปน วิกลฺเปน [วิหาเรณ]  สโทตฺตมะ  ||61|| 

 อุเปกฺโษจฺยเต นิรฺวิกลฺป ชฺานํ ตยา โพธิสตฺตฺวะ สรฺวตฺร ยถากามํ วิหารติ | ตตฺปฺฤษฺลพฺ
เธน  จ  วิหาเรณานฺยสฺโยปคมาตฺ |  อนฺยสฺยาปคมาตฺ  |  นิรฺวิกลฺเปน  วิหาเรณ  ตตฺร  นิวฺรฺยาปารตยา  
วาสกลฺปนาตฺ | ยถา จกฺรวรฺตินะ ปริณายกรตฺนํ จตุรงฺคพลกายมุปเนตวฺยํ โจปปฺรณยติ[คมยติ] |           
อปเนตวฺยํ  จาปนยติ | ตตฺร  จ  คตฺวา วาสํ  กลฺปยติ  ยตฺราขินฺนะ จตุรงโฺค  พลกายะ  ปไรติ |  

 เอวํคุโณ  โพธิสตฺตฺวศฺจกฺรวรฺตีว  วรฺตเต  | 
 สปฺตรตฺโนปไมรฺนิตฺยํ  โพธฺยงฺไคะ  ปริวาริตะ  ||62|| 
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 อิติ  สปฺตรตฺโนปมตฺวํ  โพธฺยงฺคานํา  นิคมยติ  | 

 นิศฺรยางฺคํ  สฺวภาวางฺคํ  นิรฺยาณางฺคํ  ตฺฤตียกํ  | 
 จตุรฺถมนุศํสางฺคมเกฺลศางฺคํ  ตฺรยาตฺมกมฺ  ||63|| 

 เอเตน  ยทฺโพธฺยงฺคํ  ยถางฺคํ  ตทภิทฺโยติตํ  |  สฺมฺฤติรฺนิศฺรยางฺคํ  สรฺเวษํา  ตนฺนิศฺรเยณ  
ปฺรวฺฤตฺเตะ | ธรฺมวิจยะ  สฺวภาวางฺคํ โพเธสฺตตฺสฺวภาวตฺวาตฺ | วีรฺยํ  นิรฺยาณางฺคํ  เตนาปฺราปฺยนิษฺา  
ยามธิษานาตฺ [วิจฺเฉทาตฺ] |  ปฺรีติรนุศํสางฺคํ  จิตฺตสุขตฺวาตฺ  |  ปฺรศฺรพฺธิสมาธฺยุเปกฺษา  อสํเกฺลศางฺคํ |  
เยน  ยนฺนิศฺริตฺย  โย’สํเกฺลศ  อิติ  ตฺริวิธมสํเกฺลศางฺคํ  เวทิตวฺยมฺ  | 

 มารฺคางฺควิภาเค  เทฺวา  โศฺลเกา  | 

 ยถาโพธานุวฺฤตฺติศฺจ  ตทูธฺรฺวมุปชายเต  | 
 ยถาโพธวฺยวสฺถานํ  ปฺรเวศศฺจ  วฺยวสฺถิเตา  ||64|| 
 กรฺมตฺรยวิศุทฺธิศฺจ  ปฺรติปกฺษสฺย  ภาวนา  | 
 เชฺยาวฺฤตฺเตศฺจ  มารฺคสฺย  ไวเศษิกคุณสฺย  จ  ||65|| 

 โพธฺยงฺคกาลาทูธฺรฺวํ ยถาภูตาวโพธานุวฺฤตฺติะ สมฺยคฺทฺฤษฺฏิะ | ตสฺไยวาวโพธสฺย วฺยสฺ
ถานํ ปริจฺเฉทะ สมฺยกฺสํกลฺปะ | ตทฺวฺยวสฺถาเน จ สูตฺราทิเก ภควตา กฺฤเต ส เอว ปฺรเวศสฺเตน                
ตทรฺถาวโพธาตฺ  | กรฺมตฺรยวิศุทฺธิะ สมฺยคฺวากฺกรฺมานฺตาชีวาะ | วากฺกาโยภยกรฺมสํคฺรหาตฺ |               
ปฺรติปกฺษสฺย  ภาวนา สมฺยคฺวฺยายามาทโย ยถากฺรมํ เชฺยาวรณสฺย มารฺคาวรณสฺย จ ไวเศษิก-      
คุณาวรณสฺย จ  สมฺยคฺวฺยายาเมน  ทีรฺฆํ  หิ  กาลมฺ  อขิทฺยมาโน  เชฺยาวรณสฺย  ปฺรติปกฺษํ ภาวยติ | 
สมฺยกฺสฺมฺฤตฺยา ศมถปฺรคฺรโหเปกฺษานิมิตฺเตษุ ลเยาทฺธตฺยาภาวนานฺมารฺคสํมุขีภาวายาวรณสฺย           
ปฺรติปกฺษํ ภาวยติ  | สมฺยกฺสมาธินา ไวเศษิกคุณาภินิรฺหารายาวรณสฺย ปฺรติปกฺษํ ภาวยตฺเยวมษฺเฏา  
มารฺคางฺคานิ วฺยวสฺถาปฺยนฺเต  | 

 ศมถวิปศฺยนาวิภาเค  ตฺรยะ  โศฺลกาะ  | 

 จิตฺตสฺย  จิตฺเต  สฺถานาจจฺ  ธรฺมปฺรวิจยาทป  | 
 สมฺยกฺสฺถิติมุปาศฺริตฺย  ศมโถ’ถ   วิปศฺยนา  ||66|| 

 สมฺยกฺสมาธึ  นิศฺริตฺย  จิตฺเต  จิตฺตสฺยาวสฺถานาตฺ  | ธรฺมาณํา จ ปฺรวิจยาทฺยถากฺรมํ ศมโถ 
วิปศฺยนา  จ  เวทิตวฺยา |  น  ตุ  วินา  สมฺยกฺสมาธิเนตฺเยตจฺฉมถวิปศฺยนาลกฺษณภู  |   
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 สรฺวตฺรคา  จ   ไสกําศา  ไนกําโศปนิษนฺมตา  | 
 สา จ ศมถวิปศฺยนา สรฺวตฺรคา ยํ ยํ คุณามากางฺกฺษติ ตตฺร ตตฺร ตทฺภาวนาตฺ | ยโถกฺตํ   สูตฺ

เร | อากางฺเกฺษทฺภิกฺษุรโห วตาหํ วิวิกฺตํ กาไมริติ วิสฺตเรณ ยาวตฺ เตน ภิกฺษุณา อิมาเวว เทฺวา ธรฺเมา 
ภาวยิตวฺเยา | ยทุต ศมถศฺจ วิปศฺยนา เจตฺเยวมาทิ | เอกํศา สมถวิปศิยนา ยทา สมถํ ภาวยติ | วิปศฺยนา 
วา | อุภยําศา ยทา ยุคปทุภยํ ภาวยติ | อุปนิษตฺสํมตา ศมถวิปศฺยนา โพธิสตฺตฺวานามธิมุกฺติจรฺยาภูเมา |  

 ปฺรติเวเธ  จ  นิรฺยาเณ  อนิมิตฺเต  หฺยสํสฺกฺฤเต  ||67|| 
 ปริศุทฺเธา  วิศุทฺเธา  จ  ศมโถ’ถ วิปศฺยนา  | 
 สรฺวภูมิคตา  ธีเร  ส  โยคะ  สรฺวสาธกะ  ||68|| 

  อิตฺยุปนิษนฺมเตตฺเยวมาทินา ศมถวิปศฺยนายาะ ปฺรเภทะ กรฺม จ นิรฺทิษฺฏํ | โยค อุปาโย 
เวทิตวฺยะ | ตตฺร  ปฺรติเวธะ  ปฺรถมภูมิปฺรเวศะ | นิรฺยาณํ ยาวตฺ ษษฺ ภูมิะ | ตาภิะ สนิมิตฺตปฺรโยค-
นิรฺยาณาตฺ  |  อนิมิตฺตํ สปฺตมี ภูมิะ  | อสํสฺกฺฤตมนฺยทฺภูมิตฺรยมนภิสํสฺการวาหิตฺวาตฺ  |  สํสฺกาโร หิ  
สํสฺกฺฤตํ  ตทตฺร นาสฺตีตฺยสํสฺกฺฤตํ | ตเทว  จ  ภูมิตฺรยํ  นิศฺริตฺย  พุทฺธเกฺษตฺรํ  จ  ปริโศธยิตวฺยํ | 
พุทฺธตฺวํ จ ปฺราปฺตวฺยํ | ตเทตทฺยถากฺรมํ ปริศุทฺธิรฺวิศุทฺธิศฺจ | 

 อุปายเกาศลฺยวิภาเค  เทฺวา  โศฺลเกา  | 

 ปูรเย  พุทฺธธรฺมาณํา  สตฺตฺวานํา  ปริปาจเน  | 
 กฺษิปฺรปฺราปฺเตา  กฺริยาศุทฺเธา  วตฺรฺมาจฺเฉเท  จ เกาศลํ  ||69|| 
 อุปาเย  โพธิสตฺตฺวานามสมํ  สรฺวภูมิษุ  | 
 ยตฺเกาศลฺยํ  สมาศฺริตฺย  สรฺวารฺถานฺสาธยนฺติ  เต  ||70|| 

 อเนโนปายเกาศลฺยสฺย ปฺรเภทะ กรฺม จ ทรฺศิตํ  |  ตตฺร พุทฺธธรฺมปริปูรเย นิรฺวิกลฺป                
ชฺานมุปายะ  |  สตฺตฺวปริปาจเน  จตฺวาริ  สํคฺรหวสฺตูนิ  |  กฺษิปฺราภิสํโพเธ  สรฺวํ  ปาป  ปฺรติเทศยามิ  
ยาวทฺ  ภวตุ  เม  ชฺานํ  สํโพธาเยติ  ปฺรติเทศนา’นุโมทนาธฺเยษณา  ปริณามนา  |  กฺริยาศุทฺเธา   
สมาธิธารณีมุขานิ | ไตะ สรฺวารฺถกฺริยาสาธนาตฺ | วตฺรฺมานุปจฺเฉเท อปฺรติษฺตนิรฺวาเณ | อสฺมินฺ   
ปฺจวิธ  อุปาเย สรฺวภูมิษุ โพธิสตฺตฺวานามสมํ ตทนฺไยะ เกาศลมิตฺยยํ ปฺรเภทะ | สรฺวสฺวปรารฺถสาธนํ 
กรฺม | 

 ธารณีวิภาเค  ตฺรยะ  โศฺลกาะ  | 
 วิปาเกน  ศฺรุตาภฺยาสาตฺ  ธารณฺยป  สมาธินา  | 
 ปรีตฺตา  มหตี  สา  จ  มหตี  ตฺริวิธา  ปุนะ  ||71|| 
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 อปฺรวิษฺฏปฺรวิษฺฏานํา  ธีมตํา  มฺฤทุมธฺยมา  | 
 อศุทฺธภูมิกานํา  หิ  มหตี  ศุทฺธภูมิกา  ||72|| 
 ธารณี[ณี]ตํา  สมาศฺริตฺย  โพธิสตฺตฺวาะ  ปุนะ  ปุนะ  | 
 ปฺรกาศยนฺติ  สทฺธรฺมํ  นิตฺยํ  สํธารยนฺติ  จ  ||73|| 

 อตฺราป  ปฺรเภทะ  กรฺม จ ธารณฺยาะ สํทรฺศิตํ | ตตฺร  ตฺริวิธา ธารณี  | ปูรฺวกรฺมวิปาเกน |           
ศฺรุตาภฺยาเสน |  ทฺฤษฺฏธรฺมพาหุศฺรุตฺเยน |  คฺรหณธารณสามถฺรฺยวิเศษณาตฺ  |  สมาธิสํนิศฺริเยณ  จ  |  
สา  ปุนรฺวิปากศฺรุตาภฺยาสาภฺยํา  ปรีตฺตา  เวทิตวฺยา  |  สมาธินา  มหตี  |  สาป  มหตี  ปุนสฺตฺริวิธา  |  
อภูมิปฺรวิษฺฏานํา  มฺฤทฺวี  ภูมิปฺรวิษฺฏานามฺ  อศุทฺธภูมิกานํา  มธฺยา  สปฺตสุ  ภูมิษุ |  ปริศุทฺธภูมิกา   
ตฺวธิมาตฺรา  เศษาสุ  ภูมิษุ  อิตฺยยํ  ปฺรเภโท  ธารณฺยาะ |  สทฺธรฺมสฺย  ปฺรกาศนํ  ธารณํ  จ  กรฺม  | 

 ปฺรณิธานวิภาเค  ตฺรยะ  โศฺลกาะ  | 

 เจตนา  ฉนฺทสหิตา  ชฺาเนน  เปฺรริตา  จ  ตตฺ  | 
 ปฺรณิธานํ  หิ  ธีราณามสมํ  สรฺวภูมิษุ  ||74|| 
 เหตุภูตํ  จ  วิชฺเยํ  จิตฺตาตฺสทฺยะ  ผลํ  จ  ตตฺ  | 
 อายตฺยามรฺถสิทฺธฺยรฺถํ  จิตฺตมาตฺราตฺสมฺฤทฺธิตะ  ||75|| 
 จิตฺรํ  มหทฺวิศุทฺธํ  จ  อุตฺตโรตฺตรภูมิษุ  | 
 อาโพเธรฺโพธิสตฺตฺวานํา  สฺวปรารฺถปฺรสาธกํ ||76| 

 อตฺร  ปฺรณิธานํ  สฺวภาวโต  นิทานโต  ภูมิตะ  ปฺรเภทตะ  กรฺมตศฺจ  ปริทีปตํ  |  เจตนา  
ฉนฺทสํปฺรยุกฺตา  สวภาวะ  |  ชฺานํ  นิทานํ  |  สรฺวภูมิษฺวิติ  ภูมิะ |  ตจฺจ  ปฺรณิธานํ  เหตุภูตํ  จิตฺตาเทว  
สทฺยะ  ผลตฺวาตฺ  |  อายตฺยํา  วา[จา]ภิเปฺรตารฺถสิทฺธฺยรฺถํ  จิตฺตาตฺปุนะ  สทฺยะผลํ  จิตฺตมาตฺราตฺ         
ยถาภิเปฺรตารฺถสมฺฤทฺธิตา[โต] |  เวทิตวฺยา[วฺยํ]  |  เยน  ปฺรณิธาเนน  พลิกา  โพธิสตฺตฺวา  วิกฺรีฑนฺติ  |  
ยสฺย  น  สุกรา  สํขฺยา  กรฺตุ  กายสฺย  เวติ  วิสฺตระ  |  จิตฺรมธิมุกฺติจรฺยาภูมาเววํ  ไจวํ  สฺยามิติ  |      
มหทฺภูมิปฺรวิษฺตสฺย   ทศ   มหาปฺรณิธานานิ  | วิศุทฺธมุตฺตโรตฺตราสุ ภูมิษุ วิศุทฺธิวิเศษาทาโพเธริตฺเยษ 
ปฺรเภทตะ  |  สฺวปรารฺถปฺรสาธนํ  กรฺม  | 

 สมาธิตฺรยวิภาเค  ตฺรยะ  โศฺลกาะ  | 
 ไนราตฺมฺยํ  ทฺวิวิธํ  เชฺโย  หฺยาตฺมคฺราหสฺย  จาศฺรยะ  | 
 ตสฺย  โจปศโม  นิตฺยํ  สมาธิตฺรยโคจระ  ||77|| 
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 ตฺรยาณํา  สมาธีนํา  ตฺริวิโธ  โคจโร  เชฺยะ |  ปุทฺคลธรฺมไนราตฺมฺยํ  ศูนฺยตาสมาเธะ |   
ตทุภยาตฺมคฺราหสฺยาศฺรยะ  ปฺโจปาทานสฺกนฺธา  อปฺรณิหิตสมาเธะ  |  ตสฺยาศฺรยสฺยาตฺยนฺโตปศม  
อานิมิตฺตสมาเธะ  |  ส  เอว  | 

 สมาธิสฺตฺริวิโธ  เชฺโย  คฺราหฺยคฺราหกภาวตะ  | 
 ตฺริวิธสฺย คฺราหฺยสฺย โคจรสฺย คฺราหกา เย สมาธยะ | เต ศูนฺยตาทิสมาธยะ อิติ คฺราหฺยคฺรา

หกภาเวน  ตฺรยะ  สมาธโย  ชฺาตวฺยาะ  | 
 เต  ปุนรฺยถากฺรมมฺ  | 

 นิรฺวิกลฺโป’ป  วิมุโข  รติยุกฺตศฺจ  สรฺวทา  ||78|| 

 ศูนฺยตาสมาธิรฺนิรฺวิกลฺปะ | ปุทฺคลธรฺมาตฺมโนรวิกลฺปนาตฺ | อปฺรณิหิโต วิมุขสฺตสฺมา
ทาตฺ- มคฺราหาศฺรยาตฺ  |  อานิมิตฺโต  รติสํปฺรยุกฺตะ  สรฺวกาลํ  ตสฺมึสฺตทาศฺรโยปศเม  | 

 ปริชฺาไย  ปฺรหาณาย  ปุนะ  สากฺษาตฺกฺริยาย  จ  | 
 ศูนฺยตาทิสมาธีนํา  ตฺริธารฺถะ  ปริกีรฺติตะ  ||79|| 

 ปุทฺคลธรฺมไนราตฺมฺยโยะ  ปริชฺารฺถํ  ศูนฺยตา |  ตทาตฺมคฺราหาศฺรยสฺย  ปฺรหาณารฺถม-           
ปฺรณิหิตะ | ตทุปศมสฺย  สากฺษาตฺกฺริยารฺถมานิมิตฺตะ  สมาธิะ  | 

 ธรฺโมทฺทานวิภาเค  โศฺลเกา  | 

 สมาธฺยุปนิษฺตฺตฺเวน  ธรฺโมทฺทานจตุษฺฏยํ  | 
 เทศิตํ  โพธิสตฺตฺเวภยะ  สตฺตฺวานํา  หิตกามฺยยา  ||80|| 

 ตตฺร  สรฺวสํสฺการา  อนิตฺยาะ  สรฺวสํสฺการา  ทุะขา  อิตฺยปฺรณิหิตสฺย  สมาเธรูปนิษทฺภา
เวน  เทศิตํ  | สรฺวธรฺมา  อนาตฺมาน  อิติ  ศูนฺยตายาะ |  ศานฺตํ  นิรฺวาณมิติ  อานิมิตฺตสฺย   สมาเธะ  | กะ  
ปุนรนิตฺยารฺโถ  ยาวจฺฉานฺตารฺถะ  อิตฺยาห  | 

 อสทรฺโถ’วิกลฺปารฺถะ  เอว  จ| 
 วิกลฺโปปศมารฺถศฺจ  ธีมตํา  ตจฺจตุษฺฏยมฺ  ||81|| 

 โพธิสตฺตฺวานามสทรฺโถ’นิตฺยารฺถะ | ยนฺนิตฺยํ นาสฺติ ตทนิตฺยํ เตษํา ยตฺปริกลฺปตลกฺษณมฺ |
อภูตวิกลฺปารฺโถ  ทุะขารฺโถ  ยตฺปรตนฺตฺรลกฺษณํ |  ปริกลฺปมาตฺรารฺโถ’นาตฺมารฺถะ | เอวศพฺเทนาว-
ธารณํ  ปริกลฺปต  อาตฺมา  นาสฺติ  ปริกลฺปมาตฺรํ  ตฺวสฺตีติ  ปริกลฺปตลกฺษณสฺยาภาวารฺโถ’นาตฺมารฺถ  
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อิตฺยุกฺตํ ภวติ | วิกลฺโปปศมารฺถะ ศานฺตารฺถะ ปรินิษฺปนฺนลกฺษณํ นิรฺวาณํ | กฺษณภงฺคารฺโถ’ปฺย-        
นิตฺยารฺโถ  เวทิตฺวฺยะ  ปรตนฺตฺรลกฺษณสฺย |  อตสฺตตฺปฺรสาธนารฺถํ  กฺษณิกตฺววิภาเค  ทศ  โศฺลกาะ  | 

 อโยคาทฺเธตุโตตฺปตฺเตรฺวิโรธาตฺสฺวยมสฺถิเตะ  | 
 อภาวาลฺลกฺษไณกานฺตฺยาทนุวฺฤตฺเตรฺนิโรธตะ  ||82 
 ปริณาโมปลพฺเธศฺจ  ตทฺเธตุตฺวผลตฺวตะ  | 
 อุปาตฺตตฺวาธิปตฺวา[ตฺยา]จฺจ  ศุทฺธสตฺตฺวานุวฺฤตฺติตะ  ||83| 

 ตตฺร  กฺษณิกํ  สรฺวํ  สํสฺกฺฤตมิติ  ปศฺจาทฺวจนาทิยํ  ปฺรติชฺา  เวทิตวฺยา |  ตตฺปุนะ กถํ  สิธฺ
ยติ |   กฺษณิกตฺวมนฺตเรณ  สํสฺการาณํา  ปฺรวฺฤตฺเตรโยคาตฺ  |  ปฺรพนฺเธน  หิ  วฺฤตฺติะ ปฺรวฺฤตฺติะ |  สา             
จานฺตเรณ  ปฺรติกฺษณมุตฺปาทนิโรเธา  น  ยุจฺยเต |  อถ  กาลานฺตรํ  สฺถิตฺวา  ปูรฺโวตฺตรนิโรโธตฺปาทตะ  
ปฺรพนฺเธเนษฺยเต  วฺฤตฺติะ |  ตทนนฺตรํ  ปฺรวฺฤตฺติรฺน  สฺยาตฺ  ปฺรพนฺธาภาวาตฺ | ไนว โจตฺปนฺนสฺย วินา 
ปฺรพนฺเธน กาลานฺตรํ ภาโว ยุจฺยเต |  กึ การณํ เหตุต อุตฺปตฺติะ | เหตุโต หิ สรฺวํ สํสฺกฺฤตมุตฺปทฺยเต   
ภวตีตฺยรฺถะ |  ตทฺยทิ  ภูตฺวา  ปุนรุตฺตรกาลํ  ภวติ  ตสฺยาวศฺยํ  เหตุนา ภวิตวฺยํ | วินา เหตุนา อาทิต อิวา
[เอวา] ภาวาตฺ | น  จ  ตตฺเตไนว  เหตุนา  ภวิตุมรฺหติ  ตสฺโยปยุ[ภู]กฺตเหตุกตฺวาตฺ | น จานฺโย           
เหตุ รุปลภฺ ย เต  | ตสฺมาตฺปฺ รติ กฺษณมวศฺ ยํ  ปู รฺ วฺ เหตุ กมนฺ ยทฺ ภวตีติ  เ วทิตวฺ ยํ  | เ อวํ  วิน า                           
ปฺรพนฺเธโนตฺปนฺนสฺย  กาลานฺตรํ  ภาโว  น  ยุจฺยเต  | 

 อถาปฺเยวมิษฺเยต โนตฺปนฺนํ ปุนรุตฺปทฺยเต ยทรฺถํ เหตุนา ภวิตวฺยํ สฺยาทุตฺปนฺนํ ตุ กาลานฺต
เรณ  ปศฺจานฺนิรุธฺยเต  โนตฺปนฺนมาตฺรเมเวติ |  ตตฺปศฺจาตฺเกน  นิรุธฺยเต |  ยทฺยุตฺปาทเหตุไนว  ตทยุกฺตํ 
|  กึ  การณมฺ |   อุตฺปาทนิโรธโยรฺวิโรธาตฺ  |  น  หิ  วิโรธโยสฺตุลฺโย  เหตุรุปลภฺยเต  |  ตทฺยถา  
ฉายาตปโยะ  ศีโตษฺณโยศฺจ |  กาลานฺตรนิโรธสฺไยว  จ  วิโรธาตฺ  |  เกน  วิโรธาตฺ |   อาคเมน  จ  |  
ยทุกฺตํ  ภควตา  |  มาโยปมาสฺเต  ภิกฺโษ สํสฺการา อาปายิกาสฺตาวตฺกาลิกา อิตฺวรปฺรตฺยุปสฺถายิตะ อิติ  | 
มนสฺกาเรณ  จ  โยคินํา  |  เต  หิ  สํสฺการาณามุทยวฺยเยา  มนสิกุรฺวนฺตะ  ปฺรติกฺษณํ  เตษํา  นิโรธํ  ปศฺ
ยนฺติ  |  อนฺยถา  หิ  เตษามป  นิรฺวิทฺวิราควิมุกฺตโย  น  สฺยุรฺยถานฺเยษํา  มรณกาลาทิษุ  นิโรธํ ปศฺยตํา | 
ยทิ  โจตฺปนฺนะ  สํสการะ กาลานฺตรํ ติษฺเตฺ ส สฺวยเมว วา ติษฺเตฺสฺวยเมว  สฺถาตุ สมรฺถะ | สฺถิติการ
เณน วา เกนจิตฺ |  สฺวยํ  ตาวทวสฺถานมยุกฺตํ  |  กึ  การณํ | ปศฺจาตฺสฺวยมสฺถิะเตะ | เกน  วา  โส’นฺเต  ปุ
นะ  สฺถาตุ น  สมรฺถะ |  สฺถิติการเณนาป  น  ยุกฺตํ  ตสฺยาภาวตฺ  |  น  หิ  ตตฺกึจิทุปลภฺยเต  |  อถาป  สฺ
ยาทฺวินาป    สฺถิติการเณน  วินาศการณาภาวาตฺ  อวติษฺเต  |  ลพฺเธ  ตุ  วินาศการเณ  ปศฺจาทฺวินศฺยติ  
อคฺนิเมว     ศฺยามเตติ |   ตทยุกฺตํ,  ตสฺยาภาวาตฺ  |  น  หิ  วินาศการณํ  ปศฺจาทป  กึจิทสฺติ  |  อคฺนินาป  
ศฺยามตา  วินศฺยตีติ  สุปฺรสิทฺธํ  [น  ปฺรสิทฺธํ,] |  วิสทฺฤโศตฺปตฺเตา  ตุ  ตสฺย  สามถฺรฺยํ  ปฺรสิทฺธํ  |  ตถา  
หิ  ตตฺสํพนฺธาตฺ  ศฺยามตายาะ  สํตติรฺวิสทฺฤศี  คฺฤหฺยเต  น  ตุ  สรฺวไถวาปฺรวฺฤตฺติะ  |  อปามป                
กฺวาถฺยมานานามคฺนิสมฺพนฺธาทลฺปตรตโมตฺปตฺติโต’ติมานฺทฺยาทนฺเต  ปุนรนุตฺปตฺติรฺคฺฤหฺยเต  |  น  ตุ  
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สกฺฤเทวาคฺนิสํพนฺธาตฺตทภาวะ  |  ไนว  โจตฺปนฺนสฺย  กสฺยจิท[ตฺ]  สฺถานํ  ยุชฺยเต  |  ลกฺษไณกานฺตฺ
ยาตฺ  |  ไอกานฺติกํ   หฺเยตตฺสํสฺกฺฤตลกฺษณมุกฺตํ   ภควตา   ยทุต   สํสฺกฺฤตสฺยานิตฺยตา |  ตทฺยทิ       
โนตฺปนฺนมาตฺรํ  วินศฺเยตฺ  |  กํจิตฺกาลมสฺยานิตฺยตา  น  สนฺยาทิติ  อไนกานฺติกนิตฺยตาลกฺษณํ             
ปฺรสหฺ[ชฺย]เต  |  อถาป  สฺยาตฺปฺรติกฺษณมปูรฺโวตฺปตฺเตา  ตเทเวทมิติ  ปฺรตฺยภิชฺานํ  น สฺยาทิติ |     
ตทฺภวตฺเยว  สาทฺฤศฺยสฺย  อนุวฺฤตฺเตรฺมายาการ ป[ผ]ลกวตฺ |  สาทฺฤศฺยาตฺตทฺพุทฺธิรฺน  ตทฺภาวาทิติ  |  
กถํ  คมฺยเต |   นิโรธตะ |  น  หิ  ตไถวาวสฺถิตสฺยานฺเต  นิโรธะ  สฺยาทาทิกฺษณนิรฺวิศิษฺฏตฺวาตฺ |        
ตสฺมานฺน  ตตฺตเทเวตฺยวธารฺยเต  อนฺเต  ปริณาโมปลพฺเธศฺจ  |  ปริณาโม  หิ  นามานฺยถาตฺวํ  |  ตทฺยทิ  
นาทิต  เอวารพฺธํ  ภเวทาธฺยาตฺมิกพาหฺยานํา  ภาวานามนฺเต  ปริณาโม  โนปเยต | ตสฺมาทาทิต          
เอวานฺยถาตฺวมารพฺธํ  ยตฺกฺรเมณาภิวรฺธมานมนฺเต  วยกฺติมาปทฺยเต   กฺษีรสฺเยว  ทธฺยวสฺถายํา | ยาวตฺตุ  
ตทนฺยถาตฺวํ  สูกฺษฺมตฺวานฺน  ปริจฺฉิทฺยเต |  ตาวตฺสาทฺฤศฺยานุวฺฤตฺเตสฺตเทเวทมิมิ[ติ]  ชฺายต  อิติ  
สิทฺธํ  |  ตตศฺจ  ปฺรติกฺษณมนฺยถาตฺวาตฺ  |  กฺษณิกตฺวํ  ปฺรสิทฺธํ |  กุตศฺจ  ปฺรสิทฺธํ | ตทฺเธตุตฺวผลตฺวตะ |  
กฺษณิกเหตุตฺวาตฺ  |  กฺษณิกผลตฺวาจฺเจตฺยรฺถะ  | 

กฺษณิกํ  หิ  จิตฺตํ  ปฺรสิทฺธํ  ตสฺย  จานฺเย  สํสฺการาศฺจกฺษุรูปาทโย  เหตุตะ |  ตสฺมาตฺเต’ป  
กฺษณิกา  อิติ  สิทฺธํ  |  น  ตฺวกฺษณิกาตฺ  กฺษณิกํ  ภวิตุมรฺหติ  ยถา  นิตฺยาทนิตฺยมิติ  |  จิตฺตสฺย  ขลฺวป  
สรฺเว  สํสฺการาะ  ผลํ  |  กถมิทํ  คมฺยเต | อุปาตฺตตฺวาทาธิปตฺยาจฺฉุทฺธสตฺตฺวานุวฺฤตฺติตศฺจ |  จิตฺเตน  หิ  
สรฺเว  สํสฺการาศฺจกฺษุราทยะ สาธิษฺานา  อุปาตฺตาะ  สหสํมูรฺฉนาะ ตทนุคฺรหานุวฺฤตฺติตะ | ตสฺมาตฺเต  
จิตฺตสฺย  ผลํ  |  จิตฺตสฺย  จาธิปตฺยํ  สํสฺกาเรษุ  |  ยโถกฺตํ  ภควตา  |  จิตฺเตนายํ  โลโก  นียเต  จิตฺเตน  
ปริกฺฤษฺยเต  จิตฺตสฺโยตฺปนฺนสฺโยตฺปนฺนสฺย  วเศ  วรฺตเต  อิติ | ตถา  วิชฺานปฺรตฺยยํ  นาม รูปมิตฺยุกฺตํ |   
ตสฺมาจฺจิตฺตสฺย  ผลํ | ศุทฺธจิตฺตานุวฺฤตฺติตศฺจ | ศุทฺธํ  หิ  โยคินํา  จิตฺตํ  สํสฺการา  อนุวรฺตนฺเต | ยโถกฺตํ |    
ธฺยายี  ภิกฺษุะ  ฤทฺธิมําศฺจิตฺตวเศ  ปฺราปฺต  อิมํ  ทารุสฺกนฺธํ  สเจตฺ  สุวรฺณมธิมุจฺยเต  ตทปฺยสฺย  ตไถว  
สฺยาทิติ | ตสฺมาทป จิตฺตผลํ สํสฺการาะ | สตฺตฺวานุวฺฤตฺติตศฺจ ตถา หิ ปาปการิษุ สตฺตฺเวษุ พาหฺยา ภาวา  
หีนา  ภวนฺติ |  ปุณฺยการิษุ  จ  ปฺรณีตาะ |  อตสฺตจฺจิตฺตานุวรฺตนาตฺ  จิตฺตผลตฺวํ  สํสฺการาณํา  สิทฺธํ |  
ตตศฺจ  เตษํา  กฺษณิกตฺวํ  | น หิ  กฺษณิกสฺยากฺษณิกํ  ผลํ  ยุธฺยเต  ตทนุวิธายิตฺวาตฺ  | เอวํ  ตาวทวิเศเษณ  
สํสฺการาณํา  กฺษณิกตฺวํ  ทฺวาภฺยํา  โศฺลกาภฺยํา  สาธิตมฺ  | 

อาธฺยาตฺมิกานํา  ปุนะ  สาธนารฺถํ  ปฺจ  โศฺลกา  เวทิตวฺยาะ  | 

 อาทฺยสฺตรตเมนาป  จเยนาศฺรยภาวตะ  | 
 วิการปริปากาภฺยํา  ตถา  หีนวิศิษฺฏตะ  ||84|| 
 ภาสฺวราภาสฺวรตฺเวน  เทศานฺตรคเมน  จ | 
 สพีชาพีชภาเวน  ปฺรติพีมฺเพน  โจทยะ  ||85|| 
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 จตุริทศวิโธตฺปตฺเตา  เหตุมานวิเศษตะ  | 
 จยายา[ปา]รฺถาทโยคาจฺจ  อาศฺรยติว  อสํภวาตฺ  ||86|| 
 สฺถิตสฺยาสํภวาทนฺเต  อาทฺยนาศาวิการตะ | 
 ตถา  หีนาวิศิษฺฏตฺเว  ภาสฺวราภาสฺวเร’ป  จ  ||87|| 
 คตฺยภาวาตฺสฺถิตาโยคาจฺจรมตฺว  อสํภวาตฺ  | 
 อนุวฺฤตฺเตศฺจ  จิตฺตสฺย  กฺษณิกํ  สรฺวสํสฺกฺฤตมฺ  ||88|| 

 อาทฺยสฺตรตเมนาป  ยาวตฺกฺษณิกํ  สรฺวสํสฺกฺฤตมิติ | กถเมษาเมภิะ  กฺษณิกตฺวํ  สิทธฺยติ | 
อาธฺยาตฺมิกานํา  หิ  สํสฺการาณํา  จตุรฺทศวิธ  อุตฺปาทะ  | อาทฺย  อุตฺปาโท  ยาวตฺปฺรถมต  อาตฺมภาวา-
ภินิรฺวฺฤตฺติะ |  ตรตเมน  ยะ  ปฺรถมชนฺมกฺษณาทูธฺรฺวํ |  จเยน  ย  อาหารสฺวปฺนพฺรหฺมจรฺยา-     
สมาปตฺตฺยุปจเยน  |  อาศฺรยภาวตะ  ยศฺจกฺษุรฺวิชฺานาทีนํา  จกฺษุราทิภิราศฺรไยะ |  วิกาเรณ  โย  รา
คาทิภิรฺวรฺณาทิวิปริณามตะ  |  ปริปาเกน  โย  ครฺภพาลกุมารยุวมธฺยมวฺฤทฺธาวสฺถาสุ  |  หีนตฺเวน  
วิศิษฺฏตฺเวน จ โย ทุรฺคเตา  [สุคเตา?]  โจตฺปทฺยมานานํา  ยถากฺรมํ  |  ภาสฺวรตฺเวน โย นิรฺมิตกาเมษุ  
ปรนิรฺมิตกาเมษุ  รูปารูปฺเยษุ  โจปปนฺนานํา  จิตฺตมาตฺราธีนตฺวาตฺ  |  อภาสฺวรตฺเวน  ยสฺตทนฺยตฺโรป-         
ปนฺนานํา | เทศานฺตรคมเนนโย’นฺยเทโศตฺปาทนิโรเธ’นฺยเทโศตฺปาทะ | สพีชตฺเวน โย’หรฺตศฺจรมานฺ  
สฺกนฺธานฺวรฺชยิตฺวา | อพีชตฺเวน ยสฺเตษาเมวารฺหตศฺจรเมษํา | ปฺรติพิมฺพตฺเวน โย อษฺฏวิโมกฺษธฺยายินํา  
สมาธิวเศน ปฺรติพิมฺพานํา[ขฺยานํา]  สํสฺการาณามุตฺปาทะ | เอตสฺยํา จตุรฺทศวิธายามุตฺปตฺตาวาธฺยาตฺมิ-
กานํา สํสฺการาณํา กฺษณิกตฺวํ เหตุมานวิเศษาทิภิะ การไณรฺเวทิตวฺยมฺ | อาทฺโยตฺปาเท ตาวตฺ            
เหตุตฺววิเศษาตฺ | ยทิ หิ ตสฺย เหตุตฺเวน วิเศโษ น สฺยาตฺ  ตทุตฺตรายาะ สํสฺการปฺรวฺฤตฺเตรุตฺตโรตฺตร-
วิเศโษ  โนปลภฺเยต  เหตฺววิเศษาตฺ  |  วิเศเษ  จ  สติ  ตทุตฺตเรภฺยสฺตสฺยานฺยตฺวาตฺ  กฺษณิกตฺวสิทฺธิะ | 
ตรตโมตฺปาเท  มานวิเศษาตฺ  | มานํ  ปฺรมาณมิตฺยรฺถะ | น หิ ปฺรติกฺษณํ วินา’นฺยตฺเวน ปริมาณวิเศโษ  
ภเวตฺ | อุปจโยตฺปาเท  จยาปาถฺรฺยาตฺ  |  อุปสฺตมฺโภ  หิ  จยะ |  ตสฺยาปารฺถฺยํ  สฺยาทนฺตเรณ  กฺษณิกตฺวํ  
ตไถวาวสฺถิตตฺวาตฺ  |  อโยคาจฺโจปจยสฺไยว  |  น  หิ ปฺรติกฺษณํ วินา ปุษฺฏตโรตฺปตฺตฺยา ยุชฺเยโตปจยะ |  
อาศฺรยภาเวโนตฺปตฺตาวาศฺริตตฺวาสํภวาตฺ  |  น  หิ  ติษฺตฺยาศฺรเย  จ  ตทาศฺริตสฺยานวสฺถานํ  ยุชฺยเต | 
ยาเน  ติษฺติ  ตทารูฒานวสฺถานวทนฺยถา  หฺยาศฺรยตฺวํ  น สํภเวตฺ |  วิกาโรตฺปตฺเตา  ปริปาโกตฺปตฺเตา  
จ  สฺถิตสฺยาสํภวาตฺ  |  อาทฺยนาศาวิการตะ  |  น  หิ  ตถาสฺถิตสฺไยว  ราคาทิภิรฺวิการะ  สํภวติ  |  น  
จาวสฺถานฺตเรษุ  ปริปาก  อาทาววินาเศ  สตฺยนฺเต  วิการาภาวาตฺ  |  ตถา  หีนวิศิษฺโฏตฺปตฺเตา  
กฺษณิกตฺวํ  เวทิตวฺยํ  ยถา  วิการปริปาโกตฺปตฺเตา | น  หิ  ตถาสฺถิเตษฺเวว สํสฺกาเรษุ กรฺมวาสนา วฺฤตฺตึ  
ลภเต ยโต ทุรฺคเตา วา สฺยาทุตฺปตฺติะ สุคเตา วา | กฺรเมณ หิ สํตติปริณามวิเศษาตฺ วฺฤตฺติลาโภ ยุชฺยเต |  
ภาสฺวรภาสฺวเร’ป  โจตฺปาเท  ตไถว  กฺษณิกตฺวํ  ยุชฺยเต |  ภาสฺวเร  ตาวตฺ  ตถาสฺถิตสฺยาสํภวาตฺ        
จิตฺตาธีนวฺฤตฺติตายาะ |  อภาสฺวเร’ป  จาเทา  วินาศมนฺตเรณานฺเต  วิการาโยคาตฺ  | 
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เทศานฺตรคมเนโนตฺปตฺเตา  คตฺยภาวาตฺ  |  น  หิ  สํสฺการาณํา เทศานฺตรสํกฺรานฺติลกฺษณา  
คติรฺนาม กาจิตฺ กฺริยา ยุชฺยเต | สา หฺยุตฺปนฺนา วา สํสฺการํ เทศานฺตรํ คมเยทนุตฺปนฺนา วา | ยทฺยุตฺปนฺนา    
เตน  คติกาเล  น  กํจิทฺคต  อิติ  สฺถิตสฺไยว  คมนํ  โนปปทฺยเต  |  อถานุตฺปนฺนา เตนาสตฺยํา  คเตา  คต  
อิติ  น  ยุชฺยเต  |  สา  จ  กฺริยา  ยทิ  ตทฺเทศสฺถ  เอว  สํสฺกาเร  การิตฺรํ  กโรติ  น  ยุชฺยเต |  สฺถิตสฺยานฺย
เทศาปฺราปฺเตะ | อถานฺยเทศสฺเถ น ยุชฺยเต | วินา กฺริยยานฺยเทศาปฺราปฺเตะ | น จ กฺริยา ตตฺร วา อนฺยตฺร  
วา  เทเศ  สฺถิตา  สํสฺการาทนฺโยปลภฺยเต  |  ตสฺมานฺนาสฺติ  สํสฺการาณํา  เทศานฺตรสํตตฺยุตฺปาทาทนฺยา  
คติะ | ตทภาวาจฺจ  สิทฺธํ  กฺษณิกตฺวํ | เทศานฺตรนิรนฺตโรตฺปตฺติลกฺษณา  คติรฺวิภวทฺภิะ  การไณรฺ
เวทิตวฺยา | อสฺติ  จิตฺตวเศน  ยถา จงฺกฺรมณาทฺยวสฺถาสุ | อสฺติ  ปูรฺวกรฺมาเวเธน  ยถานฺตราภวะ  |  
อสฺตฺยภิธาต[อสฺตฺยากฺษิปฺต]วเศน  ยถา  กฺษิปฺตสฺเยโษะ | อสฺติ สํพนฺธวเศน ยถา ยานนทีปฺลวารูฒานํา |  
อสฺติ โนทนวเศน ยถา วายุเปฺรริตานํา ตฺฤณาทีนามฺ | อสฺติ สฺวภาววเศน ยถา วาโยสฺติรฺยคฺคมน-       
มคฺ เนรู ธฺ รฺวํ   ชฺวลนมปา   นิมฺ เน   สฺยนฺทนํ   |  อสฺตฺยนุภาเวน   ยถา  มนฺโตฺรษธานุภาเวน   |                    
เกษําจิทยสฺกานฺตานุภาเวนายสํา |  ฤทฺธฺยนุภาเวน  ฤทฺธิมตํา  |  สพีชาพีชภาเวโนตฺปตฺเตา  กฺษณิกตฺวํ  
เวทิตวฺยํ  สฺถิตาโยคาจฺจรมาสํภวาจฺจ | น หิ ปฺรติกฺษณํ  เหตุภาวมนฺตเรณ  ตถาสฺถิตสฺยานฺยสฺมินฺกาเล  
ปุนรฺพีชภาโว  ยุ ชฺย เต  | นิ รฺพีชตฺวํ  วา  จรเม  กฺษเณ  | น  จ  ศกฺยํ  ปู รฺวํ  สพีชตฺวํ  จรเม  กฺษเณ                      
นิรฺพีชตฺวมภฺยุปคนฺตุ |  ตทภาเว  จรมตฺวาสํภวาตฺ  |  ตถา  หิ จรมตฺวเมว น สํภวติ | ปฺรติพิมฺโพตฺปตฺเตา  
กฺษณิกตฺวํ  จิตฺตานุวฺฤตฺติโต  เวทิตวฺยํ |  ปฺรติกฺษณํ  จิตฺตวเศน  ตทุตฺปาทาตฺ  |  เอกานฺตาตฺ[เอวํ  ตาวตฺ]  
สาธิตมาธฺยาตฺมิกํ  สรฺวสํสฺกฺฤตํ กฺษณิกมิติ  | 

พาหฺยสฺเยทานี  กฺษณิกตฺวํ  ตฺริภิะ  โศฺลไกะ  สาธยติ  | 

 ภูตานํา  ษฑฺวิธารฺถสฺย  กฺษณิกตฺวํ  วิธียเต  | 
 โศษวฺฤทฺเธะ  ปฺรกฺฤตฺยา  จ  จลตฺวาทฺ  วฺฤทฺธิหานิตะ  ||89|| 
 ตตฺสํภวาตฺปฺฤถิวฺยาศฺจ  ปริณามจตุษฺฏยาตฺ  | 
 วรฺณคนฺธรสสฺปรฺศตุลฺยตฺวาจฺจ  ตไถว  ตตฺ  ||90|| 
 อินฺธนาธีนวฺฤตฺติตฺวาตฺตารตมฺโยปลพฺธิตะ  | 
 จิตฺตานุวฺฤตฺเตะ  ปฺฤจฺฉาตะ  กฺษณิกํ  พาหฺยมปฺยตะ  ||91|| 

กึ ปุนสฺตทฺพาหฺยํ | จตฺวาริ มหาภูตานิ | ษฑฺวิธศฺจารฺถะ | วรฺณคนฺธรสสฺปรฺศศพฺทา               
ธรฺมายตนิกํ  จ  รูปมฺ  | อโต  ภูตานํา  ษฑฺวิธารฺถสฺย  จ  กฺษณิกตฺวํ  วิ ธีย เต  | กถํ  วิ ธีย เต  | อปา                 
ตาวจฺโฉษวฺฤทฺเธะ |  อุตฺสสรสฺตฏาคาทิษฺวปา กฺรเมณ  วฺฤทฺธิะ  โศษศฺโจปลภฺยเต  |  ตจฺโจภยมนฺตเรณ           
ปฺรติกฺษณํ  ปริณามํ น สฺยาตฺปศฺจาทฺวิเศษการณาภาวาตฺ | วาโยะ ปฺรกฺฤตฺยา จลตฺวาทฺ วฺฤทฺธิหานิตศฺจ |  
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น  หฺยวสฺถิตสฺย  จลตฺวํ  สฺยาตฺตตสฺยภาวาทิติ[คตฺยภาวาทิติ]  ปฺรสาธิตเมตตฺ  |  น  จ  วฺฤทฺธิหาเสา   
ตไถวาวสฺถิตตฺวาตฺ  | ปฺฤถิวฺยาสฺตตฺสํภวาตฺ  ปริณามจตุษฺฏยาจฺจ | ตจฺฉพฺเทนาปศฺจ คฺฤหฺยนฺเต วายุศฺจ  |  
อทฺภฺโย  หิ  วายุสหิตาภฺยะ  ปฺฤถิวี  สํภูตา  วิวรฺตกาเล |  ตสฺมาตฺตตฺผลตฺวาตฺ  สาป  กฺษณิกา เวทิตวฺยา |  
จตุรฺวิธศฺจ  ปริณามะ  ปฺฤถิวฺยา  อุปลภฺยเต  | กรฺมกฺฤตะ  สตฺตฺวานํา  กรฺมวิเศษาตฺ | อุปกฺรมกฺฤตะ    
ปฺรหาทิภิะ | ภูตกฺฤโต’คฺนฺยาทิภิะ | กาลกฺฤตะ  กาลานฺตรปริณามตะ[วาสตะ]  |  ส  จานฺตเรณ            
ปฺรติกฺษณมนฺโยตฺปตฺตึ น  ยุชฺยเต  วินาศการณาภาวาตฺ  |  วรฺณคนฺธรสสฺปรฺศานํา  ปฺฤถิวฺยาทิภิสฺตุลฺย-
การณตฺวาตฺ  ตไถว  กฺษณิกตฺวํ  เวทิตวฺยํ | เตชสะ  ปุนะ  กฺษณิกตฺวมินฺธนาธีนวฺฤตฺติตฺวาตฺ  |   
  น  หิ  เตชสฺยุตฺปนฺเน  เตชะ  สโหตฺปนฺนมินฺธนํ  ตไถวาวติษฺเต  |  น  จ  ทคฺเธนฺธนํ  เต
ชะ  สฺถาตุ  สมรฺถํ | มา  ภูทนฺเต’ปฺยนินฺธนสฺยาวสฺถานมิติ  |  โศฺลกพนฺธานุโรธาทฺวรฺณาทีนํา  ปูรฺวม
ภิธานํ  ปศฺจาตฺเตชสะ |  ศพฺทะ  ปุนรฺโย’ป  กาลานฺตรมุปลภฺยเต  ฆณฺฏาทีนํา  ตสฺยาป  กฺษณิกตฺวํ  
เวทิตวฺยํ  ตารตมฺโยปลพฺเธะ |  น  หฺยสติ  กฺษณิกตฺเว  ปฺรติกฺษณมนฺทตรตโมปลพฺธิะ  สฺยาตฺ | ธรฺมายต
นิกสฺยาป  รูปสฺย  กฺษณิกตฺวํ  ปฺรสิทฺธเมว  จิตฺตานุวฺฤตฺเตรฺยถา  ปูรฺวมุกฺตํ  |  ตสฺมาทฺพาหฺยมป  กฺษณิกํ  
ปฺรสิทฺธํ | ปฺฤจฺฉฺรยเต  ขลฺวป  สรฺวสํสฺการาณํา  กฺษณิกตฺวํ  สิธฺยติ   กถํ  กฺฤตฺวา | อิทํ  ตาวทยมกฺษณิ
กวาที  ปฺรษฺฏวฺยะ | กสฺมาทฺภวานนิตฺยตฺวภิจฺฉติ น [?]  สํสฺการาณํา  กฺษณิกตฺวํ  เนจฺฉตีติ |   ยทฺเยวํ  
วเทตฺ            ปฺรติกฺษณมนฺย[นตฺย]ตฺวสฺยาคฺรหณาทิติ  ส  อิทํ  สฺยาทฺวจนียะ  | ปฺรสิทฺธกฺษณิก
ภาเวษฺวป  ปฺรทีปาทิษุ  นิศฺจลาวสฺถายํา ตทคฺรหณาทกฺษณิกตฺวํ กสฺมานฺเนษฺยเต | ยทฺเยวํ วเทตฺ 
ปูรฺววตฺปศฺจาทคฺรหณาทิติ |  ส  อิทํ สฺยาทฺวจนียะ | สํสฺการาณามป กสฺมาเทวํ เนษฺยเต | ยทฺเยวํ วเทตฺ 
วิลกฺษณตฺวาตฺ ปฺรทีปา-ทิตทนฺยสํสฺการาณามิติ | ส อิทํ สฺยาทฺวจนียะ | ทฺวิวิธํ หิ ไวลกฺษณฺยํ สฺวภาว
ไวลกฺษณฺยํ                   วฺฤตฺติไวลกฺษณฺยํ  จ |  ตทฺยทิ  ตาวตฺ  สฺวภาวไวลกฺษณฺยมภิเปฺรตมต เอว 
ทฺฤษฺฏานฺตตฺวํ ยุชฺยเต | น  หิ  ตตฺสฺวภาว เอว ตสฺย ทฺฤษฺฏานฺโต ภวติ ยถา ปฺรทีปะ ปฺรทีปสฺย เคารฺวา 
โคริติ | อถ วฺฤตฺติไวลกฺษณฺยมต  เอว  ทฺฤษฺฏานฺตตฺวํ  ปฺรทีปาทีนํา  ปฺรสิทฺธตฺวาตฺ  |  กฺษณิกตฺวานุวฺฤตฺ
เตะ | ปุนะ ส  อิทํ ปฺรษฺฏวฺยะ  | กจฺจิทิจฺฉสิ  ยาเน  ติษฺติ  ยานารูโฒ  คจฺเฉทิติ |   ยทิ  โน  หีติ  วเทตฺ |  
ส  อิทํ     สฺยาทฺวจนียะ |     จกฺษุราทิษุ  ติษฺตฺสุ   ตทาศฺริตํ  วิชฺานํ  ปฺรพนฺเธน  คจฺฉตีติ  น  ยุชฺยเต  |   
ยทฺเยวํ  วเทตฺ   นนุ  จ  ทฺฤษฺฏํ  วรฺติสํนิศฺริเต  ปฺรทีเป  ปฺรพนฺเธน  คจฺฉติ  วตฺรฺยา  อวสฺถานมิติ |  ส  
อิทํ         สฺยาทฺวจนียะ  |  น  ทฺฤษฺฏํ  ตตฺปฺรพนฺเธน  วตฺรฺยาะ  ปฺรติกฺษณํ  วิกาโรตฺปตฺเตริติ  |  ยทฺเยวํ  
วเทตฺ สติ  กฺษณิกตฺเว  สํสฺการาณํา  กสฺมาตฺปฺรทีปาทิว  กฺษณิกตฺวํ  น  สิทฺธมิติ |  ส  อิทํ  สฺยาทฺวจนียะ           
วิปรฺยาสวสฺตุตฺวาตฺ  |  สทฺฤศสํตติปฺรพนฺธวฺฤตฺตฺยา  หิ  กฺษณิกตฺวเมษํา  น  ปฺรชฺายเต | ยตะ  
สตฺยปฺยปราปรตฺเว  ตเทเวทมิติ วิปรฺยาโส ชายเต | อิตรถา หิ  อนิตฺยนิตฺยวิปรฺยาโส  น  สฺยาตฺตทภาเว  
สํเกฺลโศ น สฺยาตฺ  กุตะ ปุนรฺวฺยวทานมิตฺเยวํ  ปรฺยนุโยคโต’ป  กฺษณิกตฺวํ  สรฺวสํสฺการาณํา  ปฺรสิทฺธํ  | 

 ปุทฺคลไนราตฺมฺยปฺรสาธนารฺถํ  ไนราตฺมฺยวิภาเค  ทฺวาทศ  โศฺลกาะ  | 
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 ปฺรชฺปฺตฺยสฺติตยา  วาจฺยะ  ปุทฺคโล  ทฺรวฺยโต  น  ตุ  | 
 โนปลมฺภาทฺวิปรฺยาสาตฺ  สํเกฺลศาตฺ  กฺลิษฺฏเหตุตะ  ||92|| 
 เอกตฺวานฺยตฺวโต’วาจฺยสฺตสฺมาทฺโทษทฺวยาทเสา  | 
 สฺกนฺธาตฺมตฺวปฺรสงฺคาจฺจ  ตทฺทฺรวยตฺวปฺรสงฺคตะ  ||93|| 
 ทฺรวฺยสนฺ  ยทฺยวาจฺยศฺจ  วจนียํ  ปฺรโยชนํ  | 
 เอกตฺวานฺยตฺวโต’วาจฺโย  น  ยุกฺโต  นิษฺปฺรโยชนะ  ||94|| 
 ลกฺษณาลฺโลกทฺฤษฺฏาจฺจ  ศาสฺตฺรโต’ป  น  ยุชฺยเต  | 
 อินฺธนาคฺนฺโยรวาจฺยตฺวมุปลพฺเธรฺทฺวเยน  หิ  ||95|| 
 ทฺวเย  สติ  จ  วิชฺานสํภวาตฺปฺรตฺยโย  น  สะ  | 
 ไนรรฺถกฺยาทโต  ทฺรษฺฏา  ยาวนฺโมกฺตา  น  ยุชฺยเต  ||96|| 
 สฺวามิตฺเว  สติ  จานิตฺยมนิษฺฏํ  น  ปฺรวรฺตเยตฺ  | 
 ตตฺกรฺมลกฺษณํ  สาธฺยํ  สํโพโธ  พาธฺยเต  ตฺริธา  ||97|| 
 ทรฺศนาเทา  จ  ตทฺยตฺนะ  สฺวยํภูรฺน  ตฺรยาทป  | 
 ตทฺยตฺนปฺรตฺยยตฺวํ  จ  นิรฺยตฺนํ  ทรฺศนาทิกํ  ||98|| 
 อกรฺตฺฤตฺวาทนิตฺยตฺวาตฺสกฺฤนฺนิตฺยปฺรวฺฤตติตะ  | 
 ทรฺศนาทิษุ  ยตฺนสฺย  สฺวยํภูตฺวํ  น  ยุชฺยเต  ||99|| 
 ตถา  สฺถิตสฺย  นษฺฏสฺย   ปฺราคภาวาทนิตฺยตะ  | 
 ตฺฤตียปกฺษาภาวาจฺจ  ปฺรตฺยยตฺวํ  น  ยุชฺยเต  ||100|| 
 สรฺวธรฺมา  อนาตฺมานะ  ปรมารฺเถน  ศูนฺยตา  | 
 อาตฺโมปลมฺเภ  โทษศฺจ  เทศิโต  ยต  เอว  จ  ||101|| 
 สํเกฺลเศวฺยวทาเน  จ  อวสฺถาจฺเฉทภินฺนเก  | 
 วฺฤตฺติสํตานเภโท  หิ  ปุทฺคเลโนปทรฺศิตะ  ||102|| 
 อาตฺมทฺฤษฺฏิรนุตฺปาทฺยา  อภฺยาโส’นาทิกาลิกะ  | 
 อยตฺนโมกฺษะ  สรฺเวษํา  น  โมกฺษะ ปุทฺคโล’สฺติ   วา  ||103|| 

  ปุทฺคล  กิมสฺตีติ  วกฺโต  นาสฺตีติ  วกฺตวฺย  |  อาห  | 
 ปฺรชฺปฺตฺยสฺติตยา  วาจฺยะ  ปุทฺคโล  ทฺรวฺยโต  น  ตุ  | 

 ยตศฺจ  ปฺรชฺปฺติโต’สฺตีติ  วกฺตวฺโย  ทฺรวฺยโต  นาสฺตีติ  วกฺตวฺยะ |  เอวมเนกําศวาท
ปริคฺรเห  ไนวาสฺติตฺเว  โทษาวกาโศ  น  นาสฺติตฺเว  |  ส  ปุนรฺทฺรวฺยโต  นาสฺตีติ  กถํ  เวทิตวฺยะ |  
โนปลมฺภาตฺ  |  น  หิ  ส  ทฺรวฺยต  อุปลภฺยเต  รูปาทิวตฺ |  อุปลพฺธิรฺหิ  นาม  พุทฺธฺยา  ปฺรติปตฺติะ  | น จ 
ปุทฺคลํ  พุทฺธฺยา  น  ปฺรติปทฺยนฺเต  ปุทฺคลวาทินะ |  อุกฺตํ  จ ภควตา | ทฺฤษฺฏ เอว ธรฺเม อาตฺมานมุปลภ
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เต ปฺรชฺาปยตีติ   กถํ  โนปลพฺโธ  ภวติ  |   น  ส  เอวมุปลภฺยมาโน  ทฺรวฺยต  อุปลพฺโธ  ภวติ  |  กึ  
การณํ |   วิปรฺยาสาตฺ   ตถา  หฺยนาตฺมนฺยาตฺเมติ  วิปรฺยาส  อุกฺโต  ภควตา  |  ตสฺมาทฺย  เอวํ  ปุทฺคลคฺ
ราโห  วิปรฺยาสะ  สะ  |  กถมิทํ  คมฺยเต |   สํเกฺลศาตฺ  |  สตฺกายทฺฤษฺฏิเกฺลศลกฺษโณ  เหฺยษ  สํเกฺลโศ  
ยทุต  อหํ  มเมติ  |  น  จ [จา]วิปรฺยาสะ  สํเกฺลโศ  ภวิตุมรฺหติ  |  น[ส]  ไจษ  สํเกฺลศ  อิติ  กถํ  เวทิตวฺยํ 
|   กฺลิษฺฏเหตุตะ  |  ตถาหิ  ตทฺเธตุกาะ  กฺลิษฺฏา  ราคาทย  อุตฺปทฺยนฺเต  |  ยตฺร  ปุนรฺวสฺตุนิ  รูปาทิสํชฺ
เก  ปฺรชฺปฺติะ  ปุทฺคล  อิติ  ตสฺมาตฺกิเมกตฺเวน  ปุทฺคโล  วกฺตวฺยะ |  อาโหสฺวิทนฺยตฺเวน |   อาห  | 

 เอกตฺวานฺยตฺวโต’วาจฺยสฺตสฺมาทเสา  | 
 กึ  การณํ |   โทษทฺวยาตฺ  |  กตมสฺมาทฺโทษทฺวยาตฺ  | 

 สฺกนฺธาตฺมตฺวปฺรสงฺคาจฺจ  ตทฺทฺรวฺยตฺวปฺรสงฺคตะ  | 
 เอกตฺเว หิ สฺกนฺธานามาตฺมตฺวํ ปฺรสชฺยเต ปุทฺคลสฺย จ ทฺรวฺยสตฺตฺวํ | อถานฺยตฺเว ปุทฺคลสฺย  

ทฺรวฺยสตฺตฺวํ  | เอวํ  หิ  ปุทฺคลสฺย  ปฺรชฺปฺติโต’สฺติตฺวาทวกฺตวฺยตฺวํ  ยุกฺตํ  |  เตนาวฺยากฺฤตวสฺตุสิทฺธิะ |  
เย  ปุนะ  ศาสฺตุะ  ศาสนมติกฺรมฺย  ปุทฺคลสฺย  ทฺรวฺยโต’สฺติตฺวมิจฺฉนฺติ  ต  อิทํ สฺยุรฺวจนียาะ  | 

 ทฺรวฺยสนฺยทฺยวาจฺยศฺจ  วจนียํ  ปฺรโยชนํ  | 
 กึ  การณํ | 

 เอกตฺวานฺยตฺวโต’วาจฺโย  น  ยุกฺโต  นิษฺปฺรโยชนะ | 
 อถ ทฺฤษฏานฺตมาตฺราตฺ ปุทคลสฺยาวกฺตวฺยตฺวมิจฺเฉยุะ | ยถาคฺนิรินฺธนานฺนานฺโย นานนฺโย 

วกฺตวฺย อิติ | ต อิทํ สฺยุรฺวจนียาะ | 

 ลกฺษณาลฺโลกทฺฤษฺฏาจฺจ  ศาสฺตฺรโต’ป  น  ยุชฺยเต  | 
 อินฺธนาคฺนฺโยรวาจฺยตฺวมุปลพฺเธรฺทฺวเยน  หิ  | 

 เอกตฺเวนานฺยตฺเวน  จ  อคฺนิรฺหิ  นาม  เตโชธาตุรินฺธนํ  เศษาณิ   ภูตานิ  |  เตษํา  จ  ภินฺนํ  
ลกฺษณมิตฺยนฺย  เอวาคฺนิ รินฺธนาตฺ  | โลเก  จ  วินาปฺยคฺนินา  ทฺฤษฺฏมินฺธนํ  กาษฺาทิ  วินาป             
เจนฺธเนนาคฺนิริติ  สิทฺธมนฺยตฺวํ | ศาสฺเตฺร จ ภควตา น  กฺวจิทคฺนีนฺธนโยรวาจฺยตฺวมุกฺตมิตฺยยุกฺตเมตต ฺ|           
วินา ปุนรินฺธเนนาคฺนิรฺสฺตีติ กถมิทํ วิชฺายเต| อุปลพฺเธสฺตถา หิ วายุนา วิกฺษิปฺตํ ทูรมป ชฺวล ตฺปไรติ|  
อถาป สฺยาทฺวายุสฺตตฺเรนฺธนมิติ อต เอวาคฺนีนฺธนโยรนฺยตฺวมิติ สิทฺธิะ | กุตะ | ทฺวเยน  หิ  อุปลพฺเธริติ 
ปฺรกฺฤตํ  |  ทฺวยํ  หิ  ตฺโตฺรปลภฺยเต  อรฺจิรฺวายุศฺเจนฺธนตฺเวน  |  อสฺตฺเยว  ปุทฺคโล  ย  เอษ  ทฺรษฺฏา  
ยาวทฺวิชฺาตา  กรฺตา  โภกฺตา  ชฺาตา  โมกฺตา  จ | น ส ทฺรษฺฏา  ยุชฺยเต |  นาป   ยาวนฺโมกฺตา | ส  หิ  
ทรฺศนาทิสํชฺกานํา  วิชฺานานํา  ปฺรตฺยยภาเวน  วา  กรฺตา  ภเวตฺ  สฺวามิตฺเวน  วา  |  ตตฺร  ตาวตฺ  |   

 ทฺวยํ  ปฺรตีตฺย  วิชฺานสํภวาตฺปฺรตฺยโย  น  สะ  | 
กึ  การณมฺ |   ไนรรฺถกฺยาตฺ  |  น  หิ  ตสฺย  ตตฺร  กึจิตฺสามถฺรฺยํ  ทฺรษฺฏํ | 
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 สฺวามิตฺเว  สติ  วานิตฺยมนิษฺฏํ  น  ปฺรวรฺตเยตฺ  | 
 ส  หิ  วิชฺานปฺรวฺฤตฺเตา  สฺวามีภวนฺนนิ[ภวนฺนิ]ษฺฏํ  วิชฺานมนิตฺยํ  น  ปฺรวรฺตเยตฺ  |  

อนิษฺฏํ  จ  |  ไนว  ตสฺมาทุภยถาปฺยสํภวาตฺ  |  อเสา  ทฺรษฺฏา  ยาวนฺโมกฺตา  น  ยุชฺยเต | อป  ขลุ  ยทิ  
ทฺรวฺยตะ  ปุทฺคโล’สฺติ  | 

 ตตฺกรฺมลกฺษณํ  สาธฺยํ 
 ยทิ ทฺรวฺยโต’สฺติตสฺย กรฺมาปฺยุปลภฺยเต | ยถา จกฺษุราทีนํา ทรฺศนาทิลกฺษณํ จ รูปปฺรสา

ทาทิ | น  ไจวํ  ปุทฺคลสฺย |  ตสฺมานฺน  โส’สติ  ทฺรวฺยตะ  | ตสฺมึศฺจ  ทฺรวฺยต  อิษฺยมาเณ  พุทฺธสฺย  ภค
วตะ    สํโพโธ  พาธฺยเต  ตฺริธา  | 

 คมฺภีราภิสํโพธะ |  อสาธารณาภิสํโพธะ |  โลโกตฺตราภิสํโพธศฺจ  |  น  หิ  ปุทฺคลาภิสํ
โพเธ  กึจิทฺคมฺภีรมภิสํพุทฺธํ  ภวติ | น  ตีถฺรฺยาสาธารณํ | น โลกานุจิตํ | ตถา  เหฺยษ  คฺราหะ  สรฺว
โลกคมฺยะ  |  ตีถฺรฺยาภินิวิษฺฏะ |  ทีรฺฆสํสาโรจิตศฺจ  | อป  ขลุ  ปุทฺคโล  ทฺรษฺฏา  ภวนฺ  ยาวทฺวิชฺาตา  
ทรฺศนาทิษุ  สปฺรยตฺโน วา ภเวนฺนิษฺปฺรยตฺโน วา | สปฺรยตฺนสฺย วา ปุนรเสา ปฺรยตฺนะ สฺวยํภูรฺวา ภเว
ทากสฺมิกะ |  ตตฺปฺรตฺยโย  [วา?] 

 ทรฺศนาเทา  จ  ตทฺยตฺนะ  สฺวยํภูรฺน  ตฺรยาทป  | 
 ตสฺมาเทว  จ  โทษตฺรยาทฺวกฺษฺยมาณาตฺ  

 ตทฺยตฺนปฺรตฺยยตฺวํ  จ 
 เนติ  วรฺตเต  | นิษฺปฺรยตฺนสฺย  วา  ปุนะ  สตะ  สิทฺธํ  ภวติ  | 

 นิรฺยตฺนํ  ทรฺศนาทิกมฺ  | 
 อิตฺยสติ  วฺยาปาเร  ปุทฺคลสฺย  ทรฺศนาเทา  กถมเสา  ทฺรษฺฏา  ภวติ  |  ยาวทฺวิชฺาตา  |  

โทษตฺรยาทิตฺยุกฺตํ  กตมสฺมาทฺโทษตฺรยาตฺ  | 

 อกรฺตฺฤตฺวาทนิตฺยตฺวาตฺสกฺฤนฺนิตฺยปฺรวฺฤตฺติะ  | 
 ทรฺศนาทิษุ  ยตฺนสฺย  สฺวยํภูตฺวํ  น  ยุชฺยเต  || 

 ยทิ  ทรฺศนาทิษุ  ปฺรยตฺน  อากสฺมิโก  ยโต  ทรฺศนาทีนิ |  น  ตรฺหิ  เตษํา  ปุทฺคละ  กรฺเตติ  
กถมเสา  ทฺรษฺฏา  ภวติ  ยาวทฺวิชฺาตา  สติ  วากสฺมิกตฺเว  นิรเปกฺษตฺวาตฺ  น  กทาจิตฺปฺรยตฺโนน            
สฺยาทนิตฺโย  น  สฺยาตฺ  |  นิตฺเย  จ  ปฺรยตฺเน  ทรฺศนาทีนํา  ยุคปจฺจ  นิตฺยํ  จ  ปฺรวฺฤตฺติะ  สฺยาทิติ  
โทษะ  |  ตสฺมานฺน  ยุชฺยเต  ทรฺศนาทิษุ  ปฺรยตฺนสฺย  สฺวยํภูตฺวํ  | 

 ตถา  สฺถิตสฺย  นษฺฏสฺย  ปฺราคภาวาทนิตฺยตะ  | 
 ตฺฤตียปกฺษาภาวาจฺจ  ปฺรตฺยยตฺวํ  น  ยุชฺยเต  || 
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อถ ปุทฺคลปฺรตฺยยะ ปฺรยตฺนะ  สฺยาตฺ | ตสฺย ตถา สฺถิตสฺย ปฺรตฺยยตฺวํ น ยุชฺยเต | ปฺราคภา
วาตฺ |  สติ  หิ  ตตฺปฺรตฺยยตฺเว น กทาจิตฺปุทฺคโล นาสฺตีติ | กิมรฺถํ ปฺรากฺ ปฺรยตฺโน น สฺยาทฺยทา  โนตฺ
ปนนะ |  วินษฺฏสฺยาป  ปฺรตฺยยตฺวํ  น  ยุชฺยเต  ปุทฺคลสฺยานิตฺยตฺวปฺรสงฺคาตฺ  |  ตฺฤตียศฺจ   กศฺจิตฺปกฺโษ  
นาสฺติ  ยนฺน  สฺถิโต  น  วินษฺฏะ  สฺยาทิติ  |  ตตฺปฺรตฺยโย’ป  ปฺรยตฺโน  น  ยุชฺยเต  |  เอวํ  ตาวทฺยุกฺติ
มาศฺริตฺย  ทฺรวฺยตะ  ปุทฺคโล  โนปลภฺยเต  | 

 สรฺเว  ธรฺมา  อนาตฺมานะ  ปรมารฺเถน  ศูนฺยตา  | 
 อาตฺโมปลมฺเภ  โทษศฺจ  เทศิโต  ยต  เอว  จ  || 

ธรโมทฺทาเนษุ  หิ  ภควตา  สรฺเว  ธรฺมา  อนาตฺมน  อิติ  เทศิตํ  ปรมารฺถศูนฺยตายามสฺติ     
กรฺมาสฺติ วิปากะ การกสฺตุ โนปลภฺยเต ย อิมําศฺจ สฺกนฺธานฺนิกฺษิปติ อนฺยําศฺจ สฺกนฺธานฺปฺรติสํทธาติ |  
อนฺยตฺร  ธรฺมสํเกตาทิติ  เทศิตํ  |  ปฺจเกษุ ปฺจาทีนวา อาตฺโมปลมฺภ อิติ เทศิตา | อาตฺมทฺฤษฺฏิรฺภวติ  
ชีวทฺฤษฺฏิะ  นิรฺวิเศโษ  ภวติ  ตีรฺถิไกะ |  อุนฺมารฺคปฺรติปนฺโน  ภวติ  |  ศูนฺยตายามสฺย  จิตฺตํ  น  
ปฺรสฺกนฺทติ  น ปฺรสีทติ  น  สํติษฺเต  นาธิมุจฺยเต | อารฺยธรฺมา อสฺย  น วฺยวทายนฺเต | เอวมาคมโต’ป  
น  ยุชฺยเต | ปุทฺคโล’ป  หิ  ภควตา  ตตฺร  ตตฺร  เทศิตะ  | ปริชฺาตาวี  ภารหาระ ศฺรทฺธานุสารฺยาทิ- 
ปุทฺคลวฺยวสฺถานต  อิตฺยสติ  ทฺรวฺยโต’สฺติตฺเว  กสฺมาทฺเทศิตะ  | 

 สํเกฺลเศ  วฺยวทาเน  จ  อวสฺถาจฺเฉทภินฺนเก  | 
 วฺฤตฺติสํตานเภโท  หิ  ปุทฺคเลโนปทรฺศิตะ  || 

อวสฺถาภินฺเน  หิ  สํเกฺลศวฺยวทาเน  เฉทภินฺเน  จ  |  ปุทฺคลปฺรชฺปฺติมนฺตเรณ  ตทฺวตฺติเภ
ทะ  สํตานเภทศฺจ เทศยิตุ น ศกฺยะ | ตตฺร ปริชฺาสูเตฺร ปริชฺเยา ธรฺมาะ สํเกฺลศะ ปริชฺา วฺยวทานํ |   
ภารหารสูเตฺร  | ภาโร  ภาราทานํ  จ  สํเกฺลศะ  |  ภารนิกฺเษปณํ  วฺยวทานํ | ตโยรฺวฺฤตฺติเภทะ               
สํตานเภทศฺจานฺตเรณ  ปริชฺาตาวิภารหารปุทฺคลปฺรชฺปฺตึ  น  ศกฺเยต  เทศยิตุ ฺ | โพธิปกฺษาศฺจ  ธรฺมา  
พหุธาวสฺถาะ ปฺรโยคทรฺศนภาวนานิษฺามารฺค วิเศษเภทตะ | เตษํา วฺฤตฺติเภทะ สํตานเภทศฺจานฺตเรณ  
ศฺรทฺธานุสารฺยาทิปุทฺคลปฺรชฺปฺตึ  น  ศกฺเยต  เทศยิตุ |  เยนาสติ  ทรวฺยโต’สฺติตฺเว ปุทฺคโล  เทศิต  
อิตฺยยมตฺร  นโย  เวทิตวฺยะ  |  อิตรถา หิ ปุทฺคลเทศนา นิษฺปฺรโยชนา ปฺราปฺโนติ | น หิ ตาวท-          
สาวาตฺมทฺฤษฏยุตฺปาทนารฺถํ  ยุชฺยเต  ยสฺมาตฺ   

 อาตฺมทฺฤษฺฏิรนุตฺปาทฺยา 
  ปูรฺวเมโวตฺปนฺนตฺวาตฺ  |  นาป  ตทภฺยาสารฺถํ  ยสฺมาทาตฺมทฺฤษฺเฏรฺ 

  อภฺยาโส’นาทิกาลิกะ  | 
 ยทิ  จาตฺมทรฺศเนน  โมกฺษ  อิตฺยเสา  เทศฺเยต  |  เอวํ  สติ  สฺยาตฺ   
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 อยตฺนโมกฺษะ  สรฺเวษํา 
  ตถา หิ สรฺเวษํา น ทฺฤษฺฏสตฺยานามาตฺมทรฺศนํ วิทฺยเต | ไนว วา โมกฺโษ’สตีติ  ปฺราปฺโนติ 
|  น  หิ  ปูรฺวมาตฺมานมนาตฺมโต  คฺฤหีตฺวา  สตฺยาภิสมยกาเล  กศฺจิทาตฺมโต  คฺฤหฺณาติ  |  ยถา  ทุะขํ  
ทุะขตะ ปูรฺวมคฺฤหีตฺวา  ปศฺจาทฺคฺฤหฺณาตีติ  ยถาปูรฺวํ  ตถา  ปศฺจาทป  โมกฺโษ  น  สฺยาตฺ |   สติ  
จาตฺมนฺยวศฺยมหํการมมการภฺยามาตฺมตฺฤษฺณยา  จานฺไยศฺจ  ตนฺนิทาไนะ  เกฺลไศรฺภวิตวฺยมิติ  อโต’ป  
โมกฺโษ  น  สฺยาตฺ  |  น  วา  ปุทฺคโล’สฺตีติ  อภฺยุปคนฺตวฺยํ  |  ตสฺมินฺหิ  สติ  นิยตเมเต  โทษาะ             
ปฺรสชฺยนฺเต  | 

 เอวเมภิรฺคุไณรฺนิตฺยํ  โพธิสตฺตฺวาะ  สมนฺวิตาะ  | 
 อาตฺมารฺถํ  จ  น  ริฺจนฺติ  ปรารฺถํ  สาธยนฺต ิ จ  ||104|| 

หฺรีธฺฤติปฺรภฺฤตีนํา  คุณานํา  สมาเสน  กรฺม  นิรฺทิษฺฏมฺ  | 
|| มหายานสูตรฺาลํกาเร  โพธิปกฺษาธิการะ[อษฺฏาทศะ] สมาปฺตะ || 
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เอโกนวึศตฺยธิการะ 

 อาศฺจรฺยวภิาเค  ตฺรยะ  โศฺลกาะ  | 

 สฺวเทหสฺย  ปริตฺยาคะ  สํปตฺเตศฺไจว  สํวฺฤเตา  | 
 ทุรฺพเลษุ  กฺษมา  กาเย  ชีวิเต  นิรเปกฺษณิะ  ||1|| 
 วีรฺยารมฺโภ  หยฺนาสฺวาโท  ธฺยาเนษุ  สุข  เอว  จ  | 
 นิษฺกลฺปนา  จ  ปฺรชฺายามาศฺจรฺยํ  ธีมตํา  ค[ม]ตํ  ||2|| 
 ตถาคตกุเล  ชนฺมลาโภ  วยฺากรณสฺย  จ  | 
 อภิเษกสฺย  จ  ปฺราปฺติรฺโพเธศฺจาศฺจรฺยมษิฺยเต  ||3|| 

อตฺร  ทฺวาภฺยํา โศฺลกาภฺยํา  ปฺรติปตฺตฺยาศฺจรฺยมุกฺตํ ปฏปารมิตา  อารภฺย  |  ทาเนน  หิ          
สฺวเทหปริตฺยาค  อาศฺจรฺยํ  ศีลสํวรนิมิตฺตมุทารสํปตฺติตฺยาคะ  |  เศษํ  คตารฺถํ  | ตฺฤตีเยน  โศฺลเกน  
ผลาศฺจรฺยมุกฺตํ จตฺวาริ โพธิสตฺตฺวผลานฺยารภฺย  ปฺรถมายามษฺฏมฺยํา  ทศมฺยํา  ตฺรีณิ  ไศกฺษาณิ  ผลานิ |  
พุทฺธภูเมา  จตุรฺถมไศกฺษมตฺร  ผลํ  | 

อนาศฺจรฺยวิภาเค  โศฺลกะ  | 

 ไวราคฺยํ  กรุณาํ  ไจตฺย  ภาวนํา  ปรมามป  | 
 ตไถว  สมจิตตฺตฺวํ  นาศจฺรฺยํ  ตาสุ  ยุกฺตตา  ||4|| 

 ตาสฺวิติ  ปารมิตาสุ  |  ไวราคฺยมาคมฺย  ทาเน  ปฺรโยโค  นาศฺจรฺยํ  |  กรุณามาคมฺย  ศีเล  
กฺษานฺเตา  จ  |  ปรมํา  ภาวนามาคมฺยาษฺฏมฺยํา  ภูเมา  นิรภิสํสฺการนิรฺวิกลฺโป  วีรฺยาทิปฺรโยโค      
นาศฺจรฺยมฺ | อาตฺมปรสมจิตฺตตามาคมฺย  สรฺวาสฺเวว  ปารมิตาสุ  ปฺรโยโค  นาศฺจรฺยมาตฺมารฺถํ  อิว  
ปรารฺเถ  เขทาภาวาตฺ  | 

 สมจิตฺตตายํา  ตฺรยะ  โศฺลกาะ  | 

 น  ตถาตฺมนิ  ทาเรษุ  สุตมิเตฺรษุ  พนฺธุษุ  | 
 สตฺตฺวานํา  ปฺรคตะ  เสฺนโห  ยถา  สตฺตฺเวษุ  ธีมตํา  ||5|| 
 อรฺถิษฺวปกฺษปาตศฺจ  ศีลสฺยาขณฺฑนา  ธฺรุวํ  | 
กฺษานฺตะิ  สรฺวตฺร  สตฺตฺวารฺถํ [สรฺวารฺถํ]  วีรฺยารมฺโภ  มหานป  ||6|| 
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 ธฺยานํ  จ  กุศลํ  นิตฺยํ  ปฺรชฺา  ไจวาวิกลฺปกา  | 
 วิชฺเยา  โพธิสตฺตฺวานํา  ตาสฺเวว  สมจิตฺตตา  ||7|| 

 เอกะ โศฺลกะ สตฺตฺเวษุ สมจิตฺตตายํา | เทฺวา ปารมิตาสุ | น หิ สตฺตฺวานามาตฺมาทิษุ เสฺน
หะ  สมตยา อนุคโต น จาตฺยนฺตํ | ตถา หฺยาตฺมานมป กทาจินฺมารยนฺติ  | โพธิสตฺตฺวานํา  ตุ  สรฺวสตฺตฺ
เวษุ  สมตยา’ ตฺยนฺตํ  จ  ปารมิตาสุ  ปุนรฺทาเน  สมจิตฺตตฺวมรฺถิษฺวปกฺษปาตาตฺ  |  ศีเล’ณุมาตฺรสฺยาป       
นิตฺยมขณฺฑนา  |  กฺษานฺติะ  สรฺวเตฺรติ  เทศกาเล  สตฺตฺเวษฺวเภทนา  |  วีรฺเย  สตฺตฺวารฺถํ[สรฺวารฺถํ]     
วีรฺยารมฺภาตฺสฺวปรารฺถํ   สมํ  ปฺรโยคาตฺสรฺวกุศลารฺถํ  จ  |  เศษํ  คตารฺถมฺ  | 

อุปการิตฺววภิาเค  โษฑศ  โศฺลกาะ  | 

 สฺถาปนา  ภาชนตฺเว  จ  ศีเลษเฺวว  จ  โรปณํ  | 
 มรฺษณา  จาปการสฺย  อรฺเถ  วฺยาปารคามิตา  ||8|| 
 อาวรฺชนา  ศามเน’สฺมึศฺเฉทนา  สํศยสฺย  จ  | 
 สตฺตฺเวษุ  อุปการิตฺวํ  ธีมตาเมตทิษฺยเต  ||9|| 

 อาภฺยํา  โศฺลกาภฺยํา  ษฑฺภิะ  ปารมิตาภิรฺยโถปการิตฺวํ  โพธิสตฺตฺวานํา  ตตฺปริทีปตํ  |  
ทาเนน  หิ  สตฺตฺวานํา  ภาชนตฺเว  สฺถาปยนฺติ  กุศลกฺริยายาะ | ธฺยาเนนาวรฺชยนฺติ ปฺรภาววิเศษโยคาต ฺ|   
เศษํ  คตารฺถํ  | เศไษะ  โศฺลไกะ  มาตฺราทิสาธมฺรฺเยโณปการิตฺวํ  ทรฺศิตมฺ  | 

 สมาศเยน  สตตฺฺวานํา  ธารยนฺติ  สไทว  เย  | 
 ชนยนฺตยฺารฺยภเูมา  จ  กุศไลรวฺรฺธยนฺติ  จ  ||10|| 
 ทุษฺกฺถตาตฺปริรกฺษนฺติ  ศฺรุตํ  วฺยุตฺปาทยนฺติ  จ  | 
 ปฺจภะิ  กรฺมภิะ  สตฺตวฺมาตฤฺกลฺปา  ชินาตฺมชาะ  ||11|| 

 สตฺตฺวานํา  มาตฺฤภูตาะ  สตฺตฺวมาตฺฤกลฺปา  |  มาตา  หิ  ปุตฺรสฺย  ปฺจวิธมุปการํ  กโรติ |          
ครฺเภณ  ธารยติ |  ชนยติ |  อาปายยติ  โปษยติ  สํวรฺธยติ |  อปายาทฺรกฺษเต |  อภิลาป  จ  ศิกฺษยติ  |   
ตตฺสาธมฺรฺเยไณตานิ  ปฺจโพธิสตฺตฺวกรฺมาณิ  เวทิตวฺยานิ | อารฺยภูมิรารฺยธรฺมา เวทิตวฺยาะ | 

 ศฺรทฺธายาะ  สรฺวสตฺตฺเวษุ  สรฺวทา  จาวโรปณาตฺ  | 
 อธิศีลาทิศิกฺษายา  วิมกฺุเตา  จ  นิโยชนาตฺ  ||12|| 
 พุทฺธาธฺเยษณตศฺไจษามาวฺฤเตศฺจ  ววิรฺชนาตฺ  | 
 ปฺจภะิ  กรฺมภิะ  สตฺตวฺปตฤฺกลฺปา  ชินาตฺมชาะ  ||13|| 
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ปตา  หิ  ปุตฺราณํา  ปฺจวิธมุปการํ  กโรติ | พีชํ  เตษามวโรปยติ |  ศิลฺป  ศิกฺษยติ |                 
ปฺรติรูไปรฺทาไรรฺนิโยชยติ |  สนฺมิเตฺรษูปนิกฺษิปติ | อนฺฤณํ กโรติ ยถา น ไปตฺฤกมฺฤณํ  ทาปฺยเต  |    
ตตฺสาธมฺรฺเยณ โพธิสตฺตฺวานาเมตานิ ปฺจ กรฺมาณิ เวทิตวฺยานิ | ศฺรทฺธา หิ สตฺตฺวานามารฺยาตฺมภาว-
ปฺรติลมฺภสฺย พีชํ | ไศกฺษาะ ศิลฺป | วิมุกฺติรฺภารฺยา วิมุกฺติปฺรีติสุขสํเวทนา[ตฺ?] พุทฺธาะ กลฺยาณมิตฺราณิ |  
อาวรณมฺฤณสฺถานมฺ | 

 อนรฺหเทศนํา  เย  จ  สตฺตวฺานํา  คูหยนฺติ  หิ  | 
 ศิกฺษาวปิตฺตึ  นินฺทนฺติ  ศํสนฺตฺเยว  จ  สํปทมฺ  ||14|| 
 อววาทํ  จ  ยจฉฺนฺติ  มารานาเวทยนฺติ  หิ  | 
 ปฺจภะิ  กรฺมภิะ  สตฺตวฺพนธฺุกลฺปา  ชินาตฺมชาะ  ||15|| 

 พนฺธโว หิ พนฺธูนํา ปฺจวิธมุปการํ กุรฺวนฺติ | คุหฺยํ คูหยนฺติ | กุเจษฺฏิตํ วิครฺหนฺติ | สุ
เจษฺฏิตํ  ปฺรศํสนฺติ |  กรณีเยษุ  สาหายฺยํ  คจฺฉนฺติ |  วฺยสนสฺถาเนภฺยศฺจ  นิวารยนฺติ  | ตตฺสาธมฺรฺเยไณ
ตานิ  โพธิสตฺตฺวานํา ปฺจ กรฺมาณิ เวทิตวฺยานิ | อนรฺเหภฺโย คมฺภีรธรฺมเทศนาวินิคูหนาตฺ ศิกฺษา-           
วิปตฺติสํปตฺตฺโยรฺยถากรฺมํ  นินฺทนาตฺปฺรสํสนาจฺจ |  อธิคมายาววาทาตฺ  มารกรฺมเวทนาจฺจ | 

 สํเกฺลเศ  วฺยวทาเน  จ  สฺวยมศฺรานฺตพุทฺธยะ  | 
 ยจฺฉนฺติ  เลากกิี  กฺฤตฺสฺนํา  สํปทํ  จาติเลากิกีมฺ  ||16|| 
 สุเข  หิเต  จาภนิฺนา [อเขทิตฺวาทภินฺนา]  เย  สทา  สุขหิไตษิณะ  | 
 ปฺจภะิ  กรฺมภิะ  สตฺตวฺมิตรฺกลฺปา  ชินาตฺมชาะ ||17|| 

 ตทฺธิ  มิตฺรํ  ยนฺมิตฺรสฺย  หิเต  จ  สุเข  จาวิปรฺยสฺตํ  |  สุขํ  โจปสํหรติ  หิตํ  จาเภทฺยํ  จ  ภว
ติ  |  หิตสุไขษิ  จ  นิตฺยํ | ตถา  โพธิสตฺตฺวาะ  สตฺตฺวานํา  ปฺจภิะ  กรฺมภิรฺมิตฺรกลฺปา  เวทิตวฺยาะ |  
เลากิกี  หิ  สํปตฺ  สุขํ |  ตยา  สุขานุภวาตฺ  |  โลโกตฺตรา  หิตํ |  เกฺลศวฺยาธิปฺรติปกฺษตฺวาตฺ  | 

 สรฺวโททฺยมวนฺโต  เย  สตฺตวฺานํา  ปริปาจเน  | 
 สมฺยคฺนิรฺยาณวกฺตาระ  กฺษมา  วิปฺรติปตฺตษิุ  ||18|| 
 ทฺวยสํปตฺติทาตารสฺตทุปาเย  จ  โกวิทาะ  | 
 ปฺจภะิ  กรฺมภิะ  สตฺตวฺทาสกลฺปา  ชินาตฺมชาะ  ||19| 

 ทาโส  หิ  ปฺจภิะ  กรฺมภิะ  สมฺยคฺ  วรฺตเต  |  อุตฺถานสํปนฺโน  ภวติ | กฺฤตฺเยษุ  อวิสํวาท
โก  ภวติ |  กฺษโม  ภวติ  ปริภาษณตาฑนาทีนํา |  นิปุโณ  ภวติ  สรฺวการฺยกรณาตฺ  |  วิจกฺษณศฺจ  ภวติ           

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

385

อุปายชฺะ |  ตตฺสาธมฺรฺเยไณตานิ  ปฺจ  กรฺมาณิ  โพธิสตฺตฺวานํา  เวทิตวฺยานิ | ทฺวยสมฺปตฺติรฺเลากิกี  
โลโกตฺตรา  จ  เวทิตวฺยา  | 

 

 อนุตฺปตฺติกธรฺเมษุ   กฺษานฺตึ  ปฺราปฺตาศฺจ  เย  มตาะ  | 
 สรฺวยานาปเทษฺฏาระ  สิทฺธโยคนิโยชกาะ  ||20|| 
 สุมุขาะ  ปฺรติกาเร  จ  วิปาเก  จานเปกษฺิณะ  | 
 ปฺจภะิ  กรฺมภิะ  สตฺตวฺาจารฺยกลฺปา  ชินาตฺมชาะ  ||21|| 

 ปฺจวิเธน  กรฺมณา  [จารฺยาะ?]  ศิษฺยาณามุปการี  ภวติ | สฺวยํ  สุศิกฺษิโต  ภวติ | สรฺวํ              
ศิกฺษยติ |  กฺษิปฺรํ  ศิกฺษยติ |  สุมุโข  ภวติ  สุรตชาตียะ |  นิรามิษจิตฺตศฺจ  ภวติ  |  ตตฺสาธมฺรฺเยไณตานิ  
โพธิสตฺตฺวานํา  ปฺจ  กรฺมาณิ  เวทิตวฺยานิ  | 

 สตฺตฺวกฺฤตฺยารฺถมุทฺยุกฺตาะ  สํภารานฺปูรยนตฺ ิ เย  | 
 สํภฺฤตานฺโมจยนฺตยฺาสุ  วิปกษฺํ  หาปยนฺติ   จ  ||22|| 
 โลกสํปตฺติภิศฺจิไตฺรรโลไกรฺโยชยนฺติ  จ  | 
 ปฺจภะิ  กรฺมภิะ  สตฺตฺโวปาธฺยายกลฺปา  ชินาตฺมชาะ  ||23|| 

 อุปาธฺยายะ ปฺจวิเธน  กรฺมณา  สารฺธํ  วิหาริณามุปการี  ภวติ | ปฺรวฺราชยติ  อุปสํปาทยติ 
| อนุศาสฺติ  โทษปริวรฺชเน |  อามิเษณ  สํคฺฤณาติ  ธรฺเมณ  จ  |  ตตฺสาธมฺรฺเยไณตานิ  โพธิสตฺตฺวานํา  
ปฺจ  กรฺมาณิ  เวทิตวฺยานิ   | 

 ปฺรติการวิภาเค  เทฺวา  โศฺลเกา  | 

 อสกฺตฺยา  ไจว  โภเคษุ  ศีลสฺย  จ  น  ขณฺฑไนะ  | 
 กฺฤตชฺตานุโยคาจฺจ  ปฺรติปตฺเตา  จ  โยคตะ  ||24|| 
 ษฑฺสุ  ปารมิตาสฺเวว  วรฺตมานา  หิ  เทหนิะ  | 
 ภวนฺติ  โพธิสตฺตฺวานํา  ตถา  ปฺรตฺยุปการิณะ  ||25|| 

 ตเถติ  ยถา  เตษํา  โพธิสตฺตฺวา  อุปการิณะ | ตตฺร  โภเคษฺวนาสกฺตฺยา  ทาเน  วรฺตนฺเต |            
ศีลสฺยาขณฺฑเนน  ศีเล  |  กฺฤตชฺตานุโยคาตฺ  กฺษานฺเตา  |  อุปการิโพธิสตฺตฺวสฺย  กฺฤตชฺตยา  เต  หิ  
กฺษานฺติปฺริยา  อิติ | ปฺรติปตฺติโยคโต  วีรฺยธฺยานปฺรชฺาสุ  เยน  จ  ปฺรติปทฺยนฺเต  ยตฺร  เจติ  กฺฤตฺวา  |   

 อาศาสฺติวิภาเค  โศฺลกะ  | 
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 วฺฤทฺธึ  หานึ  จ  กางฺกฺษนฺติ  สตฺตฺวานํา จ  ปฺรปาจนมฺ  | 
 วิเศษคมนํ  ภูเมา  โพธึ  จานุตฺตรํา  สทา  ||26|| 

 ปฺจ สฺถานานิ โพธิสตฺตฺวาะ สไทวาศํสนฺเต | ปารมิตาวฺฤทฺธึ | ตทฺวิปกฺษหานึ | สตฺตฺว-         
ปริปาจนํ |  ภูมิวิเศษคมนํ |  อนุตฺตรํา  จ  สมฺยกฺสมฺโพธึ  | 

 อพนฺธฺยปฺรโยควิภาเค  โศฺลกะ  | 

 ตฺราสหาเนา  สมุตฺปาเท  สํศยจฺเฉทเน’ป  จ  | 
 ปฺรติปตฺตยววาเท  จ  สทาพนธฺฺยา  ชินาตฺมชาะ  ||27|| 

 จตุรฺวิเธ สตฺตฺวารฺเถ โพธิสตฺตฺวานามพนฺธฺยะ ปฺรโยโค เวทิตวฺยะ | คมฺภีโรทารธรฺมตฺราส
[า?]-โยเค |  โพธิจิตฺตสมุตฺปาเท |  อุตฺปาทิตโพธิจิตฺตานํา  สํศฺโยปจฺเฉทเน |  ปารมิตาปฺรติปฺตฺตฺยววา
เท  จ  | 

 สมฺยกฺปฺรโยควภิาเค  เทวฺา  โศฺลเกา  | 

 ทานํ  นิษฺปฺรตกิางฺกฺษสยฺ  นิะสฺปฺฤหสฺย  ปุนรฺภเว  | 
 ศีลํ  กฺษานฺติศจฺ  สรฺวตฺร  วีรฺยํ  สรฺวศุโภทเย  ||28|| 
 วินา[อา?]  รูปฺยํ  ตถา  ธฺยานํ  ปฺรชฺา  โจปายสํหิตา  | 
 สมฺยกฺปฺรโยโค  ธีราณํา  ษฏสุ  ปารมิตาสุหิ  ||29|| 

 ยโถกฺตํ  รตฺนกเูฏ | วิปาโก’ปฺรติกางฺกฺษิโณ  ทาเนเนติ  วิสฺตระ  | 

 ปริหาณวิิเศษภาคียธรฺมวภิาเค  เทฺวา  โศฺลเกา  | 

 โภคสกฺติะ  สจฺฉิทฺรตฺวํ  มานศฺไจว  สุขลฺลิกา | 
 อาสฺวาทนํ  วกิลฺปศฺจ  ธีราณํา  หานิเหตวะ  ||30|| 
 สฺถิตานํา  โพธิสตฺตฺวานํา  ปฺรติปกฺเษษุ  เตษุ  จ  | 
 เชฺยา  วเิศษภาคียา  ธรฺมา  เอตทฺวิปรฺยยาต ฺ ||31|| 

 ษณํา  ปารมิตานํา  วิปกษฺา  หานภาคียาะ  |  ตตฺปรฺติปกฺษา  วิเศษภาคียา  เวทิตวยฺาะ  | 

 ปฺรติรูปกภูตคณุวภิาเค  เทวฺา  โศฺลเกา |  เอกะ  ษฏปาทะ  | 

 ปฺรวา[ตา]รณาป  กุหนา  เสามุขฺยสฺย  จ  ทรฺศนา  | 
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 โลภตฺเวน  ตถา  วฺฤตฺติะ  ศานฺตวากกฺายตา  ตถา  ||32|| 
 สุวากฺกรณสํปจฺจ  ปฺรติปตฺตวิิวรฺชิตา  | 
 เอเต  หิ  โพธิสตฺตฺวานามภตูตฺวาย  เทศิตาะ  | 
 วิปรฺยยาตฺปฺรยกฺุตานํา  ตทภฺูตตฺวาย  เทศิตาะ  ||33|| 

 ษณําปารมิตานํา  ปฺรติรูปกาะ  ษฑฺ  โพธิสตฺตฺวคุณาะ  ปฺรวา[ตา]รณาทโย  เวทิตวฺยาะ  | 
เศษํ  คตารฺถมฺ  | 

 วินยวภิาเค  โศลฺกะ  | 

 เต  ทานาทฺยุปสํหาไระ  สตฺตวฺานํา  วินยนฺต ิ หิ  | 
 ษฏปฺรการํ  วิปกฺษํ  หิ  ธีมนฺตะ  สรฺวภูมษิุ  ||34|| 

 ษฏปฺรกาโร วิปกฺษะ | ษณํา ปารมิตานํา มาตฺสรฺยเทาะศีลฺยโกฺรธเกาสีทฺยวิกฺเษปเทาษฺ-   
ปฺรชฺฺยานิ  ยถํากฺรมมฺ  |  เศษํ  คตารฺถมฺ  | 

 วฺยากรณวิภาเค  ตฺรยะ  โศฺลกาะ  | 

 ธีมทฺวฺยากรณํ   เทฺวธา  กาลปทฺุคลเภทตะ  | 
 โพเธา  วฺยากรเณ  ไจว  มหาจฺจานยฺทุทาหฤฺตํ  ||35|| 
 โนตฺปตฺติกฺษานฺติลาเภน  มานาโภควหิานติะ  | 
 เอกีภาวคมตฺวรจฺจ  สรฺวพุทฺธชินาตฺมไชะ  ||36|| 
 เกฺษเตฺรณ  นามฺนา  กาเลน  กลฺปนามฺนา  จ  ตตฺปุนะ  | 
 ปริวารานุวฺฤตตฺฺยา  จ  สทฺธรฺมสฺย  ตทิษฺยเต  ||37| 

 ตตฺร ปุทฺคลเภเทน วฺยากรณํ โคตฺรสฺโถตฺปาทิตจิตฺตสํมุขาสมกฺษปุทฺคลวฺยากรณาตฺ | กาล-   
เภเทน ปริมิตาปริมิตกาลวฺยากรณาตฺ | ปุนรฺโพเธา วฺยากรณํ ภวติ | วฺยากรเณ วา เอวํนามา ตถาคต  
เอวมมุษฺมินฺกาเล วฺยากริษฺยตีติ | อนฺยตฺปุนรฺมหาวฺยากรณํ ยทษฺฏมฺยํา ภูมาวนุตฺปตฺติกธรฺมกฺษานฺติ-
ลาภตะ  |  อหํ  พุทฺโธ  ภวิษฺยามีติ  มานปฺรหาณตะ  |  สรฺวนิมิตฺต[า?]โภคปฺรหาณตะ |  สรฺวพุทฺธ-
โพธิสตฺตฺไว[ตฺตฺว]ศฺจ สารฺธเมกีภาโวปคมนตะ | ตทาตฺมสํตานเภทาทรฺศนาตฺ | ปุนะ เกฺษตฺราทิภิรฺ-    
วฺยากรณมีทฺฤเศ พุทฺธเกฺษเตฺร เอวํนามา อิยตา กาเลน พุทฺโธ ภวิษฺยติ | เอวํนามเก กลฺเป อีทฺฤศศฺจาสฺย  
ปริวาโร  ภวิษฺยติ |  เอตาวทนฺตรํ  กาลมสฺย  สทฺธรฺมานุวฺฤตฺติรฺภวิษฺยตีติ  | 

 นิยติปาตวิภาเค  โศฺลกะ  ษฏปาทะ  | 
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 สํปตฺตฺยุตฺปตฺตไินยมยฺปาโต’เขเท  จ  ธีมตํา  | 
 ภาวนายาศจฺ  สาตตฺเย  สมาธานาจฺยุตาวป  | 
 กฺฤตฺยสิทฺธาวนาโภเค  กษฺานฺติลาเภ  จ  สรฺวถา  ||38|| 

 ษฏปารมิตาธิกาเรณ ษฑฺวิโธ นิยติปาต เอว นิรฺทิษฺฏะ | สํปตฺตินิยติปาโต นิตฺยมุทารโภค-     
สํปตฺติลาภาตฺ  |  อุปปตฺตินิยติปาโต  นิตฺยํ  ยเถษฺโฏปปตฺติปริคฺฤหาตฺ |  อเขทนิยติปาโต  นิตฺยํ           
สํสารทุะไขรเขทาตฺ  |  ภาวนาสาตตฺยนิยติปาโต  นิตฺยํ  ภาวนาสาตตฺยาตฺ  | สมาธานาจฺยุเตา        
กฺฤตฺยสิทฺเธา  จ  นิยติปาโต  นิตฺยํ  สมาธฺยปริหาณิตะ  สตฺตฺวกฺฤตฺยสาธนตศฺจ  | อนาโภคานุตฺปตฺติก-
ธรฺมกฺษานฺติลาเภ  นิยติปาตศฺจ  นิตฺยมนาโภคนิรฺวิกลฺปชฺานวิหาราตฺ  | 

 อวศฺยกรณียวภิาเค  โศฺลกะ  ษฏปาทะ  | 

 ปูชา  ศิกฺษาสมาทานํ  กรุณา    ศุภภาวนา  | 
 อปฺรมาทสฺตถารณฺเย  ศฺรุตารถฺาตฺฤปฺติเรว  จ  | 
 สรฺวภูมิษุ  ธีราณามวศยฺกรณยีตา  ||39|| 

 ษฏปารมิตา  อธิกฺฤตฺเยยํ  ษฑฺวิธาวศฺยกรณียตา  คตารฺถะ  โศฺลกะ  | 
 สาตตฺยกรณียวิภาเค  เทฺวา  โศฺลเกา  | 

 กาเมษวฺาทีนวชฺานํ  สฺขลิเตษุ  นิรีกฺษณา  | 
 ทุะขาธิวาสนา  ไจว  กุศลสฺย  จ  ภาวนา  ||40|| 
 อนาสฺวาทะ  สุเข  ไจว  นิมิตตฺานามกลฺปนา  | 
 สาตตฺยกรณยีํ  หิ  ธีมตํา  สรฺวภูมิษุ  ||41|| 

 ษฏปารมิตาปรินิษฺปาทนารฺถํ ษฏ สาตตฺยกรณียานิ | คตารฺเถา โศฺลเกา | ปฺรธานวสฺตุวิภา
เค โศฺลกะ ษฏปาทะ | 

 ธรฺมทานํ  ศีลศุทฺธิรฺโนตฺปตฺติกฺษานฺตเิรว  จ  | 
 วีรฺยารมฺโภ  มหายาเน  อนฺตยฺา  สกรุณา  สฺถิติะ  | 
 ปฺรชฺา  ปารมิตานํา  จ  ปฺรธานํ  ธีมตํา  มตมฺ  ||42|| 

 ษฏสุ  ปารมิตาสฺเวตตฺ  ษฑฺวิธํ  ปฺรธานํ  |  ตตฺร  ศีลวิสุทฺธิรารฺยกานฺตํ  ศีลมฺ  |  อนฺตฺยา             
สกรุณา  สฺถิติศฺจตุรฺถํ  ธฺยานํ  กรุณา’ปฺรมาณยุกฺตํ  |  เศษํ  คตารฺถมฺ  | 

 ปฺรชฺปฺติวฺยวสฺถานวิภาเค  จตฺวาระ  โศฺลกาะ  | 
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 วิทฺยาสฺถานวฺยวสฺถานํ  สูตฺราทฺยาการเภทตะ  | 
 เชฺยํ  ธรฺมวฺยวสฺถานํ  ธีมตํา  สรฺวภูมิษุ  ||43|| 
 ปุนะ  สตฺยวฺยวสฺถานํ  สปฺตธา  ตถตาศฺรยาตฺ  | 
 จตุรฺธา  จ  ตฺริธา  ไจว  ยกฺุตยิานวฺยวสฺถิติะ  ||44|| 
 โยนิศศฺจ  มนสฺการะ  สมฺยคทฺฺฤษฺฏิ  ผลานฺวิตา  | 
 ปฺรมาไณรฺวิจโย’จินฺตยฺํ  เชฺยํ  ยุกตฺิจตุษฺฏยมฺ  ||45|| 
 อาศยาทฺเทศนาจฺไจว  ปฺรโยคาตฺ  สํภฺฤเตรป  | 
 สมุทาคมเภทาจฺจ  ตฺริวิธํ  ยานมิษฺยเต  ||46|| 

 จตุรฺวิธํ  ปฺรชฺปฺติวฺยวสฺถานํ |  ธรฺมสตฺยยุกฺติยานปฺรชฺปฺติวฺยวสฺถานเภทาตฺ  | ตตฺร 
ปฺจ-วิทฺยาสฺถานวฺยวสฺถานํ  ธรฺมวฺยวสฺถานํ  เวทิตวฺยํ  สูตฺรเคยาทิภิราการเภไทะ | ตทนฺตรฺภูตานฺเยว  
หิ  ตทนฺยานิ  วิทฺยาสฺถานานิ  มหายาเน  โพธิสตฺตฺเวภฺโย  เทศฺยนฺเต  |  สตฺยวฺยวสฺถานํ  ตุ  สปฺตวิธํา      
ตถตามาศฺริตฺย  ปฺรวฺฤตฺติตถตํา  ลกฺษณตถตํา  วิชฺปฺติตถตํา  สํนิเวศตถตํา  มิถฺยาปฺรติปตฺติตถตํา  
[วิศุทฺธิตถตํา?]  สมฺยกฺปฺรติปตฺติตถตํา จ | ยุกฺติปฺรชฺปฺติวฺยวสฺถานํ  จตุรฺวิธมฺ |  อเปกฺษายุกติะ | การย-
การณยุกฺติะ | อุปปตฺติสาธนยุกฺติะ | ธรฺมตายุกฺติศฺจ | ยานปฺรชฺปฺติวฺยวสฺถานํ  ตฺริวิธมฺ | ศฺราวกยานํ |  
ปฺรตฺเยกพุทฺธยานํ |  มหายานํ  จ  |  ตตฺราเปกฺษายุกฺติสฺตฺริษฺวป  ยาเนษุ  โยนิโศมนสฺการะ |  ตมเปกฺษฺย  
เตน  ปฺรตฺยเยน  โลโกตฺตรายาะ  สมฺยคฺทฺฤษฺเฏรุตฺปาทาตฺ  | การฺยการณยุกฺติะ  สมฺยคทฺฤษฺฏิะ  สผลา |  
อุปปตฺติสาธนยุกฺติะ  ปฺรตฺยกฺษาทิภิะ  ปฺรมาไณะ  ปรีกฺษา  |  ธรฺมตายุกฺติรจินฺตฺยํ  สฺถานํ  |  สิทฺธา  หิ  
ธรฺมตา  น  ปุนศฺจินฺตฺยา  |  กสฺมาทฺ โยนิโศมนสฺการาตฺ  สมฺยคฺทฺฤษฺฏิรฺภวติ |  ตโต  วา  เกฺลศปฺรหาณํ  
ผลมิตฺเยวมาทิ | ยานตฺรยวฺยวสฺถานํ  ปฺจภิรากาไรรฺเวทิตวฺยํ | อาศยโต เทศนาตะ ปฺรโยคตะ สํภารตะ  
สมุทาคมตศฺจ  |  ตตฺร  หีนามาศยเทศนาปฺรโยคสํภารสมุทาคมาะ  ศฺราวถยานํ  มธฺยาะ  ปฺรตฺเยกพุทฺธ
ยานมุตฺตมา  มหายานํ  |  ยถาศยํ  หิ  ยถาภิปฺรายํ  ธรฺมเทศนาภิภวติ  |  ยถา  เทศนํ  ตถา  ปฺรโยคะ  |  
ยถาปฺรโยคํ  สํภาระ  |  ยถาสํภารํ  จ  โพธิสมุทาคม  อิติ  | 

 ปรฺเยษณาวภิาเค  โศฺลกะ  | 

 อาคนฺตุกตฺวปรฺเยษา  อนฺโยนฺยํ  นามวสฺตุโนะ  | 
 ปฺรชฺปฺเตรฺทฺวิวิธสฺยาตฺร  ตนฺมาตฺรตฺวสฺย   ไวษณา  ||47|| 

 จตุรฺวิธา ปรฺเยษณา ธรฺมาณํา | นามปรฺเยษณา วสฺตุปรฺเยษณา |  สฺวาภาวปฺรชฺปฺติปรฺ
เยษณา |  วิเศษปฺรชฺปฺติปรฺเยษณา  จ  |  ตตฺร  นามฺโน  วสฺตุนฺยาคนฺตุกตฺวปรฺเยษณา  นามปรฺเยษณา 
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เวทิตวฺยา |  วสฺตุโน  นามฺนฺยาคนฺตุกตฺวปรฺเยษณา  วสฺตุปรฺเยษณา  เวทิตวฺยา  |  ตทุภยาภิสํพนฺเธ สฺว
ภาววิเศษ-ปฺรชฺปฺตฺโยะ ปฺรชฺปฺติมาตฺรตฺวปรฺเยษณา สฺวภาววิเศษปฺรชฺปฺติปรฺเยษณา  เวทิตวฺยา |   

 ยถาภูตปริหาร[ชฺาน]วิภาเค  ทศ  โศฺลกาะ  | 

 สรฺวสฺยานุปลมฺภาจฺจ  ภูตชฺานํ จตุรฺวิธํ  | 
 สรฺวารฺถสิทฺธฺไย  ธีราณํา  สรฺวภูมษิุ  ชายเต  ||48|| 

 จตุรฺวิธํ ยถาภูตปริชฺานํ ธรฺมาณํา นามปรฺเยษณาคตํ | วสฺตุปรฺเยษณาคตํ | สฺวภาวปฺรชฺ-    
ปฺติปรฺเยษณาคตํ | วิเศษปฺรชฺปฺติปรฺเยษณาคตํ จ | ตจฺจ สรฺวสฺยาสฺย นามาทิกสฺยานุปลมฺภาทฺเวทิตวฺยํ|  
อุตฺตรารฺเธน  ยถาภูตปริชฺานสฺย  กรฺมาณํา  มาหาตฺมฺยํ  ทรฺศยติ  | 

 ปฺรติษฺาโภคพีชํ  หิ  นิมิตฺต ํ พนฺธนสฺย  ห ิ | 
 สาศฺรยาศฺจิตฺตไจตฺตาสฺตุ  พธฺยนฺเต’ตฺร  สพีชกาะ  ||49|| 

 ตตฺร  ปฺรติษฺานิมิตฺตํ  ภาชนโลกะ  | โภคนิมิตฺตํ ปฺจ รูปาทโย วิษยาะ | พีชนิมิตฺตํ ยตฺ
เตษํา พีชมาลยวิชฺานํ | ยตฺร [อตฺร] ตฺริวิเธ นิมิตฺเต สาศฺรยาศฺจิตฺตไจตฺตา พธฺยนฺเต | ยจฺจ เตษํา พี
ชมาลย- วิชฺานมฺ |  อาศฺรยาะ  ปุนศฺจกฺษุราทโย  เวทิตวฺยาะ  | 

 ปุรตะ  สฺถาปตํ  ยจฺจ  นิมิตฺต ํ ยตฺสฺถิตํ  สฺวย ํ | 
 สรฺวํ  วิภาวยนธีฺมานฺ  ลภเต  โพธิมุตฺตมามฺ  ||50|| 

 ตตฺร  ปุรตะ  สฺถาปตํ  นิมิตฺตํ  ยจฺฉฺรุตจินฺตาภาวนาปฺรโยเคนาลมฺพนีกฺฤตํ  ปริกลฺปตํ  |  
สฺถิตํ  สฺวยเมว ยตฺปฺรกฺฤตฺยาลมฺพนีภูตมยตฺนปริกลฺปตํ | ตสฺย วิภาวนาธิ[วิ]คโม’นาลมฺพนีภาวะ | 
อกลฺปนา  ตทุปาโย  นิมิตฺตปฺรติปกฺษะ  |  ตจฺโจภยํ  กฺรมาทฺภวติ |  ปูรฺวํ  หิ  สฺถาปตสฺย  ปศฺจาตฺ  
สฺวยํสฺถิตสฺย  |  ตตฺร จตุรฺวิปรฺยาสานุคตํ  ปุทฺคลนิมิตฺตํ วิภาวยนฺโยคี ศฺราวกโพธึ  ปฺรตฺเยกโพธึ  วา  
ลภเต |  สรฺวธรฺมนิมิตฺตํ  วิภาวยนฺ  มหาโพธิมฺ  |  เอเตน  ยถา  ตตฺตฺวํ  ปริชฺาย  โมกฺษาย  สํวรฺตเต  
ยถาภูตํ  ปริชฺานํ  |  ตตฺปริทีปตมฺ  | 

 ตถตาลมฺพนํ  ชฺานํ  ทฺวยคฺราหวิวรฺชิตํ  | 
 เทาษฺุลฺยกายปฺรตฺยกฺษํ  ตตกฺฺษเย  ธีมตํา  มตมฺ  ||51|| 

 เอเตน  ยถาสฺวภาวตฺรยปริชฺานาตฺ  ปรตนฺตฺรสฺวภาวกฺษยาย  สํวรฺตเต  |  ตตฺปริทีปตํ  |  
ตถาลมฺพนตฺเวน  ปรินิษฺปนฺนํ  สฺวภาวํ  ปริชฺาย  |  ทฺวยคฺราหวิวรฺชิตตฺเวน  กลฺปตํ  |  เทาษฺุลฺยกาย-
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ปฺรตฺยกฺษตฺเวน  ปรตนฺตฺรํ  |  ตสฺไยว  กฺษยาย  สํวรฺตเต  เทาษฺุลฺยกายสฺยาลยวิชฺานสฺย  ตตฺกฺษยารฺถํ  
ตตฺกฺษเย  |   

 
 ตถตาลมฺพนํ  ชฺานมนานาการภาวติํ  | 
 สทสตฺตารฺเถ  ปฺรตฺยกฺษํ  วิกลฺปวิภุ  โจจยฺเต  ||52|| 

 อนานาการภาวิตํ  นิมิตฺตตถตโยรนานาตฺวทรฺศนาตฺ | เอเตน ศฺราวกานิมิตฺตาทฺโพธิสตฺตฺ
วานิมิตฺตสฺย วิเศษะ ปริทีปตะ | เต หิ นิมิตฺตานิมิตฺตโยรฺนานาตฺวํ ปศฺยนฺตุ | สรฺวนิมิตฺตานามมนสิกา
ราท-นิมิตฺตสฺย จ ธาโตรฺมนสิการาทนิมิตฺตํ สมาปทฺยนฺเต | โพธิสตฺตฺวาสฺตุ ตถตาวฺยติเรเกณ นิมิตฺตม-
ปศฺยนฺโต  นิมิตฺตเมวานิมิตฺตํ  ปศฺยนฺตฺยตสฺเตษํา  ตชฺชฺานมนานาการภาวิตํ  |  สตฺตารฺเถ  จ            
ตถตายามสตฺตารฺเถ  จ  นิมิตฺเต  ปฺรตฺยกฺษํ  วิกลฺปวิภุ  โจจฺยเต  |  วิกลฺปวิภุตฺวลาภาทฺยถาวิกลฺป          
สรฺวารฺถสมฺฤทฺธิตะ  | 

 ตตฺตฺวํ  สํจฺฉาทฺย  พาลานามตตฺตฺวํ  ขฺยาติ  สรฺวตะ  | 
 ตตฺตฺวํ  ตุ  โพธิสตฺตฺวานํา  สรฺวตะ  ขยฺาตฺยปาสฺย  ตตฺ  ||53|| 

 เอเตน  ยถา  พาลานํ  สฺวรเสนาตตฺตฺวเมว ขฺยาติ นิมิตฺตํ น ตตฺตฺวํ ตถตา | เอวํ โพธิสตฺตฺวา
นํา สฺวรเสน ตตฺตฺวเมว ขฺยาติ นาตตฺตฺวมิตฺยุปทรฺศิตมฺ | 

 อขฺยานขฺยานตา  เชฺยา  อสทรฺถสทรฺถโยะ  | 
 อาศฺรยสฺย  ปราวฺฤตฺติรฺโมกฺโษ’เสา  กามจารตะ  ||54|| 

 อสทรฺถสฺย นิมิตฺตสฺยาขฺยานตา  สทรฺถสฺย  ตถตายาะ  ขฺยานตา  อาศฺรยปราวฺฤตฺติรฺเวทิตวฺ
ยา |  ตยา  หิ  ตทขฺยานํ ขฺยานํ  จ |  ไสว  จ  โมกฺโษ เวทิตวฺยะ | กึ การณมฺ | กามจารตะ | ตทา  หิ  
สฺวตนฺโตฺร  ภวติ  สฺวจิตฺตวศวรฺตี  ปฺรกฺฤตฺไยว  นิมิตฺตาสมุทาจาราตฺ  | 

 อนฺโยนฺยํ  ตุลฺยชาตียะ  ขยฺาตยฺรฺถะ  สรฺวโต  มหานฺ  | 
 อนฺตรายกรสฺตสฺมาตฺปริชฺาไยนมุตฺสฺฤเชต ฺ ||55|| 

 อิทํ  เกฺษตฺรปริโศธโน[เนา]ปาเย[ย]ยถาภูตปริชฺานํ |  ภาชนโลกา[โก’]รฺโถ  มหานนฺ
โยนฺโย  วรฺตมานสฺตุลฺยชาตียะ  ขฺยาติ ส เอวายมิติ | ส  ไจวํ ขฺยานาทนฺตรายกโร ภวติ พุทฺธเกฺษตฺร
ปริศุทฺธเย  |  ตสฺมาทนฺตรายกรํ  ปริชฺาไยนมุตฺสฺฤเชเทวํ  ขฺยาตํ  | 

 อปฺรเมยวภิาเค  โศฺลกะ  | 
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 ปริปาจฺยํ  วิโศธฺยํ  จ  ปฺราปฺยํ  โยคฺยํ  จ  ปาจเน  | 
 สมฺยกฺตฺวเทศนาวสฺตุ  อปฺรเมยํ  หิ  ธีมตามฺ  ||56|| 

 ปฺจวิธํ  หิ วสฺตุ  โพธิสตฺตฺวานามปฺรเมยํ | ปริปาจฺยํ  วสฺตุ  สตฺตฺวธาตุรวิเศเษณ  วิโศธฺยํ  
โลกธาตุรฺภาชนโลกสํคฺฤหีตะ |  ปฺราปฺยํ  ธรฺมธาตุะ |  ปริปาจนโยคฺยํ  วิเนยธาตุะ |  สมฺยคฺเทศนาวสฺตุ  
วินโยปายธาตุะ  | 

 เทศนาผลวิภาเค  เทฺวา  โศฺลเกา  | 

 โพธิสตฺตฺว[จิตฺต]สฺย  โจตฺปาโท  โนตฺปาทกฺษานฺตเิรว  จ  | 
 จกฺษุศจฺ  นิรฺมลํ  หีนมาศฺรวกฺษย  เอว  จ   ||57| 
 สทฺธรฺมสฺย  สฺถิติรฺทีรฺฆา  วฺยุตฺปตฺติจฺฉิตฺติโภคตา  | 
 เทศนายาะ  ผลํ  เชฺยํ  ตตฺปรฺยุกฺตสฺย  ธีมตะ  ||58|| 

 เทศนายํา ปฺรยุกฺตสฺย โพธิสตฺตฺวสฺยาษฺฏวิธํ เทศนายาะ ผลํ เวทิวฺยํ | โศฺรตฺฤษุ เกจิทฺโพธิ
จิตฺตมุตฺปาทยนฺติ |  เกจิทนุตฺปตฺติกธรฺมกฺษานฺตึ  ปฺรติลภนฺเต |  เกจิทฺวิรโช  วิคตมลํ  ธรฺเมษุ           
ธรฺมจกฺษุรุตฺปาทยนฺติ  หีนยานสํคฺฤหีตํ |  เกจิทาศฺรวกฺษยํ  ปฺราปฺนุวนฺติ |  สทฺธรฺมศฺจ  จิรสฺถิติโก  ภวติ  
ปรํปฺราธารณตยา |  อขฺยุตฺปนฺนานามรฺถขฺยุตฺปตฺติรฺภวติ |  สํศยิตานํา  สํศยจฺเฉโท  ภวติ |  วินิศจิตานํา  
สทฺธรฺมสํโภโค  ภวติ  อนวทฺโย  ปฺรีติรสะ  | 

 มหายานมหตตฺฺววภิาเค  เทวฺา  โศฺลเกา | 

 อาลมฺพนมหตตฺฺวํ  จ  ปฺรติปตเฺตรฺทฺวโยสฺตถา  | 
 ชฺานสฺย  วีรฺยารมฺภสฺย  อุปาเย  เกาศลสฺย  จ  ||59|| 
 อุทาคมมหตฺตวฺํ  จ  มหตตฺฺวํ  พุทฺธกรฺมณะ  | 
 เอตนฺมหตฺตวฺโยคาทฺธิ  มหายานํ  นิรุจฺยเต  ||60|| 

 สปฺตวิธมหตฺตฺวโยคานฺมหายานมิตฺยุจฺยเต | อาลมฺพนมหตฺตฺเวนาปฺรมาณวิสฺตีรฺณสูตฺราทิ-
ธรฺมโยคาตฺ  | ปฺรติปตฺติมหตฺตฺเวน  ทฺวโยะ  ปฺรติปตฺเตะ  สฺวารฺเถ  ปรารฺเถ  จ  |  ชฺานมหตฺตฺวโต   
ทฺวโยรฺชฺานาตฺปุทฺคลไนราตฺมฺยสฺย  ธรฺมไนราตฺมฺยสฺย  จ  ปฺรติเวธกาเล  | วีรฺยารมฺภมหตฺตฺเวน  ตฺรีณิ  
กลฺปาสํขฺเยยานิ  สาตตฺยสตฺกฺฤตฺยปฺรโยคาตฺ  | อุปายเกาศลฺยมหตฺตฺเวน  สํสาราปริตฺยาคาสํเกฺลศตะ  |  
สมุทาคมมหตฺตฺเวน  พลไวศารทฺยาเวณิกพุทฺธธรฺมสมุทาคมาตฺ | พุทฺธกรฺมมหตฺตฺเวน  จ  ปุนะ     
ปุนรภิสํโพธิมหาปรินิรฺวาณสํทรฺศนตะ  | 
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 มหายานสํครฺหวภิาเค  เทวฺา  โศฺลเกา  | 

 โคตฺรํ  ธรฺมาธิมุกฺติศฺจ  จิตฺตสฺโยตฺปาทนา  ตถา  | 
 ทานาทิปฺรติปตฺติศฺจ  นฺยายา[มา]วกฺรานฺติเรว  จ  ||61|| 
 สตฺตฺวานํา  ปริปากศฺจ   เกษฺตรฺสฺย  จ  วิโศธนา  | 
 อปฺรติษฺตนิรฺวาณํ  โพธิะ  เศฺรษฺา  จ  ทรฺศนาต[ฺทรฺศนา]  ||62|| 

 เอเตน  ทศวิเธน  วสฺตุนา  กฺฤตฺสฺนํ  มหายานํ  สํคฺฤหีตํ  |  ตตฺร  สตฺตฺวานํา  ปริปาจนํ              
ภูมิปฺรติษฺ[ปฺรวิษฺฏ]สฺย  ยาวตฺสปฺตมฺยํา ภูเมา เวทิตวฺยํ | เกฺษตฺรปริโศธนมปฺรติษฺ ตนิรฺวาณํ              
จาวินิวรฺนียายํา  ภูเมา  ตฺริวิธายํา  |  เศฺรษฺา  โพธิรฺพุทฺธภูเมา  |  ตตฺไรว  จาภิสํโพธิมหาปรินิรฺวาณ-  
สํทรฺศนา  เวทิตวฺยา  |  เศษํ  คตารฺถมฺ  | 

 โพธิสตฺตฺววิภาเค  ทศ  โศฺลกาะ  | 

 อาธิโมกฺษิก  เอกศฺจ  ศุทฺธาธฺยาศยิโก’ประ  | 
 นิมิตฺเต  จานมิติฺเต  จ  จารฺยปยฺนภิสํสฺกฺฤเต  | 
 โพธิสตฺตฺวา  หิ  วิชฺเยาะ  ปฺไจเต  สรฺวภูมิษุ  ||63|| 

 ตตฺร  นิมิตฺตจารี  ทฺวิตียํา  ภูมิมุปาทาย  ยาวตฺ  ษษฺฺยํา  |  อนิมิตฺตจารี  สปฺตมฺยามฺ  |                
อนภิสํสฺการจารี  ปเรณ  |  เศษํ  คตารฺถมฺ  | 

 กาเมษวฺสกฺตสฺตฺริวิศุทฺธกรฺมา  โกฺรธาภิภุตยฺํ  คุณตตฺปรศฺจ  | 
 ธรฺเม’จลสฺตตฺตฺวคภีรทฺฤษฺฏิรฺโพเธา  สฺปฺฤหาวานฺ  ขลุ  โพธิสตฺตฺวะ  ||64|| 

เอเตน  ษฏปารมิตาปฺรติปตฺตโิต  มหาโพธิปฺรณิธานตศฺจ  โพธิสตฺตฺวลกฺษณํ ปริทีปตมฺ  | 

 อนุคฺรเหจฺโฉ’นุปวาตทฺฤษฺฏิะ  ปโรปฆาเตษฺวธิวาสกศจฺ  | 
 ธีโร’ปฺรมตฺตศฺจ  พหุศฺรุตศฺจ  ปรารฺถยุกฺตะ  ขลุ  โพธิสตฺตฺวะ  ||65|| 

 ตตฺร  ธีร อารพฺธวีรฺโย  ทุะไขรวิษาทาตฺ  |  อปฺรมตฺโต  ธฺยานสุเขษฺวสกฺตะ  |  เศษํ  
คตารฺถมฺ  | 

 อาทีนวชฺะ  สฺวปริคฺรเหษุ  โภเคษวฺสกฺโต  หฺยนิคูฒไวระ  | 
 โยคี  นิมิตฺเต  กุศโล’กุทฺฤษฏิฺรธฺยาตฺมสํสฺถะ  ขลุ  โพธิสตฺตฺวะ  ||66|| 

ตตฺร โภเคษฺวสกฺโต ยสฺตานฺวิหาย ปฺรวฺรชติ  |  นิมิตฺเต  กุศละ  ศมถาทินิมิตฺตตฺรยเกาศลฺ
ยาตฺ |  อธฺยาตฺมสํสฺโถ มหายานาวิกมฺปนาตฺ |  มหายานํ   หิ  โพธิสตฺตฺวานามธฺยาตฺมํ | เศษํ  คตารฺถมฺ  |   
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 ทยานวฺิโต  หฺรีคุณสํนิวษิฺโฏ  ทุะขาธิวาสาตสฺฺวสุเขษฺวสกฺตะ  | 
 สมฺฤติปฺรธานะ  สุสมาหิตาตมฺา  ยานาวิการยฺะ  ขลุ  โพธิสตฺตฺวะ  ||67|| 

 
 ตตฺร  สฺมฺฤติปฺรธาโน  ธฺยานวานฺ  สฺมฺฤติพเลน  จิตฺตสมาธานาตฺ  |  สุสมาหิตาตฺมา                  

นิรฺวิกลฺปชฺานะ  |  เศษํ  คตารฺถมฺ  | 

 ทุะขาปโห  ทะุขกโร  น  ไจว  ทุะขาธิวาโส  น  จ  ทุะขภีตะ  | 
 ทุะขาทฺวิมกฺุโต  น  จ  ทุะขกลฺโป  ทุะขาภฺยเุปตะ  ขลุ  โพธิสตฺตฺวะ  ||68|| 

 ตตฺร  ทุะขาทิวิมุกฺโต ธฺยานวานฺ กามธาตุไวราคฺยาทฺ ทุะขทุะขตาโมกฺษตะ | ทุะขาภฺยุเป
ตะ   สํสาราภฺยุปคมาตฺ  |  เศษํ  คตารฺถมฺ  | 

 ธรฺเมรโต’ ธรฺมตะ [ธรฺเม’รโต’ธรฺมรตะ] ปฺรกฤฺตฺยา ธรฺเม ชุคุปฺสี ธรมาภิยุกตฺะ | 
 ธรฺเม วศี  ธรฺมนิรนฺธกาโร  ธรฺมปฺรธานะ  ขลุ  โพธิสตฺตฺวะ  ||69|| 

 อตฺร ธรฺเม ชุคุปฺสี อกฺษานฺติชุคุปฺสนาตฺ | ธรฺเม วศี สมาปตฺเตา | ธรฺมปฺรธาโน มหาโพธิปร
มะ|  ธรฺม  เอวาตฺร  ธรม  อุกฺโต  วฺฤตฺตานุวฺฤตฺตฺยา |  เศษํ  คตารฺถมฺ  | 

 โภคาปฺรมตฺโต  นิยมาปฺรมตฺโต  รกฺษาปฺรมตตฺะ  กุศลาปฺรมตฺตะ  | 
 สุขาปฺรมตฺโต  ธรมาปฺรมตฺโต  ยานาปฺรมตฺโต  ขลุ  โพธิสตฺตฺวะ  ||70|| 

 ตตฺ ร  รกฺษาปฺรมตฺตะ  กฺษานฺติมานฺ  สฺวปรจิตฺ ตานุ รกฺษณาตฺ  | ธรฺมาปฺรมตฺ โต                    
ยถาปฺรภูตธรฺมปฺรชฺานาตฺ  |  เศษํ  คตารฺถมฺ  | 

 วิมานลชฺชสฺตนุโทษลชฺช  อมรฺษลชฺชะ  ปริหาณิลชฺชะ  | 
 วิศาล[วิสาร]ลชฺชสฺตนุทฺฤษฺฏิลชฺชะ  ยานานยฺลชฺชะ  ขลุ  โพธิสตฺตฺวะ  ||71|| 

 ตตฺร  วิมานลชฺโช  โย’รฺถิโน  น  วิมานยติ  |  ตนุโทษลชฺโช’ ณุมาตฺเรษฺววทฺเยษุ  ภยทรฺศี  
ตนุทฺฤษฺฏิลชฺโช  ธรฺมไนราตฺมฺยปฺรติเวธี  |  เศษํ  คตารฺถํ  |  สรฺไวเรภิะ  โศฺลไกะ  ปรฺยายานฺตเรณ  
ษฏ-ปารมิตาปฺรติปตฺติโต  มหาโพธิสตฺตฺวลกฺษณํ  ปริทีปตมฺ  | 

 อิหาป  จามุตฺร  อุเปกฺษเณน  สํสฺการโยเคน  วิภุตวฺลาไภะ  | 
 สโมป[สเมาป]เทเศน  มหาผเลน  อนุคฺรเห  วรฺตติ  โพธิสตฺตฺวะ  ||72|| 
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 อิไหว  สตฺตฺวานามนุคฺรเห  วรฺตเต  ทาเนน  |  อมุตฺร  ศีเลโนปปตฺติวิเศษํ  ปฺราปฺย  |           
สํสฺการโยเคเนติ วีรฺยโยเคน | มหาผเลเนติ พุทฺธตฺเวน | เศษํ คตารฺถมฺ | เอเตน ษฑฺภิะ ปารมิตาภิรฺมหา-
โพธิปฺรณิธาเนน  จ  ยถา  สตฺตฺวานุคฺรเห  โพธิสตฺตฺโว  วรฺตเต  ตตฺปริทีปตมฺ  | 

 โพธิสตฺตฺวสามานฺยนามวภิาเค  อษฺเฏา  โศฺลกาะ  | 
 โพธิสตฺตฺโว  มหาสตฺตฺโว  ธีมําศฺไจโวตฺตมทฺยุติะ  | 
 ชินปุตฺโร  ชินาธาโร  วิเชตาถ  ชินางฺกุระ  ||73|| 
 วิกฺรานฺตะ  ปรมศฺจารฺยะ  สารฺถวาโห  มหายศาะ  | 
 กฺฤปาลุศฺจ  มหาปุณยฺ  อีศฺวโร  ธารฺมิกสฺตถา  ||74|| 

 เอตานิ  โษฑศ  สรฺวโพธิสตฺตฺวานามนฺวรฺถนามานิ  สามานฺเยน  | 

 สุตตฺตฺวโพไธะ  สุมหารฺถโพไธะ  สรฺวาว[รฺถ]โพไธรฺป  นิตฺยโพไธะ  | 
 อุปายโพไธศฺจ  วิเศษเณน  เตโนจฺยเต  เหตนุ  โพธิสตฺตฺวะ  ||75|| 

 ปฺจวิเธน  โพธวิเศเษณ  โพธิสตฺตฺว  อิตฺยุตฺยเต  |  ปุทฺคลธรฺมไนราตฺมฺยโพเธน |               
สรฺวาการสรฺวารฺถโพเธน  อกฺษยาวโพเธน ปรินิรฺวาณสนฺทรฺศเน’  ป | ยถา วิเนยํ จ วินโยปายโพเธน  | 

 อาตฺมานุโพธาตฺตนุทฺฤษฺฏิโพธาทฺวิจิตฺรวิชฺปฺติวิโพธตศจฺ  | 
 สรฺวสฺย  จาภูตวิกลฺปโพธาตฺเตโนจฺยเต  เหตนุ  โพธิสตฺตฺวะ  ||76|| 

 อตฺร  ปุนศฺจตุรฺวิธโพธวิเศษํ  ทรฺศยติ  จิตฺตมโนวิชฺานโพธตะ  | เตษํา  จาภูตปริกลฺปตฺ
วาวโพธตะ  |  ตตฺร  จิตฺตมาลยวิชฺานํ  |  มนสฺตทาลมฺพนมาตฺมทฺฤษฺฎยาทิสํปฺรยุกฺตํ  |  วิชฺานํ  ษฑฺ
วิชฺานกายาะ  | 

 อโพธโพธาทนุโพธโพธาทภาวโพธาตฺปฺรภวานุโพธาตฺ  | 
 อโพธโพธปฺรติโพธตศฺจ  เตโนจฺยเต  เหตนุ  โพธิสตฺตฺวะ  ||77|| 

 อตฺร  ปุนะ  ปฺจวิธํ  โพธวิเศษํ  ทรฺศยติ | อวิทฺยาโพธาตฺ |  วิทฺยาโพธาตฺ |  ปริกลฺปตาทิ-       
สฺวภาวตฺรยโพธาจฺจ  |  ตตฺราโพธตฺเวน  โพธปฺรติโพธาตฺ  ปรินิษฺปนฺนสฺวภาวโพโธ    เวทิตวฺยะ | 

 อนรฺถโพธาตฺปรฺมารฺถโพธาตฺสรฺวาว[รฺถ]โพธาตฺสกลารฺถโพธาตฺ  | 
 โพทฺธวฺยโพธาศฺรยโพธโพธาตฺเตโนจฺยเต  เหตุน  โพธิสตฺตฺวะ  ||78|| 
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 อตฺร ปฺจวิธํ  โพธิวิเศษํ ทรฺศยติ | ปรตนฺตฺรลกฺษณโพธาตฺ | ปรินิษฺปนฺนลกฺษณโพธาตฺ | 
[ปริกลฺปตลกฺษณโพธาตฺ?]  สรฺวเชฺยสรฺวาการโพธาตฺ  | โพธฺยโพธกโพธิ[ธ]ตฺริมณฺฑลปริศุทฺธิ-   
โพธาจฺจ | 

 นิษฺปนฺนโพธาตฺปทโพธตศฺจ  ครฺภานุโพธาตฺ  กฺรมทรฺศนสฺย  | 
 โพธาทฺภฺฤศํ  สํศยหานิโพธาตฺ  เตโนจฺยเต  เหตุน  โพธิสตฺตฺวะ  ||79|| 

 ตตฺร  นิษฺปนฺนโพโธ  พุทฺธตฺวํ |  ปทโพโธ  เยน  ตุษิตภวเน  วสติ |  ครฺภานุโพโธ  เยน  
มาตุะ  กุกฺษิมวกฺรามติ | กฺรมทรฺศเน โพโธ เยน ครฺภานฺนิษฺกฺรมณํ กามปริโภคํ ปฺรวฺรชฺยํา ทุษฺกรจรฺ
ยามภิสํโพธึ จ  ทรฺศยติ |  ภฺฤศํ  สํศยหานิโพโธ  เยน  สรฺวสํศยจฺเฉทาย  สตฺตฺวานํา  ธรฺมจกฺรํ  
ปฺรวรฺตยติ  | 

 ลาภี  หฺยลาภี  ธีสํสฺถิตศฺจ  โพทฺธานุโพทฺธา  ปฺรติเทศกศจฺ  | 
 นิรฺชลฺปพุทฺธิรฺหตมานมานี  หฺยปกวฺสํปกวฺมติศฺจ  ธีมานฺ  ||80|| 

 อไตฺรกาทศวิ เธนาตีตาทินา  โพเธน  โพธิสตฺตฺวะ  ปริทีปตะ  | ตตฺร  ลาภี  อลาภี              
ธีสํสฺถิตศฺจาตีตานาคตปฺรตฺยุปนฺไนรฺโพไธรฺยถากฺรมํ  |  โพทฺธา  สฺวยํโพธาตฺ  |  อนุโพทฺธา  ปรโต  
โพธาเตนาธฺยาตฺมิกพาหฺยํ  โพธํ ทรฺศยติ | ปฺรติเทศโก นิรฺชลฺปพุทฺธิริตฺเยาทาริกสูกฺษมํ | มานี           
หตมานีติ  หีนปฺรณีตมฺ  |  อปกฺวสํปกฺวมติศฺเจติ  ทูรานฺติกํ  โพธํ  ทรฺศยติ  | 

|| มหายานสูตรฺาลํกาเร คุณาธกิาระ [เอโกนวึศติตมะ?] สมาปฺตะ || 
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วึศติตมเอกวึศติตมศฺจาธิการะ 

 ลิงฺควิภาเค  เทวฺา  โศฺลเกา | 

 อนุกมฺปา  ปฺริยาขฺยานํ ธีรตา  มุกฺตหสฺตตา  | 
 คมฺภีรสํธินิรฺโมกฺโษ  ลิงฺคานเฺยตานิ  ธีมตํา ||1|| 
 ปริคฺรเห’ธิมุกฺตฺยาปฺตาวเขเท ทฺวยสํคฺรเห  | 
 อาศยาจฺจ  ปฺรโยคาจฺจ  วิชฺเยํ  ลิงฺคปฺจกํ  ||2|| 

 ตตฺรปฺรถเมน  โศฺลเกน  ปฺจ  โพธิสตฺตฺวลิงฺคานิ  ทรฺศยติ | ทฺวิตีเยน  เตษํา  กรฺม  สมาส-
สํคฺรหํ จ | ตตฺรานุกมฺปา  โพธิจิตฺเตน  สตฺตฺวปริคฺรหารฺถํ  ปฺริยาขฺยานํ  สตฺตฺวานํา  พุทฺธศาสนาธิมุกฺติ-
ลาภารฺถํ  ธีรตา  ทุษฺกรจรฺยาทิภิรเขทารฺถํ  มุกฺตหสฺตตา  คมฺภีรสํธินิรฺโมกฺษณํ  จ    ทฺวเยน  สํคฺรหารฺถ-
มามิเษณ  ธรฺเมณ  จ  ยถากฺรมมฺ  |  เอษํา  ปฺจานํา  ลิงฺคานามฺ  อนุกมฺปา  อาศยโต  เวทิตวฺยา  |  
เศษาณิ  ปฺรโยคตะ  | 

 คฺฤหิปฺรวฺรชิตปกฺษวิภาเค  ตฺรยะ  โศฺลกาะ  | 

 โพธิสตฺตฺวา  หิ  สตตํ  ภวนตฺศฺจกฺรวรฺตนิะ  | 
 ปฺรกุรฺวนฺติ  หิ  สตฺตฺวารฺถํ  คฺฤหิณะ  สรฺวชนฺมสุ  ||3|| 
 อาทานลพฺธา  ปฺรวฺรชฺยา  ธรฺมโตปคตา  ปรา  | 
 นิทรฺศิกา  จ  ปรฺวฺรชฺยา  ธีมตาํ  สรฺวภูมิษุ  ||4|| 
 อปฺรเมไยรฺคุไณรฺยุกฺตะ  ปกษฺะ  ปฺรวฺรชิตสฺย  ตุ  | 
 คฺฤหิโณ  โพธิสตฺตฺวาทฺธิ  ยตสฺิตสฺมาทฺวิศิษยฺเต  ||5|| 

 เอเกน  โศฺลเกน ยาทฺฤเศ  คฺฤหิปกฺเษ  สฺถิโต  โพธิสตฺตฺวะ  สตฺตฺวารฺถํ  กโรติ  ตตฺ  ปริ
ทีปตํ  |  ทฺวิตีเยน  ยาทฺฤเศ  ปฺรวฺรชิตปกฺเษ  |  ตตฺร  ตฺริวิธา  ปฺรวฺรชฺยา  เวทิตวฺยา  |  สมาทานลพฺธา |                
ธรฺมตาลพฺธา |  นิทรฺศิกา  จ  นิรฺมาไณะ  |  ตฺฤตีเยน คฺฤหิปกฺษตฺ  ปฺรวฺรชิตปกฺษสฺย  วิเศษะ  ปริทีปตะ |   

 อธฺยาศยวภิาเค  โศฺลกะ  ษฏปาทะ  | 

 ปรเตฺรษฺฏผเลจฺฉา  จ  ศุภวฺฤตฺตาวิไหว  จ  | 
 นิรฺวาเณจฺฉา จ  ธีราณํา  สตฺตฺเวษวฺาศย อิษฺยเต  | 
อศุทฺธศฺจ  วิศทฺุธศฺจ  สุวิศุทฺธะ  สรฺวภูมิษุ  ||6|| 
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 เอเตน  สมาสตะ  ปฺจวิโธ’ธฺยาศยะ  ปริทีปตะ  |  สุขาธฺยาศยะ  |  ปรเตฺรษฺฏผเลจฺฉา
หิตา-       ธฺยาศยะ  อิไหว  กุศลปฺรวฺฤตฺตีจฺฉา  นิรฺวาเณจฺฉา  ตทุภฺยาธฺยาศย  เอเวติ  นานฺโย  เวทิตวฺยะ  
|  อศุทฺธาทิกาสตฺรโย’ธฺยาศยา  อปฺรวิษฺฏานํา  |  ภูมิปฺรวิษฺฏานํา  |  อวินิวรฺตนียภูมิปฺราปฺตานํา จ  
ยถากฺรมํ  เวทิตวฺยา  | 

 ปริคฺรหวิภาเค  โศฺลกะ  | 

 ปฺรณิธานาตฺสมาจฺจิตฺตาทาธปิตฺยาตฺปริคฺรหะ  | 
 คณสฺย  กรฺษณตฺวาจฺจ  ธีมตํา  สรฺวภูมิษุ  ||7|| 

 จตุรฺวิธะ  สตฺตฺวปริคฺรโห  โพธิสตฺตฺวานํา   ปฺรณิธานปริคฺรโห  เวทิตวฺโย  โพธิจิตฺเตน  
สรฺวสตฺตฺวปริคฺรหณาตฺ  |  สมจิตฺตตาปริคฺรห  อาตฺมปรสมตาลาภาทภิสมยกาเล  |  อาธิปตฺยปริคฺรหะ  
สฺวามิภูตสฺย  เยษามเสา  สฺวามี  |  คณปริกรฺษณปริคฺรหศฺจ  ศิษฺยคโณปาทนาตฺ  | 

 อุปปตฺติวิภาเค  โศฺลกะ  | 

 กรฺมณศฺจาธิปตฺเยน  ปฺรณิธานสฺย  จาปรา  | 
 สมาเธศฺจ  วิภตฺุวสฺย  โจตฺปตตฺิรฺธีมตํา  มตา  ||8|| 

 จตุรฺวิธา  โพธิสตฺตฺวานามุปปตฺติะ  กรฺมาธิปตฺเยน  ยาธิมุกฺติจรฺยาภูมิสฺถิตานํา  กรฺมวเศ
นา-  ภิเปฺรตสฺถาโนปปตฺติะ  ปฺรณิธานวเศน  ยา  ภูมิปฺรวิษฺฏานํา  สรฺวสตฺตวปริปาจนารฺถํ  ติรฺยาคาทิ
หีน- สฺถาโนปปตฺติะ  |  สมาธฺยาธิปตฺเยน  ยา  ธฺยานานิ  วฺยาวรฺตฺย  กามธาตาวุปปตฺติะ  |  วิภุตฺวาธิปตฺ
เยน  ยา  นิรฺมาไณสฺตุษิตภวนาทฺยุปปตฺติสํทรศนาตฺ  | 

 วิหารภูมวิภิาเค  ตฺรึศตฺ  [อุทาน] โศฺลกาะ  |   

 ลกฺษณาตฺปุทฺคลาจฺฉิกฺษาสฺกนฺธนิษฺปตฺติลิงคฺตะ  | 
 นิรุกฺเตะ  ปฺราปฺติตศฺไจว  วหิาโร  ภูมิเรว  จ    ||9|| 

 ลกฺษณวิภาคมารภฺย  ปฺจ  โศฺลกาะ  | 

 ศูนฺยตา  ปรมาตฺมสฺย  กรฺม[า?]นาเศ  วยฺวสฺถิติะ  | 
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 วิหฺฤตฺย  สสุไขรฺธฺยาไนรฺชนมฺ  กาเม  ตตะ  ปรมฺ  ||10|| 
 ตตศฺจ  โพธิปกฺษาณาํ  สํสาเร  ปริณามนา  | 
 วินา  จ  จิตฺตสํเกฺลศํ  สตฺตฺวานํา  ปริปาจนา  ||11|| 
 อุปปตฺเตา  จ  สํจิตฺย  สํเกฺลศสฺยานุรกฺษณา  | 
 เอกายนปถศฺลิษฺฏา’นิมิตฺไตกานฺติะ  ปถะ  ||12|| 
 อนิมิตฺเต’ปฺยนาโภคะ  เกษฺตรฺสฺย  จ  วิโศฺธนา  | 
 สตฺตฺวปากสฺย  นิษฺปตฺติรฺชายเต  จ  ตตะ  ปรมฺ  ||13|| 
 สมาธิธารณีนํา  จ  โพเธศฺไจว  วิศุทฺธตา  | 
 เอตสฺมาจิจ  วยฺวสฺถานาทวฺิชฺเยํ  ภูมิลกษฺณมฺ  ||14|| 

 เอกาทศ  วิหารา  เอกาทศ  ภูมยะ  |  เตษํา  ลกฺษณํ  |  ปฺรถมายํา  ภเมา  ปรมศูนฺยตาภิสม
โย  ลกฺษณํ  ปุทฺคลธรฺม  ไนราตฺมฺยาภิสมยาตฺ  |  ทฺวิตียายํา  กรฺมณามวิปฺรณาศวฺยวสฺถานํ  กุศลากุศล-
กรฺมปถตตฺผลไวจิตฺรยชฺานาตฺ  |  ตฺฤตึยายํา  สาติศยสุไขรฺโพธิสตฺตฺวธฺยาไนรฺวิหฺฤตฺยาปริหีณสฺไยว  
เตภฺยะ กามธาตาวุปปตฺติะ | จตุรฺถฺยํา  โพธิปกฺษพหุลวิหาริโณ’ป  โพธิปกฺษาณํา  สํสาเร  ปริณามนา  |  
ปฺจมฺยํา  จตุรารฺยสตฺยพหุลวิหาริตยาวินาตฺมนศฺจิตฺตสํเกฺลเศน  สตฺตฺวานํา  ปริปาจนายํา    นา
นาศาสฺตฺรศิลฺปปฺรณยนาตฺ  |  ษษฺ ฺยํา  ปฺรตีตฺยสมุตฺปาทพหุลวิหาริตยา  สํจิตฺยภโวปปตฺเตา  ตตฺร  สํ
เกฺลศสฺยานุรกฺษณา  |  สปฺตมฺยํา  มิศฺโรปมิศฺรตฺเวไนกายนปถสฺยาษฺฏมสฺย  วิหารสฺย  ศฺลิษฺฏ                
อานิมิตฺตไกกานฺติโก  มารฺคะ  |  อษฺฏมฺยามนิมิตฺเต’ปฺยนาโภโค  นิรภิสํสฺการานิมิตฺตวิหาริตฺวาทฺ  
พุทฺธเกฺษตฺรปริโศธนา  จ  |  นวมฺยํา  ปฺรติสํวิทฺวศิตยา  สตฺตฺวปริปากนิษฺปตฺติะ  สรฺวาการปริปาจน
สามรฺถฺยาตฺ  |  ทศมฺยํา  สมาธิมุขานํา  ธารณีมุขานํา  จ  วิศุทฺธตา  |  เอกาทศฺยํา  พุทฺธภูเมา  โพธิวิศุทฺธ
ตา  ลกฺษณํา[ณํ]  สรฺว-เชฺยาวรณปฺรหาณาตฺ  | 

 ภูมิษฺเ  จ [ษฺเวว]ํ  ปุทฺคลวิภาคมารภฺย  เทวฺา  โศฺลเกา  | 

 วิศุทฺธทฺฤษฺฏิะ  สุวิศุทฺธศีละ  สมาหิโต  ธรฺมวิภูตมานะ  | 
 สํตานสํเกฺลศวศิุทฺธิเภเท  นิรฺมาณ  เอกกฺษณลพฺธพุทฺธิะ  ||15|| 
 อุเปกฺษกะ  เกษฺตฺรวิโศธกศิจ  สฺยาตฺสตฺตฺวปาเก  กุศโล  มหรฺทฺธิะ  | 
 สํปูรฺณกายศิจ  นิทรฺศเน  จ  ศกฺโต’ภิษิกฺตะ  ขลุ  โพธิสตฺตฺวะ  ||16|| 

 ทศสุ  ภูมิษุ  ทศ  โพธิสตฺตฺวา  วฺยวสฺถาปฺยนฺเต  |  ปฺรถมายํา  วิศุทฺธทฺฤษฺฏิะ  ปุทฺคล-
ธรฺมทฺฤษฺฏิปฺรติปกฺษชฺานลาภาตฺ  |  ทฺวิตียายํา  สุวิศุทฺธศีละ  สูกฺษฺมาปตฺติสฺขลิตสมุทาจารสฺยาปฺย-
ภาวาตฺ  |  ตฺฤตียายํา  สมาหิโต  ภวตฺยจฺยุตธฺยานสมาธิลาภาตฺ  |  จตุรฺถฺยํา  ธรฺมวิภูตมานะ  สูตฺราทิ-
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ธรฺมนานาตฺวมานสฺย  วิภูตตฺวาตฺ  |  ปฺจมฺยํา  สํตานเภเท  นิรฺมาโณ  ทศฺภิศฺจิตฺตาศยวิศุทฺธสมตาภิะ  
สรฺวสํตานสมาตาปฺรเวศาตฺ  |  ษษฺฺยํา  สํเกฺลศวฺยวทานเภเท  นิรฺมาณะ  ปฺรตีตฺยสมุตฺปาทตถตาพหุล-
วิหาริ ตยา  กฺฤษฺณศุกฺลปกฺษาภฺยํา  ตถตายาะ  สํเกฺลศวฺยวทานาทรฺศนาตฺ  |  ปฺรกฺฤติวิศุทฺธิตามุปาทาย | 
สปฺตมฺยาเมจิตฺตกฺษณลพฺธพุทฺธิรฺนิรฺนิมิตฺตวิหารสามรฺถยาตฺ ปฺรติกฺษณํ สปฺตตฺรึศทฺโพธิปกฺษภาวนา
ตะ | อษฺฏมฺยามุเปกฺษกะ  เกฺษตฺรวิโศธกศฺจานาโภคนิรฺนิมิตฺตวิหาริตฺวาทฺ  มิศฺโรปมิศฺรปฺรโยคตศฺจาวิ-
นิวรฺตนียภูมิปฺรวิษฺไฏรฺโพธิสตฺตฺไวะ | นวมฺยํา สตฺตฺวปริปากกุศละ ปูรฺววตฺ | ทศมฺยํา  โพธิสตฺตฺวภูเมา  
โพธิสตฺตฺโว  มหรฺทฺธิกศฺจ  วฺยวสฺถาปฺยเต  มหาภิชฺาลาภาตฺ  | สํปูรฺณธรฺมกายศฺจาปฺรมาณสมาธิ
ธารณีมุขสฺผุรณาทาศฺรยสฺย  นิทรฺศเน  จ  ศกฺโต วฺยวสฺถาปฺยเต   ตุษิตภวนวาสาทินิรฺมาณนิทรฺศนาตฺ  |  
อภิ-ษิกฺตศฺจ  พุทฺธตฺเว  สรฺวพุทฺเธภฺยสฺตตฺราภิเษกลาภาตฺ  |   

 ศิกฺษาวยฺวสฺถานมารภฺย  ปจฺ  โศฺลกาะ  | 

 ธรฺมตํา  ปฺรติวิธฺเยห  อธิศีเล’นุศิกฺษเณ  | 
 อธิจิตฺเต’ปฺยธิปฺรชฺเ  ปฺรชฺา  ตุ  ทฺวยโคจรา  ||17|| 
 ธรฺมตตฺวํ  ตทชฺานชฺานาทฺยา  วฺฤตฺติเรว  จ  | 
 ปฺรชฺายา  โคจารสฺตสฺมาทฺ  ทฺวิภูเมา  ตทฺวยฺวสฺถิติะ  ||18|| 
 ศิกฺษาณํา  ภาวนายาศฺจ  ผลมนฺยจจฺตุรฺวิธมฺ  | 
 อนิมิตฺตสสํสฺกาโร  วิหาระ  ปฺรถํ  ผลมฺ  ||19|| 
 ส  เอวานภิสํสฺกาโร  ทฺวิตียํ  ผลมิษฺยเต  | 
 เกฺษตฺรศุทฺธิศฺจ  สตฺตฺวานํา  ปากนิษฺปตฺตเิรว  จ  ||20|| 
 สมาธิธารณีนํา  จ  นิษฺปตฺตะิ  ปรมํ  ผลมฺ  | 
 จตุรฺวิธํ  ผลํ  เหฺยตตฺ  จตุรฺภมูิสมาศฺริตมฺ  ||21|| 

 ปฺรถมายํา  ภูเมา  ธรฺมตํา  ปฺรติวิธฺย  ทฺวิตียายามธิศีลํ  ศิกฺษเต  |  ตฺฤตียายามธิจิตฺตํ |  จตุรฺ
ถี-ปฺจมีษษฺษฺวธิปฺรชฺ  |  โพธิปกฺษสํคฺฤหีตา  หิ  ปฺรชฺา  จตุรฺถฺยํา  ภูเมา  |  สา  ปุนรฺทฺวยโคจรา  
ภูมิ-ทฺวเย | ทฺวยํ  ปุนรฺธรฺมตตฺตฺวํ  จ  ทุะขาทิสตฺยํ  |  ตทชฺานชฺานาทิกา  จ  วฺฤตฺติรนุโลมะ [ปฺรติ
โลมะ]  ปฺรตีตฺยสมุตฺปาทะ  |  ตทชฺานาทิกา  หิ  วฺฤตฺติรวิทฺยาทิกา  |  ตชฺชฺานาทิกา  จ  วฺฤตฺติรฺวิทฺ-
ยาทิกา  |  ตสฺมาทฺภูมิทฺวเย’ปฺยธิปฺรชฺวฺยวสฺถานํ  |  อตะ  ปรํ  จตุรฺวิธํ  ศิกฺษาผลํ  จตุรฺภูมิสมาศฺริตํ  
เวทิตวฺยํ  ยถา-กฺรมํ  |  ตตฺร  [ปฺรถมํ  ผลมฺ  อนิมิตฺโต วิหาระ สสํสฺการะ?]  ทฺวิตียํ  ผลํ  ส  เอวานิมิตฺโต  
วิหาโร’นภิสํ-สฺการะ  เกฺษตฺรปริศุทฺธิศฺจ  เวทิตวฺยํ  |  เศษํ  คตารฺถมฺ  | 

 สฺกนฺธวฺยวสฺถานมารภฺย  เทวฺา  โศฺลเกา | 
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 ธรฺมตํา  ปฺรติวิธฺเยห  ศีลสฺกนธฺสฺย  โศธนา  | 
 สมาธิปฺรชฺาสฺกนฺธสฺย  ตต  อูรฺธวํ  วิโศธนา  ||22|| 
 วิมุกฺติมกฺุติชฺานสฺย  ตทนยฺาสุ  วิโศธนา  | 
 จตุรฺวิธาทาวรณาตฺ  ปฺรติฆาตาวฺฤเตรป  ||23|| 

 ตทนฺยาสฺวิติ  |  สปฺตมฺยํา  ยาวทฺ  พุทฺธภูมาวุภโยรฺวิมุกฺติวิมุกฺติชฺานโยรฺวิโศธนา  |  สา   
ปุนรฺวิมุกฺติศฺจตุรฺวิธผลาวรณาจฺจ  เวทิตวฺยา  |  ปฺรติฆาตาวรณาจฺจ  พุทฺธภูเมา  |  เยนานฺเยษํา  เชฺเย  
ชฺานํ  ปฺรติหนฺยเต  |  พุทฺธานํา  ตุ  ตทฺวิโมกฺษาตฺ  สรฺวตฺราปฺรติหตํ  ชฺานํ  |  เศษํ  คตารฺถมฺ  | 

 นิษฺปตฺตวิฺยวสฺถานมารภฺย  ตรฺยะ  โศฺลกาะ  | 

 อนิษฺปนฺนาศจฺ  นิษฺปนฺนา  วชฺิเยาะ  สรฺวภูมยะ  | 
 นิษฺปนฺนา  อปฺยนิษปนฺนา  นษิฺปนฺนาศจฺ  ปนุรฺมตาะ  ||24|| 
 นิษฺปตฺติรฺวิชฺเยา  ยถาวยฺวสฺถานมนสิกาเรณ  | 
 ตตฺกลฺปนตาชฺานาทวิกลฺปนยา  จ  ตสฺไยว  ||25|| 
 ภาวนา  อป  นษิฺปตฺติรจินฺตยฺํ  สรฺวภูมิษุ  | 
 ปฺรตฺยาตฺมเวทนียตวฺาตฺ  พุทธฺานํา  วิษยาทป  ||26|| 

 ตตฺราธิมุกฺติจรฺยาภูมิรนิษฺปนฺนา  |  เศษา  นิษฺปนฺนา  อิตฺเยตาะ  สรฺวภูมิยะ  |  นิษฺปนฺนา  
อป  ปุนะ  สปฺตานิษฺปนฺนาะ  | เศษา  นิษฺปนฺนาะ  นิรภิสํสฺการวาหิตฺวาตฺ  |  ยตฺปุนะ  ปฺรมุทิตาทิภูมิรฺ
นิษฺปนฺนา  ปูรฺวมุกฺตา  ตตฺร  นิษฺปตฺติรฺยถาวฺยวสฺถาปตภูมิมนสิกาเรณ  |  ตสฺย  ภูมิวฺยวสฺถานสฺย   
กลฺปนามาตฺรชฺานาตฺ  ตทวิกลฺปนา[นยา]  จ  เวทิตวฺยา  |  ยทา  ตทฺภูมิวฺยวสฺถานํ  กลฺปนามาตฺรํ  
ชานีเต | ตทป  จ  กลฺปนามาตฺรํ  น  วิกลฺปยตฺเยวํ  คฺราหฺยคฺราหกาวิกลฺปชฺานลาภาทฺภูมิปรินิษฺปตฺติ
รุกฺตา  ภวติ  |  อป  ขลุ  ภูมีนํา  ภาวนา  จ  นิษฺปตฺติศฺโจภยมจินฺตฺยํ  สรฺวภูมิษุ  |  ตถา  หิ  ตทฺโวธิสตฺตฺ-
วานํา  ปฺรตฺยาตฺมเวทนียํ  พุทฺธานํา  จ  วิษโย  นานฺเยษามฺ  | 

 ภูมิปฺรติษฺ[วิษฺฏ]สฺย  ลิงฺควภิาคมารภฺย  เทฺวา  โศฺลเกา  | 

 อธิมุกฺติรฺหิ  สรฺวตฺร  สาโลกา  ลิงฺคมิษฺยเต  | 
 อลีนตฺวมทีนตวฺมปรปฺรตฺยยาตฺมตา  ||27|| 
 ปฺรติเวธศฺจ  สรฺวตฺร  สรฺวตฺร  สมจิตฺตตา  | 
 อเนยานนุโยปายชฺานํ มณฑฺลชนฺม  จ  ||28|| 
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 เอตทฺภูมิปฺรวิษฺฏสฺย  โพธิสตฺตฺวสฺย  ทศวิธํ  ลิงฺคํ สรฺวาสุ  ภูมิษุ  เวทิตวฺยํ | ยํา  ภูมึ ปฺ
รวิษฺฏ-สฺตตฺร  สาโลโก  ยํา น ปฺรวิษฺฏสฺตตฺราธิมุกฺติริตฺเยตเทกํ ลิงฺคมฺ | อลีนตฺวํ  ปรโมทารคมฺภีเรษุ  
ธรฺเมษุ  |  อทีนตฺวํ  ทุษฺกรจรฺยาสุ  |  อปรปฺรตฺยยตฺวํ  สฺวสฺยํา  ภูเมา  |  สรฺวภูมิปฺรติเวธศฺจ  ตทภินิรฺหาร
เกาศลตะ    สรฺวสตฺตฺเวษฺวาตฺมสมจิตฺตตา  |  อเนยา  วรฺณาวรฺณศพฺทาภฺยํา  |  อนนุนยศฺจกฺรวรฺตีตฺ
ยาทิสํปตฺติษุ  |   อุปายเกาศลมนุปลมฺภตสฺย[ลมฺภสฺย]  พุทฺธตฺโวปายชฺานาตฺ | พุทฺธปรฺษนฺมณฺฑเลษุ  
โจตฺปตฺติะ  สรฺวกาลมิตฺเยตานิ  อปราณิ  ลิงฺคานิ  โพธิสตฺตฺวสฺยฺ  | 

 ภูมิษุ  ปารมิตาลาภลิงฺควิภาเค  เทฺวา  โศฺลเกา | 

 นาจฺฉนฺโท  น  จ  ลุพฺธหฺรสฺวหฺฤทโย  น  โกฺรธโน  นาลโส 
 นาไมตฺรีกรูณาศโย  น  กุมตะิ  กลฺไปรฺวิกลฺไปรฺหตะ  | 
 โน  วิกษฺิปฺตมติะ  สุไขรฺน  จ  หโต  ทุะไขรนฺ วา [วยฺา]วรฺตเต   
 สตฺยํ  มิตฺรมุปาศฺริตะ  ศฺรุตประ  ปูชาประ  ศาสฺตริ  ||29|| 
 สรฺวํ  ปุณฺยสมจฺุจยํ  สุวปิลํ  กฤฺตฺวานฺยสาธารณํ 
 สํโพเธา  ปริณามยตฺยหรหรฺโย  หยฺุตฺตโมปายวิตฺ  | 
 ชาตะ  สฺวายตเน  สทา  ศุภกระ  กฺรีฑตยฺภิชฺาคุไณะ 
 สรฺเวษามุปริสฺถิโต  คุณนิธิรฺเชฺยะ  ส  พุทธฺาตฺมชะ  ||30|| 

 ทศปารมิตาลาภิโน  โพธิสตฺตวสฺย  โษฑศวิธํ  ลิงฺคํ ทรฺศยติ  |  โษฑศวิธํ  ลิงฺคํ  | สทา        
ปารมิตาปฺรติปตฺติจฺฉนฺเทนาวิรหิตตฺวํ  |  ษฏปารมิตาวิปกฺไษศฺจ  รหิตตฺวํ  ปฺรตฺเยกมฺ  |  อนฺยยานมนสิ-
กาเรณาวิกฺษิปฺตตา  |  สํปตฺติสุเขษฺวสกฺตตา  |  วิปตฺติทุษฺกรจรฺยาทุะไขะ  ปฺรโยคานิรฺวรฺติตา |               
กลฺยาณมิตฺราศฺรยะ  |  ศฺรุตปรตฺวํ  |  ศาสฺตฺฤปูชาปรตฺวํ  |  สมฺยกฺปริณามนา  อุปายเกาศลฺยปารมิตยา  |  
สฺวายตโนปปตฺติะ  ปฺรณิธานปารมิตยา  พุทฺธโพธิสตฺตฺวาวิรหิตสฺถาโนปปตฺเตะ  |  สทาศุภกรตฺเว
[ตฺวํ]พลปารมิตยา  ตทฺวิปกฺษธรฺมาวฺยวกิรณาตฺ  |  อภิชฺาคุณวิโกฺรฑนํ จ  ชฺานปารมิตยา  |  ตตฺร  
ไมตฺรี วฺยาปาทปฺรติปกฺษะ  สุโขปสํหาราศยะ  |  กรุณา  วิหึสาปฺรติปกฺโษ  ทุะขาปคมาศยะ  |           
สฺวภาวกลฺปนํ  กลฺปะ  |   วิเศษกลฺปนํ วิกลฺโป  เวทิตวฺยะ  | 

 ตไตฺรวานุศํสวภิาเค  โศฺลกะ  | 

 ศมเภ  วิปศยฺนายํา  จ  ทวฺยปฺจาตฺมโก มตะ  | 
 ธีมตามนุศํโส  หิ  สรฺวถา  สรฺวภูมิษุ  ||31|| 
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 ตไตฺรว ปารมิตาลาเภ  สรฺวภูมิษุ โพธิสตฺตฺวานํา  สรฺวปฺรกาโร’นิศํสะ ปฺจวิโธ เวทิตวฺ
ยะ | ปฺรติกฺษณํ  สรฺวเทาษฺุลฺยาศฺรยํ  ทฺราวยติ |  นานาตฺวสํชฺาวิคตึ  จ  ธรฺมารามรติะ  ปฺรติลภเต |         
อปริจฺฉินฺนาการํ จ  สรฺวโต’ปฺรมาณํ  ธรฺมาวภาสํ  สํชานีเต  |  อวิกลฺปตานิ  จาสฺย  วิศุทฺธิภาคียานิ           
นิมิตฺตานิ  สมุทาจรนฺติ |  ธรฺมากายปริปูริปรินิษฺปตฺตเย  จ  อุตฺตราทุตฺตรตรํ  เหตุสํปริคฺรหํ  กโรติ  |  
ตตฺร  ปฺรถม-ทฺวิตีเยา  สมถปกฺเษ  เวทิตวฺเยา |  ตฺฤตียจตุรฺเถา  วิปศฺยนาปกฺเษ |  เศษมุภยปกฺเษ  | 

 ภูมินิรุกฺตวิิภาเค  นว  โศฺลกาะ  | 

 ปศฺยตํา  โพธิมาสนฺนํา  สตฺตฺวารฺถสฺย  จ  สาธนํ  | 
 ตีวฺร  อุตฺปทยฺเต  โมโท  มุทิตา  เตน  กฤยเต  ||32|| 

 อตฺร  น  กิฺจทิฺวฺยาขฺเยยํ  | 
 เทาะ   ศีลฺยาโภคไวมลยฺาทฺวมิลา  ภูมิรุจฺยเต  | 

เทาะ  ศีลฺยมลสฺยานฺยยานมนสิการมลสฺย  จาติกฺรมาทฺวิมเลตฺยุจฺยเต  |  ตสฺมาตฺตรฺหฺย-       
สฺมาภิสฺตุลฺยาภินิรฺหาเร  สรฺวาการปรโิศธนาภินิรฺหาร  เอว  โยคะ  กรณียะ  อิติ  วจนาตฺ  | 

 มหาธรฺมาวภาสสฺย  กรณาจฺจ  ปฺรภากรี  ||33|| 

ตถา  หิ  ตสฺยํา  สมาธิพเลนาปฺรมาณธรฺมปรฺเยษณธารณาตฺ  มหานฺตํ  ธรฺมาวภาสํ  ปเรษํา  
กโรติ  | 

 อรฺจิรฺภูตา  ยโต  ธรฺมา  โพธิปกฺษาะ  ปฺรทาหกาะ | 
 อรฺจิษฺมตีติ  ตทฺโยคาตฺสา  ภมูิรฺทฺวยทาหตะ  ||34|| 

สา  หิ  โพธิปกฺษาตฺมิกา  ปฺรชฺา  ทฺวยทหนปฺรตฺยุปสฺถานา  ตสฺยํา  พาหุลฺเยน  |  ทฺวยํ           
ปุนะ เกฺลศาวรณํ  เชฺยาวรณํ  จาตฺร  เวทิตวฺยมฺ  | 

 สตฺตฺวานํา  ปริปากศฺจ  สฺวจติสฺย  จ  รกฺษณา  | 
 ธีมทฺภิรฺชียเต  ทุะขํ  ทุรฺชยา  เตน  กถฺยเต  ||35|| 

ตตฺร สตฺตฺวปริปากาภิยุกฺโต’ป น สํกฺลิศฺยเต | สตฺตฺววิปฺรติปตฺตฺยา ตจฺโยภยํ  ทุษฺกรตฺวาทฺ  
ทุรฺชยมฺ  | 

 อาภิมุขฺยาทฺ  ทวฺยสฺเยห  สํสารสฺยาป  นิวฺฤเตะ  | 
 อุกฺตา  หฺยภิมขุี  ภูมิะ  ปฺรชฺาปารมิตาศฺรยาตฺ  ||36|| 
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สา  หิ  ปฺรชฺาปารมิตาศฺรเยณ  นิรฺวาณสํสารโยรปฺรติษฺานาตฺ  สํสารนิรฺวาณโยรภิมุขี  |   
 เอกายนปถเศลฺษาทฺภูมิรฺทูรํคมา มตา  | 

เอกายนปถะ  ปูรฺวํ  นิรฺทิษฺฏสฺตทุปศฺลิษฺฏตฺวาตฺ  ทูรํ  คตา  ภวติ  ปฺรโยคปรฺยนฺตคมนาตฺ  | 

 ทฺวยสํชฺาวจิลนาทจลา  จ นิรุจฺยเต  ||37|| 
ทฺวาภฺยํา  สํชฺาภฺยํา  อวิจลนาตฺ  |  นิมิตฺตสํชฺา [นิมตฺตาโภคสํชฺยา] อนิมิตฺตาโภคสํชฺ

ยา  จ  | 
 ปฺรติสํวินฺมติสาธุตฺวาทฺภูมะิ  สาธุมตี  มตา  | 

ปฺรติสํวินฺมเตะ  สาธุตฺวาทิติ   ปฺรธานตฺวาตฺ  | 

 ธรฺมเมฆา  ทฺวยวยฺาปฺเตรฺธรฺมากาศสฺย  เมฆวตฺ  ||38|| 

ทฺวยวฺยาปฺเตริติ  สมาธิมุขธาริณีมุขวฺยาปนานฺเมเฆเนวากาศสฺถลียสฺยาศฺรยสํนิวิษฺฏสฺย            
ศฺรุตธรฺมสฺย  ธรฺมเมเฆตฺยุจฺยเต  | 

 วิวิเธ  ศภุนิรฺหาเร  รตฺยา  วหิรณาตฺสทา  | 
 สรฺวตฺร  โพธิสตฺตฺวานํา วิหารภูมโย  มตาะ  ||39|| 

วิวิธกุศลาภินิรฺหารนิมิตฺตํ  สทา  สรฺวตฺร  รตฺยา  วิหรณาทฺโพธิสตฺตฺวานํา  ภูมโย  วิหารา  
อิตฺยุจฺยนฺเต | 

  ภูโย  ภูโย’มิตาสฺวาสุ  อูรฺธฺวํคมนโยคตะ  | 
 ภูตามิตาภยารถฺาย  ต  เอเวษฏฺา  หิ  ภูมยะ  ||40|| 

 ภูโย  ภูโย’มิตาสฺวาสูรฺธวํคมนโยคาทฺภูตามิตาภยารฺถาย  ต  เอว  วิหาราะ  ปุนรฺภูมย              
อุจฺยนฺเต  |  อมิตาสฺวิติ   ทศสุ  ภูมิษุ  เอไกกสฺยาปฺรมาณตฺวาตฺ  |  อูรฺธวคมนโยคาทิติ  อุปริภูมิคมน     
-โยคาตฺ  |  ภูตามิตาภยารฺถมิตฺยมิตานํา  ภูตานํา  ภยปฺรหาณารฺถมฺ  | 

 ปฺราปฺติวิหาเร[วิภาเค]  โศฺลกะ  | 

 ภูมิลาเภ[โภ]’ธิมุกฺเตศฺจ  จริเตษุ  จ  วรฺตนาตฺ  | 
 ปฺรติเวธาจฺจ  ภมูีนํา  นิษฺปตฺเตศฺจ  จตุรฺวิธะ  ||41|| 
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 จตุรฺวิโธ  ภูมีนํา  ลาภะ  | อธิมุกฺติลาโภ  ยโถกฺตาธิมุกฺติโต’ธิมุกฺติจรฺยาภูเมา  |  จริตลาโภ   
ทศสุ  ธรฺมจริเตษุ  วรฺตนาตฺตสฺยาเมว  |  ปรมารฺถ [ปฺรติเวธ]  ลาภะ  ปรมารฺถปฺรติเวธโต  ภูมิปฺรเวเศ  |  
นิษฺปติลาภศฺจาวินิวรฺตนียภูมิปฺรเวเศ  | 

 จรฺยาวภิาเค  โศฺลกะ  ษฏปาทะ  | 

 มหายาเน’ธิมุกฺตานํา  หนียาเน  จ  เทหินํา  | 
 ทฺวโยราวรฺชนารฺถาย  วินยาย   จ  เทศิตาะ  | 
 จรฺยาศฺจตสฺโร  ธีราณํา  ยถาสูตฺรานุสารตะ  ||42|| 

 ตตฺร  ปารมิตาจรฺยา  มหายานาธิมุกฺตานามรฺเถ  เทศิตา  |  โพธิปกฺษจริยา  ศฺราวกปฺรตฺ
เยก-พุทฺธยานาธิมุกฺตานามฺ  |  อภิชฺาจรฺยา ทฺวโยรป มหายานหีนยานาธิมุกฺตโยะ  ปฺรภาเวณาวรฺ
ชนารฺถํ  |  สตฺตฺวปริปากจรฺยา  ทฺวโยเรว  ปริปาจนารฺถํ  |  ปริปาจนํ  หฺยตฺร  วินยนมฺ  | 

 พุทฺธคุณวิภาเค  พหวะ  โศฺลกาะ  |  อปฺรมาณวิภาเค  ตทฺ  พุทฺธสฺโตตฺรมารภฺไยกะ  | 

 อนุกมฺปกสตฺตเฺวษุ  สํโยควิคมาศย  | 
 อวิโยคาศย  เสาขฺยหิตาศย  นโม’สฺตุเต  ||43|| 

 [อตฺร]  อนุกมฺปกตฺวํ  สตฺตฺเวษุ   หิตสุขาศยตฺเวน  สํทรฺศิตํ  |  สุขาศยตฺวํ  ปุนะ  สุขสํโย
คา-ศยตฺเวน  ไมตฺรฺยา  |  ทุะขวิโยคาศยตฺเวน  จ  กรุณยา  |  สุขาวิโยคาศยตฺเวน  จ  มุทิตยา |  หิตา
ศยตฺวมุ-เปกฺษยา  |  สา  ปุนรฺนิะ  สํเกฺลศตาศยลกฺษณา  เวทิตวฺยา  | 

 วิโมกฺษาภิภวฺายตนกฺฤตฺสฺนายตนวิภาเค  โศฺลกะ  | 

 สรฺวาวรณนิรฺมุกฺต สรฺวโลกาภิภู  มุเน  | 
 ชฺาเนน  เชฺยํ  วยฺาปฺตํ  เต  มุกฺติจิตฺต  นโม’สฺตุเต  ||44|| 

 อตฺร  วิโมกฺษวิเศษํ  ภควตะ  สรฺวเกฺลศเชฺยาวรณนิรฺมุกฺตตยา  ทรฺศยติ  |  อภิภฺวายตน
วิเศษํ  สรฺวโลกาภิภุตฺเวน  สฺวจิตฺตวศวรฺตนาทฺยเถษฺฏาลมฺพนนิรฺมาณปริณามนตาธิษฺานตะ  |  กฺฤตฺสฺ
นายตนวิเศษํ  สรฺวเชฺยชฺานาวฺยาฆาปฺตตะ [ชฺนวฺยาปฺตะ] | อต เอว วิโมกฺษาทิคุณวิปกฺษมุกฺตฺวาตฺ  
มุกฺตจิตฺตะ | 

 อรณาวภิาเค  โศฺลกะ  | 

 อเศษํ  สรฺวสตฺตฺวานํา  สรฺวเกลฺศวินาศก  | 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

406

 เกฺลศปฺรหารก  กฺลิษฺฏสานุโกฺรศ  นโม’สฺตุเต  ||45|| 

อตฺรารณาวิเศษํ  ภควตะ  สรฺวสตฺตฺวเกฺลศวินยนาทุตฺปาทิตเกฺลเศษฺวป  จ  ตตฺเกฺลศปฺร
ติปกฺษวิธานาตฺ  กฺลิษฺฏชนานุกมฺปยา  สํทรฺศยติ  |  อนฺเย  หฺยรณาวิหาริณะ  สตฺตฺวานํา  กสฺยจิเทว  
ตทาลมฺพนสฺย  เกฺลสฺโยตฺปตฺติปฺรตฺยยมาตฺรํ  ปฺรติหรนฺติ  |  น  ตุ  เกฺลศสํตานาทปนยนฺติ  | 

 ปฺรณิธิชฺานวเิศเษ[วิภาเค  โศฺลกะ  | 

 อนาโภคะ  นิราสงฺค  อวฺยาฆาต  สมาหิต  | 
 สไทว  สรฺวปรฺศฺนานํา  วิสรฺชก  นโม’สฺตุ  เต  ||46|| 

 อตฺร  ปฺจภิรากาไระ  ปฺรณิธิชฺานวิเศษํ  ภควตะ  สํทรฺศยติ | อนาโภคสํมุขีภาวตะ  |          
อสกฺติสํมุขีภาวตะ | สรฺวเชฺยาวฺยาฆาตตะ  | สทา  สมาหิตตฺวตะ | สรฺวสํศยจฺเฉทนตศฺจ  สตฺตฺวานํา |  
อนฺเย  หิ ปฺรณิธิชฺานลาภิโน  นานาโภคานฺ[โภเคนา]ปฺรณิธาย ปฺรณิธิชฺานํ  สํมุขีกุรวนฺติ | น  
จาสกฺตํ  สมาปตฺติปฺรเวศาเปกฺษตฺวาตฺ  |  น  จาวฺยาหตํ  ปฺรเทศชฺานาตฺ |  น  จ  สทา  สมาหิตา  ภวนฺติ  
น  จ  สรฺวสํศยําศฺฉินฺทนฺติ  | 

 ปฺรติสํวิทฺวิภาเค  โศฺลกะ  | 

 อาศฺรเย’ถาศฺริเต  เทศฺเย  วากฺเย  ชฺาเน  จ  เทศิเก  | 
 อวฺยาหตมเต  นิตฺยํ  สุเทศิก  นโม’สฺตุเต  ||47|| 

 อตฺร  สมาสโต  ยจฺจ  เทศฺยเต  เยน  จ  เทศฺยเต  ตตฺร  นิตฺยมวฺยาหตมติตฺเวน  ภควตศฺจ-           
ตสฺระ  ปฺรติสํวิโท  เทศิตาะ  |  ตตฺร  ทฺวยํ  เทศฺยเต  อาศฺรยศฺจ  ธรฺมะ  |  ตทาศฺริตศฺจารฺถะ  |  ทฺวเยน  
เทศฺยเต  วาจา  ชฺาเนน  จ  |  สุเทศิกตฺเวน  ตาสํา  กรฺม  สํทรฺศิตมฺ   | 

 อภิชฺาวภิาเค  โศฺลกะ  | 

 อุเปตฺย  วจไนสฺเตษํา  จริชฺ  อาคเตา  คเตา  | 
 นิะ  สาเร  ไจว  สตฺตฺวานํา  สฺวววาท  นโม’สฺตุ  เต  ||48|| 

 อตฺร ษฑฺภิรภิชฺาภิะ  สมฺยคววาทตฺวํ  ภควโต  ทรฺศิตมฺ  |  อุเปตฺย  วิเนยสกาศมฺฤธฺทฺยภิ-         
ชฺยา |  เตษํา  ภาษยา  ทิวฺยศฺโรตฺราภิชฺยา  จิตฺตจริตฺรํ ชฺาตฺวา  เจตะปรฺยายาภิชฺยา  ยถา  ปูรฺวานฺ-
ตาทิหาคติรฺยถา  จาปรานฺเต  คติรฺยถา  จ  สํสารานฺนิะ  สรณํ |  ตตฺราววาทํ  ททาตฺยวศิษฺฏาภิสฺติสฺฤ-
ภิรภิชฺาภิรฺยถากฺรมมฺ  | 
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 ลกฺษณานวุยฺชฺนวภิาเค  โศฺลกะ  | 

 สตฺเปารุษฺยํ  ปรฺปทฺยนฺเต  ตวฺาํ  ทฺฤษฺฏวา  สรฺวเทหินะ  | 
 ทฺฤษฺฏมาตฺราตฺปฺรสาทสฺย  วิฆายก  นโม’สตุ  เต  ||49|| 

 อตฺร  ลกฺษณานุวฺยฺชนานํา  ภควติ  มหาปุรุษตฺวสํปฺรตฺยเยน  ทรฺศนมาตฺราตฺปเรษํา  
ปฺรสาทชนกตฺวํ  กรฺม  สํทรฺศิตมฺ  | 

 ปริศุทฺธิวิภาเค  โศฺลกะ  | 

 อาทานสฺถานสํตฺยาคนิรฺมาณปริณามเน  | 
 สมาธิชฺานวศิตามนุปฺราปฺต  นโม’สฺตุ  เต  ||50|| 

 อตฺร  ภควตศฺจตุรฺวิธยา  วศิตยา  สรฺวาการาศฺจตสฺระ  ปริศุทฺธยะ  ปริทีปตาะ |  อาศฺรย
ปริ-ศุทฺธิราตฺมภาวสฺยาทานสฺถานตฺยาควศิตยา  |  อาลมฺพนปริศุทฺธิรฺนิรฺมาณปริณามนวคิตยา |  จิตฺต-         
ปริศุทฺธิะ  สรฺวาการสมาธิวศิตยา  | ปฺรชฺาปริศุทฺธิะ  สรฺวาการชฺานวศิตยา  | 

 พลวิภาเค  โศลฺกะ  | 

 อุปาเย  ศรเณ  ศุทฺเธา  สตฺตฺวานํา   วิปฺรวาทเน  | 
 มหายาเน  จ  นิรฺยาเณ  มารภฺช  นโม’สฺตุ  เต  ||51|| 

 อตฺร  จตุรฺษฺวรฺเถษุ  สตฺตฺวานํา  วิปฺรวาทนาย  มาโร  ยสฺตทฺภฺชกตฺเวน  ภควโต  ทศานํา  
พลานํา  กรฺม  สํทรฺศิตมฺ  |  ยทุต  สุคติทุรฺคติคมนาทฺยุปายวิปฺรวาทเน  |  อศรเณ  เทวาทิษุ  ศรณวิปฺร-
วาทเน  |  สาศฺรวศุทฺธิมาตฺเรณ  ศุทฺธิวิปฺรวาทเน  |  มหายานนิรยาณวิปฺรวาทเน  จ  |  สฺถานาสฺถาน-       
ชฺานพเลน  หิ  ภควานฺปฺรถเม’รฺเถ  มารภฺชโก  เวทิตวฺยะ  |  กรฺมวิปากชฺานพเลน  ทฺวิตีเย  |           
ธฺยานวิโมกฺษสมาธิสมาปตฺติชฺานพเลน  ตฺฤตีเย  |  อินทฺริยปราปรตฺวาทิชฺานพเลน  จตุรฺเถ |            
หีนานีนฺทฺริยาทีนิ  วรฺชยิตฺวา  เศฺรษฺสํนิโยชนาตฺ  | 

 ไวศารทฺยวิภาเค  โศฺลกะ  | 

 ชฺานปฺรหาณนิรฺยาณวิฆฺนการกเทศิก  | 
 สฺวปรารฺเถ’นฺยตีรฺถฺยานํา  นิราธฺฤษฺย  นโม’สฺตุ  เต  ||52|| 

 อตฺร  ชฺานปฺรหาณการตฺเวน  สฺวารฺเถ  |  นิรฺยาณวิฆฺนเทศิกตฺเวน  จ  ปรารฺเถ |  นิราธฺฤ- 
ษฺยตฺวาทนฺยตีรฺถฺไยรฺภควโต  ยถากฺรมํ  จตุรฺวิธํ  ไวศารทฺยมุทฺภาวิตมฺ  | 
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 อารกฺษสฺมฺฤตฺยุปสฺถานวิภาเค  โศฺลกะ  | 

 ว[ินิ]คฺฤหฺยวกตฺา  ปรฺษตฺสุ  ทฺวยสํเกฺลศวรฺชิต  | 
 นิรารกฺษ  อสํโมษ  คณกรษฺ  นโม’สฺตุ  เต  ||53|| 

 อเนน  ตฺรีณฺยรกฺษาณิ  ตฺรีณิ  จ  สฺมฺฤตฺยุปสฺถานานิ  ภควตะ  ปริทีปตานิ  เตษํา  จ  กรฺม          
คณปริกรฺษกตฺวํ  |  ไตรฺหิ  ยถากฺรมํ  วิ[นิ]คฺฤหฺยวกฺตา   จ   ภวติ  ปรฺษตฺสุ  นิรารกฺษตฺวาตฺ  |                   
ทฺวยสํเกฺลศวรฺชิตศฺจานุนยปฺรติฆาภาวาทสํโมษตยา  สทาภูย  สฺถิตสฺมฺฤติตฺวาตฺ  | 

 วาสนาสมุทฺธาตวิภาเค  โศฺลกะ  | 

 จาเร  วิหาเร  สรฺวตฺร  นาสฺตฺยสรฺวชฺเจษฺฏิตํ  | 
 สรฺวทา  ตว  สรฺวชฺ  ภูตารฺถิก  นโม’สฺตุ  เต  ||54|| 

 อเนน  จาเร  วิหาเร  วา  สรฺวตฺร  สรฺวทา  วาสรฺวชฺเจษฺฏิตสฺยาภาวาตฺ  ภควตะ  สรฺว-            
เกฺลศวาสนาสมุทฺธาตะ  ปริทีปตะ  |  อสรฺวชฺโ  หิ  กฺษีณเกฺลโศ’ปฺยสมุทฺธาติตตฺวาทฺ  วาสนายา   
เอกทา  ภฺรานฺเตน  หสฺตินา  สารฺธํ  สมาคจฺฉติ  ภฺรานฺเตน  รเถเนตฺเยวมาทิกมสรฺวชฺเจษฺฏิตํ  กโรติ  |  
ยโถกฺตํ  มาณฺฑวฺยสูเตฺร  |  ตจฺจ  ภควโต  ภูตารฺถสรฺวชฺตฺวํ[ชฺตฺเวน] นาสฺติ  | 

 อสํโมษตาวิภาเค  โศฺลกะ  | 

 สรฺวสตฺตฺวารฺถกฺฤตฺเยษุ  กาลํ  ตฺวํ  นาตวิรฺตเส  | 
 อพนฺธฺยกฺฤตฺย  สตตมสํโมษ  นโม’สฺตุ  เต  ||55|| 

 อเนน  ยสฺย  สตฺตฺวสฺย  โย’รฺถะ  กรณีโย  ยสฺมินฺกาเล  ตตฺกาลานติวรฺตนาตฺ  อพนฺธฺยํ  
กฺฤตฺยํ  สทา  ภควต  อิตฺยสํโมษธรฺมตฺวํ สฺวภาวตะ  กรฺมตศฺจ  สํทรฺศิตมฺ  | 

 มหากรุณาวภิาเค  โศฺลกะ  | 

 สรฺวโลกมโหราตฺรํ  ษฏกฺฤตฺวะ  ปฺรตยฺเวกษฺเส  | 
 มหากรุณยา  ยกฺุต  หิตาศย  นโม’สฺตุ  เต  ||56|| 

 อตฺร  มหากรุณา  ภควตะ  กรฺมตะ  สฺวภาวตศฺจ  ปริทีปตา  |  มหากรุณยา  หิ   ภควานฺ  
ษฏกฺฤตฺโว  ราตฺรินฺทิเวน  โลกํ ปฺรตฺยเวกฺษเต  โก  หียเต  โก  วรฺธเต  อิตฺเยวมาทิ  |  ตทฺโยคาจฺจ  
ภควานฺ  สรฺวสตฺตฺเวษุ  นิตฺยํ  หิตาศยะ  | 
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 อาเวณกิคุณวิภาเค  โศลฺกะ  | 

 จาเรณาธิคเมนาป  ชฺาเนนาป  จ  กรฺมณา  | 
 สรฺวศฺราวกปฺรตฺเยกพทฺุโธตฺตม  นโม’สฺตุ  เต  ||57|| 

 อตฺร  จารสํคฺฤหีไตะ  ษฑฺภิราเวณิไกรฺพุทฺธธรฺไมะ  |  อธิคมสํคฺฤหีไตะ  ษฑฺภิะ  |  ชฺาน-
สํคฺฤหีไตสฺตฺริภิะ  |  กรฺมสํคฺฤหีไตศฺจ  ตฺริภิะ |  ตทนฺยสตฺตฺโวตฺตมานามป  ศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺธา
นามนฺติกาทุตฺตมตฺเวน  สรฺวสตฺตฺโวตฺตมตฺวํ  ภควตะ  ปริทีปตํ  |  ตตฺร  นาสฺติ  ตถาคตสฺย  สฺขลิตํ |  
นาสฺติรวิตํ  |  นาสฺติ  มุษิตา  สฺมฺฤติะ |  นาสฺตฺยสมาหิตํ  จิตฺตํ |  นาสฺติ  นานาตฺวสํชฺา |  นาสฺตฺย-            
ปฺรติสํขฺยาโยเปกฺเษติ  จารสํคฺฤหีตาะ  ษฑาเวณิกา  พุทฺธธรฺมา  เย  พุทฺธสฺไยว  สํวิทฺยนฺเต  นานฺเยษํา  |  
นาสฺติ  ฉนฺทปริหาณิรฺนาสฺติ  วีรฺยสฺมฺฤติสมาธิปฺรชฺาวิมุกฺติปริหาณิริตฺยธิคมสํคฺฤหีตาะ  ษฏ  |            
อตีเต’ธฺวนิ  ตถาคตสฺยาสงฺคมปฺรติหตํ  ชฺานมฺ  |  อนาคเต  ปฺรตฺยุตฺปนฺเน’ธฺวนิ  ตถาคตสฺยาสงฺคม-      
ปฺรติหตํ  ชฺานมิติ  ชฺานสํคฺฤหีตาสฺตฺรยะ  |  สรฺวํ  ตถาคตสฺย  กายกรฺม  ชฺานปูรฺวํคมํ  ชฺานา-        
นุปริวรฺติ  |  สรฺวํ  วากฺกรฺม  สรฺวํ  มนสฺกรฺเมติ  กรฺมสํคฺฤหีตาสฺตฺรยะ  | 

 สรฺวาการชฺตาวิภาเค  โศฺลกะ  | 

 ตฺริภิะ  กาไยรมฺหาโพธึ  สรฺวาการามุปาคต  | 
 สรฺวตฺร  สรฺวสตฺตฺวานํา  กางกฺฺษาฉิท  นโม’สฺตุ  เต  ||58|| 

 อเนน  ตฺริภิศฺจ  กาไยะ  สรฺวาการโพธฺยุปคมตฺวาตฺ  สรฺวชฺเยสรฺวาการชฺานาจฺจ  สรฺวา-
การชฺตา  ภควตะ  ปริทีปตา | ตฺรยะ  กายาะ  สฺวาภาวิกะ  สําโภวิโก  ไนรฺมาณิกศฺจ |  สรฺวเชฺย-        
สรฺวาการชฺานํ  ปุนรตฺร สรฺวสตฺตฺวานํา  เทวมนุษฺยาทีนํา  สรฺวสํศยจฺเฉเทน  กรฺมณา  นิรฺทิษฺฏมฺ  | 

 ปารมิตาปริปูริวิภาเค  โศฺลกะ  | 

 นิรวคฺรห  นิรฺโทษ  นิษกฺาลุษยฺานวสฺถิต  | 
 อานิงฺกฺษยฺ  สรฺวธรฺเมษุ   นษิปฺฺรปฺจ  นโม’สฺตุ  เต  ||59|| 

 อเนน  สกลษฏปารมิตาวิปกฺษนิรฺมุกฺตตยา  ษฏปารมิตาปริปูรรฺภควต  อุทฺภาวิตา  |                
ตตฺรานวคฺรหตฺวํ โภคนิราคฺรหตฺวาทฺเวทิตวฺยํ  |  นิรฺโทษตฺวํ  นิรฺมลกายาทิกรฺมตฺวาตฺ  |  นิษฺกาลุษฺยตฺวํ 
โลกธรฺมทุะขาภฺยํา  จิตฺตากลุษีกรณาตฺ   |  อนวสฺถิตตฺวมลฺปาวรณ[วร]มาตฺราธิคมานวสฺถานาตฺ |             
อานิงฺกฺษฺยตฺวมวิกฺเษปาตฺ  |  นิษฺปฺรปฺจตฺวํ  สรฺววิกลฺปปฺรปฺจาสมุทาจาราตฺ  | 

 พุทฺธลกฺษณวิภาเค  เทฺวา  โศลฺเกา  | 
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 นิษฺปนฺนปรมารฺโถํ’สิ  สรฺวภูมิวินะิสฺฤตะ  | 
 สรฺวสตฺตฺวาคฺรตํา  ปฺราปฺตะ  สรฺวสตฺตฺววิโมจกะ  ||60|| 
 อกฺษไยรสไมรฺยุกฺโต  คุไณรฺโลเกษุ  ทฺฤศฺยเส  | 
 มณฺฑเลษวฺปฺยทฺฤศยศฺจ  สรฺวถา  เทวมานุไษะ  ||61|| 

 อตฺร  ษฑฺภิะ  สฺวภาวเหตุผลกรฺมโยควฺฤตฺตฺยรฺไถรฺพุทฺธลกฺษณํ  ปริทีปตํ  |  ตตฺร  วิศุทฺธา          
ตถตา  นิษฺปนฺนะ  ปรมารฺถะ  |  ส  จ  พุทฺธานํา  สฺวภาวะ  |  สรฺวโพธิสตฺตฺวภูมินิรฺยาตตฺวํ  เหตุะ  |  
สรฺวสตฺตฺวาคฺรตํา  ปฺราปฺตตฺวํ  ผลํ  |  สรฺวสตฺตฺววิโมจกตฺวํ  กรฺม  |  อกฺษยาสมคุณยุกฺตตฺวํ  โยคะ  |   

นานาโลกธาตุษุ  ทฺฤศฺยมานตา  นิรฺมาณกาเยน   ปรฺษนฺมณฺฑเลษฺวป  ทฺฤศฺยมานตา                  
สําโภคิเกน  กาเยน  |  สรฺวถา  จาทฺฤศฺยมานตา  ธรฺมกาเยเนติ  ตฺริวิธา  ปฺรเภทวฺฤตฺติริติ  | 

 ||  มหายานสูตรฺาลํกาเรษุ  วฺยวทาตสมยมหาโพธิสตฺตฺวภาษิเต   จรฺยาปฺรติษฺาธิกาโร 
 นาไมกวึศติตโม’ธิการะ  || 

||  สมาปฺตศฺจ  มหายานสูตฺราลํการ อิติ  || 
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ปริศิษฺฏม ฺ
ภฺยุปคมนมิตฺยุจฺยเต |  สา  จาศฺรยปริวฺฤตฺติปรินิษฺปตฺติะ | ตตฺสมตฺวาตฺ | ทรฺศนมารฺ

คาทฺยวสฺ-ถายามป  ปริวฺฤตฺติสทฺภาวาทิห  ปรินิรฺเทโศ  นิะเศษมลปฺรหาณาตฺ | สา  จาศฺรยปรินิวฺฤตฺติะ 
กถํ ปฺรเวษฺฏวฺยา  กถํ  วา  ตตฺปฺรเวโศ  นิรุตฺตโร  ภวตีตฺยาห  |  ทศภิรากาไรราศฺรยปริวฺฤตฺติปฺรเวโศ          
นิรุตฺตระ | ทศภิริติ  วกฺษฺยมาไณะ  สฺวภาววสฺตุปุทฺคลวิเศษปฺรโยชนาศฺรยมนสิการาปฺรโยคาทีนวา-
นุศํสปฺรเวไศะ | ตตฺราเทา  สฺวภาวปฺรเวศสฺตถตาไวมลฺยมาคนฺตุกมลตถตา  อปฺรขฺยานปฺรขฺยานาย | 
ยตฺตถตาไวมลฺยตฺวมาคนฺตุกมลาปฺรขฺยานาย  ตถตามาตฺรปฺรขฺยานาย  จ  ส  สฺวภาว  อาศฺรย-             
ปริวฺฤตฺเตเรวํ  ยตฺปริชฺญานมยมุจฺยเต  สฺวภาวปฺรเวโศ นิรุตฺตร อิติ | ตตฺร วสฺตุปฺรเวศะ  สาธารณภาชน
วิชฺญปฺติตถตาปริวฺฤตฺติ สูตฺรานฺตธรฺมธาตุตถตาปริวฺฤตฺติรสาธารณสตฺตฺวธาตุวิชฺปฺติตถตาปริวฺฤตฺ
ติศฺจ  |  อาศฺรยปริวฺฤตฺเตสฺตฺริวิธตถตาปริวฺฤตฺติรฺวสฺตุ  ตทตฺยยเภทาตฺ | ผลเภทาจฺจ  สํปฺรขฺยานเทศ
นาทรฺศนวิเศษผลเภทตะ | ตตฺร  ปุทฺคลปฺรเวโศ  เทฺว  อาทฺเย  ตถตาปริวฺฤตฺตี  พุทฺธโพธิสตฺตฺวานํา  
นานฺเยษามสาธารณตฺวาตฺ  | ปศฺจิมา  ศฺราวกปฺรตฺ เยกพุทฺธานามป   อป  พุทฺธโพธิสตฺตฺวานํา                     
สาธารณตฺวาตฺ | ตตฺร วิเศษปฺเวโศ พุทฺธโพธิสตฺตฺวานํา พุทฺธเกฺษตฺรปริศุทฺธิวิเศษะ | พุทฺธเกฺษตฺร
ปริศุทฺธิวิเศโษ พุทฺธโพธิสตฺตฺวานาเมว  น  ศฺราวกาทีนํา ตทุเกลกุนิลปฺรขฺยานาต (ตฺ) ธรฺมกายสําโภ
คิกไนรฺมาณิกกายปฺรติลมฺภศฺจ ทรฺศนเทศนาจิตฺตตฺวปฺรติลมฺภวิเศษาตฺ | ตตฺร ทรฺศนปฺรติลมฺภวิเศษะ 
สรฺวาการเชฺยปฺรตฺยกฺษีภาวโต’วคนฺตวฺโย  เทศนาปฺรติลมฺภวิเศโษ  คามฺภีรฺเยาทารฺยวิจิตฺราเนก-         
มุขยฺาปฺรเมยเทศนตะ | จิตฺตตฺวปฺรติลมฺภวิเศษะ  สตฺตฺวกฺฤตฺยานุษฺฐานาศฺรยาปฺรเมยาวฺยาหตาภิชฺาทิ-
คุณปฺรติลมฺภตะ | เต  เอเต  ยถากฺรมํ  ธรฺมกายสําโภคิกไนรฺมาณิกกายปฺรติลมฺโภ  ภวนฺตีติ  เวทิตวฺยํ | 
ตตฺร  ปฺรโยชนปฺรเวศะ  ปูรฺวปฺรณิธานวิเศษาตฺ | มหายานเทศนาลมฺพนวิเศษาตฺ | ทศภูมิษุ  ปฺรโยค-
วิเศษาจฺจ  |  ตตฺร  ตฺริวิเธน  ปฺรโยชนวิเศเษณ  ศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺเธภฺโย  พุทฺธโพธิสตฺตฺวานามาศฺรย
ปริวฺฤตฺติรฺวิศิษฺยเต | ตฺริวิโธ  วิเศษะ  | ปฺรณิธานวิเศษะ  ปูรฺวปฺรณิธานวิเศษานฺมหาโพธิปฺรณิธานตะ | 
อาลมฺพนวิเศโษ  มหายานเทศนาลมฺพนวิเศษาตฺ | สรฺวธรฺมสมฺภินฺนาลมฺพนตสฺตตฺตถตาลมฺพนตศฺจ | 
ปฺรโยควิเศษศฺจ ทศสุ ภูมิษุ ปฺรโยควิเศษาตฺ | สรฺวาวรณปฺรหาณาย ตตฺปฺรติปกฺษภาวนาปฺรโยค-           
วิเศษตะ | ตตฺราศฺรยปริวฺฤตฺเตราศฺรโย นิรฺวิกลฺปชฺญานํ  เตนาศฺรเยณ  ตตฺปฺรติลมฺภาตฺ | ตสฺย  ปฺรเวศะ  
กถํ  ภวตีตฺยาห | ษฑาการนิรฺวิกลฺปชฺญานปฺรเวศาตฺ | ษฑาการปฺรเวศะ  ปุนราลมฺพนโต  นิมิตฺต- 
ปริวรฺชนตะ  สมฺยกฺปฺรโยชนโต  ลกฺษณโต’ นุศํสตะ  ปริชฺานตศฺจ | ตตฺร  จตุรฺภิรากาไรราลมฺพน-
ปฺรเวศะ | จตุรฺภิริตฺยนนฺตรํ  วกฺษฺยมาไณะ  |  ตทฺยถา  มหายานเทศนาตทธิมุกฺตินิศฺจยสํภารปริปูริภิะ | 
ตสฺย  ชฺานสฺโยตฺปตฺตฺยาลมฺพนํ  มหายานเทศนา  ตตฺราธิมุกฺติะ | ตนฺนิศฺจยะ  สํภารปริปูริศฺจ  |

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

412

  อนฺยตมาภาเว  ตทนุตฺปาทาทิติ  สมสฺต  อาลมฺพนปฺรเวศะ  ปริทีปโต  ภเวตฺ | ตตฺร  จตุรฺภิ
รากาไรรฺนิมิตฺตปริวรฺชนปฺรเวโศ  วิปกฺษปฺรติปกฺษตถตาธิคมธรฺมนิมิตฺตปริวรฺชนโต’ นุคนฺตวฺยะ | 
ตตฺร วิปกฺษนิมิตฺตปริวรฺชนํ  ราคาทินิมิตฺตปริวรฺชนาตฺ | ปฺรติปกฺษนิมิตฺตปริวรฺชนมศุภาทินิมิตฺต-              
ปริวรฺชนาตฺ | ตถตานิมิตฺตปริวรฺชนํ  ตถเตยมิตฺยปฺยาโภคนิมิตฺตปริวรฺชนาตฺ | อธิคมธรฺมนิมิตฺต
ปริวรฺชนํ  ปฺรติลพฺธภาวนาธิคมนิมิตฺตปริวรฺชนาทฺ  ภูมิษุ | เอวํ  เจาทาริกมธฺยสูกฺษฺมทูรานุคตนิมิตฺต-
ปริวรฺชนํ  ยถาสํขฺยมเนโนทฺภาวิตํ  ภวติ | ตตฺร  วิปกฺษนิมิตฺตํ  เทาษฺุลฺยเหตุตฺวาตฺ  สุลกฺษฺยตฺวาตฺ  เจา
ทาริกํ | ตตฺปฺรติปกฺษตฺวาตฺ  ปฺรติปกฺษนิมิตฺตํ  มธฺยํ | ตทนฺยสรฺวปฺรติปกฺษตฺวาตฺ | ตถตานิมิตฺตํ   
สูกฺษฺมมนิมิตฺตภาวนาผลตฺวาทธิคมนิมิตฺตํ ทูรานุคตํ  เวทิตวฺยํ | ตตฺร สมฺยกฺปฺรโยคปฺรเวศศฺจตุรฺภิรากา
ไรสฺตทฺยโถปลมฺภปฺรโยคโต  วิชฺปฺติมาโตฺรปลมฺภาตฺ  อนุปลมฺภปฺรโยคโต’รฺถานุปลมฺภาตฺ |   
อุปลมฺภานุปลมฺภปฺรโยคโต’รฺถาภาเว วิชฺปฺติมาตฺรานุปลมฺภาตฺ วิชฺปฺตฺยรฺถาภาเว วิชฺญปฺตฺยโยคาตฺ 
| โนปลมฺโภปลมฺโภปฺรโยคตศฺจ ทฺวยานุปลมฺภนา ทฺวโยปลมฺภาตฺ | ตตฺร ลกฺษณปฺรเวศสฺตฺริภิรากาไระ 
| ตทฺยถา ธรฺมตาปฺรติษฺฐานโต’ ทฺวยนิรภิลาปฺยธรฺมตาปฺรติษฺานาตฺตทาลมฺพนตะ | สํปฺรขฺยานโต  
ทฺวยยถาภิลาเปนฺทฺริยมวิษยมวิชฺปฺติภาชนโลกาสํปฺรขฺยานาตฺ | ทฺวยยถาภิลาเปนฺทฺริยวิษยวิชฺปฺติภา
ชนโลกนิมิตฺตานํา  ยตฺราสํปฺรขฺยานํ  ภวติ  ตตฺ  นิรฺวิกลฺปชฺานํ | เอวํ  สติ  กึ  เทศิตํ  ภวตีตฺยาห | 
ตทเนนารูปฺยนิทรฺศนมปฺรติษฺมนาภาสมวิชฺญปฺติกมนิเกตมิติ  นิรฺวิกลฺปสฺย  ชฺญานสฺย  ยถาสูตฺรํ  
ลกฺษณมภิทฺโยติตํ  ภวติ | ตตฺร  ทฺวเยน  คฺราหฺยคฺราหกภาเวน  นิรูปยิตุมศกฺยตฺวาตฺ | 
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มหายานสตูราลังการ แปล 

อธิการที่ 1 

โอม ขอความนอบนอมจงมแีดพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวท้ังปวงทัง้หลาย 

1. บุคคล (พระพุทธเจา) ผูรูเร่ืองอรรถ (ทานผูรูความหมายอันแทจริงของ
พระพุทธศาสนา) ผูประกอบดวยความกรุณา กระทําความกระจางของความหมายดวยถอยคําและ
บทอันไมมีมลทิน แสดง (วิธี) เพื่อจะขามพนจากความทุกขแกเหลาชนผูมีความทุกข ทานยอมสั่ง
สอนธรรมอันยอดเยี่ยม คือ หนทาง 5 ประการเพื่อการเขาถึงความหมายของธรรมซึ่งมหายานสั่ง
สอนและบัญญัติไว ทรงแสดงใหเห็นวาวิธีที่มีอยูภายในธรรมนี้หาที่เปรียบเทียบไมมี 

อรรถาธิบาย : ทานผูรูอรรถ ยอมกระทําความกระจางของ ฯลฯ ดังนี้เปนตน ใครเริ่มการ
สอน ใครกระทําอธิบาย (ทําใหพอ) คือ ผูรูอรรถ กระทําการอธิบายอะไร | กระทําการอธิบาย
ความหมายของอรรถ | ดวยอะไร | ดวยถอยคํา ดวยบททั้งหลายอันไมมีมลทิน | แมดวยถอยคําที่
ปราศจากมลทิน คือ ถอยคําที่ออนหวาน | ดวยบทที่ปราศจากมลทิน คือ บทอันมีประโยชนและมี
สาระ อรรถจะมิสามารถกระจางชัดไดถาปราศจากวาจาบทและพยัญชนะ | เพื่ออะไร | เพื่อขามพน
ความทุกข เพราะทรงมีความกรุณาในชนผูมีความทุกข | เขานอมไปในความกรุณาที่มีในบุคคลผูมี
ความทุกข ดังนั้น จึงชื่อวานอมไปในความกรุณา | เขาทําอลังการแหงอะไร | แหงธรรมที่แสดงวิธี
แหงยานอันสูงสุด | วิธีแหงยานอันสูงสุดถูกแสดงไวแลวในธรรมใด แหงธรรมนั้น | เขาทําอลังการ
เพราะใคร | ในเพราะสัตวทั้งหลายผูดําเนินไปในยานอันสูงสุดนั้น | สัปตมีวิภักตินี้ หมายถึง มีสรรพ
สัตวผูดําเนินไป (ในมหายาน) เปนเครื่องหมาย | เขากระทําอลังการกี่อยาง | 5 อยาง | อันแสดง
วิธีการถึงอรรถอันมีอยูภายใน อันหาสิ่งใดเปรียบมิได | คําวามีอยูในภายใน หมายถึง ประกอบแลว | 
คําวา หาสิ่งใดเปรียบเทียบมิได หมายถึง ความรูอันยอดเยี่ยม | 

บัดนี้วิธีแหงอรรถ 5 อยางนั้น ถูกแสดงไวโดยฉันทที่ 2 
2. ธรรมนั้นที่แสดงไวแลว ณ ที่นี้ ยอมใหความปราโมทยอันสูงสง เชนกับทองคําที่บุดี

แลว เชนกับดอกปทุมที่กําลังบานเต็มที่ เชนกับอาหารที่ไดรับการปรุงไวอยางดีแลวสําหรับคนที่มี
ความหิว เชนกับบทนิพนธที่ไดรับการประพันธอยางประณีต เชนกับมุกดาในหีบบรรจุที่เปดแลว  

อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้ ประกอบดวยขอเปรียบเทียบ 5 ประการ ธรรมนั้นทานแสดง
กระทําใหยิ่งซึ่งอรรถ 5 ประการ  คือ (1) เปนสิ่งที่ดี (2) เปนการแสดง (3) เปนสิ่งที่ควรคิด (4) อยู
เหนือการคิด และ (5) เปนสิ่งสูงสุด อรรถที่เขาใจไดโดยคนนอยคนนี้ (อรรถแหงอธิคม) เปน
ความหมายที่รูเฉพาะตน เปนสภาวะที่แทจริงของพระโพธิสัตว อรรถนั้นที่อธิบายไวแลวโดย         
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สูตราลังการยอมใหความปราโมทยอันสูงสง เหมือนทองคําที่บุดีแลวตามลําดับ เปนตน | เมื่อพระ
ธรรมนั้น ประกอบดวยคุณสมบัติโดยปกตินั่นเอง ทําไมจึงตองกระทําการอธิบายดวยเลา | โศลกที่ 3 
จะตอบคําถามนั้น |  

 3. รูปที่ไดรับการประดับตกแตงดีแลว เมื่อสองกระจก ยอมกอใหเกิดความปราโมทย
อันวิเศษ แกชนทั้งหลาย เพราะการแลดู ฉันใด พระธรรมที่ประกอบดวยคํา อันดีโดยปกติ มีอรรถที่
ไดจําแนกดีแลว ยอมใหเกิดความยินดีอันวิเศษ แกสัตบุรุษทั้งหลาย ตลอดกาลเนืองนิตย ฉันนั้น  

 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้ยอมแสดงอะไร | รูปที่มีคุณสมบัติดวยการประดับตกแตง 
ตามปกตินั่นเอง เมื่อสองกระจก ยอมยังใหเกิดความปราโมทยที่วิเศษเพราะอํานาจการแลดู ฉันใด 
แมพระธรรมนั้น ที่ประกอบดวยคุณ ดวยคําที่เปนสุภาษิตตามปกตินั่นเอง มีอรรถที่ไดจําแนกแลว 
ยอมยังความยินดีที่วิเศษใหเกิดขึ้น เปนนิตย ฉันนั้น | อรรถอันนั้น ที่เปนเหมือนกระทําการอธิบาย
แลว เพราะทําใหเกิดความยินดีอันวิเศษแกบุคคลผูมีความรูทั้งหลาย | ตอจากนี้ไป จะแสดงการ
สรรเสริญ 3 ประการ ที่กอใหเกิดความเคารพในธรรมนั้นดวยโศลก 3 โศลก  

 4. ยาที่มีกล่ินฉุน และมีรสเผ็ด ประกอบดวยรสอันดี ฉันใด พระธรรมเองก็มี 2 ลักษณะ 
คือ มีอรรถที่ไมใชเปนเพียงพยัญชนะ (ไมสามารถเขาใจไดเพียงพยัญชนะ) (แต) เปนอรรถที่พึงรู  

 5. พระธรรมนี้ กวางใหญ ประณีตและลุมลึก แตเมื่อเขาใจแลว ยอมใหทรัพยคือ
คุณสมบัติอันประเสริฐ เชนเดียวกับพระราชาผูเอาใจยาก    

 6. รัตนชาติอันหาคามิได ยอมไมยังบุคคลผูไมมีปญญาพิจารณาใหยินดีได ฉันใด พระ
ธรรมนี้ ยอมไมยังบุคคลผูไมมีปญญาใหยินดีได โดยปริยายนั้น ฉันนั้นเหมือนกัน 

 อรรถาธิบาย :  (พระธรรม) มีประโยชน 3 ประการ คือเปนเหตุแหงการทําลายสิ่งกีด
ขวาง เปรียบเทียบไดกับยา | ประกอบดวย 2 ลักษณะดวยกัน คือ ประกอบดวยพยัญชนะและ
ความหมาย พระธรรมนั้นเมื่อเปรียบไดกับพระราชา ยอมเปนสาเหตุแหงเจริญ เพราะใหคุณความดี
ที่ประเสริฐมีการรูยิ่งเปนตน และเปรียบไดกับรัตนชาติอันหาคามิได ยอมเปนเหตุแหงการเสวย
อริยทรัพย (เปนเหตุเสวยแหงอริยชน) | ชนผูมีปญญาพิจารณา พึงทราบวา อริยชน |  

 ในขอนั้นมีคํากลาวของฝายที่เปนปฏิปกษวา มหายานนี้มิใชพระพุทธพจน เมื่อเปน
เชนนี้ การสรรเสริญเชนนั้นจักมีไดแตที่ไหน | นี้คือโศลกที่เริ่มแสดงเหตุเพื่อแสดงวามหายานนั้น
เปน พุทธวจนะ | 

 7. ในเบื้องตน คําสอน ไมไดมีการแพรหลาย เพียงแตไดรับการพัฒนา อันเพียงพอตอ
การลําดับ ขยายเพียงเล็กนอย อยูเหนือการเขาถึงได ในเรื่องการมีอยูและการไมมีอยู โดยเฉพาะการ
ไมมีอยู เปนลักษณะที่พิเศษอันมากกวาวาจา (เสียง)  
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 อรรถาธิบาย : ในเบื้องตน เพราะไมมีการพยากรณไว (ส่ังสอน) ถามหายานนั้นเปนสิ่งที่
ขัดแยงแยงตอพระสัทธรรม นั่นแสดงวาเปนการแตงเติมขึ้นมาภายหลัง | ขาพเจาไมรูวาใคร ใน
ลําดับกาลตอๆ มา เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคจึงไมพยากรณไวในเบื้องตน ยอมเปนเหมือนภัยที่
จะมีในอนาคต | คํากลาวที่วา มีการพัฒนาในเวลาเดียวกัน นั้นหมายความวา การพัฒนาของมหายาน
มีอยูในยุคเดียวกันกับสาวกยาน ไมใชพัฒนาขึ้นในสมัยหลัง เพราะฉะนั้น จะเขาใจวามหายานนั้น
ไมใชพระพุทธพจนไดอยางไร |  คําวา พระธรรมนี้อยูเหนือวิสัย ไดแก พระธรรมนั้นโอฬารและ
ลึกซึ้ง เขาถึงไมไดดวยตรรกศาสตร |  คําที่กลาวเชนนั้น เพราะเขาไปยึดวาเปนเชนเดียวกับคัมภีร
ของพวกนอกศาสนา | พระธรรมนี้จึงมิใชส่ิงที่จะเขาใจวาเปนสิ่งที่คนอื่นกลาวไวแลว | แมเมื่อกลาว
อยางนั้นก็จริง คํานั้น ก็มิใชคําของผูหลุดพนแลว | ถาบุคคลรูยิ่งแลว ไดกลาวพระธรรมนี้ไวแลว | คาํ
กลาวของบุคคลนั้นยอมเปนพระพุทธพจน | บุคคลใดรูยิ่งแลวยอมกลาวอยางนี้ บุคคลนั้นยอมเปน
พุทธบุคคล | คํากลาวที่วา ในความมีอยูและไมมีอยู  เพราะความไมมีอยู ถามหายานมีอยูในที่บาง
แหง ในความมีอยูของมหายานนั้น นี้ยอมสําเร็จเปนพุทธพจน เพราะไมมีส่ิงอ่ืนนอกจากมหายาน | 
อนึ่ง ถามหายานไมมีอยู ในความไมมีอยูแหงมหายานนั้น เพราะความไมมีอยูแมแหงสาวกยานนั้น |  
คํากลาวที่วา สาวกยานเปนพุทธพจน มหายานมิใชพระพุทธพจนนั้น ยอมไมถูกตอง เพราะหากเวน
จากพุทธยานเสียแลว พุทธบุคคลทั้งหลายก็อุบัติไมได | เพราะเปนปฏิปกษ | อนึ่ง มหายานที่ได
ปฏิบัติอยู ยอมเปนปฏิปกษตอกิเลสทั้งหลาย เพราะอาศัยการไมมองเห็นความแตกตางในสรรพสิ่ง | 
เพราะฉะนั้น มหายานจึงเปนพุทธพจน | เพราะมีอรรถอ่ืนจากที่กลาวแลว | มิใชความหมายตามที่
กลาวแลว เพระฉะนั้น บุคคลพึงทราบวามิใชพระพุทธพจนตามความหมายที่ไดกลาวมาแลว |  

 คํากลาวที่วา ในเบื้องตนไมพยากรณนั้น บุคคลพึงตอบวา บางที พระผูมีพระภาคไมทรง
พยากรณเร่ืองนี้ที่ไมมาถึงเพราะทรงวางเฉย | 

 ในการวางเฉย (ของพระผูมีพระภาค) มีโศลกวา  
 8. พระพุทธเจาทั้งหลาย ทรงมีทรรศนะตรงเพราะ เปนผูปกปองคําสอน ความรูของ

พระองคไมขัดของ ดังนั้น จึงทรงวางเฉย  
 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้แสดงใหเห็นถึงอะไร | บุคคลไมควรวางเฉยตออุปททวะ

ใหญที่ยังไมมาถึง ที่จะมีตอพระศาสนาดวยเหตุ 3 ประการ เพราะความรูคือหนาที่ของพระพุทธเจา
นั้นปราศจากความมานะพยายาม และพระพุทธเจาทั้งหลายมีทรรศนะโดยตรง ยังมีอะไรมากไปกวา
นี้ คือ ความเพียรและกําลังของทานทั้งหมดก็เพื่อปกปองคําสอนดวยความรูอยางตอเนื่องตลอด
กาลเวลาและจากพลังของความรูในอนาคต 

 คํากลาวที่วา ในเรื่องของความมีอยูและของความไมมีอยู เพราะความไมมี | บุคคลพึง
ตอบวา สาวกยานนั้นไมสามารถที่จะเปนมหายานได 
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 9. ส่ิงนั้นยังไมสมบูรณ ยังมีการโตแยงในบางประเด็น เพราะไมประกอบดวยอุบาย 
เพราะไมมีคําสอนที่เทียบเคียงกันได เหตุนั้น สาวกยานนี้จึงไมใชส่ิงที่เรียกวา มหายานธรรมได 

 อรรถาธิบาย : มันไมสมบูรณ คําสอนมีอรรถเปนอยางอื่น เพราะวา ในสาวกยานไมมี
อรรถอยางอื่น และก็ไมไดสอนสาวกเกี่ยวกับอุบายพนจากราคะที่มีในตน สอนแตประโยชนตน
เทานั้น ไมบําเพ็ญประโยชนเพื่อผูอ่ืน | เพราะขัดแยงกัน | บุคคลผูใหความชวยเหลือคนอ่ืนก็เหมือน
ชวยเหลือตัวเอง ยอมปฏิบัติประโยชนเพื่อตัวเองเสมอและประโยชนตนนี้ถูกใชเพื่อการเขาถึง      
ปรินิรวาณของตนเอง อันนี้แหละจะนําไปสูการตรัสรูยิ่งเอง นี่แหละคือส่ิงที่ตรงกันขาม | บุคคลผู
ดําเนินตามสาวกยานเพื่อการตรัสรูส้ินกาลนาน ยอมไมสามารถเปนพุทธบุคคลได | เพราะไมใช
หนทาง (อุบาย) ที่ถูกตอง |  สาวกยานมิใชอุบายเพื่อการเปนพุทธบุคคล ถาบุคคลประกอบดวยส่ิงที่
มิใชหนทางสิ้นกาลนาน ยอมไมสามารถบรรลุเปาหมายได | มีหรือที่คนเราจะไดรับน้ํานมจากเขา 
(สัตว) ในภาชนะ |  เมื่อเปนเชนนี้ ในเรื่องนั้น โพธิสัตวพึงประกอบคําสอนโดยประการอื่น ฉันใด | 
เพราะคําสอนไมเหมือนกันแมอยางนั้น เพราะฉะนั้น  สาวกยานจึงไมสามารถเปนมหายานไดเลย | 
เพราะบุคคลยอมคนไมพบคําสอนเชนเดียวกันในสาวกยานนั้น |  สาวกยานและมหายานแตกตางกนั 
และไมเปนเชนเดียวกัน ในความแตกตางกัน มีโศลก ดังนี้ | 

 10. ทั้งสองนั้น มีความขัดแยงในเรื่องจุดมุงหมาย คําสอน การนําไปใช (ปฺรโยค) การให
การสนับสนุนและเวลา   เพราะฉะนั้น ยานที่ต่ํา จึงต่ํากวาอยางแทจริง 

 อรรถาธิบาย : ทั้งสองขัดแยงกันอยางไร |  ดวยความขัดแยง 5 ประการ | จุดมุงหมาย คํา
สอน การนําไปใช การสนับสนุนและเวลา | ความจริงแลว ในสาวกยาน จุดมุงหมายคือปรินิรวาณ
เพื่อตัวเอง คําสอนก็เชนกันเปนเนื้อความเหมือนกัน อรรถของการนํามาใชก็เหมือนกัน การใหการ
สนับสนุนถูกลดฐานะลง และสงเคราะหเขาดวยการสั่งสมบุญและความรูเทานั้น และใชเวลาไมมาก
นักเพื่อการบรรลุจุดหมาย คือ การเกิด 3 หนก็เพียงพอ | สวนในมหายานนั้น มีความแตกตางกัน | 
เพราะความแตกตางกันและกัน ยานที่ต่ํายอมต่ําอยางแทจริง | ยานต่ํานั้นไมควรเปนมหายาน |  

 คํากลาวที่พึงมีวา ลักษณะของพระพุทธพจน ยอมรวมลง (ปรากฏ) ในพระสูตร และใน
พระวินัยที่แสดงไวแลวและไมไดเปนส่ิงที่ตรงกันขามกับธรรมทั้งหลาย (ธรฺมตา) แตมหายานมิได
เปนเชนนั้น เนื่องเพราะคําสอน (ของมหายาน) มีวา สภาวธรรมทั้งปวงไมมีสภาวะในตัวเอง ดังนั้น 
มหายานจึงไมใชพระพุทธพจน | ในลักษณะที่ไมแตกตาง (จากพุทธพจน) มีโศลกนี้ | 

 11. ความเปนธรรมอันไมขัดแยงกันมีเพราะปรากฏ (ในพระสูตร) ของตัวเองและเพราะ
การแสดงในพระวินัย เพราะความกวางขวางและเพราะความลึกซึ้งของตัวเอง 

 อรรถาธิบาย : โศลกนี้แสดงอะไร ความทุกข (เกฺลศ) นี้ปรากฏดวยตัวเองอยูในพระสูตร
และแสดงในพระวินัยของมหายานเอง ความทุกขของพระโพธิสัตวกลาวไดวามหายาน ความจริง
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เปนผูมีความทุกขเพราะการแยกแยะ และเพราะลักษณะอันกวางขวางและลึกซึ้ง เพราะโพธิสัตวไม
เปนปฏิปกษตอความเปนธรรม เพราะความเปนธรรมยอมนําเขาไปสูมหาโพธิ เพราะฉะนั้นลักษณะ
ขัดแยงจึงไมมี เพราะกลาวไวแลววา อโคจรเปนตน ดังนั้นโศลกในเรื่องการประกอบในโคจรแหง
ตรรกะ 

 12. ตรรกศาสตรเปนสิ่งที่มีพื้นฐาน ไมมีขอกําหนด ไมมีการขยายความเปนเรื่องบังเอิญ
เกิดขึ้น ทําใหตัวเองหมดแรง มีอยูในคนพาล เพราะฉะนั้น มหายานจึงไมใชวิสัยของตรรกศาสตร 

 อรรถาธิบาย : จริงอยู ตรรกะใหเปนที่อาศัยของความจริงอันไมเคยปรากฏ และเปน
เครื่องวัดอันแนนอนของคัมภีร เปนสิ่งไมมีการขยายความเพราะไมใชวินัยที่จะรูไดทั้งหมด และ
วิสัยแหงความจริงอันบังเอิญเกิดขึ้นและไมเปนวิสัยแหงความจริงอันแสดงออก ทําใหตนเองหมด
แรงเพราะปฏิภาณถูกใชจนหมดสิ้น แตวามหายานไมมีแมแตพื้นฐาน จนกระทั่งการทําใหตัวเอง
หมดสิ้นจากคําสอนในพระสูตรจํานวนมากเชน ศตสาหัสตริกา เปนตน ดังนั้นมหายานนั้นจึงไม
เปนวิสัยแหงตรรกศาสตร 

 จากการถกเถียง มีคําที่กลาวไวแลววา ความเปนพุทธบุคคลไมเขาถึงไดในสาวกยาน 
ดังนั้น มหายานเปนอุบายวิธีอยางไร โศลกในเรื่องการดําเนินอุบายจึงประยุกตไดดวยประการฉะนี้ 

 13. เพราะความกวางขวางและลึกซึ้งจึงมีความแกกลาและความไมแตกตาง ดังนั้น 
เทศนาจึงมีเปน 2 แบบ และอุบายนั้นจึงปราศจากความยอดเยี่ยม 

 อรรถาธิบาย : โศลกนี้แสดงอะไร ความแกกลาของสัตวทั้งหลายเกิดขึ้นดวยการเทศนา
อันกวางขวางที่มีพลังและเพราะการสืบตอแหงอธิมุกติอันมีพลัง ความไมแตกตางเกิดมีเพราะ
เทศนาอันลึกซึ้ง ดังนั้น เทศนา 2 ประการนั้น จึงมีอยูในมหายานนี้ และอุบายนั้นมีอยูในความรูอัน
ไมเปนที่เยี่ยมยอด ตามลําดับแหงเทศนาทั้ง 2 ประเภทนั้น ใจอันแกกลาของสัตวทั้งหลายและความ
แกกลาแหงธรรมของพระพุทธเจาเปนตน มีดวยประการฉะนี้ 

 อีกประการหนึ่ง บุคคลใดเปนทุกข โศลกที่แสดงเหตุแหงความเบื่อหนายในที่อันไม
เหมาะสมก็มีอยูนี้ 

 14. ความทุกขอันไมสมควรเปนเครื่องมือ (เหตุ) แหงโลก เพราะเหตุแหงการสั่งสมกอง
แหงความไมเปนบุญอันใหญ เปนเวลานาน บุคคลผูไมมีโคตร ไมมีมิตร ไมมีความคิดอันเลิศ ไมมี
การสะสมบุญไวในกาลกอน เปนผูมีความทุกขในธรรมนี้ ยอมตกไปจากประโยชนอันไพศาลใน
โลกนี้ 

 อรรถาธิบาย : ในการวิเคราะหศัพท ตทสฺถานตฺราส (บุคคลผูเปนทุกขในสถานะอัน
ไมใชทุกข) เหตุแหงการไหมยอมมีอยู ในอบายทั้งหลาย เพราะอะไร เพราะเหตุแหงการสะสมกอง
แหงความไมเปนบุญอันใหญไวยาวนานเพียงไร เปนเวลานานทีเดียว โทษ (อาทีนวะ) ยอมมีใน
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ภายหลังอยางนี้ ดวยเหตุใดตลอดกาลมีประมาณเทาไรนั้นปรากฏแลว อะไรอีกเปนเหตุแหงความ
ทุกขรอนนั้นมี 4 ประการ โคตรของเขาไมมี มิตรแทของเขาไมมี หรือมีปญญาอันไมแจมใส หรือมี
ความดีที่ส่ังสมมาในกาลกอนเพื่อความเปนผูมีธรรมแหงมหายานยอมปรากฏ 

 เหตุแหงความทุกขรอนก็กลาวถึงแลว ก็ควรกลาวเหตุแหงความไมทุกขรอนดวย 
เพราะฉะนั้นโศลกในเรื่องเหตุแหงความไมทุกขรอน 

 15. ไมมีส่ิงอื่นใดจากภาวะนั้นซึ่งเปนสิ่งที่เขาถึงความยอดเยี่ยมลึกซ้ึงอยางวิจิตร ไม
ประกอบดวยการขนาน เปดออกใหเห็นความหลากหลาย เปนส่ิงใชได ไมจําแนกอรรถและเปนส่ิง
ทีไ่มยึดถือในความมีอยู ยอมไมมีความทุกขรอนในธรรมแกบัณฑิตผูวิจัยจุดกําเนิด 

 อรรถาธิบาย : ส่ิงอื่นจากความไมมี กลาวคือ จากความมีอยูแหงมหายานอันอื่นอีก 
ดังนั้นสาวกยานนั่นแหละพึงเปนมหายาน ความไมมีแหงปจเจกพุทธยานหรือแหงสาวกยานอันอื่น
อีก พึงมี เพราะวาบุคคลทั้งปวงนั้นแหละพึงเปนพระพุทธเจาและเปนสิ่งที่ถือกันวายอดเยี่ยม เพราะ
ดําเนินไปบนหนทางแหงความรูทั้งปวง ดวยความเปนไปแหงเครื่องวัดคือกาลเวลา มีความลึกซ้ึง
อยางวิจิตร เพราะรวบรวมหนทางแหงสัมภาระอันวิจิตรในที่นี้ไมเพียงแตเปนศูนยตาดวยถอยคําอัน
เที่ยงแทและเพราะเปดเผยออกใหเห็นความหลากหลาย ในที่นี้ศูนยตาควรถูกกลาวถึงโดยปริยายอัน
มาในพระสูตรนั้นๆ เพราะฉะนั้น พึงมีประโยชนอันยิ่งใหญ ยิ่งกวานั้นการกระทําแตเพียงวาปฏิเสธ
อันเพียงพอพึงมีวา เมื่อใดที่ไมมีอรรถ และไมมีคําพูดเปนขอๆ เพราะฉะนั้น จึงไมมีความทุกขรอน
ใด ความมีอยูซ่ึงเกี่ยวพันกับพระพุทธเจาผูมีพระภาค เปนเรื่องหยั่งไมถึงเลยทีเดียว ความมีอยูของ
พระพุทธเจาเปนเรื่องรูไดยาก เพราะฉะนั้นบุคคลพึงรูสึกทุกขรอนในความรูนั้นหามิได ความทุกข
รอนของบัณฑิตผูวิจัยจุดกําเนิดจึงไมมี 

 โศลกวาดวยเรื่องโคจรแหงความรูอันเขาถึงไดยาก 
 16. มนัสการกําเนิดขึ้นบนพื้นฐานแหงการฟง ความรูแหงมนัสการเปนวิสัยของ           

ตัตวารถะ จากการบรรลุธรรมนั้น ความยินดีในความคิดก็เกิดขึ้นในการบรรลุธรรมนั้น เมื่อใด
บุคคลอยู ณ จุดนี้ ความคิดนั้นการแกปญหาในเรื่องนี้ยอมมีไดอยางไร  

 อรรถาธิบาย : มนัสการเกิดขึ้นบนพื้นฐานแหงการฟงนั้น คําวา โย ใชแทนคําวา โยนิศะ 
โยนิศะ คือความรูที่เปนวิสัยแหงมนัสการะและตัตวารถะซึ่งเปนสัมมาทิฐิอันเปนโลกุตตระ ดังนั้น 
การบรรลุคือธรรมนั้นยอมมีในการบรรลุนั้น ความคิดอันเปนวิมุตติชญานยอมปรากฏมีขึ้น เมื่อใดที่
บุคคลอยูในสถานะเชนนี้ ความคิดนั้นยอมมี การแกปญหานั้นพึงมีไดอยางไร ความเที่ยงแทยอมมีนี่
ไมใชพระพุทธวจนะ 
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 โศลกเกี่ยวกับสถานะแหงการถึงความไมทุกขรอน 
 17. ขาพเจาไมเขาใจและแมแตพระพุทธเจาก็ไมเขาใจวาสิ่งใดเปนสิ่งที่ลึกซึ่ง เพราะเหตุ

ใดจึงลึกซึ้งอยางยิ่ง พระพุทธเจารูส่ิงที่เปนตรรกะไดเพราะเหตุใด เพราะอะไรความหลุดพน 
(โมกษะ) ของผูรู ความหมายอันลึกซึ้งจึงมี เพราะเหตุวาการเขาถึงความทุกขรอนอันบุคคลไมควร 
(ไมถูกตอง) 

 อรรถาธิบาย : ถาวาขาพเจาตราบใดยังไมรูการเขาถึงความเปนทุกขรอนแลวไซรตราบ
นั้นก็เปนสิ่งไมถูกตอง พระพุทธเจาไมทรงทราบความทุกขรอนอันลึกซึ้งแลว พระองคจักแสดง
ความทุกขรอนอันลึกซึ้งไดอยางไรนี้เปนสิ่งถูกตอง เพราะอะไร การไมเขาถึงหลักตรรกะจึงเปนการ
ถึงความทุกขรอนอันลึกซึ้ง เมื่อเปนเชนนั้นสิ่งนี้ก็ไมสมควร เพราะอะไรโมกษะของบุคคลผูรู
ความหมายแหงความลึกซึ้งจึงไมใชการเขาถึงความทุกขรอนของพวกนักตรรกศาสตรทั้งหลาย เมื่อ
เปนเชนนั้นสิ่งนี้ก็ยอมจะไมควร 

 โศลกวาเรื่องการไมถึงอธิมุกติและสิทธิ (ความสําเร็จ) 
 18. ถาวาบุคคลมีอธิมุกติ อันต่ําทรามมีธาตุอันต่ําทราม แวดลอมดวยสหายที่ยากจน (คือ

มีความเชื่อและต่ําทราม) ก็จะไมมีความเชื่อในธรรมนี้ซ่ึงแสดงอยางกวางขวางและลึกซึ้ง 
ความสําเร็จก็จะไมมีเชนกัน 

 อรรถาธิบาย : บุคคลมีความเชื่ออันต่ําทราม มีธาตุคือการเจริญอาลยวิญญาณเต็มรอบ
อันต่ําทราม แวดลอมดวยสหายต่ําทรามผูมีความเชื่อและธาตุเสมอกัน เพราะฉะนั้นอธิมุกติใน
มหายานธรรมที่แสดงแลวอยางกวางขวางและลึกซ้ึงจึงไมมีและความสําเร็จก็ไมมี เพราะมหายาน
เปนสิ่งยอดเยี่ยมที่สุด 

 โศลกวาดวยเรื่องการประกอบ (อาโยโค) การปฏิเสธพระสูตรอันไมไดฟง 
 19. บุคคลใด (ซ่ึงมีความรูขึ้นมาไดโดยการฟง) ปฏิเสธสิ่งที่ไดยินไดฟงมาวาความเที่ยง

แทในสิ่งที่ตนไดฟงมาอันวิจิตร ไมมีประมาณ และวิเศษจะมีแตที่ไหน ดังนั้นบุคคลนั้นจึงเปนผูโง
เขลาแท 

 อรรถาธิบาย : แนแททีเดียววา อธิมุกติไมพึงมีเพราะวาการปฏิเสธความวิเศษแหงพระ
สูตรอันตนไมเคยฟงนั้น เปนสิ่งไมสมควร บุคคลใดไดเปนผูมีความรูดวยการฟงแลวกระทําการ
ปฏิเสธสิ่งที่ไดฟงผูนั้นเปนคนโงเขลา ความเที่ยงแทแหงเหตุในสิ่งที่ตนไดฟงแลวอันวิเศษ วิจิตร 
และไมมีที่เปรียบมีแตที่ไหน เพราะเหตุนั้นนี่จึงไมใชพระพุทธวจนะ กําลังอื่น (พละอ่ืน) ของบุคคล
นั่นจากการฟงยอมไมมี เพราะฉะนั้นการปฏิเสธหลังจากฟงแลวจึงเปนสิ่งไมควร 

 หากแมวาบุคคลพึงกระทํามนสิการซึ่งการฟงโดยแยบคายแลวไซรแลวอโยนิโสละ 
ดังนั้นโศลกวาดวยอโยนิโสมนสิการ (จึงมีวา)  
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 20. เมื่อบุคคลเพียงคิดในถอยคําที่พูดออกมา ในความหมายของมันปจจัยอันเปนของตน
ยอมถึงซึ่งความเสื่อมแหงโพธิ บุคคลที่ดูถูกคุณคาแหงถอยคําที่เปลงออกมาละทิ้ง ยอมไดรับความ
เสื่อมสิ้นในธรรม 

 อรรถาธิบาย : ปจจัยอันเปนของตน หมายความวา การยึดมั่นในทิฐิของตนไมแสวงหา
ความหมายสุดทายแหงวิญญาณ ยอมถึงความเสื่อมสิ้นแหงโพธิ คือ เพราะความไมรูในความเปน
จริง (ยถาภูต) จึงถึงความเสื่อมรอบ 

 บุคคลปฏิเสธถอยคําที่เปลงออกมาของตัวเองแหงธรรม เขายอมถึงซึ่งการเริ่มตน อันซัด
สายไปดวยอํานาจแหงความไมเปนบุญ และการปฏิเสธ การหามธรรมเปนกรรมอันเปนไปพรอม
กับความวิบัติแหงธรรม นี้เปนอาทีนวะ (เปนโทษ) และเมื่อบุคคลไมรูและเขาใจอรรถแลวปฏิเสธก็
เปนเรื่องมาสมควร เพราะฉะนั้น ฉันทวาดวยการประกอบแหงการปฏิเสธ จึงมีวา 

 21.ใจที่ประกอบดวยโทษ ก็มีธรรมชาติเปนโทษ (และในความเปนยถาภูต) เปนใจที่มี
รูปอันไมเหมาะสม จะปวยกลาวไปใยถึงความสงสัยในธรรม เพราะฉะนั้น อุเบกขานั่นเทียวเปนสิ่ง
ไมมีโทษอันประเสริฐ 

 อรรถาธิบาย : ใจที่มีปกติประทุษรายก็คือ ใจที่นาตําหนิเปนปกติ เพราะฉะนั้นอุเบกขา
เปนสิ่งประเสริฐ เพราะไมมีโทษ แตวาการปฏิเสธ เปนสิ่งที่มีโทษ 

อธิการที่ 1 วาดวยความสําเรจ็แหงมหายาน ในมหายานสตูราลังการ จบ. 
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อธิการที่  2 
 โศลกวาดวยการสงเคราะหความวิเศษแหงการถึงสรณะ 
 1. บุคคลใดถึงรัตนะ 3 วาเปนที่พึ่งในยานนี้ เขาเปนที่รูจักกันวาเปนผูยอดเยี่ยมในบรรดา

ผูยึดถือสรณะทั้งหลาย เพราะความวิเศษแหงอรรถ 4 ประการ คือ อรรถแหงการไปในที่ทั้งปวง 
อรรถแหงการไปปราศยิ่ง อรรถแหงการบรรลุ และอรรถแหงความแตกตางอันยิ่งเกิน  

 อรรถาธิบาย : บุคคลนั้นเปนผูมีความยอดเยี่ยมในบรรดาผูเขาถึงสรณะทั้งหลายแล | 
เพราะเหตุไร | เพราะความวิเศษแหงอรรถอันเปนภาวะของตน 4 ประการ | อรรถ 4 ประการนั้นคือ 
อรรถแหงการไปในที่ทั้งปวง อรรถแหงการไปปราศยิ่ง อรรถแหงการบรรลุ และอรรถแหงความ
แตกตางอันยิ่งเกิน อันบุคคลพึงทราบ | ความเปนสากล | การยึดมั่น | การไดมา | ความยิ่งใหญ | 
ความยอดเยี่ยมทั้ง 4 ประการ จะนํามาแสดงอีกครั้ง | 

 บางคนเปนผูไมมีความอุตสาหะ เพราะเปนการงานทีกระทําไดโดยยากของบุคคลผู
เขาถึงสรณะในที่นี้ | โศลก | 

 2.ในเบื้องตนนี้ การงานนี้เปนสิ่งกระทําไดโดยยาก มีศีลยาก ไมใชดวยเพียงหลายพัน
กัลปเพราะเหตุใด ความหมายอันยิ่งใหญคือการสงเคราะหสรรพสัตวเปนความสําเร็จ เพราะเหตุใด 
เพราะฉะนั้นความหมายแหงสรณะอันยอดเยี่ยมในที่นี้จึงมีในอัครยาน (ยานอันยอดเยี่ยม) 

 อรรถาธิบาย : อันบุคคลยอมแสดงความตั้งใจแหงปณิธานและการปฏิบัติอันวิเศษแหง
การงาน คือ การถึงสรณะนั้น | ความเปนประโยชนอันยิ่งใหญ เพราะการบรรลุศลวิเศษ | 

 โศลกวาดวย อรรถแหงการไปในที่ทั้งปวง ตามที่กลาวไวในอธิการกอน  
 3. บุคคลใดเปนผูปฏิบัติเพื่อการยังสรรพสัตวใหขามพน เขายอมเปนผูประพฤติอันเปน

กุศลในความรูอันเขาถึงทั้งปวง บุคคลใดเห็นแจงในนิรวาณอันมีรสเดียว คือ สันติอันปรุงแตงดีแลว 
เขายอมเปนผูมีความรูและในปราชญ เพราะฉะนั้นจึงเปน อรรถแหงการไปในที่ทั้งปวง  

 อรรถาธิบาย : อรรถมี 4 ประการ อรรถแหงการไปในที่ทั้งปวง อรรถแหงการไปปราศ
ยิ่ง อรรถแหงการบรรลุ และอรรถแหงความแตกตางอันยิ่งเกิน การไดรับธรรมตาตามที่ไดสังเกตไว
แลว ก็คือ ลักษณะอันแตกตางโดยประเภทอันเล็กนอยอันบุคคลไมสามารถแยกแยะได   

 โศลกวาดวยความพิเศษแหงการปฏิบัติสรณะ 
4. บุคคลผูถึงอรรถใหญวาเปนคติแหงสรณะ เขายอมเขาถึงความเจริญแหงคุณและคณะ 

อันไมมีที่เปรียบและเขายอมไดรับธรรมอันใหญอันไมมีอะไรเหมือนดวยความกรุณาตอโลกนี้ 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ทานแสดงการถึงสรณะดวยการปฏิบัติเพื่อประโยชนตนและบคุคล

อ่ืน อันมีประโยชนอยางยิ่งใหญ | อีกประการหนึ่งการปฏิบัติประโยชนเพื่อตนเองดวยความเจริญ 
อันมีคุณประการตางๆ และไมมีที่ เปรียบ | ความไมมีที่ เปรียบ อันบุคคลพึงทราบดวนการ
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เปรียบเทียบกับกาลเวลาที่พึงนับวาเปนตรรกะ | เพราะวาความเจริญดวยคุณนั้นบุคคลไมพึงกระทํา
ดวยตรรกะ ดวยการเปรียบเทียบดวยการนับคํานวณและดวยกาลเวลา | การปฏิบัติประโยชนเพื่อ
บุคคลอื่นอาศัยดวยความกรุณาและปราณี สวนการประกอบดวยประพฤติธรรมแหงมหายาน | 
เพราะวามหายานเปนธรรมอันแสดงความความประเสริฐอันยิ่งใหญ 

อธิการที่ 2 วาดวยการพึงสรณะในมหายานสูตราลังการ จบ. 
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อธิการที่  3 
 โศลกสงเคราะหประเภทของโคตร 
 1. ความเปนเลิศแหงสัตว ความมีอยูแหงลิงค โคตร ประเภท โทษ การสรรเสริญ การ

เปรียบเทียบ 2 หน แตละอัน 4 ชนิด 
 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้ เปนการสงเคราะหความมีอยูแหงโคตร สวภาวะ ลิงค 

ประเภท โทษ สรรเสริญ ความเปรียบเทียบ 2 หน ออกเปนประเภทตางๆ | และส่ิงเหลานี้ มี 4 
ประการโดยปจเจก | 

 โศลกวาดวยการแจกแจงความมีอยูแหงโคตร  
 2. ความมีอยูแหงโคตรยอมสืบคนไดจากความแตกตางแหงธาตุ การหลุดพน การปฏิบัติ 

และการบรรลุผลที่แตกตางกัน | 
 อรรถาธิบาย : ความมีธาตุตางๆ กัน ปริมาณของสัตว ความแตกตางแหงธาตุ ไดกลาวไว

แลวในอักษราศิสูตร | เพราะเหตุนั้น แมบุคคลอันมีชาติกําเนิดอยางนี้ ก็พึงนับวาเปนความแตกตาง
แหงการหลุดพนของสัตวทั้งหลายอันบุคคลพึงพบได | ความหลุดพนอะไรๆ ของใครๆ ก็ตามพึงมี
ไดในยานที่  1 นั่นแล | การหลุดพนนั่นไมพึงมีความแตกตางแหงโคตร โดยระหวาง | อนึ่ง ความ
แตกตางแหงการปฏิบัติอันบุคคลพึงพบไดดวยปจจัย ความชํานาญ และการหลุดพน แมแหงความ
เปนสิ่งที่เกิดขึ้น บางคนกาวหนา บางคนไมกาวหนา ดวยเหตุนี้ความหลุดพนนั้นไมพึงมีความ
แตกตางแหงโคตรโดยระหวาง | และการบรรลุผลที่แตกตางกันอันบุคคลพึงพบได คือ โพธิอันเลว 
กลาง และวิเศษ (สูง) | การบรรลุผลที่แตกตางกันนั้นไมพึงมีความตางแหงโคตร โดยระหวาง พีชะ 
เปนความเหมาะสมแหงผล | 

 โศลกวาดวยการจําแนกความเปนเลิศ  
 3. ความเปนเลิศแหงโคตรอันทานจําแนกจากนิมิตคือ ความแข็งแรงความมีอยูในทุกที่

ความมีประโยชนอันยิ่งใหญและความไมมีที่ส้ินสุด | 
อรรถาธิบาย : ในโศลกนี้ ทานแสดงความเปนเลิศแหงโคตรดวยนิมิตอันมี 4 ประการ

กลาวคือ โคตรมีความแข็งแรง ความมีอยูในทุกแหง ความมีประโยชนอันใหญและความไมรูจักสิ้น
เปนนิมิตแหงกุศลมูลทั้งหลาย | เพราะวาความแข็งแรงอันเปนกุศลมูลแหงสาวกยานไมมี ความมีอยู
ในทุกที่ก็ไมมี เพราะขาดพละกําลังและความไพศาล | และไมมีความเปนประโยชนอันยิ่งใหญ คือ 
ประโยชนเพื่อบุคคลอื่น | ไมมีความไมรูจักส้ินคืออนุปาทิเสสนิพพานเปนอวสาน (ที่สุด) | 

 โศลกวาดวยการจําแนกลักษณะ  
 4.โคตรพึงเปนสิ่งที่รูไดโดยการเจริญเติบโตตามปกติ ความตั้งมั่นโดยปราศจากสิ่งเปน

ที่อาศัย ความมีอยู และความไมมีอยู ตามแตความมีประโยชนสูงสุดและคุณธรรมสูงสง 
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 อรรถาธิบาย : โศลกนี้ แสดงโคตร 4 ประการ | โดยลําดับคือการเจริญเติบโตตามปกติ 
ความตั้งมั่น สวภาวะแหงการอาศัย และสวภาวะแหงการถูกอาศัย | และอีกประการหนึ่ง ความมีอยู
ดวยเหตุภาวะ และความไมมีอยูดวยผลภาวะ อันบุคคลพึงทราบวาเปนโคตรตามความมีประโยชน
สูงสุดและคุณธรรมสูงสง คุณธรรมทั้งหลายยอมมีขึ้นไดดวยประโยชนสูงสุดกลาวคือ กระทําแลว | 

 โศลกวาดวยการจําแนกลิงค (เครื่องหมาย) 
 5. เครื่องหมายแหงโคตรเปนสิ่งที่พึงรูไดจากความกรุณา ความหลุดพน ขันติ เปนตน ที่

ผูเจริญประพฤติปฏิบัติเปนอาจาระ | 
 อรรถาธิบาย : ลิงคในโคตรแหงพระโพธิสัตว มี 4 ประการ | การปฏิบัติเบื้องตนคือ 

ความกรุณาในหมูสัตว | ความหลุดพนในมหายานธรรม | กษานติอันเปนจริตที่ทําไดโดยยาก โดย
อรรถคือการอนุเคราะห | และความประพฤติเหมาะสมในกุศล เพื่อการบรรลุถึงฝง (ขามถึงฝงคือ  
นิรวาณ) 

 โศลกวาดวยการจําแนกประเภท  
 6. ประเภทแหงโคตรจําแนกเปน 4 ประการ โดยสรุปคือ โคตรเปนสิ่งเที่ยง ไมเที่ยง 

ปรากฏ และไมปรากฏ โดยปจจัยทั้งหลาย | 
 อรรถาธิบาย : โดยสรุป โคตรมี 4 ประการ โคตรที่เที่ยงแท ไมเที่ยงแท และปรากฏ และ

ไมปรากฏ โดยปจจัยทั้งหลายตามลําดับ | 
 โศลกวาดวยการแจกแจงโทษ (อาทีนวะ) 
 7. โทษแหงโคตรพึงทราบโดยสรุปวามี 4 ประการคือ การฝกหัดเกลศ (กิเลส) การมี

มิตรชั่ว การมีอุปสรรค (พิฆาต) และความอาศัยบุคคลอื่น | 
 อรรถาธิบาย : โทษมี 4 ประการ โดยสรุปในโคตรแหงพระโพธิสัตวกลาวคือ โคตรยอม

เวียนไปสูความไมมีคุณธรรม | (เพราะ) เกลือกกลั้วดวยเกลศะ | ไมมีกัลยาณมิตร | การมีอุปสรรคตอ
เครื่องมือ | และการไมมีอิสระ (การอาศัยบุคคลอื่น) | 

 โศลกวาดวยการสรรเสริญ  
 8. การเขาถึงอบายอยางชา โมกษะอันเรงรีบ การรูจักทุกขอันละเอียด ความเปนสัตวที่

สุกงอมดวยความรวดเร็ว (คือ การสรรเสริญ) ในที่นี้ | 
 อรรถาธิบาย : การสรรเสริญโคตรแหงพระโพธิสัตวมี 4 ประการ | ยอมไปอบายโดย

กาลนาน | อันพระโพธิสัตวเหลานั้น ยอมหลุดพนโดยพลัน | รูจําเพาะซึ่งทุกขอันละเอียดออน เมื่อ
เกิดขึ้นในทุกขนั้น | มีความกรุณาตอสัตวทั้งหลายที่เกิดขึ้นดวยใจอันแลนไป (ในทุกข) ยังสัตว
เหลานั้นใหมีความแกรอบ | 

 โศลกวาดวยการอุปมามหาสุวรรณโคตร  
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 9. พึงเปนที่รูโคตรนั้นเหมือนกับโคตรของทอง ซ่ึงเปนที่อาศัยของความดี เปนที่อาศัย
ของความรู การประกอบโยคะอันไมมีมลทิน และการมีพลังอํานาจ | 

 อรรถาธิบาย : เหมือนวาโคตรแหงทองใหญพื้นฐานแหงทองมี 4 ประการ | ความอุดม
สมบูรณ ความสุกใส ไรมลทิน และเหมาะแกการงาน | โดยการเทียบเคียงนั้น โคตรแหงพระ
โพธิสัตวมีพื้นฐานแหงกุศลมูลเปนอุปมา | พื้นฐานแหงความรู | พื้นฐานแหงการบรรลุถึงความไมมี
มลทินคือ กิเลส | พื้นฐานแหงพลังอํานาจมีอภิญญาเปนตน | ดวยเหตุนี้แหละพึงทราบการอุปมาดวย
โคตรแหงมหาสุวรรณ  

 โศลกวาดวยการเปรียบเทียบมหารัตนะ 
 10. พึงเปนที่รู โคตรนั้นเหมือนกับรัตนโคตรอันงดงาม เพราะเปนนิมิตแหงมหาโพธิ 

เปนพื้นฐานแหงความรู สมาธิ และมหาสัตวประเสริฐ ผูปรารถนาประโยชน | 
 อรรถาธิบาย : เหมือนโคตรแหงมหารัตนะ พื้นฐานแหงรัตนะมี 4 ประการ | คือ ชาติ 

วรรณะ สถานที่ และขนาด | พึงทราบ การอุปมานั้นเหมือนกับโคตรแหงพระโพธิสัตว เปนนิมิต
แหงมหาโพธิ เปนนิมิตแหงมหาชญาน เปนนิมิตแหงความสุกงอมของมหาสัตว กลาวคือ ความแก
รอบแหงสัตวจํานวนมาก | 

 โศลกวาดวยการแจกแจงความไมมีโคตร 
 11. ผูมีความทุจริตโดยสวนเดียว ผูทําลายลางธรรมอันงาม ผูไมมีสอนแหงโมกษะ ผูมี

ความต่ําทรามในความบริสุทธิ์ และมีเหตุอันต่ําทราม | 
 อรรถาธิบาย : โศลกอภิปรายความไมมีโคตรคือ ความเปนผูไมมีปรินิพพานธรรมนั้น | 

และโดยยอมี 2 ประเภท คือ | อปรินิพพานในเวลานั้นและอันมีในที่สุด | อปรินิพพานธรรมในเวลา
นั้น 4 ประการ | เปนผูมีความทุจริตโดยสวนเดียว มีกุศลมูลอันตัดขาดแลว ไมมีกุศลมูลอันสวนแหง
โมกษะ มีกุศลมูลอันต่ําทรามและไมมีสัมภาระอันเต็มรอบ | อปรินิพพานธรรมอันมีในที่สุด เพราะ
มีเหตุอันเลวจึงไมมีโคตรแหงปรินิพพานแกบุคคลนั้น | 

 โศลกวาดวยการสรรเสริญโคตรทีเจริญเติบโตตามปกติ 
 12. ธรรมอันลึกซ้ึงและประเสริฐ ไมมีที่ส้ินสุดเกิดขึ้นเพราะเหตุแหงการอนุเคราะห

บุคคลอื่น ความไมมีแหงความรู การหลุดพน อันไพบูลยดีและถึงพรอมดวยความอดกลั้น สมบัติ 
การถึงซ่ึงความเปน 2 อันยอดเยี่ยม ยอมมีแกบุคคลเหลานั้นในที่สุด พึงเปนที่รูความเจริญขึ้นแหง
คุณธรรมตามปกติของพระโพธิสัตวและความเจริญเติบโตนั้นก็เพราะโคตร 

 อรรถาธิบาย : ความไพบูลยแหงอรรถ การหลุดพนโดยไมมีความรูอันลึกซึ้งและ
ประเสริฐในมหายานธรรมอันพิสดารในประโยชนแหงกริยาเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่น อันลึกซึ้ง
และประเสริฐ มีความอุตสาหะในการปฏิบัติสมบัติอันยอดเยี่ยมในการถึงพรอมดวยความบรรลุ
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ความเปนสองแหงมหาโพธิ นั่นพึงทราบวาเปนความเปนผูยอดเยี่ยมแหงคุณธรรมและความแข็งแรง
โดยปกติของโคตรแหงพระโพธิสัตว | บรรลุความเปนสองก็คือ เปนสาวกในโลกิยะอันมีอยาง 2 |
และปรมัตถอันวิเศษ | 

 โศลกวาดวยความวิเศษแหงโคตรโดยผล 
 13. ทรัพย สุข ทุกข เกิดขึ้นดวยความเจริญแหงตนโพธิอันมีคุณที่ไพบูลยยิ่งและการ

กระทําความสุข เพื่อประโยชนตนและผูอ่ืนยอมมีเปนผล นั่นเปนโคตรอันยอดที่เปนไปกับดวย
มูลเหตุ | 

 อรรถาธิบาย : โคตรแหงพระโพธิสัตวแสดงแลวดวยความมีมูล อันนาปรารถนาแหงตน
โพธิอันมีผล คือ ประโยชนตนและบุคคลอื่น 

อธิการที่ 3 วาดวยเร่ืองโคตร ในมหายานสตูราลังการ จบ. 
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อธิการที่ 4 
 โศลกวาดวยลักษณะการเกิดขึ้นแหงจิต  
 1. เจตนา อุตสาหะใหญ การปรารภใหญ ประโยชนใหญ และการเกิดขึ้นใหญ (ยอม

เกิดขึ้น) ความเกิดขึ้นพรอมแหงจิตอันมีอรรถ 2 ประการ (ยอมมีในจิต) ของพระโพธิสัตวทั้งหลาย | 
 อรรถาธิบาย : มหาอุตสาหะ คือ ดวยความเพียรอันยิ่งใหญ ดวยความอุตสาหะในการ

ปฏิบัติตลอดกาลยาวนานซึ่งกริยาอันบุคคลกระทําไดโดยยากอันลึกซ้ึง | การปรารภใหญ คือ ดวย
ความวิริยะในการประกอบความเพียรอันเชนนั่น | ประโยชนใหญ (มหาอรรถ) การกระทําเพื่อ
ประโยชนตนและบุคคลอื่น | มหาอุทัย (การเกิดขึ้นใหญ) ดวยการเกิดขึ้นพรอมแหงจิตโพธิ | คุณขอ
นี้นั้นมี  3  ประการ ที่ถูกแสดงไว คือ คุณคือการกระทําของบุรุษ 2 ประการ คุณการประพฤติ
ประโยชนโดยบท  2  ประการและคุณคือการยึดถือเอาผลโดย  2  ประการ | ประโยชน  2  ดวย 
ประพฤติประโยชนแหงมหาโพธิสัตว | ดวยประการนี้ การเกิดขึ้นแหงจิตจึงถูกกลาววาเปนเจตนา
อันมีคุณ  3  ประการ และกรรม  2  ประการ 

 โศลกวาดวยประเภทแหงการเกิดขึ้นแหงจิต 
 2. การเกิดขึ้นแหงจิต มี 4 ประการ คือ อธิโมกษ ศุทธาธยาศยิกะ ไวปารกยะ 

และอนาวรณิจ (ความหลุดพนยิ่งใหญ ที่สุดแหงความมุงหวังอันบริสุทธิ์ ความเปนผูแกรอบ และสิ่ง
ที่ถูกเปดเผยในสภาพตางๆ) ในภูมิแหงความคิดทั้งหลาย | 

 อรรถาธิบาย : การเกิดขึ้นแหงจิตของพระโพธิสัตวมี 4 ประการ | อธิโมกษในภูมิแหง
การประพฤติเพื่อการหลุดพน | ศุทธาธยาศยิกะในภูมิ 7 | ความเปนผูแกรอบในภูมิที่ 8 เปนตน | ส่ิงที่
ถูกเปดเผยในสภาพตางๆ ในพุทธภูมิ | 

 โศลกวาดวยการวินิจฉัยการเกิดขึ้นแหงจิต 4 ประการ 
 3. มีความกรุณาเปนมูล ความนาปรารถนา ความมุงหมายเพื่ออนุเคราะหสัตวตลอดเวลา 

มีอธิโมกษและธรรมเปนวัตถุประสงคแหงชญาน | 
 4. ยานซึ่งมีฉันทะอยางยอดเยี่ยมนี้ เปนความมีศีลสังวรอันตั้งมั่น หนทางอื่นของฝาย

ตรงกันขามที่เกิดขึ้นนั่นก็อยูสงบแลว (ถึงทับแลว) | 
 5. การสรรเสริญอันงดงามและเจริญนั้น เปนสิ่งที่สําเร็จไดดวยบุญและความรู และ

ไดรับการกลาววาเปนความไมรูจักหยุดแหงการปฏิบัติบําเพ็ญบารมี | 
6. การปริวรรตในอวสานแหงภูมินี้ เปนเพราะการปฏิบัติ การวินิจฉัยการเกิดขึ้นแหงจิต

ของพระโพธิสัตวพึงทราบได (อยางนี้แล) | 
อรรถาธิบาย : การวินิจฉัยนี้เปนประการนี้วา | การเกิดขึ้นแหงจิตของพระโพธิสัตวมี  4  

ประการนี้ มีอะไรเปนมูล  อะไรเปนจุดมุงหมาย  อะไรเปนอธิโมกษ อะไรเปนสิ่งสนับสนุน อะไร
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เปนยาน อะไรเปนส่ิงที่ตั้งมั่น อะไรเปนโทษ อะไรเปนการสรรเสริญ อะไรเปนการแปรรูป 
(ปริวรรต) อะไรอวสานดังนี้แล | ทานกลาววา | มีกรุณาเปนมูล | มีการอนุเคราะหสัตวเปน
จุดมุงหมาย | มีมหายานธรรม เปนอธิโมกษ (ความหลุดพน) | มีชญานเปนเครื่องสนับสนุนดวยเหตุ
แหงความมุงหมายในความรู | มีฉันทะอันยอดเยี่ยมเปนยาน | มีความสํารวจในศีลเปนการตั้งมั่น | มี
หนทางอื่นเปนโทษ | อีกประการหนึ่ง หนทางอื่นคืออะไร ยานอื่นแหงฝายตรงขามซึ่งเปนการ
เกิดขึ้นหรือการหยุดนิ่ง (ถึงทับ) แหงจิต | มีความเจริญแหงกุศลธรรมอันสําเร็จไดดวยบุญและ
ความรูเปนการสรรเสริญ | มีความในการบําเพ็ญบารมีเปนการแปรรูป | การเสพเฉพาะ เปนอวสาน
แหงภูมิ เพราะประโยคะดวยภูมิ | บุคคลใดเปนผูประกอบในภูมิใดภูมินั้นและเปนที่สุดแหงภูมิ | 

 โศลกวาดวยการเกิดขึ้นแหงจิตโดยการสมาทานและการสังเกต  
 7. เพราะพลังของมิตร พลังของเหตุ พลังของมูล พลังของการไดฟง เพราะการฝกฝนอัน

งดงาม เพราะการพูดของบุคคลอื่นที่เขากลาวออกมาแลว การเกิดขึ้นแหงจิตจึงเปนการเกิดขึ้นอยาง
ไมตั้งมั่นและตั้งมั่น 

 อรรถาธิบาย : การเกิดขึ้นแหงจิต เพราะคํากลาวของบุคคลอื่นใดนั้น กลาวกันวาเปน
การสมาทานและสังเกต เพราะการที่บุคคลอื่นทําใหรู | อีกประการหนึ่ง การเกิดขึ้นแหงจิตนั้นมี
เพราะพลังแหงมิตร คือเพราะการคบกัลยาณมิตร | เพราะพลังแหงเหตุ คือ เพราะความสามารถแหง
โคตร |เพราะกุศลมูลในอดีตที่โคตรนั้นสั่งสมมาแลว | หรือวาเพราะพลังแหงการไดฟง คือ เพราะ
การเกิดขึ้นแหงโพธิจิตของบุคคลจํานวนมาก เมื่อกลาวธรรมบรรยายในที่นั้นๆ | เพราะการฝกฝน
อันงดงาม คือ โดยการฟง ยกขึ้น ทรงไว เปนตน ซ่ึงความจริงในธรรมเพียงดังวาเห็นแลว | อีก
ประการหนึ่ง พึงทราบวาการเกิดขึ้นไมตั้งมั่นนั้น เพราะพลังแหงมิตร | การเกิดขึ้นตั้งมั่น เพราะพลัง
แหงเหตุเปนตน 

 โศลกวาดวยการเกิดขึ้นแหงจิตที่ประกอบดวยประโยชนอันยิ่งใหญ 7 โศลก  
 8. พระพุทธเจาไดรับการยกยองดีแลว การสั่งสมบุญและความรูไดรับการสั่งสมไวอยาง

ดีแลว ก็เปนส่ิงที่ไมเที่ยงแท เพราะเปนเพียงความรูอันไมแตกตางและความเปนปรมะในธรรม
ทั้งหลาย | 

 9. ในธรรมทั้งหลาย ในสัตวทั้งหลาย ในการกระทําดีทั้งหลายและในความเปนพุทธะ 
ความปราโมทยอันวิเศษยอมมี เพราะการเกิดขึ้นแหงจิตอันเสมอ | 

 10. กําเนิดความเปนอารยะแตตน ความอุตสาหะในสิ่งนั้น ความมุงหวังอันบริสุทธิ์ 
ความมีกุศล การแปรรูปในจิตอันมุงหมายเหลานี้เปนสิ่งที่ควรทราบ | 

 11. เพราะพีชะ (เชื้อ) ความหลุดพนในธรรมจึงเกิดขึ้น เพราะมรรคอันประเสริฐ บารมี
จึงเกิดขึ้น ความสุขจากสมาธิเกิดขึ้นในครรภ (และ) ความกรุณาเปนแมนมผูเล้ียงดู 
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 12. ความเปนอารยะแตตน พึงทราบวามีมหาอภินิหาร 10 เปนปณิธาน ความอุตสาหะก็
พึงทราบไดจากความเพียรพยายามอันยาวนานใน (ทุกกรกริยา) ส่ิงที่พึงไดโดยยาก | 

 13. การไดความรูโดยสําเร็จจากพระโพธิสัตวหรือโดยอุบายแหงความรูนั้น พึงทราบวา
เปนความบริสุทธิ์แหงความมุงหวัง ความมีกุศล (ทักษะ) พึงทราบวาเปนการไปถึงภูมิอ่ืน | 

 14. การแปรรูปพึงทราบวาเปนมนสิการในสถานการณ ซ่ึงเปนเพราะความรูอันบริสุทธิ์ 
และความปราศจากความแตกตางแหงการแปรรูป | 

 อรรถาธิบาย : ทานแสดงความประกอบดวยประโยชนอันบรมแหงการเกิดขึ้นแหงจิต 
โดยความวิเศษแหงการบรรลุถึงการปฏิบัติตามคําสอนดวยโศลกที่หนึ่ง | การเกิดขึ้นแหงจิตอัน
ประกอบดวยประโยชนอันบรมนั้นก็คือ ภูมิแหงความยินดี (ภูมิอันนายินดี) | ทานแสดงเหตุแหงการ
เขาไปสูภูมิอันนายินดีไวในที่นั้น | ความเปนผูมีจิตเสมอในธรรมทั้งหลายนั้น คือ รูเฉพาะซึ่งความที่
แหงธรรมเปนสิ่งไมมีตัวตน | ความเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทั้งหลาย คือ เพราะเขาไปใกลความมีตน
เสมอดวยบุคคลอื่น | ความเปนผูมีจิตเสมอในการกระทําตอสัตว คือ เพราะหวังความสิ้นทุกขของ
บุคคลอื่นเหมือนเปนของตัวเอง | ความเปนผูมีจิตเสมอในความเปนพุทธะ คือ เพราะความรูเฉพาะ
ในความแตกตางแหงธรรมธาตุและตนเอง | พึงทราบวาในที่นี้มีประโยชน  6  ประการในการเกดิขึน้
แหงจิตอันประกอบดวยประโยชนอันบรม | ความอุตสาหะ ความบริสุทธิ์แหงความมุงหวัง | ความ
เปนอารยะโดยกําเนิด (กําเนิด , ความเปนอารยะแตตน) ความมีกุศลที่หลงเหลือและการแปรรูป | ใน
ที่นี้กําเนิดพึงทราบวาโดยความพิเศษแหงพีชะ มารดา ครรภ แมนม | ความเปนอารยะแตตน พึง
ทราบจากอภินิหารแหงมหาปณิธาน  10  ประการ | ความอุตสาหะ พึงทราบจากความเพียรพยายาม
อันกระทําไดโดยยากตลอดกาลยาวนาน | ความบริสุทธิ์แหงความมุงหวัง พึงทราบไดจาก การไดรับ
ความรูโดยสําเร็จจากพระโพธิสัตวหรือโดยอุบายวิธีแหงความรูนั้น | ความมีกุศล พึงทราบวาเปน
กุศลที่หลงเหลืออยูในภูมิอ่ืน ๆ | การแปรรูป พึงทราบโดยการมนสิการซึ่งสถานการณและภูมิตางๆ 
| โดยมนสิการอยางไร มนสิการโดยความบริสุทธิ์และความปราศจากความแตกตางแหงภูมิและ
สถานการณ | และเพราะความปราศจากความแตกตางแหงความรูอันบริสุทธิ์ของการแปรรูปนั้น | 

 โศลกวาดวยความยิ่งใหญแหงการอุปมาอีก  6 โศลก 
 15. การเกิดขึ้นเสมอดวยแผนดิน ส่ิงอื่นเสมอดวยทองอันดี ส่ิงอื่นเสมอดวยกับ

พระจันทรในวันขางขึ้น ส่ิงที่เหลืออุปมามาไดกับไฟ | 
 16. อีกอยาง ส่ิงอ่ืน พึงทราบเหมือนกับขุมทรัพยใหญ ส่ิงอ่ืนอีกเหมือนกับอากร (แร) 

แหงรัตนะ เหมือนกับสาคร เหมือนกับเพชร เหมือนกับภูเขาใหญที่เคล่ือนที่ไมได | 
 17. เปนเชนกับราชาแหงแพทย เปนเชนกับดวยเพื่อนผูยิ่งใหญ เปนเชนดวยแสงสวาง

แหงจินดามณี เปนเชนกับทินกร (พระอาทิตย) | 
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 18. ส่ิงอ่ืน พึงทราบวาเปนเชนเสียงอันไพเราะของคนธรรพ ส่ิงอ่ืนอุปมาเหมือนราชา 
ส่ิงอ่ืนเหมือนโกฎฐาคาร (ฉางขาว) และส่ิงอ่ืนเสมอดวยหนทางใหญนั่นเทียว 

 19. ส่ิงอ่ืนก็เขาใจวาเสมอดวยยาน การเกิดขึ้นแหงจิตอ่ืนเปนเหมือนกับคนธรรพ 
เหมือนกับออยที่เกิดใกลแมน้ํา เปนเชนกับเสียงแหงความยินดี เปนเชนกับดวยกระแสแหงมหานที | 

 20. การเกิดขึ้นแหงจิตที่ถูกกลาวถึงแลวนั้นเปนเชนกับเมฆ เปนเชนกับผูติดตามแหงผู
ชนะ เพราะเหตุนั้น จิตที่เกิดขึ้นพรอมดวยความยินดีเปนสิ่งที่มีคุณดวยประการนั้น | 

 อรรถาธิบาย : การเกิดขึ้นแหงจิตครึ่งแรกของพระโพธิสัตวทั้งหลายเสมอดวยแผนดิน 
เพราะเปนความตั้งมั่นแหงการวบรวมและประสบกับพุทธธรรมทั้งปวง | การเกิดขึ้นแหงจิตที่สหคต
ดวยความมุงหวังเปนเชนกับดวยทองอันงดงาม เพราะเปนวิการและการใชสอยเพื่อประโยชนสุข | 
อุปมาเหมือนจันทรในกุศลปกษ ที่สหคตดวยอัธยาศัย เพราะการเขาถึงดวยการทําลายทุกสิ่งและ
เพราะความวิเศษแหงไฟ | เพราะวาอัธยาศัยเปนความหวังเพื่อการบรรลุคุณวิเศษ | อุปมาดวยมหา
ปณิธานที่สหคตดวยทานบารมี เพราะความไมรูจักสิ้นไปแหงความยินดีของสัตวอันไมมีประมาณ 
โดยการบริโภคอามิส | อุปมาดวยแรแหงรัตนะที่เปนไปกับดวยศีลบารมี เพราะความเกิดขึ้นรัตนะมี
คุณสมบัติทั้งปวงเกิดแตรัตนากร (แรแหงรัตนะ) นั้น | อุปมาดวยสาครอันสหคตดวย กษานติบารมี 
เพราะดวยของไมสะอาดทั้งปวงถูกทิ้งลงไปเปนจํานวนมาก | อุปมาดวยเพชรที่สหคตดวยวิริยบารมี 
เพราะความมั่นคงและไมแตกงาย | อุปมาดวยราชาแหงภูเขาที่สหคตดวยธยานบารมี เพราะไม
เคลื่อนไหวและอันบุคคลขยับไมได | อุปมาดวยราชาแหงแพทยที่สหคตดวยชญานบารมี เพราะทํา
ความเจ็บปวยอันเปนอุปสรรคตอความรูทั้งปวงใหสงบลง | เปรียบเทียบดวยเพื่อนผูใจดีอันสหคต
ดวยความไมมีประมาณ เพราะไมวางเฉยตอสัตวโดยประการทั้งปวง | เปนเชนกับจินดามณีที่สหคต
ดวยอภิญญา เพราะอภิญญานั้นมีผลสัมฤทธ์ิเปนโมกษะ | เปนเชนดวยกับทินกร (พระอาทิตย) 
อันสหคตดวยสังคหวัตถุ เพราะทําใหเวไนยสัตวแกรอบ | อุปมาดวยเสียงอันไพเราะของคนธรรพ
อันสหคตดวยความรูอันหนาแนน เพราะสอนธรรมที่เปนที่ชอบใจของเวไนยสัตว | อุปมาเหมือน
มหาราชาที่สหคตดวยการเปนที่พึ่ง เพราะเปนเหตุแหงความไมพินาศ | อุปมาดวยฉางขาวอันสหคต
ดวยการสะสมบุญและความรู เพราะเปนที่เก็บรวบรวมบุญและความรูจํานวนมาก | อุปมาดวย
หนทางใหญอันสหคตดวยโพธิปกขิยธรรม เพราะเปนการดําเนินไปและดําเนินตามแหงอริยบุคคล | 
อุปมาดวยยานอันสหคตดวยสมณะและวิปสสนา เพราะนําสุขมาให | อุปมาดวยคนธรรพอันสหคต
ดวยปฏิภาณในการรัษาดวยความเปนไปกับดวยธรรมแหงความไมรูจักสิ้นไปและแตกไปในการ
ทรงไวซ่ึงอรรถแหงธรรมที่ไดฟงแลวและไมไดฟงแลว | เปนเชนกับดวยเสียงแหงความยินดี
อันสหคตดวยการอุทานธรรม เพราะทําใหเวไนยสัตวที่ปรารถนาโมกษะไดยินไดฟงดวยความรัก | 
เสมอดวยกระแสแหงมหานทีที่สหคตดวยเอกายนมรรค เพราะพัดไปซึ่งสระอันเปนของตน | มี
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หนทางเดียวในการไดรับความขันติแหงธรรมของผูปฏิบัติตาม เพราะกายแตกตายไปแหงพระ
โพธิสัตวผูเขาถึงภูมินั้น | อุปมาดวยเมฆอันสหคตดวยอุบายอันโกศล เพราะแสดงใหเห็นการเขาไป
อยูในภพที่นายินดี หลังจากสัตวทั้งปวงทํากาลกริยา | สมบัติอันเปนของโลกที่นายินดีเกิดขึ้นจาก
เมฆ | การเกดขึ้นแหงจิตดวยอุปมาทั้ง  22  ประการนี้ อันบุคคลพึงถึงโดยอนุสารอันไมรูส้ินไปใน 
อักษยมติสูตร อันประเสริฐ | 

 โศลกวาดวยการอธิบายการเกิดขึ้นแหงจิต 
 21. ชนผูละเวนการเกิดขึ้นแหงจิตอันเหมาะสมใหญ เพราะจิตในความหมายอื่นและ

เพราะไดรับอุบายวิธีอ่ืนนั้น และเพราะถูกแสดงใหเห็นถึงความมุงหมายที่สัมพันธอยางยิ่งใหญ ละ
แลวซ่ึงความสุขนั้นจักถึงความสงบ | 

 อรรถาธิบาย : โดยการเกิดขึ้นแหงจิตนั้น สัตวทั้งหลายที่ละเวนแลว ยอมไมไดรับ
ความสุขทั้ง 4 ประการ เพราะความสุขของพระโพธิสัตวมี เพราะการจินตนาการถึงความหมายอื่น | 
และเพราะการไดรับอุบายวิธีในความหมายอื่น | และเพราะรูความหมายในการอภิปรายพระสูตร
ดวยตนเองในมหายานอันลึกซ้ึง | และเพราะความสุขมีเพราะความเห็นพรอมแหงความเปนธรรม
อันไมมีตัวตนแหงความเปนสิ่งอันเปนปรมะ 

 โศลกวาดวยการเกิดขึ้นแหงทุคคติ ความโทมนัส ความกลัว และการสรรเสริญการ
เกิดขึ้นแหงจิต 

 22. จิตอันสังวรดีแลวของบุคคลผูเปนปราชญผูประเสริฐ เพราะจิตเกิดขึ้นพรอม เพราะ
การกระทําไดโดยยากอันไมมีที่สุด ยอมยินดีดวยสุขและดวยทุกข เปนผูงดงามและมีความกรุณา 
การกระทํายอมเพิ่มพูนทั้ง 2 ประการ 

 อรรถาธิบาย : จิตที่สังวรดีแลวของพระโพธิสัตว เพราะเกิดขึ้นพรอมกับจิตอันประเสริฐ
นั้น ยอมมี ความกลัวตอทุคติยอมไมมีแกบุคคลนั้น เพราะการอธิฐานตอสัตวอันไมมีที่สุด อันบุคคล
กระทําไดโดยยาก | ความงดงามและความเที่ยงแทแหงการกระทําอันเปนกรุณาและความโชคดีทั้ง 2 
ประการ ยอมมี เขายอมเพลิดเพลินดวยกรรมนั้น | แมดวยความสุข ก็มีดวยเชนกัน | เพราะมีความ
กรุณาดวยนิมิตแหงการกระทําตามความหมายอื่นอันเปนทุกข | ดังนั้น ความกลัวยอมไมมีเพราะ
ความพยายามดวยส่ิงที่บุคคลพึงกระทําจํานวนมาก | 

 โศลกวาดวยการไดรับการไมสังวรการกระทํา 
 23. ในกาลใดพระโพธิสัตวเปนผูไมวางเฉยในสรีระและชีวิตของตน บําเพ็ญประโยชน

เพื่อบุคคลอื่นเทานั้น ถึงแมวาจะถูกบุคคลอื่นวิพากษโดยวิธีนั้น จะเปนผูกระทําความชั่วไดอยางไร 
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 อรรถาธิบาย : รางกายเปนสิ่งไมมีประโยชน เพราะวางอุเบกขาในสรีระและชีวิตของ
ตนแลว เห็นรางกายของคนอื่นมีคายิ่งกวาเปนที่รักยิ่งกวาของตน | พระโพธิสัตวโดยการถาไปหา
โดยบุคคลอื่นซึ่งประโยชนในรางกายของตนอยางนี้แลว จะเปนผูทํากรรมชั่วไดอยางไร | 

 โศลกวาดวยการไมแยกจากกันของจิต 
 24. เมื่อบุคคลเห็นธรรมทั้งปวงอุปมาดวยมายา และการอุบัติเปนเชนกับทางเดินใน

อุทยาน เขายอมไมมีความกลัวทุกขและความเจ็บปวด แมในกาลแหงความมีสมบัติ และในกาลที่มี
ความวิบัติ | 

 25. คุณธรรมทั้งหลายที่เปนของตนเปนที่ยินดี เพราะเกื้อกูลแกสัตวและการสั่งสมความ
เจริญและทรัพย โดยกําเนิดเหมือนการเลนกลเปลี่ยนแปลงเครื่องประดับ หรือเหมือนกับโภชนะอัน
เลิศ ในภูมิอันเลิศเพราะความกรุณาเปนนิตย เปนความรื่นรมยในการละเลน 

 อรรถาธิบาย : พระโพธิสัตวมองเห็นธรรมทั้งปวงอุปมาดวยมายาแลวยอมไมกลัวตอ
ความเจ็บปวดในเวลาแหงความมีสมบัติ | และยอมไมกลัวทุกข ในกาลวิบัติเพราะมองเห็นการอุบัติ
เหมือนกับหนทางเดินในอุทยาน | โพธิจิตยอมไมหวนกลับมาเพราะความกลัวใด ๆ | อนึ่ง คุณธรรม
ของตนเปนเครื่องประดับของพระโพธิสัตวทั้งหลาย | เปนโภชนะอันนายินดีเพราะการเอื้อเฟอแก
สัตวอ่ืน | การอุบัติที่มีความคิดเปนภูมิแหงอุทยาน | การเลนกลเปลี่ยนรูปรางเปนความยินดีในกรีฑา
ของพระโพธิสัตวทั้งหลาย | ไมใชของพระโพธิสัตว | จิตของพระโพธิสัตวเหลานั้นจักหมุนกลับมา
ไดอยางไร 

 โศลกวาดวยการปฏิเสธความกลัวทุกข 
 26. บุคคลผูมีความเพียรเพื่อประโยชนแกคนอื่น มีใจกรุณา ไมมีความเคลื่อนไหวซ่ึง

เปนที่ยินดี เพราะเหตุไรจึงเปนผูมีความทุกขอันเชนนั้น ซ่ึงมีอยูในความปรากฏขึ้นแหงทุกขและมี
ในบุคคลอื่น | 

 อรรถาธิบาย : อีกประการหนึ่งดวยความเพียรเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่น มีใจกรณุาและ
มีความไมเคล่ือนไหวเปนที่ยินดีแลว เพราะเหตุไรเขาจึงมีความทุกขรอนอีก ดวยนิมิตอันเปน
ประโยชนเพื่อคนอื่นและดวยการเกิดขึ้นแหงทุกข เพราะเหตุใดความเดือดรอนจากทุกขจึงมีแก
บุคคลนั้นและเพราะเหตุใดการหมุนกลับของจิตจึงมี | 

 โศลกวาดวยการเอาชนะตอการวางเฉยในสัตวทั้งหลาย 
 27. ความประพฤติกรุณาอันยิ่งใหญมีอยูในตัวเขาตลอดเวลา มีใจที่เผาความทุกขของ

บุคคลอื่น เมื่อการกระทําเพื่อบุคคลอื่นปรากฏขึ้น สมาทานโดยบุคคลอื่น เมื่อนั้นเขายอมละอาย | 
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 อรรถาธิบาย : รางกายของบุคคลใดอันความประพฤติกรุณาอันยิ่งใหญอาศัยอยูเปนนิตย 
มีใจเปนทุกขเพราะทุกขของบุคคลอื่น ประโยชนของคนอื่นเปนส่ิงที่บุคคลนั้น พึงทํา ถาหากวาให
บุคคลอื่นสมาทานอันกัลยาณมิตรพึงกระทํา ความละอายอยางยิ่ง ยอมมี | 

 โศลกวาดวยการอธิบายความไมคัดคาน 
 28. บุคคลผูนําภาระของสัตวอ่ืนไปบนศีรษะ คติอันเบาบางยอมไมงดงามแกพระ

โพธิสัตว ถูกผูกมัดดวยเครื่องผูกของตนและเครื่องผูกของคนอื่น บุคคลนั้นยอมควรเพื่อการกระทํา
ความอุตสาหะรอยเทา | 

 อรรถาธิบาย : พระโพธิสัตวนําภาระของสัตวเหลาอ่ืนอันใหญไปดวยศีรษะ กาวไปอยู
อยางเบาๆ ยอมไมงดงาม | ดังนั้น พระโพธิสัตวนั้นควรกระทําความเพียรรอยเทามากกวาความเพียร
ของสาวกยาน เพราะวาเขาถูกผูกมัดดวยเครื่องผูกชนิดตางๆ ของบุคคลอื่น และดวยกิเลสกรรมชาติ
กําเนิดภาวะของตน 

อธิการที่ 4 วาดวยการเกดิขึน้แหงจิต ในมหายานสูตราลังการ จบ. 
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อธิการที่ 5 
 โศลกวาดวยลักษณะการปฏิบัติ 
 1. การปฏิบัติซ่ึงเริมตนดวยพื้นฐานอันยิ่งใหญ การปรารภ การเกิดขึ้นแหงผลเปนสิ่งที่

ปรารถนาของบุตรแหงพระชินเจา มีทานอันยิ่งใหญการถึงทับอันยิ่งใหญ มีการกระทํากิจที่พึง
กระทํา | เพื่อเกิดขึ้นแหงประโยชนอันยิ่งใหญ | 

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้พื้นฐานอันยิ่งใหญ เพราะความมีพื้นฐานของการเกิดขึ้นแหงจิต 
การปรารภใหญ เพราะปรารภประโยชนของตนและบุคคลอื่น | การเกิดขึ้นแหงผลใหญเพราะผล
แหงโพธิสัตวอันยิ่งใหญ | ดังนั้น ทานอันยิ่งใหญ เพราะความอุปทานในสรรพสัตว | การถึงทับอัน
ยิ่งใหญ เพราะถึงทับความทุกขทั้งปวง | การกระทํากิจที่ควรทําเพื่อการเกิดขึ้นแหงประโยชนอัน
ยิ่งใหญ เพราะยังประโยชนของสรรพสัตวอันไพบูลยใหเกิดขึ้น | 

 โศลกวาดวยความไมแตกตางของประโยชนตนและประโยชนของคนอื่น 
 2. เมื่อบุคคลไดรับความมีจิตเสมอดวยตนและบุคคลอื่นก็ชอบใจสิ่งเจริญที่สุด เพื่อ

ความเจริญที่สุดแกบุคคลอื่น เมื่อบุคคลรับรูวาประโยชนของบุคคลอื่นวิเศษวาประโยชนของตน 
ความเปนประโยชนของตนคืออะไร และความเปนประโยชนของคนอื่นมีเทาไร 

 อรรถาธิบาย : เพราะการไดรับความมีจิตเสมอดวยตนและบุคคลอื่น จึงมีความหลุดพน
หรือการไดรับการเกิดขึ้นแหงจิต โดยการสังเกต ความรูจึงมีหรืออีกอยางหนึ่ง หลังจากไดรับ
ความชอบพอตอบุคคลอื่นเปนพิเศษกวาตนเองแลวจึงเปนผูรูพรอมซ่ึงความพิเศษในประโยชนผูอ่ืน
มากกวาของตนดวยเหตุนั้นแหละ ประโยชนตนหรือประโยชนผูอ่ืนอะไรเลา (จักมี) แกพระ
โพธิสัตว | เพราะวาประโยชนทั้งสองฝายไมมีความแตกตางแกพระโพธิสัตวเลย 

 โศลกวาดวยความแตกตางแหงประโยชนคนอื่น 
 3. สัตวโลกไมไดโหดรายตอบุคคลอื่นเลย ประโยชนคนอื่นยังทุกขใหเผาไหมเขาฉันใด 

เขาใหความทุกขนั้นเปนไปดวยการกระทําในศัตรู เขาเปนผูมีใจกรุณา ยอมเปนไปพรอมในตัวของ
เขาเอง | 

 อรรถาธิบาย : เมื่อใดประโยชนของคนอื่นเปนสิ่งแตกตางจากประโยชนของตนเองเมื่อ
นั้นยอมแยกแยะประโยชนคนอื่นจากประโยชนตนดวยการเผาผลาญประโยชนคนอื่น | 

 โศลกวาดวยการจําแนกความรูเกี่ยวกับประโยชนคนอื่น 2 โศลก 
4. เทศนาที่ดี การละเวน อวตาร ที่ตั้งมั่นในความที่แหงสัตวผูต่ํา กลาง และสูงสุดเปนผูมี

ธรรม พระวินัยในความหมายนี้ เปนวุฒิภาวะแหงโอวาทอันงดงาม ดังนั้นความหลุดพนแหงพุทธิ
จากความผิดพลาด จึงมี | 

5. ความตั้งขึ้นพรอม ดวยคุณธรรมอันวิเศษ คือ การเกิดขึ้นในตระกูล การศึกษาไวยากรณ 
ความรูในตถาคต ซ่ึงเปนบทอันยอดเยี่ยม ประโยชนเพื่อคนอ่ืนนี้ มี 10 อันยิ่งดวย 3 | 
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 อรรถาธิบาย : คําวาประโยชนของบุคคลอื่นของพระโพธิสัตวนั้นมี 13 ประการ ใน
ความหมายวา หมูสัตว 3 ประเภท เลว กลาง สูง ตามแตโคตร | เทศนาที่ดี หมายถึง อนุสาสนี
ปาฏิหาริย และอาเทศนาปาฏิหาริยทั้ง 2 | การละเวนหมายถึง อิทธิปาฏิหาริย | การอวตาร หมายถึง
การเก็บเขามาอยูใกลคําสอน | พระธรรมวินัยในความหมายนี้ หมายถึงการตัดเสียซ่ึงความสงสัยของ
บุคคลที่อวตารมา | วุฒิภาวะ หมายถึง ในกุศล | มีจิตตั้งมั่นในโอวาทจึงเปน ปญญาวิมุตติ ดวยคุณ
วิเศษทั้งหลายมีอภิญญาเปนตน | ความตั้งขึ้นพรอม | การเกิดในตระกูลแหงพระตถาคต | การอภิเษก 
(ศึกษา) ไวยากรณทั้ง 10 ในภูมิทั้ง 8 | ประโยชนเพื่อบุคคลอื่นของพระโพธิสัตวมี 13 ประการอัน
ประกอบดวยความรูในพระตถาคตนี้ ในโคตรทั้ง 3 | 

 โศลกวาดวยความสมบูรณแหงความรูในประโยชนคนอื่น 
 6. คําสอนอันไมวิปริต ความตั้งตรงสูเบื้องหนา ความไมมีความเปนของตน การวิจักษณ 

การใหอภัยที่ฝกแลวอันสมควรแกชน เปนผูไปไกล อันไมมีที่ส้ินสุดนั้น เปนความรูอันสูงสุดของ
บุคคลผูเกิดมาแตพระชินเจา | 

 อรรถาธิบาย : ความรูในประโยชนคนอื่น เปนสิ่งสมบูรณได โดยประการใดในโศลกนี้ 
ทานยอมแสดงโดยประการนั้น | ในที่นี้ สมบูรณไดอยางไร | ถามีเทศนาอันไมวิปริตสมควรแกชน
ในโคตร | มีความตั้งตรงสูเบื้องหนา | เวนจากการมีความเปนของเรา | ไมคิดดวยฤทธิ์ และไมยังหมู
สัตวที่แนะนําดีแลวใหมีความเปนของเรา (มมายติ) | วิจักษณ คือ มีความรูในพระธรรมวินัย | มี
ความใหแลว คือ มีความรูในโอวาทเปนตน | เพราะบุคคลผูไมฝกก็จะไมมีความสามารถในโอวาท
เปนตนของคนอื่น | เปนผูไปไกลดี คือ มีความรูในการเกิดในตระกูล เปนตน | ผูไมไปไกลดวยดี ไม
อาจจะทําใหคนอื่นมีความรูในการเกิดในตระกูล เปนตน | ทั้งปวงนี้ พึงทราบวาเปนความไมรูจักสิ้น
แหงความรูในประโยชนคนอื่นของพระโพธิสัตว เพราะเปนการถึงพรอมแหงความไมรูจักส้ินไป
ของสัตวผูบรรลุแลว | 

 โศลกวาดวยความแตกตางแหงความรู จํานวน 2 โศลก 
 7. ชนผูยังมีความใคร ยอมเปนไปในภัยใหญ เปนผูมีความวิปริตในหนทาง รักใน

ความสุขและความมี เปนผูไมมั่นคง แตวาชนผูรักในความสงบถูกสัมผัสดวยความพอใจในทุกข คน
ผูมีใจกรุณาเปนสิ่งเหลานั้น ตลอดเวลาในการเขาถึงบุคคลเหลานั้นทั้งปวง 

 8. ชนผูมีความหลงอุตสาหะเพื่อประโยชนสุขของตน เมื่อไมไดประโยชนสุขนั้น ก็ถึง
ซ่ึงความเปนผูมีทุกขทุกเมื่อ แตวานักปราชญอุตสาหะเพื่อประโยชนคนอื่น เมื่อบรรลุประโยชนทั้ง 
2 ยอมถึงซ่ึงปรินิพพาน | 

 อรรถาธิบาย : ความเปนภัยใหญของคนผูมีความใครในที่นี้ เพราะเปนเหตุแหงทุกขทั้ง
กายและทางใจจํานวนมากอันนําไปสูทุคติ | ความเปนผูไมมั่นคง วิปริตในหนทาง ปรารถนา
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ความสุข เพราะความไมเที่ยงแทแหงรูปภพและอรูปภพ เพราะเปนทุกขอยางยิ่งดวยสังขารทุกข | 
กิเลสพึงรูวาเปนเชื้อแหงความทุกขทั้งปวง | บุคคลผูหลงปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของตน เมื่อไมได
รับความสุขก็ไดรับความทุกขนั่นแหละ | แตพระโพธิสัตวปฏิบัติเพื่อประโยชนคนอื่น ประสาน
ประโยชนตนเอง ยอมไดรับความสุขอันนิรันดร นี้เปนความแตกตางแหงความรูในประโยชนคนอื่น
ของพระโพธิสัตว |  

 โศลกวาดวยความแปรปรวนแหงโคจร (อารมณ) 
 9. ถึงแมวาผูเกิดแตพระชินเจารับรูในอารมณอันมีอยางตางๆ ในคติตางๆ ก็เปนผู

อนุเคราะหในสัตวทั้งหลาย เพื่อประโยชนสุขโดยหนทางแหงความเปนผูมีตนเสมออันประกอบ
แลว | 

 อรรถาธิบาย :  พระโพธิสัตวรับรูอินทรียและอารมณมีจักษุเปนตน อันวิจิตรโดน
ประการใดๆ | เมื่อดําเนินตามในหนทางอันเหมาะสมแลว ยอมกระทําความอนุเคราะห อันเปน
ประโยชนเกื้อกูลในสัตวทั้งหลายดวยถอยคําอันเชนกับดวยความสัมพันธ โดยประการนั้นๆ | อัน
ทานแสดงโดยพิสดารไวในโคจรปริศุทธิสูตร แลวแล | 

 โศลกวาดวยการปฏิเสธขันติในสัตวทั้งหลาย 
 10. ความเจริญแหงความกรุณาวา ผูมีพุทธิไมเขาถึงโทษในชนที่ไมมีเจตนในการกระทํา

ความผิดบาป เพราะวาความวิปริตดวยเหตุแหงบุคคลผูไมมีความใคร ยอมมี | 
 อรรถาธิบาย : พระโพธิสัตวไมเขาถึงโทษในชนผูไมมีเจตนาการทําความผิดบาปดวย

กิเลสทั้งหลาย | เพราะเหตุไร | เมื่อทราบวาความวิปริตแหงบุคคลเหลานั้น ยอมมีดวยเหตุแหงบุคคล
ผูไมมีความใครแลว ก็เพราะความที่แหงกรุณาเจริญแลว | 

 โศลกวาดวยความยิ่งใหญแหงความรู 
 11. ความรูนั่นเทียว เปนสิ่งเปนไปเหนือภพและคติทั้งสิ้น เปนที่อาศัยของความสงบ

อยางยิ่ง ทําใหคุณธรรมตางๆ เจริญงอกงามและคุมครองโลกดวยความกรุณา | 
 อรรถาธิบาย : ทานแสดงความยิ่งใหญไว 4 ประการ | ความยิ่งใหญที่ครอบครองเพราะ

การครอบครองภพ 3 คติ 5 ทั้งสิ้น | ดังที่กลาวแลวในปรัชญาปารมิตาสูตร วา “ดูกอนสุภูติถารูป ได
มีแลวในภาวะและอภาวะไซร มหายานนี้จักไมถึงความยิ่งใหญเหนือเทวดา มนุษย อสูร” ดังความ
พิสดารที่กลาวไวแลวในความยิ่งใหญเปนนิรันดร เพราะเขาถึงนิรวาณอันตั้งมั่น | ความยิ่งใหญ
เพราะความเจริญแหงคุณธรรมและความยิ่งใหญเพราะไมทอดทิ้งสัตว ดังนี้แล | 

อธิการที่ 5 วาดวยความรู ในมหายานสูตราลังการ จบ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

438

อธิการที่ 6 
 โศลกวาดวยการจําแนกลักษณะประโยชนอันเปนปรมัตถ 
 1. ไมเปนสิ่งที่มีอยูและไมเปนสิ่งที่ไมมีอยู ไมเปนส่ิงเดียวกันและไมเปนสิ่งอื่น ไมเกิด

และไมส้ินสุด ไมเพิ่มขึ้นและไมลดลง ไมบริสุทธิ์ และบริสุทธิ์อยู นี้คือลักษณะของปรมัตถ | 
 อรรถาธิบาย : ปรมัตถ คือ ไมมีความหมายเปน 2 | ไมมีความหมายเปน 2 นั้น ทาน

แสดงดวยอาการ 5 | ไมเปนสิ่งที่มีอยูดวยลักษณะทั้ง  2  คือ ปริกัลปตะ (จินตนาการ) และปรตันตระ 
(อาศัยส่ิงอ่ืน) และไมเปนส่ิงที่ไมมีอยูดวยลักษณะ คือ ปรินิษปนนะ (สูงสุด) | ไมเปนสิ่งเดียวกัน
ดวยปริกัลปตะและปรตันตระ เพราะความไมมีความเปนหนึ่งแหงปรินิษปนนะ | และไมเปนส่ิงอื่น
ดวยลักษณะทั้ง 2 นั้น เพราะไมมีแหงความเปนอยางอื่น | ไมเกิดและไมส้ินสุด เพราะธรรมธาตุไมมี
ความเปนสิ่งปรุงแตง (สังขาร) | ไมลดลงและไมเพิ่มขึ้นเพราะเปนเชนนั้น ในความดับและเกิดขึ้น 
ของจุดกําเนิดของการแบงแยกซึ่งกิเลสและความบริสุทธิ์ | ซ่ึงไมบริสุทธิ์เพราะเศราหมองโดยปกติ 
และไมใชไมบริสุทธิ์ เพราะความไปปราศแลวจากอุปกิเลสที่จรมา | นี้เปนลักษณะแหงความไมเปน 
2 ทั้ง 5 ประการแล อันบัณฑิตพึงทราบวาเปนลักษณะแหงปรมัตถ | 

 โศลกวาดวยการปฏิเสธความหลงผิดในทิฐิแหงอัตตา ความเห็นวามีตัวตน 
 2. ความเห็นวามีตัวตน ไมใชลักษณะแหงอัตตาของตน และไมใชลักษณะแตกตางแหง

ส่ิงที่ผิดปกติ ไมมีความเปนสองและความเปนอ่ืน ส่ิงนี้เปนทวิและเปนสิ่งนั้นไมเปนสิ่งหลอกลวง 
และโมกษะซึ่งเปนความสิ้นไปพรอมแหงความหลอกลวง | 

 อรรถาธิบาย : ตราบใดที่ความเห็นวามีตัวตน ยังไมเปนลักษณะแหงความมีตัวตน ตราบ
นั้นก็ยังไมมีความผิดปกติ | เพราะวาลักษณะแตกตางนั้นมีขึ้นเพราะการจินตนาการจากลักษณะแหง
อัตตา | อีกประการหนึ่ง อุปาทานในขันธ 5 เพราะเปนมูลเหตุแหงกิเลสและโทษ | ลักษณะแหง
อัตตาอื่นจากความเปน 2 นั้น ยอมไมเกิดขึ้น | ดังนั้นอัตตา ยอมไมมี | แตวาความหลอกลวงนี้เกิดขึ้น
แลว ก็เปนความเห็นวามีตัวตนนั่นเอง เพราะฉะนั้นไมมีตัวตน ยอมมีโมกษะ ซ่ึงเปนความสิ้นไป
แหงความหลอกลวง อันบัณฑิตพึงทราบ แตวาไมมีตัวตนใดๆ เปนผูพนแลว | 

 โศลกวาดวยการอธิบายความหลงผิด 2 โศลก 
 3. ชนผูอาศัยความหลอกลวงอยู ยอมไมเขาถึงความเปนปกติมีทุกขของคนอื่นวาเปนสิ่ง

สืบตอ (สันตติ) เปนผูไมรู เปนผูรู วาเปนคนมีทุกข หรือไมมีทุกข เปนผูสําเร็จแลวแตธรรมหรือไม
สําเร็จแลวแตธรรมนั้น อยางไร 

4. เพราะเหตุใด ชนเปนผูมองเห็นในการเกิดขึ้นแหงความมีอยูโดยประสบการณตรงจึง
จินตนาการถึงผูกระทําอื่น ความมืดบอดอันเชนนี้ มีเทาไร เพราะฉะนั้นคนที่ไมมองเห็นจึงเขาใจวา
มีอยูและไมมีอยู 
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 อรรถาธิบาย : ช่ือวาโลกนี้อาศัยทรรศนะวามีตัวตนซึ่งเปนเพียงการหลอกลวงเทานั้น จึง
ไมเห็นสภาวะแหงทุกข ซ่ึงติดตามอยางตอเนื่องแหงสังขารทั้งหลายไดอยางไร  | ผูไมรูปกติ 
(ธรรมชาติ) แหงทุกขนั้นโดยความรู | ผูรูจักทุกขโดยความมีอยูวาเปนทุกข เพราะยังไมถอนรากแหง
ทุกข  | ไมมีทุกข เพราะความไมมีอยูแหงอัตตาซึ่งประกอบดวยทุกข   | เปนผูสําเร็จแลวแตธรรมโดย
ความไมมีอัตตาแหงบุคคล เพราะความที่เปนเพียงธรรมเทานั้น  | และไมเปนผูสําเร็จแลว แตธรรม
โดยความไมมีตัวตนแหงธรรม  | และเมื่อใดชาวโลกเห็นโดยประจักษซ่ึงการเกิดขึ้นโดยปกติแหง
ความมีอยู (ภาวะ) เมื่อนั้นครั้นเขารูจักปจจัยนั้นๆ แลววาภาวะนั้นๆ มีอยูดังนี้ | เพราะเหตุใด
ความเห็นนี้วาผูกระทําอ่ืน ซ่ึงเกิดขึ้นโดยตรงอันมีทรรศนะเปนตน ยอมไมอาศัยทิฐิ | ความมืดบอด
อันเชนนี้ นี้มีเทาไรแกชาวโลก ถาวาไมมองเห็นความเกิดขึ้นพรอมโดยตรงอันมีอยูนี้แลวไซร ก็มอง
ไมเห็นอัตตาที่ไมมีอยู  | เพราะวาความมืดบอดนั้นธรรมดาวาไมอาจจะมองเห็นสิ่งอันมีอยูและไม
อาจเพื่อมองเห็นสิ่งอันไมมีอยู  | 

 โศลกอธิบายความสงบและการเกิดในอัตตาอันไมเปนจริง 
 5. ความแตกตางไรๆ อันมีในระหวางแหงความสงบและการเกิดในความเจริญแหง

ประโยชนอันเปนจริง ยอมไมมีการไดความสงบยอมมีแกผูกระทํากรรมอันงาม เพราะความสิ้นไป
แหงการเกิด | 

 อรรถาธิบาย : ความแตกตางไรๆ ของสังสารและนิรวาณยอมไมมี เพราะมีความเสมอ
แหงบุคคลผูไมมีตัวตน (อัตตา) ดวยความเจริญแหงประโยชนอันยอดเยี่ยม | การถึงโมกษะยอมมีแก
บุคคลผูประกอบกรรมอันงดงาม เพราะความสิ้นไปแหงการเกิด กลาวคือ บุคคลใดยังหนทางแหง
โมกษะใหเจริญอยูหลักจากกระทําการอธิบายเรื่องความผิดพลาดแลว | 

 โศลกวาดวยการเขาถึงความรูอันเปนปรมัตถซ่ึงเปนปฏิปกษตอความผิดพลาดนั้น 4 
โศลก |  

 6. เมื่อพระโพธิสัตวไดยังความรูและบุญใหเต็มดี แลวอยางเปนอนันตดีแลว ก็เขาถึง
ประโยชนและคติอันเปนความผิดพลาดของสิ่งตรงกันขาม | เพราะความที่แหงตนเปนผูมีความเที่ยง
แทในธรรมและความคิดทั้งหลาย | 

 7. พระโพธิสัตวเมื่อรูประโยชนวาเปนแตเพียงความผิดพลาดเทานั้น จึงตั้งมั่นในความ
ปราศจากความคิด ธรรมธาตุยอมมาสูความประจักษโดยตรง เพราะฉะนั้นจึงเปนผูไมประกอบดวย
ลักษณะแหงความเปน 2 | 

 8. พระโพธิสัตวเมื่อทราบวาไมมีอะไรอื่นอีกจากจิตจึงเขาถึงซึ่งความไมมีอยูแหงจิต ผูมี
ปญญาเมื่อเขาถึงความไมมีอยูแหงความเปน 2 แลว ยอมตั้งตนไวมั่นในธรรมธาตุ ซ่ึงไมเปนคติแหง
ความเปน 2 นั้น | 
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 9. โดยพลังแหงความรูอันปราศจากการแยกแยะ ผูมีปญญาเปนผูมีตนเสมอ ทุกเมื่อดวย
ความเทาเทียมกัน ยอมลางออกซึ่งการสั่งสมโทษอันตั้งมั่นอยูนี้เหมือนกับบุคคลลางยาพิษดวยยาแก
พิษ | 

 อรรถาธิบาย : โดยโศลกท่ี 1 ทานแสดงความที่แหงพระโพธิสัตวเปนผูมีความเที่ยงแท
ในธรรมและความคิดทั้งหลาย อันเต็มบริบูรณดีแลว และการเขาถึงโดยการบรรลุความเห็นอรรถ
แหงธรรม เพราะการเจริญสมาธิอันตั้งมั่น และเพราะความผิดพลาดทางใจ  | อนฺนต และ ปารํ 
กลาวคือ ปารํ คือ ความบริบูรณแหงความเปนปรมะ อนฺนต คือ กาลเวลาอันมีประเภทนับไมได  | 
โดยโศลกที่ 2 เมื่อพระโพธิสัตวรูวาอรรถทั้งหลายเปนความผิดพลาดทางใจเทานั้น สวนที่เหลือนี้ใน
ความปรากฏ สักแตวาจิตเทานั้น เปนสวนเหลือแหงที่พระโพธิสัตวเปนผูรูไมมีสวนแหงการรู  | เมื่อ
นั้นธรรมธาตุ ปรากฏโดยประการอื่น พระโพธิสัตวเปนผูไมประกอบดวยลักษณะแหงความเปน
สอง คือลักษณะที่ควรยึดถือและผูยึดถือนี้เปนหนทางแหงทรรศนะ | โศลกที่ 3 ทานแสดงวาธรรม
ธาตุนั้นเปนสิ่งเห็นไดโดยทันที | และธรรมชาติเปนสิ่งเห็นไดโดยทันทีไดอยางไร | เพราะถูกยึดถือ
วาไมมีปรากฏการณอ่ืนจากจิต เปนสิ่งที่ควรยึดถือ ความเขาใจวา ความไมมีอยูแหงความเปนสอง
แลว พระโพธิสัตว ผูอันลักษณะแหงส่ิงที่ควรยึดถือและผูยึดถืออันไมเปนคติแหงธรรมธาตุที่เหลือ
นั้น เพราะเหตุนั้นธรรมธาตุยอมถึงซึ่งความเปนของประจักษ โดยประการอยางนี้ | โดยโศลกที่ 4 
ทานแสดงการเขาถึงความรอนเปนปรมัตถ เพราะยังความตั้งมั่นในหนทางแหงภาวนาใหเปนไป  | 
ตลอดเวลาในที่ทุกแหง โดยความเปนผูมีตนเสมอ โดยพลังแหงความรูอันไมแยกแยะ เปนผูมีตน
เสมอ เพราะลางออกซึ่งการสั่งสมโทษอันมั่นคง และเขาถึงไดยากในภาวะของตนอันเปนปรตันตระ 
มีลักษณะอันประกอบดวยโทษ เหมือนกับลางยาพิษดวยยาแกพิษ | 

 โศลกวาดวยความยิ่งใหญแหงความรูปรมัตถ 
 10. การจัดวางไวดีแลวซ่ึงธรรมอันงามที่มุนีไดบัญญัติไว ตั้งความคิดไวมั่นคง ในธรรม

ธาตุอันเปนไปกับดวยมูล ความเขาใจคติแหงความระลึกไมใชสักแตวาจินตนาการเทานั้น บุคคลผู
เปนปราชญยอมเขาถึงซ่ึงฝงแหงอรรณพแหงคุณธรรมโดยพลัน | 

 อรรถาธิบาย : พระโพธิสัตวผูเขาถึงความรูอันปรมัตถ ในธรรมอันงามที่พระพุทธเจา
บัญญัติไว และตั้งไวดีแลวนั้น ตั้งความคิดในธรรมธาตุแหงมูลจิตอันเปนปรากฏการณแหงธรรม
ของบัณฑิตไวใหมั่นคง พระโพธิสัตวเขาใจวาส่ิงทั้งปวงเปนความประพฤติแหงความระลึกไดนั้น 
เปนแตเพียงจินตนาการเทานั้น เมื่อความคิดนั้นถูกสรางขึ้น จึงถึงฝงแหงหวงน้ําคือคุณธรรม
กลาวคือความเปนพุทธะโดยพลัน อยางนี้แล นี้เปนความยิ่งใหญแหงความรูอันเปนปรมัตถ  

อธิการที่ 6 วาดวยตัตวะ ในมหายานสูตราลังการ จบ. 
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อธิการที่  7 
 โศลกวาดวยการจําแนกลักษณะแหงอํานาจ 
 1. ความรูไมเปนสิ่งที่เขาถึงไมได ในความแตกตางแหงคติทั้งปวงในเพราะการอุบัติ 

คําพูด จิต การสั่งสมความดีและไมดี สถานการณถึงความไมมีสาร การไมมีอุปสรรค นี้เปนอํานาจ
อันเปนของบุคคลผูเปนนักปราชญ |  

 อรรถาธิบาย : ความรูในการอุบัติของบุคคลอื่น คือ อภิญญาในการจุติและอุบัติ | ความรู
ในคําพูด คือ คําพูดในอภิญญาคือทิพโสต คือยอมกลาววา ไปแลวเกิดในที่นั้น | ความรูในจิต คือ 
อภิญญาในการกําหนดจิต | ความรูในการสั่งสมความดีและความไมดี คือ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ | 
ความรูในสถานที่อันเวไนยสัตวตั้งอยู คือ อภิญญาในวิสัยแหงฤทธิ์ | ความรูในความไมมีสาระ คือ 
อาสวักขยญาณอภิญญา กลาวคือสัตวเกิดขึ้นโดยประการใด ยอมหนีไปจากที่นั้น | ความรูอันไมใช
ส่ิงที่เขาถึงไมได อันไมมีอุปสรรคในความแตกตางในโลกธาตุในที่ทั้งปวงในอรรถ 6 เหลานี้ เปน
อํานาจอันสงเคราะหดวยอภิญญา 6 ของพระโพธิสัตว | ในการการจําแนกลักษณะอํานาจนี้ อรรถ
แหงสภาวะ ถูกกลาวถึงแลว |  

 โศลกวาดวยการปรารภอรรถแหงเหตุ 
 2. เมื่อเขาถึงฌาน 4 ประการอันบริสุทธิ์ดีแลวดวยโดยการยึดถือความรูอันไมมีความ

แตกตาง มนสิการอันเปนที่อาศัยเจริญขึ้นโดยลําดับ บุคคลยอมเขาถึงความสําเร็จแหงอํานาจอันยอด
เยี่ยม | 

 อรรถาธิบาย : ทานแสดงการเขาถึงความความสําเร็จ โดยพื้นฐาน โดยความรู โดย
มนสิการ 

 โศลกวาดวยการปรารภแหงผล 
 3. บุคคลยอมเปนอยูดวยพรหม เทวดา ผูอริยะและไมมีที่เปรียบอันเชนนี้ บุคคลนั้นไป

ในทิศทั้งหลายแลว นอบนอมตอพระพุทธเจาและยังสัตวทั้งหลายใหบริสุทธิ์ | 
 อรรถาธิบาย : ทานแสดงอํานาจแหงผลไว 3 ประการ | บุคคลถึงแลวซ่ึงการอยูอยางเปน

สุขอันประเสริฐเปนตน อันไมมีเครื่องวัดอันอุกกฤษฏิ์แลว บูชาพระพุทธเจายังสัตวใหบริสุทธิ์ | 
 โศลกวาดวยการปรารภอรรถแหงกรรม 4 ประการ และโศลกวาดวยการปรารภกรรม

แหงการเห็น และกรรมแหงการแสดง 
4. บุคคลยอมเห็นโลกธาตุ สรรพสัตว การเกิดและการพินาศ เปรียบดวยมายาและแสดง

ส่ิงเหลานี้ดวยประการตางๆ อันวิจิตร ตามความตองการอยางไร เพราะเปนผูมีความชํานาญ
 อรรถาธิบาย : เพราะการเห็นซ่ึงความมีอุปมาดวยมายาแหงโลกธาตุทั้งปวง สรรพสัตว 
การเกิดขึ้นและการพินาศไป | เพราะการแสดงสิ่งนี้ตามความปรารถนาแกบุคคลอื่น | และโดย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

442

ประการอื่นอีกอันวิจิตรอันยังบุคคลใหหวั่นไหวและรมรอนเปนตน | เพราะการไดความชํานาญ 10 
ประการ | แสดงใหเห็นแลวในภูมิทั้ง 8 เหมือนกับในทศภูมิกาสูตร | 

 โศลกวาดวยการปรารภกรรมแหงรัศมี 
 5. เมื่อปลดปลอยนั้น รัศมีก็จะยังสัตวนรก ผูมีทุกขไปสูสวรรค ยอมกระทําวิมานของยา

พิษอันสั่นไหว อันไมโสภาอันสิ้นไปยอมยังหมูสัตวผูเปนไปกับดวยความกลัวใหเดือดรอน | 
 อรรถาธิบาย : ทานแสดงกรรมแหงรัศมีไว 2 ประการ | ทําความเลื่อมใสใหเกิดแกสัตวที่

เกิดในอบายและใหเกิดในสวรรค | ทําความหวาดกลัวดวยความสั่นไหวใหเกิดแกสัตวผูมีภพใน
ตัณหาและผูมีตัณหา | 

 โศลกวาดวยการปรารภกรรมแหงความสุข 
 6. ทานแสดงความสุขแหงสมาธิอันไมมีที่เปรียบในทามกลางแหงคณะบุคคลผูเลิศ ยัง

ประโยชนแหงสัตวใหตั้งมั่นตลอดกาลดวยการนิมิตความเกิดขึ้นแหงกรรมอันยอดเยี่ยม | 
 อรรถาธิบาย : เพราะการแสดงความสุขแหงสมาธิอันไมมีที่เปรียบและเพราะการกระทํา

ประโยชนเพื่อสัตว ดวยนิรมาณอันมี 3 ประการ ในทามกลางแหงมณฑลของพุทธบริษัท | นิรมาณ 3 
ประการ คือ ศิลปะ กรรมะ และสถานะ | นิรมาณที่อุบัติขึ้นตามความปรารถนาดวยอํานาจแหง
เวไนยสัตว | นิรมาณอันอุตตมะ คือการไดเขาอยูในภพชื่อวา ดุสิต เปนตน | 

 โศลกวาดวยกรรมแหงความบริสุทธิ์แหงเกษตร 
 7. เพราะอํานาจแหงความรู บุคคลยอมเขาถึงเกษตรอันบริสุทธิ์ดวยการแสดงตามความ

ตองการ เพราะการฟงชื่อ พุทธะ ในบุคคลผูไมมีความตองการพุทธะ บุคคลนั้นยอมซัดไปใน
โลกธาตุอ่ืน | 

 อรรถาธิบาย : เพราะบริสุทธิ์จากบาป 2 ประการ | เพราะความบริสุทธิ์แหงการเสพ
ภาชนะ เพราะอํานาจแหงความรูอันแสดงพุทธเกษตรอันสําเร็จดวยแกวไพฑูรย เปนตน อัน
กวางขวาง ตามความปรารถนา | และเพราะความบริสุทธิ์ หลังจากยึดถือความเลื่อมใส เพราะฟงชื่อ 
พุทธะ จากสัตวทั้งหลายผูเกิดขึ้นในโลกธาตุอันวางเวนจากชื่อ พุทธะ แลว ก็บังเกิดในโลกธาตุที่
วางเวนจากพุทธะนั้น | 

 โศลกวาดวยการปรารภอรรถแหงโยคะ 
 8. บุคคลเปนผูภักดีในความแกรอบแหงสัตวเปนผูมีศักดิ์เหมือนกับนกที่เกิดมาพรอมกบั

ปก ไดรับการสรรเสริญมีประมาณยิ่งจากพระพุทธเจา เปนผูมีคําพูดอันควรยึดถือแกสัตวทั้งหลาย | 
 อรรถาธิบาย : ทานแสดง โยคะมี 3 ประการ | โยคะ คือ อํานาจ กลาวคือ ความแกรอบ

แหงสัตว โยคะคือการสรรเสริญ และโยคะคือ ความมีถอยคํานานับถือ | 
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 9. อภิญญา 6 วิทยา 3 วิโมกข 8 ความเปนอภิภู 8 หลักแหงวิโมกข 10 สมาธิอันไมมี
ประมาณ นี้เปนอํานาจอันเปนของนักปราชญ | 

 อรรถาธิบาย : อํานาจของพระโพธิสัตวมี 6 ประเภท | อภิญญา วิทยา วิโมกข ความเปน
พระผูเปนเอง หลักแหงวิโมกขและสมาธิอันไมมีประมาณ | 

 หลักจากแสดงอํานาจโดยลักษณะอันจําแนก 6 ประการอยางนี้แลว โศลกที่แสดงซึ่ง
อรรถแหงภาวนาอันยิ่งใหญ จึงมีวา  

 10. บุคคล เพราะพุทธิอันไดแลวดวยอํานาจอันบรมจับซึ่งโลกไวในอํานาจของตนเปน
นิตย เปนผูยินดีในการกระทําเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่น บุคคลผูเปนปราชญยอมเที่ยวไปในภพ
ทั้งหลายเพียงดังสิงหะ 

 อรรถาธิบาย : ทานแสดงความยิ่งใหญไว 3 ประการ | ความยิ่งใหญเพราะมีอํานาจ 
เพราะไดรับอํานาจในความรูอันยอดเยี่ยมอันเปนของตน เพราะยังกิเลสและอาสวะใหตั้งอยูใน
อํานาจของตนและของโลก  | ความยิ่งใหญเพราะความยินดียิ่ง เพราะยินดีในการกระทําเพื่อ
ประโยชนแกบุคคลอื่น | และความยิ่งใหญความไมมีความกลัวในภพ | 

อธิการที่ 7 วาดวยอํานาจ ในมหายานสูตราลังการ จบ. 
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อธิการที่ 8 
 โศลกวาดวยการสงเคราะหความแกรอบของพระโพธิสัตว 
 1. ความยินดี ความเลื่อมใส ความสงบ ความกรุณา ความอดทน ความมีปญญา ความ

เปนคนมีพละ และ ความเปนคนมั่นคง ความเปนผูเขาถึงความสูงสุดดวยองคเหลานี้ นี้เปนลักษณะ
แหงการแกรอบของบุตรแหงพระชินเจา | 

 อรรถาธิบาย : ความยินดีในธรรมและเทศนาของมหายาน ความเลื่อมใสตอผูเทศนาคํา
สอนนั้น ความสงบจากกิเลสทั้งหลาย ความกรุณาในสัตวทั้งหลาย ความอดทนตอจริยาอันกระทํา
ไดโดยยาก มีปญญาในการยึดถือทรงไวและการแทงตลอด ความเปนผูมีพละในการบรรลุ ความ
เปนคนมั่นคงตอมารและวาทะของคนอื่น ความเปนผูมาตามพรอมแลวดวยองคแหงสวนอันสําคัญ | 
ทานแสดงความสูงสุดแหงองคทั้งหลายมีความยินดีเปนตนวา ภฺฤศํ ดังนี้ | ความแกรอบแหงอัตตา 9 
ประการของพระโพธิสัตวโดยยอนี้ อันบัณฑิตพึงทราบ | 

 โศลกวาดวยการปรารภความแกรอบแหงความยินดี 
 2. ความมี 3 มีการมีมิตรดี เปนตน ความมีความเพียรอยางสูง ความมีจุดหมาย ความยึด

มั่นในธรรมอันสูงสุด นี้เปนลักษณะแหงความแกรอบโดยชอบในความกรุณาและการยึดถือพระ
สัทธรรม | 

 อรรถาธิบาย : ความมี 3 มีการมีมิตรดีเปนตน คือ การคบสัตบุรุษ การฟงสัทธรรมและ
โยนิโสมนสิการ | ความมีความเพียรอยางสูง ดวยการปรารภความเพียรอันสูงสุด | ความมีจุดหมาย 
คือ ความไมมีความลังเลสงสัยในสถานที่อันบุคคลไมควรคิดทั้งปวง | ความยึดมั่นในธรรมอันสูงสุด 
คือ รักษามหายานธรรม ปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแกมหายานธรรมนั้น | 

 การยึดมั่นในมหายานธรรมอันอยางยิ่งนี้ พึงทราบวาเปนลักษณะแหงความแกรอบของ
ความยินดีแหงพระโพธิสัตว  | ดวยเหตุใด ความมี 3 มีการมีมิตรดีเปนตนจึงเปนความแกรอบ | 
บุคคลใด เปนผูประกอบดวยความเพียรอยางสูงและมีจุดมุงหมาย ความแกรอบเปนสวภาวะของ
บุคคลนั้น | และกรรมใดเพราะการยึดมั่นและกระทําธรรมอันสูงสุด ธรรมนั้นอันทานแสดงไวแลว
ดวยความแกรอบนี้ | 

 โศลกวาดวยการปรารภความแกรอบแหงความเลื่อมใส 
3. ความเขาใจคุณธรรม การไดรับสมาธิอยางกวางขวาง การเพลิดเพลินในผล ความมีใจ

ไมเปลี่ยนแปลงดวยความถึงพรอมในคําสอน เปนลักษณะสําคัญแหงการแกรอบโดยชอบ 
 อรรถาธิบาย : ความแกรอบแหงความเลื่อมใสนี้ ทานแสดงดวยเหตุผลดวยธรรมชาติอัน
เหมาะสมและดวยกรรม | ความเขาใจคุณธรรม แมนี้คือ เหตุโดยพิสดารคือ พระตถาคตผูมีพระภาค
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เจานั้น | ความมีจิตไมเปล่ียนแปลง เพราะการไดอํานาจอันไมตกต่ํา คือ สวภาวะ (ธรรมชาติอัน
เหมาะสม) การไดสมาธิอันกวางขวาง การเพลิดเพลินในผลอันมีอภิญญาเปนตน คือ กรรม | 

 โศลกวาดวยการปรารภความแกรอบแหงความสงบ 
 4. การสังวรดวยดี การละเวนจากการวิตกในกิเลส ความไมมีอันตรายความยินดีใน

ความดีงาม นี้เปนลักษณะแหงการแกรอบโดยชอบอันสําคัญ เพราะการบรรเทาเสียซ่ึงกิเลสของบุตร
แหงพระชินเจา | 

 อรรถาธิบาย : การบรรเทาเสียซ่ึงกิเลส เปนความสงบของพระโพธิสัตว | ความแกรอบ
แหงความสงบนี้ทานแสดงเหตุ สวภาวะ และกรรม | การสํารวจสติสัมปชัญญะแหงอินทรียทั้งหลาย 
เปนเหตุ | การละเวนจากการวิตกในกิเลสเปนสวภาวะ | ความไมมีอันตรายเพราะการเจริญแหง
ปฏิปกษและความยินดียิ่งในกุศลเปนกรรม | 

 โศลกวาดวยการปรารภลักษณะแกรอบแหงความกรุณา 
 5. ความกรุณาตามปกติ การเห็นความทุกขของคนอื่น การเวนจากจิตอันต่ําทราม การถึง

หนทางอันวิเศษ การเกิดในโลกอันเลิศ เปนลักษณะการแกรอบแหงความกรุณาตอบุคคลอื่น | 
 อรรถาธิบาย : แกรอบ เพราะความกรุณาตอตนเอง และโคตร และเพราะเวนจากหนียาน 

นี้คือ เหตุ | การเขาถึงหนทางอันวิเศษ เพราะเขาถึงความเจริญแหงการแกรอบ นี้คือสวภาวะ | ความ
มีอยูแหงอัตตาอันประเสริฐในโลกทั้งปวง นี้คือกรรมในภูมิอันไมถอยหลัง | 

 โศลกวาดวยการปรารภลักษณะการแกรอบแหงกษานติ 
 6. ความกลาหาญโดยปกติ การเจริญภาวนาในการคํานวณความรูสึกมีความรูสึกทุกข

เหมือนกับความรูสึกหนาว การถึงหนทางวิเศษ ความยินดีในความงดงาม นี้เปนลักษณะแหงความ
แกรอบอันสําคัญของความอดทน | 

 อรรถาธิบาย : ความกลาหาญ ความอดทน  คือ กษานติ และการเจริญภาวนาใน
ความรูสึกและโคตรในความแกรอบนั้น คือ เหตุ | การอยูอยางมีความรูสึกเปนทุกขเหมือนกับรูสึก
หนาว เปนตนนี้ คือ สวภาวะ | การเขาถึงหนทางวิเศษแหงความอดทนและความยินดียิ่งในกุศล คือ 
กรรม | 

 โศลกวาดวยการปรารภความแกรอบแหงความมีปญญา 
 7. ความบริสุทธิ์แหงวิบาก ความไมมีโทษจากการฟง การแทงตลอดซึ่งที่ไดฟงดีและไม

ฟงดี ความมีสติในการเกิดขึ้นแหงพุทธิและโยคะ เปนลักษณะแหงการแกรอบของความมีปญญา | 
 อรรถาธิบาย : ความบริสุทธิ์แหงวิบากอันเกื้อกูลตอปญญาในโศลกนี้คือ เหตุ | ความไม

มีโทษจากการฟงคิดและภาวนาของสิ่งที่กระทําและพูดแมนานแลว การแทงตลอดซึ่งอรรถแหง
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สุภาษิตและทุพภาษิต และการมีสตินี้เปนสวภาวะแหงความแกรอบแหงปญญา | ความมีโยคะในการ
เกิดขึ้นแหงปญญาอันสูงสุดในโลก นี้คือ กรรม | 

 โศลกวาดวยการปรารภความแกรอบของการไดเฉพาะซึ่งพละ 
 8. การบํารุงเลี้ยงธาตุทั้งสองโดยความเปน 2 อันงาม ความมีโยคะในพื้นฐานอันเปนที่

เกิดขึ้นแหงผลอีก การบรรลุความปรารถนา ความเปนอยูในโลกอันเลิศ เปนลักษณะแหงความแก
รอบของการไดพละ | 

 อรรถาธิบาย : การเลี้ยงดูพีชะแหงบุญและความรูดวยบุญและความรูในโศลกนี้ เปนเหตุ
ในความแกรอบ | ความมีโยคะเปนพื้นฐานอันถึงทับแลวนี้เปนสวภาวะแหงการแกรอบ | การบรรลุ
ความปรารถนาและการเปนอยูในโลกอันเลิศเปนกรรม | 

 โศลกวาดวยความแกรอบแหงความเปนคนมั่นคง 
 9. การอาศัยการประกอบและวิจารณซ่ึงความเปนผูมีธรรมดี การไดรับผลอันวิเศษ การ

ที่ปรปกษถูกประทุษรายแลว และความไมมีอันตรายจากมารทุกเมื่อ เปนลักษณะแหงการแกรอบ
แหงความเปนผูมั่นคง | 

 อรรถาธิบาย : ในโศลกนี้ การอาศัยอันกระทําการประกอบและวิจารณสัทธรรมเปนเหตุ
แหงความแกรอบ | ในกาลที่มารไมอาจทําอันตรายไดอีกเปนความไมมีอันตรายแหงมารนี้ เปนสว
ภาวะ | การเขาถึงผลอันวิเศษและการที่ฝายปรปกษถูกประทุษรายแลวเปนกรรม | 

 โศลกวาดวยการกระทําอันยิ่งซึ่งความแกรอบแหงการมาตามพรอมดวยองคแหงการ
เสียสละ 

 10. การสั่งสมความดี ความมีโยคะในความพยายามการตั้งมั่น ความเปนคนสงัด (วิเวก) 
ความยินดียิ่งในความดี นี้เปนลักษณะแหงความแกรอบแหงความมาตามพรอมดวยองค อันสําคัญ
ของบุตรแหงพระชินเจา | 

 อรรถาธิบาย : ในโศลกนี้ การสั่งสมกุศลมูล เปนเหตุแหงความแกรอบ | ความเปนผูมี
ความอดทนตอการปรารภความเพียรเพื่อความตั้งมั่น เปนสวภาวะ | ความเปนผูมีความสงัดและ
ความเปนผูยินดีในกุศล เปนกรรม | 

 โศลกวาดวยการปรารภความยิ่งใหญแหงความแกรอบแหงอัตตาอันมี 9 ประการ 
 11. ดวยประการดังนี้ ความเปนผูมีอัตตาแกรอบอันมี 9 ประการเขาถึงความมีโยคะ ใน

ความแกรอบของบุคคลอื่น ความเปนผูมีอัตตาเจริญขึ้นอยางตอเนื่องอันสําเร็จแลวแตธรรม บุคคล
ยอมเปนผูเผาพันธุอันเลิศแหงโลก | 
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 อรรถาธิบาย : ความยิ่งใหญแหงความแกรอบมี 2 ประการ | ความเปนที่พึ่งเพื่อความแก
รอบแหงบุคคลอื่น | และความเจริญแหงธรรมกายอันตอเนื่อง | ดังนั้น บุคคลจึงเปนผูเปนเผาพันธุ
อันเลิศ | 

 โศลกวาดวยการจําแนกความแกรอบแหงสัตว  11 โศลก 
 12. บุคคลบรรเทาความหิวกระหาย เมื่อความกี่รอบคือความหิวกระหายสมควรแกการ

บรรเทา บริโภคโภชนะเมื่อสมควรตอการบริโภค โดยประการใด บุคคลเขาใจความสงบของคนผูมี
ความเปน 2 แหงปกษ ยอมมีความเปนผูเสพซ่ึงความสงบอันดีงามของผูมีความเปน 2 แหงปกษ โดย
ประการนั้น | 

 อรรถาธิบาย : ทานแสดงธรรมชาติแหงการแกรอบดวยโศลกนี้ | ความมีการประกอบ
อันเปนไปกับดวยความหิว ดวยความหิว ชื่อวา ความแกรอบโดยประการใด | และการประกอบ
โภคะ ดวยโภคะ | ความสงบของฝายขาศึก อันสมควรแกสถานที่แหงความกระหาย ดวยสถานที่อัน
สมควรแกความหิวกระหายและโภคะอันเปนที่อาศัยแหงสัตวทั้งหลายโดยประการนั้น | ความเปน
สถานที่อันควรแกโภคะนั้นเปนอุปโภคแหงปฏิปกษ | เพราะเหตุนั้นความเปนคนมีโภคะ (การ
ประกอบ) จึงเปนความแกรอบแหงผูอาศัยนั้น | วิปกษ และ ปฏิปกษ พึงทราบวาเปนความเปน 2 
แหงปกษ | 

 โศลกที่ 2  
 13. ความแกรอบไปปราศแลว ความแกรอบ ความแกรอบกอน ความแกรอบตาม ความ

แกรอบดวยดี ความแกรอบอยางยิ่ง ความแกรอบไมมีและความแกรอบขึ้น ทานกลาวไวแลวใน
รางกายทั้งหลาย | 

 อรรถาธิบาย : ทานแสดงประเภทของความแกรอบดวยโศลกนี้  | ความแกรอบไปปราศ 
เพราะความแกรอบแหงความไปปราศแหงกิเลส  | ความแกรอบ เพราะความสุกงอมดวยยาน 3 จาก
ที่ทั้งปวง  | ความแกรอบกอน คือ ความสุกงอมอันกระทําแลวจากความที่แหงความแกรอบภายนอก
เปนสิ่งวิเศษ  | ความแกรอบตาม คือ ความสุกงอมตามสมควรแกธรรมและเทศนาของเวไนยสัตว  | 
ความแกรอบดวยดี คือ ความสุกงอมอันกระทําดีแลว  | ความแกรอบอยางยิ่ง คือ ความสุกงอมดวย
การเขาถึง คือ ดวยความที่อรรถไมวิปริต  | ความแกรอบไมมี คือ ความสุกงอมอันเปนนิตย คือดวย
ความที่อรรถไมเสื่อมไป  | ความแกรอบข้ึน คือ ความสุกงอมอันยอดเยี่ยมดวยการกาวขาม  | นี้คือ 
ประเภทแหงความแกรอบของคนอื่น  8  ประการ  | 
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 โศลกที่ 3 และ 4 
 14. บุตรแหงพระชินเจา ผูมีความรักยังโลกทั้งปวงใหสุกงอมดวยอาศัยประโยชนเกื้อกูล 

โดยประการใด ไมวามารดา บิดา และญาติ ผูมีความรักในญาติทั้งหลายเหลานั้น (ก็จักสุกงอม) โดย
ประการนั้น | 

 15. ชนผูมีใจอันไมต่ําทรามในความไมมีตัวตน จักมีในชนเหลาอ่ืนผูมีความรักแตทีไ่หน 
โดยประการที่ชนผูมีความกรุณาอื่นไมต่ําทรามตอสัตวเหลาอื่น มีใจอันประกอบในประโยชน
เกื้อกูลและความสุข | 

 อรรถาธิบาย : ดวย 2 โศลกนี้ ทานแสดงอะไร | พระโพธิสัตวยังสัตวทั้งหลายใหสุกงอม
ดวยความรักอันเชนใด เชนแสดงความรักนั้น | ความวิเศษแหงความรักของบิดา มารดา และญาติ 
และความวิเศษแหงความรักที่มีตอสัตวโลกทั้งหลาย เพราะการประกอบพรอมเพื่อประโยชนเกื้อกูล
และความสุข | แตความเปนผูมีตนอันไมต่ําทราม เพราะประกอบตนไวในประโยชนและความสุข | 

 ดวยโศลกที่เหลือ พระชินบุตรยังสัตวใหแกรอบดวยประกอบบารมีใด ทานแสดงดวย
การปฏิบัติบารมีนั้น  | 

 โศลกปรารภทานที่ยังสัตวใหแกรอบ 
 16. ความเพลิดเพลินในสรีระอันพระโพธิสัตวพึงใหแกบุคคลอื่น ยอมไมมีโดยประการ

ทั้งปวง เมื่อยังสัตวใหสุกงอมดวยวิธีทั้ง 2 อันควรยึดถือแลว พระโพธิสัตวก็ไมยินดีดวยคุณทั้งหลาย
อันเสมอดวยทาน | 

 อรรถาธิบาย : ใหสุกงอมดวยทานอันมี 3 ประการ | ดวยการใหซ่ึงความเพลิดเพลินใน
สรีระทั้งปวง ดวยการใหอันไมมีใดเหมือน ดวยการใหอันไมมีความยินดีในการเพียงพอ | พระ
โพธิสัตวยังสัตวอ่ืนใหสุกงอมดวยการยึดถือในทิฐิธรรมและสัมปรายภพไดอยางไร | เพราะการยัง
ความอิจฉาใหบริบูรณโดยไมขาดตอน | และดวยการใหกุศลตั้งมั่น เพราะยึดถือโดยอนาคต | 

 โศลกวาดวยการปรารภศีลที่ยังสัตวใหสุกงอม 
 17. เปนผูไมเบียดเบียนโดยปกติตลอดเวลา ยินดีในความเปนตนเอง เปนผูไมประมาท 

ยังสัตวอ่ืนใหเขาถึงในที่นั้น อนุเคราะหสัตวอ่ืนดวยการเปลี่ยนแปลงอันมี 2 ประการ พระโพธิสัตว
จึงเปนผูสุกงอมดวยวิบากและคุณอันทุมเท | 

 อรรถาธิบาย : ศีล มี 5 ประการ  | ความเปนผูไมเบียดเบียน เพราะดวยศีลแนแท ศีลปกติ 
ศีลบริบูรณ  | เพราะวา เปนผูไมเบียดเบียนอันบริบูรณ คือ เปนผูไมเบียดเบียน เพราะการบริบูรณ
พรอมดวยกุศลกรรมบถ 10  | ดังที่ไดกลาวแลว ในภูมิที่ 2  | เพราะความยินดีในความเปนตนเอง 
ดวยศีลอันถึงทับ  | และเพราะความไมประมาทดวยศีลอันไมขาดในระหวาง | ยังคนอื่นใหสุกงอม
ไดอยางไร | เพราะยังสัตวใหตั้งมั่นในศีล  |  ดวยการกระทําการอนุเคราะห 2 ประการ ในทิฐิธรรม
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และสัมปรายภพ  | กระทําการอนุเคราะหในสัมปรายภพในสัตวเหลาอื่นดวยวิบากและคุณอันทุมเท  
| เพราะการไมตัดขาดดวยการอนุเคราะหกันและกันของวิบากและการทุมเท  |  

 โศลกวาดวยการปรารภขันติที่ยังสัตวใหสุกงอม  
 18. เมื่อบุคคลอื่นผิด เขาใหอภัยบุคคลอื่นดวยอุปการะใหเขากาวเขาไปสูความยอดเยี่ยม 

ดวยการใหอภัยแกความผิดดวยจิตอันเปนอุบายใหพวกเขาสมาทานในความดีงาม แมจะเปนผูมี
ความผิด | 

 อรรถาธิบาย : เมื่อบุคคลอื่น เปนผูมีความผิด พระโพธิสัตวยังพวกเขาใหสุกงอมดวย
ความรูอันเปนอุปการะ ดวยการใหอภัยดวยธรรมอันตนนับถือ | ความมีพุทธิอันเปนอุปการะ พึง
ทราบวาเปนความเจริญแหงการอนุเคราะหดวยการเต็มรอบแหงขันติบารมี | ยังบุคคลอื่นใหสุกงอม
ไดอยางไร | ดวยการอนุเคราะหในทิฐิธรรมและเพราะความตอสูดวยความดี | และดวยการ
อนุเคราะหในสัมปรายภพ เพราะการยังสัตวผูมีความผิดใหสมาทานอยูในกุศล ดวยความรูอันเปน
อุบายดวยการใหอภัย | 

 โศลกวาดวยการปรารภความเพียรที่ยังสัตวใหสุกงอม 
 19.อีกประการหนึ่ง บุตรแหงพระชินเจาผูอาศัยซ่ึงความเพียรอันยอดเยี่ยมยอมไมเสียใจ

ดวยโกฏิแสนกัลป ยังหมูสัตวใหสุกงอม เพราะการทําใหสัตวอ่ืนมีความงดงามแหงจิตอันเปนหนึ่ง | 
 อรรถาธิบาย : ดวยความเพียรในกาลอันยาวนานอยางยิ่ง เพราะการยังสัตวเปนอนันต

ใหแกรอบ โดยไมรูสึกเสียใจตอกาลยาวนาน | พระโพธิสัตวไมรูสึกเสียใจดวยโกฏิแสนแหงกัลป 
ในประโยชนแหงจิตอันเปนหนึ่งอันเปนกุศล | ดังนั้น พระโพธิสัตวยอมยังบุคคลอื่นใหสุกงอม
เหมือนดังคําที่กลาวแลว | ดวยการอนุเคราะหในทิฐิธรรมและสัมปรายภพ เพราะใหจิตประกอบอยู
ในกุศล ดวยประการดังนี้ | 

 โศลกวาดวยการปรารภฌานอันยังสัตวใหสุกงอม 
 20. เพราะเขาถึงความมีอํานาจอันยอดเยี่ยมในใจ ใหบุคคลอื่นเปนไปพรอมในศาสนานี้ 

ละอวมานะและกามแลว จึงมีความเจริญดวยความงดงาม | 
 อรรถาธิบาย : พระโพธิสัตวแกรอบดวยการมีอํานาจอันยอดเยี่ยมที่บรรลุแลว ดวยฌาน

อันไมถูกตองได และดวยการนําออกซึ่งอวมานะและกามทั้งปวง | ยอมแกรอบยังกุศลธรรมใหเจริญ
และใหบุคคลตั้งอยูในพระพุทธศาสนา | 

 โศลกวาดวยการปรารภปญญาอันยังสัตวใหแกรอบ 
 21. พระโพธิสัตว มีความมั่นคงดวย ตัตวภาวะ และนัยแหงอรรถทําใหสัตวทั้งหลายมี

ความสงสัยอันนําออกแลว เพราะความออนนอมตอคําสอนแหงพระชินเจานั้น จึงยังตนและบุคคล
อ่ืนใหเจริญดวยคุณอันงดงาม | 
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 อรรถาธิบาย : พระโพธิสัตวนั้นยอมแกรอบดวยปญญาอันตั้งมั่นดวยดี ดวยนัยแหง              
อรรถตัตวะและนัยแหงอรรถแหงการอภิปราย | พระโพธิสัตวแกรอบ เพราะการนําออกเสียซ่ึงความ
สงสัยของสัตวทั้งหลายอยางไร | และจากนั้น เพราะมีความนอบนอมเปนอันมากในศาสนาและดวย
การยังคุณธรรมของตนและบุคคลอื่นใหเจริญขึ้น | 

 โศลกวาดวยการสรุป (นิคม) 
 22. ดวยเหตุนั้น พระโพธิสัตวนั้น ในคติแหงสุคติ หรือในความมี 3 แหงความงดงาม ส่ัง

สอนโลกดวยความกรุณา ดวยความเนิ่นชา ความยอดเยี่ยม ความกลาง ยอมนําไปดวยคติแหงภาวะ
อันเสมอของโลก 

อธิการที่ 8 วาดวยความแกรอบ ในมหายานสูตราลังการ จบ. 
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อธิการที่ 9 
 โศลกวาดวยความรู 2 โศลก | 
 โศลกที่ 3 เปนคําอธิบายของสองโศลกแรก 
 1. โดยการกระทําอันกระทําไดโดยยาก ไมมีประมาณ การสั่งสมกุศลอันไมมีประมาณ 

การสิ้นไปแหงอุปสรรค โดยกาลเวลาอันไมมีประมาณ | 
 2. ความรูอาการะทั้งปวง อันไมมีมลทิน อันบรรลุแลว เพียงดังกลองแหงรัตนะอันถูก

เปดแลว นี้อันบุคคลเรียกวา ความเปนพุทธะ | 
 3. หลังจากกระทําการกระทําที่ทําไดยากแลว ดวยความเหน็ดเหนื่อยตั้ง 100 สะสมสิ่งดี

งามทั้งปวง เพราะความสิ้นไปแหงทรัพยเปนเครื่องปล้ืมใจทั้งปวง ดวยความยิ่งใหญแหงกัลปและ
ยาน โดยกาลเวลา ความเปนพุทธะก็ถูกคนพบ เพราะอุปสรรคสิ้นไป เพราะการถอนขึ้นซึ่งการไป
ในภูมิทั้งหลายแลวเพียงดังรัตนะทั้งหลายที่มีแสงสวางสุกใส ถูกคนพบเมื่อกลองถูกเปดแลว |  

 อรรถาธิบาย : ความเปนพุทธะอันเปนที่บรรลุแลว อันเปนสวภาวะและอันมีการ
เปรียบเทียบไดถูกอธิบายไวแลว | ยอมบรรลุถึงการประการอุปสรรคแหงกิเลสและความรูไดดวย
การกระทําที่ทําไดยากนับรอย โดยการสั่งสมกุศลและโดยกาลเวลานี้เรียกวาอันเปนที่บรรลุแลว |
ความรูอาการะทั้งปวงอันไมมีมลทินจากอุปสรรคทั้งปวง นี้คือสวภาวะ | กลองแหงรัตนะที่เปดแลว
นี้เปนการเปรียบเทียบ |  

 โศลกวาดวยลักษณะอันไมมีความเปน 2 แหงความเปนพุทธะและอานุภาพแหงความ
เปนพุทธะ 2โศลก 

 4. ธรรมทั้งปวงคือความเปนพุทธะ ธรรมไมมีนั่นเทียว อะไร ๆ ก็ไมมีความเปนพุทธะ
สําเร็จแลวแตกุศลธรรม แตวาอันบุคคลไมอาจอธิบายความเปนพุทธะนั้นดวยธรรมเหลานั้น | 

 5. เพราะความที่แหงรัตนะเปนนิมิตแหงธรรม การอุปมาเหมือนดังเปนรัตนากรที่ไดรับ
แลวจึงมี เพราะความที่มีความงดงามเปนนิมิตอันไดรับแลวจึงมีการอุปมาดวยเมฆ | 

อรรถาธิบาย : ธรรมทั้งปวงคือความเปนพุทธะ เพราะความที่พุทธัตวะนั้นถูกนําไปโดย 
ความเปนตถตา และเพราะถูกอบรมใหบริสุทธิ์โดยความเปนตถตา  | ธรรมใดๆ ยอมไมมีเพื่อความ
เปนพุทธะ ความเปนพุทธะอันสําเร็จแลวแตกุศลธรรมดวยการจินตนาการและสวภาวะแหงธรรม 
เพราะการเจริญขึ้นดวยการยังกุศลทั้งหลายมีบารมีเปนตนใหเจริญ  | แตวาบุคคลไมอธิบายความเปน
พุทธะนั้นดวยธรรมเหลานั้น ลักษณะแหงความไมเปนสองนี้อันไมเปนที่อาศัยแหงภาวะทั้งหลายมี
บารมีเปนตน ดวยภาวะมีบารมีเปนตน  | การอุปมาดวยรัตนากรและเมฆ เปนอนุภาวะ เพราะเปน
ความมีอยูแหงรัตนะ แหงเทศนา และแหงธรรม และเปนความมีอยูแหงการเก็บเกี่ยวกุศลในพื้นที่
อันมีความตอเนื่องแหงเวไนยสัตว | 
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 6. ความเปนพุทธะคือธรรมทั้งปวง อีกอยางหนึ่งอยูภายนอกธรรมทั้งปวง ซ่ึงเปนเหตุ
เกิดขึ้นแหงรัตนะอันยิ่งใหญและกวางใหญแหงธรรม อันเชนกับแรรัตนะแหงธรรม เพราะเปนเหตุ
ใหสัตวทั้งหลายไดเก็บเกี่ยวความดีงามอันกวางใหญและยิ่งใหญเหมือนกับเมฆที่เปนเหตุใหน้ําฝน
คือธรรมอันยิ่งใหญอันนําออกดวยดี ไมรูจักส้ินแกหมูสัตวทั้งหลาย | 

 อรรถาธิบาย : ทานแสดงอรรถอยางนั้นโดยโศลกที่ 3 นี้ | เพราะเปนเหตุเกิดขึ้นแหง
รัตนากร เพราะเปนนิมิตแหงรัตนะคือธรรมอันยิ่งใหญอันกวางขวาง เพราะเปนเหตุเกิดขึ้นแหงสัตว
ทั้งหลายซึ่งไดรับผลแหงความดีงาม อันยิ่งใหญ เหมือนดังเมฆ | เพราะใหการตกแหงน้ําฝนคือธรรม
อันยิ่งใหญ อันนําออกดวยดีและอันไมรูจักสิ้นแกประชาชนทั้งหลาย การวิเคราะหบท ในที่นี้อัน
บัณฑิตพึงทราบ | 

 โศลกวาดวยความที่แหงความเปนพุทธะคือสรณะอันสูงสุด 5 โศลก 
 7. ความเปนพุทธะเปนเครื่องตานทานจากหมูกิเลสทั้งปวง ตลอดเวลาจากทุจริตทั้งปวง

และแมจากการเกิดและการตาย | 
 อรรถาธิบาย : ทานแสดงความเปนที่พึ่งโดยอรรถวาเปนเครื่องปองกันกิเลส กรรม การ

เกิด สังกิเลส อยางยอ ดวยโศลกนี้ | 
 8. (เปนเครื่องตานทาน) อุปททวะทั้งปวง อบาย อนุบาย รางกายแทและหีนยาน 

เพราะฉะนั้นจึงเปนสรณะอันสูงสุด |  
 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกที่สองนี้ เพราะเปนเครื่องตานทาน (ปองกัน) จากอุปททวะ 

(อันตราย) เปนตน อยางพิสดาร | ผูมืดบอดยอมไดจักษุ ผูหนวกยอมไดโสตะ ผูมีจิตสัดสายยอมมีจิต
ตั้งมั่น ผูมีความทุกขรอนยอมสงบอยางนี้เปนตน | ความเปนเครื่องปองกันอบาย เพราะการยังสัตวผู
มาถึงแลวใหหลุดพนและยังสัตวผูไมมาถึงใหตั้งมั่นดวยแสงสวางแหงพระพุทธเจา | ความเปน
เครื่องปองกันอนุบาย เพราะทําใหทิฐิแหงเดียรถียไมตั้งมั่น | ความเปนเครื่องปองกันรางกายจริงแท 
เพราะใหถึงนิรวาณดวยยานทั้ง 2  | ความเปนเครื่องปองกันหีนยานเพราะกระทําการนําไปดวย
มหายานเพียง 1 เทานั้น แกบุคคลผูมีโคตรอันไมเที่ยงแท | 

 9. ความเปนพุทธะเปนสรณะอันไมมีที่เปรียบ เปนสิ่งประเสริฐ เปนสิ่งนาปรารถนา 
เปนเครื่องรักษา การเกิด การตาย กิเลสและบาปทั้งปวง แกบุคคลผูมีความกลัวตางๆ เปนเครื่อง
รักษาทั้งปวงอันเปนทางออกแกบุคคลผูถึงแลวซ่ึงทุกขและอบายตางๆ | 

 อรรถาธิบาย : โดยโศลกที่ 3 นี้ทานแสดงโดยอรรถแหงความที่มีสรณะ เปนสิ่งที่ไมมีที่
เปรียบ เปนสิ่งประเสริฐ และเปนที่นาปรารถนา | 

 10. ความเปนพุทธะ เปนสรณะอันประเสริฐและนาปรารถนาในโลกทั้งปวง เพราะมี
สรีระสมบูรณดวยพุทธธรรม ยังหมูสัตวใหเขาสูสัทธรรมใหเขาถึงฝงโนนดวยกรุณา 
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 อรรถาธิบาย : โดยโศลกที่ 4 สรณะเปนสิ่งยอดเยี่ยมดวยเหตุใด ทานแสดงเหตุนั้น 
เพราะความมีสวภาวะสมบูรณดวยธรรม พลัง และความกลาหาญอันเปนพระพุทธเจาเปนตน เพราะ
กระทํายิ่งซึ่งการเชื่อมั่นในประโยชนของตน เพราะความรูอันเปนอุบายยังเวไนยสัตวใหตั้งอยูใน
พระสัทธรรม และเพราะความถึงฝงโนนดวยกรุณา เพราะกระทํายิ่งซึ่งการเชื่อมั่นในประโยชนของ
คนอื่น | 

 11. ความเปนพุทธะ เปนสรณะอันยิ่งใหญของสรรพสัตว เพราะกาลเวลาอันเปนแสง
สวาง เพราะปองกันจากกิเลสทั้งปวง และใหเกิดขึ้นแหงสมบัติ | 

 อรรถาธิบาย : โดยโศลกที่ 5 นี้ สรณะในประโยชนใด ส้ินกาลมีประมาณเพียงไร แก
สัตวมีประมาณเพียงใด ยอมมี ทานแสดงสรณะนั้นโดยยอ | คําวา ในประโยชนใด คือ เพราะปองกนั
จากกิเลสทั้งปวง และเพราะใหเกิดขึ้นแหงสมบัติ | 

 โศลกวาดวยการหมุนไปรอบแหงพื้นฐาน 6 โศลก 
 12. พีชะแหงความเปนไปแหงกิเลสและสิ่งอันพึงรู อันไปตามดวยดี อันเปนกาลเวลาที่

ยาวนาน เปนสิ่งที่บรรลุถึงดวยความเสื่อมทั้งปวง อันวิบูลยดวยดี ในที่ใด ความเปนแหงพุทธะ เปน
ความเปนโดยประการอื่นแหงพื้นฐาน ซ่ึงประกอบดวยคุณอันประเสริฐแหงธรรมอันขาว บุคคล
บรรลุความเปนโดยประการอื่นนี้ เพราะหนทางแหงความรูอันบริสุทธ์ิดวยมีอารมณอันไมปราศ
แลว ไมมี (ความหลอกลวง) ความแตกตาง | ในที่นั้น | 

 อรรถาธิบาย : โดยโศลกนี้ การหมุนไปรอบแหงพื้นฐาน ทานใหเห็นภาพโดยการไม
ประกอบดวยฝายตรงขาม และการประกอบพรอมดวยฝายปฏิปกษของฝายตรงขามนั้น | การเขาถึง
การหมุนไปรอบแหงพื้นฐานนี้ มีโดยประการใด เพราะการไดหนทางอันมี 2 วิธี | เพราะการได
หนทางแหงความรูอันยอดเยี่ยมในโลกอันบริสุทธิ์ดวยดี | และเพราะการไดหนทางแหงความรูอัน
ไมมีที่สุดอันบุคคลไดแลวอันเปนความรูอารมณ | กาลเวลาที่ยาวนาน ก็คือ ไมมีกาลเวลาอันเริ่มตน | 
วิธีนี้แหงความเสื่อมทั้งปวงอันวิบูลย คือ วิธีการแหงภูมิทั้งหลาย | 

 13. พระตถาคตผูตั้งมั่นแลวในการหมุนไปรอบแหงพื้นฐานนี้ ก็สลัดเสียซ่ึงโลก เพียงดัง
บุคคลผูยืนอยูบนยอดแหงภูเขา ใหเคลื่อนถึงความกรุณาตอผูยินดีในความสงบ ดังนั้น อะไรเลาคือ 
กถา ในคนเหลาอ่ืนผูยินดีในการเกิด | 

 อรรถาธิบาย : โดยโศลกที่ 2 นี้ ทานแสดงความพิเศษแหงการหมุนไปรอบแหงพื้นฐาน
เพื่อบุคคลอื่น | พระตถาคตเมื่อตั้งมั่นในที่นั้นแลว ยอมเห็นโลกอันกิเลสในที่ใกล จากที่ไกล | 

 และเมื่อเห็นแลวจึงมีความกรุณาตอพระสาวก และปจเจกพุทธเจาจะปวยกลาวไปใยถึง
บุคคลอื่นเลา 
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 14. การหมุนไปขางหนา การหมุนขึ้น พื้นฐาน การหมุนเขา การหมุนออก ความเปน
สอง ความไมเปนสอง ความวิเศษเสมอกัน ความที่ไปไดในที่ทั้งปวง การหมุนไปรอบ เปนความ
ปรารถนาของพระตถาคตเจา | 

 อรรถาธิบาย : โดยโศลกที่ 3 นี้ ทานแสดงความแตกตาง 10 ประเภท  | การหมุนไปรอบ
แหงพระตถาคตเขา ช่ือวา การหมุนไปขางหนา เพราะการหมุนไปเพื่อประโยชนของคนอื่น  | ช่ือวา 
หมุนขึ้น เพราะการหมุนอยางอุกฤษฏ ซ่ึงความวิเศษแหงธรรมทั้งปวง  | ช่ือวา หมุนลง เพราะตัดเสีย
ซ่ึงกิเลสทั้งปวง  | พื้นฐานการหมุนไปรอบแหงพื้นฐานใด ทานแสดงพื้นฐานนั้น  | ช่ือวา หมุนเขา 
เพราะหมุนออกจากกิเลส  | ช่ือวา การหมุนออก เพราะมีการหมุนออกอยางไมมีที่ส้ินสุด  | ช่ือวา 
การหมุนโดยความเปนสอง เพราะหมุนไปเพื่อการเห็นอภิสัมโพธิและปรินิรวาณ  | ช่ือวา หมุนโดย
ความไมเปนสอง เพราะความที่แหงสังสารและนิวาณตั้งมั่นแลว และเพราะการปรุงแตงและไมปรุง
แตง  | การหมุนไปโดยเสมอดวยสาวกและปจเจกพุทธ เพราะความเสมอแหงวิมุตติ  | การหมุนไป
วิเศษ เพราะความไมเสมอดวยพุทธธรรม ดวยพลัง ความกลาหาญเปนตน  | การหมุนไปไดในที่ทั้ง
ปวง เพราะเขาถึงคําสอนแหงยานทั้งปวง  | 

 15. ความเปนพุทธะ เปนสิ่งไปไดในที่ทั้งปวง เปนสิ่งมีอยูตลอดเวลาเหมือนกับอากาศที่
ไปไดในที่ทั้งปวง มีอยูตลอดเวลา ความเปนแหงพุทธะเปนการเขาถึงความมีรูปรางหลากหลาย 
เชนเดียวกับอากาศที่มีรูปรางหลากหลาย | 

 อรรถาธิบาย : โดยโศลกที่ 4 นี้ ทานแสดงความเปนสิ่งไปไดในที่ทั้งปวงแหงความเปน
พุทธะอันเปนสวภาวะ (ธรรมชาติของตนเอง) | โดยครึ่งกอนและครึ่งหลังความเปนพุทธะกําหนด
และอธิบายไดดวยการเทียบกับอากาศ | ความไปไดในที่ทั้งปวงของความเปนพุทธะในหมูสัตว
ทั้งหลายนั้น เปนการคนหาความจริงโดยตนเองในการเขาไปถึง “สตฺ” (ความจริง) ทั้งปวง ดวย
ประการฉะนี้ อันบัณฑิตพึงทราบ 

 16. รูปแหงพระจันทร ยอมไมแสดงในภาชนะแหงน้ําอันแตกแลว ฉันใด รูปแหงพระ
พุทธะยอมไมแสดงในสัตวทั้งหลายที่ถูกประทุษรายแลว | 

 อรรถาธิบาย : โดยโศลกที่ 5 นี้ ทานสาธยายดวยตัวอยาง การไมเห็นรูปแหง
พระพุทธเจาในสัตวทั้งหลาย ผูไมมีภาชนะ (ไมเปนที่บรรจุ) ในความเปนสิ่งไปไดในที่ทั้งปวง | 

 17. ไฟยอมลุกไหมในที่ใด ก็สงบในที่นั้น ฉันใด ความรูในพระพุทธเจาก็เปนสิ่งแสดง
ตนและไมแสดงตน ฉันนั้น | 

 อรรถาธิบาย : โดยโศลกที่ 6 นี้ การแสดงตนเพราะการเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจาใน
เวไนยสัตวของพระพุทธเจาทั้งหลายและในความจริงทั้งหลาย | ทานสาธยายการไมเห็นปรินิรวาณ
ของเวไนยสัตวดวยการเปรียบเทียบกับการติดและดับแหงไฟ | 
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 โศลกวาดวยการที่กิจอันพึงทําของพระพุทธเจาไมถูกทอดทิ้งความไมยินดี 4 โศลก 
 18. การเกิดขึ้นแหงเสียงแตร พึงมีเพราะถูกกระทบ ฉันใด ความเกิดขึ้นพรอมแหง

เทศนาอันเวนจากความยินดีในพระชินเจา ฉันนั้น | 
 19. การแสดงแสงสวางแหงมณีเกิดขึ้นโดยปราศจากพยายามฉันใด การแสดงกิจที่พึงทํา

ในพระพุทธเจาเกิดขึ้นโดยปราศจากความยินดี ฉันนั้น | 
 อรรถาธิบาย : โดยโศลกทั้ง 2 นี้ ทานสาธยายกิจที่พึงทําของพระพุทธเจา โดยไมมีความ

ยินดีดวยการเปรียบเทียบกับเสียงแตรดังโดยลมกระทบและแสงสวางแหงแกวมณี | 
 20. ในอากาศอันมาขาดตอน กริยาของชาวโลกยอมถูกแสดง ฉันใด กริยาของพระชิน

เจาอันไมขาดตอนในธาตุอันไมเปลี่ยนแปลง ฉันนั้น | 
 21. การเสื่อมไปและการเกิดขึ้นแหงกริยาในอากาศมีตลอดเวลา ฉันใด การเกิดขึ้นและ

ส้ินไปแหงกิจที่พึงทําของพระพุทธเจาในธาตุอันไมเปลี่ยนแปลงก็ฉันนั้น | 
อรรถาธิบาย : โดยโศลกทั้ง 2 นี้ ความที่กิจอันพึงทําของพระพุทธเจาเปนส่ิงที่ปราศจาก

การละเวน เพราะการไมขาดตอนแหงกิจที่พึงทําของพระพุทธเจา | เหมือนกับการเกิดขึ้นและการ
ส้ินไปแหงกริยาของโลกในอากาศอันไมเคยขาดตอน | 

 โศลกวาดวยความลึกซึ้งแหงธาตุอันไมมีอาสวะ 16 โศลก | 
 22. แมวาเปนความพอดีแหงการสัมพันธอันตอเนื่อง ไมมีมลทินแหงอุปสรรคทั้งปวง 

บริสุทธิ์ก็ไมใช ไมบริสุทธิ์ก็ไมใช ตถตาก็ถือวาเปนความเปนแหงพุทธะ 
 อรรถาธิบาย : ไมบริสุทธิ์ เพราะความที่เปนของสัมพันธกับความตอเนื่อง | ไมบริสุทธิ์ก็

ไมใช เพราะความไมมีมลทินแหงอุปสรรคทั้งปวง กลาวคือ ความมีมลทินไปปราศแลว 
 23. ในศูนยตาอันบริสุทธิ์ พระพุทธเจาทรงไดหนทางแหงความไมมีตัวตน เพราะความ

มีตนบริสุทธิ์อันไดแลว และถึงแลวซ่ึงความยิ่งใหญแหงตัวตน | 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ปรมาตมัน แหงพระพุทธเจาในธาตุอันไมมีอาสวะถูกแสดงไว | 

เพราะเหตุไร | เพราะความที่พระพุทธเจาเปนผูไมมีตัวตนอันเลิศ | ความไมมีตัวตนอันเลิศและ        
ตถตาอันบริสุทธิ์นี้เปนตัวตนแหงพระพุทธเจา พระพุทธเจายอมไดความไมมีตัวตนอันเลิศและ
ตัวตนอันบริสุทธิ์ ในตถตาอันบริสุทธิ์นั้นดวยอรรถแหงสวภาวะ | ดังนั้น พระพุทธเจาบรรลุความมี
ตัวตนอันยิ่งใหญจากความที่มีตัวตนอันบริสุทธิ์ที่พระองคไดรับ ดังนี้แล ปรมาตมัน ยอมตั้งมั่นใน
ธาตุอันไมมีอาสวะของพระพุทธเจา | 

 24. มีก็ไมใช ไมมีก็ไมใช ความเปนพุทธะถูกกลาวถึงดวยคํานั้น เพราะเหตุนั้น 
พระพุทธเจาและตถตาพึงทราบวาเปนปริศนาและมีนัยอันเปนอัพยากฤต | 
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 อรรถาธิบาย : เพราะเหตุนั้นเทียว ความเปนพุทธะ ทานจึงกลาวา มีก็ไมใช | เพราะมี
ลักษณะเปนอภาวะของบุคคลและธรรม และเพราะความเปนตัวตนแหงพระพุทธเจา | ทานกลาววา 
ไมมีก็ไมใช เพราะมีลักษณะแหงตถตา | ดังนั้น ปญหาความมีและไมมีแหงพระพุทธเจาวา พระ
ตถาคตมีอยูหลังจากตาย หรือไมมีอยูดังนี้ เปนตน พึงรูวาเปนปญหาอันมีนัยเปนอัพยากฤต | 

 25. การสงบแหงการเผาไหม (มีอยู) ในโลหะและ (ความสงบ) แหงการเห็นมีอยูใน
ความมืด ฉันใด ความมีอยูและไมมีอยูของพระพุทธเจายอมไมถูกแสดงในจิตและชฺญาน ฉันนั้น | 

 อรรถาธิบาย : เชนเดียวกับความสงบแหงการเผาไหมมีอยูในโลหะและความสงบแหง
การเห็นมีอยูในความมืด ความสงบแหงความมีอยูก็มีอยู เพราะลักษณะแหงความไมมีอยูแหงการเผา
ไหมและความมืด | ความไมมีอยูก็ไมใช เพราะความมีอยูดวยลักษณะแหงความสงบ | ความสงบ
แหงราคะและอวิทยาอันเปนสถานที่แหงการเผาไหมและความมืดบอดในจิตและชญานแหง
พระพุทธเจาอยางนี้ ถูกแสดงวาเปนที่เกิดขึ้นพรอมดวยปญญาวิมุตติและจิตวิมุตติ เพราะเหตุนั้น จึง
มีอยูดวยลักษณะแหงวิมุตตินั้นนั้น | 

 26. ในธาตุอันไมมีมลทินไมมีความเปนหนึ่งและความหลากหลายแหงพระพุทธเจา 
เพราะความไมมีรางกายเหมือนอากาศ เพราะเปนไปตามรางกายอันมีในกาลกอน | 

 อรรถาธิบาย : ความเปนหนึ่งไมมีในธาตุอันไมมีอาสวะของพระพุทธเจา ดวยการคิด
ตามรางกายอันมีในกาลกอน | ไมมีความหลากหลาย เพราะความไมมีแหงรางกายเหมือนอากาศ |  

 27. โพธิ อันมีอุปมาดวยแรรัตนะ (รัตนากร) ในพุทธธรรมมีพละเปนตน ในการไดรับ
ผลแหงกุศลของชาวโลกความคิดถึงมีเมฆใหญเปนอุปมา | 

 28. เพราะความเปนส่ิงบริบูรณดวยบุญและชญาน จึงเปนส่ิงมีพระจันทรเต็มดวงเปน
อุปมาและเพราะทําแสงสวางคือความรูจึงมีดวงอาทิตยใหญเปนอุปมา | 

 อรรถาธิบาย : ในโศลกทั้ง 2 นี้ ในความมีรัตนากรและเมฆเปนอุปมาและในความมี
พระจันทรเพ็ญและพระอาทิตยใหญเปนอุปมา โศลกทั้ง 2 มีความหมายอันถึงแลว | 

 29. รัศมีอันไมมีประมาณเปนสิ่งที่รวมอยูในมณฑลแหงพระอาทิตย กิจอันพึงทําอันเปน
หนึ่งยอมเปนไปตลอดเวลาและยังชาวโลกใหมองเห็น | 

 30. ในธาตุอันไมมีอาสวะ มีความไมมีประมาณแหงพระพุทธเจาทั้งหลายในกิจอันพึง
กระทํา ความที่กิจอันพึงทําเปนหนึ่งและการยังความรูใหเปนสิ่งที่มองเห็นได | 

 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกที่ 1 ทานแสดงความเปนสาธารณาแหงกรรม โดยการอุปมา
รัศมีอันผสมกันแหงกิจที่พึงทําเพียง 1 | ความเปนหนึ่งแหงกิจอันพึงทํารัศมีทั้งหลาย พึงทราบวา
เพราะความเสมอกันแหงการจําแนกและการสอน | โดยโศลกที่ 2 ในธาตุอันไมมีอาสวะ ความเปน
กิจอันผสมกันในการกระทําอันเปนการนิรวาณเปนตน | 
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 31. การปลอยรัศมีทั้งหมดมีเพราะการปลอยรัศมีหนึ่งฉันใด การปลอยออกซึ่งความรูอัน
พึงรูของพระพุทธเจาเปนเพียงดัง พระอาทิตยฉันนั้น | 

 อรรถาธิบาย : ทานแสดงความเปนไปแหงความรูในกาลเดียวแหงพระพุทธเจา ดวยการ
ปลอยรัศมีทั้งปวงในกาลเดียว | 

 32. ความเห็นวาเปนของเราไมมีในความเปนไปแหงรัศมีของพระอาทิตยฉันใด นั่น
เที่ยว ความเห็นวาเปนของเราก็ไมมีในความเปนไปแหงความรูของพระพุทธเจาฉันนั้นเหมือนกัน | 

 33.โลกสวางดวยรัศมีที่พระอาทิตยปลอยออกมาฉันใด ส่ิงอันพึงรูทั้งปวงยอมมีแสง
สวางดวยความรูแหงพระพุทะเจาฉันนั้น | 

 อรรถาธิบาย : ในความมีอยูแหงความเปนของเรา โลก (มีอยู) ดวยแสงสวางแหงความรู 
| โศลกทั้ง 2 มีความหมายที่ถึงแลวตามลําดับ | 

 34. เครื่องปกปดมีเมฆเปนตน ของรัศมีแหงพระอาทิตยเปนสิ่งที่ถูกรูแลว ฉันใด ความ
วิปริตอันถูกประทุษรายแลวของสัตว ก็เปนเครื่องปกปดแหงความรูของพระพุทธเจาฉันนั้น
เหมือนกัน | 

 อรรถาธิบาย : เครื่องปกปดมีเมฆเปนตนแหงรัศมี ดวยแสงสวางฉันใด | เครื่องปกปด
แหงความรูของพระพุทธเจาอันไมเปนเครื่องรองรับแกสัตวทั้งหลาย ถูกประทุษรายเพราะความแหง
ผาก 5 ประการ | 

 35. ความวิจิตรและไมวิจิตรของสีในเสื้อผาจากอํานาจแหงฝุน ฉันใด ความวิจิตรและไม
วิจิตรแหงความรูในความหลุดพนจากอํานาจแหงการยืนออกมาฉันนั้น | 

 อรรถาธิบาย : ความวิจิตรและไมวิจิตรดวยสีตางๆ ในเสื้อผาดวยอํานาจแหงฝุนฉันใด | 
ความวิจิตรแหงความรูในความหลุดพนของพระพุทธเจา ยอมมีเพราะมีปณิธานในกาลกอน จริยา
และการใครครวญแหงพละ | ความไมวิจิตรยอมมีในความหลุดพนแหงสาวกและปจเจกพุทธะ | 

 36. ความลึกซึ้งอันบุคคลกลาวถึงนั้นของพระพุทธเจาในธาตุอันไมมีมลทินและใน
ลักษณะสถานที่และกรรม เปนตน เชนกับภาพวาดในอากาศดวยสีทั้งหลาย | 

 อรรถาธิบาย : ความลึกซึ้ง 3 ประการของพระพุทธเจาในธาตุอันไมมีอาสวะทานกลาว
ไวแลว | ความลึกซึ้งแหงลักษณะดวยโศลกทั้ง 4  | ความลึกซึ้งแหงสถานที่ดวยโศลกที่ 5 เพราะ
ความตั้งมั่นแหงความไมเปน 1 ตามลําดับ  | ความลึกซึ้งแหงกรรมดวยโศลก 10 โศลก  | อีกประการ
หนึ่ง ความลึกซึ้งแหงลักษณะ ทานกลาวปรารภลักษณะบริสุทธิ์ ลักษณะปรมาตมัน ลักษณะไมมีคํา
สอน ลักษณะวิมุตติ  | ความลึกซ้ึงแหงกรรม ทานกลาวปรารภ กรรมคือพื้นฐานแหงรัตนะ มีโพธิ
ปกขิยธรรม เปนตน กรรมคือความสุกงอมแหงสัตว กรรมคือการถึงความวางใจ กรรมคือธรรม
เทศนา กรรมคือกฤตยาคมมีนิรมาณเปนตน กรรมคือการหมุนไปแหงความรู กรรมคือการหมุนออก
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แหงความรู กรรมคือความวิเศษแหงความรูอันไมเสมอดวยวิมุตติ  | เทศนาแหงประเภทของความ
ลึกซึ้งในธาตุอันไมมีอาสวะนี้นั้น เปนเหมือนกับภาพวาดในอากาศดวยสีทั้งหลาย อุปมาดวยอากาศ
เพราะไมมีความเนิ่นชา อันบัณฑิตพึงทราบ  | 

 37. ตถตาแมไมเจาะจงเพื่อสัตวทั้งปวง ก็ยังถึงความบริสุทธิ์อันเปนความเปนตถาคต 
ดังนั้น จึงเปนครรภแหงความเปนตถาคตนั้น และของสัตวผูมีรางกายทั้งปวง | 

 อรรถาธิบาย : ตถตาอันไมเจาะจงแกสัตวทั้งปวง เปนสวภาวะอันบริสุทธิ์แหงตถตานั้น
และเปนตถาคต | ดังนั้น สัตวทั้งปวง ทานจึงกลาววาเปนครรภแหงตถาคต | 

 โศลกวาดวยการจําแนกความเปนใหญ 11 โศลก | 
 38. อันความเปนใหญแหงสาวกครอบงําสัตวโลก (โลกิยสัตว) และใจแหงพระปจเจก

พุทธเจาครอบงําสาวก | 
 39. บุคคลยอมไมไปถึงซึ่งศิลปะแหงความเปนใหญของพระโพธิสัตว บุคคลยอมไมไป

ถึงซ่ึงศิลปะนั้นแหงความเปนใหญของพระตถาคต | 
 อรรถาธิบาย : ในโศลกทั้ง 2 นี้ ทานแสดงความเปนใหญแหงพระพุทธเจาดวยความ

วิเศษแหงอํานาจและความกาวหนาทั้ง 2 ประการ | 
 40. ความเปนใหญอันเปนของพระพุทธเจาไมมีประมาณอันบุคคลไมพึงคิด ยอมเปนไป

เหนือบุคคล สถานที่ สภาวะ คุณภาพ และกาลเวลา | 
 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกที่ 3 นี้ ทานกลาวแลววา ไมมีประมาณอยางไรหรือไมพึงคิด

อยางไร ดังนี้ ความวิเศษแหงความลึกซ้ึงประเภทตางๆ | เพื่อประโยชนแกบุคคลใด ในโลกธาตุใด 
ดวยประการอันเชนนั้นอยางไร เล็กหรือใหญเพียงใด ในกาลใด ยอมเปนไปเพื่อส่ิงเหลานั้น | 

 โดยโศลกที่เหลือ ทานแสดงความแตกตางแหงความเปนใหญดวยความแตกตางแหง
ความเปนไปของใจ | 

 41. บุคคลยอมไดซ่ึงความเปนใหญอันยอดเยี่ยมในการหมุนไปแหงอินทรีย 5 ในความ
เปนไปแหงอรรถทั้งปวงของสัตวทั้งปวง ในการเกิดขึ้นแหงคุณธรรม 112 ประการ | 

 อรรถาธิบาย : ในการหมุนไปแหงอินทรีย 5 บุคคลยอมไดความเปนใหญ 2 ประการ อัน
ยอดเยี่ยม | ในความเปนไปแหงอรรถ 5 ประการทั้งปวงของอินทรีย 5 ทั้งปวง | ในการอุบัติแหงคุณ 
112 ประการ | 

 42. บุคคลยอมไดความยิ่งใหญอันยอดเยี่ยมในการหมุนไปแหงใจในความรู อันไมมี
ความแตกตางและปราศจากมลทินดวยดี อันตามความยิ่งใหญ | 
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 อรรถาธิบาย : ในการหมุนไปแหงใจ บุคคลยอมไดความเปนใหญอันยอดเยี่ยมใน
ความรูอันเที่ยวไปตามความยิ่งใหญ ไมมีความแตกตาง บริสุทธิ์ดวยดี | ความรูอันยิ่งใหญทั้งปวง
ยอมเปนไปกับดวยส่ิงใด | 

 43. บุคคลยอมไดความยิ่งใหญอันยอดเยี่ยมในการหมุนไปแหงอรรถและการยึดถือ เพื่อ
การแสดงพรอมซึ่งโภคะตามลําดับในความบริสุทธิ์แหงเขตแดน | 

 อรรถาธิบาย : บุคคลยอมไดความเปนใหญอันบริสุทธิ์ดวยเขตแดน อันยอดเยี่ยมในการ
หมุนไปแหงอรรถและในการหมุนไปแหงการยึดถือ ยอมกระทําการแสดงพรอมตามลําดับโดยสิ่ง
ใด | 

 44. บุคคลยอมไดความเปนใหญในการหมุนไปแหงความแตกตางอันยอดเยี่ยมกวา
ความรูและกรรมทั้งปวงตลอดกาลทุกเมื่อ ซ่ึงไมมีการพิฆาต (ไมมีการโตแยง) 

 อรรถาธิบาย : บุคคลยอมไดความยิ่งใหญอันยอดเยี่ยมกวาความรูและกรรมทั้งปวง
ตลอดกาลทุกเมื่อซ่ึงไมมีการขัดแยงกันในการหมุนไปแหงความแตกตาง | 

 45. บุคคลยอมไดความเปนใหญอันยอดเยี่ยมในการหมุนไปแหงการหยุดนิ่ง ซ่ึงนิรวาณ
อันไมมีการหยุดนิ่งในบทอันไมมีอาสวะของพระพุทธเจา | 

 อรรถาธิบาย : บุคคลยอมไดความเปนใหญอันยอดเยี่ยมคือ นิรวาณอันไมเคลื่อนไหว 
ในการหมุนไปแหงการหมุนไปแหงการหยุดนิ่งอยู |  

 ในธาตุอันไมมีอาสวะของพระพุทธเจาทั้งหลาย  | 
 46. บุคคลยอมไดความเปนใหญอันยอดเยี่ยมในการหมุนไปแหงเมถุน ในวิหารอันเปน

สุขของพระพุทธเจา ในการเห็นความไมมีกิเลสของภรรยา | 
 อรรถาธิบาย :  (บุคคลยอมไดความเปนใหญ) ในการหมุนไปแหงเมถุน ในวิหารอันเปน

สุขของพระพุทธเจาและในการเห็นความไมมีกิเลสของภรรยาทั้ง 2 ประการ | 
 47. บุคคลยอมไดความเปนใหญอันยอดเยี่ยมในความหมุนไปแหงความไมรูไดของ

อากาศ (อากาศอันไมมีที่ส้ินสุด) ในความสัมฤทธิ์แหงอรรถแหงความคิดและในความเจริญขึ้นแหง
คติและรูป | 

 อรรถาธิบาย : ในความหมุนไปแหงความไมรูไดของอากาศ (บุคคลยอมไดความ
ยิ่งใหญ) ในความสัมฤทธิ์แหงอรรถแหงความคิด 2 ประการนั่นเทียว ครรภแหงทองฟายอมมีโดยส่ิง
ใด | ในความเจริญขึ้นแหงคติและรูป เพราะไปตามความปรารถนาและเพราะกระทําอํานาจแหง
ความหวัง | 

 48. ความเปนใหญอันไมมีประมาณในการหมุนไปอันไมมีประมาณนี้ ตั้งมั่นในการงาน
อันไมพึงคิด ในพื้นฐานอันไมมีมลทินของพระพุทธเจา โดยประการฉะนี้ | 
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 อรรถาธิบาย : การหมุนไป อันเปนใหญ อันไมมีประมาณนี้ ดวยประการนี้แล | และใน
ที่นี้ พึงทราบวา ความเปนใหญอันไมมีประมาณ เปนสิ่งไมพึงคิด เปนที่ตั้งมั่นแหงการงานในธาตุ
อันไมมีอาสวะของพระพุทธเจา | 

 โศลกวาดวยความเปนนิมิตแหงการสุกงอมของสัตวของพระพุทธเจานั้น 7 โศลก 
 49. โลกอันเจริญในความดีงามยอมถึงความเปนปรมะในความบริสุทธิ์ดวยดี และไมมี

จุดเริ่มตนในความดีงาม ยอมถึงความเปนปรมะในความบริสุทธิ์แหงความดีงาม โลกยอมถึงทิศ
ทั้งหลายอยางนี้ ดวยการเฝามองดวยดีของพระชินเจา บุคคลผูสุกงอมหรือไมสุกงอมยอมถึงความ
เปนปรมะอันไมมีสวนเหลือและแนแท | 

 อรรถาธิบาย : ทานแสดงนิมิตแหงการแกรอบอันเชนนั้นดวยโศลกนี้ | ในวิมุตติแหง
กุศลมูลอันบุคคลสั่งสมแลว และในการสั่งสมกุศลมูลแหงกุศลมูลอันสั่งสมแลวดวยความเปนปรมะ 
| บุคคลผูยังไมสุกงอมยอมถึงความสุกงอมอันยอดเยี่ยมในความเจริญแหงความดีงาม บุคคลผูสุก
งอมแลว ยอมถึงความยอดเยี่ยมในความบริสุทธิ์ดวยดี | ยอมถึงตลอดกาลเปนนิตยอยางนี้อันไมมี
เศษ เพราะความที่โลกไมมีที่ส้ินสุด | 

 50. บุคคลผูเปนปราชญ กระทําแลวซ่ึงจริยาในทิศทั้งหลายตลอดเวลา ทุกยาม ยอม
ไดรับมหาโพธิอันไดโดยยาก อันเต็มไปดวยความอัศจรรย เพราะการประกอบคุณอันยอดเยี่ยมอัน
เปนนิตยอันแนแท อันเปนสรณะแหงผูไมมีสรณะอันเปนสิ่งนาอัศจรรยในโลก เพราะจรณะอันมี
ประการตางๆ ดวยดี |  

 อรรถาธิบาย : โดยโศลกที่ 2 นี้ ความอัศจรรยและไมอัศจรรยแหงการแกรอบของพระ
โพธิสัตว ผูควรแกรอบ | ตลอดเวลาทุกเมื่อลักษณะเปนทุกยาม ดังนี้ เปนนิตย คือไมมีชองวางและ
รูปหนทางและจรณะโดยยิ่งคือ จรณะอันมีวิธีที่ดี | 

 51. ในบางคราวบุคคลใดยอมเห็นธรรมจักรดวยรอยแหงใบหนาจํานวนมาก ในบาง
คราวความยิ่งใหญแหงการเกิด ในบางคราววงจรแหงการเกิดอันวิจิตร ในบางคราวโพธิอันเปนอัน
เดียวกันแมในบางคราวนิรวาณอันไมปรุงแตงและไมเคล่ือนไปจากสถานที่นั้น บุคคลนั้น ช่ือวายอม
กระทําส่ิงนั้นทั้งปวง | 

 อรรถาธิบาย : โดยโศลกที่ 3 นี้ ทานแสดงความเปนนิมิตโดยการประกอบอุบายแหง
ความสุกงอมดวยใยหนาจํานวนมากเปนคูๆ | ยอมนําสัตวไปไดอยางไรที่ใด | วงจรแหงการเกิดอัน
วิจิตรโดยความแตกตางกันของผูเกิด | และไมเคล่ือนจากสถานที่นั้นคือวาจากธาตุอันไมมีอาสวะ | 

 52. ความสุกงอมวาเปนของเรานี้ ยอมไมมีแกพระพุทธเจานั่นเทียว ดังนี้ อนึ่ง คนผูมี
รางกาย (เทหี) ผูอันพระองคไมยังใหสุกงอมไดและผูอันพระองคไมยังใหสุกงอมในทันที ดังนี้ แต
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วาเวนซึ่งสังสการความสุกงอมยอมเขาถึงโดยการเกิดนั่นเทียว โดยธรรมอันงดงามในทิศทั้งหลาย 
โดยรอบเปนนิตย มีหนา 3 หนา | 

 อรรถาธิบาย : โดยโศลกที่ 4 นี้ ทานแสดงความเปนนิมิตอันประกอบเขากับความสุก
งอมนั้นดวยการไมมีสังสการะ | มีหนา 3 หนา คือวา มียาน 3 ยาน | 

 53. พระอาทิตยสองแสงสวางไปในทิศทั้งหลายของสถานที่โดยรอบดวยรัศมีอัน
กวางขวางและหมดจด โดยไมมีความพยายาม ฉันใด แมพระอาทิตยคือธรรมยอมกระทําใหสัตวสุก
งอมในทิศทั้งหลายโดยรอบดวยรัศมีแหงธรรมอันมีประการตางๆ ใหถึงความสงบฉันนั้น | 

 อรรถาธิบาย : โดยโศลกที่ 5 นี้ ทานแสดงตัวอยางการแกรอบโดยไมมีสังสการ  
 54. การสั่งสมประทีปอันยิ่งใหญดวย ยอมมีจากประทีปอันหนึ่ง อนึ่งประทีปนั้นอันไม

มีประมาณ อันไมพึงนับยังไมถึงความสําเร็จอยูอีก ฉันใด การสั่งสมความสุกงอมยอมมีจาก
พระพุทธเจาผูหนึ่ง อนึ่งการสุกงอมนั้นแมไมมีประมาณ นับไมไดก็ยังไมถึงความสําเร็จ ฉันนั้น
เหมือนกัน | 

 อรรถาธิบาย : โดยโศลกที่ 6 นี้ การสุกงอมโดยประเพณี 
 55. เหมือนมหาสมุทรไมถึงความอิ่มดวยน้ําหรือไมถึงความเจริญดวยการเขาไปแหงน้ํา

อันสะอาดและมีพิษ ฉันใด ธาตุในความเปนพุทธะยอมไมถึงความอิ่มหรือความเจริญดวยการเขา
ไปสูความบริสุทธิ์อันไมขาดตอน นี้เปนความอัศจรรยอันยอดเยี่ยมฉันนั้น เชนกัน | 

 อรรถาธิบาย : โดยโศลกที่ 7 นี้ ซ่ึงความอิ่มแหงธรรมธาตุ ดวยการเปรียบเทียบ
มหาสมุทร ในการเขาถึงวิมุตติแหงสัตวผูสุกงอม เพราะมีสถานที่เพื่อการหลุดพนตลอดกาลทุกเมื่อ 
เพราะการกระทํายิ่งในฌาน | 

 โศลกวาดวยความบริสุทธิ์แหงธรรมธาตุ 4 โศลก 
 56. ลักษณะอันบริสุทธิ์แหงตถตาของธรรมทั้งปวงอันมีเครื่องกั้น 2 ประการ ลักษณะ

แหงความไมรูจักสิ้นแหงอํานาจอันไดเฉพาะจากความรูเกี่ยวกับวัตถุ |  
 อรรถาธิบาย : โศลก 1 โศลก ปรารภอรรถแหงสวภาวะนี้วาลักษณะอันบริสุทธิ์แหงตถ

ตาของธรรมทั้งปวง เพราะความมีเครื่องกั้น 2 ประการ คือ กิเลสและความรู | ลักษณะอันมีอํานาจ
ไมรูจักสิ้นแหงความรูอันไดรับจากวัตถุ | 

 57. การเจริญขึ้นแหงความรูเกี่ยวกับตถตาเปนการรวบรวมอยางเต็มที่ การทรงไวและ
การมีอยูโดยประการทั้งปวงแหงความเปน 2 ของสรรพสัตว อันไมรูจักส้ินไป เปนผล | 

 อรรถาธิบาย : โศลกที่ 2 นี้ ปรารภ อรรถแหงเหตุและอรรถแหงผล | การภาวนาชญาน
แหงตถตาโดยที่ทั้งปวง เปนเหตุแหงความบริสุทธิ์ของธรรมธาตุ | โดยที่ทั้งปวง คือ โดยหลักแหง
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ธรรมบรรยายทั้งปวง | การมีอยูโดยประการทั้งปวงแหงสรรพสัตวคือการทรงไวและการไมรูจักสิ้น
ไปแหงความเกื้อกูลและสุขทั้ง 2 ประการ นี้คือ ผล | 

 58. ผูมีอุบายวิธีและกรรมวิธีแหงการประกอบเขาซ่ึงการนิรมาณทางกาย วาจา และจิต ผู
แวดลอมอยูดวยทวารแหงสมาธิและการทรงไวและความเปน 2 อันไมมีประมาณ | 

 อรรถาธิบาย : โศลกที่ 3 นี้ ปรารภอรรถแหงกรรมและอรรถแหงโยคะ | กรรม นิรมาณ
ดวยกายเปนตนมี 3 ประการ โยคะคือการมาตามพรอมกับดวยความเปน 2 ดวยความสําคัญแหง
สมาธิและการทรงไว และพรอมกับดวยการสะสมบุญและความรูอันไมมีประมาณ | 

 59. ความเปนไปอันมีอยางตาง ๆ ในธรรมอันเปนไปสวภาวะในสัมโภคะและนิรมาณะ 
ธรรมธาตุอันบริสุทธิ์นี้ ถูกยกเปนตัวอยางพรอมแลวแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย | 

 อรรถาธิบาย : โศลกที่ 4 นี้ ปรารภ อรรถแหงความเปนไป | ความเปนไปมีอยางตางๆ 
ดวยความเปนไปแหงสวภาวกาย สัมโภคกาย และนิรมาณกาย | 

 โศลกวาดวยการจําแนกกายแหงพุทธะ 7 โศลก 
 60. สวภาวกาย สัมโภคกาย นิรมาณกาย เปนการจําแนกกายแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย

แล แตวากายที่ 1 เปนพื้นฐานแหงกายทั้ง 2 | 
อรรถาธิบาย : กายของพระพุทธเจา มี 3 ประการ | สวภาวกาย คือธรรมกายอันเปน

ลักษณะแหงการหมุนไปของพื้นฐาน | สัมโภคกาย คือกายที่กระทําการเสวยธรรมในหมูบริษัท | 
นิรมาณกาย คือ กายที่กระทําประโยชนแกสัตวโดยการเนรมิต 

 61. ในธาตุทั้งหลายทั้งปวง สัมโภคกาย แตกตางโดยการยึดถือของคณะ โดยพุทธ
เกษตร โดยช่ือ โดยกาย และโดยความปรารถนาในอันที่จะเสวยธรรม | 

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้สัมโภคกาย แตกตางกันโดยหมูบริษัท พุทธเกษตร ช่ือ สรีระ และ
กริยาการเสวย ในโลกธาตุทั้งปวง | 

 62. สวภาวะกาย เปนกายเสมอกัน ละเอียด เปนกายที่ฝงอยูในสภาวะกายนั้น เหตุแหง
ความเปนใหญแหงการเสวย ยอมมีในการแสดงการเสวยธรรมตามความปรารถนา 

 อรรถาธิบาย : สวภาวะกาย ของพระพุทธเจาเปนสิ่งเสมอกันโดยไมมีความพิเศษ 
ละเอียด เพราะรูไดยาก เหตุอันสัมพันธกับสัมโภคกายนั้น เพราะความเปนใหญในการเสวยธรรม 
และเพราะการแสดงการเสวยธรรม ตามความปรารถนา |  

 63. การเปลี่ยนแปลงแหงพระพุทธเจาอันไมมีประมาณเปนที่ทราบกันวาคือนิรมาณกาย 
ความถึงพรอมแหงอรรถทั้ง 2 ประการ จากสิ่งเหลานั้นทั้ง 2 ประการ อาการทั้งปวงนั้นตั้งมั่นแลว |  

 อรรถาธิบาย  : นิรมาณกายของพระพุทธเจาทั้งหลาย  คือการเปลี่ยนแปลงของ
พระพุทธเจาอันไมมีความประเภทอันไมมีประมาณ สัมโภคกายเปนลักษณะแหงความถึงพรอมแหง
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อรรถเพื่อตนเอง | นิรมาณกายเปนลักษณะแหงความถึงพรอมแหงอรรถเพื่อคนอ่ืน ดังนั้นความถึง
พรอมแหงอรรถทั้ง 2 ตั้งมั่นในกายทั้ง 2 ตามลําดับ คือสัมโภคกาย และนิรมาณกาย 

 64. นิรมาณกายของพระพุทธเจานี้มีการเปดเผยดวยศิลปะการเปดมหาโพธิ นิรวาณ และ
ทรรศนะตลอดเวลา เปนอุบายอันใหญเพื่อการหลุดพน | 

 อรรถาธิบาย : และ นิรมาณกายนั้น พึงทราบวาเปนประโยชนแกวนัยแหงศิลปะมีการ
บรรเลงพิณ เปนตน | การเกิด อภิสัมโพธิ นิรวาณ และความมีอุบายอันใหญในการแกทรรศนะ
ทั้งหลาย พึงทราบวาเปนลักษณะแหงความถึงพรอมดวยอรรถเพื่อผูอ่ืน 

 65. การสงเคราะหกายแหงพระพุทธเจาพึงทราบดวยกายทั้ง 3 ประการ ทานแสดงกาย
ทั้ง 3 ประการนี้ดวยกายอันเปนพื้นฐาน กายอันเปนประโยชนแกตน และกายอันเปนประโยชนแกผูอ่ืน 

 อรรถาธิบาย : พึงทราบการสงเคราะหกายแหงพระพุทธเจาทั้งปวงดวยกาย 3 ประการ | 
อันทานแสดงกาย 3 ประการนั้นคือ กายอันเปนพื้นฐาน กายอันเปนประโยชนแกบุคคลอื่น เพราะ
ความที่กายทั้ง 2 นั้นมีอํานาจดวยอรรถเพ่ือตนเองและผูอ่ืน เพราะเปนพื้นฐานแหงกายทั้ง 2 นั้น 
เหมือนดังที่ไดกลาวไวในเบื้องตน | 

 66.  กายท้ัง 3 นี้ พึงทราบวาเปนสิ่งเสมอกันโดยพื้นฐาน โดยการอาศัย และโดยกรรม มี
ความเที่ยงแท โดยปกติ โดยความแยกไมได และโดยความสัมพันธ 

 อรรถาธิบาย : กายทั้ง 3 ของพระพุทธเจานั้น  ไมมีความแตกตางโดย 3 ประการ โดย
พื้นฐานเพราะความที่ธรรมธาตุไมแตกตาง โดยการอาศัยเพราะความไมมีแหงความอาศัยแหง
พระพุทธเจาเปนแผนกๆ  | และโดยกรรม  เพราะกระทํากรรมเพื่อสาธารณะ | ในกายทั้ง 3 เหลานี้  
พึงทราบวามีความเที่ยงแทโดย 3 ประการ ตามลําดับ  เหมือนที่กลาววาพระตถาคตมีกายอันเที่ยงแท  
| ความเที่ยงแทโดยปกติแหงสวภาวิกกาย  เพราะความเที่ยงแทแหงภาวะของตน  | ความเที่ยงแทโดย
ความแยกไมไดแหงสัมโภคกาย   เพราะไมมีการขัดแยงในการเสวยธรรม  | ความเที่ยงแทโดยการ
สัมพันธแหงนิรมาณกาย  เพราะเมื่อหายไปแลว  แสดงการนิรมาณครั้งแลวคร้ังเลา 

 โศลกแสดงการจําแนกความรูแหงพระพุทธเจา 10 โศลก 
 67. ความรูคือเครื่องสอง อันไมเคล่ือนไหว ความรู 3 ประการ มีความรูคือเครื่องสองนั้น

เปนพื้นฐาน มีความเสมอกันโดยความคิด โดยความสําเร็จและโดยการกระทํา 
 อรรถาธิบาย : ความรูของพระพุทธเจามี 4 ประการ ความรูคือเครื่องสอง ความรูคือ

ความเสมอ ความรูคือความคิด ความรูคือความสําเร็จ และการกระทํา | ความรูคือเครื่องสองอันไม
เคล่ือนไหวเปนพื้นฐานของความรู 3 ประการอันเคลื่อนไหว |  

 68.  ความรูคือเครื่องสองอันไมมี “ของเรา” ไมมีกําหนด ดําเนินไปตลอดเวลาไมมีความ
หลงในสิ่งที่รูไดทั้งปวง และไมมีรูปราง | 
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 อรรถาธิบาย : ความรูคือเครื่องสองอันไมมี “ของเรา” ไมมีกําหนด โดยพื้นที่ดําเนินไป
ตลอดเวลา โดยกาลเวลา | ไมหลงในสิ่งที่รูไดทั้งปวง เพราะไมมีอุปสรรค ไมมีรูปรางเพราะความไม
มีอาการในความรูทั้งหลายเหลานั้น |  

 69. อุปมากับดวยบอเกิดแหงความรูใหญ เพราะเปนนิมิตแหงความรูทั้งปวง มีความ
เสวยธรรมแหงพระพุทธเจา   เพราะเกิดขึ้นแหงการสะทอนกลับแหงความรู | 

 อรรถาธิบาย : อุปมากับดวยบอเกิดแหงความรูทั้งปวง เพราะเปนธาตุแหงความรูมีความ
เปนส่ิงเสมอกัน เปนตน | เพราะการเกิดขึ้นแหงการสะทอนกลับแหงความรูโดยมีความเสวยธรรม
แหงพระพุทธเจา เหมือนดังที่ทานกลาววาเปนความรูคือเครื่องสอง |  

 70. ความรูคือความเสมอกันในสัตวทั้งหลาย อันไมมีมลทิน เพราะความบริสุทธิ์ดวย
การเจริญภาวนา อันถึงความสงบอันไมตั้งมั่น ที่ถูกรูวาเปนความรูคือความเสมอกัน 

 อรรถาธิบาย : ความรูคือความเสมอกันในกาลเปนที่บรรลุธรรมอันพระโพธิสัตวได
เฉพาะแลว เพราะเหตุใด ความรูคือความเสมอกัน อันเขาไปในนิรวาณอันไมตั้งมั่นแหงพระ
โพธิสัตว เพราะความบริสุทธิ์ดวยการเจริญภาวนา ทานจึงเรียกดวยเหตุนั้น 

 71. ความรูอันดําเนินไปตลอดกาลทั้งในไมตรีและกรุณาอันยิ่งใหญอันเปนที่รู เพื่อสัตว
ทั้งหลาย ที่ตนถึงโมกษะแลวอยางไร อันแสดงรูปแหงพระพุทธเจา 

 อรรถาธิบาย : อันดําเนินไปตลอดกาลทั้งปวงดวยมหาไมตรีและกรุณา และอันตนถึง
โมกษะแลวอยางไร ซ่ึงแสดงรูปแหงพระพุทธเจาแกสัตวทั้งหลายสัตวบางพวกยอมมองเห็นพระ
ตถาคตวามีสีเหลือง บางพวกวามีสีน้ําเงิน ดังนี้เปนตน 

 72.  ความรูคือความคิดอันสืบเนื่องในความรูตลอดเวลา และอันอุปมาดวยอารมณอัน
ตอเนื่องในการทรงไวและสมาธิ 

 73.  ในมณฑลแหงบริษัท เปนเครื่องแสดงความยิ่งใหญทั้งปวงตัดเสียซ่ึงความสงสัย 
หล่ังสายฝนคือมหาธรรม 

 ความรูคอืความคิด โศลกอันกลาวแลวอยางไร 
 74. ความรูคือความสําเร็จแหงกรรม ในธาตุทั้งปวงดวยการนิรมาณอันไมมีประมาณ

และอันคิดถึงและอันเกิดถึงไมไดอยางวิจิตร เปนบอเกิดแหงอรรถเพื่อสรรพสัตว 
 อรรถาธิบาย : ความรูคือความสําเร็จแหงกรรมในโลกธาตุทั้งปวงอันเปนบอเกิดแหง

ประโยชนเพื่อสรรพสัตว ดวยการนิรมาณอันไมมีประมาณมีประการตางๆ และอันคิดถึงไมได | 
 75. โดยความสําเร็จแหงกรรม ความแตกตาง จํานวนและเกษตรในกาลทั้งปวง ในที่ทั้ง

ปวง การนิรมาณแหงพระพุทธเจาอันคิดไมไดอันบุคคลพึงรู 
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 อรรถาธิบาย : การนิรมาณแหงพระพุทธเจา พึงทราบวาคิดไมไดในกาลทั้งปวงและในที่
ทั้งปวง | โดยประเภทแหงกรรมกริยา โดยจํานวน และโดยเกษตร |  

 76.  การเกิดขึ้นพรอมแหงความรู 4 ประเภท คือ โดยการทรงไวโดยความมีจิตเสมอ 
โดยประการธรรมโดยชอบ และโดยความสําเร็จแหงกรรม 

 อรรถาธิบาย : โดยการทรงไวซ่ึงธรรมอันไดฟงแลว | ความมีจิตเสมอเพราะมีความ
เสมอในบุคคลอื่นดวยตนเอง ในสรรพสัตว | อรรถสวนที่เหลือ อธิบายแลว | 

 โศลกวาดวย  ความไมเปนหนึ่งและความไมเปนแผนกของพระพุทธเจา 
 77.  ความที่แหงพระพุทธเจาเปนหนึ่งเดียว เปนจํานวนมากยอมไมมี เพราะไมมีความ

แตกตางแหงโคตร ไมมีจุดมุงหมาย ไมมีแมความรวมกัน ในพื้นฐานอันไมมีมลทิน เพราะไมมีความ
แตกตาง 

 อรรถาธิบาย : คําวา พระพุทธเจาเพียงหนึ่ง ดังนี้นั้น ไมถูกตอง | เพราะเหตุไร | เพราะ
ความแตกตางแหงโคตร | เพราะวา  สัตวทั้งหลาย มีโคตรแหงพุทธะไมมีส้ินสุด | ในที่นี้บุคคลผู
เดียวเทานั้นเปนอภิสัมพุทธะ บุคคลอื่นไมบรรลุได ดังนี้ | นี้เพราะเหตุไร จุดหมายในการสะสมบุญ
และความรูพึงมี และจุดมุงหมายที่พระโพธิสัตวเหลาอ่ืนไมประกอบเพราะอภิสัมโพธิ | เพราะเหตุ
นั้น เพียงหนึ่งเดียว ไมมี เพราะการไมมีจุดมุงหมายและการรวมกันเพื่อการกระทําอรรถเพื่อบุคคล
อ่ืนที่ไมพึงมี | การไมแตงตั้งบุคคลไรๆ โดยพระพุทธเจาไวในความเปนพุทธะนี้ยอมไมสมควร | 
อาทิพุทธะไรๆ ยอมไมมี เวนจากการประกอบความเปนพุทธะโดยการสั่งสมและการสั่งสมโดย
พุทธะอื่น เพราะการประกอบ เพราะความไมมีอาทิพุทธ ความเปนหนึ่งในพุทธะ ไมสมควร| ความ
มีจํานวนมากแหงพุทธไมถูกตอง เพราะไมมีความแตกตางแหงธรรมกาย ในธาตุอันไมมีอาสวะ |  

 โศลกวาดวยการเขาถึงหนทางแหงความเปนพุทธ  4 โศลก 
 78. ส่ิงใดไมมีอยู ส่ิงนั้นแลมีอยูอยางยอดเยี่ยม และสิ่งใดเปนสิ่งรูไมไดในที่ทั้งปวง ส่ิง

นั้นเปนสิ่งที่รูได อันพึงอยูอยางยอดเยี่ยม 
 อรรถาธิบาย : ส่ิงใดไมมีอยูโดยสวภาวะอันเปนปริกัลปตะ ส่ิงนั้นแลมีอยูอยางยอดเยี่ยม

โดยสวภาวะอันเปนปรินิษปนนะ และส่ิงใด เปนสิ่งที่รูไมไดในที่ทั้งปวงซึ่งสวภาวะอันเปน ปริกัลป
ตะ ส่ิงนั้นแล เปนสิ่งที่สามารถรูซ่ึงสภาวะอันเปนปรินิชปนนะ 

 79. ภาวนาอันยอดเยี่ยม มีแกบุคคลผูไมรูจักภาวนา และการฟนตัวอันยอดเยี่ยม มีแก
บุคคลผูไมรูจักการฟนตัว 

 อรรถาธิบาย : บุคคลใดไมมีความรูเกี่ยวกับภาวนา ภาวนานั้นแลเปนสิ่งยอดเยี่ยม | 
บุคคลใดไมรูจักการฟนตัว การฟนตัวนั้นแลเปนสิ่งยอดเยี่ยม | 
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 80. พระโพธิสัตว ผูเห็นความยิ่งใหญ อันเปนนิมิตตลอดกาลนาน เปนผูมีในอันกลา
หาญ โพธิยอมมีแกพระโพธิสัตวผูนอบนอมในที่ไกล 

 อรรถาธิบาย : พระโพธิสัตวเหลาใด  เห็นความเปนพุทธอันยิ่งใหญอัพภูตธรรมอันพระ
โพธิสัตวเหลานั้นประกอบแลว  | และเห็นอยูตลอดกาลนานยาว  เพื่อความสําเร็จพรอม  | เห็นอยูซ่ึง
นิมิตอันเปนอารมณแหงจิต  | และเปนผูมีใจอันกลาหาญวา  พวกเรามีความเพียรอันปรารภแลว  จัก
บรรลุซ่ึงความเปนพระพุทธเจา  ดังนี้  โพธิจักมีในที่ไกล  แกพระโพธิสัตว  ผูนอบนอมอยางนั้น
เหลานั้น  เพราะการยอมรับความจริง | 

 81.  พระโพธิสัตวผูเห็นสิ่งทั้งปวงนี้และการเกิดขึ้นวาเปนแตเพียงจินตนาการ เปนพระ
โพธิสัตวผูไมมีจินตนาการ โพธิอันบรรลุแลวยอมถูกกลาว 

 อรรถาธิบาย : เมื่อพระโพธิสัตวนั้นเห็นวา ส่ิงทั้งปวงนี้ เปนแตเพียงจินตนาการ แมแต
ส่ิงที่เปนเพียงจินตนาการ แมแตส่ิงที่เปนเพียงจินตนาการวาอยูเหนือการสรางของจิต เปนผูเขาถึง
ความสงบ และธรรมอันปราศจากการปรุงแตง อันทานกลาววาโพธิอันบรรลุแลว ดังนี้ 

 82.  แมน้ํามีพื้นฐานอันแตกตาง มีน้ําอันแตกตาง มีน้ํานอย มีการกระทําอันสําเร็จโดย
ไมแตกตาง สัตวทั้งหลายอยูในกลุมนอย มีน้ําเปนที่อาศัย ยอมเปนผูไมเขาสูบาดาล 

 83. แตเปนผูไมเขาไปสูมหาสมุทร มีพื้นฐานเดียว มีน้ําใหญอันเดียวเทานั้น การกระทํา
รวมกันและเปนหนึ่งเดียว มีกลุมอันใหญแหงหมูสัตวผูอาศัยอยูในน้ําเปนนิตย 

 84. ปราชญทั้งหลาย มีพื้นฐานอันแตกตาง มีความคิดอันแตกตางมีปญญานอยอันเปน
ของตน มีการกระทําอันสําเร็จดวยตนเอง ผูเขาไปเสพอรรถเพื่อสัตวจํานวนนอย ยอมเปนผูเขาไปสู
ความเปน 

 85.  แตเมื่อเขาไปสูความเปนพระพุทธเจาแลว ทั้งหมดตางก็มีพื้นฐานเดียว มีปญญาอัน
ยิ่งใหญหนึ่งเดียว การงานรวมกันและเปนหนึ่งเดียวมีการเสวยอันยิ่งใหญแหงหมูมหาสัตว 
ตลอดเวลา 

 อรรถาธิบาย : แมน้ํามีพื้นฐานอันแตกตางกัน เพราะการแตกตางแหงการรองรับตนเอง | 
มีการกระทําอันสําเร็จดวยตนเอง เพราะการกระทําความสําเร็จนั้นโดยตนเอง | มีกลุมอันนอยนั้นคือ 
มีการเขาไปรวมกันกับกลุมเล็กนอย | เนื้อความสวนที่เหลืออธิบายแลว 

 โศลกวาดวยความอุตสาหะของพระพุทธเจา 
 86. ความคิดอันงดงาม เพราะการประกอบดวยธรรมอันไมมีอุปมาและขาว และเพราะ

เหตุแหงประโยชนสุขในพุทธภูมิ และเพราะความสุขอันงดงามและยอดเยี่ยม เพราะไมกระทําความ
ส้ินไป ยอมควรเพื่อการบรรลุถึงโพธิจิต 
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 อรรถาธิบาย : ความถึงพรอมดวยประโยชนตนเพราะประกอบธรรมอันไมมีอุปมาและ
ขาว | ถึงพรอมดวยประโยชนคนอื่น เพราะพระพุทธเจาเปนเหตุแหงประโยชนสุข | เปนผูอยูเปนสุข 
เพราะเปนที่เกิดแหงความสุขอันทําลายไมได อันไมรูจักสิ้น มีช่ือและปราศจากความผิด | ผูมีพุทธิ
ควรเพื่อการถือเอาโพธิจิตอันไมต่ําทราม เพราะการถือครองปณิธานนั้น | 

อธิการที่ 9 วาดวยโพธิ ในมหายานสูตราลังการ จบ. 
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อธิการที่ 10 
 อุทาน 
 1. การเริ่มตน ความสําเร็จ ที่พึ่งโคตร และการเกิดขึ้นแหงจิต ประโยชนตนและคนอื่น   

ประโยชนแหงความเปนเชนนั้น อํานาจ การสุกงอม และโพธิ | 
 อธิการวาดวยโพธิ  ปรารภการเริ่มตนแลวนี้  กระจาดแหงโพธิพึงมาตามโดยลําดับ 
 โศลกวาดวยการจําแนกลักษณะที่แตกตางแหงอธิมุกติ 2 โศลก 
 2. เกิดขึ้นแลว ยังไมเกิดขึ้น ยึดถือได ยึดถือแลว เพื่อนชวยเหลือตนเองชวยเหลือ มีการ

หลอกลวง ไมมีการหลอกลวง เผชิญหนา ไมใชการเผชิญหนา มีเสียงดัง คนพบและปรารถนาได | 
 อรรถาธิบาย : เกิดขึ้นแลว คืออดีตและปจจุบัน| ไมเกิดขึ้นคืออนาคต | ยึดถือได คือมีตน

อันยิ่ง ยอมไดรับความสนับสนุน | ยึดถือแลวคือ ยานภายนอก ยอมบรรลุไดดวยการสนับสนุน | 
เพื่อนชวยเหลือคือ ความเปนคนหยาบ ตัวเองชวยเหลือคือ ความเปนคนละเอียดออน | มีการ
หลอกลวงคือ อธิโมกษอันวิปริตและต่ําทราม | ไมมีการหลอกลวงคือ ประณีต | เผชิญหนาในที่ใกล 
เพราะความสงบอันไมไปปราศแลว | ไมใชการเผชิญหนาในที่ไกล เพราะความวิปริต | มีเสียงดังคือ 
สําเร็จไดดวยการเจริญภาวนา เพราะเห็นไดดวยตนเอง | 

 3. ความนุม กระจัดกระจาย ไมกระจัดกระจายดวยส่ิงตรงกันขาม ต่ําทราม ไมต่ําทราม 
มีอุปสรรค ไมมีอุปสรรค สมควร ไมสมควร สะสม ไมสะสม การแทงตลอดซึ่งพื้นฐานและอธิมุกติ 
อันไมไดไกล | 

 อรรถาธิบาย : ความนุม คือ ความออน | กระจัดกระจาย คือ ทามกลาง | ไมกระจัด
กระจาย คือ เพียงแตเปนสิ่งตรงขามกัน | ต่ําทราม คือ ยานอื่น | ไมต่ําทราม คือ มหายาน | มีอุปสรรค 
คือ มีเครื่องกั้นเพื่อการเขาถึงอันวิเศษ | ไมมีอุปสรรค คือ ไมมีเครื่องกั้น | สมควร คือ เพราะ
ประกอบการกระทําอันตอเนื่อง | ไมสมควร คือ อยูตรงขามกับสมควรนั้น | สะสม คือ การประกอบ
ในการบรรลุ | ไมสะสม คือ ตรงขามกับสะสม | แทงตลอดพื้นฐาน คือ เขาไปสูภูมิ | ไปไดไกล คือ 
ในภูมิทั้งหลายที่เขาถึงแลว | 

 โศลกวาดวยอันตรายแหงอธิมุกติ 3 โศลก 
 4. การไมกระทําไวในใจอยางมาก ความเกียจคราน การหลอกลวงในโยคะ เพื่อนเลว

ทราม ความออนแอในความดีงามและการไมกระทําไวในใจโดยแยบคาย | 
อรรถาธิบาย : การไมกระทําไวในใจอยางมากเปนอันตรายแหงการเกิดขึ้น | ความเกียจ

คราน เปนอันตรายแหงการไมเกิดขึ้น | การหลอกลวงในโยคะเปนอันตรายแหงการยึดถือได และ
การยึดถือแลว และเพราะการยึดถือมั่นอยางนั้น | เพื่อนเลวทราม เปนอันตรายแหงการมีเพื่อน
ชวยเหลือ เพราะการยึดถือที่เปนสิ่งตรงขาม | ความออนแอในกุศลมูล เปนอันตรายแหงการมีคน
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ชวยเหลือเพื่ออธิมุกติ | การไมมีโยนิโสมนสิการ เปนอันตรายแกการไมหลอกลวง เพราะเปนส่ิง
ตรงกันขาม | 

 5. ความประมาท การฟงมานอย การคิดตามสิ่งที่ไดฟง ความสันโดษนอย อภิมานะสัก
วาสงบและชัยชนะอันหลอดลวง เปนสิ่งที่รูกันแลว | 

 อรรถาธิบาย : ความประมาทเปนอันตรายแกการเผชิญหนา เพราะการกระทําความไม
ประมาทแหงการเผชิญหนานั้น | การฟงมานอยเปนอันตรายแกการมีเสียงดัง เพราะการไมฟง พระ
สูตรอันมีอรรถอันตรง | การสันโดษตามสิ่งที่สักวาแตไดฟง และการไมสันโดษตามความคิดอัน
เล็กนอยเปนอันตรายแกการคนพบได | การสันโดษตามความคิดและอภิมานะสักวาสงบ เปน
อันตรายแกการปรารถนาได | ชัยชนะอันหลอกลวงเปนอันตรายแกการกระจัดกระจายและไม
กระจัดกระจาย | 

 6. การไมมีการสงเสริม การสงเสริม การมีอุปสรรค การไมสมควร การไมส่ังสม ความ
อันตรายแกอธิมุกติ อันบุคคลพึงทราบ | 

 อรรถาธิบาย : การไมมีการสงเสริม เปนอันตรายตอยานอันต่ําทราม เพราะสังสาร | การ
สงเสริมเปนอันตรายแกยานอันไมต่ําทราม | การมีอุปสรรคเปนอันตรายแกการไมมีอุปสรรค | ความ
เปนการไมสมควร เปนอันตรายแกการสมควร | การไมสะสมเปนอันตรายตอการสะสม | 

 โศลกวาดวยการสรรเสริญอธิมุกติ 5 โศลก 
 7. บุญใหญ การไมกระทําชั่ว โสมนัส สุขอันใหญ การไมพินาศ ความตั้งมั่น การเคลื่อน

ไปอยางวิเศษ | 
 8. การบรรลุธรรมและการเขาถึงประโยชนตนและคนอื่นอันสูงสุด การไดอภิญญาโดย

พลัน เหลานี้คือ การสรรเสริญอธิมุกติอันควรสรรเสริญ |  
 อรรถาธิบาย : บุญอันใหญ เปนการสรรเสริญแกการเกิดขึ้นในปจจุบัน | การไมทําชั่ว

เปนการสรรเสริญในอดีต เพราะไมเดือดรอน | โสมนัส เปนการสรรเสริญแกการยึดถือได และได
ยึดถือแลว เพราะการประกอบสมาธิ | การไมพินาศ เปนการสรรเสริญการยังกัลยาณมิตรใหเกิด | 
ความตั้งมั่น เปนการสรรเสริญแกการหลุดพน (อธิมุกติ) ดวยตนเอง | การเขาถึงอยางวิเศษ เปนการ
สรรเสริญแกการไมหลอกลวงการเผชิญหนา และการยึดถือสิ่งที่ไดฟงแลว จนกระทั่งถึงทามกลาง 
การบรรลุธรรมเปนการสรรเสริญแกความสักวามี | การบรรลุประโยชนตนเปนการสรรเสริญแก
ยานอันต่ําทราม | การบรรลุประโยชนคนอื่น เปนการสรรเสริญแกมหายานอันยอดเยี่ยม | การได
อภิญญาโดยพลัน เปนการสรรเสริญแกการไมมีเครื่องกั้น การสมควรอันเปนฝายแหงกุศล | 
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 9. ในบุคคลผูมีกาม เปนเชนกับดวยสุนัข ในบุคคลผูมีสมาธิเปนเชนกับเตา ในบุคคลผู
ตองการประโยชนตนเปนเชนกับดวยผูรับใช ในบุคคลผูตองการดวยประโยชนของคนอื่น เปนเชน
กับดวยพระราชา | 

 อรรถาธิบาย : เชนกับสุนัขอันเปนทุกข อยูในความหิวอันไมนายินดี และความทรมาน 
เชนกับเตาทีมีขาอันกวางในรูคือน้ํานั้น | 

  เชนกับคนรับใชยอมเที่ยวไปพรอมกับรูปเคารพ เปนนิตย | เหมือนกับพระราชาผูเปน
จักรพรรดิทรงอํานาจ ยอมประทับอยูในวิสัยแหงความเปนราชา | 

 10. บุคคลผูปรารถนากาม เกิดขึ้นเพื่อประโยชนตนและประโยชนแกชนเหลาอื่น เปนผู
อันพึงรูไดโดยวิเศษ ดวยวิธีตาง ๆ และดวยอธิมุกติอันสืบเนื่อง เมื่อรูวาความยอดเยี่ยมในมหายาน
อันมีอยางตาง ๆ นักปราชญยอมตกเปนหนี้ในมหายานนั้น  

 อรรถาธิบาย : แมวาอธิมุกติของบุคคลผูมีความตองการดวยกาม เปนเชนกับดวยสุนัข 
เปนเชนกับดวยเตา เพราะเขาถึงสมาธิอันเปนโลกิยะ อุปมากับคนใชเพราะเปนไปเพื่อประโยชนแก
ตนเอง | เปรียบดวยพระราชาเพราะเปนไปเพื่อประโยชนแกคนอื่น | เมื่อยังประโยชนนั้นใหเกิดขึ้น
อยางนี้แลวจึงใหบุคคลอื่นสมาทานอยูในอธิมุกติแหงมหายาน | 

 โศลกวาดวยการปฏิเสธ การไมปรากฏแหงอธิมุกติ 
 11. เมื่อสัตวทั้งหลายเปนมนุษย ไมมีประมาณบรรลุสัมโพธิอันรวดเร็วไมพึงถึงทับซึ่ง

การทําลาย | 
 อรรถาธิบาย : การทําลายไมสมควรดวยเหตุ 3 ประการ | 
 เมื่อมนุษยบรรลุโพธิ | ยอมบรรลุเปนนิตย | ยอมบรรลุไมมีประมาณ |  
 โศลกวาดวยความวิเศษแหงบุญเพื่ออธิมุกติ 2 โศลก 
 12. บุคคลยอมเสพซึ่งบุญเหมือนกับใหโภชนะแกบุคคลอื่น แตวาเมื่อไปบริโภคดวย

ตนเอง การเกิดขึ้นแหงบุญยอมไมมี | 
 13. ดังในพระสูตรอันกลาวแลว บุคคลยอมไดในเพราะการแสดงธรรมอันเปนที่อาศัย

และเพื่อประโยชนของคนอื่น แตวาบุคคลยอมไมได เพราะการแสดงธรรมอันเปนที่อาศัยเพื่อ
ประโยชนตนเอง | 

 อรรถาธิบาย : เมื่อบุคคลใหโภชนะแกบุคคลอื่น บุญยอมเกิดขึ้น เพราะการอนุเคราะห
คนอื่นฉันใด | แตเมื่อบริโภคดวยตนเอง บุญยอมไมเกิดขึ้น เพราะการอนุเคราะหแกตนเอง | 

  การเกิดขึ้นแหงบุญตามที่กลาวในพระสูตรนั้น ๆ บุคคลยอมไดอยางยิ่งใหญ เพราะ
มหายานธรรมอันแสดงแลวอาศัยประโยชนของคนอื่นอยางนี้ | แตยอมไมได เพราะสาวกยานธรรม
แสดงแลวอาศัยประโยชนตน | 
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 โศลกวาดวยการถือครองอธิมุกติ 
 14. เพราะฉะนั้น คนมีความคิดทําใหมหาอธิมุกติเกิดขึ้นทุกเรื่องในคติอันไพบูลยและ

ในธรรมอันประเสริฐยิ่งใหญ และทําใหเจริญขึ้นซึ่งบุญอันตอเนื่องและไพบูลย ยอมไดรับความ
ยิ่งใหญดวยคุณอันเสมอกัน | 

 อรรถาธิบาย : บุคคลใดบรรลุดวยอธิมุกติอันเชนใด ยอมไดครอบครองผลเชนนั้น | ผูมี
ความคิดครอบครองผล 3 ประการ ในมหายานธรรมโดยพิสดารดวยอธิมุกติอันไมต่ําทรามอันไมมี
ความเสื่อม | และไดรับความเจริญแหงบุญอันไพบูลยการเจริญขึ้นแหงอธิมุกติ และความเปนแหง
พุทธะอันยิ่งใหญดวยคุณอันไมมีที่เปรียบแหงเหตุเหลานั้น | 

อธิการที่ 10 วาดวยอธิมุกติ ในมหายานสตูราลังการ จบ. 
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อธิการที่  11 
 โศลกวาดวยการแสวงหาความยิ่งใหญในอธิการวาดวยการแสวงหาธรรม 4 โศลก 
 1. ความมี 3 หรือ มี 2 แหงปฎกอยางยอเปนที่ปรารถนาดวยเหตุ 9 ประการ บุคคลยอม

หลุดพนดวยการอดกลั้น ดวยความรู ดวยความสงบ และดวยการแทงตลอด | 
 อรรถาธิบาย : ความมี 3 แหงปฎกคือ พระสูตร พระวินัย และพระอภิธรรม | ในความมี 

3  อยางนี้นั้น มีความเปน 2 คือ หีนยานและมหายานอันเลิศ | และปฎกแหงสาวกและปฎกแหง
โพธิสัตว | ดวยเหตุนั้นทานกลาววาปฎกมี 3 หรือ มี 2 นั้นเพื่อประโยชนอะไร | โดยยอพึงทราบ
เพราะการสงเคราะหอรรถอันควรรูทั้งปวง | มี 3 อยาง ดวยเหตุไร| ดวยเหตุ 9 ประการ พระสูตร 
ดวยตรงกันขามกับความลังเลสงสัย เมื่อมีความสงสัยในอรรถใด แสดงอรรถอันวินิจฉัยนั้น | วินัย 
ดวยตรงขามกับความสุดโตงทั้ง 2 ประการ คือ กามสุขัลลิกานุโยค เพราะปฏิเสธการเสพความยินดี
และอัตตกิลมัตถานุโยค เพราะตามรูการเสพความไมนายินดี | อภิธรรม ดวยตรงกันขามกับการ
ยึดถือความเห็นอันเปนของตน เพราะจําแนกลักษณะแหงธรรมอันไมวิปริต | 

 อีกประการหนึ่ง แสดงสิกขา 3 ดวยพระสูตร การสังเคราะหอธิศีลและอธิจิตดวยวินัย ผู
มีศีลดวยการไมเดือดรอน เพราะวิปฏิสารเหตุเพราะการไดสมาธิ | การสงเคราะหปรัชญาอันยิ่งดวย
อภิธรรม เพราะเลือกเฟนอรรถอันไมวิปริต | อีกประการหนึ่งแสดงอรรถแหงธรรมดวยพระสูตร | 
การจัดการความหมายแหงธรรมดวยพระวินัย เพราะแทงตลอดซึ่งการสังยุกตดวยกิเลสและวินัย | 
ความฉลาดในการวินิจฉัยอรรถแหงธรรมดวยพระอภิธรรม ดังนี้แล | 

 ความมี 3 อยางแหงปฎกดวยเหตุ 9 ประการเหลานี้ | เพื่อการหลุดพนจากสังสาร | บุคคล
ยอมหลุดพนจากสังสารนั้นไดอยางไร | บุคคลยอมหลุดพนไดดวยการกลั้น ความรู ความสงบ และ
การแทงตลอด | เพราะการอดกลั้นจิตดวยการฟง | ดวยความรู ดวยการคิด | ดวยความสงบ ดวยสมถ
ภาวนา | ดวยการแทงตลอด ดวยวิปสสนา | 

 2. โดยยอแลว พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เปนที่ทราบกันวามีอรรถ 4 ประการ 
ผูเปนปราชญยอมถึงความรูอาการทั้งปวง เพราะรูส่ิงเหลานั้น | 

 อรรถาธิบาย : โดยยอแลว พระสูตร พระวินัย และพระอภิธรรม มีอรรถ 4 ประการ เปน
เฉพาะ พระโพธิสัตวบรรลุความรูทั้งปวง เพราะรูส่ิงเหลานั้น | แตวาพระสาวก ยอมบรรลุอาสวักขย
ญาณ ดวยคาถาแมเพียงหนึ่ง | 

3. พระสูตร เหตุเพราะเปนพื้นฐาน เพราะลักษณะ เพราะธรรม เพราะอรรถ และเพราะ
แสดง สวนอภิธรรม เพราะเผชิญหนา เพราะไมรูจักส้ิน เพระเปนคติแหงภพอันยิ่ง | 

อรรถาธิบาย : อรรถ 4 ประการ แตละอยางคืออยางไร | พระสูตรเพราะแสดงพื้นฐาน
ลักษณะธรรมและอรรถ | พื้นฐานคือ แสดงที่ใดโดยผูใดและแกใคร | ลักษณะคือ ลักษณะแหงความ
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จริงอันปรุงแตงและลักษณะแหงความจริงโดยปรมัตถ | ธรรม คือ ขันธ อายตนะ ธาตุ อาหาร ปจจัย 
การเกิดขึ้น เปนตน | อรรถ คือ การสืบตอ | 

 อภิธรรม พึงทราบเพราะความที่เปนการเผชิญหนา เพราะไมรูจักส้ิน เพราะความเปนอนั
ยิ่ง และเพราะคติอันยิ่ง | อภิธรรม คือ ธรรมอันเผชิญหนากับนิรวาณ เพราะแสดงความจริง โพธิ-
ปกขิยธรรม วิโมกข สุข เปนตน | อภิธรรม คือ ธรรมอันไมรูจักสิ้น เพราะแสดงตัวอยางจํานวนมาก
โดยประเภทแหงการแสดงรูปและอรูปเปนตน | อภิธรรม ช่ือวา ความเปนอันยิ่ง เพราะความเปนอัน
ยิ่งการอภิปรายดวยคนอื่น ดวยวิวาทาธิกรณ เปนตน | อภิธรรมไดช่ือวา คติอันยิ่ง เพราะบุคคลยอม
เขาถึงความหมายแหงพระสูตรดวยธรรมนั้น | 

 4. ความเปนพระวินัยคือ อาบัติ การตองอาบัติ การออกจากอาบัติ บุคคล ความรู การ
แบงแยก และการวินิจฉัย | 

 อรรถาธิบาย : พระวินัยพึงทราบดวย อาบัติ การตองอาบัติ การออกจากอาบัติ | ในพระ
วินัย อาบัติ มีอาบัติ  5  หมวด | การตองอาบัติมีเพราะความไมรู ความประมาท ความเกิดขึ้นแหง
กิเลสแลละการไมเอาใจใส | การออกจากอาบัติคือ ดวยการอาศัย ไมใชทัณฑกรรม | การปลงอาบัติมี  
7  วิธี | ปฏิเทศนา | การเขาถึงผูใหสิกขาและทัณฑกรรม | การปลงอาบัติ เพราะไมรูสิกขาบทอันควร
รูโดยปริยาย การบอกคืนสิกขาบทโดยหมูสงฆอันพรอมเพียง | การหมุนไปรอบแหงพื้นฐานอันเปน
อาบัติแหงความเปนสาธารณะของการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะแหงสตรีและบุรุษของภิกษุและภิกษุณี 
| การพิจาณาถึงส่ิงที่มีมาแลว เปนความพิเศษแหงการพิจารณาดวยอาการแหงอุทานธรรม | การออก
จากอาบัติตามธรรมมีดวยความเห็นอันเปนจริง เพราะการครอบครองธรรมในภาวะแหงการเกิดขึ้น
ของอาบัติเล็กนอย | อีกประการหนึ่ง พึงทราบวาวินัยโดยอรรถแลวมี  4  ประการ | สิกขาถูกรูโดย
บุคคลหลังจากรูแลว | จากความรูพระศาสนายังหมูสงฆใหประชุมในเพราะความผิดของบุคคลอัน
ยกขึ้นแลว จึงบัญญัติสิกขาบท | วิภาคะคือ จากการจําแนกที่ซ่ึงยกขึ้นแสดงในสิกขาบทที่บัญญัติ
แลว | การวินิจฉัยเปนอาบัติในที่นี้ไดอยางไร อนาบัติยอมมี เพราะการไมมีการทรงไว | 

 โศลกวาดวยการแสดงหาการไดซ่ึงพื้นฐานแหงความเปลี่ยนแปลง  3 โศลก | 
 5. ธรรมเปนที่ทราบวาเปนพื้นฐานอันเปนภายในและอันเปนภายนอกทั้ง 2 ประการ 

การไดโดยอรรถทั้ง 2 ประการโดยความเปน 2 ไมมีการแหงความเปน 2 ประการนั้น | 
 อรรถาธิบาย : บุคคลใดแสดงพื้นฐานแหงธรรมอันเปนไปภายในและเปนไปใน

ภายนอกมีกายเปนตน | อันเปนไมในภายนอก คือ เปนผูยึดถือ เปนสิ่งควร ยึดถือมีอัตตาคือกายเปน
ตน เพราะเหตุนั้น ตถตาจึงมี 2 ประการ | ในที่นี้การไดพื้นฐานแหงความเปน  2  ความเปนไป
ภายนอกและภายในโดยอรรถแหงความเปน  2  ตามลําดับ | ถาวาบุคคลยอมเห็นความแตกตางแหง
อรรถอันควรยึดถือจากอรรถแหงผูยึดถือและอรรถแหงผูยึดถือจากอรรถแหงส่ิงที่ควรยึดถือ , อีก
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ประการหนึ่ง พึงทราบการไดความเปนตถตาแหงความเปนไปในภายในและความเปนไปภายนอก
อันเปน  2  ทั้งหมดนั้นไมมีการไดจากความเปน  2  เพียงดังการบรรลุความเปน  2 | 

 6. โดยการสรางความคิด เพราะการทรงไวซ่ึงความที่แหงอรรถอันกลาวถึงแลวเปนสิ่ง
เล่ือมใส เมื่อการปรากฏของอรรถ เพราะเปนแตการกลาวและเพราะเปนที่ตั้งในเพราะชื่อโดยใจ | 

 7. การไดพื้นฐานแหงธรรมพึงมี เพราะความรูมีอยาง 3 และเพราะการฟงเปนตน การได
พื้นฐานอันมี 3 ประการ เปนสิ่งที่กลาวถึงมากอนแลว เปนสิ่งที่อาศัยพรอมแลวในที่นี้ | 

 อรรถาธิบาย : อีกประการหนึ่ง การไดพื้นฐานแหงธรรมยอมมีไดดวยความรูทั้ง 3 
ประการ คือ ความรูอันสําเร็จดวยการฟง การคิด และการทําใหเจริญขึ้น | โดยการสรางความคิด 
เพราะการทรงไวซ่ึงความที่แหงอรรถอันกลาวถึงแลวเปนส่ิงเล่ือมใสดวยใจอันตั้งมั่นแลว | การได
นั้นดวยความรูอันสําเร็จดวยการฟงโดยการสรางความคิดกลาวคือ ดวยการหลอกลวง | อันเลื่อมใส
คือ อธิมุกติอันเที่ยงแท | การทรงไวคือ การเลือกเฟน | การไดนั้นดวยความรูอันสําเร็จดวยการคิด 
เพราะการเลือกเฟนการเกิดขึ้นแหงอรรถ | ถาวาบุคคลเห็นวาการปรากฏแหงอรรถอันสมควรแกการ
สรางทางความคิด ยอมไมมีการไดพื้นฐานอันมี  2  ตามที่กลาวมาแลว เพราะการสรางความคิดอยาง
อ่ืน | การไดนั้นดวยความรูอันสําเร็จดวยการทําใหมีขึ้น เพราะการตั้งอยูในชื่อแหงจิต พึงทราบวาใน
การไดพื้นฐานอันมีความเปน 2 อันกลาวแลวจากการบรรลุความเปน 2 | ดังนั้น การไดพื้นฐานอันมี 
3 ประการ ตามที่กลาวแลวในตอนกอน พึงทราบวาเปนการอาศัยพรอมซึ่งพื้นฐานแหงธรรม | 

 โศลกวาดวยการแสวงหาการกระทําไวในใจ 5 โศลก 
 8. ธาตุ 3 ประการ การกระทํากิจที่พึงทํา พื้นฐานแหงความทุกข เปนอยางอื่น การอยู

อาศัยในอธิมุกติและการทําความพอใจก็เปนอยางอื่น | 
 9. พื้นฐานอันต่ําทรามและสมบูรณ ความมี 2 ความเปนไปกับการสรางความคิดและ

ความไมมีการสรางความคิด การประกอบพรอมดวยความรู และความมีตนเขาไปนั่งใกลโยคะ | 
 10. นี้เปนพื้นฐานผสมและเปนพื้นฐานอันแตกตาง อันมี 5 ประการและมี 7 ประการ

ดวย ความรูมี 5 ประการ | 
 11. การเขาถึงการเจริญขึ้นแหงอาการ 4 ประการ จาก 37 ประการ สวภาวะแหงความ

เปน 2 ของหนทาง ความยินดีในความเปน 2 นั้น เปนสิ่งที่เปดวาง | 
 12. ความเปนสิ่งสามารถทดสอบได ความเปนไปในอํานาจ การมีอํานาจเต็ม ความเปน

ใหญอันไพบูลย นี้เปนที่ทราบกันวาความเปนใหญในสิ่งทั้งปวงนี้เปนการกระทําไวในใจแหงโยคี
ทั้งหลาย 

 อรรถาธิบาย : การกระทําไวในใจมี 18 วิธี | ความเที่ยงแทโดยธาตุ การกระทํากิจที่ควร
ทํา การแบงแยกโดยพื้นฐาน การอาศัยอยูในอธิมุกติ การเกิดขึ้นแหงฉันทะ การอาศัยสมาธิ การ
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ประกอบพรอมดวยความรู พื้นฐานอันผสม พื้นฐานอันแตกตาง ความเที่ยงแทแหงความรูรอบ การ
เขาถึงอาการแหงภาวนา สวภาวะ มรรคคือสมถะและวิปสสนา การทําไวในใจดวยการสรรเสริญ 
ความเปนสิ่งเปดวาง การกระทําทางใจอันสามารถทดสอบได การกระทําทางใจอันเปนไปในอํานาจ 
การกระทําทางใจอันมีอํานาจเต็ม และการกระทําทางใจอันไพบูลย | ในบรรดา การกระทําทางใจ  
18  วิธีนั้น ความเที่ยงแทโดยธาตุ คือ ความเที่ยงแทแหงโคตรของสาวกเปนตน | การทํากิจที่ควรทํา
คือ การเลี้ยงดูและสัมภาระ | การแยกโดยพื้นฐานคือ พื้นฐานแหงคฤหัสถอันสัมพันธหรือพื้นฐาน
แหงบรรพชิตอันไมสัมพันธ | การอาศัยอยูในอธิมุกติคือ การไปพรอมดวยพุทธานุสสติ (สหคตดวย
พุทธานุสสติ) | การเกิดแหงฉันทะคือสหคตดวยความเชื่อมั่นในบุคคลอื่น | การอาศัยสมาธิคือ 
สหคตดวยสมาธิอันมีมูลโดยรอบและสหคตวิตก วิจาร อวิตก อวิจาร และสักแตวามีอวิตก อวิจาร | 
การประกอบพรอมดวยความรู คือ สหคตดวยอุปนิษัทแหงโยคะ อีกประการหนึ่ง อันสําเร็จดวยการ
ฟงและสําเร็จดวยการภาวนา ตามลําดับ | พื้นฐานอันผสมคือ พื้นฐานอันแตกตางคือ พื้นฐานแหงชื่อ 
พื้นฐานแหงบท พื้นฐานแหงพยัญชนะ พื้นฐานแหงบุคคลไนราตมยะ พื้นฐานแหงธรรมไนราตมยะ 
พื้นฐานแหงรูปธรรม และพื้นฐานแหงอรูปธรรม 7 ประการ ในพื้นฐานอันแตกตางนั้น พื้นฐานแหง
รูปธรรมคือ พื้นฐานแหงกาย | พื้นฐานแหงอรูปธรรมคือ พื้นฐานแหงเวทนา จิต ธรรม | ความเที่ยง
แทแหงความรูรอบคือ ในวัตถุอันควรรูรอบ ในอรรถอันควรรูรอบ ในผลแหงความรูรอบของ
ความรูรอบ และในความรูทั่ว | ในที่นี้วัตถุอันควรรูรอบคือ ทุกข อรรถที่ควรรูรอบคือ ความไมเที่ยง 
เปนทุกข ความเปนศูนย (วาง) และความไมมีตัวตน | ความรูรอบคือ มรรค | ผลแหงความรูรอบคือ 
วิมุตติ | ความรูทั่วในสิ่งนั้นคือ วิมุตติญาณทรรศนะ | การเขาถึงอาการแหงภาวนาคือ ภาวนาอันมี
อาการ  4  และภาวนาอันมีอาการ  7 | ในสติปฏฐานคือ อสุภาการภาวนา ทุกขาการภาวนา อนิจจา
การภาวนา และอนัตตาการภาวนา | ในสัมมัปปธานคือ ภาวนาอันมีอาการคือการไดเฉพาะ ภาวนา
อันมีอาการคือการไมเสพ ภาวนาอันมีอาการคือ การตัดขาดและภาวนาอันมีอาการคือความเปนส่ิง
ตรงกันขาม | ภาวนาอันมีการกระทําทางใจอันปฏิปกษกับสันโดษมีเมื่อใด ฉันทะยอมเกิดขึ้นเมื่อนั้น 
| เมื่อใดมีภาวนาอันมีการกระทําในใจอันเปนปฏิปกษแกการไมมีความสงสัย บุคคลยอมสืบตอ ยอม
ปรารภความเพียรตามลําดับ | เมื่อใดมีภาวนาอันมีอาการไมเปนปฏิปกษอุทธติ บุคคลยอมถือเอา
เฉพาะซึ่งจิต | เมื่อใดมีภาวนาอันมีอาการคือสมาธิอันเปนปฏิปกษตอความละอาย เมื่อนั้นบุคคลยอม
ถืออาจิต | พึงทราบสิ่งเหลานี้ในอิทธิบาท 4 ตามลําดับ | ภาวนาอันมีอาการ คือปจจัยแหงโลกุตต
รสมบัติ ภาวนาอันมีอาการแหงปจจัยและภาวนาอันมีอาการคือการไมมีอํานาจภาวนาอันมีอาการคือ
การยินดีในธรรม ภาวนาอันมีอาการคือการไมมีอํานาจ ภาวนาอันมีอาการคือ การวิจัย ในอินทรีย
แหงความตั้งมั่นแหงจิต | ส่ิงเหลานี้พึงทราบในพละ 5 อันมีอาการตรงกันขาม อันไมไดเขียนไว | 
ภาวนาอันมีอาการอันยึดถือวาเปนโพธิและภาวนาอันมีอาการคือการสอดคลอง อุตสาหะ โสมนัส 
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กรณียะ จิต ความตั้งมั่น ความสม่ําเสมอ ในโพชฌงค 7 | ภาวนาอันมีอาการคือการบรรลุอันมั่นคง 
การรักษาภูมิอันกาวขามแลว การบรรลุประโยชนบุคคลอื่น การเขาสูศีลอันนายินดีอันประเสริฐ การ
เขาไปสูการหมุนไปอันเขียนไวพรอมแลว ความพยายามในมรรคอันไดเฉพาะแลวและอันอบรม
อยางเต็มรอบแลว การยินดีในนิมิตแหงธรรม การหมุนไปรอบแหงพื้นฐานอันตั้งมั่นที่ไมมีนิมิต ใน
องคแหงมรรคทั้งหลาย | ไมมีตัวอยางใดๆ เกี่ยวกับสวภาวะแหงสมถะและวิปสสนา | การกระทํา
ทางใจดวยการสรรเสริญมี 2 ประการคือ ความยินดีตอการแบงแยกอันมีโทษและความยินดีในทิฐิ
และนิมิต | การเปดวางคือ การยึดถือโอวาทจากที่สุดแหงพระพุทธเจาและโพธิสัตวในกระแสแหง
ธรรม | การกระทําทางใจอันสามารถตรวจสอบไดมีอยูในโคจรแหงสมาธิ 5 ประการ | ความเปนสิ่ง
สามารถตรวจสอบมีลักษณะยอยอันนับได คือ มีลักษณะยอยอันพึงนับไดในชื่อบทและพยัญชนะ
ในพระสูตรทั้งหลาย | ความเปนสิ่งสามารถตรวจสอบไดมีลักษณะยอยแหงการหมุนไป ยอมมี
ลักษณะยอย 2 ประการ คือ ปริมาณและปริมาณแหงพยัญชนะและชื่อ และชื่อ และบท | ความเปน
ส่ิงตรวจสอบไดแหงลักษณะยอยอันหลอกลวง คือ หลังจากอาศัยความเปน 2 แลว ยอมมีลักษณะ
ยอยแหงการหลอกลวงแหงความเปน 2 | 

 13. ตัตวะ เปนส่ิงเวนจากความเปนสองอยูเสมอ พื้นฐานแหงความหลอกลวง ไมอาจ
อธิบายดวยส่ิงทั้งปวงอันเปนความเนิ่นชา เปนสิ่งที่รูได เปนสิ่งสมควรที่จะละเวน ชําระแลว ไมมี
มลทินเปนปกติ เปนที่ทราบกันวา ความบริสุทธิ์จากกิเลสอันเชนกับดวยอากาศ ทองและน้ํา | 

 อรรถาธิบาย : ตัตวะปราศจากความเปน 2 อยูเสมอ ปริกัลปตะ เปนสวภาวะ เพราะ
ลักษณะแหงความเปนส่ิงยึดถือไดและผูยึดถือเพราะความไมมีอยูอยางสมบูรณ | พื้นฐานแหงความ
หลอกลวงคือ ปรตันตระ เพราะมีปริกัลปตะ | ปรินิษปนนะ เปนสวภาวะอันไมอาจอธิบายไดถึง
ธรรมชาติอันเปลี่ยนแปลง | ประการที่ 1 ตัตวะเปนสิ่งที่ควรรู ประการที่ 2 เปนสิ่งที่ควรละเวน 
ประการที่ 3 เปนสิ่งบริสุทธิ์ บริสุทธิ์เพราะมลทินอันจรมาและบริสุทธิ์โดยปกติ คือบริสุทธิ์จาก
กิเลสอันเชนกับดวยอากาศ ทองและน้ําอันบริสุทธิ์โดยปกติ | เพราะวาอากาศเปนตนนั้น ไมใชส่ิง
บริสุทธิ์โดยธรรมชาติ | บุคคลไมควรกลาววาไมมีความบริสุทธิ์แหงพื้นฐานที่อันอุปกิเลสจรมา | 

 14. จริงอยู ในโลก ส่ิงอื่นใดๆ ยอมไมมีจากตัตวะนั้น แมโลกอันไมมีสวนเหลือเปนสิ่ง
อันมีพุทธอันหลง ความหลงในโลกนี้เจริญขึ้นอยางไร บุคคล เมื่อละจากความจริงโดยรอบแลวถือ
มั่นความไมจริง | 

 อรรถาธิบาย : ฟงวาธรรมธาตุจากลักษณะเชนนี้จากตัตวะนั้น | ส่ิงใดๆ อ่ืนยอมไมมีใน
โลก เพราะความยึดมั่นตอธรรมโดยความเปนธรรมดา | อรรถสวนที่เหลืออธิบายแลว 

 โศลกวาดวยการเปรียบเทียบมายากับตัตวะ 15 โศลก 
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 15. มายาถูกอธิบายโดยประการใด ปริกัลปตะอันไมจริงก็ถูกอธิบายโดยประการนั้น ผล
แหงมายาถูกอธิบายโดยประการใด การหลอกลวงอันมีความเปน 2 ก็อธิบายเหมือนอยางนั้น | 

 อรรถาธิบาย : มายา เปนการยึดถือในมนตรี มีการหลอกลวงเปนนิมิต เปนชั้นแหงไม 
เปนฉันใด พึงทราบวาปริกัลปตะ ปรตันตระ อันไมเปนจริง เปนสวภาวะ ยอมเปนฉันนั้น | ผลแหง
มายาเปนการแสดงโดยสภาวะแหงรูปรางของชาง มา ทอง เปนตนของมายานั้นอยางไรก็พึงทราบวา
ความหลอกลวงอันมี 2 อยางในปริกัลปตะอันไมจริง เปนการแสดงโดยความเปนสิ่งควรยึดถือและผู
ยึดถือเปนอาการแหงสวภาวะแหงปริกัลปตะ เปนอยางนั้น | 

 16. ภาวะนั้นในที่นี้ยอมเปนประการใด ปรมัตถะพึงทราบวาเปนเชนนั้นแตอุปลัพธิ เปน
เชนใด ความที่แหงการหมุนไปพรอมเปนจริงก็เปนเชนนั้น |  

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ภาวะนั้น เปนความมีอยูแหงความเปนชางในผลแหงมายาเปน
เชนใด พึงทราบวาปรมัตถในปรตันตระนั้น เปนความไมมีแหงลักษณะอันมี 2 ประการแหงปริกัลป
ตะก็เปนเชนนั้น | การไดรับภาวะแหงชางเปนตน แหงผลของมายานั้นเปนเชนใดการบรรลุถึงความ
เปนจริงแหงความเปนไปแหงปริกัลปตะอันไมจริง ก็เปนเชนนั้น | 

 17. ในความไมมีแหงผลของมายานั้น บุคคลยอมไดรับความหลากหลายแหงนิมิตโดย
ประการใด ในการหมุนไปแหงพื้นฐาน บุคคลยอมไดรับอรรถแหงความเปนจริงแหงปริกัลปตะอัน
ไมจริง เพราะความไมมีแหงการหลอกลวง 2 ประการโดยประการนั้น | 

 18. ในนิมิตนั้น ชาวโลกผูไมมีการหลอกลวงแลว พึงประพฤติตามความอยากโดย
ประการใด ในการหมุนไปแหงพื้นฐานนั้น บุคคลผูไมหมุนไปเชนนั้นเปนผูประพฤติตามปรารถนา
โดยประการนั้น 

 อรรถาธิบาย : ในนิมิตนั้น ชาวโลกผูไมมีการหลอกลวงแลวในทอนไมเปนตน ยอม
ประพฤติตามความอยาก ช่ือวาเปนสวตันตระโดยประการใดในการหมุนไปแหงพื้นฐาน ผูไมมีการ
หมุนไปเชนนั้น ยอมเปนผูประพฤติตามความปรารถนา ช่ือวาเปนสวตันตระ 

 19. บุคคลนั้นยอมมีอยูในที่นั้น และภาวะนั้นยอมไมมี เพราะเหตุนั้นความมีอยูและ
ความไมมีอยูจึงถูกอางถึงในมายาเปนตน | 

 อรรถาธิบาย : โศลกนี้มีอรรถอธิบายแลว | 
 20.ในที่นี้ ความมีอยู ไมใชความไมมีอยู และความไมมีอยูก็ไมใชความมีอยู ความ

แตกตางแหงความมีอยูและความไมมีอยูจึงถูกอางถึงในมายาเปนตน | 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ภาวะไมใชอภาวะ และความมีอยูแหงบุคคลฉันใด ไมมีในความ

ไมมีอยูนั้น ฉะนั้น ภาวะจึงไมมีอยู | อภาวะไมใชภาวะ เชนกัน ความไมมีอยูแหงความเปนชางเปน
ตนใด ไมมีอยูในความมีอยู ฉะนั้น อภาวะจึงไมมีอยู | ความแตกตางแหงภาวะและอภาวะทั้ง 2 
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ประการนั้น ถูกอางถึงในมายาเปนตน | เพราะวาความมีอยูบุคคลใด ยอมมีในที่นั้นเทียว ภาวะนั้น
เปนส่ิงมีอยูแหงความเปนชางเปนตน | และความมีอยูแหงความเปนชาง เปนตนใด มีอยู ภาวะนั้นก็
เปนความมีอยูแหงบุคคลเชนกัน | 

 21. การแสดงตนโดยความเปน 2 ยอมมีในที่นั้น และภาวะนั้นยอมไมมี เพราะเหตุนั้น 
ความมีอยูและความไมมีอยู จึงถูกกลาวอางในรูปเปนตน 

 อรรถาธิบาย : การแสดงตนโดยความเปน 2 ยอมมีอยูในปริกัลปตะอันไมจริงนี้ และ
ความมีอยูแหงความเปน 2 ยอมไมมี | เพราะเหตุนั้น ความมีอยูและความไมมีอยูจึงถูกกลาวอางไว
ในรูปเปนตน ในสวภาวะ (ความเปนจริง) แหงปริกัลปตะอันไมจริง | 

 22.ในที่นี้ ภาวะไมใชอภาวะ และอภาวะก็ไมใชภาวะเชนเดียวกัน ความแตกตางแหง
ภาวะและอภาวะจึงถูกอางถึงในรูปเปนตน |  

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ภาวะไมใชอภาวะ | การแสดงตัวโดยความเปน 2 ใด | คือภาวะ
และอภาวะ | ความไมมีอยูแหงความเปน 2 ใด | ความไมแตกตางแหงภาวะและอภาวะจึงถูกกลาว
อางไวในรูปเปนตน | เพราะวาภาวะที่แสดงตนโดยความเปน 2 ใดนั้น ยอมเปนภาวะแหงความเปน 
2 นั้น ดังนี้ | 

 23. บุคคลยอมกลาวอางเพื่อการปฏิเสธการหลอกลวงแหงการกลาวถึงที่เกิดและการ
กลาวคัดคานและเพื่อประโยชนแกการปฏิเสธยานโดยหีนยาน | 

 อรรถาธิบาย : การกลาวถึงความแตกตางแหงอภาวะและภาวะโดยสวนเดียวนี้ เพื่อ
ประโยชนอะไร | ตามลําดับ | เพื่อประโยชนแกการปฏิเสธการหลอกลวงแหงการกลาวถึงที่เกิดและ
การกลาวคัดคาน และเพื่อประโยชนแกการปฏิเสธเขาถึงหีนยาน | เพราะวาบุคคลเมื่อรูจักความ
เปนอภาวะแลวยอมไมกระทําการกลาวถึงที่เกิด | และเมื่อบุคคลทราบความเปนภาวะของภาวะแลว
ยอมไมกระทําการกลาวคัดคาน | และเมื่อบุคคลทราบความแตกตางนี้ ยอมไมตื่นตระหนกตอความ
มีอยู เพราะฉะนั้นยอมเดินไปโดยหีนยาน | 

 24. นิมิตแหงความลวงและความลวง พึงทราบวาเปนสิ่งรูเทานั้นรูป เพราะความไมมีอยู
ส่ิงรูเทานั้นแหงรูปในอรูป พึงมีส่ิงนอกนี้ไมพึงมี | 

 อรรถาธิบาย : ส่ิงรูเทานั้นคือนิมิตแหงความลวงของรูปใด ส่ิงนั้นพึงทราบวาเปนสิ่งรู
เทานั้นแหงรูป กลาวคือ นับวาเปนรูป | แตวาความลวงในรูปนั้นเปนสิ่งรูเทานั้นในอรูป | ความรู
เทานั้นแหงรูป เพราะความไมมี พึงมีความรูเทานั้นในอรูป | เพราะความไมมีแหงเหตุ | 

 25. ความเปน 2 แหงความลวงคือ การยึดถือรูปแหงชางคือ มายาถูกยกเปนอุทาหรณ
แลว ในที่นี้ความเปน 2 ยอมไมมีโดยประการใด บุคคลก็ไดรับเฉพาะความเปน 2 เทานั้นโดย
ประการนั้น 
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 26. ความเปน 2 แหงความลวงคือ การยึดถือภาพแหงการสะทอนกลับถูกยกเปน
อุทาหรณแลว ในที่นี้ความเปน 2 ยอมไมมีโดยประการใด บุคคลยอมไดเฉพาะความเปน 2 เทานั้น 
โดยประการนั้น 

 อรรถาธิบาย : ความเปน 2 แหงความลวง เพราะการยึดถือรูปแหงชางอันเปนมายาถูก
ยกขึ้นแลว | ส่ิงที่ควรยึดถือและผูยึดถือ คือ ความเปน 2 ยอมไมมีโดยประการใด บุคคลยอมไดความ
เปน 2 นั้น โดยประการนั้น | การกระทําไวในใจซึ่งรูปเปรียบแหงการสะทอนกลับคือ ความเปน 2 
แหงความลวงคือ ผูยึดถือถูกยกเปนอุทาหรณแลว เหมือนตอนกอน | 

 27. ความแตกตางแหงภาวะและอภาวะมีก็เพราะภาวะเชนนั้น และอภาวะเชนนั้น สัต 
อสัต การปรากฏแหงมายา ธรรม คือ ลักษณะแหงความจริง | 

 อรรถาธิบาย : ธรรมเหลาใด เปนลักษณะแหงความลวง เปนสวภาวะอันตรงกันขาม 
ธรรมเหลานั้น เปนสัต อสัต อุปมาดวยมายา | เพราะเหตุไร | เพราะความเปนปริกัลปตะอันไมเปน
จริงเพราะความไมมีอยูจริงอันเชนนั้น | สัต อสัต มายาอันมีลักษณะเชนนี้ มีอุปมาดังมายา เพราะ
ความแตกตางแหงภาวะและอภาวะ | 

 28. อภาวะมีเพราะอภาวะเชนนั้น อภาวะเชนนั้นมีเพราะลักษณะเชนนั้นธรรมที่ทาน
เปรียบดวยมายา ที่ทานแสดงแลวเปนปฏิปกษตอกัน | 

 อรรถาธิบาย : ธรรมที่เปนปฏิปกษเหลาใดที่พระพุทธเจาแสดงแลวดวยสติปฏฐาน 
ธรรมเหลานั้นไมมีลักษณะเปนมายาอันทานแสดงแลว | เพราะเหตุไร | เพราะไมถูกยึดถือโดยคน
พาล เพราะความไมมีอยูเชนนั้น | ทานแสดงโดยประการใด เพราะอภาวะโดยประการนั้น | การ
เกิดขึ้นแหงครรภ การคลอดการเกิด การออกบวชและการบรรลุธรรมที่พระพุทธเจาทําใหปรากฏ
แลวโดยประการใด เพราะความไมมีโดยประการนั้น | ความไมมีลักษณะเมื่อมีอยูยอมส้ินไป เพราะ
เหตุนั้นจึงมีมายาเปนอุปมา | 

 29. เชนกันกับราชาแหงมายาที่ถูกทําใหแพพายดวยราชาแหงมายาอื่น บุคคลเหลาใด
เห็นธรรมทั้งปวง บุคคลเหลานั้นไมมีมารเปนผูเกิดแตพระชินเจา | 

 อรรถาธิบาย : ธรรมเหลาใด มีความเปนปฏิปกษ ธรรมเหลานั้น มีสถานะเปนราชาแหง
มายา เพราะเปนใหญในการกําจัดเสียซ่ึงกิเลส | ธรรมอันเปนความเศราหมองเหลาใด ธรรมเหลานั้น
มีสถานะเปนราชา เพราะเปนใหญในการถอนเสียซ่ึงกิเลส | เพราะเหตุนั้นมายาถูกธรรมที่เปน
ปฏิปกษเหลานั้นทําใหกิเลสพายแพ เหมือนพระราชาถูกทําใหแพโดยราชา | เพราะความรูนั้นพระ
โพธิสัตวจึงเปนผูไมมีมารในทั้ง 2 ฝาย | 

 โศลกวาดวยอรรถแหงการเปรียบเทียบ (อุปมา) 
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 30. เปนเชนกับมายา ความฝน พยับแดด รูปภาพ อุปมาดวยเงาเสียงสะทอน เปนเชนกับ
ดวยเงาจันทรในน้ําที่มองเห็นได เสมอดวยการเนรมิต 6 6 2 และ 6 อีกจากความเปน 2 และ 3 โดย
แตละ 1 แตละ 1 นี้คือสังสการอันพระพุทธเจาอธิบายในที่นั้นๆ ดวยความรูแลวอันสูงสุด 

 อรรถาธิบาย : พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ธรรมทั้งหลายมีมายาเปนอุปมาจนถึงมีการ
นิรมาณเปนอุปมา ดังนี้ | ธรรมที่มีมายาเปนอุปมา คือ อายตนะภายใน 6 | เพราะเหตุผลวาในอัตตะ
และชีวะอันไมเปนจริง | มีความฝนเปนอุปมา คือ อายตนะภายนอก 6 เพราะความที่เปนวัตถุอันถูก
ใชสอย | อุปมาดวยพยับแดด คือ ธรรม 2 อยางไดแก จิตและเจตสิก เพราะกระทําความลวง | อุปมา
ดวยภาพพิมพ คือ อายตนะภายใน 6 อีกครั้ง เพราะเปนรูปภาพแหงบุรพกรรม | อุปมาดวยเงา คือ 
อายตนะภายนอก เพราะเปนเหมือนเงาของอายตนะภายใน เพราะเปนสมบัติอันเปนใหญ | 6 ถูกรับรู
วาเปน 2 ,6 แหงการถูกรูวาเปน 2 | อุปมาดวยเสียงสะทอน คือ เทศนาธรรม | อุปมาดวยเงาจันทรใน
น้ํา คือ ธรรมอันอาศัยสมาธิ เพราะความบริสุทธิ์จากสถานที่แหงสมาธิ | อุปมาดวยการเนรมิต เพราะ
ประกอบดวยการกระทําอันไมเศราหมองในการยึดถือการเกิดขึ้นในภพอันคิดดีแลว | 

 โศลกวาดวยการแสวงหาสิ่งที่รูได 
 31. มโนภาพอันไมมีจริงไมใชส่ิงที่มีจริง และไมใชส่ิงที่ไมมีจริง และไมใชมโนภาพ 

มโนภาพอันไมมีไมใชไมมีและไมใชมโนภาพสิ่งที่รูไดทั้งปวงถูกกลาวอางดวยส่ิงเหลานี้ 
 อรรถาธิบาย : มโนภาพอันไมมีจริง เปนมโนภาพอันไมเอื้อตอความรูอันเปนโลกุตตระ

นั้นไมใชมีจริง ไมใชไมมีจริง เพราะการเอื้อนั้นไมไดเปนสวนแหงการแทงตลอด | ตถตาแหงความ
ไมมีมโนภาพ คือ ความรูอันเปนโลกุตตระ | มโนภาพอันไมมี ไมใชไมมีและไมใชมโนภาพ ความรู
อันเปนโลกิยะถูกรับรูกอนความรูอันเปนโลกุตตระ | ส่ิงที่รูไดทั้งปวงมีเพียงเทานั้น | 

 ความเปน 2 แหงโศลกวาดวยการแสวงหาการตัดเสียซ่ึงกิเลส | 
 32. การปรากฏมี 2 เพราะธาตุของตนเปนการหมุนไปแหงอวิทยาและกิเลส การสราง

ความคิด ยอมเปนไป เพราะการเวนจากทรัพยทั้ง 2 | 
 อรรถาธิบาย : ธาตุของตน คือ องคแหงความมีอยูจากอาลยวิญญาณ จากพีชะของตน | 

การปรากฏโดยความเปน 2 คือ การปรากฏวาเปนสิ่งควรยึดถือและผูยึดถือ | การหมุนไปพรอมกับอ
วิทยาและกิเลส เพราะการปรากฏดวยความเปน 2 นั้น มีอยูดวยการเปนไปแหงอวิทยาและกิเลส | 
การเวนจากทรัพยทั้ง 2 ประการ ปราศจากการเปนสิ่งยึดถือและผูยึดถือ | กิเลสอันบุคคลพึงแสวงหา
ดวยประการอยางนี้ | 

 33.บุคคลผูไดรับความพิเศษแหงพื้นฐาน เพราะโยคะตั้งมั่นในธาตุของตน ไมมีความ
ปรากฏโดยความเปน 2 ยอมเปนไปเหมือนกับหนังและเหล็ก | 
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 อรรถาธิบาย : บุคคลผูไดรับความพิเศษแหงพื้นฐาน คือ การไดรับพื้นฐานแหงธรรม
ตามที่กลาวมาแลว | เพราะโยคะตั้งมั่นในธาตุของตนคือ ตถตาแหงวิกัลปะของธาตุของตน ตั้งมัน่ใน
ที่นี้โดยใจเพราะตั้งมั่นในชื่อ | โยคะ คือ ความพยายาม | วิกัลปปะอันปรากฏโดยความเปน 2 ยอม
เปนไปโดยภาวนามรรคแหงการหมุนไป | เหมือนกับหนังและเหล็ก | หนังเปนของออนเพราะมี
ความแข็งไปปราศแลว เหล็กอันไฟเผาไหมแลวยอมกลายเปนของตรง | ใจยอมเปนไปในการได
ปญญาวิมุตติดวยการเจริญสมถะและวิปสสนา และการปรากฏโดยความเปน 2 อันเปนความลวง 
ยอมไมเปนไป | นี้พึงแสวงหาการตัดขาดโดยประการอยางนี้ | 

 โศลกวาดวยการแสวงหาสิ่งที่เปนความรูเทานั้น 
 34. จิตอันมีการปรากฏโดยความเปน 2 พึงทราบการปรากฏเพราะราคะเปนตน เหมือน

เชนนั้น การปรากฏเพราะศรัทธา ธรรมอันอื่นอีกที่เศราหมองและเปนกุศลยอมไมมี | 
 อรรถาธิบาย : บุคคลพึงทราบการสะทอนกลับโดยความเปน 2 นั้นเพียงจิตเทานั้น คือ 

การสะทอนกลับโดยสิ่งควรยึดถือ และการสะทอนกลับโดยความเปนผูถือ | พึงทราบวาการปรากฏ
แหงความเศราหมองมีราคะเปนตนก็เชนกัน | หรือการปรากฏแหงกุศลธรรมมีศรัทธาเปนตน | แตวา
การปรากฏนั้น ธรรมอันเศราหมองมีราคะเปนลักษณะหรือกุศลธรรมมีศรัทธาเปนลักษณะอันอื่น
อีกยอมไมมี | 

 35. ลักษณะแหงความเปน 2 อ่ืนจากการปรากฏโดยความเปน 2 นั้น ยอมไมมีฉันใด จิต
อันปรากฏอยางวิจิตรอันอาการอันวิจิตรยอมเปนไปฉันนั้น | 

 อรรถาธิบาย : ภาวะและอภาวะอันปรากฏนั้นไมพึงคิดวาเปนธรรม | ในที่นี้จิตเทานั้น 
เปนจิตเทานั้นแหงวัตถุ ยอมเปนไป | การปรากฏแหงราคะหรือการปรากฏแหงความเศราโศก หรือ
การปรากฏแหงธรรมอันอื่นอีก โดยปริยาย | อาการอันวิจิตร คือ อาการแหงศรัทธาอันเปนคูกัน | 
ภาวะและอภาวะแหงการปรากฏมีในใจความมั่นคงแหงกิเลสและศรัทธา | การปรากฏนั้นแหงธรรม
อันเศราหมองและอันเปนกุศลยอมไมมี เพราะการปรากฏแหงลักษณะนั้น โดยสวนเดียว | 

 โศลกวาดวยการแสวงหาลักษณะ 8 โศลก | อุเทศดวยโศลก 1 สวนที่เหลือเปนการ
ยกตัวอยาง |  

 36. ความมีลักษณะ ลักษณะ ประเภทแหงลักษณะอันพระสัมมาสัมพุทธเจาประการ 
อรรถแหงการอนุเคราะหแลวแกสัตวทั้งหลาย 

 นี้เปนโศลกอุเทศ 
 37. จิตที่เปนไปกับทิฐิและการทําความเพียรในจิตนั้น ความมีลักษณะโดยยอไมมี

ประมาณโดยประเภท | 
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 อรรถาธิบาย : จิต วิญญาณ และรูป | ธรรมอันประกอบดวยจิตอันมีทิฐิ | ธรรมอัน
ประกอบพรอมดวยจิตอันมีความเพียร | ความเที่ยงแทแหงความรูเทานั้น อันไมปรุงแตงอันเชนกับ
ดวยอากาศเปนตนเปนการหมุนไปอันเชนนั้น | โดยยอความมีลักษณะ 5 ประการอันไมมีประมาณ
โดยประเภท |  

 38. นิมิตแหงการรูอรรถอันเปลงออกมา วาสนา เพราะฉะนั้น การเขาใจชัดอรรถเปน
ลักษณะแหงปริกัลปตะ | 

 อรรถาธิบาย : ลักษณะมี 3 ประการ โดยยอ คือ ลักษณะแหงปริกัลปตะเปนตน | ในที่นี้ 
ลักษณะแหงปริกัลปตะมี 3 ประการคือ นิมิตแหงความเขาใจอรรถแหงการเปลงคําพูด วาสนาแหง
คําพูดที่เปลงออกมานั้น และเขาใจความหมายจากวาสนานั้นดวยความเขาใจชัดตอคําที่เปลงออกมา
นั้น แมเวนจากกุศล | การเขาใจอรรถแหงคําสนทนาในที่นั้น คือ การเขาใจอรรถแหงการเปลง
ถอยคํา | นิมิตนั้นอันเปนพื้นฐานนั้นเปนปริกัลปตะ วาสนาจากเหตุนั้นลักษณะแหงปริกัลปตะทั้ง 2 
ถูกอภิปรายแลว | 

 39. อรรถแหงชื่อและความแจมชัดในอรรถในชื่อ นิมิตแหงความลวงอันไมจริง เปน
ลักษณะแหงปริกัลปตะ | 

 อรรถาธิบาย : อรรถอันมีปริยายอื่นอีกและอรรถแหงชื่อเปนส่ิงแจมชัดในชื่อแหงอรรถ
และความแจมชัดในอรรถแหงชื่อ | ถาวาอรรถแหงชื่อแจมชัดหรืออรรถอันเปนพื้นฐานแหงปริกัลป
ตะอันไมมีอยูจริง นี้เปนลักษณะแหงปริกัลปตะ เพราะวาส่ิงที่หลอกลวงไดพึงทราบวาเปนเพียงชื่อ
ของอรรถ | 

 40. การปรากฏอันมี 3 ประการและโดย 3 วิธี ลักษณะแหงสิ่งที่ควรยึดถือและผูยึดถือ        
ปริกัลปตะอันไมมีจริง เปนลักษณะแหงปรตันตระ | 

 อรรถาธิบาย : การปรากฏอันมี 3 ประการ โดย 3 วิธี คือ การปรากฏอันมี 3 ประการ 
โดย 3 วิธี | ในที่นี้ การปรากฏอันมี 3 ประการ การปรากฏแหงบท การปรากฏแหงอรรถ และการ
ปรากฏแหงรางกาย | อีกประการหนึ่ง การปรากฏโดย 3 วิธี คือ การปรากฏแหงใจ การยกขึ้น และ
การหลอกลวง | ใจเปนสิ่งเศราหมองตลอดเวลา | การยกขึ้น คือ วิญญาณทางกาย 5 | การหลอกลวง 
คือ มโนวิญญาณ | การปรากฏ 3 อยางแรกเปนลักษณะแหงสิ่งที่ควรยึดถือ | การปรากฏ 3 ประการ
หลังเปนลักษณะของผูยึดถือ | ปริกัลปตะอันไมมีอยูจริงเชนนี้แหละเปนลักษณะแหงปรตันตระ | 

 41.ความเปนอภาวะและภาวะ ความเสมอกันแหงภาวะและอภาวะ ความไมสงบและ
ความสงบ และการไมหลอกลวงเปนลักษณะแหงปรินิษปนนะ | 

 อรรถาธิบาย : ลักษณะแหงปรินิษปนนะ คือ ตถตาและความเปนอภาวะและความเปน
ภาวะแหงปริกัลปตะ แหงธรรมทั้งปวง เพราะความเปนภาวะดวยความเปนภาวะนั้น | ความเสมอกนั
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แหงภาวะและอภาวะ เพราะความไมแตกตางแหงภาวะและอภาวะนั้น | ความไมสงบ เพราะ
อุปกิเลสอันจรมาความสงบ เพราะความบริสุทธิ์โดยปกติ | การไมหลอกลวง เพราะการมีโคจรอัน
ไมหลอกลวง เพราะไมมีธรรมเปนเครื่องเนิ่นชา | ลักษณะอันมี 3 ประการ ลักษณะแหงตนอันแสดง
แลวแหงตถตา และลักษณะแหงการกําจัดกิเลส ลักษณะอันไมหลอกลวง | ลักษณะทั้ง 3 อันกลาว
แลว | 

 42. พื้นฐานแหงธรรมเปนเครื่องออก โยนิโสมนสิการ การตั้งมั่นในธาตุแหงจิตและการ
เห็นอรรถแหงสัตและอสัต | 

 อรรถาธิบาย : ลักษณะมี 5 ประการ ในโยคภูมิ | อาธาระ อาธานะ อาทรฺศ อาโลกะ และ
อาศฺรย | ในที่นี้อาธาระคือ ธรรมเปนเครื่องออกอันเปนที่บรรลุที่พระพุทธเจาแสดงแลว คือ ธรรม
เปนเครื่องออกเพื่อการบรรลุ | อาธานะ คือ โยนิโสมนสิการ| อาทรฺศ คือ คือสถานที่ในธาตุแหงจิต
อีกอยางสมาธิอันตั้งมั่นอันกลาวมากอนแลว | อาโลกะ คือ ทรรศนะแหงอรรถแหงความเปนสัต 
อสัต ปญญาอันเปนโลกุตตระ สัต และอสัต เปนเชนกับที่มองเห็นความเปนสัต และ อสัตนั้น |
อาศฺรย คือ การหมุนไปแหงพื้นฐาน | 

 43. การบรรลุความเสมออันเปนโคตรแหงอารยะ อันไมมีมลทิน อันเสมอ อันวิเศษ อัน
ไมมีความพรองและเกิน เปนลักษณะที่ทราบกันแลว | 

 อรรถาธิบาย : การบรรลุความเปนผูเสมอในโคตรแหงผูประเสริฐในธาตุอันไมมีอาสวะ 
ดวยผูประเสริฐเหลาอ่ืน | อันไมมีมลทิน เปนโคตรแหงผูประเสริฐแหงพระพุทธเจา | เสมอดวย
ความเสมออันวิมุตติดวยพระสาวก พระปจเจกพุทธเจาและพระพุทธเจา | วิเศษดวยความวิเศษ 5 
ประการ | ดวยความวิเศษอันบริสุทธิ์ เพราะบริสุทธิ์ดวยวาสนาและกิเลส | ดวยความวิเศษอัน
บริสุทธิ์ เพราะบริสุทธิ์รอบ เพราะความบริสุทธิ์แหงเกษตร | ดวยความวิเศษแหงกาย เพราะ
ธรรมกาย | ดวยความวิเศษแหงการเสวย เพราะความเปนไปแหงการเสวยธรรมอันไมตัดขาดใน
มณฑลแหงบริษัท | ดวยความวิเศษแหงกรรม คือ เพราะการอธิษฐานการกระทําเพื่อประโยชนแก
สัตว ดวยการนิรมิตการอยูในดุสิตภพ | ไมมีความพรอง ไมมีความมากเกินในการดับสวนกิเลส นี้
เปนลักษณะแหงโยคภูมิ 5 อยาง | เพราะวานี้เปนความมีลักษณะ ลักษณะ และแสดงลักษณะ | 

 โศลกวาดวยการแสวงหาการหลุดพน 6 โศลก 
 44. การหมุนไปแหงบท อรรถ รางกาย และการปรากฏอันไมมีอาสวะในการหมุนไป

แหงพีชะของธาตุ นั้นเปนพื้นฐานอันไปในที่ทั้งปวง | 
 อรรถาธิบาย : การหมุนไปแหงพีชะ นั้นคือการหมุนไปแหงอาลยวิญญาณ | การหมนุไป

แหงวิญญาณ คือ การหลุดพนจากธาตุอันไมมีอาสวะ | นั้นเปนพื้นที่อันไปไดในที่ทั้งปวง คือ ไปได
ในสาวก ปจเจกพุทธเจา และพระพุทธเจา | 
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 45. ความมีอํานาจ 4 ประการ การหมุนไปแหงใจ และผูยึดถือในความไมแตกตางแหง
ความแตกตาง ในเกษตร ในความรูและในกรรม | 

 อรรถาธิบาย : การหมุนไปแหงใจ ผูยึดถือ และความไมแตกตาง คืออรรถแหงการหมุน
ไป | ความมีอํานาจมี 4 ประการ ในความไมแตกตาง ในเกษตร ในความรู และในกรรม ตามลําดับ | 

 46. ในภูมิ 3 อันไมเคล่ือนไหวเปนตน ความมีอํานาจมี 4 ประการ ในภูมิ 1 มี 2 และ
ความอํานาจเปนที่ทราบเปนไปในภูมิ 1 อ่ืน ๆ อีก | 

 อรรถาธิบาย : พึงทราบวาความมีอํานาจมี 4 ประการ ในภูมิ 3 มีการไมเคล่ือนไหวเปน
ตน |ความมีอํานาจ 2 ประการอยูในภูมิอันไมเคลื่อนไหวภูมิที่ 1 | เพราะความที่สังสการไมมีความ
แตกตางในความไมมีความแตกตาง | ในเกษตร เพราะการทําใหพุทธเกษตรบริสุทธิ์ | ความมีอํานาจ
อันเปนไปในภูมิแตละหนึ่ง ๆ อ่ืนอีก ความมีอํานาจในความเปนผูมีความคิดดี และความมีอํานาจใน
ความรู เพราะการไดรับความวิเศษที่จัดแจงแลว | ในเมฆแหงธรรมเปนกรรมแหงการกระทําใน
อภิญญา อันไมมีอุปสรรค | 

 47. ผูมีปญญารูความไมมีตัวตนอันมี 2 ประการ อันเปนไปในภพและรูความเสมอ ยอม
เขาไปสูความเปนตัตวะในที่นี้ จากที่นั้นผูมีปญญายอมไมเคล่ือนไหวการหลุดพนอันไมมีการไป
ของการไดรับอันยิ่งยอด | 

 อรรถาธิบาย : การบรรยายแหงการหลุดพน อีกประการหนึ่ง | พระโพธิสัตวรูจักความ
ไมมีตัวตนอันมี 2 ประการอันเปนไปในภพ 3 และทราบวาสิ่งนั้นอันเสมอกัน ความไมมีตัวตนอันมี 
2 ประการ เพราะการไมมีแหงบุคคลอันเปนปริกัลปตะ และเพราะความไมมีแหงธรรมอันเปนปริ
กัลปตะ แตไมใชเพราะความไมมีโดยประการทั้งปวง | บุคคลยอมเขาถึงตัตวะจากการยึดถือซ่ึงสิ่งที่
ควรรูเทานั้น คือเปนเพียงการยึดถือเทานั้น | การหลุดพนยอมมีแกการไดรับอันเปนปรมะอันเปน
การไปปราศเพราะการไมมีแหงบุคคลและธรรม | 

 48. เมื่อสวนสําคัญมีอยูในพื้นฐานจากการรวบรวม เมื่อบุคคลเห็นสักแตวาชื่อ ยอมเห็น
สักแตวาชื่อ เมื่อเห็นเชนนั้นยอมไมเห็นโดยความเปนจริง | 

 อรรถาธิบาย : ปริยายอื่นอีก คือ พื้นฐาน ดังนั้น พื้นฐานคือการฟง เพราะการไดการ
รวบรวมอันมีในกอนโดยการรวบรวมและการเลี้ยงดู | เมื่อมีการใสไว คือ โยนิโสมนสิการ บุคคล
ยอมเห็นเพียงแตช่ืออันเวนจากอรรถสักแตวาการเปลงคําพูด | เพราะวา บุคคลยอมเห็นสักแตเพียงวา
ช่ือ คือ ช่ือวาเปนสักแตเพียงสิ่งที่ควรรู ขันธ 4 อยางอันไมมีรูป คือ การกระทําแลว เมื่อเห็นอยางนี้ 
บุคคลยอมไมเห็นในอรรถ วิชญาปติไมถูกเห็น วิมุกติไมเปนสิ่งที่บรรลุได |  

 49. จิตนั่นอันโทษประทุษรายแลว อันผูกมัดอยูดวยทรรศนะวามีตัวตน แตการหมุน
ออกยอมเปนไป เพื่อการตั้งมั่นแหงอัตตาอันยิ่งที่ทราบกันแลว 
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 อรรถาธิบาย : ประการอื่นอีก จิตนี้อันมีโทษประทุษรายแลวยอมเปนไปในการเกิด | ถูก
ผูกมัดดวยทรรศนะวามีตนคือ ยอมแสดงเหตุอันโทษประทุษราย | ถูกผูกมัดดวยทรรศนะวามีตน 2 
ประการ ดังนั้น จึงชื่อวาเปนไปกับดวยโทษประทุษราย | แตการหมุนออกเพื่อการตั้งมั่นแหงอัตตา
อันยิ่ง ดังนั้น จิตแหงจิตนั่นเทานั้น ไมมีการได พื้นฐานอันมั่นคงอื่นอีก | 

 50. เพราะความไมมีอยูดวยอัตตาของตน ความเปนของตนในสวภาวะและแหงความไม
ตั้งมั่น และความไมมีแหงผูยึดถือ เปนที่ทราบกันวาเปนความไมมีสวภาวะ | 

 อรรถาธิบาย : ความเปนของตน คือ ความไมมีแหงสวภาวะ เพราะอภาวะ เพราะความที่
ธรรมทั้งหลายไมใชส่ิงที่เหมาะสม | ความไมมีแหงสวภาวะดวยตนของตนเองไมมี อีกประการหนึ่ง 
เพราะการไมเกิดขึ้นแหงตนอันเปนของตน | พึงทราบวา ความไมมีสวภาวะ เพราะความไมตั้งมั่นอยู
ในสวภาวะ เปนขณิกภาวะ เพราะเหตุวาความไมมีสวภาวะอันมี 3 ประการ เปนการถึงความเปน 3 
แหงลักษณะอันปรุงแตง | และความไมมีสวภาวะ เพราะความไมมีแหงบุคคลผูยึดถือนั้น | เพราะ
ความไมมีแหงผูยึดถือนั้น จึงไดช่ือวา เพราะความไมมีแหงสวภาวะ | ความเปนผูยึดถือในสวภาวะ
แหงคนพาลโดยความเปนสิ่งเที่ยงแท เปนสุข และสบาย หรือโดยประการอื่นหรือโดยลักษณะแหง
ปริกัลปตะฉันใด สวภาวะยอมไมมีฉันนั้น เพราะแธนั้น ความไมมีสวภาวะจึงเปนการแสวงหาธรรม
ทั้งหลาย | 

 51. ความสําเร็จจากความไมมีสวภาวะอันเปนพื้นฐานอันยอดเยี่ยม อันไมเกิดขึ้นอีก อัน
ไมดับ อันไมไดแสดสงแลวในความถึงปริพิพพาน | 

 อรรถาธิบาย : ความสําเร็จ (สิทธิ) อันไมเกิดขึ้นและดับไปจากความไมมีสวภาวะ | ส่ิง
ใด เปนสิ่งไมมีสวภาวะ ส่ิงนั้นไมเกิดขึ้นแลว สิ่งใดไมเกิดขึ้นสิ่งนั้นยอมไมดับไป ส่ิงใดไมดับไปสิ่ง
นั้นไมสงบในเบื้องตน ส่ิงใดไมสงบในเบื้องตน ส่ิงนั้นเปนการปรินิพพานโดยปกติ ดังนั้น
ความสําเร็จจึงเปนสิ่งที่ไมเกิดขึ้นและดับไปโดยพื้นฐานอันยอดเยี่ยมและโดยความไมมีสวภาวะอัน
ยิ่ง และโดยความไมมีแหงสวภาวะ | 

 การแสวงหาความสงบแหงธรรมอันไมเกิดขึ้นอีก จบ. 
 52. ในเบื้องตน ในตัตวะ ในความเปนอื่น ในลักษณะของตน ในความเปนของตน และ

ในความเปนอ่ืน ในอภาวะ ในความเศราหมอง ในความวิเศษ ความสงบถูกเรียกวา ธรรมอันไมบัง
เกิดขึ้นอีก | 

 อรรถาธิบาย : ในธรรมอันไมบังเกิดขึ้นอีก 8 ประการ ความสงบไดช่ือวา เปนความสงบ
แหงธรรมอันไมเกิดขึ้นอีก | ในเบื้องตนแหงสังสาร | เพราะวาการเกิดขึ้นแหงธรรมนั้นยอมไมมี | 
ในความเปนเชนนั้นและในความเปนอ่ืนแหงธรรมอันมีในกาลกอน เพราะวาในสังสารการเกิดขึ้น
แหงธรรมเหลานั้นยอมไมมีธรรมเหลาใดเกิดขึ้นกอน เพราะการเกิดขึ้นดวยภาวะแหงธรรมเหลานั้น 
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| และไมมีแหงธรรมเหลาอื่น เพราะการไมเกิดขึ้นดวยประการแหงธรรมอันไมมีในกาลกอน | ใน
ลักษณะแหงตนของปริกัลปตะอันเปนสวภาวะ เพราะการเกิดขึ้นในกาลไหน ๆ ยอมไมมี | ความ
เปนของตนในการไมเกิดขึ้นแหงปรตันตระ | ในความเปนโดยประการอื่นแหงปรินิษปนนะ 
เพราะวายอมไมมีการเกิดขึ้นแหงความเปนโดยประการอื่น | ในความเศราหมองอันถูกประหารแลว 
บุคคลยอมไมประสบการเกิดขึ้นแหงความเศราหมองดวยความสิ้นไป ดวยญาณ และดวยการไดรับ
อีกตอไป | ในความวิเศษแหงธรรมกายของพระพุทธเจา เพราะการเกิดขึ้น เพราะความวิเศษแหง
ธรรมกายเหลานั้นยอมไมมี | ดวยเหตุฉะนี้ในธรรมอันไมเกิดขึ้นอีกนี้ ความสงบจึงถูกเรียกวาธรรม
อันไมบังเกิดขึ้นอีก | 

 โศลกวาดวยการแสวงหาความเปนเอกยาน 7 โศลก 
 53. ดวยความแตกตางแหงโคตรจึงมีธรรม ความไมมีตัวตน ความเปนสิ่งเสมอ การ

อาศัยอันมีอยาง 2 การเนรมิต ความกําหนดไดอันเปนเอกยาน | 
 อรรถาธิบาย : ความเปนเอกยาน เพราะความเสมอแหงธรรม ยานพึงทราบวาเพราะ

ความแตกตางแหงธรรมธาตุของพระสาวก เปนตน จึงมี | ความเปนเอกยาน เพราะความเสมอแหง
ความไมมีตัวตน ยานพึงทราบวาเพราะมีความเทาเทียมกันแหงความมีแหงอัตตาของพระสาวกเปน
ตน |ความเปนเอกยานมีเพราะความเสมอแหงวิมุตติ เพราะยานยอมถึง | ความเปนเอกยานมีเพราะ
ความแตกตางแหงโคตร | เพราะความไมมียานดวยมหายานแหงโคตรของสาวกอันไมเที่ยงแทจึงไป
ดวยมหายานนั้น | ความเปนเอกยานมีเพราะการอาศัยอันมี 2 ประการ | เพราะการอาศัยในอัตตาแหง
สรรพสัตวของพระพุทธเจาและเพราะการอาศัยในพระพุทธเจาในอัตตาเปนที่ประพฤติโพธิมีใน
กาลกอนของพระสาวกผูมีความไมเที่ยงแทแหงโคตร ดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจา เพราะการ
บรรลุอธิโมกข ดวยการไดรับประเทศอันวิเศษ เพราะการอนุเคราะหแหงพระตถาคตเจา ดังนั้น ดวย
การไดรับการอาศัยอันเปนหนึ่งความเปนเอกยานแหงพระพุทธเจาและพระสาวกจึงมี | ความเปน
เอกยานมีเพราะการนิรมาณ (เนรมิต) เหมือนดังที่กลาวไวแลววา ขาพเจาผูบําเพ็ญบารมีตลอดรอย
ไมใชหนึ่ง ปรินิพพานแลวโดยสาวกยาน ดังนี้ ในอรรถแหงเวไนยสัตวดวยการแสดงการนิรมาณ |
ความเปนเอกยานมีเพราะการกําหนดได บุคคลไมพึงไปดวยยานอื่น ซ่ึงไมมี | ความเปนแหงพุทธะ 
ช่ือวา เอกยาน พึงทราบวาในพระสูตรนั้น ๆ ความเปนเอกยานไดมีการอภิปรายดวยพระสูตรนั้น ๆ 
ดวยประการฉะนี้ ความเปน 3 แหงยานจึงไมมี | 

 อีกประการหนึ่ง ความเปนเอกยานที่อภิปรายดวยพระสูตรนั้นๆ พระพุทธจาทรงแสดงแลว | 
 54. ความเปนเอกยานอันพระพุทธเจาทรงแสดงอรรถแหงการมีความชอบใจแหงบุคคล

เดียว และเพื่อการรักษาไวซ่ึงบุคคลอื่นแหงความเปนสิ่งไมเที่ยงแท จึงมี | 
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 อรรถาธิบาย : พระสาวกเหลาใดชื่อวาไมมีความเที่ยงแทซ่ึงอรรถแหงการมีความชอบ
ใจแหงบุคคลผูเดียว | และเพื่อการทรงไวแหงอรรถของบุคคลอื่น โคตรแหงพระโพธิสัตวจึงเปน
ความไมเที่ยงแท | 

 55. พระสาวกผูไมมีความเที่ยงแท มี 2 ประเภท โดยการยึดถืออรรถแหงผูเห็นแลวและผู
ไมเห็นแลว ผูมีอรรถอันเห็นแลว ผูมีราคะไปปราศแลวและผูไมมีราคะไปปราศแลว บุคคลทั้ง 2 นี้ 
เปนผูมีความออนโยน | 

 อรรถาธิบาย : อีกประการหนึ่งพระสาวกพึงทราบวามี 2 ประเภท ผูไมมีความเที่ยงแท | 
ผูถึงอรรถอันตนเห็นแลว คือ บุคคลใดผูมีความจริงอันเห็นแลว ยอมไปโดยมหายาน ผูถึงอรรถอัน
ตนไมเห็นแลว คือ ผูมีความจริงอันไมเห็นแลวยอมไมไปโดยมหายาน | อีกประการหนึ่ง ผูมีอรรถ
อันเห็นแลว ผูมีราคะไปปราศแลว และผูมีราคะไมไปปราศแลว จากกาม | พึงทราบวาบุคคลทั้ง 2 
ประเภทนี้ เปนผูมีคติอันออนโยน | 

 ผูมีอรรถอันตนเห็นแลว 2 ประเภท ทานกลาวแลว | 
 56. และพระสาวกทั้ง 2 ประเภทนั้น เพราะการแปรไปในภพทั้งหลายแหงหนทางอัน

ประเสริฐที่ไดแลว ดวยการเกิดขึ้นพรอม ผูมีความรูรอบทั้ง 2 ดวยความแปรไปแหงความเปนสิ่งอัน
บุคคลไมพึงคิด | 

 อรรถาธิบาย : และพระสาวกผูมีอรรถอันเห็นแลวนั้นทั้ง 2 พึงเคลื่อนไปในภพทั้งหลาย
แหงหนทางอันประเสริฐอันตนไดแลว | ผูมีความเห็นโดยรอบทั้ง 2 พึงทราบโดยการเกิดขึ้นพรอม
แหงการเคลื่อนไปอันเปนสิ่งไมพึงคิด | การเกิดขึ้นในการไปแหงหนทางอันประเสริฐนั้น เปนสิง่อนั
บุคคลไมพึงคิด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววาผูเคล่ือนไปอันบุคคลไมพึงคิด | 

 57. การเกิดขึ้นพรอมในปณิธานและอํานาจเปนตน ยอมเกิดขึ้นพรอม บุคคลผูเดียว ยอม
ปฏิบัติดวยการเนรมิตจากการประกอบโยคะเพื่ออนาคามี | 

 อรรถาธิบาย : ผูหนึ่งแหงสองนั้น ยอมถือเอาการอุบัติเพราะปณิธานและอํานาจ (อํานาจ
แหงปณิธาน เปนผูไมใชมีราคะไปปราศแลว) | ผูหนึ่งยอมถือเอาดวยการเนรมิต ดวยกําลังแหงการ
ประกอบโยคะเพื่ออนาคามี | 

 58. ทั้ง 2 นั้น เปนที่ทราบวามีคติอันเคลื่อนไปโดยลําดับ เพราะความยินดีในนิรมาณ 
เพราะการประกอบในความมีอาจาระแหงจิตของตนบอยๆ | 

 อรรถาธิบาย : พระสาวกทั้ง 2 ประเภทนั้น เปนที่ทราบวามีคติอันเคลื่อนไปอยางเปน
ลําดับ เพราะความยินดีในนิรมาณ เพราะการรูเฉพาะตลอดกาลยาวนาน | เพราะการประพฤติเนื่อง ๆ 
แหงจิตของพระสาวกอันเปนของตนอันไปดวยกัน | 
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 59. บุคคลนั้น ผูมีอรรถอันไมกระทําแลว เกิดแลว ในความไมมีพุทธเจา เกิดขึ้นในอรรถ
แหงธยาน ผูมีความตองการดวยการเนรมิต อาศัยในสิ่งนั้น ยอมบรรลุโพธิอันยอดเยี่ยม | 

 อรรถาธิบาย : อีกประการหนึ่ง บุคคลใดผูมีราคะไปปราศแลว ผูมีความจริงอันเห็นแลว 
บุคคลนั้น เปนผูมีอรรถอันไมกระทําแลว เปนผูยังตองศึกษา เกิดในกาลที่วางจากพระพุทธเจาเปนผู
พรอมในธยาน เปนผูมีความตองการดวยการเนรมิต | ผูอาศัยการนิรมาณนั้น ยอมบรรลุโพธิอันยอด
เยี่ยมโดยลําดับ | พระผูมีพระภาคไดตรัสสถานะอันมี 3 ประการไวในศรีมาลาสูตรแลว | เมื่อเปน
พระสาวกแลวก็เปนพระปจเจกพุทธเจา และเปนพระพุทธเจา ดังนี้ | ในที่สุดแหงการเห็นไฟ และใน
กาลใดและในกาลกอนสถานะแหงการเห็นความสัตยจริง ในกาลวางเวนจากพระพุทธเจา การ
เกิดขึ้นเพื่อธยานอันเปนของตน ความพยายามในกายของการเกิดยอมยึดถือซ่ึงนิรมาณกาย และใน
กาลใดบุคคลยอมบรรลุโพธิอันยอดเยี่ยม |  

 โศลกวาดวยการแสวงหาสถานะแหงความรู 
 60. บุคคลไมประกอบโยคะในสถานะแหงวิทยาอันมี 5 ประการแลว ยอมไมถึงความ

เปนสัพพัญู เปนผูประเสริฐยิ่งไดอยางไร บุคคลยอมประกอบโยคะ เพื่อความรูอันเปนของตนและ
เพื่อขมและอนุเคราะหแกคนอื่นนั่นเทียว | 

 อรรถาธิบาย : สถานะแหงวิทยามี 5 ประการ | วิทยาเพื่อตนเอง วิทยาแหงเหตุ วิทยาแหง
ศัพท วิทยาแหงการวิเคราะห และวิทยาแหงสถานะทางศิลปกรรม | พระโพธิสัตวพึงแสวงหาความรู
ตามที่ทานไดแสดงไวแลวเหลานี้ | การบรรลุความรูทั้งปวง ช่ือวา ทั้งปวงเพราะไมมีความแตกตาง |
โดยความแตกตาง อีกประการหนึ่ง พระโพธิสัตวแสวงหาวิทยาแหงเหตุและวิทยาแหงศัพท เพื่อการ
ขมบุคคลอื่นผูที่ยังไมหลุดพน | แสวงหาวิทยาแหงการวิเคราะหและวิทยาแหงสถานะทางศิลปกรรม 
เพื่อตนเอง เพื่อความรูอันเปนของตน | 

โศลกวาดวยการแสวงหาการสนับสนุนธาตุ 13 โศลก | บุคคลเหลาใด บําเพ็ญบารมีเพื่อ
การเต็มรอบแหงบารมี ยอมเปนผูสนับสนุนธาตุ เปนผูกระทําไวในใจ บุคคลเหลานั้นอันทานแสดง
แลวดวยคาถาทั้งหลายเหลานี้ | 

 61. ความยินดีตอการไดเหตุ การอนุสสติถึงพื้นฐาน ความปรารถนาผลอันเปน
สาธารณะ การบรรลุโพธิ | 

 อรรถาธิบาย : อีกประการหนึ่ง เพราะการกระทําไวในใจดวยความยินดีตอการไดรับ
เหตุ จนกระทําไวในใจดวยความคลายกันแหงตนอันเลิศ | ในที่นี้ การกระทําไวในใจซึ่งความยินดี
ตอการไดรับเหตุ เปนการเริ่มตนเพียงนั้นแหละ | พระโพธิสัตวผูตั้งอยูในโคตร เห็นโคตรแหงบารมี
ในอัตตาของตนแลว การกระทําการสนับสนุนบารมีธาตุ (ธาตุแหงบารมี) ดวยความยินดีตอการได
เหตุ | พระโพธิสัตวยอมตั้งอยูในโคตรถือเอาจิตในอนุตตรสัมมาสัมโพธิแลวจึงกระทําไวในใจซึ่ง
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การอนุสสติถึงพื้นฐาน | เพราะวาพระโพธิสัตวนั้นตามเห็นโพธิจิตอันเปนพื้นฐานแหงบารมีใน
อัตตาของตนแลวจึงกระทําไวในใจอยางนี้ จักบรรลุถึงความเต็มรอบแหงบารมีเหลานั้นอันเที่ยงแท | 
เพราะวาพระโพธิสัตวยอมรูจักโพธิจิตอันเปนของเราดังนี้ | การกระทําไวในใจเพราะปรารถนาผล
อันเปนสาธารณะในการประกอบเพื่อประโยชนของตนและของคนอื่นดวยบารมีแหงโพธิจิตอัน
เกิดขึ้นแลว ผลอันเปนสาธารณะเพื่อคนอื่นแหงบารมีเหลานั้นยอมมีหรือวาอยาไดมีดังนี้เพราะการ
กระทําพรอมอันยิ่ง | เมื่อบุคคลประกอบอยูเพื่อประโยชนตน ยอมแทงตลอดซึ่งอรรถแหงตัตวะอัน
เปนอุบายแหงกิเลส ดังนั้นจึงมีการกระทําไวในใจตอการบรรลุถึงโพธิอันยอดเยี่ยม | พึงทราบอยาง
นี้ในที่ทั้งปวงโดยลําดับ | บารมีอันพระผูมีพระภาคผูพระพุทธเจาตรัสรูแลวยอมตรัสรูและจักตรัสรู
โดยประการใด ขาพเจายอมหลุดพนโดยประการนั้น นี้แหละคือการกระทําพรอมอันยิ่ง | 

 62. ความรักดวยอานุภาพแหงการตัดสินใจอันไมรูจักเหน็ดเหนื่อย 4 ประการ การ
ปฏิบัติในฝายแตกตางและเปนฝายปฏิปกษ 4 ประการ | 

 อรรถาธิบาย : การกระทําไวในใจแหงความรักดวยอานุภาพดวยความรักอันแสดง
อานุภาพ 4 ประการ อานุภาพ 4 ประการนั้น คือ การประหารฝายที่แตกตาง (วิปกษ) ความแกรอบ
แหงการรวบรวม การอนุเคราะหตนและผูอ่ืน และการใหผลแหงวิปากและผลแหงการไหลออก | 
การกระทําไวในใจซึ่งการตัดสินใจอันไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ปรารภความแกรอบแหงพุทธธรรมแหง
สัตวและตนเอง พึงบรรลุโพธิอันยอดเยี่ยม เพราะการกระทําอันยิ่งดวยการปฏิบัติเพื่อสรรพสัตว 
ดวยการปฏิบัติเพื่อทุกขทั้งปวงและดวยการตัดสินใจอันไมรูจักเหน็ดเหนื่อย | การแสดงคืนซึ่งฝาย
แตกตางแหงทานเปนตน และแหงความตระหนี่ และการอนุโมทนาในทานเปนตนของปฏิปกษ 
และการแสวงหาอันยิ่งเพื่อประโยชนแกการแสดงธรรมอันเปนใหญนั้น | การแปรไปในโพธินั้น | 

 63. ความเลื่อมใส การตอนรับ ความยินดีในทานเพื่อคนอื่น การตระเตรียม ความตั้งใจ 
การกระทําความยินดียิ่ง |  

 อรรถาธิบาย : เมื่อปรารภการเริ่มตนดวยอธิมุกติและพละแลว มีการกระทําไวในใจซึ่ง
ความเลื่อมใสในธรรมอันเปนใหญดวยบารมี | ปรารภการแสวงหาธรรมมีการกระทําไวในใจซึ่งการ
ตอนรับดวยการประกอบการนําไปเฉพาะซึ่งธรรมนั่นเทียว ดวยการยึดถือ | ปรารภเทศนาแลว มีการ
กระทําไวในใจซึ่งความยินดีในทาน เพื่อประโยชนแหงธรรมและเพื่อประกาศแกบุคคลอื่น | ปรารภ
การปฏิบัติแลว มีการกระทําไวในใจซึ่งการตระเตรียม เพราะตระเตรียมความบริบูรณแหงทานเปน
ตน | การกระทําไวในใจซึ่งความตั้งใจเพื่อการบรรลุความบริบูรณ เพื่อประโยชนแกการเริ่มตน | 
การกระทําไวในใจซึ่งความยินดียิ่งวา โอหนอ ดวยการปฏิบัติทานเปนตน ขาพเจาพึงถึงพรอมโดย
ชอบเถิดดังนี้ โดยความยินดียิ่ง | การกระทําไวในใจอันมี 3 ประการเหลานี้ อยางนี้ อันพระโพธิสัตว
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พึงประกอบตามโอวาทและคําสอน | การกระทําไวในใจซึ่งกรรมอันเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล
อันเปนอุบายนี้ เปนการกระทําไวในใจในการประกอบทานเปนตน โดยประการทั้งปวงดวยสังกัลป  

 64. ความรอนรนในการไดรับความแข็งแกรงในทานเปนตนอันมี 6 ประการ ในความ
แกรอบ เพื่อการบูชา เพื่อเสพ ดวยความกรุณา | 

 อรรถาธิบาย : การกระทําไวในใจซึ่งความรอนรนมี 4 ประการ | ในการไดรับความแขง
แกรงในทานเปนตนมี 6 ประการ ตั้งแตการใหซ่ึงทานจนกระทั่งการใหปญญา | ในศีลเปนตน มี 6 
ประการ อยางนี้ | ในความแกรอบแหงสัตวดวยการประกอบในสังคหวัตถุ ดวยบารมีทั้งหลาย | ดวย
การใหการบูชา | ดวยการบูชาดวยลาภสักการะ | สวนที่เหลือ คือ การบูชาดวยการปฏิบัติ | 

 การกระทําไวในใจซึ่งความรอนรนดวยการคบกัลยาณมิตร 5 ประเภทที่ทานแสดงซึ่ง
บารมีอันไมผิดเพี้ยน อันบุคคลพึงทราบ | การกระทําไวในใจซึ่งความกรุณา เพราะมีไมตรีดวยการ
เขาไปใกลทานอันมีประมาณ 4 | ดวยความกรุณาในสัตวทั้งหลาย ดวยการทําลายความตระหนี่เปน
ตน |ดวยความยินดีตามในสัตวทั้งหลาย ผูมาตามพรอมแลวดวยทานเปนตน | ดวยการวางเฉยและ            
อธิโมกษในสัตวผูมีกิเลส | 

 65. ความละอายในสิ่งที่ไมไดทํา ในสิ่งที่ทําเลว ความเสียใจในสิ่งที่ทําแลว ความยินดี
ในอารมณ ความไมมีมิตร การมีความคิดในการเกิดขึ้นและในการแผไป | 

 อรรถาธิบาย : การกระทําไวในใจซึ่งความละอายเพราะปรารภธรรมที่ควรละอาย 
ละอายดวยความเต็มรอบในทานเปนตน อันไมไดกระทําหรืออันกระทําแลวบกพรอง, เมื่อละอาย
อยูยอมมีความเสียใจภายหลังตอความประพฤติและอรรถแหงความเปนไป | การกระทําไวในใจซึ่ง
ความยินดี เพราะปรารภความมีปญญาในการไดเฉพาะซึ่งทาน เพราะการทรงไวซ่ึงจิตอันไมซัดสาย 
| การกระทําไวในใจซึ่งความเหน็ดเหนื่อย เพราะการกระทําอันรูพรอมแหงศัตรูในการไมรูจักเหน็ด
เหนื่อยในทานเปนตน | การกระทําไวในใจซึ่งความยินดีในการแผไป เพราะการกระทําพรอมอันยิ่ง
ซ่ึงการแผไปแหงศาสตรอันประกอบพรอมดวยบารมี | การกระทําไวในใจซึ่งการเกิดขึ้น เพราะ
ปรารภความรูในโลก เพราะการกระทําพรอมอันยิ่งซ่ึงการเกิดขึ้นพรอมแหงภาชนะในโลกแหง
ศาสตรนั้นนั่นเทียว | 

 66. ทานเปนตน ปฏิสรณะในสัมโพธิ ส่ิงไมประเสริฐเปนตน มีความเปน 2 เพราะการรู
เฉพาะซึ่งโทษและคุณ | 

 อรรถาธิบาย : การกระทําไวในใจซึ่งการถึงที่พึงจากการเปนที่พึ่งแหงทานเปนตน เพื่อ
การบรรลุโพธิ การกระทําไวในใจซึ่งการรูเฉพาะแหงผูประเสริฐ เปนตน เพราะการรูพรอมซ่ึงโทษ
และคุณแหงวิปกษ ในความตระหนี่เปนตน | 
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 67. การระลึกถึงการสะสม และการเห็นความปติในโยคะอันไมมีความแตกตาง ความ
ปรารถนาในการบรรลุถึงปจจัยแหงปญญานั้น | 

 อรรถาธิบาย : การกระทําไวในใจซึ่งความยินดีในการระลึกถึงการสะสม เพราะการเห็น
การสะสมขึ้นซึ่งสัมภาระในบุญและความรูในการสะสมทานเปนตน | การกระทําไวในใจซึ่งการ
เห็นความงดงามดวยอรรถแหงภาวะในฝายแหงโพธิ มีทานเปนตน เพราะการเห็นอรรถแหงการ
บรรลุถึงโพธิอันยิ่งใหญ | อีกประการหนึ่ง การกระทําไวในใจดวยความยินดีในโยคะอันมี 4 
ประการ | การกระทําไวในใจดวยความยินดีในโยคะ เพราะความยินดีในการประกอบสมถะและ
วิปสสนาภาวนา | การกระทําไวในใจซึ่งความยินดีในความไมมีความแตกตางดวยความยินดีใน
ความฉลาดอันเปนอุบายใหบารมีมีบริบูรณ | การกระทําไวในใจดวยความยินดีในปญญาเปนเครื่อง
ทรงไว เพราะความยินดีเปนที่ทรงไวซ่ึงอรรถแหงธรรมอันเปนใหญในบารมี | การกระทําไวในใจ
ดวยความยินดีในการบรรลุถึงปจจัย เพราะการกระทําพรอมอันยิ่งในปณิธานโดยชอบ | 

 68. การเห็นความแข็งแกรงในความตั้งมั่นแหงผูยึดถืออันไมมีอยูจริงโดยประการทั้ง 7 , 
ความอัศจรรย และความไมอัศจรรยและความรูอันมี 4 ประการดวยนั่นเทียว | 

 อรรถาธิบาย : การกระทําไวในใจซึ่งการเห็นความแข็งแกรงในความตั้งมั่นแหงผูยึดถือ
อันไมมีอยูจริงโดยประการทั้ง 7 | ผูยึดถืออันไมมีจริง มี 7 ประการ | ยึดถือส่ิงที่ไมจริงวาเปนจริง, 
ยึดถือสิ่งที่เปนโทษวาเปนคุณ ยึดถือส่ิงเปนคุณวาไมเปนคุณ ยึดถือความไมมีจริงแหงสุขอันเทียงแท
ในสังขารทั้งปวง ยึดถือความไมมีจริงแหงอัตตาในธรรมทั้งปวง ยึดถือวาความไมสงบในนิรวาณวา
เปนสิ่งไมจริง | และยอมเห็นความเปน 3 แหงศูนยตาและสมาธิโดยความเปนปฏิปกษและความเปน 
4 แหงการอุทานธรรม | การกระทําไวในใจซึ่งความรูอันมี 4 ประการในความอัศจรรย | ความรูใน
บารมี ความรูในกาลเวลา ความรูในความไมเปนฝกฝายแหงการกระทําตอบ และความรูในความไม
เปนฝกฝายแหงวิบาก | แมการกระทําไวในใจซึ่งความรูอันมี 4 ประการ ในความไมอัศจรรยเชนกัน | 
ความไมอัศจรรย 4 ประการ คือ เมื่อกาลเวลาอันยาวนานแหงบารมีเปนสิ่งประเสริฐมีอยู เพราะ
ความยึดมั่นในผลแหงความเปนพุทธเจา | และความเปน 2 ในที่นั้นมีอยู เพราะความตั้งมั่นแหงจิต
อันเสมอดวยตนและผูอ่ืน เมื่อการไดรับการบูชาดวยความแข็งแกรงอันวิเศษมีอยู ความไมเปน
ฝกฝายแหงการกระทําตอบแทนและเมื่อการไดการเสวยสรีระอันวิเศษแหงโลกทั้งปวง แมมีอยู
ความไมเปนฝกฝายแหงวิบากยอมมีเชนกัน | 

 69. ความเปนผูเสมอในสรรพสัตวและความเห็นอันยิ่งใหญ การกระทําตอบซึ่งคุณแก
บคุคลอื่น การสั่งสอนอันมี 3 ประการ อันมีระหวางออกแลว (อันเปนนิรันดร) | 

 อรรถาธิบาย : การกระทําไวในใจซึ่งความเปนผูเสมอ เพราะการกระทําพรอมอันยิ่งใน
การประพฤติสม่ําเสมอดวยทานเปนตน ในสรรพสัตว | การกระทําไวในใจซึ่งความเห็นอันยิ่งใหญ 
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เพราะการเห็นพรอมในบารมีดวยการอุปการในสรรพสัตว | การกระทําไวในใจซึ่งการคาดหวังใน
ประการอันเปนปจจัย ดวยการปะพฤติคุณมีทานเปนตน เพื่อบุคคลอื่น | การกระทําในใจซึ่งการสั่ง
สอน เพราะการสั่งสอนสัตวดวยความตั้งมั่นในโพธิสัตวภูมิและดวยการตั้งมั่นในพุทธภูมิแหงบารมี 
เพราะการคาดหวังอันมี 3 สถานะในสัตวทั้งหลาย | การกระทําไวในใจซึ่งความเปนนิรันดร เพราะ
การกระทําพรอมอันยิ่งในการทํากาละดวยทานเปนตน | 

 70. เจตนาแหงสถานะของคําพูดอันตั้งมั่นอยางประณีตของพระพุทธเจา การไมยินดี 
และความพลอยยินดีในความเจริญและความเสื่อมในสัตวทั้งหลาย | 

 อรรถาธิบาย : การกระทําไวในใจซึ่งการประกอบโดยชอบเพราะการกระทําไวในใจซึ่ง
สถานะแหงคําพูดอันตั้งมั่นอยางไมวิปริต | การกระทําไวในใจซึ่งความไมยินดีในเมื่อสัตวทั้งหลาย
เส่ือมอยูจากทานเปนตน | การกระทําไวในใจซึ่งความพลอยยินดีในเมื่อสัตวทั้งหลายเจริญอยูดวย
ทานเปนตน | 

 71. ความไมชอบใจในภาวนาอันไมเปนจริงและเปนจริงการกระทําไวในใจซึ่งการไม
อยูทับ เปนสิ่งนาปรารถนาในการพยากรณและความเที่ยงแท 

 อรรถาธิบาย : การกระทําไวในใจซึ่งความไมชอบใจในการเจริญภาวนาอันไมเปนจริง
เพื่อบารมี | การกระทําไวในใจซึ่งความยินดีเพื่อบารมีอันเปนจริง | การกระทําไวในใจซึ่งการไมถึง
ทับ เพราะการกระทําพรอมอันยิ่งดวยวินัยอันเปนฝกฝายแกความตระหนี่ | การกระทําไวในใจซึ่ง
ความปรารถนามี 2 ประการ การกระทําไวในใจซึ่งความปรารถนาในการไดรับการพยากรณความ
เต็มรอบแหงบารมีและการกระทําไวในใจซึ่งความปรารถนาในการไดรับความจริงอันเที่ยงแทแหง
บารมี | 

 72. เจตนาในการประพฤติ เปนความเห็นอันเสมอ เพราะเห็นในความตอเนื่อง และ
เพราะประพฤติในธรรมอันเลิศ เพราะทรงไวซ่ึงตนอันเลิศดวย 

 อรรถาธิบาย : การกระทําไวในใจซึ่งความประพฤติในความตอเนื่อง เพราะไปแลวใน
คติใดอันถึงแลว ดวยการกระทําความแนนอนอันเปนจริงโดยพระโพธิสัตว | การกระทําไวในใจซึ่ง
การเห็นอันเสมอแหงทานเปนตน เพอประโยชนแกการบรรลุอธิโมกษดวยการบําเพ็ญบารมีอัน
ตอเนื่องแหงผูมีตนอันยิ่งดวยพระโพธิสัตวเหลาอื่น | การกระทําไวในใจซึ่งการทรงไวซ่ึงตนอันเลิศ 
เพราะการเห็นพรอมในการมีอยูแหงความเพียรอันเปนของตน เพราะประพฤติธรรมอันเลิศคือบารมี | 

 73. การกระทําไวในใจซึ่งความดีงามเหลานี้ เปนไปเพื่อบารมี 10 มีอยูตลอดกาลทุกเมื่อ 
ยอมมีอยูในการสนับสนุนธาตุแหงพระโพธิสัตวแล | 

 อรรถาธิบาย : โศลกอันสุดทายนี้ มีเนื้อความอันทานอธิบายแลว ดวยประการฉะนี้ | 
 โศลกวาดวยความแตกตางแหงการแสวงหาธรรม 2 โศลก 
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 74. การแสวงหาอันยิ่งใหญ เปนที่ปรารถนาจากการอาศัยความสนับสนุนในนักปราชญ 
การหามและการไมหาม เปนการเสวยแหงส่ิงเหลานั้น | 

 75. ความไมมีรางกาย กายเบา กายอันบริบูรณ การเนรมิตอันมากและนอย เปนความ
ปรารถนาแหงพระโพธิสัตวทั้งหลาย | 

 อรรถาธิบาย : การแสวงหามี 13 ประการ | ดวยการสนับสนุนอธิมุกติอันฟงแลวไดช่ือ
วาการสนับสนุน | ดวยกระแสแหงปากแหงธรรมชื่อวา การอาศัย | ความยิ่งใหญแหงบุคคลผูไดจิต | 
เปนไปกับดวยการหาม เปนที่ 1 | เปนไปกับดวยการไมหาม เปนที่ 2 | เปนการเสวย เปนที่ 3 | ไมมี
กายอันสําเร็จดวยการฟงและการคิด เพราะเวนจากธรรมกาย | มีรางกายอันสําเร็จดวยการเจริญ
ภาวนา เปนภูมิแหงการประพฤติในอธิมุกติ | มีกายเบาในภูมิ 7 | มีกายบริบูรณในภูมิที่เหลือ | ในภูมิ
แหงการประพฤติอธิมุกติอันมาก | อันนอยในภูมิ 7 | การเนรมิตในภูมิที่เหลือ | 

 โศลกวาดวยการแสวงหาความมีเหตุแหงธรรม 
 76. ในรูปและอรูป ธรรมเปนเหตุแหงลักษณะ เปนความไมมีโรค เปนทรัพยสมบัติอัน

สูงสุด ดวยอภิญญาในความไมรูจักส้ินไปนั้นของนักปราชญทั้งหลาย | 
 อรรถาธิบาย : ในรูป ธรรมเปนเหตุแหงลักษณะ | ในอรูป ธรรมเปนเหตุแหงความไมมี

โรค เพราะสงบจากกิเลสและพยาธิ | เปนเหตุแหงสมบัติ เปนเหตุแหงอภิญญาและความไมรูจักสิ้น
ไปในอนุปาทิเสสนิพพาน เพราะการไมถูกขัดขวาง | เพราะเหตุนั้นทานกลาวไวแลวใน พฺรหมปริ
ปฤจฉาสูตร วา | พระโพธิสัตวประกอบดวยธรรม 4 ประการ ยอมแสวงหาซึ่งธรรม | รูวาเปนรัตนะ
ดวยอรรถคือ ไดโดยยาก รูวาเปนเภสัช เพราะอรรถคือ การสงบแหงกิเลสและพยาธิ รูวาเปนอรรถ  
เพราะอรรถคือ ไมเปนสิ่งพินาศ รูวาเปนนิรวาณ เพราะอรรถความสงบแหงทุกขทั้งปวง | เพราะวา
ลักษณะที่เปนรัตนะ เพราะการกระทําแสงสวาง เพราะเปนเหตุแหงการทําแสงสวางนั้น จึง เปนที่รู
วารัตนะคือธรรม | เพราะเปนเหตุแหงความไมมีโรคจึงเปนที่รูวา เปนเภสัช | เพราะเปนเหตุแหง
ความเพียรดวยอภิญญาจึงเปนที่รูวาเปนอรรถ | เพราะเปนเหตุแหงความไมรูจักสิ้นไป จึงเปนที่รูวา
เปนนิรวาณ ดวยอรรถแหงความไมรูจักส้ินไปและไมมีภัย | 

  
 
 
โศลกวาดวยการแสวงหาความแตกตาง 
 77. ความแตกตางอภาวะ ภาวะ การปองกันความเศราหมอง ความแตกตางแหงความ

เปนหนึ่งแหงความเปนตาง ๆ แหงตนและแหงความวิเศษ ความแตกตางแหงการเขาไปยึดมั่นใน
อรรถและนาม อันผูเกิดแตพระชินเจาพึงละเวน | 
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 อรรถาธิบาย : ความแตกตาง 10 ประการ อันพระโพธิสัตวพึงละเวน | ความแตกตางแห
งอภาวะ กลาวแลวโดยความเปนปฏิปกษ | ในปรัชญาปารมิตาสูตรนี้วา พระโพธิสัตวเปนพระ
โพธิสัตวนั่นเทียว ดังนี้ | ความแตกตางแหงภาวะ กลาวแลวโดยความเปนปฏิปกษ | ยอมไมตามเห็น
พระโพธิสัตว ดังนี้ เปนตน | ความแตกตางแหงการปองกัน กลาวแลวโดยความเปนปฏิปกษ | ไม
เปนศูนยตา ดังนี้ | ความแตกตางแหงความเปนหนึ่งกลาวแลวโดยความเปนปฏิปกษ | ความเปนศูนย
ตาใดแหงรูป รูปนั้นไมใชรูปดังนี้ | ความแตกตางแหงความเปนตาง ๆ กลาวแลวโดยความเปน
ปฏิปกษ |รูปโดยความเปนศูนยตาในที่ใดที่หนึ่งไมมี รูปนั้นแหละเปนศูนยตา ศูนยตานั่นแลเปนรูป 
ดังนี้ |ความแตกตางแหงลักษณะของตนกลาวแลวโดยความเปนปฏิปกษ | ส่ิงนี้เปนแตสักวา นาม ส่ิง
นั้นเปนรูป ดังนี้ | ความแตกตางแหงความวิเศษกลาวแลวโดยความเปนปฏิปกษ | ไมมีการเกิด ไมมี
การดับ ไมมีความเศราหมอง ไมมีความบริสุทธิ์แหงรูปดังนี้ | ความแตกตางแหงการเขาไปยึดมั่นใน
อรรถและนาม กลาวแลวโดยความเปนปฏิปกษ | นามเปนแตเพียงการสรางขึ้นดังนี้ | และลักษณะ
แหงการเขาไปยึดมั่นในอรรถและนาม กลาวแลวโดยความเปนปฏิปกษ | พระโพธิสัตวยอมไมตาม
เห็นนามทั้งปวงเหลานี้ เพราะไมตามเห็น จึงเขาไปยึดมั่น การอภิปรายความหมายแหงอรรถ            
ดังนี้แล | 

 78. ดวยประการดังนี้ มติอันงดงามถึงแลวซ่ึงความเพียรอันเลิศ ความเปนจริงแหง
ธรรมดาอันแสวงหาความเปน 2 เปนที่พึ่งแกหมูสัตวทั้งหลาย เปนที่บริบูรณดวยคุณเหมือนกับ
มหาสมุทร | 

 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกสุดทายนี้ทานแสดงความยิ่งใหญแหงการแสวงหา 3 ประการ | 
ความยิ่งใหญแหงอุบาย ดวยความพยายามอันเลิศธรรมอันปรุงแตงและอันเปนปรมัตถจึงไดถูก
แสวงหาแลว และความเปนตัตวะ อรรถก็คือ ความเปนจริง | ความยิ่งใหญแหงประโยชนเพื่อผูอ่ืน 
เพราะภาวะแหงการเปนที่พึ่งแหงหมูสัตว | ความยิ่งใหญแหงประโยชนตน เพราะบริบูรณดวยคุณ
ทั้งหลายเหมือนดังมหาสมุทร | 

อธิการที่ 11 วาดวยการแสวงหาธรรม ในมหายานสูตราลังการ จบ. 
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อธิการที่ 12 
 โศลกที่อธิบายการขับไลออกเสียซ่ึงความอิจฉาริษยาในเรื่องการสอนธรรม 
 1. มุนีทั้งหลายผูมีปญญาซึ่งความเปนสุขทั้งหมดยอมใหแกสรรพสัตยผูประสบความ

ทุกขตลอดเวลา ความมากมายของการให (กุศล) อันบริสุทธิ์ ชีวิตของพวกเขา ความมีโชคของพวก
เขาซึ่งหามาไดอยางยากลําบากและซึ่งไรสาระตอพวกเขา พวกเขาไดรับความคิดอันเกิดขึ้นในใจ
ดวยธรรมอันบริสุทธิ์อันมากตอมากซึ่งมาจากวิธีที่หนึ่งและในวิธีทั้งหมดที่พวกเขายังเลี้ยงดู ดูแล
ความผาสุกของสรรพสัตวอยู ดวยเหตุแหงธรรมจึงไมไดรับอยางลําบากยากเย็น พวกเขาพัฒนา
ความเติบโตของคนอื่นๆ และมันไมเคยสูญสิ้น เมื่อใดที่คนเรามีการให 

 อรรถาธิบาย : พระโพธิสัตวใหกับสรรพสัตวผูประสบความทุกขซ่ึงชีวิตของพวกเขา 
ความมีโชคของพวกเขาซึ่งหามาไดดวยความยากลําบากและมันยังไมไรสาระตอพวกเขา (พระ
โพธิสัตว) แมกระนั้นมันยังทําใหตนเองหมดแรงไป โดยความเมตตากรุณา พวกเขายอมอุทิศ
ตลอดเวลาในการเสียสละที่บริสุทธิ์ ธรรมอันบริบูรณซ่ึงเปนของยากยิ่งตอการไดมาและซึ่ง
เจริญเติบโตยังหางไกลจากการลดลงในสัดสวนตอส่ิงซ่ึงคนเราให 

 โศลกวาดวย สวนที่ไมเปนประโยชนและเปนประโยชน และประโยชนธรรม 2 โศลก 
 2. ธรรมเนื่องจากไมไดมีการกลาวภาษิตที่แทจริงไวซ่ึงแสดงไวโดยพระผูมีพระภาคเจา 

คนเราควรรูไวสําหรับตนเอง กระนั้นก็ดีความมากมาย ที่ไดรับความดึงดูดในกับธรรมนี้เพราะเหตุ
แหงหลักการสําคัญซึ่งบอกไวทางตรรกะ คนเรายอมถูกลงโทษโดยความเมตตากรุณา เนื่องเพราะ
ความรายกาจในความวางเปลาของชองในปากของงูใหญซ่ึงเปนเชนกับ สภาพของความสันติความ
กวางใหญไพศาลในความบริสุทธิ์และเปนของทั่วไปตอคนทั้งหมดและไมหมดสิ้นไป 

 อรรถาธิบาย : ปวงพระพุทธเจาเปรียบไดกับพญางูคือ โพรงของปากตอสภาพของความ
สงบของพวกทาน มันคือธรรมกาย ความไพศาลในความบริสุทธิ์โดยการชําระอุปสรรคของความ
ทุกขและความรูกับการใหซึมซาบ เปนของทั่วไปตอคนทั้งหมดและตอปวงพระพุทธเจามันยอมไม
รูจักหมดสิ้นไปเพราะมันไมเคยสูญสิ้นไป 

3. เพราะฉะนั้น มันจึงไมอยูปราศจากอรรถ (ความหมาย) ประหนึ่งความรูสึกของพระ
โยคียอมไมถูกกีดกันไปจากผล ถึงแมกระนั้น (การนํามาใชในทางปฏิบัติ) การสอนของโสกตะไม
เคยไรผล ถึงแมหากวา มันไมเคยไดฟงมาก็ตาม คนเรายอมเห็นอรรถ ความรูสึกอันถูกกวาดออกไป
คืออรรถ ถาปราศจากการไดยินไดฟงเสียแลว คนเราก็ถูกผูกมัดในความรูสึก การสอนจึงไม
ปราศจากอรรถ 

อรรถาธิบาย : เพราะฉะนัน้ความรูสึกของพระโยคีจึงไมถูกกีดกนัเสียซ่ึงอรรถในฐานะ
ที่มันอยูใกลขอที่วาคนเรายอมมุงหนาสูธรรมซึ่งคนเราควรรูสําหรับตนเองการสอนยอมไมวางเปลา
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ไปจากอรรถในฐานที่มันดึงดูดความมากมายตอหลักการอันสมควรของมันโดยวิถีทางของธรรมจึง
บอกเลาไวตามหลักเหตุผล  เปนเพราะความรูสึกของอรรถและเชนกันกับการสอน  เหลานี้มันก็คอื
ส่ิงซ่ึงถูกแสดงไวในครั้งหนึ่งของโศลกนี้  สวนอรรถที่เหลืออธิบายในตวัของมันเองแลว 

 โศลกเกี่ยวกับการแบงคําสอน  
 4. การสอนความดี (สําคัญ) เนื่องมาจากขนบธรรมประเพณีของการไดมาจากวัดวา

อาราม นี้คือโดยเสียงของถอยคําของปากของแบบทั้งหมดและของชองวาง (ทองฟา) เชนกัน 
 อรรถาธิบาย : ในเรื่องของวัดวาอาราม เมื่อใดที่พวกเขาไดเขาไปในโลกอันยิ่งใหญของ

รูปแบบทั้งมวลมันคือ เหลาบุคคลผูที่ทําตนเองใหหลุดพนจากตนไมเปนตน (เครื่องมือของผูที่เชื่อ
ในความประหลาดมหัศจรรย) สวนที่เหลืออธิบายตัวมันเองอยูแลว 

 5. ความบริสุทธิ์อันยิ่งใหญซ่ึงทําลายสิ่งทั้งหลายของความสงสัย คือ ส่ิงที่เห็นพองกัน
ซ่ึงแสดงใหเห็นวา หลักการสําคัญมีอยู 2 ชนิดดวยกัน คือ ส่ิงทั้งหลายอันเปนไปเพื่อทําความเขาใจ
คําสอนอันเปยมลนของพระโพธิสัตว 

 อรรถาธิบาย : โศลกนี้แสดงใหเห็นถึงความหมายของการแบงแยก 4 อยาง  มันแสดงผล
ไวใน “พรหมาปาริปรชา” ซ่ึงแบงไวจับธรรม4 คือ พระโพธิสัตวยอมใหของขวัญ (การให) อัน
ยิ่งใหญ คือ ธรรมในการถือเอาซึ่งความรูอันบริบูรณ ของธรรมที่ดีในการใชปญญา  เฉพาะตัวของ
พวกเขาในการประสบกับความสําเร็จของการกระทําที่แข็งแกรงอยางแทจริงในการสอนความทุกข
เต็มที่และการชําระมันโดยประการแรกในฐานะที่คนเราอานมาดี  เทศนาของเราก็ควรคาแกการได
ยิน  โดยประการที่ 2 เขามีความรูอันยิ่งใหญซ่ึงสามารถทําลายความสงสัยไดในฐานะที่เขาชําระให
สะอาดไดซ่ึงความสงสัยของคนอื่นๆ  โดยประการที่ 3 ในการไมเคยยินยอมใหการกระทําชั่ว
ซํ้าซาก โดยประการที่ 4 เขาอยูในสถานะของการแสดงหลักการสําคัญสองชนิดคือ หลักการซึ่งมี 2 
แบบคือ ดัชนีของความทุกขเต็มที่และหลักการซึ่งมีไวเพื่อการชําระดัชนี คือ วิถีของความจริงทีละ
สองขั้น  

 6. กล่ินหอม (ความนารัก) ความอิสระแหงความคิดการปราศจากความเหนื่อยลา(ความ
เศรา) เขายอมใหเทศนาตอสัตวบุคคล (เบื้องตน) (คน) ที่สําคัญคือ ความแจมแจงของการแตกตาง
กันนิดหนอย,การนําความดีมาใช, การชักชวนใหเชื่อ, การปราศจากการลอเหยื่อ คือ จักรวาล 

 อรรถาธิบาย : ในโศลกนี้เปนอันที่สอง  “ความนารักชี้ใหเห็นวาเมื่อใดคนเราถูกคนอืน่ดู
หมิ่น  คนเรายอมพูดถึงพวกเขาโดยไมมีความหยาบคาย การหลุดพนจากความคิดเพราะคนเราไมมี
ทิฐิมานะในมูลเหตุที่เขามีการยกยอง ชมเชยหรือประสบความสําเร็จ  เมื่อไมมีความเหนื่อยออน     
คนเราก็ไมมีความเกียจคราน มีความสวางไสวเพราะคนเราแสดงการไมยึดถือส่ิงใดสิ่งหนึ่งไวในกํา
มือ  เหมือนกับครู (ศาสตราจาย) มีความแตกตางกันนิดหนอยเพราะวามันไมมีการทําซํ้าซาก  การ
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นํามาใชซ่ึงความดีเพราะวามันไมมีการทําซ้ําซาก  การนํามาใชซ่ึงความดีเพราะวามันไมเคยทําผิด
เหตุผล, การทําใหเกิดความเชื่อถือ  เพราะวาคําพูดและตัวอักษรทั้งหลายทําความเขาใจไวเปนอยางด ี 
เพราะปราศจากการเอาเหยื่อลอถือประสาทะเพราะวามันไมเคยอยู ในการขัดแยง(ไมเคยเห็นดวย) 
กับเนื้อเร่ือง  เปนของสากล  เพราะวามันถูกพบในยานสามทั้งหมด 

 โศลกวาดวย ความมั่งมีของการพูด  
 7. ไมใชยากจน นารัก สุภาพ แจมใส (พอเขาใจได) การแพรกระจายไประหวาง

ประชาชน ความบริสุทธ์ิการไมมีความจูงใจ  ในบรรดาบุตรของผูชนะมันจึงไมถูกทําลายเพราะ
ปราศจากการเอาเหยื่อลอมีขอจํากัดและไดยินมา 

 อรรถาธิบาย : ที่วาไมจนเพราะควรไดรับความเขาใจโดยคนสวนใหญในการชุมนุม  มี
ความนารัก, เปนผูดี ไดกลาวไวดีแลว  และชัดเจนมาก  เพราะวาพยางค ทําโครงรางไวเปนอยางดี, 
เปฯที่พอเขาใจเพราะงายตอความเขาใจเปนเพราะวา  การออกเสียงเปนของบริสุทธิ์  มันจึงนาจะ
เหมาะสมสําหรับการไดยิน  เพราะวามันควรที่จะถูกทําความเขาใจโดยบรรดาพระสาวกตาม
ความสามารถของพวกเขา  ปราศจากการลอเพราะมันไมขึ้นอยูกับผลกําไร  มีเกียรติและการบรรลุ  
แพรกระจายไประหวางประชาชนในฐานะที่มันไมคัดคาน  ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  มีขอจํากัดในฐานที่มันไม
ทํารายคนหนึ่งคนใด,  ไดช่ือวาสวางสดใสในฐานะที่มันไมมีการทําซํ้า 

 โศลกสําหรับความมั่งมีของความหมายที่แสดงนัยไว (โดยปริยาย) 2 โศลก 
 8. การแสดงวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย เชนกันในความตรงกันกับยาน ความนารัก

(สุภาพ) ประสบการณซ่ึงทําหนาในการใหความชวยเหลือในทางเดิน คือ เหมาะสมและสะดวก 
 อรรถาธิบาย : ความมุงหมายซึ่งแสดงถึงความเต็มของถอยคําและการแสดงของพวกมัน

ซ่ึงแสดงนัยไวดีแลวตอจุดมุงหมายซึ่งไมเขาขางภัยประมานะ  ซ่ึงมีการเปดเผยดวยถอยคําและ
พยางคที่ประติดประตอกันโดยเหตุผลปราศจากการโตแยงจุดมุงหมายในความลงรอยกันกับยานคือ
มิใชขัดแยงกันกับยานสาม ความนารักมีถอยคําและการแสดงนัยซ่ึงขัดเกลาไวดีแลวไมมีความไม
เฉียบแหลมใดๆ แจมแจงดวยถอยคําไดและตัวอักษรที่ไปหาไดเพราะเปนอรรถของพวกมัน  เนื่อง
เพราะเปนที่พอเขาใจไดจึงนํามาซึ่งอรรถ  การชวยเหลือในเรื่องทางเดินกับถอยคําและการแสดงนัย
ที่รับกับเพราะพวกมันอยูในสัดสวนตอความสามารถของพระสาวกที่ช่ือวาเหมาะสม, มีทักษะ  
เพราะคําพูดและการแสดงนัยซ่ึงมีหลักฐานของนิรวานะเปนที่โปรดปรานเพราะยังไมถึงกําหนด  
เนื่องเพราะมีรางซึ่งเปนภาระ  เขาจึงสะดวกกับถอยคําและการแสดงนัยซ่ึงการเตรียมการเรื่องผูรูใน
ฐานะที่พวกเขาสรางมรรคมีองคแปดใหงายเขา  เหลาบุคคลผูมีความปรารถนาสําหรับการศึกษา 
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 9. ความหลากหลายของตัวอักษร (นัย) ในความยิ่งใหญที่สุดของการดํารงอยูเปนที่
เขาใจกันทั้งส้ินดวยเหตุนี้ คือ มีอยูหกสิบสวนและพวกมันถูกนํามาทองกับผลสะทอน พวกมันไมมี
ที่ส้ินสุดในกรณีของสุกตะ 

 อรรถาธิบาย : หกสิบสวนและผลสะทอนกลับเปนการกลาวของพระพุทธเจาในฐานะที่
มันเคยออกมาใหเห็นมีหกสิบสวนดวยกัน  “กูหยกาธิปติ  นิรเทสะ”,  และอีกประการหนึ่งใน
ทางเลือกของสานะติมะตะ คําพูดของตถาคตจึงเกิดขึ้นไดใหไวหกสิบสวน  มันจึงล่ืนเหมือนสบู, 
ทําใหเกิดความพอใจ, เต็มไปดวยเสนหจับใจบริสุทธิ์ เปนตน ที่วาล่ืนเหมือนฟองสบู (เหมือน
น้ํามัน) เพราะวามันเปนรากเหงาของการสังเคราะหธาตุของสรรพสัตวเปนที่นาพอใจซึ่งสัมผัสได
ทั้งหมดมากไปดวยความมีเสนห  เพราะวาธรรมที่เราเห็นเปนตัวใชแทนในโลก  คนเรามีความ
พอใจซึ่งสัมผัสไดทั้งหมด  มากไปดวยความมีเสนหเพราะวาอรรถของมันคือ ของดีและดึงดูดใจ  
เปนที่จับใจเพราะวานัยในมันเปนของยอดเยี่ยม   ที่วาบริสุทธิ์เพราะวามันถูกไดรับ(ไดรับการบรรล)ุ 
จากโลกุตระ  คือ อยูเหนือผูคนซึ่งไมเคยมีตัวจับได ไดช่ือวาปราศจากมลทิน  เพราะวามันถูกถอด
ถอนจากทุกข, เปนกากของมนุษยคือการทําใหซึมซาบ ช่ือวาเปนดวงประทีปเพราะวามันมีคําพูด
และการแสดงนัย  เปนที่พอเขาใจแลว ช่ือวาออนลงเพราะวามันมีคุณธรรมและพลังซ่ึงทําลายทิฏฐิ
ของพวกมิจฉาทิฐิทั้งหมดและจิตใจชั่วรายเปนความดีที่จะไดยินเพราะวามันใหการตัดสินใจดาน
ความรู, มีการไมส้ินสุดเพราะวาส่ิงทั้งเหลานั้นทั้งหมดที่ขัดแยงกันไมสามารถตัดมันได  ที่วาเปน
ศิลปะเพราะวามันทําใหใจเกิดความเพลิดเพลิน  ไดช่ือวาสงบเสงี่ยมเพราะวาเต็มไปดวยความรูสึก
อยางดูดดื่มเปนตน  อันเปนขาศึกของมัน  เปนที่ไป เพราะวามันชักชวนไปในทางผิด  ช่ือวามีวินัย
เพราะวามันอยูฝายตรงขามในเบื้องตนกับความรู สึกอยางดูดดื่มเปนตน   ปราศจากความ
ทะเยอทะยานเพราะวามันมีทางของความสุข  สําหรับประกาศคําสอน  ปราศจากความหยาบคาย
เนื่องเพราะมันสอนทางแหงการไมมีขอมูลผูกพันจาการละเมิดซ่ึงคําสอนมีระเบียบวินัยดี เพราะวา
มันสอนวิธีของยานสาม  เปนที่พอใจ(เสนาะ) หู  ในฐานะที่มันมีความเห็นขัดแยงตออุปสรรคใน
เบื้องตน  ทําใหรางกายเย็นลงอีกเพราะวามันกอใหเกิดสมาธิทีวามีใจจดจอตอความคิด  เพราะวามัน
มีไวเพื่อการบรรลุผลของความสุขอันยิ่งใหญของวิปสสนา นํามาซึ่งความสําราญใจลวนๆ ของ
หัวใจ  เพราะวามันทําลายเสียซ่ึงความสงสัยทั้งปวงสรางความยินดีใหกับการกระทบกระเทือน  
เหราะมันพรากออกไปเสียซ่ึงทางออกอันผิดเหตุผล  ปราศจากความรอน  เพราะไมมีความเสียใจใน
ภายหลังในการพัฒนาความรู  เปนที่ยอมรับได  เพราะวามันมีไวเพื่อการสรางความมากมายของ
ความรูซ่ึงเกิดขึ้นเจริญขึ้นจากการไดยิน  เปนที่รูไดในฐานะที่มันมีไวเพื่อความมากมายแหงความรู
อันเปนฐานของมันซ่ึงพัฒนาขึ้นมาโดยผลสะทอน ประจักษพยานในฐานะที่มัน เจรจา(ปฏิบัติ)
ธรรมโดยปราศจากการยึดมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายหลัง เสมือนครูที่ดี  นาเคารพรัก เพราะวาคนเรายอม
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พัฒนาซึ่งความรักของบรรดาเหลาคนผูที่ไดรับอรรถอันเหมาะสมของตนแตละชั้น เปนการสมควร
กับการแสดงความปติยินดีในฐานะที่เหลาบุคคลผูที่ไมไดรับอรรถอันเหมาะสมของพวกตนทีละขั้น  
เปนหนี้บุญคุณในการมีความอิจฉาเปนการสมควรแกการเชื่อฟง  เพราะวาเขาแสดงใหเห็น (ใน
ความคิด) ธรรมอันไมมีผลสะทอนอยางแทจริงเปนการสมควรกับการที่จะตองบอกกลาวในฐานะที่
เขาสอนธรรมอันอยูเหนือ ความคิดอยางแทจริง  แสดงนัยยะไวดี เพราะมันไมคานตอเหตุผล ที่วา
เปนเรื่องประติดประตอเพราะเขาสอนตามความสามารถของเหลาพระสาวก  ปราศจากความคิดจอง
การกระทําซํ้าเพราะวามันไมเปนหมัน  มีความรุนแรงเหมือนเสียงคํารามของสิงโตเปนเพราะมันทํา
ใหเกิดความสั่นสะเทือนระหวางพวกมิจฉาทิฐิทั้งหลาย   มันดังกังวานเพราะวาเสียงของชางอันนา
ขนพองสยองเกลา  เสียงดังเพราะแสงสวางจากเสียงขูคํารามของเมฆอยางขนานใหญ  มีเสียงดัง
กึกกองเหมือนเจาแหงชาง เพราะเหตุแหงความออนตามของมัน  เปนที่ไพเราะของการรองเพลง
(ดนตรี) เพราะการเนนเสียงสูงต่ําของ กาลาวินกะ  เนื่องเพราะมันโนมไปอยางจนกระทั่งแทงทะลุ
ขั้วหัวใจเปนเวลาชั่วครู  ความรูสึกเพลิดเพลินเปนการเนนเสียงสูงต่ําของพรหมในฐานที่มันไปไกล
จากดวงอาทิตยเปนที่ไพเราะเหมือนการเนนเสียงสูงต่ําของจิกัมจิจากะ  เพราะมันนํามาซึ่งความสุข
และความมั่นใจแหงความสําเร็จทั้งมวล  คือ ความไมไพเราะกังวานเหมือนพระอินทร  เพราะ
ขอจํากัดของมันไมสามารถทําใหบุบสลายได  ทําใหเกิดความสั่นสะเทือนคลายเสียงกลอง  เพราะ
มันประกาศความมีชัยเหนือปศาจและฝายตรงขามทั้งมวล  ปราศจากความยโสเพราะมันไมทุกขโดย
การยกยอ  ปราศจากความหดหู  เพราะมันไมทุกขโดยการวิพากษวิจารณ  ไดเขาไปในคําทั้งหมด
เพราะมันไดแทงทะลุซ่ึงดัชนีของตระกูลทั้งหมดของหลักไวยากรณ  ปราศจากคําพูดที่นาอายใด  
เพราะวามันไมจําตองมองขามโดยความดางพรอยของความทรงจํา  ปราศจากการแบงแยก  เพราะ
ตลอดเวลามันอยูใกล  ตลอดเวลาสําหรับการรับใชของเหลาพระสาวก เมื่อไมมีความดิ้นรน  มันจึง
ไมขึ้นอยูกับผลกําไรและความสุข ไมมีความออนแอในฐานะที่มันเปนอิสระของสิ่งทั้งหมดซึ่ง
ยินยอมใหมีการทําซ้ํา สุขตลอดเพราะมันไมมีความเมื่อยลา ทําใหยาวขึ้นเพราะมันมุงหมายเพื่อ
ศาสตรช้ันสูงทั้งหมด มันไมทําใหส่ิงใดสิ่งหนึ่งขาดแคลนในฐานะที่มันจัดหาไวเพื่ออรรถทั้งหมด  
แกสรรพสัตวทั้งมวล  ไหลหล่ังอยางตอเนื่องเพราะการไหลไปของมันไมมีไดถูกสกัดกั้น เปน
เครื่องลอ(ดึงดูดใจ)เพราะวามันใชแทนรูปแบบที่ไรลักษณะเต็มเปยมในเอง  เพราะในตัวตนของมัน
เองคือการบอกกบาวของมันเกี่ยวกับความรูเร่ืองถอยคําของมันเอง เปนอวัยวะท่ีนาพอใจ  ในฐานะ
ที่มันใชแทนการบอกกลาวคือยินดี เปนเพียงความรูของคนเราหรือของอารมณมากมาย  ปราศจาก
การตําหนิเนื่องมันยึดมั่นในสัญญาของมันไมมีการโอนไปเอนมาในฐานะที่มันใชตนเองเพื่อเวลาซึ่ง
ยังไมมาถึง  ปราศจากความไมเปลี่ยนแปลง เพราะวามันกระจัดกระจายไปโดยไมมีความรีบดวน  
การักษาไวซ่ึงความอุกโฆษของมันในการชุมนุม  ทั้งมวลเพราะการรวบรวมที่อยูใกลหรือไกล  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

500

ความเขาใจอยางเทาๆ กันเมื่อไดใหดวยความโปรดปรานตอญาติทั้งหมด  เพราะมันแสดงใหเห็นถึง
อรรถหมดทุกดานและโดยตัวอยางในทางโลก คือ ธรรม 

 โศลกวาดวยความยิ่งใหญของคําสอน 4 โศลก 
 10. ดวยการพูดก็ดี กับถอยคําที่แสดงนัยยะไวดีแลวก็ดี การแถลงก็ดี การแบงแยกก็ดี 

การขับไลออกไปซึ่งความสงสัยก็ดี และซึ่งมาพรอมดวยการเขาครองดังเดิมบอยๆ บรรดาเหลา
บุคคลผูเขาใจคําแรกยอมปรารถนาที่จะพัฒนาการเขาใจ 

 อรรถาธิบาย : ดวยคําพูดที่เขาแถลงมีคําพูดซึ่งแสดงนัยยะไวดีแลวเขายอมพัฒนาความ
เขาใจในคนอื่นๆ เมื่อมีการแถลงและการแบงแยก การขับไลออกไปซึ่งความสงสัยตามลําดับ คนเรา
ยอมกําหนดเนื้อหาจําแนกออกไปและอธิบายคําสอนมาพรอมการเขาครองดังเดิมของการทําให
หมดสงสัยบอยๆ ในลักษณะของการกลาวโทษดวยความแข็งแกรง คนเรายอมสอนใหกับบรรดา
เหลาคนผูรูดี (ผูกําลังตองการรายละเอียด) 

 11. มันเปนการบริสุทธิ์โดยสวนแบงสามคือ คําสอนของพระพุทธเจาเปนการ
อนุเคราะห เพราะมันปลอดจากความทั้ง 8 อีก นี้ คือ ส่ิงเหมาะสมสําหรับความรู 

 อรรถาธิบาย : บริสุทธิ์ในสวนแบงแยกสาม เพราะเหตุของสิ่งซ่ึงมันไปถึงไดดวยการ
พูดและถอยคําเขายอมแถลงไข เปนตน ตอผูที่มันถูกสอนหรือ บรรดาเหลาบุคคลผูเขาใจ คําแรก
หรือผูปรารถนารายละเอียดและการสอนนี้ก็ปลอดจากความผิด 8 ประการสิ่งเหลานี้เราควรรูคนตอ
คนตามลําดับ 

 12. ความขี้เกียจ ความขาดแคลน ความเขาใจ การขาดแคลนโอกาส การขาดแคลนวิธี 
การขาดแคลนการไลออกเสียซ่ึงความสงสัย มันเปนสิ่งไมแนนอนและไมมั่นคง เหลานี้คือ ความผิด 
8 ประการ (การวิเคราะหถอยคําของโศลก) ที่เหมือนกัน 

 13. ความเจ็บปวด ความริษยาเปนตน เหลานี้ ถูกกลาวถึงวาเปนความผิดในการขยายขอ
โตเถียงโดยความตอเนื่องของการไมมีอยูของพวกมันคําสอนของพระพุทธเจาไมมีตัวจับ 

 อรรถาธิบาย : มีความเจ็บปวดเพราะวามันขัดขวางการทําซ้ําบอยของการสอน คือ ดวย
ความริษยา เพราะวามันยอมไมทําการเปดเผยทั้งหมด 

 โศลกวาดวยความมากมายของอรรถ 2 โศลก 
 14. ธรรมที่ดีงามนี้ซ่ึงกอใหเกิดการสงเคราะห การอุทิศ ความสําราญใจและความเขาใจ

มีอรรถ 2 อยาง คือ เปนของงายตอความเขาใจ เปดออกซึ่งคุณธรรม 4 ประการเกี่ยวกับความ
ประพฤติของพรหมจรรย 

 15. ความเปนเอกภาพในการแสดงนัยของมันซึ่งไมเคยขาดการติดตอกับคนเหลาอื่น 
การทําใหบริบูรณซ่ึงการละทิ้งเสียซ่ึงความทุกขของธาตุ 3 ความบริสุทธิ์โดยธรรมตามลําพังของมัน
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เอง แลวโดยการชําระความสกปรก (กระแส) การชําระดังกลาวถึงกลาวถึงวาเปนความประพฤติ
เกี่ยวแกคุณธรรม 4 ของพรหมจรรย 

 อรรถาธิบาย : ธรรมใสไวในความหลักแหลม  ความประพฤติของพรหมจรรยซ่ึงมี
คุณธรรม 4 อยาง  ธรรมนี้  งามในเบื้องตนในทามกลางและในที่สุดเพราะมันกอใหเกิดการอุทิศ  
ความสําราญใจ ความเขาใจโดยการไดยินตามลําดับ  ผลสะทอนและเหตุผล  การอุทิศ คือ ความ
อิสรภาพ  ความสําราญใจคือความสุขโดยสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากผลของการพิจารณาของความ
สมควรเปนความรูที่เพียงของใจ  ความคิดไดแกความรูของความมีอยูในฐานที่มีนอยูในสภาพของ
สมาธิ  เนื่องจากมีอรรถอยู 2 แบบ เพราะฉะนั้นอรรถในมันจึงเปนความดีโดยากรแสดงนัยตอความ
จริงซ่ึงอาจเกิดขึ้นไดและตอความจริงนอกเหนือธรรมชาติมันงายตอความเขาใจ  เพราะฉะนั้นการ
ตีความของมันจึงเปนการดีในฐานะที่ถอยคําของมันและการแสดงนัยเปนเรื่องพอเขาใจได  ความ
ประพฤติของพรหมจรรยมีคุณธรรม 4 ประการ  มันมีเอกภาพ  เพราะมันไมขาดการติดตอกับคน
อ่ืนๆ เต็มตลอด  ในฐานะที่มันเปนการละทิ้งไดสมบูรณแบบซึ่งความทุกขของหลักการสําคัญ 3 
อยางบริสุทธิ์ตลอดในฐานะที่มันสะอาดตามธรรมชาติ  ขณะที่มันอยูปราศจากกระแส  ไรจุดตลอด  
ในฐานะที่มันเปนตัวชําระซึ่งความผิด   ในฐานะที่ เปนอนุกรมสวนบุคคลในสิ่ง เหลานั้น  
เพราะฉะนั้นกระแสจึงถูกทําใหหมดไป 

 โศลกวาดวยการจําแนกขอตอ(ของคําสอนของพระพุทธเจา) 2 โศลก 
 16. ขอตอหรือ โครงรางของคําแนะนําของดัชนีของการสนับสนุนของการใชเหตุผล 
 17. ในการสนทนากับพระสาวกะและธรรมชาติอันสมควรของพวกเขาของ พระสาวก

ของความผิดของความลึกซึ้งของการแสดงออก คือ โครงรางญาติ 4  
 อรรถาธิบาย : 4 ชนิดของโครงรางคําสอนของพระพุทธเจาที่ควรรู  โครงรางของการ

แนะนํา โครงรางของดัชนี  โครงรางของการสนับสนุน  โครงรางของเหตุผล  โครงรางของการ
แนะนํานั้น เห็นไดในกรณีของสาวกะในฐานะที่มันสอนเรื่องรูปแบบเปนตนซ่ึงมีอยูจริงๆ สําหรับ
การหลีกเลี่ยงความกลัวในความเห็นเรื่องการแนะนําตอคําสอนโครงรางของดัชนีประกอบดวยสาม
ชนิด คือ ในเหตุแหงธรรมชาติซ่ึงสมมติขึ้นมาเปนตนในฐานะที่มันสอนวาธรรมทั้งปวงอยู
ปราศจากธรรมชาติของตนเองที่เหมาะสมและปราศจากการสรางเปนตน โครงรางของการ
สนับสนุนเปนไปเพื่อการสรางในกรณีพระวินัยเกี่ยวกับความผิดตางๆ เพราะมันถูกกลาวถึงใน 2 
โศลก คือ ความเห็นเรื่องภาษิตของมหายานในฐานะการสนับสนุนซึ่งคัดคานอุปสรรคโครงรางของ
เหตุผลก็เพื่อสรางเหตุแหงความลึกซ้ึงของการอธิบายดังที่กลาวมา ถาคนเราคิดวาความมีสาระคือ
การไมมีสาระ  ถาคนเราถูกกําหนดมาดีแลว คือในดานตรงกันขามถาคนเราถูกทําใหเจ็บปวยโดย
ความทุกขอยางแทจริงแลว  คนเรายอมเขาถึงซึ่งประทีปวันสูงยิ่ง ณ ที่นี้คือ โครงรางในทางกลับกัน  
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การประกอบ  “สารมติ” ถูกแปลความโดย “สาระพุทธิ” คือความเขาใจเรื่องสาระสําคัญเปนพิเศษ  
“อสาระ” ณ ที่นี้ช้ีใหเห็นถึงการไมมีการกระจัดกระจาย”  เพราะการกระจัดกระจายเปนการแพร-
ซานของจิต  เนื่องจากมีการกลับกันจึงถูกกลาวไววา การกลับกันของคนผูที่เชื่อในตนเองวา เปน
ของถาวรนาพอใจ บริสุทธิ์ การกลับกันจึงเปนสิ่งไมมั่นคงถาวร  เปนตน  ที่วา “กําหนดไวดี” เพราะ
ไมมีมากของการทําใหเสียเวลา”  ทําใหเปอนเปรอะอยางสมบูรณโดยความทุกข  ถูกกลาวถึงไววา
เปนความเหน็ดเหนื่อยอยางลนเหลือโดยความเจ็บปวดและความเพียรของการทดสอบแหงกาลเวลา
อันยาวนาน 

 โศลกวาดวยสวนแหงความตั้งใจ 
 18. ความตั้งใจมี 4 ชนิดดวยกัน ความเสมอภาคของอรรถอื่นๆ หนึ่ง เร่ืองที่รับรูไดหนึ่ง 

ยุคสมัยอ่ืนๆ หนึ่ง แรงโนมของเรื่องราวหนึ่ง 
 อรรถาธิบาย : ความตั้งใจมีอยู 4 ชนิด ไดแกความเสมอภาคกันดังตัวอยางที่กลาวมาแลว

เชน “ฉันคือคนในสมัยนั้น  ผูใดถูกทําใหกระจางอยางสมบูรณในเนื้อแทของธรรมไมมีความ
แตกตาง” คือ อรรถอ่ืนๆ ตัวอยางมีกลาวไวดังนี้ “ธรรมทั้งปวงอยูปราศจากธรรมชาติของตนเองที่
เหมาะสม คือ ปราศจากการสรางเปนตน”  เพราะมันไมทําใหเกิดความผิดพลาดเรื่องความเขาใจ
ของอรรถตามตัวอักษร  คือ ยุคสมัยอ่ืนๆ นี้คือ  ความตั้งใจดังตัวอยางที่กลาวไววา “ เหลาบุคคลผูถือ
สัตยาธิษฐานในความเห็นเรื่อง “สุขาวดี” มีการกลับมาเกิดอีกภายหลังเวลาอันยาวนาน”  คือ
แนวโนมของสาระเมื่อใดตัวอยาง  “คนผูยกยอสรรเสริญรากแหงความดีของคนผูที่กลาวถึงและ
เมื่อใดที่มีการวิพากษวิจารณของคนอื่นดังกลาวผูที่มีความพอใจกับสิ่งเล็กนอยมาก เหนือสองบท
ของโศลกมีประโยชนตลอดของพระสูตรแหงมหายานในฐานะที่มันเปนบทสรุปของการพัฒนาอัน
ยาวนานดังที่กลาวไว 

 19. การดูถูกพระพุทธเจา พระธรรม ความขี้เกียจ ความสําราญใจกับของเพียงเล็กนอย 
ความประพฤติโดยความโลภและโดยความรูสึกสวนตน การกระทําความชั่วและการแบงแยกที่ไมมี
ส้ินสุด 

 20. อุปสรรคทั้งหลายเปนเครื่องครอบงําตอสัตว บุคคลไมเห็นดวยกับการสนับสนุน
ของพวกมัน คือ การสนทนาในเรื่องมหายานในมัน ซ่ึงถูกทิ้งไวซ่ึงเรื่องตางๆ ของมลทินทั้งหมดซึ่ง
ทําใหอุปสรรคทั้งหลายถูกทําลายไป 

 21. เหลาบุคคลผูที่ถูกนํามาใชงานในการรักษาไวซ่ึงที่ทาง 10 ประการ ในตําราหรือใน
อรรถของพวกเขา การไดรับผลประโยชน 10 อยาง มุนีดังกลาว คือเจาของสัตวทั้งหลาย 
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 22. การายังชีพ (การบํารุง) ของธาตุทั้งมวลเปนอันเดียวกัน ความสุขที่ยิ่งใหญที่สุดใน
เวลาแหงความตาย การเกิดอันเนื่องมาจากความตองการของเขาเอง และทุกหนทุกแหง ความทรงจํา
ของความมีอยูตั้งแตอดีต 

 23. การรวมกับพระพุทธเจา, การฟงโดยตรงเรื่องมหายาน โมกษะ (อธิโมกข) กับความ
เขาใจของทั้งสองฝาย คนเรายอมบรรลุ การตรัสรู (โพธิ) อยางเร็ว  

 อรรถาธิบาย : การเริ่มตนดวยการดูหมิ่นพระพุทธเจาและธรรม  หาโศลกที่มาดวยกัน
แสดงใหเห็นวาสิ่งซึ่งหาที่ส้ินสุดไมมีเนื่องเพราะพระโพธิสัตวผูหาที่ส้ินสุดไมมี  แยกออกไปจาก
มหายาน  การสอนของมหายานที่แสดงไวในคัมภีรของโศลกโดย “ กถาของยานที่ใหญที่สุด” การ
สนทนาในเบื้องตน  ตรงกันขามกับอุปสรรคซึ่งเปนของนารังเกียจสําหรับพระพุทธเจาดังตัวอยาง “ 
มันคือขาพเจา ฉันเอง ผูกําลังเห็นอยูในเวลานี้และซึ่งไดรับแสงสวางอยางบริบูรณ” คําสอนเริ่มแรก
ตรงขามกับอุปสรรคซึ่งเปนการดูถูกสําหรับธรรมดังตัวอยางมัน คือ เมื่อใดที่คนเรารักษาไว
ตามลําดับ ซ่ึงธรรมและพระพุทธเจาดังกลาวเปนของเสมอกันกับเม็ดทรายในแมน้ําคงคาตอจากนั้น  
คนเราก็จะกลายมาเปนคนเหมาะสมที่จะเขาใจเรื่องหมายาน”  คําสอนเริ่มแรกตรงกันขามกับ
อุปสรรคซึ่งก็คือ ความเกียจครานดังตัวอยาง”  เหลาบุคคลผูที่ตั้งสัตยาธิษฐานในลักษณะของ 
“สุขาวดี” มีการเกิดใหมอีก หรืออีกประการหนึ่ง”  การเอยถึงเสมอๆซึ่งชื่อของตถาคต: วิมลจันทร
ประภา” คนเรายอมมีความมั่นใจของการมมุงหนาไปยังโอภาสอันบริบูรณทั้งหมดซึ่งเปนของหาที่
เที่ยงไมมี “เปนคําสอนเริ่มแรกตรงกันขามกับอุปสรรคของความสําราญใจเพียงเล็กนอย ดังตัวอยาง  
เมื่อใดภควัน พรรณนาถึงการใหในบางครั้งบางคราวเปนตนซ่ึงไดรับการสรรเสริญเยินยอในที่บาง
แหงการสอนเริ่มแรกที่ตรงขามกับอุปสรรคซึ่งก็คือ ความประพฤติโดยความโลภดังตัวอยาง  เมื่อใด
พระภควันพรรณนาถึงคุณวิเศษวาดวยเรื่องของพระพุทธเจา  คําสอนเริ่มแรกที่ตรงกันขามกับ
อุปสรรคซึ่งก็คือ ความประพฤติโดยความรูสึกสวนตัวดังตัวอยาง  เมื่อใดที่พระภควันพรรณนาถึง
ในบางโอกาสซึ่งความสูงของความมากมายของสถานที่ทั่วไป (ไมมีอะไรเปนพิเศษ) เกี่ยวกับ
พระพุทธเจาคําสอนเริ่มแรกที่ตรงกันขามกับอุปสรรคซึ่งเปนการกระทําที่ช่ัวดังตัวอยาง  “ เหลา
บุคคลทั้งหมดผูกระทําความคิดไดกระทําความชั่วตรงขามกันกับพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว คือ
เหลาบุคคลผูที่ควรไดรับสูการไปยังสวรรค” คําสอนเริ่มแรกที่ตรงกันขามกับอุปสรรคซึ่งเปน
ขั้นตอนของสิ่งซ่ึงไมมีที่ส้ินสุด คําสอนเรื่องการพยากรณของสาวกผูยิ่งใหญ  ก็ตอเมื่อใดที่พวกเขา
กลายเปนพระพุทธเจา หรือ ตอมเอใดที่พวกเขาเคลื่อนไปบนเสนทางของยานเดียวที่สําคัญ  การ
บํารุงเกี่ยวกับสวนสําคัญโดยรวมของมหายานในฐานะที่อุปสรรคทั้งหลายเหลานี้มีความแจมแจง
(รอดพน) มาแลวคร้ังหนึ่ง  คนเราก็ยอมไดรับอิสรภาพในความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของมหายาน  
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ทั้งสองหนา(ดาน) คือหนาสมาธิและหนาของการไขวควา(รูปแบบ) สองชนิดของโลกที่จะมาถึง  
เพราะวาคนเรายอมไดรับที่ละขั้นๆ ตลอดเวลาของความพิเศษ  อันสืบเนื่องขึ้นไป 

 โศลกวาดวยการยกยอง (ประโยชนของคําสอน) 
 24. ดวยเหตุนี้มันจึงมีจิตใจ (พระพุทธเจา) ที่ดีปราศจากความเจ็บปวดและความเมตตา

กรุณาเปนตน ซ่ึงสรางขึ้นมาในความสําเร็จจากทุกดานไดรับความเขาใจของการจัดแจงที่ดี พระ
โพธิสัตวก็กลายเปนประกาศกที่ดี และสวางโชติชวงโดยการสอนของเขาในโลก เชนเดียวกับดวง
อาทิตย 

 อรรถาธิบาย : เหตุหาอยางที่ทําใหเขาเปนนักพูดที่ดี คือ การมีประโยชนเกี่ยวกับ
ความสุขใสของดวงอาทิตย คือวา เขามีคุณคาตอการยกยองอยางเหลือเกินในฐานะที่เขาไดรับ กับ
ตัวเขาเองซึ่งโลก เหตุผล 5 ประการที่ทําใหเขาพูดดี คือวา เขาสอนโดยปราศจากการอยูฝายตรงขาม
ไมมีการทําซ้ําและใจหลุดพนไป จากการลอลวงทั้งหมดและมีภาษาที่เห็นพองกันและดัดแปลงให
เหมาะซึ่งคําสอนของเขาตามความสามารถของนักศึกษา 

อธิการที่ 12 วาดวยคําสอนในมหายานสูตราลังการ จบ. 
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อธิการที่  13 
 โศลก วาดวยการจําแนกการปฏิบัติ  6 โศลก 
 1. ผูมีปญญารูแลวซ่ึงความไมมีตัวตนแหงบุคคลและธรรมมี 2 ประการ ละเวนความ

เปน 2 ความหลอกลวงและความเสมอกัน โดย 3 วิธี | 
 อรรถาธิบาย : รูอรรถ รูธรรม แลวเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม เปนผูปฏิบัติ

สมควร เปนผูประพฤติตามธรรมโดยประการใดยอมเห็นพรอมโดยประการนั้น | ความรูซ่ึงความไม
มีตัวตนโดยความเปน 2 คือ บุคคลและธรรม เพราะความไมมีแหงส่ิงอันควรยึดถือและผูยึดถือ | การ
ละเวนอันมี 3 ประการ คือ ความเปน 2 , ความหลอกลวงและความเสมอกัน | และศูนยตาสมาธิในอ
ภาวะแหงปริกัลปตะแหงสวภาวะ | ปรตันตระและปรินิษปนนะอันเปนสวภาวะในความไมมีนิมิต
เปนเครื่องนําออกในภาวะ | เพราะเหตุนั้นสมาธิ 3 ประการ คือ โลกิยสมาธิ สมาธิอันไมหลอกลวง 
เพราะนํามาซึ่งความรูอันเปนโลกุตตระ | สมาธิอันไมสม่ําเสมอ เพราะเปนโลกุตตระ | 

 2. การรูอรรถแหงธรรมทั้งปวงยอมถึงซ่ึงความเปนผูเสมอในโลก เพราะการฟง ความ
ยินดีและการละ เพราะเหตุนั้นการรูธรรมจึงถูกกลาว | 

 อรรถาธิบาย : การรูอรรถอยางนี้แหงธรรมทั้งปวง ยอมเปนผูรู การอุปมาดวยโลกแหง
พระสูตรเปนตน | เพราะสักวาการฟง ความยินดีและการละ เขายอมเปนผูรูธรรมดวยเหตุนั้น | 

 3. หลักจากแทงตลอดความเปน 2 โดยความรูอันเปนเครื่องทําลายแลว จึงปฏิบัติตาม
ธรรมในความสมบูรณพรอมแหงความรู | 

 อรรถาธิบาย : หลักจากแทงตลอดภาวะอันไมมีตัวตน 2 ประการดวยความรูอรรถและ
ธรรมอันเปนเครื่องทําลาย 2 ประการนี้แลว (แทงตลอดความไมมีตัวตนโดยประการที่กลาวแลว) 
ยอมปฏิบัติเพื่อประโยชนแกความสมบูรณแหงความรูนั้น ตามลําดับ | ปฏิบัติตามธรรมอยางนี้ | 

 4. จากนั้น บุคคลนั้น ยอมไดความรูอันเปนโลกุตตระ อันยอดเยี่ยมเปนผูเสมอดวยพระ
โพธิสัตวทั้งปวง ผูมีตนในอาทิภูมิ | 

 อรรถาธิบาย : จากนั้น บุคคลนั้น ยอมไดความรูอันเปนโลกุตตระอันยอดเยี่ยม | เพราะ
ความไมมีแหงยานอันพิเศษกวา | เปนผูเสมอดวยพระโพธิสัตวทั้งปวง ผูมีตนในอาทิภูมิอันเปนภูมิที่
นายินดี เปนผูปฏิบัติสมควร ดวยผูมีภูมินั้น อยางนี้ ดวยความเปนผูเสมอดวยพระโพธิสัตว ผูอยูใน
ภูมินั้น | 

5. บุคคลทําแลวซ่ึงความสิ้นไปพรอมทั้งปวงแหงกิเลสอันพึงรูไดดวยการเห็น ยอม
ประกอบในภาวนาดวยชญานอันเปนเครื่องกั้นความรู | 
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โศลกนี้มีอรรถอันอธิบายแลว | 
 6. ดวยความรูอันไมจําแนกและไมแตกตาง พรอมดวยการประพฤติ บุคคลยอมประพฤติ

ตามธรรมเขาไปแลวในภูมิทั้งหลาย | 
 อรรถาธิบาย : โดยสวนที่เหลือ ความประพฤติตามธรรมทานยอมแสดง | อันไมจําแนก

และอันไมแตกตางคือ ดวยความไมแตกตางแหงความรูเปนเครื่องจําแนกภูมิ | ดวยความประพฤติ
พรอมคือ ดวยการประพฤติอันสัมพันธตามกัน ดวยกันและกัน โดยไมเวน | ความเปนผูประพฤติ
ตามธรรมทานแสดงดวยหมวด 2 แหงโศลกนี้ | 

 โศลกวาดวยการกระทําความไมประมาทในการปฏิบัติ 4 โศลก 
 7. ในประเทศใด มีลาภดี มีการอยูดวยดี ภูมิดี สหายดี โยคะดี ผูมีปญญา ผูมีคุณยอม

ปฏิบัติในประเทศนั้น | 
 อรรถาธิบาย : ทานแสดงการกระทําความไมประมาทดวยจักร 4 อันมีการอยูในประเทศ

อันสมควรเปนตน | ในที่นี้ ดวยโศลกนี้ทานแสดงการอยูในประเทศอันสมควร | เพราะการได
โดยงายแหงการเลี้ยงชีวิตมีจีวรบิณฑบาตอันไดโดยงาย | การอยูอาศัยดี เพราะไมอาศัยดวยคนชั่ว ผู
เลี้ยงชีพดวยการลักขโมย | ภูมิดี เพราะเปนภูมิที่ไมมีโรค | สหายดี เพราะมีสหายที่มีศีลและทิฐิเสมอ
กัน | มีโยคะดี เพราะมีการเจรจาอันเกลื่อนกลนนอยในกลางวัน | ในราตรี มีเสียงดังนอยดวย | 

 8. พระโพธิสัตว ผูเปนพหูสูต ผูมีความจริงอันเห็นแลว ผูมีคําพูดจับใจ ผูมีความ
อนุเคราะหสม่ําเสมอ ผูไมมีความกังวล พึงรูวาเปนสัตบุรุษ ผูยิ่งใหญ | 

 อรรถาธิบาย : ทานแสดงสัตบุรุษดวยโศลกที่ 2 นี้ | เพราะประกอบดวยคุณคือ อาคม 
ความรู คําพูด จิตอันปราศจากการกระทํา และความเปนผูไมเกียจคราน | 

 9. ความมีพื้นฐานดี การดูแลดี ภาวนาดี การประกอบในการไปดี และความเพียรชอบใน
ตน อันทานแสดงแลว | 

 อรรถาธิบาย : ทานแสดงความดีสัมมาปณิธานของผูมีตนอันสงเคราะหดวยโยนิโส
มนสิการ ดวยโศลกที่ 3 นี้ | ดวยพื้นฐานคือ ธรรมดีดวยการเลี้ยงและการดูแลดี ดวยการเจริญนิมิตมี
สมถะเปนตน ส้ินกาลตามกาล ดวยความยินแตเพียงเล็กนอย และดวยการประกอบดวยการกระทํา
อันติดตอในการกระทําความจริงอันยอดเยี่ยม | 

 10. ความยินดี การอุบัติดวยขณะ เหตุแหงความเปนผูไมมีโรค สมาธิ การวิจัย และความ
เปนผูทําบุญในกาลกอน | 

 อรรถาธิบาย : ทานแสดงความเปนผูทําบุญในกาลกอน ดวยความมีเหตุ 5 ประการดวย
โศลกที่ 4 นี้ | ดวยเหตุคือ ความยินดีกลาวคือ ยินดียิ่งในการอยูในประเทศที่เหมาะสม | เหตุคือการ
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อุบัติดวยขณะกลาวคือ ยอมไดอัธยาศัยแหงสัตบุรุษ | ดวยเหตุคือ ความไมมีโรค สมาธิ และปญญา 
กลาวคือ ยอมถึงพรอมดวยปณิธานอันชอบแหงตน | 

 โศลกวาดวยออกจากกิเลสแหงผูมีกิเลส 3 โศลก 
 11. ธรรมไมมีแกบุคคลผูปราศจากธรรมธาตุ เพราะเหตุใด เพราะเหตุนั้น จึงเปนผูมี

ราคะ เปนตน การออกจากกิเลสแหงบุคคลเหลานั้น อันพระพุทธเจารับทราบแลว | 
 อรรถาธิบาย : คํานั้นใดอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา | เรายอมไมกลาวการออกจาก

ราคะแหงผูมีราคะในที่ไหนๆ เพราะความโกรธและความหลง ดังนี้ | ในที่นี้ ทานแสดงการสนธิยิ่ง | 
บุคคลผูพนจากธรรมธาตุ ธรรมยอมไมมี เพราะความไมมีธรรมตา โดยสวนเดียว ดวยเหตุใด | ดวย
เหตุนั้น บุคคลนั้นยอมไดซ่ึงความสิ้นไปจากราคะ แมดวยธรรมตาแหงผูมีราคะเปนตน และการออก
จากราคะแหงผูมีราคะเปนตน เพราะเหตุ พึงทราบการสนธิยิ่ง | 

 12. ธรรมไมมีแกบุคคลผูปราศจากธรรมธาตุ เพราะเหตุใด เพราะเหตุนั้น ในการแสดง
กิเลส บุคคลนั้นเปนที่ทราบวาคือ นักปราชญผูมีปญญา | 

 อรรถาธิบาย : มีคํากลาวแลววา | อวิทยาและโพธิ เปนอันเดียวกัน | แมในที่นี้ในการ
แสดงออกของกิเลส การสนธิอันยิ่งยอมมี | อวิทยาพึงมี เพราะธรรมตาแหงโพธิจากอุปจารนั้น | 

 13. เมื่อใดบุคคลปฏิบัติตอราคะเปนตนเหลานั้นโดยแยบคาย เมื่อนั้นเขา ยอมหลุดพน
จากราคะเปนตนเหลานั้น เพราะเหตุนั้น เขาเปนผูไมมีอยูแหงราคะเปนตนเหลานั้น |  

 อรรถาธิบาย : เมื่อบุคคลปฏิบัติตอราคะเปนตนเหลานั้นโดยแยบคาย ยอมพนจากราคะ
เปนตนเหลานั้น เพราะเหตุนั้น การออกจากราคะยอมมีแกบุคคลผูมีปญญารอบรู ดวยประการฉะนี้ 
นี้เปนอภิสนธิ | 

 โศลกวาดวยการเวนรอบจากการมนสิการซึ่งสาวก พระปจเจกพุทธเจา 2 โศลก 
 14. ไดยินวาทุกขอยางยิ่งอันรายกาจของผูเกิดแตพระชินเจายอมไมมี เหตุแหงสัตว

อยางไรๆ ดวยผูอยูในภพแหงนรก แตความแตกตางอันงดงามมีอยางตาง ๆ อันรายกาจอันแวดลอม
ดวยความสงบ ภพ คุณและโทษในหีนยาน ยอมมีแกผูมีปญญาทั้งหลาย 

 15. ไดยินวา การอยูในนรก ยอมไมกระทําอันตรายแกผูมีปญญา ผูมีโพธิอันไมมีมลทิน
และอันไพบูลย ตลอดกาลทั้งปวงแตในยานอื่น ความแตกตางยอมกระทําอันตรายแกผูมีศีลอันยิ่ง 
เพื่อประโยชนตนและแมผูอยูในสุขอันยิ่ง 

 โศลกที่ 2 เปนวิธีการแหงโศลกที่ 1 | อรรถทั้ง 2 นี้อธิบายแลว | 
 โศลกวาดวยการปฏิเสธความเดือดรอนของผูไมมีสวภาวะและความบริสุทธิ์โดยปกติ 4 

โศลก 
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 16. การไดเฉพาะซึ่งอภาวะแหงธรรม ความไมมีกิเลสและความบริสุทธิ์ ส่ิงอันพึงรู อัน
เชนกับดวยมายาเปนตนและอันเชนกับดวยอากาศ 

 17. ในรูปวาดอันบุคคลวาดแลวมีอยางตาง ๆ ยอมไมมีความลึกและความสูงและปรากฏ
เชนนั้น ฉันใดนั่นเทียว ในความไมมีและในความจินตนาการ ความเปน 2 ยอมไมมี โดยประการทั้ง
ปวง ในที่ทั้งปวง และปรากฏเชนนั้นฉันนั้นเหมือนกัน 

 18. เมื่อน้ําบริสุทธิ์ถูกทําใหกระเพื่อมแลว ความเปนโดยประการอื่นอีกยอมไมเกิดขึ้น 
เพราะไมนําออกซึ่งความมีมลทิน ฉันใด วิธีการในความบริสุทธ์ิแหงจิตของตนนั้นก็เปนเชนนั้น
เหมือนกัน 

 19. จิตเปนที่ทราบกันวามีปกติปภัสสรตลอดเวลา เปนสิ่งมีโทษเพราะโทษอันจรมา เมื่อ
นั้น ความเปนประภัสสรแหงจิตอ่ืนยอมไมปรากฏในความเปนปกติแหงความตายแหงจิตโดยธรรม  

 อรรถาธิบาย : อภาวะแหงธรรม และการไดเฉพาะซึ่งธรรมนั้นเปนที่ตั้งแหงความ
เดือดรอน ความไมมีกิเลสและความบริสุทธิ์โดยปกติแหงธรรมธาตุจากภายหลัง นั้นเปนที่ตั้งแหง
ความเดือดรอนของคนพาล | เพราะเหตุนั้นบุคคลยอมปฏิเสธความเดือดรอนนั้นดวยความเปนเชน
กับมายาเปนตนและดวยความเปนเชนกับอากาศโดยลําดับ | เชนกับดวยความลึกและสูงในภาพวาด
และเชนกับดวยความบริสุทธิ์แหงน้ําโดยลําดับ | ความเปนธรรมแหงการอุปมาพึงเกิดขึ้นในจิตดวย
โศลกที่ 4 | น้ําเปนของบริสุทธิ์แตยอมเปนสิ่งมีตะกอนดวยฝุนอันจรมาฉันใด จิตก็เปนปภัสสรโดย
ปกติแตก็ถูกประทุษรายดวยโทษ เพราะโทษอันจรมาฉันนั้น | จิตแหงบุคคลอื่นอันไมฝกจิตดวย
ธรรมยอมไมมีความเปนปภัสสรโดยธรรมชาติแหงลักษณะอันเปนปรตันตระ | เพราะเหตุนั้นพึง
ทราบจิตในความเปนเชนนั้นแหงจิตอยางนี้ | 

 โศลกวาดวยการปฏิเสธการไมถึงทั่ว (อาปตฺติ) อันเกิดแตราคะ 4 โศลก 
 20. ความรักอันยิ่งใหญอันเปนเพื่อความเมาแหงพระโพธิสัตวในสัตวทั้งหลาย 

เหมือนกับรักของบุคคลผูมีบุตรคนเดียว เพราะเหตุนั้นพึงทราบวา ความรักของพระโพธิสัตวเปนสิ่ง
กระทําประโยชนตลอดกาลทุกเมื่อ 

 21. เพราะการทําประโยชนในสัตวทั้งหลายเหตุนั้นจึงไมมีการถึงทั่วอันเกิดแตราคะ 
ความทุกขยอมดับไปในสรรพสัตวตลอดกาลทุกเมื่อและโดยประการทั้งปวง 

 22. นางนกพิราบทะนุถนอมลูกของตน ปกปองดวยปกของตน ยอมตั้งอยูฉันใด การ
ทําลายแหงผูมีความรูยอมดับไปในรางกาย เพราะความกรุณาปราณีในสัตวทั้งหลายฉันนั้น
เหมือนกัน 
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 23. ที่ใดมีไมตรี จิตใจแหงการทําลายยอมดับไปที่ใดมีสันติจิตใจแหงความโกรธยอมดับ
ไป ที่ใดมีอรรถ จิตใจแหงความมีกลอุบายยอมดับไป ที่ใดมีความเบาสบาย ความหวาดกลัวยอมดับ
ไป 

 อรรถาธิบาย : ความรักในสัตวทั้งหลายของพระโพธิสัตว ในที่นี้เปนสิ่งที่อภิปรายวา
เปนราคะ เพราะเหตุนั้นบุคคลจึงปฏิเสธการถึงทั่วแหงพระโพธิสัตวเหลานั้นผูกระทําความสัตย | 
เพราะเหตุแหงการกระทําเพื่อประโยชนแกสัตว | มีนางนกพิราบเปนอุทาหรณเพราะความมีราคะ
เชนนั้น เมื่อพระโพธิสัตวผูเปนไปกับดวยความกรุณา มีความรักอันยิ่งโดยไมเสนหาเฉพาะ สวน
การทําลายยอมดับไปในสัตวผูมีกายทั้งหลาย | ไมตรีของพระโพธิสัตวยอมมีในสัตวทั้งหลาย ความ
สงบจากความโกรธ การใหอรรถ ความเบาสบาย ยอมมีเพราะการเกิดขึ้นแหงปติ | คําเหลานี้วา ที่ใด
มีไมตรีเปนตน ที่นั้นจิตใจแหงการทําลายยอมดับไปนั่นเทียว | และคําวาจิตใจแหงความโกรธเปน
ตน เปนถอยคําที่ปริบูรณแลว |  

 โศลกวาดวยการจําแนกการปฏิบัติ 5 โศลก 
 24. ผูมีโรคยอมถูกหมอที่ดีปฏิบัติในสังสาร ฉันใดและแพทยยอมปฏิบัติในสรรพสัตวผู

มีโรค ฉันนั้น 
 25. บุคคลยอมปฏิบัติในตนของตนเหมือนกับผูรับใชที่ไมไดฝกมาแลว อีกประการหนึ่ง 

เหมือนพอคายอมปฏิบัติในการคาที่ตองการ 
 26. เหมือนดังที่ ผูยอมปฏิบัติในเสื้อผาอันเปนการงานเหมือนดังบิดา ปฏิบัติตอบุตรผูยัง

ออน ผูควรแกการหาม | 
 27. ผูมีความตองการดวยไฟ ยอมปฏิบัติตอแผนหินในปา ผูอยูในที่ทั้งปวง ยอมปฏิบัติ

ในอธิจิตอันไมไดรับการฝกแลว | 
 28. เหมือนนักมายาการปฏิบัติในความรูดวยปญญา เหมือนการปฏิบัติของพระโพธิสัตว 

นั้นเปนที่ทราบแลว 
 อรรถาธิบาย : ยอมปฏิบัติ เพราะเหตุใด ยอมไดรับความรูแจงดวยเหตุนั้น | อยางไร ดังนี ้

มีความเปนโรคเปนตนในการรักษาเปนตน | ในที่ใด ดังนี้ คือ ในสังสารเปนตน เพราะการเขาไป
ในสังสารดวยการหมุนเวียนไป | เพราะการเสียสละเพื่อสัตวผูมีโรคคือ กิเลสดวยความกรุณา | 
เพราะการกระทําจิตใหเปนความนําออกไปแหงตน | เพราะการชําระมีการเปนตน | เพราะความไม
กําเริบแหงความตองการของสัตว | เพราะการประกอบยิ่งโดยไมมีระหวางแหงการเจริญกุศล | 
เพราะความไมมอีาสวะแหงสมาธิ | และเพราะความไมวิปริตแหงความรู | 

 โศลกวาดวยความบริสุทธิ์แหงมณฑล 3 ประการของการปฏิบัติ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

510

 29. ดวยประการฉะนี้ ผูมีความเพียรอันประกอบแลว อยางตอเนื่อง ผูประกอบดวยดี
แลวในการชําระความแกรอบแหงความเปน 2 นั้นยอมบรรลุความสําเร็จอันยอดเยี่ยมดวยความรูอัน
บรมไมมีมลทินและไมหลอกลวงโดยลําดับ  

 อรรถาธิบาย : ดวยประการฉะนี้ พึงทราบความบริสุทธิ์แหงมณฑล 3 ประการของผู
ปฏิบัติของสิ่งที่ควรปฏิบัติและของการปฏิบัติดวยความรูในธรรมและความไมมีตัวตนอันไม
หลอกลวง ดวยการไมหลอกลวง | ผูประกอบดวยดีในการชําระความแกรอบแหงความเปน 2 คือ 
ความเปนผูมีตนแหงสัตวทั้งหลายดวย | 

อธิการที่ 13 วาดวยเร่ืองการปฏิบัติ ในมหายานสูตราลังการ จบ. 
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อธิการที่  14 
 โศลกวาดวยการจําแนกโอวาทและคําสอน 50 โศลก 
 1. ผูเขาถึงโดยความนับไมไดแหงกัปปเพิ่มพูนซึ่งอธิมุกติแลว เปนผูสมบูรณพรอมดวย

กุศลธรรม เหมือนมหาสมุทรเต็มดวยน้ํา | 
 อรรถาธิบาย : คําวา เพิ่มพูนซึ่งอธิมุกติ นั่นคือ เพราะการเพิ่มขึ้นอันมีประมาณยิ่ง | สวน

ที่เหลือมีเนื้อความอันอธิบายแลว | 
 2. ผูเกิดแตพระชินเจาผูถูกเล้ียงดีแลวและผูเล้ียงดีแลวในความบริสุทธิ์แตตน มีวิชาดี มี

จิตอันงาม ยอมประกอบภาวนา 
 อรรถาธิบาย : ความบริสุทธิ์แตตน เพราะการชําระซึ่งเครื่องปดกั้นแหงพระโพธิสัตว 

เพราะการทําเครื่องหมายอันเห็นไดในมหายานและเพราะการยึดถืออรรถอันไมวิปริต | มีวิชาดี 
เพราะมีความเปนพหูสูต | มีจิตอันงาม เพราะไมมีนิวรณ | 

 3. ยอมไดซ่ึงโอวาทแหงพระพุทธเจาในกระแสแหงธรรมอันไพบูลยเพื่อการเขาถึงความ
ไพบูลยแหงสมถะและฌาน 

 4. จากนั้น ในธรรมอันประกอบดวยพระสูตรเปนตนในความไมมีภาวะแหงความไม
เปน 2 จากการผูกจิตไวในมีพระสูตรเปนตน เปนยุติ โดยเบื้องตน | 

 5. ตอจากนั้น พึงวิจารณในประเภทแหงบทโดยลําดับและพึงวิจารณอรรถนั้น โดยความ
แยบคายแหงอัตตาอันตั้งมั่น | 

 6. และตอจากนั้น เมื่อไดตั้งมั่นซึ่งอรรถเหลานั้นแลว พึงซึมซับไวในธรรมอีก พึง
กระทําความพอใจ เพื่อการบรรลุถึงอรรถนั้น | 

อรรถาธิบาย : ในธรรมอันประกอบดวยสูตร เคยยะ เปนตน ช่ือแหงสูตรเปนตน คือ อัน
เปนไปในภูมิ 10 เปนตนนี้ ในที่นี้จิตพึงผูกไวโดยเบื้องตน | โดยโศลกทั้ง 3 เหลานี้ จิต 6 ประเภท 
ถูกแสดงแลว | มูลจิต อนุจรจิต อวธารณจิต สังกลนจิต ศาสติจิต | ในที่นี้ มูลจิต คือ การไดรับชื่อ
แหงธรรมมีพระสูตรเปนตน | หรือวาฟงโอวาทแลว จินตนาการดวยตนเอง | กลาวคือ ไมเที่ยง เปน
ทุกข ศูนย ไมมีตัวตนและไมแยบคาย | อนุจรจิต คือ ไปตาม ประเภทแหงบทแหงการไดโดยช่ือของ
พระสูตรเปนตน | วิจารณจิต คือยอมวิจารณอรรถและพยัญชนะ | ในที่นี้วิจารณอรรถดวยอาการ 4 
คือ ดวยการนับ ดวยการวัด ดวยการทดสอบและดวยการบรรลุ | ในที่นี้การนับคือ การสงเคราะห 
กลาวคือ อายตนะ 10 มีรูป เปนตน และสวนแหงผูหนึ่ง เวทนา 6 มีกายเวทนา อยางนี้เปนตน | การ
วัด คือ ดวยการคํานวณดวยการบกขึ้นสูใจอันเปนที่ยึดถือวาเปนลักษณะที่สงบแหงธรรม | การ
ทดสอบ คือการตรวจสอบดวยความรู | การบรรลุ คือการมองดูอรรถแหงการนับ การวัดและการ
ทดสอบ | ยอมวิจารณพยัญชนะดวยอาการ 2 | ดวยความเปนไปกับดวยอรรถแหงพยัญชนะอันเปน
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หมวดหมูและดวยความไมมีอรรถแหงพยัญชนะอันแยกจากกัน | อวธารณจิต คือ การประพฤติตาม
หรือการวิจารณยอมหยั่งลงสูนิมิตนั้น | สังกลนจิต กลาวคือ อรรถที่ถูกวิจารณยอมยังอาการแหง
ความเปนกอนโดยรอบอยางสังเขปใหเปนไปในมูลจิต | อาศาสติจิต คือ เปนผูประกอบซึ่งอรรถยอม
ยังอรรถแหงสมาธิหรืออรรถแหงความเขาไปสูภูมิหรืออรรถแหงการบรรลุคุณวิเศษ อันเปนไปกับ
ดวยฉันทะใหเปนไป | เพราะวาจิตเทานั้นยอมยังแสงสวางแหงพื้นฐานใหเปนไป พื้นฐานอื่นจากจิต
ยอมไมมี เพราะฉะนั้นจิตเทานั้นเกิดขึ้นเปนไป พื้นฐานอื่นจากจิตยอมไมมี เพราะฉะนั้นจิตเทานั้น
เปนพื้นฐาน อยางอื่นไมมี | เพราะเหตุดังนี้ จิตอันมี 6 ประเภท ยอมยังพื้นฐานใหตั้งมั่น | 

 7. จากนี้เมื่อบุคคลพิจารณายอมเปนผูผูกพันดวยถอยคําทางใจ พึงวิจารณดวยมนัสการ
อันไมมีถอยคําและดวยความเปนหนึ่ง | 

 8. สมถมรรค อันบุคคลพึงรู และชื่อแหงธรรมเปนสิ่งที่เปนกอน วิปสสนามรรคอัน
บุคคลพึงรู เปนการวิจารณอรรถนั้น | 

 9. อีกประการหนึ่ง มรรคอันบุคคลพึงรูโดยความเปนคูและเปนกอน พึงยึดถือซ่ึงการ
หลีกเรนแหงจิต พึงสงบอีก 

 10. เมื่อพิจารณาการบรรลุถึงความสงบในพื้นฐานนั้นอีกครั้ง พึงประกอบในที่ทั้งปวง 
เพราะการกระทําจริงอันเปนไปอยางตอเนื่อง | 

 อรรถาธิบาย : มนัสการ 11 ถูกแสดงดวยโศลกทั้ง 4 เหลานี้ | วิตก วิจาร | ไมมีวิตก มีแต
วิจาร เทานั้น | ไมมีวิตก ไมมีวิจาร | สมถมนัสการ | วิปสสนามนัสการ | มนัสการแหงความพยายาม
และความเสื่อม | [มนัสการแหงนิมิตอันยึดถือ] มนัสการแหงนิมิตในสมถะ | มนัสการแหงนิมิตใน
อุเบกขา | มนัสการในการกระทําอยางติดตอ | และมนัสการในการกระทําจริง | 

 11. เมื่อบุคคลถูกผูกไวดวยดี ซ่ึงจิตในพื้นฐานไมพึงซัดสายไปซึ่งการยึดถือ หลังจากถึง
แลวซ่ึงความซัดสายไปโดยพลันพึงขับไลในเรื่องนี้อีก  

 12. ผูมีพุทธิพึงซัดไปซึ่งจิตอันแข็งแรงในเบื้องบน จากนั้นพึงฝกจิตอันจรไป เพราะการ
เห็นคุณในสมาธิ 

 13. พึงยังความไมยินดีใหสงบ เพราะเห็นโทษในการวิ่งไปในความไมยินดีนั้น พึงยัง
ความเกิดขึ้นแหงความอยากและใจอันชั่วรายใหสงบเชนนั้น 

 14. จากนั้นพึงไดความเปนหนึ่งเดียวอันเปนของตนในจิตอันเปนไปกับดวยสังสการ 
ดวยความพยายามในการฝกฝนอันปราศจากสังสการ | 

 อรรถาธิบาย : อุบายแหงความตั้งมั่น ดวยความตั้งมั่นแหงจิตมีอาการ 9 อันทานแสดง
ดวยโศลก 4 เหลานี้ | ยังจิตใหตั้งมั่น ใหตั้งมั่นพรอม ใหตั้งมั่นลง ใหตั้งมั่นใกล ฝกจิต สงบจิต สงบ
วิเศษ กระทําใหเปนหนึ่งและยังจิตใหเปนสมาธิ นี้คือ อาการ 9 | 
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 15. จากนั้นบุคคลนั้นไดแลวซ่ึงกายและใจอันละเอียดออนอันเล็กที่สุด เปนผูมีมนัสการ
อันพึงรู อีกประการหนึ่งบุคคลนั้นยอมเพิ่มพูนซึ่งการนี้ 

 16. โดยความเปนสิ่งไปไดไกลแหงความเจริญบุคคลนั้นยอมไดการหยุดอยูอันมั่นคง 
เมื่อชําระความหยุดอยูนั้นแลว ยอมถึงซ่ึงอรรถแหงอภิญญาอันสมควรแกการงานอันยอดเยี่ยม 

 17.ในความเพง เพราะอภินิหารแหงอภิญญา บุคคลนั้นยอมไปสูโลกธาตุ อันสมควรแก
การบูชา อันไมมีประมาณแหงพระพุทธเจาและเพื่อการไดฟง 

 18. เมื่อบุคคลถึงซึ่งความไมมีประมาณแหงพระพุทธเจาดวยกัปปอันไมมีประมาณ เขา
ยอมถึงซ่ึงความสมควรแกการงานอันยอดเยี่ยมแหงใจ เพราะการบรรลุถึงซ่ึงการบูชานั้น 

 อรรถาธิบาย : พึงสัมพันธวา ยอมถึงซ่ึงความสมควรแกการงานอันยอดเยี่ยมในธยาน
ดังนี้ | ดวยกัปปอันไมมีประมาณไดแกการถึงซ่ึงความไมมีประมาณโดยการนับ | เนื้อความแหง
โศลกที่เหลืออธิบายแลว | 

 19. ลําดับนั้น บุคคลนั้นยอมไดการสรรเสริญ 5 ประการอันเปนไปในเบื้องหนาดวย
ความบริสุทธิ์ และตอจากนั้นยอมถึงซ่ึงความเปนภาชนะแหงความบริสุทธิ์อันยอดเยี่ยม 

 20. เพราะวากายอันเปนไปกับดวยโทษ ยอมวิ่งไปสูความเปนขณะแหงขณะ และกาย
และจิตยอมเต็มดวยความละเวนโดยรอบ 

 21. บุคคลยอมรูซ่ึงการปรากฏอันไมขาดตอนแหงธรรมโดยประการทั้งปวง ยอมเห็น
นิมิตอันไมหลอกลวงในความบริสุทธิ์ดวยดี | 

 22. ในความเต็มรอบและในความบริสุทธิ์แหงธรรมกายโดยประการทั้งปวง ผูมีปญญา
ยอมกระทําความยึดถือโดยรอบแหงเหตุอยางนี้อยางตอเนื่อง | 

 อรรถาธิบาย : ลําดับนั้น บุคคลยอมไดการสรรเสริญ 5 ประการอันเปนไปในเบื้องหนา
แตความบริสุทธิ์ | ความบริสุทธิ์ไดแก ภูมิเปนที่อาศัยอันบริสุทธิ์ | และยอมบรรลุซ่ึงความเปน
ภาชนะแหงความบริสุทธิ์ เพราะการไดส่ิงเหลานั้น | อันยอดเยี่ยม เพราะความเปนอนันตแหงยาน | 
ในความเต็มรอบและในความบริสุทธิ์ในธรรมกาย ไดแก ความเต็มรอบในภูมิ 10 ความบริสุทธิ์ใน
พุทธภูมิ | พึงทราบ การสรรเสริญ 5 ประการเหลานั้น คือ ฝายสมถะ 3 ฝายวิปสสนา 2 | เพราะเหตุ
นั้นจนกระทั่งความถึงพรอมอันเปนโลกิยะ | 

 23. และตอจากนั้น พระโพธิสัตวผูเปนเชนนั้น ผูตั้งมั่น ยอมไมเห็นอรรถทั้งปวงอันพน
จากการสรางภาพในใจ 

 24. บุคคลยอมปรารภความเพียรอันมั่นคงเพื่อความเจริญแหงแสงสวางแหงธรรมและ
ยอมตั้งมั่นในจิตเทานั้น ดวยความเจริญแหงแสงสวางแหงธรรม 
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 25. และตอจากนั้น บุคคลยอมเห็นความมีแสงสวางแหงประโยชนทั้งปวงในจิต ยอม
เปนผูละทิ้งความเปนฝกฝายแหงส่ิงอันบุคคลพึงยึดถือ 

 26. จากนั้นบุคคลยอมหลงเหลือความเปนฝกฝายแหงผูยึดถือโดยสวนเดียวและสัมผัส
สมาธิอันเปนอนันตโดยพลันอีกครั้ง 

 อรรถาธิบาย : จากนั้นอันเปนสวนแหงความผูกมัดอันสูงสุด | พระโพธิสัตวผูเปน
เชนนั้น มีจิตตั้งมั่นยอมไมเห็นธรรมทั้งปวงอันพนจากการสรางภาพในใจอันไมปรากฏแหงสว
ลักษณะและสามัญลักษณะ ยอมปรากฏแตเพียงการสรางภาพในใจเทานั้น | หลงเหลืออยูในยามรุง
เชาเทานั้น | แสงสวางนี้นั้น เปนการกระทําอันยิ่งที่กลาวไวแหงแมน้ําอันเค็ม | แสงสวางไดแก เปน
คําอันยิ่งแหงความอดกลั้นที่เกี่ยวของกับธรรม | บุคคลนั้นปรารภความเพียรอันมั่นคง เพื่อความ
เจริญแหงแสงสวางแหงธรรม ดวยกริยาอันตั้งมั่น | นี้เปนสภาพอันสูงสุดแหงใจ | และบุคคลนั้น
ยอมตั้งมั่นในจิตเทานั้น ดวยความเจริญแหงแสงสวางแหงธรรม | เพราะการตระหนักรูวาสิ่งนี้คือ 
จิต | จากนั้นบุคคลนั้นยอมเห็นความเปนสิ่งมีแสงสวางแหงประโยชนทั้งปวงในจิตเทานั้น | อรรถ
อ่ืนจากจิตไมมี | เมื่อใดเขาเปนผูละความเปนฝกฝายแหงสิ่งอันควรยึดถือ | เมื่อนั้นยอมหลงเหลือ
ความเปนฝกฝายแหงผูยึดถือเพียงลําพัง | นี้เปนสภาพแหงความอดกลั้น | ในกาลนั้นเขายอมสัมผัส
สมาธิอันเปนอนันตโดยพลัน | นี้เปนสภาพแหงธรรมอันเลิศอันเปนโลกิยะ | ดวยเหตุไร สมาธนิัน้จงึ
ถูกกลาววาเปนอนันต | 

 27. เพราะวาเขาละความเปนฝกฝายแหงผูยึดถืออันไมมีในระหวาง เขายังความรูให
พัฒนามีสภาพแหงแสงสวางเปนตน โดยลําดับ 

 อรรถาธิบาย : ความมีสภาพแหงแสงสวางเปนตนนี้ เปนสวนแหงความผูกมัดดวย
ประการฉะนี้ | 

 28. ผูนั้นยอมไดชญาน อันพนจากผูยึดถือความเปนความเปน 2 อันเปนโลกุตตระอัน
ยอดเยี่ยม อันปราศจากการหลอกลวงอันไมมีมลทินอีก | 

 อรรถาธิบาย : ดังนั้น ความเปนสภาพแหงมรรคสูการเห็นโดยประการอื่น | อันพนจาก
การยึดถือความเปน 2 เพราะไมประกอบในการยึดถือส่ิงอันควรยึดถือและการยึดถือในผูยึดถือ | อัน
ยอดเยี่ยมดวยความเปนอนันตแหงยาน | อันปราศจากการหลอกลวง เพราะไมประกอบในการ
หลอกลวงแหงการยึดถือในสิ่งอันควรยึดถือ | อันไมมีมลทิน เพราะประหารกิเลสแหงทรรศนะและ
ความรู | โดยเหตุนั้นผูไมมีมลทินจึงถูกกลาววาความเปนผูมีมลทินไปปราศแลว | 

 29. การหมุนไปแหงพื้นฐานเปนภูมิที่ 1 อันบุคคลปรารถนาภูมินั้น มีอยูโดยกัปอันไมมี
ประมาณบุคคลยอมถึงความบริสุทธิ์ดวยดี | 

 โศลกมีอรรถอันอธิบายแลว | 
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 30. อีกประการหนึ่ง หลังจากแทงตลอดความที่แหงธรรมธาตุเปนสิ่งเสมอกันแลว ยอม
ไดความเปนผูมีจิตเสมอดวยตน ในสรรพสัตวตลอดกาลทุกเมื่อ | 

 31. ในการกระทําอรรถแหงทุกขแหงความเปนผูไมมีตัวตนในกรรมไมทวนกลับ เปนผู
มีจิตเสมอในสัตวทั้งหลายเหมือนกับผูเกิดแตพระชินเจาผูมีตนเสมอในบุคคลแมเหลาอ่ืน | 

 อรรถาธิบาย : และหลังจากแทงตลอดความที่แหงธรรมเสมอกันดวยไมมีตัวตนแหง
ธรรมแลว ยอมไดเฉพาะซึ่งความเปนผูมีจิตเสมอดวยตนในสรรพสัตวตลอดกาลทุกเมื่อ | ดวยความ
เปนผูเสมออันมี 5 ประการ | ดวยความเปนผูเสมอในความไมมีตัวตน ดวยความเปนผูเสมอในทุกข 
เพราะความไมแตกตางในความไมมีตัวตนและในทุกข ในความเดือดรอนของตนและผูอ่ืน | ดวย
ความเปนผูเสมอในการกระทํา เพราะความเปนผูเสมอดวยการประหารทุกขของตนและผูอ่ืน | ดวย
ความเปนผูเสมอในการปราศจากการกระทําตอบแทน | เพราะความยินดีในการทําตอบแทนจาก
บุคคลอื่นเหมือนเปนของตน | และดวยความเปนผูเสมอดวยประโพธิสัตวเหลาอื่น ความเสมออันยิ่ง
ดวยพระโพธิสัตวเหลานั้นเปนประการใด เพราะความเปนผูเสมออันยิ่งประการนั้น | 

 32. บุคคลยอมเห็นธาตุ 3 อัตตาและสังสการแหงความเปนสิ่งหลอกลวงอันไมมีอยูจริง | 
ดวยความรูอันบริสุทธิ์ดวยดี ดวยอรรถแหงความไมเปน 2 | 

 อรรถาธิบาย : ผูนั้นยอมเห็นธาตุ 3 อัตตาและสังสการวาเปนส่ิงหลอกลวงอันไมมีอยู
จริง |ดวยความรอนบริสุทธิ์ดวยดี เพราะความเปนโลกุตตระ | โดยอรรถแหงความไมเปน 2 ไดแก 
โดยอรรถแหงส่ิงอันควรยึดถือและผูยึดถือ | 

 33. ภาวะแหงอภาวะอันพนแลวดวยความสิ้นไปแหงทฤษฎี มรรคสูการเห็นอันบุคคล
ไดแลว ดวยเหตุนั้นเขายอมหลุดพน 

 อรรถาธิบาย : ภาวะแหงอภาวะของสิ่งที่ควรยึดถือและผูยึดถือบุคคลยอมเห็นความหลุด
พนจากกิเลสอันควรประหารซึ่งการเห็นธรรมชาติ | 

 34. บุคคลผูรูจักความเปนศูนยแหงอภาวะและความเปนศูนยแหงภาวะแลวรูจักความ
เปนศูนยโดยปกติ ยอมถูกเรียกวาเปนผูรูความเปนศูนย ดังนี้ 

 อรรถาธิบาย : พระโพธิสัตวนั้นถูกเรียกวาเปนผูรูศูนยตา | เพราะรูศูนยตาอันมีอยาง 3 | 
ศูนยตาแหงอภาวะ สวภาวะ เปนสิ่งหลอกลวง เพราะความไมมีแหงลักษณะของตน | ศูนยตาแหง
ภาวะเชนนั้น ภาวะเชนนั้นแหงปรตันตระยอมไมหลอกลวง ภาวะดวยลักษณะของตน | ศูนยตาโดย
ปกติ ปรินิษปนนะ เปนสวภาวะ เพราะความเปนสวภาวะแหงศูนยตา | 

 35. บทอันไมมีนิมิต ส่ิงอันบุคคลพึงรู และความสิ้นไปแหงความแตกตางและความ
หลอกลวงอันไมมีอยูจริงแหงบุคคลผูไมมีความตองการแลว 
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 อรรถาธิบาย : บทอันไมมีนิมิต ส่ิงอันพึงรูและการสิ้นไปแหงความแตกตาง | ความ
หลอกลวงอันไมมีอยูจริงแหงปณิธานนั้น อรรถวาการไดเฉพาะซึ่งบท | 

 36. ดวยมรรคสูการเห็นนั้น การไดรับพึงทราบวาเปนไปดวยกันในผูเกิดแตพระชินเจา
แหงโพธิปกขิยธรรมทั้งปวงอันวิจิตร | 

 อรรถาธิบาย : พึงทราบการไดโพธิปกขิยธรรมทั้งปวงแหงพระโพธิสัตวกับดวยมรรคสู
การเห็นสติปฏฐาน เปนตน | 

 37. บุคคลถึงแลวซ่ึงโลกวาเปนสังสการเทานั้น ดวยพุทธิไมมีตัวตนเปนเพียงสิ่งเจริญ
ดวยทุกขเทานั้น ละแลวซ่ึงทิฐิวามีตัวตนอันไมมีประโยชน อาศัยความเห็นวามีตัวตนอันยิ่งใหญซ่ึง
มีประโยชนอันยิ่งใหญ 

 38. บุคคลใด ในที่นี้แมเปนผูมีความเห็นวามีตัวตนดวยความเปนผูเวนจากความเห็นวามี
ตัวตน เวนจากทุกข เปนผูมีทุกขอยางยิ่ง เปนผูกระทําประโยชนทั้งปวง ไมเปนผูมีความหวังในการ
ตอบแทน บุคคลนั้นเปนผูมีใจดี กระทําประโยชนเกื้อกูลแกตน 

 39. บุคคลใดเปนผูมีใจพนแลว ดวยความหลุดพนอันยอดเยี่ยม เปนผูผูกแลวดวยเครื่อง
ผูกคือ เหตุผล บุคคลนั้นเมื่อเห็นที่สุดแหงทุกขยอมกระทําดวยนั่นเทียว ยอมประกอบดวยนั่นเทียว 

 40. โลกเปนสิ่งไมสามารถเพื่อการสนับสนุนทุกขอันเปนของตน ทุกขอ่ืนอันบีบคั้นจัก
มีแตที่ไหน แตพระโพธิสัตวมองเห็นการเกิดขึ้น คิดอยูโดยประการตาง ๆ 

 41. ความรักแหงผูเกิดแตพระชินเจาในสัตวทั้งหลาย และความสงสาร การประกอบอัน
เปนเถาวัลย ความอัศจรรยอันเปนปรมะในภพทั้งหลาย เพราะความไมมีแหงความเปนผูเสมอกัน
แหงสัตว 

 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกทั้ง 5 เหลานี้ การทําใหเจริญซ่ึงความยิ่งใหญแหงพระโพธิสัตว
ผูไดมรรคสูการเห็น | ความวามีตัวตนอันไมมีประโยชนคือ สักกายทิฐิอันเศราหมอง | ความเห็นวามี
ตัวตนอันยิ่งใหญไดแก ความเห็นวามีตัวตน เพราะการไดความเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทั้งหลายอันมี
ประโยชนยิ่งใหญ | เพราะความเห็นนั้นเปนสิ่งมีประโยชนยิ่งใหญ เพราะความเปนเหตุแหงการ
กระทําเพื่อประโยชนแกสรรพสัตว | ดวยการเวนจากความเห็นวาไมมีตัวตนอันเปนความเห็นวามี
ตัวตนอันไมมีประโยชน ประโยชนที่เวนจากทุกขอันเปนเหตุเกิดแหงความเดือดรอนของตน มีทุกข
มากดวยการเกิดขึ้นแหงความเดือดรอนของสรรพสัตว | บุคคลใดผูมีใจอันพนแลวดวยยานอันยอด
เยี่ยมดวยการหลุดพนอันยอดเยี่ยมอันเปนความเห็นที่ควรประหารเสีย | และเปนผูผูกแลว ดวยเครือ่ง
ผูกคือเหตุผล ยอมไมเห็นที่สุดแหงทุกข ดวยความเดือดรอนแหงสรรพสัตว ยอมประกอบ
เหมือนกับอากาศจากความเปนอนันตแหงธาตุทั้งปวงและยอมกระทําเพื่อสัตวดวยการกระทําที่สุด
แหงทุกข และเพื่อประโยชนแกสัตวไมมีประมาณ | แตวาพระโพธิสัตวนั้น เปนผูสามารถเพื่อการ
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สนับสนุนทุกขแหงสรรพสัตวอันบีบคั้น จนกระทั่งถึงโลก | ความรักของพระโพธิสัตวในสัตว
ทั้งหลาย เปนความปรารถนาเพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุข จิตเปนเครื่องประกอบจรรยาทั้ง
ปวงอันเปนปรมะในโลกทั้งหลาย เพราะเปนผูมีความสงสารอันประกอบแลว | ไมใชส่ิงนาอัศจรรย 
เพราะความเปนผูเสมอดวยตนแหงสัตวทั้งหลาย | 

 42. จากนั้น ในภาวนามรรค ในภูมิทั้งหลายที่หลงเหลือ บุคคลยอมประกอบดวยการ
เจริญภาวนาชญานอันมี 2 ประการในที่นี้ 

 43. ชญานนั้นอันปราศจากความแตกตางอันเปนเครื่องชําระพุทธธรรม ความเปน
ประการอื่นเปนความตั้งมั่น อันเปนความแกรอบแหงสัตวทั้งหลาย 

 44. การบรรลุถึงความสิ้นไปแหงความเปน 2 แหงภาวนา เมื่อถึงภาวนาอันเปนที่สุด 
พระโพธิสัตวยอมเปนผูมีอภิสิทธิ์ | 

 45. (พระโพธิสัตว) บรรลุถึงความสงบอันมีสายฟาเปนอุปมา อันความแตกตางทําลาย
ไมได แลวถึงการหมุนไปแหงพื้นฐานอันไมมีเครื่องกั้นและมลทินทั้งปวง | 

 46. (พระโพธิสัตว) ยอมไดความเปนผูรูอาการทั้งปวงและบทอันยอดเยี่ยมเปนผูตั้งมั่น 
ยอมปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขแหงสรรพสัตว | 

 อรรถาธิบาย : ภาวนามรรคและชญาน อันมีอยาง 2 ถูกแสดงไวแลวดวยโศลกเหลานี้ | 
ยอมชําระพุทธธรรมอันไมมีความแตกตางแหงผูมีตัวตน | ความตั้งมั่นอันเปนโลกุตตระและการ
ไดรับอันเปนโลกิยะ พระโพธิสัตวยอมยังสัตวใหแกรอบ | ในการบรรลุถึงความสิ้นไปแหงความ
เปน 2 หลังจากบรรลุแลวซ่ึงภาวนาอันเปนที่สุดเปนผูมีอภิสิทธิ์เพื่อการถึงที่สุดรอบ ยอมไดสมาธิ
อันมีสายฟาเปนเครื่องเปรียบ | มีสายฟาเปนอุปมาดวยอรรถคือ อันอนุสัยคือความแตกตางทําลาย
ไมได | ลําดับนั้น ยอมไดการหมุนไปแหงพื้นฐานอันถึงความตั้งมั่นอันไมมีเครื่องกั้นคือ กิเลส และ
ความรูอันไมมีมลทิน | เปนผูตั้งมั่นซึ่งความเปนผูรูอาการทั้งปวงและซึ่งบทอันอนุตตระจนกระทั่ง
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งหลาย ดวยความเห็นในสังสาร อภิสัมโพธิและนิรวาณ เปน
ตน | 

 47. ความเห็นอันเที่ยงแทอันมีประโยชนอันยิ่งใหญไมมีในความเห็นอันไดโดยยาก พึง
มีในมุนีไดอยางไร ใจอันสงบอยางลึกซึ้งดวยกระแสแหงความเลื่อมใสอันเปนที่เกิดพรอมแหงการ
ฟงอันไมมีส่ิงเสมอ 

 48. ผูถูกตักเตือนอยูโดยตถาคตอยางตอเนื่องและในที่ตอหนาเปนผูตั้งมั่นในความสุข
เพราะธรรมนําออกจากคูหาแหงโทษ เพียงคงจับที่ผมทั้งหลาย เขายังพละกําลังใหเขาไปตั้งอยูใน
โพธิ 
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 49. ผูนั้นเปนผูอยูเหนือโลกทั้งปวงดวยทรรศนะอันบริสุทธ์ิ ดวยดี ดวยโพธิอันไม
หลอกลวง โดยประการทั้งปวง ทําลายความมืดอันใหญแลว ยังโลกใหสวางไสวเหมือนดังพระ
อาทิตยสองแสงสวางไสวแลว 

 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกทั้ง 3 นี้ทานแสดงความยิ่งใหญแหงโอวาท | ดวยวาบุคคลใด
ยอมไดรับโอวาทแหงกระแสธรรม การเห็นพระพุทธเจาอันเที่ยงแทยอมมีแกบุคคลนั้น | และเพราะ
การฟงธรรมอันไมมีส่ิงใดเสมอเหมือน | เพราะเหตุวาความเลื่อมใสอันประกอบดวยประโยชนนั้น 
บุคคลมีใจอันไดรับความเลื่อมใสโดยพลัน การเห็นอันเที่ยงแทซ่ึงพระพุทธเจาอันมีประโยชนใหญ
ยอมมี | สวนที่เหลือมีอธิบายแลว | 

 50. พระพุทธเจายอมใหการสรรเสริญโดยชอบในการประกอบโดยชอบเพื่อประโยชน
ของตนเนืองๆ ใหการนินทาแกผูประกอบความอิจฉา และพระชินเจายอมแสดงธรรมอันเกื้อกูล
อันมีประการทั้งปวงในสัตวผูเลิศในการเลือกเฟนการตั้งมั่น พึงเสพในโยคะ เปนผูวิบูลยในสุคติ ใน
ศาสนานี้ 

 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้ทานแสดงอนุสาสนีอันมี 4 ประการ | ใหการสรรเสริญพระ
โพธิสัตวผูกระทําอันยิ่งในอธิศีล แลวประกอบในอรรถเพื่อตนโดยชอบ | แสดงธรรมอันไมมี
อันตรายอันเกื้อกูลและอันมีประการทั้งปวงแกพระโพธิสัตวผูกระทําอันยิ่งในอธิจิตและอธิปญญา ผู
ตั้งมั่นและเลือกเฟน | อันควรเสพอันไมมีอันตรายและอันเกื้อกูล โดยลําดับ | คําวาโยคะ คือ สมถะ
และวิปสสนาภาวนา | 

 51. ดวยประการดังนี้ ผูนั้นเปนผูบริบูรณในการสั่งสมความดีเนืองๆ ถึงสมาธิอันไพบูลย
เปนผูไดรับโอวาทเนืองๆ จากพระมุนี ยอมเปนสัตวผูเลิศ เปนผูถึงฝงแหงหวงน้ําคือ คุณ | 

 โศลกสุดทาย (นิคม) มีอรรถอันอธิบายแลวแล | 
อธิการที่ 14 วาดวยโอวาทและอนุสาสนี ในมหายานสูตราลังการ จบ. 
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อธิการที่  15 
 อุทาน  
 โศลกวาดวยการจําแนกกรรมอันประกอบดวยประโยชนเพื่ออุบายวิธี 4 โศลก | 
 1. ความหลากหลายแหงอธิมุกติ การแสวงหาและการแสดงธรรม การปฏิบัติและโอวาท

และคําสอนอันชอบ | 
 2. แผนดินตั้งอยูโดยรอบแหงปา ภูเขาอันมีรางกายและแมน้ํา ฉันใด กรรมอันมีอยาง 3 

แหงความดีงาม มีทานเปนตนยอมมีอยูในความรูทั้งปวง โดยที่ทั้งปวง ฉันนั้นเหมือนกัน 
 อรรถาธิบาย : ทานแสดงอุบายแหงการเกิดขึ้นพรอมดวยโศลกนี้ | เพราะการเกิดขึ้น

พรอมแหงกรรมอันมีอยาง 3 แหงโพธิปกขิยธรรมคือ บารมีอันดีงามมีทานเปนตน | คําวาในความรู
ทั้งปวงนั้น คือ ในพระโพธิสัตว | เพื่อประโยชนแกการแสดงความตั้งมั่นและไมตั้งมั่นดวยการ
นํามาใชกับการสังเคราะหดวยปา เปนตน |  

 3. ดวยกรรมอันบุคคลกระทําไดโดยยาก ดวยรูปอันวิจิตร ดวยความไมมีแหงกัลป
จํานวนมาก ความสงสารแหงผูเกิดแตพระชินเจายอมไมมีแหงกรรมอันเปนไปในทางกาย วาจาและใจ | 

 4. พื้นฐานอันเปนของตนอันเปนประโยชนแกตนพึงหามจากศัตรู เพราะความยิ่งใหญ
แหงอาวุธอันมีพิษฉันใด กรรมอันมีอยาง 3 พึงหาม ผูเกิดแตพระชินเจาจากหีนยานอันมีอยางตางๆ 
ฉันนั้น | 

 อรรถาธิบาย : ทานแสดงอุบายแหงการแกไขดวยโศลกทั้ง 2 นี้ | เพราะการแกไขยานอื่น
ดวยความสงสารแหงมหายาน ตามลําดับ | คําวา ความสงสาร มีความหมายวา ยอม | กรรมแหงผู
ปฏิสังยุตดวยหีนยานอันเชนกับดวยยาพิษเปนตน เพราะความแปรไปแหงจิตในหีนยาน เพราะการ
ตัดเสียซ่ึงกุศลมูลในมหายาน เพราะการเกิดขึ้นแหงอกุศลมูลท้ังยังไมเกิดขึ้น | เพราะการทําลายกุศล
มูลที่เกิดขึ้นแลว | เพราะการคลายออกซึ่งการบรรลุความเปนแหงพุทธะ | 

 5. กรรมของผูกระทํากรรมยอมไมมี กริยาแหงกรรมยอมไมมีความไมแตกตาง ยอมเห็น
โดยอยาง 3 กรรมนั้นเปนผูถึงฝงแหงความบริสุทธิ์ไมมีที่ส้ินสุด เพราะการสงเคราะหดวยอุบาย 

 อรรถาธิบาย : ทานแสดงธรรม คือ อุบายแหงความบริสุทธิ์ดวยโศลกที่ 4 นี้ | ความ
บริสุทธิ์แหงมณฑล เพราะการไดรับแหงผูกระทํา กรรม และกริยา | คําวาไมมีที่ส้ินสุด (อนันต) คือ
ไมรูจักสิ้นไป | 

อธิการที่ 15 วาดวยกรรมที่ประกอบดวยประโยชนอันเปนอุบาย ในมหายานสูตราลังการ 
จบ. 
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อธิการที่  16 
 อุทานโศลกในการสงเคราะหประเภทของบารมี 
 โศลกวาดวยการจําแนกตัวเลข 6 โศลก 
 1. ตัวเลข ลักษณะ ลําดับ นิรุกติ คุณแหงการฝกฝน ประเภทแหงสิ่งเหลานี้ การ

สงเคราะห ฝกฝายอันตาง คุณอันพึงรูและการวินิจฉัยกันและกัน 
 2. ความถึงพรอมแหงโภคะ อัตตภาพ ความถึงพรอมแหงการประพฤติรอบและการ

ปรารภ อันเกิดขึ้นยิ่ง และแมการบรรลุความไมมีอํานาจของกิเลส การเปนผูไมเดือดรอนในสิ่งที่ได
กระทําแลว 

 อรรถาธิบาย : โศลกที่ 1 เปนดังนี้ | การเกิดขึ้นอันยิ่งมี 4 ประการ ดวยบารมี 4 ประการ | 
การถึงพรอมแหงโภคะดวยทาน | การถึงพรอมแหงอัตภาพดวยศีล | การถึงพรอมแหงการประพฤติ
รอบดวยกษานติ | ดวยประการอยางนี้ เปนที่รักของชนจํานวนมาก เพราะการเสพและการถือเอา
บารมีนั้น | การถึงพรอมแหงการปรารภดวยความเพียร ช่ือวา เปนผูถึงพรอมดวยการงานทั้งปวง | 
การบรรลุถึงความไมมีอํานาจของกิเลสดวยบารมี 5 เพราะขมไวซ่ึงกิเลสดวยฌาน | เปนผูไม
เดือดรอนในสิ่งที่ไดทําแลวดวยบารมีที่ 6 เพราะการรูรอบในความที่กายทั้งปวงเปนสิ่งไมมีอยู | ดวย
เหตุนั้น หลังจากกกระทํายิ่งซึ่งการปรารภการกระทําอันไมมีกิเลสและไมวิปริตแลว บารมี 6 ก็เปน
อันตั้งมั่น  

 3. เปนผูประกอบพรอมในประโยชนของสัตวกระทําการเขาไปตัดรอนซึ่งการบริจาค
ดวยการบวงสรวง ยอมประพฤติประโยชนตนดวยประการทั้งปวงดวยการกลาวซึ่งการตั้งมั่นอัน
เปนไปกับดวยการเริ่มตน 

 อรรถาธิบาย : โศลกที่ 2 เปนดังนี้ | พระโพธิสัตวเปนผูประกอบโดยชอบในประโยชน
ของสัตวดวยทาน ศีล กษานติ บารมี 3 โดยลําดับ และยอมกระทําประโยชนแกสัตวดวยการบริจาค 
ดวยการไมเขาไปฆา และดวยการไมตามฆา | และยอมประพฤติประโยชนตนอันมีประการทั้งปวง 
ดวยจิตอันตั้งมั่นและดวยวิมุกติอันเปนไปกับดวยการเริ่มตน | อาศัยความเพียรแลว เพราะการ
กําหนดจิตอันตั้งมั่นดวยฌานและปญญาโดยลําดับเมื่อจิตตั้งมั่นแลวจึงหลุดพน | นี้แล คือบารมี 6 
ปรารภประโยชนตนและประโยชนบุคคลอื่น | 

4. ดวยการไมฆา ดวยการไมเบียดเบียน ดวยการไมโกรธตอผูเบียดเบียน ดวยความไม
เสียใจตอกริยา ดวยการเจรจาดวยดีกับชนผูดูหมิ่น เปนประโยชนตนและประโยชนคนอื่น เพราะ
เหตุนั่นแล | 

อรรถาธิบาย : โศลกที่ 3 เปนดังนี้ | การกระทําของพระโพธิสัตว ดวยบารมีมีทานเปนตน 
เปนการประพฤติเพื่อประโยชนคนอื่น | ดวยการไมเขาไปตัดรอนอุปการะแหงบุคคลอื่น ตามลําดับ | 
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ดวยการไมเบียดเบียน ไมโกรธตอผูเบียดเบียน | ไมเสียใจในการประทําอันประกอบดวยประโยชน 
ดวยการเจรจาดวยคําสุภาษิตกับชนผูมีอํานาจมีฤทธิ์เปนตนและผูดูหมิ่น เพราะเขาไปตัดเสียซ่ึงความ
สงสัย | ดวยเหตุดังนี้ พระโพธิสัตวเปนผูประพฤติประโยชนตน เพราะประพฤติประโยชนคนอื่น |
และเปนผูไดรับโพธิอันยิ่งใหญ จากการกระทําเพื่อคนอ่ืน และการกระทําเพื่อตน | บารมี 6 เพราะ
การกระทําอันยิ่งเพื่อประโยชนคนอื่นอันเปนไปกับดวยกาล | 

 5. ผูไมยินดีในโภคะมีความเปนผูหนักในธรรม เปนผูไมมีในความเปน 2 เปนผูมีโยคะ
อันไมหลอกลวง มียานอันสูงสุดอันไมมีใดเสมอนี้ 

 อรรถาธิบาย : โศลกที่ 4 เปนดังนี้ | ความไมยินดีในโภคะของพระโพธิสัตวดวยทาน 
เพราะการไมเขาไปเพงเล็ง | ความเปนผูหนักอันมั่นคงในการศึกษาของพระโพธิสัตวดวยศีลและ
สมาธิ |เปนผูไมเบื่อหนายดวยกษานติและความเพียร และในความเปน 2 ในการกระทําเพื่อสัตว
และอสัตวผูมีทุกขและในการประกอบกุศลตามลําดับ | โยคะอันไมหลอกลวงดวยฌานและปญญา
อันสงเคราะหดวยสมถะและวิปสสนา | ดวยเหตุนั้น บารมี 6 โดยการกระทํายิ่งในการสงเคราะห
ดวยมหายาน โดยยอ | 

 6. มรรคอันไมยึดมั่นในอารมณทั้งหลาย อีกอยางในการสํารวมจากการเปนสิ่งตรงขาม
เพื่อการบรรลุ ในการไมทอดทิ้งสัตวอีกอยางในการชําระเครื่องกีดขวาง 

 อรรถาธิบาย : โศลกที่ 5 เปนดังนี้ | มรรคอันไมยึดมั่นในอารมณทั้งหลาย คือ ทานใน
ที่นี้ ดวยความฝกฝนในการบริจาค เพราะไปปราศจากความยึดมั่นนั้น | ในการสํารวมจากการเปนสิง่
ตรงขามเพื่อการบรรลุ คือ ศีล ในการบรรลุถึงอารมณแหงภิกษุผูสํารวมตั้งมั่น อันไมเปนไปเพื่อการ
เปนฝกฝายจากการงานทั้งปวง | การอนุเคราะหสัตว คือ กษานติ ดวยการเกิดขึ้นพรอมแหงทุกขอัน
เปนอุปการะทั้งปวง | ในการเจริญกุศล คือ ความเพียร เพราะการถึงพุทธินั้น ของบุคคลผูปรารภ
ความเพียร | มรรคในการชําระเครื่องกีดขวาง คือ ฌาน และปญญา เพราะการชําระเครื่องกีดขวางคือ 
กิเลสและความรูทั้ง 2 นั้น | มรรค คือ อุบายวิธี | บารมี 6 จากการกระทํายิ่งในมรรคอันมีอาการทั้ง
ปวงอยางนี้ | 

 7. เพราะไดกระทํายิ่งในไตรสิกขาแลว บารมี 6 อันพระชินเจาไดกลาวถึงแลววามี 3 ใน
ตอนตนสุดทายมี 2 ในตอนที่ 2 มี 1 ในตอนที่ 3 | 

 อรรถาธิบาย : โศลกที่ 6 เปนดังนี้ | ในที่นี้อธิศีลสิกขา คือ บารมี 3 เพราะสงเคราะหเขา
กับการดูแลและบริวาร | เพราะวาผูไมมีความเพงเล็งในโยคะ ดวยทานในการสมาทานศีล และ
สมาทานแลว ยอมรักษาดวยกษานติ ดวยความไมโกรธ เปนตน | อธิจิต อธิปญญา 2 ประการถูก
สงเคราะหเปนดวยความเปน 2 อันสุดทาย คือ ดวยฌานและปญญาตามลําดับ | ในสิกขาบท 3 นี้พึง
ทราบวาวิริยบารมีเปนหนึ่ง | เพราะความที่วิริยะเปนสหายแกบารมีทั้งปวง |  
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 โศลกวาดวยการจําแนกลักษณะ 6 โศลก 
 8. ทานอันทําลายฝายตรงขามถึงแลวดวยชญานอันไมมีการแยกแยะ อันบริบูรณดวย

ความปรารถนาทั้งปวงอันยังสัตวใหแกรอบมี 3 ประการ 
 อรรถาธิบาย : ทานของพระโพธิสัตวมีลักษณะ 4 | ทําลายฝายตรงขาม เพราะประหาร

เสียซ่ึงความตระหนี่ | สหคตดวยความรูอันไมแยกแยะ เพราะประกอบดวยการบรรลุธรรมไนราตม
ยะ บริบูรณดวยความปรารถนาทั้งปวง เพราะบุคคลใดยอมปรารถนาสิ่งใดใหส่ิงนั้นแกบุคคลนั้น | 
ยังสัตวใหแกรอบสงเคราะหสัตวดวยทานอันมี 3 ประการแลว จึงประกอบเฉพาะไวในยาน 3  

 9. ศีล อันทําลายฝายตรงขาม อันถึงแลวดวยชญานอันไมมีการแยกแยะ อันบริบูรณดวย
ความปรารถนาทั้งปวงอันยังสัตวใหแกรอบมี 3 ประการ 

 10. กษานติ อันทําลายฝายตรงขาม อันถึงแลวดวยชญานอันไมมีการแยกแยะ อัน
บริบูรณดวยความปรารถนาทั้งปวงอันยังสัตวใหแกรอบมี 3 ประการ 

 11. วีรยะ อันทําลายฝายตรงขาม อันถึงแลวดวยชญานอันไมมีการแยกแยะ อันบริบูรณ
ดวยความปรารถนาทั้งปวงอันยังสัตวใหแกรอบมี 3 ประการ 

 12. ธยาน อันทําลายฝายตรงขาม อันถึงแลวดวยชญานอันไมมีการแยกแยะ อันบริบูรณ
ดวยความปรารถนาทั้งปวงอันยังสัตวใหแกรอบมี 3 ประการ 

 13. ปญญา อันทําลายฝายตรงขาม อันถึงแลวดวยชญานอันไมมีการแยกแยะ อันบริบูรณ
ดวยความปรารถนาทั้งปวงอันยังสัตวใหแกรอบมี 3 ประการ 

 อรรถาธิบาย : ลักษณะทานมี 3 ประการอยางไร ก็พึงทราบลักษณะแหงศีลเปนตนก็
อยางนั้นเหมือนกัน | แตวาฝายตรงขามของสิ่งเหลานั้น คือ ความโกรธตอการทุศีล ความซัดสาย
ไปสูความเกียจคราน และปญญาทรามโดยลําดับ | ความมีความบริบูรณดวยความปรารถนาทั้งปวง 
คือ เพราะมีความบริบูรณแหงความปรารถนาดวย การสํารวมกายวาจา การอดกลั้นตอความผิด การ
ปรารถนาเพื่อชวยเหลือ การตัดเสียซ่ึงความสงสัย เพราะมีความบริบูรณแหงความปรารถนาดวย มี
ศีลเปนตน | ความเปนสิ่งยังสัตวใหแกรอบคือ เพราะการประกอบดวยศีลเปนตนแลวใหแกรอบใน
ยาน 3 | 

 โศลกวาดวยการจําแนกลําดับ 
 14. การกลาวดวยการอุบัติขึ้นกอนขณะและหลังโดยลําดับ อันต่ําทราม อันสูงสง อัน

เปนสถานที่เร่ิมตนและความเปนสิ่งละเอียดออนอันมั่นคง 
 อรรถาธิบาย : การแสดงออกโดยลําดับแหงทานเปนตนเหลานั้นดวยเหตุ 3 | ดวยความ

ถึงพรอมแตกอนขณะและภายหลัง | เพราะบุคคลผูไมมีความเพงเล็งในโภคะ สมาทานศีลแลว ผูมี
ศีลเปนผูมีความอดกลั้น ผูมีความอดกลั้น ปรารภความเพียร ผูปรารภความเพียร ทําสมาธิใหเกิด ผูมี
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จิตตั้งมั่นแลวยอมรูทั่วตามความเปนจริง | เพราะความเปนผูต่ําทรามในตอนกอนก็ตั้งอยูในที่สูงสง
ในตอนทาย | ทานเปนส่ิงต่ําทราม ศีลนั่นแลเปนสิ่งสูงสง กระทั่งวา ธยานเปนสิ่งต่ําทราม ปญญา
เปนสิ่งสูงสง | จากจุดเริ่มตนอันหยาบแหงตอนตน เปนความละเอียดออนในตอนทาย | เพราะวา
ทานเปนของหยาบ เพราะเขาถึงงายและเพราะกกระทําไดงาย | ศีลเปนสิ่งละเอียดกวาทานนั้น เพราะ
เขาถึงไดยากและเพราะกระทําไดยาก | เปนอยางนี้กระทั่งถึงธยานเปนของหยาบ ปญญาเปนของ
ละเอียดออน |  

 โศลกวาดวยการจําแนกซึ่งนิรุกติ 
 15. ความเปนผูขัดสนจากเครื่องเลี้ยงชีวิตและเพราะการไดความหนาวเย็น ผูโกรธ 

เพราะความสิ้นไป โยคะอันประเสริฐ การรักษาใจดวย โยคะอันประเสริฐ ความรูอันเปนปรมัตถ 
เปนคํากลาว 

 อรรถาธิบาย : ทานก็คือ เครื่องเล้ียงชีวิตแหงผูขัดสน | ศีล คือ การไดรับความหนาวเย็น 
จากทานและศีลทั้ง 2 นั้น จึงมีอารมณ นิมิต กิเลส อันถูกประหาร | กษานติ คือ ความโกรธเพราะการ
ส้ินไป เพราะการสิ้นไปแหงความโกรธ วิริยะคือ การประกอบความเพียร เพราะการประกอบใน
กุศลธรรม | ธยาน คือ ยอมทรงไวซ่ึงใจอันเปนใหญ | ปญญา คือ ยอมรูปรมัตถ 

 โศลกวาดวยการจําแนกภาวนา 
 16. ภาวนา อาศัยอุปธิแลวยอมกลาววาเปนมนัสการ การอาศัยเชนนั้น อุบายวิธี วิมุกติ

แหงส่ิงทั้งปวงนั่นเทียว | 
 โศลกวาดวยประเภทแหงทาน 2 โศลก 
 17. เจตนาแหงอรรถ การใหอันอาศัยมูล ความถึงพรอมแหงโภคะและอัตภาพ ความ

บริบูรณอันอนุเคราะหความเปน 2 | 
 18. บัณฑิตเลือกเฟนธรรม อามิสและอภัยทาน อันเห็นแลว อันประกอบดวยความไม

ตระหนี่แลวจึงใหทาน 
 อรรถาธิบาย : การถือเอาประโยชน เปนสวภาวะของทานในปฏิคาหก | เจตนาอัน

เกิดขึ้นดวยความไมโลภเปนตน เปนเหตุ | การถึงพรอมแหงโภคและการถึงพรอมแหงอัตภาพ อัน
นับดวยอายุเปนตน เปนผล อันเปนสถานะทั้ง 5 ในพระสูตร | การอนุเคราะหตนและผูอ่ืนและความ
บริบูรณแหงการรวบรวมมหาโพธิ เปนกรรม | การประกอบอันไมตระหนี่ คือ เปนไปในความไม
ตระหนี่ | ดวยการจําแนกการใหธรรม อามิส และอภัย อันเห็นแลว เปนหนาที่ | 

 โศลกวาดวยประเภทแหงศีล 2 โศลก 
 19. องค 6 อันมีภาวะอันสงบเปนที่สุด อันใหตั้งมั่นในสุคติอันไมมีความกลัว เพราะ

สงบตั้งมั่น อันประกอบพรอมดวยการสั่งสมบุญ 
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 20. อันไดธรรมตาอันสังเกตแลว ยอมมีอยูในสภาวะอันมีกําลังบัณฑิตรูจักศีลอยางนี้
แลว พึงสมาทาน | 

 อรรถาธิบาย : องค 6 เปนสวภาวะ | องค 6 คือ ผูมีศีล ยอมอยูจนกระทั่งสมาทานแลว
ศึกษาในสิกขาบท | อันมีภาวะอันสงบเปนที่สุด เปนเหตุ | เพราะสมาทานดวยการอภิปรายนิรวาณ | 
การใหความตั้งมั่นในสุคติเปนผล | เพราะการถึงสุคติดวยศีล | และเพราะไดความตั้งมั่นแหงจิตดวย
ลําดับแหงความไมเดือดรอนภายหลัง เปนตน | อันไมมีความหวาดกลัวเพราะสงบตั้งมั่น เปนกรรม | 
เพราะวาศีลเปนที่พึ่งแหงคุณทั้งปวง | และสงบ เพราะความสงบจากการเผาไหมของกิเลส | ปฏิบัติ
ปาณาติบาต เปนตน | อันประกอบดวยการสั่งสมบุญเปนโยคะ เพราะประพฤติชอบดวยกายกรรม 
วจีกรรม และมโนกรรม | อันไดความที่แหงธรรมอันสังเกตได ยอมมีในสภาวะอันมีกําลัง เปน
หนาที่ ในที่นี้ การไดการสังเกต คือ การนับพรอมวาเปนปาฏิโมกขสังวร | การไดธรรมตาคือ การ
นับพรอมวาการสํารวมจากอาสวะในฌาน | หนาที่อันแตกตางแหงศีลเหลานี้ เพราะเปนไปโดย
ความแตกตาง 3 ประการ | มีอยูในการสังวร คือ อาจาระและหนาที่ | 

 โศลกวาดวยประเภทแหงกษานติ 2 โศลก 
 21. ความปรารถนาและความรูในการใหอภัย ดวยความกรุณา ดวยการอาศัยธรรม อัน

นับวาเปนอนุสัย 5 อันกระทําเพื่อประโยชนทั้ง 2 นั้น 
 22. ตบะ อันประกอบดวยพละ อันเปนที่ทราบวามี 3 ประการ บัณฑิตรูกษานติอยางนี้

แลว พึงสมาทาน | 
 อรรถาธิบาย : ความปรารถนาและความรูในการใหอภัย เปนสวภาวะของกษานติอันมี 3 

ประการ | ความปรารถนาอันเปนอุปการะแกกษานติ กลาวคือ กระทําแลวซ่ึงความปรารถนา | กษาน
ติดวยการขมทุกขไวและกษานติดวยการหลงลืมธรรม ตามลําดับ | เพราะกรุณาและเพราะอาศัย
ธรรม เปนเหตุ | อีกประการ คือ การอาศัยธรรม | และความปรารถนาเพื่อไดฟงการสมาทานศีล | 
การนับวาเปนอนุสัย 5 ประการเปนผล | เหมือนดังที่กลาวแลวในพระสูตร | ดวยอนุสัย 5 ในกษานติ 
| ไมเปนผูมากดวยเวร | ไมเปนผูมากดวยความแตกตาง | เปนผูมากดวยสุขและโสมนัส | เปนผูไมมี
วิปฏิสาร ยอมทํากาละ | หลักจากกายแตกยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค อันเปนทิพย ดังนี้ | อันกระทํา
เพื่อประโยชน 2 คือ การขมความปรารถนาและการกระทําอันยิ่งนี้เปนกรรม | เหมือนดังที่กลาววา | 
บุคคลใดรูวาคนอื่นโกรธแลวใหสงบดวยตน บุคคลนั้นผูกระทําเพื่อประโยชนทั้ง 2 คือ เพื่อตน และ
เพื่อผูอ่ืน ดังนี้ | 

 ตบะอันประกอบดวยพละ เปนโยคะ | เหมือนที่กลาววา | กษานติเปนตบะอันยิ่งยอด 
ดังนี้ | การเปนไปแหงการทรงไวเฉพาะในกษานติเหลานั้น เปนหนาที่ในความอดทนทั้งหลาย | เปน
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ที่ทราบวามี 3 ประการ คือ หนาที่อันแตกตางโดยประเภทแหงกษานติ 3 ประการ เหมือนอยางที่
กลาวแลว กอน | 

 โศลกวาดวยประเภทแหงความเพียร 2 โศลก 
 23. อุตสาหะในกุศลอันชอบ ศรัทธา ฉันทะอันตั้งมั่นเจริญดวยคุณมีสติ เปนตน และ

ความเปนปฏิปกษตอกิเลส  
 24. เขาไปใกลคุณมีอโลภะเปนตน และมี 7 ประการในความเพียรเหลานั้น บัณฑิตรู

ความเพียรอยางนี้แลวพึงสมาทาน | 
 อรรถาธิบาย : อุตสาหะในกุศลอันชอบ | เปนสวภาวะกุศล คือ อุตสาหะในกิจของคน

อ่ืน เพื่อการนําออกซึ่งความสงสัยอันชอบคือ อุตสาหะในโมกษะแหงอัญเดียรถีย เพื่อการนําออก
ความสงสัย | ศรัทธา ฉันทะอันตั้งมั่นคือ เหตุ เพราะวาผูมีศรัทธายอมปรารภความเพียร | การเจริญ
ดวยคุณมีสติเปนตน เปนผล | เพราะคุณมีสติ สมาธิ เปนตน เกิดขึ้นแกผูมีวิริยะอันปรารภแลว | อัน
เปนปฏิปกษตอกิเลสเปนกรรม | เหมือนอยางที่กลาววา | แตวาผูปรารภความเพียรยอมอยูเปนสุข 
เพราะไมเกลือนกลนดวยธรรมอันเปนบาป อกุศล ดังนี้ | เขาไปใกลคุณมีอโลภะเปนตน เปนโยคะ | 
การทรงไวเฉพาะในการปรารภความคามเพียรเหลานี้ เปนหนาที่ | มี 7 ประการ คือ ประเภทแหง
หนาที่ | อีกประการหนึ่งความเพียรคือ ไตรสิกขาอันมีอธิศีล เปนตนและการกระทําอันติดตออัน
เปนไปทางกายและอันเปนไปทางใจ | 

 โศลกวาดวยประเภทแหงฌาน 2 โศลก 
 25. ความตั้งมั่นแหงใจ อันยิ่งใหญสติ วิริยะตั้งมั่น ความเกิดขึ้นพรอมแหงสุข เปนผู

เปนไปในการอยูดวยอภิญญาและอํานาจ 
 26. ยอมมีความเปนใหญแหงธรรมและมี 3 ประการบัณฑิตรูฌานอยางนี้แลวพึง

สมาทาน 
 อรรถาธิบาย : ความตั้งใจมั่นแหงใจอันยิ่งใหญ เปนสวภาวะ | สติวิริยะตั้งมั่น เปนเหตุ | 

เมื่อความไมพรอมแหงพื้นฐาน มีอยูเพราะอาศัยความเพียรจากสมาบัติและอภินิหาร | การเกิดขึ้น
พรอมแหงความสุขคือ ผล เพราะความที่การเกิดขึ้นแหงโพธิเพราะมีฌานเปนผล | อันเปนไปดวย
อํานาจแหงการอยูดวยอภิญญา เปนกรรม | เพราะความเปนไปในอํานาจดวยอภิญญานั้น ดวยฌาน | 
และเพราะเปนไปในอํานาจแหงพรหมวิหารอันประเสริฐ | ความเปนใหญแหงธรรมเปนโยคะ 
เพราะความเปนใหญ | เหมือนที่กลาววา | ธรรมทั้งปวงมีสมาธิเปนประมุข ดังนี้ | ยอมมีในวิริยะนั้น
เปนหนาที่การทรงไวเฉพาะนี้เปนหนาที่ในฌานทั้งหลาย | มี 3 ประการ คือ เปนไปกับดวยวิตก 
เปนไปกับดวยวิจารไมมีวิตก มีวิจาร เทานั้น | ไมมีวิตก ไมมีวิจาร | อีกประการ สหคตดวยปติ | 
สหคตดวยเสียใจ | สหคตดวยอุเบกขา | นี้เปนประเภทแหงหนาที่ | 
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 โศลกวาดวยประเภทแหงปญญา 2 โศลก 
 27. การเลือกเฟนความรูโดยชอบ ความสงบตั้งมั่น เพื่อการหลุดพนดวยดี แสดงความ

เปนอยูดวยปญญาจากกิเลส | 
 28. ยอมรูธรรมอันยอดเยี่ยม 3 ประการ บัณฑิตรูปญญาอยางนี้แลวพึงสมาทาน  
 อรรถาธิบาย : การเลือกเฟนความรูโดยชอบเปนสวภาวะ | โดยชอบ คือ ความรูอันไมโอ

อวด กลาวคือ เลือกเฟนโดยชอบในกิจอันเปนโลกิยะ เพื่อกําจัดความสงสัย | ความยินดีตั้งมั่น เปน
เหตุ | จิตอันอบรมแลวยอมรูตามความเปนจริง | เพราะเหตุนั้นหางจากกิเลสเพื่อการหลุดพนดวยดี 
เปนผล | เพราะวาเปนผูมีวิโมกขจากกิเลสดวยผลนั้น | ดวยการเลือกเฟนดวยโลกิยะ ดวยโลกุตตระ
อันเลว ดวยโลกุตตระอันยิ่งใหญ | การแสดงการเปนอยูดวยปญญา กลาวคือ เปนอยูดวยปญญาและ
แสดงการเปนอยูนั้น เปนกรรม | เพราะวา ปญญาอันเปนอนุตตระยอมเปนอยูแหงผูเปนอยูดวย
ปญญานั้น | ยอมแสดงธรรมโดยชอบดังนี้ | ความยอดเยี่ยมแหงธรรมเปนโยคะ เพราะความเปนส่ิง
ยอดเยี่ยม | เหมือนดังที่กลาว ธรรมทั้งปวงมีปญญาเปนยอกเยี่ยม ดังนี้ | รูวามี 3 ประการ ในปญญา
นั้นเปนหนาที่ | เพราะการเปนไปในปญญาดวย 3 วิธีและโดยประเภท | โลกิยะ โลกุตตระอันเลว 
โลกุตตระอันยิ่งใหญ | โดยประเภทแหงอรรถ 6 แหงทานที่ใหแลวและไมใหแลวอันเฉพาะตน ทาน
กลาววาเปนประเภท | 

 โศลกวาดวยการจําแนกการสังเคราะห 
 29. ธรรมอันเปนกุศลทั้งปวง เปนสิ่งอันพึงรูดวยหมวด 2 อันพรอมดวยการซัดสายไป 

เปนสิ่งอันถือเอารอบ (สังเคราะห) ดวยบารมี 2 2 2 | 
 อรรถาธิบาย : ธรรมอันเปนกุศลทั้งปวง คือ ธรรมมีทานเปนตน | ในที่นี้อันซัดสายไป

ดวยบารมี 2 เพราะความที่ไมอบรมพรอมดวยศีลอันสมาทานการใหทาน ประการที่ 1 | อันอบรม
แลว เพราะอบรมดวยปญญาอันเปนจริงดวยฌานอันเปนที่สุดทั้ง 2 | กษานติ วิริยะทั้ง 2 | เพราะการ
ไมอบรมและอบรมแลว 3 คู | 

 โศลกวาดวยการจําแนกฝกฝาย 6 โศลก 
 30.ทานอันไมยึดติด ทานอันไมยึดติด ทานอันไมยึดติด ทานอันไมยึดติด ทานอันไมยึด

ติดทานอันไมยึดติดของพระโพธิสัตวทั้งหลาย 
 อรรถาธิบาย : การไมยึดติด 7 ประการ เปนฝกฝายแหงทาน | ไมยึดติดในการเสวย ไม

ยึดติดในอารมณ ไมยึดติดเพียงแตความสันโดษ ไมยึดติดในการตกไปแหงฝาย ไมยึดติดในการ
กระทําตอบ ไมยึดติดในวิบาก และไมยึดติดในฝายตรงขาม นี้เพราะการเกิดขึ้นพรอมแหงอนุสัยใน
การไดของฝายตรงขาม | และไมยึดติดในการเพงเล็ง | อีกประการหนึ่ง การไมเพงเล็งมี 2 ประการ | 
การเพงเล็งในมนสิการ เพราะการถูกตองซึ่งหีนยาน | และการเพงเล็งในความไมแยกแยะ เพราะการ
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ไมแยกแยะทายก ปฏิคาหก และทาน | ดังนั้น การยึดติดมี 7 ประการ เหมือนที่กลาวแลว กิจอันควร
ทํา 7 แหงทานทานกลาววาเปนความไมยึดติด | 

 31. ศีลอันไมยึดติด ศีลอันไมยึดติด ศีลอันไมยึดติด ศีลอันไมยึดติด ศีลอันไมยึดติด ศีล
อันไมยึดติด ของพระโพธิสัตว 

 32. กษานติอันไมยึดติด กษานติอันไมยึดติด กษานติอันไมยึดติด กษานติอันไมยึดติด 
กษานติอันไมยึดติด กษานติอันไมยึดติดของพระโพธิสัตว 

 33. วิริยะอันไมยึดติด วิริยะอันไมยึดติด วิริยะอันไมยึดติด วิริยะอันไมยึดติด วิริยะอัน
ไมยึดติด วิริยะอันไมยึดติดของพระโพธิสัตว 

 34. ฌานอันไมยึดติด ฌานอันไมยึดติด ฌานอันไมยึดติด ฌานอันไมยึดติด ฌานอันไม
ยึดติด ฌานอันไมยึดติดของพระโพธิสัตว 

 35. ปญญาอันไมยึดติด ปญญาอันไมยึดติด ปญญาอันไมยึดติด ปญญาอันไมยึดติด 
ปญญาอันไมยึดติด ปญญาอันไมยึดติดของพระโพธิสัตว  

 อรรถาธิบาย : เหมือนการยึดติดของทานที่กลาวแลวพึงทราบวาในศีลอยางนั้น
จนกระทั่งถึงปญญา | แตวาในที่นี้ พึงทราบวาการยึดติด เพราะความเปนผูทุศีลดวยความเปนไปรอบ
แหงความยึดติดในการเสวยอันวิเศษ เพราะการเกิดขึ้นพรอมแหงอนุสัยอันเปนฝายตรงขามจากการ
ยึดติดในฝายตรงขาม | การเพงเล็งอันไมแยกแยะ เพราะเปนไปในมณฑล 3 ตามโยคะ |  

 โศลกวาดวยการจําแนกคุณ 23 โศลก 
 36. ผูเกิดแตพระพุทธเจาไดบริจาคตนเองเพื่อผูมากอนเพื่อขอหรือชักชวนอยางไมมี

ความสงสาร ไมถามถึงการกระทําตอบ ไมรอคอยผลและดวยการใหทานนี้ ทานปรารถนาใหสัตว
บรรลุโพธิ 3 ประการ โดยมีความรู ทานไดตั้งมั่นการใหทานไวในโลกตลอดกาล 

 บทและอรรถอันรูไดงายอยางนี้ 
 37. หมวด 3 แหงศีลอันพุทธสุตา (ผูเกิดแตพระพุทธเจา) ยึดถือแลวอันเปนที่เกิดแหง

ความเพียร ผูไมปรารถนาสวรรคและเมื่อถึงความสงบอันความยึดถือไมครอบงําไดในสวรรคนั้น ผู
ยกชนทั้งปวงขึ้นสูโพธิ 3 ประการ ดวยศีลนั้นแล ดวยการครอบครองความรูศีลอันไมรูจักสิ้นก็ตั้ง
มั่นในโลก 

 อรรถาธิบาย : ศีลมี 3 ประการ | ศีลคือความสํารวม | ศีลคือการยึดถือพรอมซึ่งกุศลธรรม 
| และศีลคือการกระทําเพื่อประโยชนคนอื่น | สวภาวะ คือ ความมีอัตตาเดียว | สวภาวะแหงความ
เพียรมี 2 ประการ | 

 38. ความอดทนอันผูเกิดแตพระพุทธเจามีความสามารถอันกระทําไดโดยยาก อันเปน
ความผิดทั้งปวงของชนทั้งหลาย อันไมเปนที่ปรารถนาเพื่อสวรรค และอันเปนเพราะความสิ้นไป
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แหงอุปการะ เพราะความไมกลัว ทานยกชนทั้งปวงขึ้นสูโพธิ 3 ประการ ดวยความอดทนอันยอด
เยี่ยม และดวยการถือครองความรู ความอดทนอันไมรูจักส้ิน อันทานตั้งมั่นไวแลวในโลกอีก 

 อรรถาธิบาย : อยางนี้ | ดวยความอดทนอันยอดเยี่ยมคือ อดกล้ันดวยการขมทุกขไว และ
อดกล้ันตอความผิดของผูอ่ืน ตามลําดับ | 

 39. ความเพียรอันผูเกิดแตพระพุทธเจากระทําแลว อันไมมีอุปมา อันเปนอุปกรณและ
การประกอบ ยอมทําลายหมูแหงกิเลสโดยตนเองและโดยคนอื่น และเพื่อกาถึงโพธิอันยอดเยี่ยม 
ทานยกชนทั้งปวงขึ้นสูโพธิ 3 ประการดวยความเพียรนั้น และโดยการยึดถือความรู ความเพียรอัน
ไมรูจักสิ้น ทานก็ตั้งมั่นไวแลวในโลก | 

 อรรถาธิบาย : คืออยางนี้ | ความเพียรอันเปนเครื่องมือ และความเพียรคือ การประกอบ | 
 40. ธยาน (ฌาน) อันผูเกิดแตพระพุทธเจาใหเกิดพรอมแลว อันมากดวยสมาธิ โดย

ประการทั้งปวง อยูแลวดวยความสุขในฌาน อันประเสริฐ มีการอุบัติในภพอันเลวเปนที่อาศัยดวย
ความกรุณา และยกหมูชนทั้งปวงใหขึ้นสูโพธิ 3 ประการดวยฌานนั้นและโดยการถือครองความรู 
ฌานอันไมรูจักสิ้นอันทานตั้งมั่นไวแลวในโลกอีก 

 อรรถาธิบาย : คืออยางนี้ | มากดวยสมาธิ คือ ยึดถือสมาธิแหงพระโพธิสัตวเปนอนันต |  
 41. ความรูอันผูเกิดแตพระพุทธเจารูแลว อันไมตัดขาดซึ่งการสืบตอโดยประการทั้งปวง 

ไมมีความยึดมั่น ไปนําใหเกิดในความหมุนไปความหมุนไปพรอมดวยพระพุทธเจามีแตที่ไหน ดวย
ความรูนั้นทานยกหมูชนทั้งปวงขึ้นสูโพธิ 3 ประการ ดวยการยึดถือสัตวทานไดตั้งมั่นความรูอันไม
รูจักส้ินไวในโลกแลวอีก 

 อรรถาธิบาย : คืออยางนี้ ความสืบตออันยึดถือพรอมซึ่งปรมัตถ สามัญลักษณะ ความไม
มีตัวตนแหงบุคคล และธรรม | คําวา เชฺญยํ จ ยตฺ คือ ความรูอันมีลักษณะประเภทตางๆ มีอนันตสว
เกต เปนตน | ความไมรูจักสิ้นไปเพราะการถือครองความรูอันไมมีการแยกแยะแหงบารมีทั้งหลายมี
ทานเปนตน เปนความไมรูจักสิ้นไปแมในนิรวาณอันไมมีอุปธิเหลือ | อีกประการหนึ่ง ดวยการ
ยึดถือสัตวดวยความรูและเพราะความไมยึดถือแหงสัตวเพราะความกรุณา | อรรถอันแยกยอยแหง
โศลกทั้ง 6 เหลานั้น อันทานแสดงแลวดวยโศลกที่ 7 | 

 42. ความยินดี ความไมมีอามิส อรรถอันยิ่งใหญและความไมรูจักสิ้นไปคุณ 4 ประการ
อันบุคคลพึงรูอยางยอของบารมีมีทานเปนตน 

 อรรถาธิบาย : คืออยางนี้ | ในที่นี้ โดยบาทที่หนึ่งแหงทานเปนตนความใจกวางอันทาน
แสดงแลว | โดยบาทที่ 2 ทานแสดงความไมมีอามิส | ดวยบาทที่ 3 ทานแสดงความมีประโยชน
ยิ่งใหญ เพราะการเกิดประโยชนแกสัตวอันยิ่งใหญ | ดวยบาทที่ 4 ทานแสดงความไมรูจักสิ้น และ
พึงทราบดวยโศลกนี้ทานแสดงหมวด 4 แหงทานเปนตนเหลานั้น | 
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 43. ความยินดีอันเต็มดวยทรรศนะในผูขอ และความไมยินดี ความทะเยอทะยาน ผูมี
ความกรุณาปราณี ผูใหส่ิงเหลานั้นยอมครอบงําดวยโยคะอันยิ่ง 

 อรรถาธิบาย : ในชนผูขอ เพราะมีความเห็นซึ่งผูใหและไดความตองการแลว มีมโนรถ
อันบริบูรณ ทานเรียกวา ความยินดี | ความไมยินดีคือ เพราะความเห็นอันไมบริบูรณ | ความ
ทะเยอทะยานคือ ความเห็นยังไมบริบูรณเชนเดียวกัน | ส่ิงนั้นทานเรียกวา “ยิ่ง” ของพระโพธิสัตว 
เพราะการเห็นผูขอและเพราะความบริบูรณแหงมโนรถ | ความไมยินดีเพราะความไมบริบูรณแหง
ทรรศนะ | ดังนั้น ผูใหผูมีความกรุณาปราณี ยอมครอบงําส่ิงทั้งปวง เพราะโยคะอันยิ่ง | 

 44. เพราะความกรุณาปราณีตอชีวิต โภคะ ภรรยา ชนเหลาอื่น ตลอดเวลาในสัตว
ทั้งหลาย ผูนั้นยอมไมยินดีซ่ึงความไมมีกามไมมีความยินดี ดวยการเลี้ยงดูไดอยางไร 

 อรรถาธิบาย : ไมมีความยินดีดวยส่ิงเหลานั้น คือ ไมมีความยินดีดวยชีวิตโภคะและ
ภรรยาอันเปนของบุคคลอื่น | ดวยเหตุนี้ ทานจึงแสดงคุณแหงศีล คือ การเวนจากกายทุจริตเปนตน 
อันมี 3 ประการ | 

 45. ไมมีความแหงเล็ง มีจิตเสมอ ไมมีความกลัว ผูใหแกคนทั้งปวง เพราะมีความกรุณา
เปนเหตุ ผูประเสริฐพึงกลาวคําอันไมจริงเพื่อการเขาไปฆาคนอื่นไดอยางไร 

 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้ทานแสดงคุณแหงการเวนจากการกลาวมุสา | ไมพึงกลาว
มุสาเพราะเหตุแหงตน เพราะการไมเพงเล็งในกายและชีวิต | หรืออีกประการหนึ่ง เพราะเหตุแหง
คนอื่นดวยความรักตอชนอันเปนที่รัก | หรือดวยความกลัว เพราะกลัวพระราชาเปนตน | หรือเพราะ
การไดอามิสอยางใดอยางหนึ่งเปนเหตุ | เพราะพระโพธิสัตวเปนผูไมเพงเล็งในกายและชีวิตของตน 
| มีจิตเสมอ เพราะความเปนผูมีจิตเสมอดวยตนในสรรพสัตว | ไมมีภัย (ความกลัว) เพราะการกาว
ลวงภัยทั้ง 5 ประการ | ผูใหแกคนทั้งปวง เพราะสละสิ่งของของตนทั้งปวงแกผูมีความตองการ | 
ดวยเหตุไร ทานจะพึงกลาวเท็จเลา | 

 46. ผูมีความปรารถนาประโยชนอันเสมอ มีความกรุณา เปนผูหวาดกลัวอยางยิ่งตอการ
เกิดทุกขแกคนอื่น เปนผูประกอบพรอมแลวในวินัยแหงสัตว เปนผูไกลอยางยิ่งจากโทษทางคําพูด
อันมี 3 ประการ 

 อรรถาธิบาย : พระโพธิสัตวเปนผูปรารถนาประโยชนเกื้อกูลอันเสมอในสรรพสัตว จัก
กระทําการกลาวรายเพื่อทําลายมิตรของบุคคลอื่นไดอยางไร | มีความกรุณา เพราะอภิปรายการดับ
ทุกขของคนอื่น เปนผูกลาวอยางยิ่งตอการเกิดทุกขของคนอื่น ทานจักกลาวคําผรุสวาท เพื่อการเกิด
ทุกขของคนอื่นไดอยางไร | ทานเปนผูประกอบโดยชอบ ในวินัยของสัตวทั้งหลาย จักกลาวคําเพอ 
เจอไดอยางไร เพราะเหตุนั้นในความเปนผูไกลจากโทษทางคําพูด 3 ประการ การกลาววาราย การ
กลาวคําหยาบ และคําเพอเจอ | 
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 47. เปนผูใหแกคนทั้งปวง มีความกรุณาปราณี ผูมีความฉลาดในการเกิดขึ้นแหงธรรม
อันอาศัยกันเกิดขึ้น พึงขมไวซ่ึงกิเลสทางใจอันมีอาการทั้งปวงในสิ่งเหลานั้นอยางไร  

 อรรถาธิบาย : การเบียดเบียน พยาบาท และมิจฉาทิฐิ ตามลําดับ | เหลานี้อันบัณฑิต
ปริญญาเอกพึงทราบวาเปนคุณคือ ความมีศีลบริสุทธ์ิ เพราะประกอบอยางวิเศษในธรรมอันเปน
ปฏิปกษตอความเปนผูทุศีล | 

 48. รูและยินดีในการทําอุปการะ และในบุคคลผูทําความเดือดรอนนั้น รูจักทําประโย
ชนเกื้อกูลยอมได เปนผูมีความกรุณาปราณี พึงอดกลั้นในทุกข 

 อรรถาธิบาย : พึงเปนผูอดกล้ันในบุคคลผูทําความเดือดรอน | ในที่นี้พระโพธิสัตว ผูรู
ในอุปการะ ยอมได พึงเปนผูมีความอดกลั้นจากความที่กษานติอันมีการรวบรวมเปนนิมิต และจาก
ทุกข | และในที่นี้ พระโพธิสัตวยอมไดความยินดีในทุกขอันเปนเหตุแหงประโยชนเกื้อกูล เพราะ
เหตุไรจึงควรอดกลั้นตออะไร | เพราะความรูในการทําความเดือดรอนยอมไมเปนไปความรูใน
ความทุกขยอมไมเปนไปทั่ว | 

 49. เพราะความไปปราศแหงการรูของคนอื่นเพื่อคนอื่น เพราะความรักในคนอื่นอันยิ่ง
เกินกวาตนตลอดเวลา เพราะการประพฤติทุกกรกิริยา ความเพียรอันกระทําไดโดยยากของผูมีความ
กรุณา 

 อรรถาธิบาย : พระโพธิสัตวผูมีความกรุณา | เพราะการประพฤติทุกขกิริยาเพื่อบุคคลอืน่
ของผูมีความกรุณา เปนการกระทําอันยากและเปนการกระทําอันไดยากยิ่ง | กระทําไดยากอยางไร | 
เพราะความไปปราศแหงความรูของคนอื่นยิ่งเกินกวาตนตลอดเวลา | กระทําไดยากยิ่งอยางไร | ส่ิง
ใดเปนความเปนไปปราศแหงความรูของคนอื่น และความรักอันยิ่งกวาตนสิ่งนั้นเปนความเพียร | 

 50. สุขเล็กนอย สุขของตน ฌานอันยึดติดอันเสื่อมไดอันหลงในความสิ้นไป เปนที่
ทราบวาเปนการตานทานของพระโพธิสัตวเพราะความวิปริต 

 อรรถาธิบาย : ฌานอันมีสุขนอยแหงโลกิยชน สุขเฉพาะตนของพระสาวกและพระ
ปจเจกพุทธเจา | อันยึดติดในกายของตนของโลกิยชนและในนิรวาณของพระสาวกและพระปจเจก
พุทธเจา | อันเสื่อมไดของโลกิยชน อันสิ้นไปของพระสาวกและพระปจเจกพุทธเจา เพราะสิ้นไปใน
นิรวาณอันไมมีอุปธิหลงเหลือ | อันมีความหลง ดวยความหลงอันเศราหมองและไมเศราหมองแหง
โยคะของคนทั้งปวง | อีกประการหนึ่ง ฌานของพระโพธิสัตวมีสุขมาก มีสุขทั้งคนอื่นและตน ไมยดึ
ติด ไมเสื่อม ไมส้ินไป และไมมีความหลง 

 51. การสัมผัสในความมืดและประทีปในที่มืด เปนเชนใด ความรู 3 ประการก็เปน
เชนนั้น แตวาความรูอันไมสมดุลแหงความไมสมดุลดวยความกรุณา เปนเชนกับดวยแสงแหงพระ
อาทิตย 
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 อรรถาธิบาย : ความรูเปนเชนกับการสัมผัสมือในความมืด เปนความไมพยายามในการ
ปฏิบัติเพื่ออารมณอันเฉพาะและเปนความรูแหงความรูเฉพาะตนฯ ดวยประทีปอันเปนโพรง ความรู
อันแสดงแลว อันประจักษแลว อันไมมีมลทินแหงพระสาวกและพระปจเจกพุทธเจาฯ เพียงดังแสง
แหงพระอาทิตย ความรูประจักษแลวโดยรอบไมมีนิมิตของพระโพธิสัตวฯ ดวยเหตุนั้นความรูจึง
เปนสิ่งไมสมดุล 

 52. การใหโดยวัตถุจากพื้นฐาน จากนิมิต จากเนื้อหา จากเหตุ จากความรู จากเกษตร 
จากการอาศัย เปนที่ทราบวายอดเยี่ยม 

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ โดยพื้นฐานคือ พระโพธิสัตว | วัตถุคือ วัตถุอันเปนของตนเพื่อ
อามิสทาน เปนสิ่งยอดเยี่ยม | แตวาความไมกลัวตอความกลัวในอบายและสังสารแหงอภัยทาน | 
มหายานแหงธรรมทาน | โดยเหตุ คือ วาสนาแหงทานบารมีในกาลกอน | ความรูอันไมมีการ
แยกแยะ ทานที่บริสุทธิ์ดวยมณฑล 3 ยอมใหทานนั้น พึงใหเพราะการไมแยกแยะปฏิคาหก | เกษตร
มี 5 ประการ | ผูมีความตองการผูมีความทุกข ไมมีที่พึ่ง ผูประพฤติทุจริตและผูมีคุณ | บรรดาเกษตร 
4 ประการ เกษตรอันยอดเยี่ยมอยางยิ่ง | คือท่ี 5 ในอภาวะ | โดยการอาศัยมี 3 วิธี อาศัยส่ิงนั้นแลวจึง
ให | คือ อธิมุกติ มนสิการ และสมาธิ | อธิมุกติ เชนเดียวกับอธิมุกติมนัสการที่กลาวแลวในการ
จําแนกภาวนา | มนัสการ เชนเดียวกับมนัสการที่กลาวแลวในการยินดียิ่งและการเสพรับ | สมาธิ 
เชนเดียวกับความเปนผูเสพสมบัติของทองฟา เปนตน | ทานเพราะการบรรลุความเยี่ยมยอด โดย
พื้นฐานเปนตน เปนทานอันบรม | พึงทราบวาเปนสิ่งไมมีที่เปรียบ | บุคคลยอมใหส่ิงใด โดยสิ่งใด 
แกส่ิงใด จากสิ่งใด ของส่ิงใด และในสิ่งใด ดวยการยึดครองสิ่งนั้นจนกระทั่งถึงอาการตางๆ คือ
ทานแล | 

 53. ศีล จากพื้นฐาน จากวัตถุ จากนิมิต จากเนื้อหา จากเหตุ จากความรู จากเกษตร และ
จากการอาศัย เปนที่ทราบวายอดเยี่ยม 

 54. [กษานติ จากพื้นฐาน จากวัตถุ จากนิมิต จากเนื้อหา จากเหตุ จากความรู จากเกษตร 
และจากการอาศัย เปนที่ทราบวายอดเยี่ยม] วิริยะ จากพื้นฐาน จากวัตถุ จากนิมิต จากเนือ้หา จากเหต ุ
จากความรู จากเกษตร และจากการอาศัย เปนที่ทราบวายอดเยี่ยม 

 55. ฌาน จากพื้นฐาน จากวัตถุ จากนิมิต จากเนื้อหา จากเหตุ จากความรู จากเกษตร และ
จากการอาศัย เปนที่ทราบวายอดเยี่ยม 

 56. ปญญา จากพื้นฐาน จากวัตถุ จากนิมิต จากเนื้อหา จากเหตุ จากความรู จากเกษตร 
และจากการอาศัย เปนที่ทราบวายอดเยี่ยม 

 อรรถาธิบาย : ความสงสารของพระโพธิสัตวเปนวัตถุอันยอดเยี่ยมแหงศีล | ในการไม
ประหารสัตวมีชีวิต ผูมีกําลังเลวและกําลังชั่ว เปนวัตถุอันยอดเยี่ยมแหงกษานติ | แหงวิริยะ คือ การ
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เจริญบารมีและการประหารฝายตรงขามแหงบารมีนั้น | แหงฌาน คือ สมาธิของพระโพธิสัตว | แหง
ปญญา คือ ตถตา | เกษตรของสิ่งเหลานี้ทั้งปวงมีศีลเปนตน คือ มหายาน | สวนที่เหลือก็พึงทราบวา
เหมือนกับตอนกอน | 

 57. ทานอันเปนสุขแหงสัตวผูเดียวอันไมทํารายตลอดกัปปจํานวนมาก ความรักของ
พระโพธิสัตวพึงมี จะปวยกลาวไปใยจากความวิปริต | 

 อรรถาธิบาย : ถาวา ทานของพระโพธิสัตว เปนส่ิงใหความสุขแกสัตวผูเดียวไซร และ
แกตน ก็เปนผูไมทํารายตลอดหลายกัปป | ถึงอยางนั้น ความรักของพระโพธิสัตวเหลานั้น พึงมี 
อันมีตนวิเศษดวยความกรุณาและไมเพียงแตสุขแกสัตวผูเดียวเทานั้น แตยอมมีแกตนเอง เพราะได
ทําการอนุเคราะหตลอดหลายกัปป | 

 58. ผูมีรางกายยอมปรารถนาอรรถทรัพยโดยประการใด ผูมีปญญายอมสรางไวในผูมี
รางกาย โดยประการนั้นทรัพยอันชนปรารถนาเพราะเหตุแหงสรีระฉันใด ความสงบอันผูมีปญญา
ยอมสราง ฉันนั้น 

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ความตองการอันมีกอน ถูกอธิบายในความตองการอันมีใน
ภายหลัง | 

 59. เมื่อบุคคลใหสรีระแลวก็จะไมเปนทุกข ถอยคําอะไรในเรื่องโชคชะตาอันต่ําสุด นี้
เปนความสุขอันเปนโลกุตตระเขาจักไดรับความสุขอันยอดเยี่ยมนั้นอีก 

อรรถาธิบาย : ในที่นี้เมื่อบุคคลใหสรีระแลวก็จะไมเปนทุกข ส่ิงนี้ทานแสดงวาเปน 
โลกุตตรสุข | เขายอมถึงความสุขนั้นอันเปนโลกุตตระอีก เพราะเหตุนั้นจึงเปนสิ่งยอดเยี่ยมแหงส่ิง
อันเปนโลกุตตระ | 

 60. ผูมีความตองการดวยการไดส่ิงที่นายินดีตามตองการอันเปนการรับ ยอมไมพอตอ
ความยินดี ดวยการใหส่ิงที่มีอยูทั้งปวง ผูมีปญญายอมเวนซึ่งความยินดี ตามความยินดีแหงชนผูมี
ความตองการ | 

 อรรถาธิบาย : ดวยการไดส่ิงที่นายินดีตามที่ตองการ คือ ดวยการไดและไดรับสิ่งที่
ตองการ | ดวยการใหส่ิงที่มีอยูทั้งปวง คือ ดวยการใหแมกระทั่งชีวิตของตนเอง | 

 61. ผูขอมีโภคสมบูรณแลวยอมไมเพงเล็งตนอันเปนผูมีอยูผูมีปญญาใหทรัพยจากทานที่
มีอยูทั้งปวงยอมถึงความเปนผูมีอยูตามควร 

 62. ผูมีความตองการไมถึงทรัพยเปนเครื่องปลื้มใจอันวิบูลยอันเปนอุปการะ ยอมนับ
เพราะเหตุแหงการไดจากทายก ดวยทานอันดีผูมีปญญาใหแกผูมีความตองการแลวตามวิธี ยอมถึง
ซ่ึงการรูวาเปนอุปการะอันยิ่งใหญ | 

 อรรถาธิบาย : เพราะความวิเศษแหงกรุณา | ทั้ง 2 โศลกมีเนื้อความอันอธิบายแลว | 
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 63. สัตวผูมีรางกาย ผูมีความโศกไปปราศแลวเอง ผูมีรูปแหงความแข็งแรง ถือเอาแลว
ซ่ึงทรัพยเครื่องปล้ืมใจ ยอมบริโภค เพียงดังตนไมแหงโภคอันเจริญดวยผลอันยิ่งในหนทาง ผูมี
โภคะยิ่งผูสรางความโชคดี เขาไมใชคนอื่นจากพระโพธิสัตว  

 อรรถาธิบาย : การสรางความโชคดีแหงผูมีโภคะยิ่งคือ ผูมีโภคะยิ่งผูสรางความโชคดี 
พึงทราบวา เขาไมใชคนอื่นจากพระโพธิสัตว | สวนที่เหลือมีเนื้อความอันอธิบายแลว | 

 64. ความเพียรอันควรรูไดจากความแตกตางแหงเหตุและกรรมของความเพียรอันเปน
ประธาน จากความแตกตางแหงประการ จากความแตกตางแหงพื้นฐาน จากความแตกตางฝาย
ปฏิปกษอันสัมพันธ 4 ประการ เปนการประดิษฐ 

 อรรถาธิบาย : ความเพียรควรรูไดโดยประเภทอันมี 6 ประการ | ดวยความแตกตางแหง
ประธาน | ดวยความแตกตางแหงอาการนั้น | [ดวยความแตกตางแหงกรรม] ดวยความแตกตางแหง
ประการ | ดวยความแตกตางแหงพื้นฐาน | และดวยความแตกตางแหงปฏิปกษอันไมสัมพันธ 4 
ประการ | ดวยโศลกอันมีในภายหลังแหงอุเทศนี้ อันทานแสดงแลว | 

 65. ความเพียรอันเลิศมีในทามกลางแหงคณะอันขาว เพราะความเพียรที่ไดตามนั้นมี
จากพื้นฐาน ดวยความเพียร ผูมีความเชื่อ มีสุขดวยดีเปนอยู มีความสําเร็จในโลกุตตระและโลกิยะ 

 อรรถาธิบาย : ความเพียรอันยอดเยี่ยมมีอยูในทามกลางแหงคณะอันขาว คือ ใน
ทามกลางแหงคณะอันขาวทั้งปวง คือ ความเปนประธานแหงกุศลธรรมทั้งปวงอันทานแสดงดวย
ความเพียร |เพราะวาความเพียรที่ไดตามนั้นมีจากพื้นฐาน คือ เหตุแหงความเปนประธานอันทาน
แสดงแลว | เหตุใดพื้นฐานแหงความเพียร เปนการไดกุศลธรรมทั้งปวง | เพราะวาดวยความเพียร ผู
มีความเชื่อ เปนสุขดวยดี ผูอยูอยู มีความสําเร็จในโลกุตตระ และโลกิยะ คือ กรรมอันทานแสดงแลว 
เพราะวาดวยความเพียรบุคคลจึงเปนผูอยูเปนสุขอันยอดเยี่ยมในทิฐิธรรม | และความสําเร็จอัน
เปนโลกุตตระทั้งปวงและอันเปนโลกิยะอันบุคคลพึงทํา | 

 66. ดวยความเพียร บุคคลยอมเขาถึงความนาปรารถนาในภพอันเขาถึงไดดวยความ
เพียร และพลังอันบริสุทธิ์ดวยความเพียร เขากาวขามสักกายทิฐิ เปนผูหลุดพน เปนผูรูแจงซึ่งโพธิ
อันยอดเยี่ยมดวยความเพียร 

 อรรถาธิบาย : มีประการอยางนี้ | การกระทําความเพียร ทานแสดงดวยหนทางแหงการ
เขาถึง | เพราะความแตกตางแหงความสําเร็จอันเปนโลกิยะและโลกุตตระ | ในที่นี้ความมีพลัง เปน
ความสําเร็จอันเปนโลกิยะ เพราะไมกระทําที่สุดแหงความมีตัวตน | 

 67. อีกประการหนึ่ง บุคคลคิดวา ความเพียรอันเสื่อมและไมเจริญงอกงามเปนใหญใน
โมกษะ เปนฝกฝายและฝายตรงขาม เมื่อบุคคลเขาไปในตัตวะ เปนผูเปนไปรอบและความเพียรอันมี
ประโยชนยิ่งใหญ เปนอันอื่นจากคําที่กลาวออกแลว |  
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 68. พระพุทธเจาทั้งหลายตรัสซ่ึงความเพียรอันมีประการทั้งปวงวาความเพียรแหง
อุปกรณ เปนประถมจากนั้นคือ ความเพียรแหงการประกอบอันเปนการเกื้อกูลตามวิธี อันไมซอน
เรน อันไมส้ินไป และอันไมยินดี 

 อรรถาธิบาย : ความแตกตางแหงประการนั้น โดยประการฉะนี้ | ในที่นี้ ความเพียรอัน
เส่ือมและไมเจริญงอกงาม [ดวยการละอกุศลธรรมตามโศลกที่ 2] และดวยความเจริญขึ้นแหงกุศล
ธรรมตามโศลกที่ 2 ในการละทั้งหลายโดยชอบ | มีโมกษะเปนใหญคือ ความเพียรในอินทรีย
ทั้งหลาย | เพราะความมีโมกษะเปนใหญดวยประโยชน เพราะเหตุใดอินทรียทั้งหลาย | เปนฝกฝาย
และฝายตรงขาม เพราะพละทั้งหลายมีอรรถอันไมแพรไปในฝายตรงขาม | บุคคลเมื่อเขาไปในความ
เปนตัตวะแลว เพราะความตั้งมั่นในหนทางแหงการเห็นโพชฌงค | เปนไปรอบ เพราะเหตแุหงความ
เปนไปรอบของพื้นฐาน ในภาวนามรรคในองคแหงมรรคทั้งหลาย  ความเพียรอันมีประโยชน
ยิ่งใหญเพราะเปนใหญแหงประโยชนตนและประโยชนผูอ่ืนอันมีสวภาวะแหงบารมี  ความเพียร
แหงอุปกรณเพราะประกอบดวยดี เพื่อการประกอบ | ความเพียรแหงการประกอบคือ เปนการ
ประกอบเหมือนอยางนั้น | ความเพียรอันไมซอนเรนคือ เมื่อความยอดเยี่ยมอันบุคคลพึงถึงทับ เปน
ความเจริญขึ้นแหงความซอนเรน | ความเพียรอันไมส้ินไป เพราะการไมกําเริบดวยทุกขยิ่งในเพราะ
การรอนและหนาวเปนตน | ความเพียรอันไมยินดีคือ ไมยินดีดวยการบรรลุเพียงเล็กนอย | ในพระ
สูตรทานกลาวดวยความเพียรแหงอุปกรณเปนตน เหลานี้ อยางนี้ | ผูมีความสามารถ ผูมีความเพียร 
ผูมีความอุตสาหะ ผูมีความพยายามในความอาจหาญ ผูมีธุระอันไมทอดทิ้ง ยอมประกอบในธรรม
อันเปนกุศลตามลําดับ | 

 69. ความเพียรอันต่ํา กลาง และสูง เปนอยางอื่นโดยพื้นฐานอันชนประกอบแลวในยาน 
3 ความเพียรอันปรารถนาในประโยชนเล็กนอยและประโยชนยิ่งใหญ เพราะประกอบในพุทธิอัน
เปนพื้นฐานอันยอดเยี่ยม 

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ความแตกตางแหงความเพียรทานแสดงดวยความแตกตางแหง
พื้นฐาน | ชนใดประกอบในยาน 3 ความเพียรอันต่ํา กลาง สูง พึงทราบโดยลําดับ ดวยพื้นฐานแหง
ชนนั้น | เพราะเหตุไร | เพราะการประกอบในพุทธิอันเปนพื้นฐานอันซอนเรนหรืออันละเอียด | 
เพราะวาพื้นฐานอันซอนเรน เปนพื้นฐานแหงผูประกอบในยาน 2 เพราะกระทําเพื่อประโยชนตน
อยางเดียว | ความละเอียดออนแหงผูประกอบในมหายาน เพราะกระทําเพื่อประโยชนคนอื่น | ดงันัน้ 
ความเพียรอันปรารถนาประโยชนเล็กนอยและประโยชนยิ่งใหญ เพราะกระทําเพื่อประโยชนตนเอง
และเพราะกระทําเพื่อประโยชน (ตนและคนอื่น) ตามลําดับ | 

 70. ผูมีความเพียรอันโภคะทําใหแพ ยอมไมมี ผูมีความเพียรอันกิเลสทําใหแพ ยอมไมมี 
ผูมีความเพียรอันความเศราโศกทําใหแพ ยอมไมมี ผูมีความเพียรอันการบรรลุทําใหแพ ยอมไมมี  
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 อรรถาธิบาย : ความแตกตางแหงปฏิปกษอันไมสัมพันธ 4 ประการนี้ อยางนี้ | ความไม
สัมพันธกัน ยอมไมเปนไปในทานเปนตน โดยประการใดความไมสัมพันธกันนั้นแหงทานเปนตนมี 
4 ประการ | ผูยึดมั่นในกิเลส เพราะถูกกิเลสนั้นทวมทับ | ผูมีความเศราโศก เพราะเศราโศกตอการ
ประกอบและประกอบยิ่งในทานเปนตน | การบรรลุถึง เพราะยินดีในทานเปนตนอันมีประมาณนอย 
| ทานกลาววาความเพียร 4 ประการ มีอยูในความแตกตางแหงความเปนปฏิปกษ 

 โศลกวาดวยการจําแนกการวินิจฉัยซ่ึงกันและกัน 
 71. ดวยการสังเคราะหกันและกัน โดยประเภท โดยธรรม โดยนิมิต การวินิจฉัยบารมี 6 

เปนสิ่งพึงรูได โดยประการทั้งปวง 
 อรรถาธิบาย : การวินิจฉัยโดยการสงเคราะหกันและกัน | ดวยการสงเคราะหศีล

และกษานติ ดวยการใหความไมกลัว เพราะเหตุวาใหความไมกลัวแกศีลและกษานติเหลานั้น | ฌาน
และปญญา ดวยการใหธรรม เพราะเหตุวาใหธรรม แตฌานและปญญาเหลานั้น | เพราะเหตุวาให
การสงเคราะหทั้งสองแกความเพียรของทั้ง 2 นั้น | การสงเคราะหทานเปนตนทั้งปวง ดวยศีลอัน
เปนผูสงเคราะหกุศลธรรม | ดวยประการอยางนี้ การสงเคราะหกันและกันดวยกษานติ เปนตน เปน
ส่ิงควรประกอบโยคะตามสมควร | การวินิจฉัยโดยประเภท | ทาน 6 ประการทานแหงทาน ทาน
แหงศีล จนกระทั่งทานแหงปญญา | เพราะการอยูดวยศีลเปนตนในสันดานของคนอื่น | การวินิจฉัย
โดยธรรม | ธรรมเหลาใดมีพระสูตรเปนตน อันทานแสดงในอรรถทั้งหลายมีทานเปนตนเหลาใด | 
ธรรมทั้งหลายเหลาใดมีทานเปนตนอันทานแสดงในธรรมทั้งหลายมีพระสูตรเปนตนเหลาใด | พึง
ทราบวาเปนการสงเคราะหกันและกันของธรรมเหลานั้น | การวินิจฉัยโดยนิมิต | ทานเปนนิมิตแหง
ศีลเปนตน | แหงการหมุนไปในศีลเปนตนแหงผูไมมีความเพงเล็งในโภคะ | แมศีลก็เปนนิมิตแหง
ทานเปนตน | การสมาทานการสังวรของภิกษุดวยการประกอบการสงเคราะหเพื่อตนทั้งปวง และ
เพื่อการประกอบกษานติของผูมีศีลอันตั้งมั่นแลว | และการสมาทานศีลแหงผูยึดถือกุศลธรรมเปน
นิมิตแหงทานเปนตน ทั้งปวง | ภาวะแหงนิมิตของกันและกันของธรรมมีกษานติเปนตนเปนโภคะ | 

 โศลก 7 โศลกวาดวยการจําแนกวัตถุแหงการสงเคราะห | วัตถุแหงการสงเคราะหมี 4 
(สังคหวัตถุ 4) | ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานตตา | ในที่นี้ | 

 72. ทานอันเสมอเปนที่ปรารถนาเหมือนกับการกลาววาจาออนหวานเปนอุเทศในบารมี
ทั้งหลาย | การประพฤติประโยชนเปนการใหคนอื่นสมาทานในทาน | ดวยการไดนั้น การกลาวสอน
บารมีดวยการยึดถือบารมี เปนการใหคนอื่นสมาทานบารมีนี้คือ ประโยชน | ความมีตนเสมอคือ ให
บุคคลอื่นสมาทานในสิ่งใด มีความประพฤติตามดวยตนในสิ่งนั้น | สังคหวัตถุ 4 ประการนี้ ถูก
ปรารถนาอีก เพื่อประโยชนอะไร | เพราะวานี้เพื่อประโยชนแกคนเหลาอ่ืน | 
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 73. อุบาย ผูกระทําการอนุเคราะห ผูอนุเคราะห ผูเปนไปทั่ว ผูเปนไปตาม เปนสิ่งที่พึงรู
จากสังคหวัตถุ 4 ประการ 

 อรรถาธิบาย : ผูกระทําการอนุเคราะหซ่ึงทานคือ อุบาย | การกลาวคําออนหวานเพราะ
การเกิดขึ้นแหงการอนุเคราะหอันเปนไปทางกาย ดวยอามิสทาน คือ ผูอนุเคราะห เพราะอนุเคราะห
ประโยชนอันอยูเหนือความสงสัย | การประพฤติประโยชนคือ ผูเปนไปทั่ว | เพราะเปนไปทั่วใน
กุศล | ความมีตนเสมอคือ ผูอนุเคราะห เพราะวารูแลววา ผูใหคนอื่นสมาทาน เปนผูพูดอยางไรทํา
อยางนั้นในกุศล ยอมเปนไปดวยกุศลนั้น ยอมประพฤติตาม | 

 74. ความเปนเพียงดังภาชนะโดยอันตน เปนการหลุดพนโดยอันที่สอง การปฏิบัติโดย
อันที่สาม การชําระหมดจดโดยอันที่ 4 | 

 อรรถาธิบาย : โดยอามิสทาน ความเปนภาชนะแหงการถูกตองการแบงปนซ่ึงธรรม | 
โดยการกลาวคําออนหวาน ยอมหลุดพนซึ่งธรรมนั้น เพราะการตัดเสียซ่ึงความสงสัยที่เกิดขึ้นใน
อรรถนั้น | โดยการประพฤติประโยชนยอมปฏิบัติตามสมควรแกธรรม | โดยความมีตนเสมอ ยอม
ชําระการปฏิบัตินั้น เพราะพยายามตลอดกาลยาวนาน | นี้เปนกรรมแหงสังคหวัตถุ | 

 75. ความเปนสังคหวัตถุ 4 เปนส่ิงที่ถูกรูโดยหมวด 2 แหง การสงเคราะห โดยอามิส 
โดยธรรม และโดยธรรม โดยพื้นฐาน | 

 อรรถาธิบาย : ความเปนหมวด 2 แหงสังคหวัตถุอ่ืนอีก พระผูมีพระภาคตรัสรูไวแลว 
คือ การสงเคราะหดวยอามิส และการสงเคราะหดวยธรรม | การสงเคราะหสังคหวัตถุ 4 เหลานี้ โดย
หมวด 2 เหลานั้น | 

 การสงเคราะหดวยอามิสเปนที่หนึ่ง | การสงเคราะหดวยธรรมเปนสวนที่เหลือ | อีก
ประการหนึ่ง สวนที่เหลือเหลานั้น ดวยธรรม 3 ประการ | ธรรมคือพ้ืนฐาน ธรรมคือการปฏิบัติ และ
ธรรมคือความบริสุทธิ์ ตามลําดับ | 

 76. การบรรลุอันต่ํา กลาง สูง อันผูกพัน อันไมผูกพัน เปนการสงเคราะหอันไมผูกพัน 
โดยประการทั้งปวงและพึงทราบวาเปนความแตกตางดวยอาการ 

 อรรถาธิบาย : นี้เปนความแตกตางแหงอาการ | ในที่นี้ การสงเคราะหอันต่ํา กลาง สูง 
พึงทราบในการประยุกตดวยยาน 3 ของพระโพธิสัตวตามลําดับ | ความผูกพันโดยการบรรลุในภูมิ
เปนที่ประพฤติอธิมุกติ | ความไมผูกพันโดยการบรรลุแหงการเขาไปถึงภูมิ | ความไมผูกพันโดย
ประการทั้งปวง เพราะการเกิดขึ้นพรอมอยางแนนอน เพื่อประโยชนของสัตวในภูมิ มีภูมิ 8 เปนตน 

 77. วิธีอันเปนที่อาศัยพรอมนั้น ดวยการประยุกตเพื่อความรักในบริษัทในความสําเร็จ
ประโยชนทั้งปวง เพื่อคนทั้งปวง ถูกสอนวาเปนอุบายแหงความสุข 
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 อรรถาธิบาย : ส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่ถูกประยุกตในความรักในบริษัท ส่ิงนี้นั้นแลเปนอุบาย
ดวยส่ิงเหลานั้นทั้งปวง สังคหวัตถุ 4 อันอาศัยพรอมแลวดวยอุบายนั้น | เพราะวาในความสําเร็จ
ประโยชนทั้งปวง เพื่อชนทั้งปวง พระพุทธเจาสอนวาเปนอุบายแหงความสุข | 

 78. ผูสงเคราะหจักถูกสงเคราะห ถูกสงเคราะหอยูในเดี๋ยวนี้บุคคลเหลานั้นทั้งปวง ผู
เปนไปอยู เพราะเหตุนั้นจึงเปนการยังสัตวใหแกรอบ | 

 อรรถาธิบาย : โดยโศลกนี้ ทานแสดงความเปนหนทางเอกแหงสังคหวัตถุ 4 ในการยัง
สรรพสัตวใหแกรอบแมในโลก 3 | เพราะความไมมีแหงหนทางอื่น | 

 79. ดวยประการดังนี้ พุทธิอันมีโภคะไมยึดติดอยางตอเนื่องเปนผูถึงฝงแหงความสงบ
และการไมกําเริบ มีตนอันตั้งมั่น เปนผูไมมีความแตกตางแหงภพ อารมณและนิมิต เปนผูสงเคราะห
เพื่อหมูสัตว 

 อรรถาธิบาย : โดยโศลกนี้ทานแสดงการประกอบสังคหวัตถุแหงพระโพธิสัตวผูตั้งมั่น
ในบารมี 6 ตามที่กลาวแลว เพราะการเกิดขึ้นพรอมแหงประโยชนตนและคนอื่น และดวยสังคห
วัตถุตามบารมี โดยลําดับ 

อธิการที่ 16 วาดวยบารมี ในมหายานสูตราลังการ จบ. 
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อธิการที่ 17 
 โศลกวาดวยการจําแนกบูชาพระพุทธเจา 7 โศลก 
 1. การบูชาพระพุทธเจาในที่พรอมหนา และไมพรอมหนาดวยจีวรเปนตน เพื่อการเติม

เต็มความเปน 2 แหงการรวบรวมจิตอันเลื่อมใสอยางลึกซึ้ง 
 2. การบูชาพระพุทธเจาของสัตบุรุษผูมีปณิธานในความที่พระพุทธเจาไมเกี่ยวของกับ

การเกิดอีก ผูไมไดรับความเปน 3 เปนผลที่ได 
 3. บุคคลอื่นอีกตั้งมั่นเพื่อความแกรอบแหงสัตวไมมีประมาณ บุคคลอื่นมีอุปธิและจิตนี้

เปนการฝงไวแหงอธิมุกติ 
 4. บุคคลอื่นแหงการอนุเคราะหและการอดกลั้น และโดยการประพฤติดีงาม ความเปน

เจาของและความเขาใจในโภคะแหงการหลุดพนและแหงความเปนตถตา 
 ดวยโศลกทั้ง 4 เหลานี้ มีประการอยางนี้ 
 5. การบูชาจากพื้นฐาน วัตถุ นิมิต เนื้อหา เหตุ ความรู เกษตร การอาศัย อันทานแสดงไว

แลว 
 อรรถาธิบาย : พึงทราบวา | ในที่นี้พื้นฐานคือ พระพุทธเจาผูเห็นไดและเห็นไมได | วัตถุ 

คือ จีวรเปนตน | นิมิต คือ จิตอันสหคตดวยความเล่ือมใสอยางลึกซึ้ง | เนื้อหา คือ เพื่อความบริบูรณ
แหงการสะสมบุญและความรู | เหตุ คือ ปณิธานอันมีในกาลกอนวา “การเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจา 
พึงเปนสิ่งที่ไมเกี่ยวของกับขาพเจา” | ความรู คือ ความไมแยกแยะ เพราะการไมได ผูบูชา ผูควรบูชา 
และการบูชา | เกษตร คือ สัตวไมมีประมาณ | เพื่อความแกรอบแหงสัตวนั้น การประกอบการบูชา
นั้น เพื่อการเขาถึงความแกรอบ | การอาศัย คือ อุปธิและจิต | ในที่นี้ อาศัยอุปธิบูชาดวยจีวรเปนที่
บูชา เปนตน และอาศัยจิต บูชาดวยการลิ้มรสการอนุโมทนาการยินดียิ่งและการกระทําไวในใจ | 
เหมือนดังที่กลาวไวแลวดวยอธิมุกติเปนตน เพราะการเกิดขึ้นแหงโพธิจิต เปนอธิมุกติแหงมหายาน
ธรรม | เพราะวาปณิธานนั้นแหละที่ทานกลาววาการฝงไว (นิธาน) ในที่นี้ เพราะเหตุแหงการทําเปน
โศลก | โดยการอนุเคราะหแกสัตว | การประพฤติที่กระทําไดยากเปนความอดกลั้นตอความทุกข | มี
ความประพฤติดีงามดวยบารมี | การพิจารณาธรรมโดยแยบคาย | บุคคลนั้นเปนผูเสวยความมีอยู
แหงความเปนเชนนั้นอันไมวิปริต | มีสัมมาทิฐิในทรรศนมรรค | เพราะบุคคลนั้นเปนผูรูในความมี
อยูโดยความรูตามความเปนจริง | 

ผูหลุดพน เพราะการหลุดพนจากกิเลสของสาวก | โดยความเปนเชนนั้น เพื่อการบรรลุ
โพธิอันยิ่งใหญ นี้เปนความแตกตางแหงการบูชา 

 6. การบูชานั้น มี 2 ประการ ดวยเหตุและดวยผล ดวยตนและแมดวยคนอื่น ดวยการทํา
สักการะเพื่อการไดและดวยการปฏิบัติ 
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 7. การบูชานั้น เปนที่รูกันวาเล็กนอย ยิ่งใหญ มีมานะและไมมีมานะ เพราะการประกอบ 
เพราะคติ และเพราะปณิธาน 

 อรรถาธิบาย : นี้คือความแตกตางแหงประการอยางอื่นอีกมีอรรถเปนตนอยางนี้ | ในที่นี้ 
เหตุเปนอดีต ผลเปนปจจุบัน เหตุเปนปจจุบัน ผลเปนอนาคต พึงทราบอดีต ปจจุบัน อนาคต ของ
เหตุและผล ดวยประการอยางนี้แล | ความมีตนเปนใหญคือ ดวยตน ความเปนภายนอกคือ ดวยคน
อ่ืน | โดยการทําสักการะเพื่อการไดคือ ความเดนชัด | โดยการปฏิบัติคือ ความตั้งมั่น | เล็กนอยคือ 
เลว ยิ่งใหญคือประณีต | อีกประการหนึ่ง มีมานะ คือ เลว ไมมีมานะคือ ประณีต เพราะไมมีการ
แยกแยะแหงมณฑล 3 | ดวยการประกอบในระหวางแหงกาลคือ ในที่ไกล | ดวยการประกอบในกาล
นั้นคือ ในที่ใกล | อีกอยางหนึ่งในคติอันหางไกลคือ ในที่ไกล | ในคติอันเปนไปโดยรอบคือ ในที่
ใกล | อีกอยางหนึ่งปณิธานเพื่อประกอบการบูชาอันใด การบูชานั้นอยูในที่ไกล เพื่อกระทําการบูชา
อันประณีตใด การบูชานั้นอยูในที่ใกล | อีกประการหนึ่งมีคํากลาววา พึงทราบวาการบูชาเปนยอด
เยี่ยม | 

 8. การบูชาในพระพุทธเจาทั้งหลายเปนยอดเยี่ยม เพราะจิตของตน เพราะอัธยาศัยใน
การหลุดพนดวยธรรม เพราะความโนมเอียง เพราะความไมมีการหลอกลวง เพราะการยึดถืออุบาย
วิธี เพราะการเขาไปสูความเปนผูมีการงานหนึ่งเดียวจากการงานทั้งปวง 

 อรรถาธิบาย : ดวยประการฉะนี้ พึงทราบการบูชาพระพุทธเจาดวยจิตของตน ดวย
อาการ 5 เหลานี้ เปนยอดเยี่ยม | เพราะหลุดพนดวยธรรมแหงมหายานอันประกอบพรอมแลวในการ
บูชานั้น | โดยอัธยาศัยคือ ดวยอัธยาศัย 9 ประการ | ดวยอัธยาศัยคือ ความพอใจ อนุโมทนา และ
ความยินดียิ่ง | และอัธยาศัยคือ ความไมอ่ิม ความไพบูลย การอุทิศ อุปการะ การปราศจากการฉาบ
ทา และความงดงาม บุคคลเหลาใดเห็นเฉพาะการเจริญบารมี | เพราะความโนมเอียงคือ ดวยสมาธิ
อันเปนคลังสมบัติแหงทองฟาเปนตน | เพราะการยึดถืออุบายวิธีแหงความรูอันไมหลอกลวง | 
เพราะการเขาไปสูความเปนผูมีการงานเพียงหนึ่งเดียวแหงมหาโพธิสัตวทั้งปวง คือ เพราะการงาน
อันผสมผสานและปนเปกันอยางยิ่ง | 

 โศลกวาดวยการจําแนกการคบกัลยาณมิตร 7 โศลก | ในที่นี้ดวยโศลกทั้ง 5 และกึ่ง
โศลก 

 9. การคบอันทานแสดงแลวโดยพื้นฐาน โดยนิมิต โดยเนื้อหา โดยเหตุ โดยความรู โดย
เกษตร และโดยการอาศัย | 

 10. พึงคบมิตร ผูมีตนอันฝกแลว มีความสงบ ยิ่งดวยคุณผูไมเกียจคราน ผูเจริญดวย
อาคม ผูมีความรูทั่ว ผูประกอบดวยวาจา ผูมีความกรุณา และผูละเวนจากการทอดธุระ 
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 อรรถาธิบาย : นี้แล เปนพื้นฐานเพื่อการคบมิตรผูมีคุณ | ผูฝกแลว ดวยการฝกอินทรียมี
การประกอบศีลเปนตน | ผูสงบคือ มีอัธยาศัยโดยการประกอบสมาธิ ดวยความสงบแหงใจ | ผูเขา
ไปสงบ เพราะความสงบแหงกิเลสเขาไปตั้งมั่นดวยการประกอบปญญา | ผูยิ่งดวยคุณ คือ ไมเสมอ
หรือไมหยอน | ผูไมเกียจครานคือ ไมเปนผูแตกตางในประโยชนของคนอื่น | ผูเจริญดวยอาคมคือ ผู
ไดฟงมาไมนอย | ความเปนผูรูทั่ว เพราะบรรลุความเปนตัตวะ | ผูประกอบดวยวาจาคือประกอบการ
กระทําคําพูด | มีใจกรุณา เพราะไมมีใจเห็นแกอามิส | เวนจากการทอดธุระ เพราะแสดงธรรมอัน
กระทําความจริงอยางตอเนื่อง |  

 11. ก. คบมิตรดวยการไดสักการะ ดวยการบริการและดวยการปฏิบัติ | 
 อรรถาธิบาย : ดวยประการดังนี้ | วัตถุแหงการคบ | 
 11.ข. ผูมีปญญา มีอัธยาศัยในการรูความเปนเชนนั้นในธรรมพึงเขาไปหามิตรในสมัย

และนอบนอม 
 อรรถาธิบาย : นี้คือ นิมิตอันมีอยางสาม | ความมีความตองการในความรู | ความเปนผูรู

จักกาล | และความเปนผูไมมีมานะ | 
 12.ก. ในผลที่ถึง เปนผูไมปรารถนาในสักการะและลาภ และในเนื้อหา 
 อรรถาธิบาย : นี้คือ เนื้อหา ไมคบเพื่อการไดผลและเพื่อสักการะและลาภ |  
 12.ข. ดวยการปฏิบัติตามที่ถูกสอนแลว ผูเปนปราชญพึงมีจิตอันเปนไมตรีในการคบนั้น | 
 อรรถาธิบาย : ดังนี้ | การปฏิบัติตามที่ถูกสอนแลว เปนเหตุแหงการคบ | เพราะการผูก

จิตดวยความมีไมตรี | 
 13.ก. ถึงความฉลาดในยาน 3 แลว พึงถึงความสําเร็จแหงยานอันเปนของตนดวยความรู 
 อรรถาธิบาย : ดังนี้ | ความรูเพราะฉลาดในยาน 3 | 
 13.ข. เพื่อการยังสัตวไมมีประมาณใหแกรอบและเพื่อเขาถึงเกษตรอันบริสุทธิ์ | 
 อรรถาธิบาย : เกษตรอันมีอยาง 2 แหงการคบนั้น ดังนี้ | สัตวไมมีประมาณและพุทธ

เกษตรอันบริสุทธิ์ | เพราะฟงธรรมแลวประดิษฐานในเกษตรเหลานั้น | และตั้งมั่นในเกษตรนั้นๆ | 
 14.ก. ผูประกอบดวยคุณมีความออนโยนเปนตนในธรรมและคบมิตร เพราะไมหวัง

อามิสดวย 
 อรรถาธิบาย : การอาศัยแหงการคบ ดังนี้ | อาศัยความออนโยนในธรรมและจึงคบ

กัลยาณมิตร | ไมอาศัยอามิส | ดังนั้น พึงทราบความแตกตางแหงประการของการคบ ดวยโศลก
ตอไปนี้กับอีกกึ่งหนึ่ง | 
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 14.ข. 15.ก. ผูมีปญญาคบมิตรเพราะเหตุ เพราะผล เพราะการเขาถึงความมีธรรมเปน
ใหญ เพราะภายนอก เพราะการไดยินไดฟง เพราะโยคะในใจ และเพราะการตามประกอบ ความมี
ใจอันมีมานะและไมมีมานะ 

 อรรถาธิบาย : เพราะเหตุ เพราะผล คือ ความแตกตางมีอดีตเปนตน เหมือนในตอนกอน 
ผูมีปญญาคบมิตร เพราะการเขาถึงความมีธรรมเปนใหญ และเปนภายนอกคือ ความแตกตางแหง
ความเปนภายในและความเปนภายนอก | เพราะวา การเขาถึงความมีธรรมเปนใหญ เพราะกระแส
แหงความมีธรรมเปนใหญ โดยภายนอกคือจากภายนอก เพราะการไดยินไดฟงและเพราะโยคะใน
ใจคือ ความแตกตางแหงความหยาบและละเอียด | การฟงเปนสิ่งหยาบ การคิดและภาวนาเปนความ
ละเอียด | ดังนั้น โยคะในจิตพึงมี | เพราะการตามประกอบความมีมานะและไมมีมานะคือ ความ
แตกตางแหงความเลว และความประณีต | 

 15.ข. ดังนั้น ผูมีปญญาพึงคบกัลยาณมิตร เพราะคติ การประกอบ และปณิธาน 
 อรรถาธิบาย : เหมือนในตอนกอน พึงประกอบความแตกตางแหงความไกลและความ

ใกล ดังนี้ | อีกประการหนึ่ง การคบอันไหนเปนยอดเยี่ยมดังนี้ โศลกที่ 7 (วา)  
 16. การคบมิตรดี เปนยอดเยี่ยมเพราะมีจิตของตน เพราะอัธยาศัยในการหลุดพนดวย

ธรรม เพราะความโนมเอียง เพราะไมมีการหลอกลวง เพราะการยึดถืออุบายวิธี เพราะการเขาไปสู
ความเปนผูมีการงานเพียงหนึ่งเดียวจากการงานทั้งปวง  

 อรรถาธิบาย : เหมือนในตอนกอน ดังนี้ | 
 โศลกวาดวยการจําแนกความไมมีประมาณ 12 โศลก 
 17. ความเปนพรหมอันมีฝายตรงขามเลว ไปดวยความรูอันไมหลอกลวง เจริญดวย

พื้นฐานอันมีอยาง 3 ยังสัตวใหแกรอบในความเปนปราชญ 
 อรรถาธิบาย : การอยูดวยความเปนพรหม 4 ประการ คือ ความไมมีประมาณ | ไมตรี 

กรุณา มุทิตา และอุเบกขา | อีกประการหนึ่ง พึงทราบลักษณะ 4 เหลานี้ในพระโพธิสัตว | เพราะ
ความมีฝายตรงขามเลว | เพราะการประกอบวิเศษในปฏิปกษ | ความวิเศษแหงการหมุนไป เพราะ
การหมุนไปแหงพื้นฐานอันมีอยาง 3 | คือ พื้นฐานแหงสัตว พื้นฐานแหงธรรม และพื้นฐานแหงการ
ไมไดธรรม | และความวิเศษแหงกรรม | เพราะการยังสัตวใหแกรอบ | เพราะพื้นฐานแหงธรรมของ
สัตว | อีกประการหนึ่ง เปนไปในหมูสัตวหรือธรรมอะไร | การไมมีพื้นฐานและการมีพื้นฐานในหมู
สัตวหรือธรรมอะไร | 

 18. บุคคลเหลานั้นยอมเปนไปในผูมีความตองการความสุข ในผูมีทุกข ในสุข ในเศรา
หมอง ในธรรมแหงตถตา ผูเปนปราชญที่แสดงแลว  
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 อรรถาธิบาย : พื้นฐานแหงสัตวคือ ยอมเปนไปในหมูสัตวผูมีความตองการความสุข
จนกระทั่งในเศราหมอง | เหมือนอยางนั้นไมตรีคือ อาการแหงการประกอบพรอมเพื่อสุขในสัตว
ทั้งหลาย | กรุณาคือ อาการไมประกอบดวยทุกข | มุทิตา คือ อาการแหงการไมประกอบสุข | อาการ
แหงการสังหารความไมมีกิเลสแหงสัตวเหลานั้นในเวทนาอันเปนอุเบกขา | พื้นฐานแหงธรรม คือ 
ยอมเปนไปในธรรมที่แสดงแลว | การเปนอยูอันทานแสดงแลว | การไมมีพื้นฐานแหงความเปน       
ตถตา | และความไมมีพื้นฐานแหงความไมแตกตางคือ ความไมมีพื้นฐานแล | เหมือนอยางวา | 

 19. เมื่อมีอรรถแหงความเปนตถตาและเพราะไดกษานติจึงเปนผูบริสุทธิ์ ไมตรีเปนส่ิง
ไมมีพื้นฐานเพราะหมวด 2 แหงกรรม แมเพราะความสิ้นไปแหงกิเลส 

 อรรถาธิบาย : ไมตรี พึงทราบวาไมมีพื้นฐานดวยเหตุ 4 ประการนี้ | เพราะความไมมี
พื้นฐานแหงความเปนตถตา | เพราะไมไดธรรมและกษานติอันไมอุบัติในภูมิ 8 | เปนผูบริสุทธิ์ดวย
การถูกตองธาตุ | และดวยหมวด 2 แหงกรรม | ไมตรีใดอันสงเคราะหดวยกายกรรมอันไหลไปและ
ดวยความสิ้นไปแหงกิเลส | เหมือนอยางนั้น ความไมมีพื้นฐานแหงกิเลสที่กลาววา เพราะคําวา ยอม
เขาไปตัดความมีปมอันสําเร็จดวยใจชื่อวา ความไมมีพื้นฐาน ดังนี้ | 

 20.ก. เหลานั้นพึงรูวาเปนสิ่งไมเคลื่อนไหว ทั้งเคล่ือนไหว เปนความพอใจแหงความ
กรุณา และไมเปนความพอใจแหงความกรุณา 

 อรรถาธิบาย : พึงทราบพรหมวิหาร 4 ประการเหลานั้น | ในที่นี้ เคล่ือนไหวอันมีสวน
แหงความเสื่อม เพราะความเสื่อมรอบ | ไมเคล่ือนไหวอันมีสวนแหงความตั้งมั่น เพราะความไม
เส่ือมรอบ | ความพอใจเปนส่ิงเศราหมอง ความไมพอใจ เปนสิ่งไมเศราหมอง | ดวยความกรุณาคือ 
สุขอันโลเล และมีจิตหยาบ | นี้คือความแตกตางแหงประการมีความมีสวนแหงความเสื่อมเปนตน
ของพรหมวิหาร | อีกอยางหนึ่งในพรหมวิหารเหลานั้น | 

 20.ข. พระโพธิสัตวผูตั้งมั่นในความไมเคล่ือนไหวอันไปปราศจากความยึดมั่น 
 อรรถาธิบาย : ไมมีในความไมเคล่ือนไหว ไมมีแมในความพอใจ |  
 21. ผูมีสวภาวะอันมาตามพรอมแลว เปนผูออน กลาง เปนผูมีภูมิอันเลว มีอัธยาศัยอัน

เลว มีมานะ เปนผูเลว แตวาเปนผูยิ่งโดยประการอื่น  
 อรรถาธิบาย : นี้คือ ความแตกตางแหงความเปนผูออนหรือผูยิ่ง | ผูมีสวภาวะอันไมมา

ตามพรอมแลว เปนผูออนอันมีอยาง 6 ในที่นี้ | แมวาทั้งปวงเปนผูมาตามพรอมแลว | เหลาใดเปนผู
ออนและกลาง | แมเหลาใดผูมีภูมิอันเลวเพงเล็งโพธิสัตวภูมิอันยอดเยี่ยมแลว | แมมีอัธยาศัยเลว | แม
มีมานะดวยพระสาวกเปนตน | เหลาใดเปนผูเวนจากธรรมและกษานติอันไมเกิดอีก เปนผูเลว 
เหลานั้นเปนผูออน มีอรรถดังนี้แล | แตวา เปนผูยิ่งโดยประการอื่น คือ พึงทราบความเปนผูยิ่งโดย
ปริยายตามที่กลาวมาแลว | 
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 22. ในกาลใดผูมีปญญาอยูดวยพรหมวิหาร บังเกิดในกามภูมิยังสัมภาระใหเต็มและยัง
สัตวใหแกรอบดวยสัมภาระนั้น 

 23. ไมอยูปราศจากพรหมวิหารในที่ทั้งปวง และเวนจากฝายตรงขามเปนผูประมาทแลว
ปจจัยนั้นอันมีกําลัง ยอมไมถึงซ่ึงการกระทําวิเศษ 

 อรรถาธิบาย : ความแตกตางแหงเหตุ ผล และลิงค | ในที่นี้การอยูดวยพรหมวิหาร คือ 
เหตุ | เกิดในสัตวผูมีกาม คือ ผลอันเปนวิบาก | การยังสัมภาระใหเต็มคือ ผลอันยิ่งใหญ | การยังหมู
สัตวใหแกรอบคือ ผลแหงการกระทําของบุรุษ | ผูไมอยูปราศจากพรหมวิหารเกิดแลวในที่ทั้งปวง
คือผลอันไหลออก | และผูเวนจากฝายตรงขามคือ ผลอันประกอบพรอมวิเศษ | การไมถึงการกระทํา
วิเศษดวยปจจัยอันมีกําลังคือ ลิงค | ผูประมาทในปฏิปกษ ผูไมยินดีและไมเปนผูมีหนาพรอม | ความ
แตกตางแหงคุณและโทษดวยโศลก 4 เหลาอ่ืน (คือ) | 

 24. พระโพธิสัตวผูประกอบพยาบาท วิหิงสา ความไมยินดียิ่งและดวยกามราคะแหง
พยาบาท ยอมถูกตองโทษอันมีอยางมากมาย 

 อรรถาธิบาย : นี้คือโทษ | ในความไมมีแหงพรหมวิหาร เพราะประกอบฝายตรงขามกับ
พรหมวิหารนั้น | ในที่นี้ พยาบาทเปนตน เปนฝายตรงขามกับไมตรี เปนตน ตามลําดับ | กามราคะ
แหงพยาบาทเปนฝายตรงขามแหงอุเบกขา | เพราะเหตุไร ทานจึงกลาววา ยอมถูกตองโทษอันมีอยาง
มาก |  

 25. ยอมฆาตนดวยกิเลส ยอมฆาสัตว ยอมฆาศีล เสื่อมจากยศและลาภ เสื่อมจากการ
รักษาของพระศาสดา 

 26. ผูเปนไปดวยอธิกรณไมมียศ เกิดในที่อ่ืนอันไมมีการรักษาเปนผูเส่ือมจากการได
และไมได ยอมถึงซ่ึงทุกขใหญในใจ 

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ทานแสดงโทษเมื่อบุคคลมีใจพยาบาทตนเอง พยาบาทคนอื่น 
พยาบาททั้ง 2 อยาง ดวยบท 3 บทแรก | ดวยบททั้ง 6 มีความปรารถนา เปนตน ทานแสดงวาทิฐิ
ธรรม ยอมประสบความเสื่อม | ก็ยอมประสบอยางไร | ยอมตําหนิตน | ตําหนิคนอื่นแมเทวดา | แม
พระศาสดาและพรหมจารี ผูรู เหลาอื่นยอมติเตียนโดยธรรม | และผูบาป ผูมีศัพทและโศลกอันมี
โทษในทิศนอยทิศใหญ ยอมไมประพฤติ นี้คือ ความปรารถนาจนกระทั่งถึงผูไมมียศ อันทานแสดง
แลวดวยโศลกนี้ ตามลําดับ | ดวยบททั้ง 3 ที่เหลือทิฐิธรรมและสัมปรายิกธรรมยอมประสบความ
เสื่อมในสัมปรายิกภพ | ทานแสดงทุกขอันเปนไปในทางใจ โทมนัส ความเดือดรอนวาเปนโทษนั้น| 

 27. โทษเหลานี้ทั้งหมดยอมไมมีแกผูตั้งมั่นในไมตรีเปนตน ผูไมเศราหมอง ยอมไมละ 
สังสาร เพื่อประโยชนแหงสัตว 
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 อรรถาธิบาย : อยางนี้ | ทานแสดงคุณอันมีอยาง 3 ในการประกอบพรหมวิหาร | ความ
ไมมีโทษตามที่กลาวแลวแหงบุคคลผูไมเศราหมองการไมละสังสารเพราะเหตุแหงสัตว | 

 28. เจตนามีไมตรีเปนตนนี้ของผูเกิดแตพระชินเจา ยอมมีในสัตวทั้งหลายฉันใด ยอมไม
มีในผูมีบุตรเพียงคนเดียวผูมีคุณแกสรรพสัตวฉันนั้น 

 อรรถาธิบาย : ทานแสดงเจตนาแหงไมตรีเปนตนของพระโพธิสัตวดวยโศลกนี้ ดังนี้ | 
 โศลกวาดวยการจําแนกกรุณา เพราะปรารภประเภทแหงพื้นฐานของกรุณานั้น 2 โศลก 
 29 – 30. มีความกรุณาตอสัตว ผูอันไฟติดทั่วแลว ผูเปนไปในอํานาจของศัตรู ไมกาว

ลวงทุกข เจริญในความมือ ตั้งอยูในหนทางอันลําบาก ผูกติดอยูกับเครื่องผูกใหญ โลเลในการกาว
ลวงอารมณอันมียาพิษใหญ หลงทาง ตั้งอยูในหนทางเลว ผูไมมีกําลัง 

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ผูบริโภคกามสุขดวยกามราคะ | เปนไปในอํานาจของศัตรูคือ 
อันตรายอันมารกระทําแลว ไมประกอบในกุศล ไมกาวลวงทุกข มีทุกขครอบงําในนรกเปนตน | 
เจริญในความมืดประพฤติทุจริตโดยสวนเดียว | เพราะประชุมพรอมดวยวิบากแหงกรรม | ตั้งอยูใน
หนทางอันลําบาก มีปรินิพพานอยางอื่นเพราะไมเขาไปตัดเสียซ่ึงที่สุดซ่ึงสังสารวัฏ | ผูกติดอยูกับ
เครื่องผูกใหญคือ ตั้งมั่นในโมกษะแหงอัญเดียรถีย เพราะถูกผูกดวยเครื่องผูกคือ ยึดถือในทิฐิช่ัวตาง 
ๆ โลเลในการกาวลวงอารมณอันมียาพิษใหญ คือ ยึดติดในสมาบัติ | เพราะสมาบัติสุขแหงบุคคล
เหลานั้นเปนสิ่งเศราหมอง | สําราญในการหลอกลวงอันไมกาวลวงยาพิษอยางไร | เพราะความเนิ่น
ชาจากการนั้น | หลงทางคือ มีอภิมานะ เพราะหลงทางแหงความหลุดพน | ตั้งอยูในหนทางอันชั่ว 
คือ ประกอบในหีนยานไมเที่ยงแท | ไมมีกําลังคือพระโพธิสัตวผูมีสัมภาระไมบริบูรณ | นี้คือ
พื้นฐานแหงความกรุณาของพระโพธิสัตวตอสัตวอันมีอยาง 10 ดังนี้แล | 

 โศลกวาดวยการเห็นผล 5 แหงความกรุณา 
 31. โพธิแหงผูเกิดแตพระชินเจา ผูอาศัยธรรมอันเขาไปตัดการเบียดเบียน อันเปนพีชะ

แหงโพธิที่สูงสุด อันนํามาซึ่งสุข อันเปนแสงสวาง อันเปนเหตุที่นาปรารถนา อันเกิดขึ้นแหงสว
ภาวะไมอยูในที่ไกล | 

 อรรถาธิบาย : เพราะเหตุนั้น ดวยความเขาไปทําลายการเบียดเบียน ทานแสดงผลแหง
การไมประกอบพรอม เพราะไมประหารเสียซ่ึงวิหิงสาอันเปนปฏิปกษ | ผลแหงความเปนใหญ 
เพราะความเปนพีชะแหงโพธิที่สูงสุด | ผลแหงการกระทําของบุรุษดวยการนํามาซึ่งความสุขและ
กระทําความสวางไสว เพื่อคนอ่ืนและตนตามลําดับ | ผลแหงวิบากดวยความมีเหตุอันนาปรารถนา | 
ผลแหงการไหลออก ดวยการใหความเปนสวภาวะ เพราะใหผลแหงกรุณาอันวิเศษ | อาศัยกรุณา
อันมีอยาง 5 อยางนี้ พึงทราบวาความเปนแหงพุทธะอยูในที่ไมไกล | 

โศลกวาดวยความที่นิรวาณในสังสารอันไมมั่นคง 
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 32. เมื่อรูการถึงสังสารอันเลิศเสมอ อันมีทุกขและไมมีตัวตน ผูมีความกรุณา มีพุทธิอัน
เลิศ ยอมไมถึงความโศกเศราและไมถูกผูกติดดวยโทษทั้งหลาย  

 อรรถาธิบาย : พระโพธิสัตวรูรอบซึ่งสังสารทั้งปวงตามความเปนจริง ยอมไมเขาถึง
ความโศกเศรา เพราะความเปนผูมีกรุณา | ไมถูกผูกติดดวยโทษทั้งหลาย เพราะความมีพุทธิอันเลิศ | 
ยอมเปนผูไมตั้งมั่นในนิรวาณในสังสารอยางนี้ตามลําดับ | 

 โศลกวาดวยความรูรอบซึ่งสังสาร 
 33. ผูไมเพงโลกอันมีความทุกข ถึงความทุกขและรูวาเปนเหมือนเชนนั้น ยอมเวนรอบ

อุบายอันยิ่งหรือไมถึงความเดือดรอน ผูมีความกรุณาปราณี 
 อรรถาธิบาย : มีความทุกขคือ มีความกรุณา | รูวาเปนเหมือนเชนนั้นคือ ยอมรูอุบายวิธี

ในการเวนทุกขนั้นตามความทุกขอันเปนจริง | ทุกขของคนนั้นยอมดับไปดวยเหตุใด | รูทุกขในสัง
สารตามความเปนจริง ความเดือดรอนยอมไมเกิดขึ้นดวยอุบายเปนการสละรอบ พระโพธิสัตวอัน
ทานแสดงวามีความวิเศษแหงกรุณา | 

 โศลกวาดวยประเภทแหงกรุณา 2 โศลก 
 34. ผูมีความกรุณาโดยปกติ โดยการนับ โดยการประกอบการทบทวนการฝกฝนในกาล

กอนและเปนผูทําลายฝายตรงขามเพราะการไดความบริสุทธิ์ของผูมีใจกรุณาอันนับวามีอยาง 4 
 อรรถาธิบาย : ประเสริฐกวา เพราะวิเศษโดยโคตรตามลําดับ | เพราะทดสอบคุณและ

โทษ | เพราะความเจริญแหงที่สุดของการเกิด | และพึงทราบวาเพราะการไดความมีราคะไปปราศ | 
เมื่อการประหารวิหิงสาอันเปนฝายตรงขามมีอยู ยอมไดความบริสุทธิ์กลาวคือ เพราะการไดความ
เปนผูมีราคะไปปราศ | 

 35. ส่ิงใดไมเสมอสิ่งนั้นไมเปนความกรุณา เพราะอัธยาศัยหรือเพราะการปฏิบัติ เพราะ
การมีราคะไปปราศแลวหรือเพราะการไมไดรับผูใดไมมีความกรุณาเหมือนอยางนั้น ไมใชพระ
โพธิสัตว 

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ความเสมอในความมีสุขเปนตน รูแลววาในที่นี้ส่ิงนี้อันรูอยางใด
อยางหนึ่งแหงทุกข | เพราะไมส้ินไปในนิรวาณอันไมมีอุปธิเหลือ | เพราะการไดความเสมอดวยตน
และผูอ่ืน เพราะอัธยาศัยของผูเขาไปสูภูมิแลว | โดยการปฏิบัติ เพราะการกระทําการแปรไปแหง
ทุกข | เพราะความมีราคะไปปราศคือ เพราะประหารวิหิงสาอันเปนฝายตรงขาม | เพราะการไมได
รับคือ เพราะไมมีธรรมและกษานติอันไมอุบัติ |  

 โศลกวาดวยการภาพเฉพาะแหงตนไมของความกรุณา 5 โศลก 
 36. กรุณา กษานติ ความคิด ปณิธาน การเกิด ความแกรอบแหงสัตว นี้คือตนไมแหง

ความกรุณา มีโคนใหญเปนตน มีดอก ใบ และผล 
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 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ พึงทราบวาตนไมแหงความกรุณาอันตั้งมั่นดวยโคน ลําตน กิ่ง ใบ 
ดอกและผล | ความกรุณาแหงตนไมนั้นเปนโคน | กษานติคือ ลําตน | การคิดเพื่อสัตวคือ กิ่ง | 
ปณิธานในการเกิดอันงดงามคือ ใบ | การเกิดอันงดงามคือ ดอก | ความแกรอบแหงสัตวคือ ผล | 

 37. กรุณาไมพึงเปนโคน การประพฤติอันกระทําไดยากไมพึงเปนความอดทนและความ
ส้ินไปแหงทุกข ผูมีปญญาไมพึงคิดเพื่อสัตว 

 38. พุทธิอันเวนจากการคิด ไมพึงกระทําปณิธานในการเกิดอันขาวไมพึงถึงการเกิดอัน
งดงาม ไมพึงยังสัตวใหแกรอบ 

 อรรถาธิบาย : โดยโศลกทั้ง 2 ทานสาธยายภาวะมีโคนเปนตน แหงกรุณาเปนตน เพราะ
การสาธยายการประสบในโศลกกอนและโศลกหลัง | 

 39.ไมตรีอันมีน้ําคือ กรุณา ความเปนผูมีความสุขในทุกขนั้น เปนการเลี้ยงดูอันไพบูลย 
ความเจริญดวยสาขาอยางกวางขวาง พึงรูวาเปนโยนิโสมนสิการ 

 40. การถือเอาการตกไปและการบริจาคแหงผูมีปณิธาน เพราะไมขาดสาย เพราะการ
ตอเนื่องโดยความสําเร็จแหงปจจัยอันมีอยางสองดอก แลวจึงมีผลอันไมสัมพันธจากดอกนั้น | 

 อรรถาธิบาย : โดยโศลกทั้ง 2 นี้ ทานแสดงการสาธยายโคนตนไมแหงตนไมคือ ความ
กรุณา | เพราะวากรุณาทานกลาววาเปนโคนตนไม | ไมตรีหนึ่งแหงตนไมนั้น เพราะอายตนะนัน้ดวย
กรุณา | ไมตรีจิต มีความทุกขเพราะทุกขของคนอื่น | จากนั้น ความทุกขเกิดขึ้นเพราะกรุณา เมื่อพระ
โพธิสัตวประกอบประโยชนของตน ในที่นั้น การเลี้ยงดูอันบริบูรณเพราะเกิดขึ้นแหงความสุข 
อรรถวา การเลี้ยงดูดวยกษานติ | เพราะวากษานตินั้นทานกลาวแลววาเปนลําตน | และลําตนอัน
ไพบูลย | เพราะโยนิโสมนสิการจึงมีความเจริญแหงสาขาอันมีจํานวนมากในมหายาน | เพราะวาการ
คิดทานกลาวแลววาเปนสาขา | โดยลําดับแหงการดับและการเกิดขึ้นของบุคคลอื่นในกาลกอน 
เพราะไมตัดขาดความตอเนื่องของปณิธาน | พึงทราบความที่ทานสาธยายการยึดถืออันตกต่ําและ
การสละแหงปณิธาน | เพราะความสําเร็จแหงปจจัยอันมีในภายใน เพราะการยังสันดานของตน
ใหแกรอบ พึงทราบวาการเกิดอันไมมีสัมพันธเปนเพียงดังดอก | เพราะความสําเร็จแหงปจจัย
ภายนอก เพราะการยังสันดานของคนอื่นใหแกรอบ เปนผล พึงทราบวาเปนการยังสัตวใหแกรอบ | 

 โศลกวาดวยการสรรเสริญกรุณา 
 41. ใครไมทําความกรุณาในสัตวทั้งหลาย ผูกระทําคุณคือความกรุณาใหญ ความสุขอัน

ไมสมดุลยอมมีในทุกข อันเปนเหตุเกิดความกรุณาของคนเหลานั้น 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ คุณคือความกรุณาอันยิ่งใหญ อันทานแสดงแลวดวยถึงคาถาหลัง | 

สวนที่เหลือมีเนื้อความอันทานอธิบายแลว | โศลกวาดวยการไมของอยูในความกรุณา 
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 42. ใจถูกความกรุณาหามไวแลวยอมไมตั้งอยูในความสงบแหงความกรุณาปราณี ใน
ความมีสุขอันเปนของโลก ความรักในชีวิตของตนพึงมีแตที่ไหนแล 

 อรรถาธิบาย : ความรักในโลกิยสุข และในชีวิตของตนแหงโลกทั้งปวง | แมในที่นี้ ใจ
ของพระสาวกและพระปจเจกพุทธเจาผูไมมีความรักอันตั้งอยูในนิรวาณ อันเขาไปสงบแหงทุกขทั้ง
ปวง | แตวาใจของพระโพธิสัตวไมตั้งอยูในนิรวาณ เพราะความเขาไปสูความกรุณา | ความรักตอส่ิง
ทั้งสองจักมีแตที่ไหน |  

 โศลกวาดวยความพิเศษแหงความรักและกรุณา 3 โศลก 
 43. ความรักใดอันเปนความผิดพลาดยอมไมมี อันเปนโลกิยะยอมไมมี ความกรุณาและ

ความรักอันไมผิดพลาดในผูมีปญญาและไมเปนโลกิยะ 
 อรรถาธิบาย : ก็ความรักอันมีตัณหาของมารดาบิดาและผูเล้ียงดู เปนไปกับดวยความ

ผิดพลาด | ความรักของผูอยูดวยความกรุณาอันเปนโลกิยะ แมไมมีความผิดพลาดก็เปนโลกิยะ | แต
ความรักอันสําเร็จแตตัณหาของพระโพธิสัตวทั้งไมผิดพลาดและกาวลวงความเปนโลกิยะดวย | 
ทานกลาวแลววาอีกประการหนึ่ง ความคิดผิดพลาดจักมีอยางไร ดังนี้ | 

 44. โลกอันอาศัยในความรอนรน เพราะไมรูทุกขและในความมืดใหญ อุบายใดเพื่อ
ชวยเหลือไมพึงมีอยางไร อุบายนั้นเปนความไมผิดพลาด 

 อรรถาธิบาย : ควรประกอบวาในความรอนรนเพราะทุกข และในความมืดใหญเพราะ
ไมรู | สวนที่เหลือมีอรรถอันอธิบายแลว | ทานกลาววายอมกาวลวงซึ่งโลกไดอยางไร ดังนี้ | 

 45. ความรักของพระผูรูโพธิโดยปจเจก ผูทําลายศัตรูในโลกยอมไมมี จะปวยกลาวไปใย
ถึงความรักของบุคคลอื่น ทานไมพึงเปนโลกุตตระไดอยางไร 

 อรรถาธิบาย : ผูรูโพธิแหงพระปจเจกพุทธเจา | สวนที่เหลือมีอรรถอันอธิบายแลว 
 โศลกวาดวยความเปนนิมิตแหงความเดือดรอนและความยินดียิ่ง 
 46. ทุกขใด ยอมมีในความไมมีทุกข ดวยความกรุณาของพระโพธิสัตวในเบื้องตน ยอม

มีความเดือดรอน แตการยึดถืออันบุคคลสัมพันธแลวยอมยินดียิ่ง 
 อรรถาธิบาย : ในความไมมีแหงทุกขคือ อภาวะแหงทุกขอันเปนนิมิต | ทุกขใดยอม

เกิดขึ้นแกพระโพธิสัตว เพราะมีความกรุณาในสัตวทั้งหลาย ในเบื้องตนยอมมีความเดือดรอน ใน
ภูมิเปนที่ประพฤติเพื่อการหลุดพน | ดวยความมีตนเสมอดวยคนอื่น เพราะการสัมผัสทุกขตามความ
เปนจริง | แตวาครั้นสัมผัสแลว ยอมเพลิดเพลินในภูมิอันมีอัธยาศัยอันบริสุทธิ์มีอรรถดังนี้แล | 

 โศลกวาดวยการครอบงําสุขดวยทุกขเพราะความกรุณา 
 47. ทุกขใดอันอัศจรรยยิ่งกวานี้ยอมครอบงําความมีสุขทั้งปวงความเปนโลกอันเกิดขึ้น

ดวยความกรุณาใด เขาเปนผูหลุดพนมีอรรถอันกระทําแลว 
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 อรรถาธิบาย : ทุกขใดอันอัศจรรยกวานี้ยอมไมมี สุขของพระโพธิสัตวอันเกิดขึ้นเพราะ
ความกรุณายอมมี | ยอมครอบงําสุขอันเปนโลกิยะทั้งปวง | เขาเปนผูหลุดพนดวยสุขใด แมเปนพระ
อรหันตมีอรรถอันกระทําแลวจักปวยกลาวไปใยถึงบุคคลอื่นเลา | 

 โศลกวาดวยการสรรเสริญทานที่กระทําดวยความกรุณา 
 48. ทานที่ประกอบดวยความกรุณา ยอมกระทําความสุขจากการใหแกผูเปนปราชญ 

ดวยการอุปโภคสุขนั้นอันเปนไปในโลกธาตุทั้ง 3 ยอมไมไดสัมผัสเสี้ยวแหงสุขนั้น 
 อรรถาธิบาย : สุขดวยเครื่องอุปโภคอันเปนไปในโลกธาตุทั้ง 3 ที่บุคคลกระทําแลวใด 

สุขนั้นยอมไมสัมผัสเสี้ยวแหงสุขนั้น นี้คืออรรถแหงกึ่งหลัง (ของโศลก) | สวนที่เหลือมีอรรถอัน
อธิบายแลว | 

 โศลกวาดวยการเขาถึงยิ่งซ่ึงทุกขดวยความกรุณา 
 49. บุคคลยอมไมละสังสารอันมีทุกข ดวยความกรุณาเพื่อสัตว ทุกขเพราะเหตุแหง

ประโยชนของคนอื่นจักไมเกิดขึ้นพรอมดวยผูมีความกรุณา เพราะเหตุไร | 
 อรรถาธิบาย : ก็ทุกขทั้งปวงเปนไปในภายในทุกขแหงสังสาร | ทุกขทั้งปวงเปนการ

เขาถึงยิ่ง เพราะการเขาถึงยิ่งแหงทุกขนั้น | 
 ในที่นี้โศลกวาดวยความเจริญขึ้นแหงผลนั้น | 
 50. กรุณา ทาน โภคะ ยอมยังความเจริญขึ้นแหงความปราณีใหเกิดขึ้นตลอดเวลา สุขอัน

เกิดขึ้นเพราะความรักและการอนุเคราะหและอันกระทําซ่ึงอํานาจ ก็มีจากสิ่งนั้น 
 อรรถาธิบาย : ทั้ง 3 อยาง ยอมเปนไปในการเกิดทั้งปวงของพระโพธิสัตว เพราะการ

ประกอบกรุณา | กรุณาโดยการฝกฝน | ทานโดยอํานาจกรุณา | โภคะ โดยอํานาจทาน | สุขอันมีผล
เปนอยาง 3 ยอมมีจากสามสิ่งนี้ | อันเกิดขึ้นเพราะความรักคือ เพราะกรุณา | อันเกิดขึ้นเพราะการ
อนุเคราะหสัตว คือ เพราะทาน | ทานนั้นมีอํานาจเพราะกระทําการอนุเคราะหคือ เพราะโภคะ | 

 โศลกวาดวยความอุตสาหะในทาน 
 51. ยอมเจริญ ถูกทําใหเจริญในทาน ถูกทําใหแกรอบถึงความสุข ขาพเจายอมชักชวน 

ยอมนําไป ไดพูดอยางนี้วา กรุณาตั้งมั่นแลว 
 อรรถาธิบาย : พึงสัมพันธวา ความมีอยูในทานดังนี้ | พึงมีความอุตสาหะในการกรุณา

ตอพระโพธิสัตวผูไมมีความมีอยูในทานดวยคุณหก | ดวยความเจริญแหงสวภาวะ | ดวยความเจริญ
ดวยโภคะ | ดวยการยังสัตวใหแกรอบดวยทาน | ผูใหยอมยังสุขใหเกิดขึ้น | เพราะชักชวนบุคคลอื่น
ดวยสัมภาระแหงมหาโพธิ | และเพราะนําไปใกลมหาโพธิ | 
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 โศลกวาดวยความมีแหงสุขดวยความมีสุขของบุคคลอื่น 
 52. เพราะมีความกรุณาจึงมีทุกขในทุกข ความกรุณาใหความสุขไมได ความเปนผูมีสุข

พึงมีดวยเหตุไร ยอมยังตนใหเปนสุขเพราะยึดถือดวยความกรุณาปราณีตอความสุขของคนอื่น  
 อรรถาธิบาย : เพราะความกรุณาพระโพธิสัตวจึงมีทุกข เพราะความทุกขของบุคคลอื่น 

ไมอนาทรตอสัตวทั้งหลาย พึงเปนผูมีความสุขอยางไร | เพราะเหตุนั้นมอบความสุขใหคนอื่นแลว 
พึงทราบวาพระโพธิสัตวจึงทําตนใหมีความสุข | 

 โศลกวาดวยการสรรเสริญพรอมแหงทานดวยความกรุณา 6 โศลก 
 53. โดยปกติ ผูมีความกรุณาเปนผูไมปรารถนาความสุขเพื่อตน ยอมใหทานของตนเพื่อ

ความสุขของบุคคลอื่นหรือ ความสุขของเราเปนสิ่งประกอบดวยความมีสุขของคนอื่น ดวยโภคะ 
 อรรถาธิบาย : สุขของผูมีความกรุณาเวนจากสุขของคนอื่น ยอมไมมี | พระโพธิสัตวเวน

จากความสุขอันประกอบดวยความกรุณาแลว ยอมไมปรารถนาสุขอันเปนผลแหงทาน | 
 54. ทานที่เปนไปกับดวยผลอันเราใหแลวในสัตวทั้งหลาย เพราะสุขแหงสุขนั้น ถาวาผล

นั้นไมมีแกสัตวเหลานั้น ส่ิงที่เราพึงทําแกสัตวเหลานั้นยอมมี  
 อรรถาธิบาย : การใหทานและทานเปนทานมีผลอันเราใหแลวในสัตวทั้งหลาย | สุข

แหงสัตวเหลาใด สุขนั้นเปนของเราเหมือนกัน | ดังนั้น พึงใหผลในสัตวเหลานั้นเพียงใด ยอมเปน
ความปรารถนาวาผลดังนี้ เพียงนั้น | พระโพธิสัตวยอมตามสอนซึ่งเรื่องทานดวยความกรุณา | 

 55. ผูใหโภคะและความเศราโศก โภคะอันดีงามกวาจํานวนมากยอมมาถึง แตวาสุขนั้น
อันเราไมไดรูวา เราเปนผูมีฝงอันบริบูรณในทานของเรา | 

 อรรถาธิบาย : โภคะของผูใหผูมีหนาปราศจากโภคะ ยอมตั้งมั่นจํานวนมากยิ่งกวา | 
และงดงามยิ่งกวา | นี้เปนธรรมดาแหงจิต เพราะความใจกวางยิ่งกวา | แตวาสุขนั้นอันเราไมรูวา
เพราะเหตุใดโภคะจึงตั้งมั่นอยางนั้น | เพราะเหตุใด เราเปนผูปรารถนาการผูกในทานไมใชในสุข
เปนธรรมเนียม | 

 56. ทานยอมเพงเล็งขาพเจาในการบริจาคสิ่งที่มีอยูทั้งปวงดวยความกรุณาอยางตอเนื่อง 
อันทานพึงรูวา เราไมมีความตองการดวยผลนั้นมิใชหรือ? ดังนี้ 

 อรรถาธิบาย : เราใดยอมบริจาคผลแหงทานทั้งปวง เปนนิตยดวยความกรุณา พึงทราบ
วาความตองการดวยผลยอมไมมีแกเราดังนี้ เพราะวาพระโพธิสัตวยอมสรรเสริญทาน 

 57.ก. เราเปนผูยินดียิ่งในทานหามิได และเมื่อผลนั้นมาถึงแลวก็ไมรังเกียจผลนั้น 
 อรรถาธิบาย : เหมือนอยางนั้นแล 
 57.ข. แมความอดทนเวนจากทาน ก็ไมเปนผูยินดียิ่งในทานนั้นเทียว | 
 อรรถาธิบาย : ดวยประการอยางนี้ โศลกนี้มีเนื้อหาความอันอธิบายแลว 
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 58.ก. ทานไมใหผล ซ่ึงสิ่งที่ไมกระทําแลว เพราะเปนผูหวังในการกระทําตอบ นี้ไม
สมดุลดวยเรา 

 อรรถาธิบาย : ยอมกระทําตอทานดวยทานใด ทานยอมไมใหผลแกบุคคลนั้น | เพราะ
เหตุนั้นทาน ไมเสมอกับดวยเรา เพราะมุงหวังการทําตอบ | เพราะวาเราเปนอยางนั้น 

 58.ข. เปนผูไมคาดหวังตอการทําตอบแทน ผูใหผลในที่อ่ืนใดความปรารถนาของทาน
ยอมมีแกบุคคลนั้น 

 มีอรรถอันอธิบายแลว 
 โศลกวาดวยการใหความกรุณา 2 โศลก 
 59. การใหความกรุณาของผูเกิดแตพระชินเจา ไมมีความผิดพลาด เปนหนทางบริสุทธิ์ 

นําประโยชนเกื้อกูลมาให รักษาดวยดี ไมมีการจมลงและไมมีการยึดมั่น 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ไมมีความผิดพลาด เพราะไมเบียดเบียนคนอื่นแลวให | เปน

หนทางบริสุทธ์ิ เพราะใหวัตถุอันคิดแลว | เพราะเวนจากยาพิษอาวุธและสิ่งมึนเมา เปนตน | นํา
ประโยชนเกื้อกูลมาให เพราะสงเคราะหดวยทานแลวประกอบในกุศล | รักษาดวยดี กระทําการไม
เบียดเบียนคนรอบขางแลวใหแกคนอื่น | ไมมีการจมลง เพราะไมเบียดเบียนผูมีความตองการในการ
ขอหรือใหแกตนเอง เพราะไมถึงความเปนอื่นแหงผูควรแกทักษิณา | ไมมีการยึดมั่น เพราะไมมีการ
ปรารถนาวิบากจากการกระทําตอบแทน | อีกประการหนึ่ง | 

 60. การใหความกรุณาของผูเกิดแตพระชินเจามีผล ไพบูลย ประเสริฐสุด ตอเนื่อง ยินดี 
ปราศจากอามิส บริสุทธิ์ นําไปสูโพธิ นําไปสูกุศล 

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ มีผล เพราะใหวัตถุอันเปนภายในและอันเปนภายนอก | ไพบูลย 
เพราะใหวัตถุอันหลากหลาย | ประเสริฐสุด เพราะใหวัตถุอันประณีต | ตอเนื่อง เพราะใหเนือง ๆ | 
ยินดี เพราะใหส่ิงชอบใจอันไมมีประมาณ | ไมมีอามิส เชนเดียวกับไมมีการยึดติด | บริสุทธิ์ 
เชนเดียวกับเปนหนทางบริสุทธิ์ | นําไปสูโพธิ เพราะนอมใจสูมหาโพธิ | นําไปสูกุศล เชนเดียวกับ
นําประโยชนเกื้อกูลมาให | 

 โศลกวาดวยความวิเศษแหงอุปโภคะ (ความเพลิดเพลินยินดี) 
 61. ผูมีความกรุณา มีใจอันมั่นตรงตอความสุข 3 ประการยอมเขาถึงความยินดี เพราะ

การบริจาคฉันใด ผูมีโภคะยอมไมไดความยินดีในอุปโภคะฉันนั้น 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ สุข 3 ประการคือ ปรีติเพราะให ปรีติเพราะอนุเคราะหคนอื่น และ

ปรีติเพราะสั่งสมสัมภาระเพื่อโพธิ | สวนที่เหลือมีเนื้อความอันอธิบายแลว | 
 โศลกวาดวยความกรุณาอันเปนอภินิหารของบารมี 
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 62. กรุณาเพราะสงสาร กรุณาเพราะใจเร็ว กรุณาเพราะโกรธ กรุณาในผูประมาท
ทั้งหลาย กรุณาในอารมณอันเปนปรตันตระ และกรุณาเพราะถือมั่นในสิ่งผิด 

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ความสงสารคือ ความตระหนี่ | ใจเร็วคือ ทุศีล อันทําใหผูอ่ืน
เดือดรอน | โกรธคือ โกรธ | ประมาท คือ เกียจคราน | อารมณอันเปนปรตันตระคือ จิตอันซัดสายไป
ในกามทั้งหลาย | ถือมั่นในสิ่งผิดคือ ปญญาทราม มีความเปนเดียรถียเปนตน | ในความกรุณาเหลานี้ 
ความกรุณาใดมีอยูในความตั้งมั่นแหงธรรมอันเปนฝายตรงขามกับบารมี ความกรุณานั้น คือความ
กรุณาเพราะสงสารเปนตน | และความกรุณานั้น เกิดขึ้นพรอมเพื่ออภินิหารแหงบารมีเพราะ
ประทุษรายฝายตรงขามนั้น | เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววาอภินิหารบารมี | 

 โศลกวาดวยการแสดงปจจัยแหงกรุณา 
 63. ความกรุณาของพระโพธิสัตว เพราะสุข เพราะทุกข เพราะการทําใหสืบตอ ความ

กรุณาของพระโพธิสัตว เพราะเหตุ เพราะมิตร เพราะสวภาวะ 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ทานแสดงปจจัยแหงพื้นฐานแหงความกรุณาดวยกึ่งโศลกแรก | 

การไดเวทนาอันมีอยาง 3 เพราะความกรุณาอันมีทุกข 3 ประการ | เพราะวา เวทนาอันไมทุกขไมสุข 
เปนการสืบตอสุขและทุกข เพราะนําสุขและทุกขนั้นมาอีก | ดวยกึ่งโศลกหลัง ทานแสดงปจจัย
โดยรอบแหงเหตุและความเปนใหญ ดวยความกรุณา เพราะเหตุ มิตร และสวภาวะ ตามลําดับ | 

 โศลกวาดวยความยิ่งใหญแหงกรุณา 
 64. ความกรุณาของพระโพธิสัตว เสมอ พึงรูไดความอาศัย เปนการปฏิบัติ มีราคะไป

ปราศ ไมมีการยึดติด และบริสุทธิ์ 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ เสมอ เพราะรูวา เวทนานี้อยางใดอยางหนึ่งในความตั้งมั่นแหง

เวทนาอันมีอยาง 3 | เวทนานั้นควรเปนทีอาศัย เพราะความกรุณาดวยจิต | แมการปฏิบัติก็เพราะเปน
การตานทานรอบ | มีราคะไปปราศแลว เพราะประหารเสียซ่ึงวิหิงสาอันเปนฝายตรงขามกับความ
กรุณานั้น | ไมมีความยึดติด เพราะไมยึดติดตอความกรุณาของตนและผูอ่ืน | บริสุทธิ์ เพราะไดรับ
ธรรมและกษานติอันเปนเหตุใหอุบัติในภูมิทั้ง 8 | 

 65. การเจริญไมตรีอันเลิศ ความมีจิตของตน ความมีธรรม ความมีอธิโมกข ควรอาศัย 
ความเปนตัวของตัว ความไมมีหลอกลวง และความเปนหนึ่ง 

 อรรถาธิบาย : มีประการดังนี้ | เนื้อความแหงอนุสารอันแสดงแลวในตอนกอนอัน
บัณฑิต พึงไปตาม | 

 66. ดวยประการดังนี้ ความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในพระผูมีพระภาคเจากระจายไปดวยอุปธิ
อันยิ่งใหญ บูชายิ่งดวยกริยา คบเนืองนิตยดวยมิตรผูมีคุณและประโยชนเกื้อกูลมาก อนุเคราะหแก
โลก ยอมถึงซ่ึงความสําเร็จทั้งปวง | 
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 อรรถาธิบาย : โดยโศลกนี้ทานแสดง คุณตามลําดับแหงการบูชา การคบ การนอบนอม 
ตามที่กลาวแลว อยางยอ ๆ | อรรถแหงกระจายไปดวยอุปธิอันยิ่งใหญและบูชายิ่งดวยกริยา พึงทราบ
วาเปนการกระจายไปซึ่งการบูชา และผูบูชาดวยสัจกิริยาอันมีอํานาจ | อีกประการหนึ่งสัจกิริยา พึง
ทราบวาคือ สัมมาปฏิบัติ | เปนผูมีการปฏิบัติบูชาและสักการบูชา | มิตรผูมีคุณมากดวยคุณอยางอื่น | 
พึงทราบดวยความเปนผูอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูล | ยอมถึงความสําเร็จทั้งปวงคือ ยอมบรรลุ
ความสําเร็จแหงประโยชนของตนและผูอ่ืน ดวยประการฉะนี้ 

อธิการที่ 17 ความไมมีประมาณแหงการบชูาและการคบ ในมหายานสตูราลังการ จบ. 
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อธิการที่ 18 
 โศลกวาดวยการจําแนกความละอาย 16 โศลก 
 1. ในผูเปนปราชญ ความละอาย การทําลายฝายตรงขามดวยความรู และการไปดวย

ความปราศจากการหลอกลวง มีอารมณอันมีโทษทีละไดแลว และการยังหมูสัตวใหรอบแกรอบ 
 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้ ทานแสดงลักษณะ 4 ประการของความละอายของพระ

โพธิสัตว ดวยความถึงพรอมแหงสวภาวะ สหาย พื้นฐานและกรรม | ดวยอารมณอันมีโทษทีละได
แลว | ส่ิงนั้นเปนสาวกยานและปจเจกพุทธยานและเปนมหายานอันไมมีโทษ | พระโพธิสัตวยอม
ละอายดวยส่ิงนั้น | ยังหมูสัตวใหแกรอบอยางไร | บารมีคือความละอายของพระโพธิสัตวนั้น เจริญ
ดวยฝายตรงขามและประหารเสียซ่ึงธรรมอันเปนปฏิปกษ นี้แลคืออรรถ เพราะการเกิดขึ้นแหงความ
ละอาย | 

 2. เปนผูเกียจครานตอการเสพบารมี 6 ประการ และการประกอบธรรมอันเกื้อกูลตอ
กิเลส เปนความละอายของนักปราชญ 

 อรรถาธิบาย : การประกอบอยางนี้เปนความละอาย เพราะไมประกอบการเจริญบารมี | 
และเพราะประกอบในทวารทั้งหลายอันไมควบคุมอินทรียในธรรมทั้งหลายอันเกื้อกูลตอกิเลส 
เพราะการเกิดขึ้นแหงความละอาย 

 3. ความละอาย อันมีสวภาวะไมมาตามพรอมแลว อันละเอียด กลาง มีภูมิต่ํา มีการอาศัย
เลว มีความเสมอ เลว เปนโดยประการอื่น และมากเกิน 

 อรรถาธิบาย : นี้เปนความละอายอันนอยหรือยิ่งเกิน | พึงเขาใจตามเนื้อความแหงโศลก 
ตามที่ไดแสดงสาระไวกอนแลว | ดังนั้น ทานแสดงความแตกตางแหงคุณและโทษของความละอาย 
ในความเปนฝายตรงขามกับความละอายดวยโศลกทั้ง 4 อ่ืนอีก และดวยโศลกทั้ง 3 นี้ ตามลําดับ | 

 4. ผูมีปญญา เวนจากความละอาย ไมอยูกับดวยกิเลสโดยไมแยบคาย มีใจวางเฉยตอ
ปฏิฆะยอมประหารสัตวและศีล  

 อรรถาธิบาย : ดวยประการอยางนี้ ในที่นี้ ทานแสดงวาเขามีเจตนาเพื่อความชั่วดวยตน
และเพื่อความชั่วดวยคนอื่น และเพื่อความชั่วทั้งสองฝาย | โดยไมแยบคายคือ ไมมีโยนิโสมนสิการ | 
ยอมประหารสัตวดวยอุเบกขาอยางไร | ดวยความประมาทตอประโยชนของสัตว | 

 5. เปนผูเลวทราม เพราะทํากรรมชั่ว ยอมไดรับความเสื่อมจากความนับถือ เพราะเหตุ
นั้นจึงวางเฉยตอศาสตร เพราะศรัทธาแหงตนและเพราะหมูแหงมนุษย 

6.ก. ผูเกิดแตพระชินเจาเลวทรามถูกสหธรรมิกติเตียน ไดรับความเสื่อมยศจากโลกใน
ทิฐิธรรม 
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 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้ ทานแสดงวาในวันนี้ ยอมประสพกับทิฐิธรรมดังนี้ | เพราะ
การตําหนิแหงตน คนอื่น เทวดาและศาสดา ตามลําดับ | อันสพรหมจารีผูรูพึงขมดวยความเปน
ธรรมตา | เพราะไมประพฤติการเวนจากบาปในทิศทั้งปวง | 

 6.ข. โดยมากผูเวนจากขณะยอมเกิดในโลกอื่น 
 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้ทานแสดงวายอมประสบในสัมปรายิกธรรม ดังนี้ เพราะการ

อุบัติอันไมมีขณะ 
 7.ก. ยอมไดรับความเสื่อมแหงส่ิงที่ไดรับแลว และยังไมไดรับดวยธรรมอันขาว 
 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้ทานแสดงวา ยอมประสบในทิฐิธรรมและสัมปรายิกธรรม | 

เพราะเสื่อมจากกุศลธรรมที่บรรลุแลว | และเพราะเสื่อมจากธรรมที่ไมบรรลุ ตามลําดับ | 
 7.ข. ยอมอยูเปนทุกข เพราะเหตุนั้นจึงมีใจอันถึงซ่ึงความไมมั่นคง 
 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้ทานแสดงวาทุกขอันเปนไปในทางในที่เกิดขึ้นนั้น เพราะได

ประสบกับสิ่งที่เปนโทมนัสดังนี้ | 
 8.ก. โทษทั้งปวงเหลานี้ยอมมีในความละอาย ไมมีในผูเกิดแตพระชินเจา 
 อรรถาธิบาย : ดวยเหตุนั้นพึงทราบ เพราะยึดถือความมีคุณคือ ความละอาย | 

เพราะฉะนั้นโทษเหลานั้นจึงไมมี 
 8.ข. ผูรูยอมเกิดในเทวดา และในมนุษยเปนนิตย 
 อรรถาธิบาย : นี้เปนผลแหงวิบากของบุคคลนั้นแล 
 9.ก. ผูมีปญญานั้นยังสัมภาระแหงโพธิใหเต็มโดยพลันดวยความละอาย 
 อรรถาธิบาย : นี้เปนผลอันยิ่งใหญแล 
 9.ข. และพระชินบุตรยอมไมผิดพลาดดวยการยังสัตวใหแกรอบ | 
 อรรถาธิบาย : นี้เปนผลแหงการกระทําของบุรุษแล | 
 10.ก. เขาเวนจากฝายตรงขามและปฏิปกษและไมเวน ยอมเกิดอยางตอเนื่องติดตอ 
 อรรถาธิบาย : นี้เปนผลแหงการไหลออกแหงการประกอบพรอม | ดังนั้น นี้เปนความ

เวนจากฝายตรงขาม และความไมเวนจากปฏิปกษ | 
 10.ข. ดวยประการฉะนี้ การสรรเสริญจึงมีวาพระชินบุตร ผูมีความละอายอยู ยอมบรรลุ 
 อรรถาธิบาย : ทานแสดงไวอยางนี้วา ยอมไดรับ การประกอบดวยคุณอันไมมีโทษ

ตามที่กลาวแลว | 
 11.คนพาลผูแหงเหี่ยวไปเพราะโทษ แมคุมครองดีแลวดวยเครื่องประดับก็เพราะเวน

จากความละอาย บุตรแหงพระชินเจา แมปราศจากเครื่องประดับ แตมีความละอายก็เปนผูพนจาก
โทษและมลทิน 
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 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้ ความวิเศษแหงเครื่องประดับคือ ความเปนผูละอาย | เพราะ
ความที่ผูเวนจากความละอายหอคลุมดวยอาภรณอยางอื่น เปนผูมีโทษและมลทิน | และเพราะความ
ที่ผูเปอยผูละอายอยูไมมีมลทิน | 

 12.ก. บุตรแหงพระชินเจา ผูประกอบดวยความละอาย ยอมเปนผูไมมีมลทินดวยธรรม
ทั้งหลายเพียงดังอากาศ 

 อรรถาธิบาย : ธรรมทั้งหลาย ไดแกโลกธรรม | 
 12.ข. และผูประดับดวยความละอายถึงความงดงาม ยอมงดงามแหงผูเกิดแตพระชินเจา

ทั้งหลาย 
 อรรถาธิบาย : โดยโศลกนี้ทานแสดงความละอายวาเสมอดวยกับอากาศและ

เครื่องประดับ | 
 13.ก. ความละอายของพระโพธิสัตวในวินัยทั้งหลายเปนเชนกับความรักของมารดา 
 อรรถาธิบาย : เพราะละอายตอการวางเฉยตอสัตวที่ควรปกปอง 
 13.ข. ความละอายอันเปนเครื่องปองกันโทษทั้งปวงแหงสังสาร 
 อรรถาธิบาย : เพราะความเปนหมูแหงชางและมาเปนตน | ในการอยูดวยที่สุดแหงทิฐิมี

อาภรณ เปนตน เหลานี้ อันเปนปฏิปกษแหงกิเลสและเปนปฏิปกษแกโลกธรรม | อันเกื้อกูลตอการ
อยูพรอมดวยสหธรรมิก | อันเกื้อกูลตอการยังสัตวใหแกรอบ | และยอมแสดงความละอายแหงการ
เกื้อกูลตอสังสารอันไมเศราหมอง | 

 14. การไมอยูทับในสิ่งทั้งปวง การอยูทับในสิ่งทั้งปวง การหมุนไปในสิ่งทั้งปวง การไม
หมุนไปในสิ่งทั้งปวง ลิงคแหงผูมีความละอายอันเวนจากความละอาย 

 อรรถาธิบาย : โดยโศลกนี้ทานแสดงลิงคอันกระทําความละอาย 4 ประการแหงผูมี
ความละอาย | การไมอยูทับและการไมหมุนไปในโทษทั้งปวง | และการอยูทับและการหมุนไปใน
คุณทั้งปวง | 

 15. การเจริญความละอายอันเปนประธาน จากจิตของตน จากธรรม จากอธิโมกษ จาก
การอาศัย และแมจากความเปนยิ่งจากความไมหลอกลวงและจากความเปนหนึ่ง 

 อรรถาธิบาย : นี้เปนคํานิเทศเหมือนดังที่กลาวมาในตอนกอน 
 โศลกวาดวยการจําแนกปญญาอันตั้งมั่น 7 โศลก 
 16. ปญญาตั้งมั่นของพระโพธิสัตวแตกตางดวยลักษณะ เปนสิ่งพิเศษดวยความมั่นคงทัง้

ของสิ่งทั้งปวงและของสิ่งอ่ืนอีก 
 17. วิริยะ สมาธิ ปญญา สัตว ความมั่นคง เปนที่ทราบกันวาคือ ปญญาตั้งมั่น เพราะวา

พระโพธิสัตวผูไมมีความกลัว ยอมเปนไปจากสิ่งทั้ง 3 ประการนี้ | 
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 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้ ทานกลาวลักษณะแหงปญญาตั้งมั่นอันเปนไปกับดวยปริยาย
และเปนไปกับดวยสาธนา | ลักษณะมีวิริยะเปนตน ปริยายมีสัตวเปนตน | ที่เหลือเปนสาธนะ | ทาน
กลาวแลววาผูไมมีความกลัวยอมเปนไป เพราะหมวดสามอันไหน | 

 18. ความกลัวยอมเกิดแตการหลีกเรน การสั่นไหว และเพราะโมหะ เพราะเหตุนั้น 
ปญญาตั้งมั่นอันพึงรูพิเศษในกิจอันควรทําในหมวด 3 นี้อันเปนของตน 

 อรรถาธิบาย : เพราะวาในกิจอันพึงทําทั้งปวง ความเปนผูมีจิตอันหลีกเรนหรือความ
กลัวยอมเกิดขึ้น เพราะการไมมีอุตสาหะ | ความมีจิตส่ันไหว หรือความไมตั้งมั่นแหงจิต | ความลุม
หลงพรอมหรือ ความไมรูอุบายวิธี | ส่ิงนี้เปนปฏิปกษแกธรรมมีวิริยะเปนตน ตามลําดับ | เพราะเหตุ
นั้นความรูในปญญาตั้งมั่นในธรรม 3 มีวิริยะเปนตน อันบัณฑิตพึงทราบ อันเปนของตนคือ ในกิจ
อันควรทําอันไมพึงนับ | 

 19. โดยปกติแลว ความไมเพงเล็งในปณิธานและความปฏิบัติผิดแหงสัตว การสดับส่ิง
อันลึกซึ้งและประเสริฐ 

 20. ในการนําไปไดโดยยากซึ่งเวไนยสัตว ในการไมพึงคิดเกี่ยวกับกายของพระชินเจา 
ในการกระทําอันกระทําอันกระทําไดโดยยากอันมีอยางตาง ๆ และในการไมสละเสียซ่ึงสังสาร 

 21. ในการไมมีกิเลส ปญญาอันตั้งมั่นของผูปราชญ ยอมเกิดขึ้นอันไมเสมอดวยส่ิงเหลา
อ่ืน เหตุนั้น ปญญานั้นในความเปนเลิศแหงผูมีปญญาตั้งมั่น 

 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกทั้ง 3 นี้ ทานแสดงประเภทแหงปญญาตั้งมั่น | ตามลําดับคือ 
โดยโคตร | โดยการเกิดขึ้นแหงจิต | โดยประโยชนตน | โดยประโยชนแหงสัตว (โดยประโยชนคน
อ่ืน | โดยประโยชนแหงตัตวะ | ) โดยอํานาจ | โดยความแกรอบแหงสัตว | และโดยโพธิอันยอดเยีย่ม 
| ในที่นี้ ไมมีความเพงเล็งพึงทราบวาความไมมีการเพงเล็งในกายและชีวิตของผูประยุกตดวย
ประโยชนของตน | อีกประการหนึ่งโดยจรรยาอันกระทําไดโดยยาก | โดยการคิด การมีอยูและการ
เกิดขึ้น | แตกตางแมโดยกิเลสเครื่องเศราหมอง | 

 22. ผูกลาหาญยอมไมหวั่นไหว ดวยมิตรชั่ว ทุกข และการฟงอันลึกซึ้งเพียงดังภูเขา
สุเมรุ ไมหวั่นไหวดวยลม ดวยมหาสมุทร 

 อรรถาธิบาย : โดยโศลกนี้ทานแสดงความมั่นคงแหงปญญาตั้งมั่นของพระโพธิสัตว | 
การอุปมาดวยส่ิง 3 อยาง พึงทราบการหวั่นไหวดวย 3 อยาง ตามลําดับ  

 โศลกวาดวยการจําแนกความไมเหน็ดเหนื่อย 2 โศลก 
 23. ความไมเหน็ดเหนื่อยของพระโพธิสัตว เปนสิ่งไมเสมอในวัตถุ 3 ประการ ในความ

ไมอ่ิมในการฟง ความเพียรอันยิ่งใหญ ทุกข เปนที่อาศัยของความละอายและปญญาตั้งมั่น 
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 24. ความพอใจอันแรงกลาในมหาโพธิ เปนที่ทราบกันวาเปนความไมเหน็ดเหนื่อยของ
ผูมีปญญา เปนการไมไหลออก การไหลออกและไหลออกดวยดีในภูมิทั้งหลาย 

 อรรถาธิบาย : ความไมเหน็ดเหนื่อยอันทานแสดง โดยวัตถุ โดยการอาศัย โดยสวภาวะ 
และโดยประเภท ดวยโศลกทั้ง 2 นี้ | ในวัตถุ 3 | ในความไมอ่ิมในการฟง | ในการปรารภความเพียร
ตลอดกาลยาวนาน | และในทุกขแหงสังสาร | อาศัยความละอายและปญญาตั้งมั่น | เพราะวาทั้ง 2 
อยางนั้น การอุบัติขึ้นแหงความเหน็ดเหนื่อยยอมละอาย และไมทําใหทั้ง 2 อยางนั้นอุบัติขึ้น | ความ
พอใจอันแรงกลาในมหาโพธิไดแก สวภาวะ | เพราะวาเมื่อความพอใจไมเจริญอยูยอมเปนผูเหน็ด
เหนื่อย | ไมไหลออกในภูมิเปนที่ประพฤติเพื่ออธิมุกติ | ไหลออกในภูมิ 7 | ไหลออกดวยดี โดย
ประการอื่นนี้และคือ ประเภท | 

 โศลกวาดวยความสามารถรูในศาสตร 
 25. ยอมวิเศษโดยวัตถุ โดยอธิการ และโดยกรรม โดยลักษณะ โดยความไมมีช่ัวขณะ 

และโดยการมาถึงพรอมแหงผล 
 26. ก็ความสามารถรูศาสตรของผูเปนปราชญ เปนการทรงไวซ่ึงสมาธิอันเปนหนา เปน

การยึดถือเพราะการยังสัตวใหแกรอบในการทรงไวซ่ึงพระสัทธรรม 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ มีวัตถุอันเปนที่ตั้งแหงความรู 5 ประการ เพื่อความรูศาสตร | 

ความรูตน ความรูเหตุ ความรูศัพท ความรูวิจิกิจฉา และความรูอันเปนที่ตั้งแหงศิลปกรรม | การ
กระทําเพื่อประโยชนตนและผูอ่ืน คือ อธิการ | กรรมแหงการปฏิบัติ ดวยตนในวัตถุที่ 1 และนับ
พรอมวาเปนกรรมเพื่อผูอ่ืน | ในวัตถุที่ 2 การรูรอบซ่ึงโทษและการติเตียนและการขม | ในวัตถุที่ 3 
การอธิบายคําที่กลาวแลวดวยดี ดวยตนเองและปจจัยแหงคนอื่น | ในวัตถุที่ 4 ความสงบแหงพยาธิ
ของบุคคลอื่น | ในวัตถุที่ 5 การจําแนกดวยดีแกบุคคลอื่น | ลักษณะคือ วัตถุ 5 เหลานี้ เปนการฟงเพือ่
ความรูศาสตร | ปญญา | กําหนดรูดวยวาจา | ไมซัดสายไปดวยใจ | เจริญดวยดีดวยทิฐิ | ฟงแลวจึง
เรียนเอา ตามลําดับ | โดยภายในของตน | ความไมส้ินไปคือ ไมส้ินไปในนิรวาณอันไมมีอุปธิเหลือ | 
การมาถึงพรอมแหงผล คือ การรูอาการทั้งปวงแหงธรรมทั้งปวง | อีกอยางหนึ่งการรูศาสตรนั้น เปน
การถือเอาพรอมสมาธิอันเปนหนาและการทรงไวอันเปนหนาสมาธิอันเปนหนา | การเรียนรู
สัทธรรมและเพราะการทรงไวดวยการทรงไวทั้งหลาย | 

 โศลกวาดวยการรูโลก 4 โศลก 
 27. ก็การรูโลกแหงผูเปนปราชญดวยกาย วาจา และดวยความรูความจริง เปนสิ่งไม

เสมอ ยอมวิเศษโดยประการอื่นอีก | 
 อรรถาธิบาย : ทานกลาววา ดวยกาย ดังนี้ อยางไร |  มีใบหนาอันการยิ้มกระทําแลวเปน

นิตย | ทานกลาววา ดวยวาจา ดังนี้ อยางไร | นักปราชญทั้งหลายเปนผูพูดกอน | 
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 28. อีกประการ ทานกลาววาเพื่อประโยชนอะไร เพื่อการเปนภาชนะแหงสัตวทั้งหลาย 
เพื่อเปนภาชนะในประโยชนอะไร เพื่อการปฏิบัติพระสัทธรรม |  

 อรรถาธิบาย : ทานกลาววา ดวยความรูความจริง ดังนี้ อยางไร 
 29. การปรารถนาจากความจริง 2 ประการ การเกิดขึ้นแหงโลกอันไมปรุงแตง การดับลง

แหงความเปน 2 การรูส่ิงนี้แล ทานกลาววาเปนการรูโลก | 
 อรรถาธิบาย :  การเกิดขึ้นแหงโลกจากความจริง 2 ประการ และการเกิดขึ้นในสังสาร        

บอยๆ นี้แล คือ กระทําแลว | การดับลงแหงความเปน 2 คือ นิโรธ และมรรคสัจ | การดับลงนี้แลคือ 
กระทําแลว | เพราะเหตุนั้นผูรูความจริงนี้ ทานกลาววาเปนผูรูโลก | เพราะการมาตามพรอม ดวย
ปญญาแหงการเกิดขึ้นและดับลงแหงโลก  

 30. เพื่อความสงบ เพื่อการบรรลุ ผูมีปญญาประกอบในความจริง เพราะเหตุนั้น ผูมี
ปญญาจึงถูกเรียกวาเปนผูรูโลก เพราะความรูความจริง 

 อรรถาธิบาย : ทานแสดง กรรมแหงการรูโลกดวยโศลกนี้ | ในที่นี้ เพื่อความสงบคือ 
ทุกข และสมุทัยสัจ เพื่อการบรรลุคือ นิโรธ และมรรคสัจ |  

 โศลกวาดวยการจําแนกการถึงสรณะ 3 โศลก 
 31. เทศนาธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ อรรถ และผูอภิปรายอรรถนั้น ผูรูประมาณ อรรถอันนําไป

แลว การบรรลุอรรถนั้นอันปราศจากคําพูด | 
 อรรถาธิบาย : นี้เปนลักษณะแหงการถึงสรณะ | ในที่นี้ ผูรูประมาณและอรรถใด โดย

ความเปนประมาณ นําไปแลว คือ ภักดี ศาสตรหรือดวยการกระทําประมาณ | การบรรลุอัน
ปราศจากคําพูดคือ การบรรลุความรูอันเปนโลกุตตระ | เพราะการไมสนทนา | สวนที่เหลือมี
เนื้อความอันอธิบายแลว | 

 32. ความเปนปฏิปกษตอส่ิงตามที่กลาวแลว ตอความคิดผิดและตอการบรรลุอันไมมี
การเจรจา ในที่นี้เปนการปฏิเสธอันทานแสดงแลว  

อรรถาธิบาย : ในการถึงสรณะขอท่ี 1 การเปนปฏิปกษตอธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ทานแสดง
วาเปนการปฏิเสธ | ขอที่ 2 ดวยการไมตองการอภิปรายดวยอรรถและพยัญชนะ ตามที่กลาวแลว | 
ในขอที่ 3 เมื่อนําไปอยูซ่ึงความวิปริตแหงอรรถที่คิดแลว ผิด | ในขอที่ 4 พึงทราบเฉพาะตนซึ่ง
ความรูอันไมมีการเจรจา | 

 33. อธิมุกติจากการวิจารณ จากการฟงจากคนอื่นเหมือนที่กลาว ความไมพินาศแหงผูมี
ปญญา เพราะการไมเจรจาและเพราะความรู  
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 อรรถาธิบาย : นี้เปนการสรรเสริญการถึงสรณะ | โดยการถึงสรณะที่ 1 คือ ยอมไม
พินาศจากอธิมุกติในธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ | โดยขอที่ 2 เพราะการอภิปรายและวิจารณดวยตนเอง | โดย
ขอที่ 3 เพราะฟงนัยอันมีเนื้อความวิปริตจากบุคคลอื่น | โดยขอที่ 4 ความรูรอนเปนโลกุตตระ | 

 โศลกวาดวยการจําแนกการแทงตลอด 4 โศลก 
 34. การแทงตลอดของพระโพธิสัตว 4 ประการ เปนสิ่งไมเสมอ ส่ิงเหลานั้นเปนที่ทราบ

กันในปริยาย ในลักษณะ ในคําพูด และในความรูจากความรู | 
 อรรถาธิบาย : การแทงตลอดที่ 1 ในปริยายคือ ความรูเพื่อประโยชนแกกันและกัน

จนกระทั่งปริยายแหงชื่อ | อยางที่ 2 ในลักษณะ เพื่อประโยชนใด เปนชื่อแหงประโยชนนั้น | อยางที่ 
3 คือในคําพูด ภาษาใดในชนบทอันเปนของเฉพาะตน | อยางที่ 4 คือ ในความรูปฏิภาณของตน | นี้
เปนลักษณะแหงการแทงตลอด | 

 35. เมื่อผูใดประกอบในเทศนา และเทศนาโดยผูใด วาจาแหงความเปน 2 ของอรรถแหง
เทศนาและเทศนาดวยความรูนั่นเทียว 

 36.ความเปน 2 แหงธรรมคือ อุทศ นิเทศ การบรรลุโดยประการทั้งปวง การรูรอบ การ
เกิดขึ้น นี้เปนการแทงตลอดอันมี 4 ประการ  

 อรรถาธิบาย : นี้แลคือ เหตุในความมี 4 ประการ | เมื่อผูใดประกอบในเทศนาและ
เทศนาโดยผูใด | ในที่นี้ การประกอบดวยความรู | เทศนาแกใครอีก | เพื่ออรรถ เพื่อธรรม | เทศ
นาดดยใคร โดยวาจาและโดยความรู | ในที่นี้เทศนาเพื่ออรรถ เพื่อธรรม | เพราะอุทเทศและนิเทศซึ่ง
ธรรม | เทศนาโดยวาจา เพราะบรรลุโดยประการทั้งปวงดวย 2 อยางนั้น | 

 เทศนาการเกิดขึ้นดวยความรู เพราะการนําไปรอบ | ดังนั้น ผูใดยอมแสดงและแสดง
โดยผูใด เพราะความรูนั้น การแทงตลอดมี 4 ประการนั้น จึงเปนการใหตั้งมั่น | 

 37. ถึงแลวซ่ึงความเสมออันเปนของตน การรูเฉพาะในที่ทั้งปวง การทําลายความสงสัย
ทั้งปวง ทานเรียกวา การแทงตลอด 

 อรรถาธิบาย :  โดยโศลกนี้ ทานแสดงการแทงตลอด และกรรมอันปราศจากถอยคํา | 
ถึงแลวซ่ึงความเปนตถตาอันเสมอดวยธรรมทั้งปวง ดวยความรูอันเปนโลกุตตระ ในกาลภายหลัง รู
เฉพาะดวยความรูอันไดจากการถาม การแทงตลอดมีโดยปริยายเปนตน ดังนี้แล คือ ปราศจาก
ถอยคํา | ทําลายความสงสัยทั้งปวงของคนเหลาอ่ืน คือ กรรม | 

 โศลกวาดวยการจําแนกสัมภาระ 4 โศลก 
 38. สัมภาระอันไมเสมอของพระโพธิสัตว เปนสิ่งสําเร็จไดดวยบุญและความรู ส่ิงหนึ่ง

เพื่อการเกิดขึ้นในสังสาร อีกสิ่งหนึ่งในการไมปรุงแตงดวยกิเลสเครื่องเศราหมอง 
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 อรรถาธิบาย : ทานแสดงสัมภาระและอรรถ | สัมภาระมี 2 ประการ | ในที่นี้สัมภาระคือ 
บุญ เปนไปพรอมเพื่อการเกิดขึ้นในสังสาร | สัมภาระคือความรูเปนไปเพื่อการปรุงแตงอันไมมี
กิเลส | 

 39. ทาน และศีล เปนสัมภาระแหงบุญ ปญญาเปนสัมภาระแหงความรู สามสิ่งอ่ืนเปน
สัมภาระแหงสองอยาง และหาส่ิงในสัมภาระแหงความรู 

 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้ ทานแสดงการสงเคราะหสัมภาระทั้ง 2 นั้นดวยบารมี | 
เพราะวาบุคคลยอมกระทําทั้ง 2 นั้นดวยพลังแหงกษานติ วิริยะ และธยาน | เพราะฉะนั้นบารมีทั้ง 3 
นั้น จึงเปนสัมภาระของทั้ง 2 | อีกประการหนึ่ง พึงทราบวาบารมี 5 ทั้งปวง เปนสัมภาระแหงปญญา 
เพราะเปนการกําหนดแหงปญญา | 

 40. เพราะวา เมื่อบุคคลถึงภาวนาแหงความดีงามโดยยิ่ง ๆ ดวยความตอเนื่อง สัมภาระ
นั้นคือ อาหาร อันเปนผูสาธกอรรถทั้งปวงในผูเปนปราชญ 

 อรรถาธิบาย : การปราศจากคําพูดแหงสัมภาระนั้น คือ กรรม | สัม คือ ตอเนื่อง | ภา คือ 
การถึงการภาวนา | ระ คือ อาหารโดยยิ่ง ๆ | ผูสาธกอรรถทั้งปวงคือ กรรม | เพราะสาธยายอรรถของ
ตนและผูอ่ืน |  

 41. สัมภาระของผูเปนปราชญทั้งหลาย ยอมสั่งสมเพื่อการเขาไปสูเพื่อไมมีนิมิต เพื่อ
ความไมมีโภคะ เพื่อการอภิเษก เพื่อการตั้งมั่น |  

 อรรถาธิบาย : นี้เปนประเภทแหงสัมภาระ | ในที่นี้ สัมภาระเพื่อการเขาไปสูภูมิ ในภูมิ
เปนที่ประพฤติอธิมุกติ | เพื่อการไมมีนิมิตในภูมิ 6 เพื่อการสังเคราะหในภูมิที่ 7 | เพราะไมประพฤติ
นิมิตแหงภูมินั้น | เพื่อการไมมีโภคะในภูมิที่ 7 เพราะการสงเคราะห 2 อยางในภูมิอ่ืน | เพื่อการ
อภิเษกสัมภาระทั้ง 3 ประการ เพื่อการสงเคราะหในภูมิทั้ง 10 | สัมภาระในภูมินั้น เพื่อการถึงความ
ตั้งมั่น เพราะการสงเคราะหดวยพุทธิภูมิ | 

 โศลกวาดวยการจําแนกสติปฏฐาน 3 โศลก 
 42. การเจริญสติปฏฐานดวยอาการ 14 เปนส่ิงไมเสมอแหงผูมีปญญา ยอมพิเศษแหง

บุคคลอื่นดวย 
 อรรถาธิบาย : อาการ 14 อยางไหน | 
 43. การอาศัย ปฏิปกษ อวตาร พื้นฐาน มนัสการ การบรรลุความพิเศษ 
 44.การเกื้อกูล การประพฤติตาม การรูรอบ การปฏิบัติ มาตรา ความเปนปรมะ การ

บรรลุถึงภาวนา 
 อรรถาธิบาย : การเจริญสติปฏฐานของพระโพธิสัตว เปนความพิเศษดวยอาการ 14 

เหลานี้แล  | โดยการอาศัยอยางไร ในมหายาน บุคคลอาศัยปญญาที่เกิดจากการฟง การคิดและการ
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ภาวนา  | โดยการเปนปฏิปกษอยางไร โดยการเขาไปสูความเปนสิ่งไมมีตัวตนแหงธรรมมี กาย เปน
ตน เพราะความเปนปฏิปกษแหงความจําอันไมสะอาด ความเปนทุกข ความไมเที่ยง ความไมมี
ตัวตน แมแหงปฏิปกษแกความเดือดรอน 4 ประการ  | โดยการเกิดขึ้นอยางไร  | เพราะการเกิดขึ้น 
(อวตาร) แหงสัจจะ คือ ทุกข สุมทัย นิโรธ และมรรค ดวยสติปฏฐาน 4 ตามลําดับ และเพราะการ
เกิดขึ้นดวยตนและผูอ่ืน  | เหมือนดังที่กลาวไวในมัธยันตวิภาค | โดยพ้ืนฐานอยางไร เพราะการมี
พื้นฐานจากกายแหงสรรพสัตว  | โดยมนัสการอยางไร โดยการไมมีอุปธิในกาย  | โดยการบรรลุ
อยางไร โดยการไมประกอบ ไมประกอบก็ไมใชแหงกายเปนตน  | โดยความไมอากูลอยางไร โดย
การไมอากูลแหงบารมี เพราะความเปนปฏิปกษตอขาศึกนั้น  | โดยการหมุนไปตามอยางไร โดยการ
หมุนไปตามสาวกยาน และปจเจกพุทธยานอันเปนโลกิยะ เพื่อการเขาไปใกลสติปฏฐานอันเปน
ประโยชนเกื้อกูลดวยดี  | โดยความรอบรูอยางไร โดยการรอบรูวากายมีมายาเปนอุปมา เพราะ
กําหนดรูรอบการไมมีอยูจริงเชนนั้น  | โดยการรูรอบวา เวทนามีความฝนเปนอุปมา เพราะการเสวย
อันเปนเท็จเชนนั้น  |  โดยการรูรอบวา จิตมีอาสวะโดยปกติ เหมือนกับอากาศ  | โดยการรูรอบวา 
ธรรมเปนอาคันตุกะ เหมือนกับอุปกิเลสอันจรมาแหงอากาศ ฝุนและควัน  | โดยการอุบัติอยางไร 
โดยความไมมีกิเลสในการอุบัติในภพแหงการสั่งสม ในสมบิต มีกาย เวทนาอันวิเศษเปนตน แหง
ความเปนพระเจาจักรพรรดิ์เปนตน  | โดยประมาณอยางไร แมละเอียดออน โดยการเจริญสติปฏ
ฐาน แมมีประมาณยิ่งแหงบุคคลอื่น  | โดยอินทรียช่ัวขณะโดยปกติ  | โดยความเปนปรมะอยางไร 
โดยการไมเกิดขึ้นแหงการอาศัยและเขาไปอาศัยโภคะแหงปรินิษปนนะ  | โดยการภาวนาอยางไร 
โดยการภาวนาที่สุดยิ่ง เพราะความไมส้ินไปแหงอนุปาทิเสสนิพพาน  | โดยการบรรลุพรอมอยางไร  
| เพราะการบรรลุพรอมในความเปนพุทธะ ในภูมิทั้ง 10  | 

 โศลกวาดวยการจําแนกการประหารโดยชอบ 5 โศลก 
 45. การประหารโดยชอบของผูเปนปราชญ เปนสิ่งไมเสมอดวยผูมีรางกายทั้งหลายทั้ง

ปวง ยอมเกิดขึ้นโดยเปนปฏิปกษแหงโทษของสติปฏฐาน | 
 อรรถาธิบาย : สติปฏฐานที่กลาวแลว เปนการเจริญการประหารโดยชอบ ดวยปฏิปกษ

แหงโทษ อันเปนฝายตรงขามนั้น เพราะลักษณะแหงการประหารโดยชอบนั้น เปนสิ่งเสมอ | อีก
อยางโดยประเภท | 

 46. ในการอุปโภคสังสาร ในการสละนิวรณ ในการสละมนัสการ และในการเขาไปใน
ภูมิทั้งหลาย 

 47. ในการอยูไมมีนิมิต ในการไดพยากรณ ในการยังสัตวใหแกรอบ และในการอภิเษก
ผูมีปญญา 
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 48. ความบริสุทธิ์แหงเกษตร การยังอรรถใหถึงความสําเร็จ ยอมเจริญขึ้นโดยปฏิปกษ
แหงฝายตรงขามของพระโพธิสัตว 

 อรรถาธิบาย : นี้เปนประเภทแหงการเจริญการประหารโดยชอบ | ในโภคสมบัติอันไม
มีกิเลสแหงสังสาร | ในการละนิวรณ 5 | ในการละมนัสการแหงพระสาวกและพระปจเจกพุทธเจา | 
ในการเขาสูภูมิ | ในการอยูอันไมมีนิมิตในภูมิทั้ง 7 | ในการไดการพยากรณในภูมิที่ 8 | ในการยัง
สัตวใหแกรอบในภูมิที่ 9 | และในการอภิเษกในภูมิที่ 10 | ในการบริสุทธิ์แหงเกษตรในภูมิทั้ง 3 | ใน
การบรรลุความสําเร็จในพุทธภูมิ | พึงทราบวาฝายตรงขามใดเปนการเจริญการประหารโดยชอบ 
โดยเปนปฏิปกษ | นี้เปนประเภทแหงการเจริญการประหารโดยชอบนั้น | 

 49. อาศัยฉันทะ ภาวนาอันเปนไปกับดวยนิมิตแหงโยคะ ทานกลาววาเปนปฏิปกษใน
การประหารโดยชอบทั้งปวง 

 อรรถาธิบาย : โดยโศลกนี้ บุคคลทําฉันทะใหเกิด | ยอมแผไปทั่ว ยอมปรารภความเพียร 
| ประคองจิต | ตั้งไวโดยชอบ | นี้เปนนิเทศแหงอรรถของบททั้งหลายเหลานั้น | เพราะวา อาศัย
ฉันทะแลวเจริญโยคะอันนับดวยสรณะและวิปสสนา ไดแก ยอมแผไปทั่ว | และภาวนานั้นยอม
เกิดขึ้นพรอมดวยนิมิตอันยกขึ้นสูสมถะ | เพราะเหตุนั้นภาวนานั้นจึงไดช่ือวาเปนไปกับดวยนิมิต | ก็
อีกประการหนึ่งยอมเกิดขึ้นอยางไร | ยอมปรารภความเพียรดวยปฏิปกษแหงการเกิดขึ้นของ
อุปกเิลสแหงสมถะ | ปรารภอยางไร | ประคองจิตแลวใหตั้งมั่น | (ในที่นี้ ประคอง ไดแก ดวยปญญา 
| ยอมใหตั้งมั่น | ) ยอมตั้งมั่นในการบรรลุพรอมในสมถะ | การเจริญโยคะนี้ทานกลาววาเปน
ปฏิปกษในการประหารโดยชอบ อันมีประเภทตามที่กลาวแลว | 

 โศลกวาดวยการจําแนกอิทธิบาท 5โศลก 
 50. อิทธิบาท 4 มีละกษณะอันเลิศแหงผูปราชญ ยอมเกิดขึ้นในความสําเร็จประโยชนทั้ง

ปวงเพื่อตนและคนอื่น | 
 อรรถาธิบาย : พึงทราบความสําเร็จประโยชนทั้งปวงทั้งโลกิยะและโลกุตตระ | สวนที่

เหลือมีเนื้อความอันอธิบายแลว 
 51. ความตั้งมั่นแหงอิทธิบาทของผูมีปญญา ยอมเปนที่ตองการโดยประการทั้งปวง จาก

การอาศัย จากประเภท จากอุบาย และจากการประจักษแจง 
 อรรถาธิบาย : นิเทศที่เหลือแหงอุทเทศนั้น 
 52. เมื่ออาศัยธยานบารมีแลว ประเภทมีอยาง 4 อุบายและอภินิหารมี 6 ประการ 
 อรรถาธิบาย : โดยอาศัยธยานบารมี ประเภทมี 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เพราะ

ความแตกตางแหงสมาธิ | อุบายก็มี 4 เชนกัน | อภินิหารมี 6 | อุบาย 4 อยางนั้นคือส่ิงไหน | 
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 53. หนึ่งคือ ความพยายาม ที่สองคือ มีใจสงเคราะห ที่สามคือ การผูกติด ที่ส่ีคือ 
ปฏิปกษ 

 อรรถาธิบาย : บรรดาสังสการทั้ง 8 ฉันทะ ความพยายาม ศรัทธา การตัดสินใจเปน
อุบาย | มีความตองการตั้งมั่นศรัทธา เพราะความพยายาม | ความรูพรอมเปนการอนุเคราะห | 
สติสัมปชัญญะ เปนการผูกติด | พื้นฐานแหงจิตโดยสวนเดียว เพราะไมเดือดรอน | โดยสวนที่ 2 
ความรูความกลาหาญ | เจตนา อุเบกขา ปฏิปกษ เปนอุบาย | ความละอายและอุปกิเลส เปนปฏิปกษ
แหงกิเลส | อภินิหาร 6 ประการคือ ส่ิงไหน | 

 54. ไมมีความละอายตอทรรศนะตอคํากลาวเตือน ตอการกระทําเพื่อการตั้งมั่น ตอ
ปณิธาน ตอความสําเร็จ และตอการบรรลุธรรม 

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ทรรศนะคือจักษุ 5 ประการ มังสจักษุ ทิพจักษุ อริยปญญาจักษุ 
ธรรมจักษุ และพุทธจักษุ | คํากลาวตักเตือนคือ อภิญญา 6 ตามลําดับ | ดวยอภิญญาเหลานั้นครั้นเขา
ไปใกลแลว รูจัก ภาษา จิต การตั้งมั่นของพระโพธิสัตว มีหลายวิธีเปนความเพลิดเพลินในสมาธิ มี
โดยการนิรวาณเปนตน | ปณิธานคือ พระโพธิสัตวผูมีพลังในปณิธานดวยความรูในปณิธานใด ยอม
เพลิดเพลินดวยความช่ําชองในปณิธาน | เหมือนดังที่กลาวโดยพิสดารแลวในทศภูมิกสูตรวา การ
นับ ไมใชการกระทําไดโดยงาย เพื่อกายหรือเพื่อคนอื่นทั้งปวง ดังนี้ | มีอํานาจในที่นี้เหมือนดังที่
แสดงความมีอํานาจ 10 ประการ | การบรรลุธรรมถึงธรรมแหงพระพุทธเจา ดวยพลังและความกลา
หาญ | นี้คืออภินิหาร 6 ประการมีทรรศนะเปนตน |  

 โศลกวาดวยการจําแนกอินทรีย 
 55. โพธิ จริยา การฟง สมถะ วิปสสนา เปนบทแหงผูมีศรัทธา พึงทราบวาเปนอธิการ

เพื่อความสําเร็จประโยชน 
 อรรถาธิบาย : โพธิ เปนบท โดยอรรถคือพ้ืนฐานแหงอินทรียของผูมีศรัทธา | จริยาของ

พระโพธิสัตวเปนอินทรียแหงวิริยะ | การฟงอันสังเคราะหดวยมหายาน เปนอินทรียแหงสติ | สมถะ 
เปนอินทรียแหงสมาธิ | วิปสสนาเปนบทแหงอินทรียแหงปญญา | โดยอธิการแหงอรรถนี้ ความเปน
ใหญ มีศรัทธาเปนตนเหลานี้ ทานกลาววาเปนอินทรียเพื่อการสําเร็จประโยชน | 

 โศลกวาดวยการจําแนกพละ 
 56. อีกประการหนึ่ง ศรัทธาเปนตนเปนสิ่งเศราหมองเพื่อการเขาสูภูมิ ดวยความเปนสิ่ง

มีกําลังช่ัวแหงฝายตรงขามนี้เปนชื่อแหงพละ 
 โศลกมีอรรถอันอธิบายแลว 
 โศลกวาดวยการจําแนกโพชฌงค 7 โศลก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

564

 57. เพื่อการเขาสูภูมิ ยอมรูความตั้งมั่นแหงโพชฌงค อีกประการหนึ่งเพื่อการยังสรรพ
สัตวใหบรรลุความเสมอแหงธรรม 

 อรรถาธิบาย : โพชฌงค ยอมตั้งมั่น เพราะโพธิอันตั้งมั่นใด ทานแสดงโพธินั้น | เพื่อการ
เขาสูภูมิ เพื่อธรรมทั้งปวง เพื่อสัตวทั้งปวง และเพื่อการรูแจงความเปนสิ่งเสมอตามลําดับ และเพราะ
ความมีตนเสมอดวยบุคคลอื่น ดวยความไมมีตัวตนแหงธรรม | ดังนั้น ทานแสดงอรรถแหงรัตนะ 7 
มีจักรเปนตนแหงโพชฌงค | 

 58.ก. สติ ยอมเที่ยวไปในที่ทั้งปวง เพื่อกําหนดรูอารมณอันไมรู 
 อรรถาธิบาย : เพื่อการกําหนดรูอารมณอันไมรูแลว | เพียงดังพระเจาจักรพรรดิ์ กําหนด

รูประเทศอันไมรูดวยจักรรัตนะ | 
 58.ข. และเลือกเฟนเพื่อการทําลายแหงนิมิตอันหลอกลวงทั้งปวง 
 อรรถาธิบาย : เหมือนรัตนะคือชาง เพื่อการทําลายศัตรู 
 59.ก. ความเพียรยอมเปนไปเพื่อโพธิอันไมมีสวนเหลือโดยพลัน 
 อรรถาธิบาย : เพราะการเกิดขึ้นโดยพลันแหงอภิญญา | เหมือนกับรัตนะคือมา เพื่อการ

บรรลุถึงมหาปฐพีตลอดจนที่สุดแหงมหาสมุทร | 
 59.ข. เต็มพรอมดวยปติ เพื่อการเจริญแหงโลกธรรมแนแท 
 อรรถาธิบาย : เมื่อพระโพธิสัตวมีวิริยะอันปรารภแลว โลกธรรม ยอมเจริญ | ดังนั้น ปติ 

ยอมยังวิริยะทั้งปวงใหเต็มตลอดกาลทุกเมื่อ | เหมือนกับรัตนะคือแกวมณี ยังพระเจาจักรพรรดิให
เต็มดวยความวิเศษแหงการมองเห็น | 

 60.ก. ยอมถึงสุขดวยปสสัทธิ เพราะไมหลุดพนจากเครื่องกั้นทั้งปวง 
 อรรถาธิบาย : เพราะการเกิดขึ้นแหงโทษประทุษรายทั้งปวง | เหมือนกับพระเจา

จักรพรรดิ์เสวยสุขดวยรัตนะคือ สตรี | 
 60.ข. ความสําเร็จประโยชนแหงใจ ยอมเกิดขึ้นจากสมาธิ 
 อรรถาธิบาย : เหมือนกับรัตนะคือคฤหบดีของพระเจาจักรพรรดิ์ 
 61. ยอมอยูในที่ทั้งปวงดวยอุเบกขาตามชอบใจ เปนผูสูงสุดโดยความไมหลอกลวงเบื้อง

บนและภายหลัง และดวยการอยูอันไมหลอกลวง | 
 อรรถาธิบาย : ความรูอันไมหลอกลวงทานกลาวอุเบกขา พระโพธิสัตวยอมอยูในที่ทั้ง

ปวงตามชอบใจดวยอุเบกขานั้น | ดวยการไดกอนและดวยการอยูเพราะเขาถึงส่ิงอ่ืนอีก | เพราะไป
ปราศจากสิ่งอื่นอีก | ดวยการอยูอันไมหลอกลวง ในที่นี้เพราะการหลอกลวงดวยการอยูดวยความ
ยินดีในการถึงฝง | เหมือนพระเจาจักรพรรดิ์เต็มพรอมดวยรัตนะ คือ ปริณายกอันควรแกการเขาถึง
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ดวยกําลังกายอันมีองค 4 | และนําไปปราศสิ่งที่ควรนําไปปราศ | ในที่นี้ไปแลว ยอมถึงซ่ึงการอยู
กําลังกายอันมีองค 4 อันไมขาด ยอมถึงซ่ึงบุคคลอื่น | 

 62. พระโพธิสัตวผูมีคุณอยางนี้ ยอมเปนไปเพียงดังพระเจาจักรพรรดิแวดลอมดวยองค
แหงโพธิเปนนิตยเชนกับอุปมาดวยรัตนะ 7  

 อรรถาธิบาย : ยอมถึงที่สุดแหงโพชฌงคอันมีรัตนะ 7 เปนอุปมาดวยประการดังนี้ | 
 63. องคแหงการอาศัย องคแหงสวภาวะองคแหงการออกไปเปนที่ 3 องคแหงการ

สรรเสริญเปนที่ 4 องคแหงการไมมีกิเลสอันเปน 3 รอบ | 
 อรรถาธิบาย : โดยโศลกนี้ ทานยกองคแหงโพธิ (โพชฌงค) แสดงโดยลําดับ | องคแหง

การอาศัยสติ ยอมเปนไปเพราะการอาศัยแหงองคทั้งปวง | ความสอดสองธรรมเปนองคแหงสว
ภาวะ โพธิโดยความเปนสวภาวะ | วิริยะเปนองคแหงการออกไป มีความสําเร็จอันไมถึงแลว ยอม
อธิษฐานวิริยะนั้น | ปติเปนองคแหงการสรรเสริญ เพราะความสุขไมมีกิเลส | ส่ิงใดไมมีกิเลส ยอม
อาศัยส่ิงนั้น โดยส่ิงนั้น เหตุนั้น พึงทราบวาเปนองคแหงความไมมีกิเลสอันมีอยาง 3 | 

 โศลกวาดวยการจําแนกองคแหงมรรค 2 โศลก 
 64. ความเปนไปตามโพธิตามความเปนจริง ยังสิ่งสูงสงใหเกิดขึ้นการเขาไปสูความตั้ง

มั่นแหงโพธิตามความเปนจริง ในความตั้งมั่น 
 65. ความบริสุทธิ์แหงกรรม 3 การเจริญขึ้นแหงปฏิปกษ ความเจริญแหงความรูแหง

มรรคและแหงคุณวิเศษ 
 อรรถาธิบาย : จากกาลแหงโพชฌงค การเปนไปแหงโพธิในความเปนจริงเกิดขึ้นสูงสง

คือ สัมมาทิฐิ | การตัดเสียซ่ึงความตั้งมั่นแหงโพธิอันต่ํา เปนสัมมาสังกัปปะ | ภาวนาในความตั้งมั่น
มีในพระสูตรเปนตนนั้นเปนการเขาไป เพราะโพธิอันต่ําดวยอรรถ | ความบริสุทธิ์แหงกรรม 3 เปน
สัมมาสังกัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ | วาจาและกายสงเคราะหวาเปนกรรม 2 | ความเจริญแหง
ปฏิปกษเปนการเกิดขึ้นแหงสัมมาวายามะ เพราะวาไมเหน็ดเหนื่อยตลอดกาลยาวนานดวยพยายาม
ชอบตอเครื่องกั้นคือความรู เครื่องกั้นคือ มรรค และเครื่องกั้นคือคุณวิเศษโดยลําดับยังปฏิปกษแหง
เครื่องกั้นคือความรูยอมใหเจริญ | สัมมาสติคือ ยังปฏิปกษแหงเครื่องกั้นแหงภาวนามรรคในการ
ยึดถือสมถะและในอุเบกขา และในความไมมีนิมิต | ยังปฏิปกษแหงเครื่องกั้นคือการนําออกเสียซ่ึง
คุณวิเศษดวยสมาธิชอบ นี้แลยอมยังมรรคมีองค 8 ใหตั้งมั่น | 

 โศลกวาดวยการจําแนกสมถะและวิปสสนา 3 โศลก 
 66. เพราะสถานที่แหงจิตในจิต แมเพราะการเลือกเฟนธรรมสมถะและวิปสสนา ยอม

เขาไปอาศัยการตั้งไวโดยชอบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

566

 อรรถาธิบาย : อาศัยสัมมาสมาธิแลว เพราะการตั้งมั่นแหงจิตในจิต | และการเลือกเฟน
ธรรม พึงทราบวาเปนสมถะ และวิปสสนาตามลําดับ | แตเวนจากสัมมาสมาธิแลวก็ไมใชลักษณะ
ของสมถะและวิปสสนา 

 67.ก. ไปในที่ทั้งปวง เปนที่ทราบวาคือ อุปนิษัทอันมีความแบงแยกเดียวและไมมีการ
แบงแยก 

 อรรถาธิบาย : สมถะและวิปสสนานั้นไปไดในที่ทั้งปวง ยอมหวังคุณใด ๆ เพราะการ
เจริญแหงสมถะวิปสสนานั้น ในคุณนั้น ๆ | เหมือนดังที่กลาวไวในพระสูตรวา | โอหนอ ดูกอนภิกษุ 
เราพึงหวังความสงัดจากกามทั้งหลายดังนี้ โดยพิสดารจนกระทั่งอันภิกษุนั้น พึงยังธรรมทั้ง 2 
เหลานี้ใหเจริญขึ้น | คือ สมถะ และวิปสสนานั่นเทียว ดังนี้เปนตน | สมถะเจริญในกาลใด สมถะ
และวิปสสนามีการแบงแยกเดียว | หรือวิปสสนา | แตทั้ง 2 เจริญในกาลใด การแบงแยกทั้ง 2 ยอมมี 
| เปนที่ทราบวาอุปนิษัทคือ สมถะและวิปสสนาของพระโพธิสัตวในภูมิเปนที่ประพฤติอธิมุกติ 

 67.ข. ทําใหแจงนิรวาณอันไมมีนิมิตอันไมปรุงแตง 
 68. ในความบริสุทธิ์ ในความวิสุทธิ์ สมถะและวิปสสนาไปไดในภูมิทั้งปวงในผูเปน

ปราชญเปนวิธีทั้งปวงอันเปนโยคะ 
 อรรถาธิบาย : ทานแสดงประเภทและกรรมแหงสมถะและวิปสสนาโดยกลาวเปนตนวา

อุปนิษัท ดังนี้ | พึงทราบวาโยคะคือ อุบาย | ในที่นี้การแทงตลอดคือ การเขาไปสูภูมิที่ 1 | การ
ออกไปจนกระทั่งภูมิที่ 6 | เพราะการออกไปจากสิ่งที่ประกอบดวยความมีนิมิตเหลานั้น | อันไมมี
นิมิตคือ ภูมิที่ 7 | อันไมปรุงแตง เพราะเวนจากอภิสังขาร 3 ในภูมิอ่ืน | เพราะวาสังขารอันปรุงแตง
ไมมีในภูมินั้นจึงเรียกวาอันไมปรุงแตง | อาศัยภูมิ 3 นั้นแลว พึงชําระพุทธเกษตร | และพึงบรรลุ
ความเปนพุทธะ | นั้นคือ บริสุทธิ์และวิสุทธิ์ตามที่ไดกลาวแลวแล | 

 โศลกวาดวยอุบายโกศล 2 โศลก 
 69. ยังพุทธธรรมใหบริบูรณ ยังสัตวใหแกรอบ บรรลุโดยพลันความบริสุทธิ์แหงกริยา 

ตัดเสียจากความเปนไป นี้เปนความฉลาด 
 70. อุบายของพระโพธิสัตวไมเสมอในภูมิทั้งปวง เจริญโกศลยอมยังประโยชนทั้งปวง

ใหสําเร็จ 
 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้ทานแสดงประเภทและกรรมแหงอุบายโกศล | ในที่นี้ในการ

ยังพุทธธรรมใหบริบูรณ ความรูอันไมแยกแยะเปนอุบาย | ในการยังสัตวใหแกรอบไดแกสังคหวัตถุ 
4 | ในการบรรลุโดยพลัน เรายอมแสดงตอบซึ่งบาปทั้งปวงจนกระทั่งความรูของเราจงมีเพื่อสัมโพธิ 
ดังนี้ เปนการแสดงตอบ อนุโมทนา การแสวงหา และความกําหนดรู | ในความบริสุทธิ์แหงหริยามี
การทรงไวซ่ึงสมาธิเปนใหญ | เพราะความสําเร็จแหงการกระทําประโยชนทั้งปวงดวยสมาธิ
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เหลานั้น | ในการเขาไปตัดจากความเปนไปในนิรวาณอันไมตั้งมั่น | ในอุบายนั้น เปนความไมเสมอ
แหงพระโพธิสัตวในภูมิทั้งปวงมีอยาง 5 นั้น เปนโกศลดวยอยางอื่นนี้เปนประเภท | ความสําเร็จ
ประโยชนตนและผูอ่ืนเปนกรรม | 

 โศลกวาดวยการจําแนกการทรงไว 3 โศลก 
 71. ธารณีดวยวิบากเพราะการฟงและการฝกฝนดวยสมาธิยอมเปนสิ่งเล็กนอยและ

ยิ่งใหญ ธารณีอันยิ่งใหญมี 3 ประการ 
 72. ความออนและกลางของผูมีปญญาผูไมเขาไปแลว และเขาไปแลวสูภูมิอันไม

บริสุทธิ์ แตเปนใหญในภูมิที่บริสุทธิ์ | 
 73. อบรมธารณีแลวบอยๆ พระโพธิสัตวยอมประกาศสัทธรรมและยอมทรงไวพรอม

เปนนิตย 
 อรรถาธิบาย : แมในที่นี้ทานก็แสดงประเภทและกรรมแหงธารณีไว | ในที่นี้ธารณีมี 3 

ประการ | ดวยวิบากแหงกรรมอันมีในกอน | ดวยการฟงและฝกฝน | ดวยการฟงมากในทิฐิธรรม 
เพราะความวิเศษแหงความสามารถในการเรียนเอาและทรงไว | และดวยการสั่งสมสมาธิ | พึงทราบ
วาธารณีนั้น เปนส่ิงเล็กนอยเพราะวิบากและการฟงและฝกฝน | เพราะสมาธิจึงเปนสิ่งยิ่งใหญ | แม
ธารณีที่ยิ่งใหญก็มี 3 ประการ | ความออนแหงผูไมเขาไปสูภูมิ ความกลางแหงผูเขาไปสูภูมิ ในภูมิ 7 
อันเปนภูมิไมบริสุทธิ์ | แตวา เปนส่ิงยิ่งอันประกอบดวยภูมิอันบริสุทธิ์ในภูมิที่เหลือ นี้เปนประเภท
แหงธารณีแล | การประกาศและทรงไวซ่ึงพระสัทธรรมเปนกรรม | 

 โศลกวาดวยการจําแนกปณิธาน 3 โศลก 
 74. เจตนาอันพรอมดวยฉันทะ และเกิดขึ้นดวยความรูนั้นเปนปณิธานอันไมเสมอแหงผู

เปนปราชญในภูมิทั้งหลาย 
 75. เปนเหตุอันพึงรูและเปนผลอันฉับพลันแหงจิตนั้น ยอมมีเพื่อประโยชนแกการ

สําเร็จประโยชนอันมาแลว เพราะความสําเร็จแหงจิตเทานั้น 
 76. ความวิจิตร อันเปนสิ่งบริสุทธ์ิที่ยิ่งใหญในภูมิอันยิ่ง ๆ อันไมเปนโพธิของพระ

โพธิสัตว อันสําเร็จประโยชนตนและผูอ่ืน | 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ทานแสดงปณิธานโดยสวภาวะ โดยที่เกิด โดยภูมิ โดยประเภท

และโดยกรรม | เจตนาอันประยุกตดวยฉันทะเปนสวภาวะ | ความรูเปนที่เกิด | ในภูมิทั้งปวงไดแก
ภูมิ | และปณิธานนั้นเปนเหตุ | เพราะความมีผลฉับพลันจากจิตนั่นเทียว | อีกประการหนึ่งอรรถอัน
สําเร็จประโยชนอันมาแลว เปนผลอันฉับพลันจากจิต พึงทราบวาเปนจิตเทานั้นโดยความสําเร็จ
ประโยชนอันละยิ่งแลว | พระโพธิสัตวผูมีพละเพลิดเพลินดวยปณิธานใด | ความพิสดารวา การนับ 
ไมใชการกระทําไดโดยงาย เพื่อกายหรือเพื่อคนอื่นทั้งปวง ดังนี้ | ความวิจิตรในภูมิเปนที่ประพฤติ
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อธิมุกติอยางนี้ ๆ พึงมีดังนี้ | มหาปณิธาน 10 แหงผูเขาไปสูภูมิอันยิ่งใหญ | ความบริสุทธิ์ในภูมิอัน
ยิ่ง ๆ แหงโพธิอันวิเศษและบริสุทธิ์ นี้โดยประเภท | ความสําเร็จประโยชนตนและผูอ่ืนเปนกรรม | 

 โศลกวาดวยการจําแนกสมาธิ 3 (3 โศลก) 
 77.พึงรู ความไมมีตัวตน 2 ประการ เพราะอาศัยผูยึดถือตนความเขาไปสงบแหงความ

ไมมีตัวตนนั้น เปนโคจรแหงสมาธิ 3 เปนนิตย 
 อรรถาธิบาย : พึงทราบ โคจร 3 ประการแหงสมาธิ 3 | ความไมมีตัวตนแหงบุคคลและ

ธรรม | เปนศูนยตาสมาธิ การยึดมั่นในขันธ 5 เพราะอาศัยผูถือตน เปนอปณิหิตสมาธิ | ความเขาไป
สงบแหงการอาศัยนั้น เปนอนิมิตตสมาธิ | นั้นเปนเชนนี้แล | 

 78.ก. พึงทราบสมาธิมี 3 โดยภาวะแหงผูยึดถือและสิ่งควรยึดถือ 
 อรรถาธิบาย : ผูยึดถือโคจรแหงสิ่งที่ควรยึดถือ 3 ประการ ไดแก สมาธิ | คือศูนยตา

สมาธิเปนตน ดังนั้นพึงทราบสมาธิมี 3 โดยภาวะแหงผูยึดถือและสิ่งที่ควรยึดถือ | ตามลําดับ | 
 78.ข. ไมเปนสิ่งแยกแยะ มีหนาอันแตกตาง ประกอบดวยความยินดีในกาลทั้งปวง 
 อรรถาธิบาย : ศูนยตาสมาธิเปนสิ่งไมแยกแยะ | เพราะไมแยกแยะ ความมีตัวตนแหง

บุคคลและธรรม | อปณิหิตสมาธิ เปนสิ่งมีหนาอันแตกตาง เพราะอาศัยผูยึดถือในอัตตา | อนิมิตต
สมาธิ เปนสิ่งประกอบดวยความยินดี เพราะเขาไปสงบแหงการอาศัยในสมาธินั้น ตลอดกาลทั้งปวง  

 79. อรรถ 3 ประการแหงศูนยตาสมาธิเปนตน เปนสิ่งกระจายโดยความรูรอบ โดยการ
ละ โดยการกระทําอันฉับพลัน | 

 อรรถาธิบาย : อรรถแหงความรูรอบในความไมมีตัวตนแหงบุคคลและธรรมเปนศูนยตา
สมาธิ | อรรถแหงการละการอาศัยผูถือมั่นในอัตตา เปนอปณิหิตสมาธิ | และอรรถแหงการกระทํา
โดยพลันของความเขาไปสงบเปนอนิมิตตสมาธิ | 

 โศลกวาดวยการจําแนกอุทานธรรม 2 โศลก 
 80. อุทานธรรมมี 4 ประการ โดยความเปนสมาธิและอุปนิษัทอันแสดงแลวแกพระ

โพธิสัตว เพราะตองการความเกื้อกูลแกสัตว 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ สังขารทั้งปวงไมเที่ยง สังขารทั้งปวงเปนทุกข นี้อันภาวะแหง

อุปนิษัทแหงอปณิหิตสมาธิ อันทานแสดงแลว | ธรรมทั้งปวงอนัตตานี้ แหงศูนยตาสมาธิ | นิรวาณ
คือสนติ ดังนี้ แหงอนิมิตตสมาธิ | อีกประการหนึ่งใครกลาวแลววา อรรถแหงความไมเที่ยงจนถึง
อรรถแหงความสงบดังนี้ | 

 81. อรรถแหงความไมมี อรรถแหงความไมแยกแยะ อรรถแหงความหลอกลวง อรรถ
แหงความเขาไปสงบแหงความหลอกลวงของผูมีปญญามี 4 ประการ 
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 อรรถาธิบาย : อรรถแหงความไมมี คือ อรรถแหงความไมเที่ยงของพระโพธิสัตว | 
ความเที่ยงใด ยอมไมมี ความเที่ยงนั้น เปนลักษณะแหงปริกัลปตะของพระโพธิสัตวเหลานั้น | อรรถ
แหงความแยกแยะอันไมมีอยูจริง เปนอรรถแหงทุกข เปนลักษณะแหงปรตันตระ | อรรถแหงความ
เปนแตเพียงสิ่งหลอกลวง เปนอรรถแหงอนัตตา | โดยศัพทวา เอว เปนการเนน อัตตาอันหลอกลวง 
ยอมไมมี แตวามีเพียงสิ่งหลอกลวงเทานั้น ดังนี้ อรรถแหงอภาวะของลักษณะแหงปริกัลปตะ เปน
อรรถแหงอนัตตา ดังนี้ เปนคําที่ทานกลาวแลว | อรรถแหงการเขาไปสงบแหงความแยกแยะ เปน
อรรถแหงความสงบ เปนลักษณะแหงปรินิษปนนะ ไดแก นิรวาณ | อรรถแหงการทําลายขณะก็พึง
ทราบวาเปนอรรถแหงความไมเที่ยงแหงลักษณะปรตันตระ | 

 โศลกวาดวยการจําแนกความเปนขณะ เพื่อการกําหนดชัดนั้น 10 โศลก 
 82. เพราะไมมีโยคะ เพราะเหตุ เพราะการอุบัติ เพราะวิโรธะ เพราะควาไมตั้งมั่นดวยตน 

เพราะความไมมี เพราะไมมทีี่สุดแหงลักษณะ เพราะการหมุนไปตาม เพราะนิโรธ 
 83. เพราะการไดการกําหนดรู เพราะความเปนเหตุและผล เพราะความเปนใหญแหง

การเกิดขึ้น และเพราะการหมุนไปตามแหงสัตวอันบริสุทธิ์ 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ส่ิงชั่วขณะทั้งปวง เปนสังขต พึงทราบความรูรอบรูอันที่อธิบายไว

ตอนตน | อีกประการหนึ่ง ยอมสําเร็จอยางไร | ความเปนสิ่งชั่วขณะ เพราะการประกอบดวยการ
เปนไปแหงสังขาร โดยไมมีระหวาง | เพราะโดยการประพันธ ปฺรวฺฤตฺติ  จึงเปน วฺฤตฺติ | ความ
เปนไปทั่วนั้นไมควรประกอบดวยนิโรธอันเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะโดยไมมีระหวาง | ครั้นความเปนไป
ตั้งมั่นตลอดกาลแลว พึงทราบโดยการประพันธโดยการเกิดขึ้นแหงนิโรธอันยอดเยี่ยมในกาลกอน | 
ความเปนไปอันไมมีระหวางไมพึงมี เพราะอภาวะแหงการประพันธ | เมื่อเวนจากการประพันธแลว 
ภาวะพึงประกอบตลอดกาล | เหตุอะไร เพราะเหตุอันอุบัติ | เพราะวาสิ่งที่เปนสังขตทั้งปวงยอม
เกิดขึ้นโดยเหตุ โดยอรรถก็คือยอมมี |  อีกประการหนึ่ง ครั้นมีแลว กาลอันยิ่งยอมมี อันเหตุ พึงมีแน
แท | เวนจากเหตุก็เปนเหมือนพระอาทิตย | จึงไมควรเพื่อเปนโดยไมมีเหตุอันนั้น | เหตุอันอื่นอีก
ยอมไมเกิดขึ้น | เพราะเหตุนั้น เหตุกอนอันอื่นยอมมีแนแท พึงทราบวาเปนปฏิปกษ | คร้ันเวนจาก
การผูกพันอยางนี้แลวไมพึงประกอบภาวะตลอดกาลไมมีระหวาง | 

 เปนที่ทราบอยางนี้วาอรรถไมเกิดขึ้นแลวยอมไมเกิดขึ้นอีก พึงเปนดวยเหตุ แตวาเกิดขึ้น
แลว ยอมเกิดขึ้นกอนอีก โดยตลอดกาลกลาวคือ เพียงแตเกิดขึ้นเทานั้น | โดยความมีในกาลกอนอัน
ทานอธิบายแลว | ทานกลาวโดยเหตุเปนการอุบัติ | และเปนเชนกับเงาและแดด และความเย็นและ
รอน | และเพราะนิโรธแหงการดับตลอดกาลมีในระหวาง | ดับโดยอะไร | โดยความรู | พระผูมีพระ
ภาคกลาวแลว | สังขารมีมายาเปนอุปมา เพราะมีอยูในกาลอันเปนไปในความมีอยูแหงอบาย และไม
ตั้งมั่นในปจจุบัน | และโดยการมนสิการของโยคีทั้งหลาย | เพราะวาโยคียอมทําการมนสิการในการ
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เกิดและดับของสังขารแลวจึงเห็นการดับแหงสังขารขณะหนึ่ง | โดยประการอื่นไมพึงมีโดยการพน
จากราคะตาง ๆ แหงผูเห็นนิโรธเหลาอ่ืนในกาลเปนที่ตายเปนตน | ถาสังขารเกิดขึ้นแลวพึงตั้งมั่นอยู
ตลอดกาล สังขารนั้นเปนสิ่งสามารถเพื่อเปนเองหรือพึงตั้งอยูเองเทานั้น | หรือโดยเหตุเพื่อความตั้ง
มั่นอยางใดอยางหนึ่ง | แมกระทั่งสถานะมั่นคงของตนเองอันทานกลาวแลว | เพราะเหตุไร เพราะ
ตั้งอยูเองในกาลกอน | หรือวาโดยอะไรจึงไมสามารถเพื่อตั้งอยูในภายใน | แมโดยเหตุของความตั้ง
มั่นไมควรแลว เพราะความไมมีแหงเหตุนั้น | เพราะวายอมไมไดซ่ึงอะไรๆ เลย | แมเวนจากเหตแุหง
ความตั้งมั่นแลว ความไมมีอยูแหงการพินาศ ยอมไมตั้งมั่น | แตวา เมื่อมีเหตุใหพินาศยอมพินาศจาก
การกอนเหมือนไฟ ยอมถึงซ่ึงความเปนเถา | ทานประกอบสิ่งใด เพราะความไมมีแหงส่ิงนั้น | แมใน
กาลกอนเหตุแหงความพินาศไรๆ ยอมไปความสําเร็จวายอมพินาศ แมดวยไฟโดยเปนเถาถาน | แต
วาในการเกิดขึ้นอันเห็นไดเชนนั้น เปนความสําเร็จอันหลอกลวงเทานั้น | เพราะการสัมพันธตอกัน | 
ความเปนเถาถานเปนเชนกับดวยสันตติ แตวาไมถูกยึดถือ ความไมเปนไปรอบโดยประการทั้งปวง | 
โดยความอุบัติแหงพื้นฐานอันสัมพันธกับไฟ จึงไมเกิดขึ้นอีก เพราะไมถูกยึดถือ | ภาวะแหง
ความสัมพันธระหวางไฟอันบรรลุแจง | สถานะไรๆ อันไมควรประกอบเพื่อการเกิดอุบัติขึ้น | เพราะ
ความเปนหนึ่งแหงลักษณะ | เพราะความเปนหนึ่งลักษณะแหงสังขตที่ไดกลาวแลวโดยพระผูมีพระ
ภาคเจา โดยความไมเที่ยงแทแหงสังขตนั้น | เพราะวาสักแตวาเกิดขึ้นแลวพึงพินาศไป | ความเที่ยง
แทแหงสังขตนั้นไมพึงมีในกาลไรๆ  ดังนี้เปนลักษณะแหงความไมเที่ยงอันเปนมายาการเหมือนกับ
เปนผล | พุทธิอันเชนนั้นยอมไมมี เพราะความไมมีอยูจริงแหงการหมุนไปนั้น | บุคคลยอมบรรลุ
ดวยนิโรธอยางไร | เพราะนิโรธอันไมตั้งมั่นเหมือนอยางนั้นไมพึงมีโดยความแสดงตนแหงลักษณะ
เบื้องตน | เพราะเหตุนั้นนิโรธยอมเสื่อมไปโดยการไดความแปรปรวนในภายใน | เพราะวาความ
แปรปรวนไปนั้นเปนแตเพียงในนาม | ถาไมมีเบื้องตน ที่สุดพึงมีไดอยางไร ความแปรปรวนไปใน
ภายในของการภาวนาอันเปนไปในภายในและภายนอก ยอมไมไดเฉพาะตน | เพราะเหตุนั้น
เบื้องตนปรารภความเปนเชนนั้นเจริญอยูโดยลําดับ ยอมถึงซึ่งความอายุในภายในเหมือนน้ํานมแปร
ไปเปนเนย | แตวาความละเอียดออนยอมไมสูญส้ินไป | การหมุนไปอันเปนเชนนั้น เปนรูปสําเร็จวา 
เปนความรูดังนี้ | จากนั้นจึงมีอยูช่ัวขณะเพราะความเปนโดยประการใด | ความประกอบดวยขณะ
เปนรูปสําเร็จ | สําเร็จจากอะไร | จากความเปนผลแหงความเปนเหตุ | เพราะเหตุแหงความเปน
ช่ัวขณะ | และอรรถวาความเปนผลของความเปนชั่วขณะ | 

 จิตอันประกอบดวยขณะเปนรูปสําเร็จโดยเหตุแหงจักษุมีรูปเปนตน แหงสังขารเหลาอื่น 
|เพราะเหตุนั้น ขณะเหลานั้นจึงเปนความสําเร็จ | แตวาความเปนขณะจากความไมเปนขณะยอมไม
เปนขณะ ยอมไมควรเพื่อการมีเหมือนกับความไมเที่ยง ดังนี้ ฟงวา สังขารทั้งปวงแหงจิตเปนผล | 
ผลนั้นพึงเขาถึงไดอยางไร | โดยการหมุนไปรอบเพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวจากการอุบัติและจาก
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ความเปนใหญ | โดยจิตสังขารทั้งปวง มีจักษุเปนตน เปนไปกับดวยการตั้งมั่นและการอุบัติขึ้น 
เปนไปกับดวยความหลง ไมเปนไปเพื่อการอนุเคราะห | เพราะเหตุนั้นผลแหงจิตคือ ความเปนใหญ
แหงจิตในสังขารทั้งหลาย | เหมือนดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลววา โลกนี้อันจิตยอมนําไป 
ยอมกระทําโดยจิต เมื่อจิตอุบัติขึ้น ยอมเปนไปในอํานาจดังนี้ | ช่ือวาปจจัยแหงวิญญาณทานกลาววา
รูปดังนี้ | เพราะเปนผลของจิต | โดยการอนุวัติตามจิตอันบริสุทธิ์ | เพราะวาสังขาร ยอมอนุวัติตาม
จิตอันบริสุทธิ์ของโยคี | เหมือนที่กลาววา | ภิกษุผูมีฌาน มีฤทธิ์ บรรลุซ่ึงอํานาจแหงจิตแลวพึงเห็น
แจงซ่ึงขันธนี้ ยอมหลุดพน พึงมีดังนี้ | แมเพราะเหตุนั้น สังขารจึงเปนผลแหงจิต | และเปนการหมุน
ไปตามเพื่อสัตว | เพราะวาความเปนภายในสัตวผูกระทําบาปทั้งหลายยอมเปนสิ่งเลวทราม | และ
เปนสิ่งประณีตในผูกระทําบุญ | ดังนั้นความเปนผลแหงจิตเปนความสําเร็จแหงสังขาร เพราะอนุวัติ
ตามจิต | จากนั้นจึงเปนความมีขณะของสังขาร | เพราะวาผลอันไมมีขณะแหงสิ่งที่เปนขณะ ยอมไม
สมควร เพราะความตามจําแนกสิ่งนั้น | ความเปนขณะแหงสังขารโดยความวิเศษอันทานสาธิตแลว
โดยโศลกทั้ง 2 โดยความวิเศษอยางนี้ | 

 โศลกวาดวยอรรถแหงการสาธนาของผูเปนไปในภายใน 5 โศลก 
 84. การเริ่มตนดวยความยิ่งกวาและที่สุด ดวยการสั่งสมดวยความมีแหงพื้นฐาน ดวย

วิการและการแกรอบ และโดยความเลวและวิเศษ 
 85. การเกิดขึ้นดวยความมีแสงสวางและไมมีแสงสวาง ดวยความไปไดในทุกที่ ดวย

ความมีพีชะและไมมีพีชะดวยรูปเปรียบ 
 86. ในการเกิดขึ้น 14 ประการโดยความเปนเหตุและความวิเศษ โดยการประกอบดวย

อรรถแหงการสั่งสม โดยความไมมีพรอมแหงพื้นฐาน 
 87. ในความมีระหวางแหงการเกิดขึ้นพรอมแหงความตั้งมั่นโดยความพินาศและพิการ

แหงการเริ่มตน ในความเปนสิ่งเลวและวิเศษและแมในความมีแสงสวางและไมมีแสงสวาง 
 88. โดยความไมมีแหงคติ โดยการประกอบอันไมมั่นคง ในความเปนสิ่งเที่ยวไป เพราะ

ความเกิดขึ้นพรอม ส่ิงอันปรุงแตงทั้งปวงอันประกอบดวยขณะแหงจิตและแหงความอนุวัติตาม 
 อรรถาธิบาย : การเริ่มตนดวยความยิ่งกวาและที่สุดจนถึงสิ่งปรุงแตงทั้งปวงอัน

ประกอบดวยขณะดังนี้ | ความประกอบดวยขณะแหงสังขตะทั้งปวงนั้นอันทานสาธิตดวยโศลก
เหลานี้ อยางไร | ความเกิดขึ้น 14 ประการแหงสังขารอันเปนไปในภายใน | ในเบื้องตน ความ
เกิดขึ้นจนกระทั่งเปนการถือมั่นแหงอัตภาพเปนที่ 1 | ส่ิงใดเปนเบื้องสูงจากขณะแหงการเกิดขึ้นของ
ลําดับที่ 1 โดยความยิ่งกวาและที่สุด | โดยการสั่งสมไดแก ดวยการสั่งสมอาหาร ความฝน 
พรหมจรรยและสมาบัติ | โดยความมีอยูแหงพื้นฐาน ไดแก โดยพื้นฐานมีจักษุเปนตน แหงวิญญาณ
มีจักษุ เปนตน | โดยวิการไดแก การแปรปรวนแหงวรรณะเปนตน ดวยราคะเปนตน | โดยความแก
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รอบไดแก ในสถานะแหงครรภ เด็กออน คนหนุม กลางคน และแก | โดยความเปนส่ิงเลวและโดย
ความเปนสิ่งวิเศษ ไดแก แหงการเกิดขึ้นในทุคติและสุคติตามลําดับ | โดยความมีแสงสวาง ไดแก 
โดยความมีจิตเทานั้นอันเกิดขึ้น ในกามภูมิอันไมมีมลทิน ในกามภูมิอันไมมีมลทินของคนอื่น และ
ในรูปภูมิและอรูปภูมิ | โดยความไมมีแสงสวาง โดยการเกิดขึ้นในที่ใดที่หนึ่ง | โดยการไปถึงในทุก
ที่ การเกิดขึ้นในประเทศอื่น ในนิโรธแหงการเกิดขึ้นในประเทศอื่น | โดยความมีพีชะ ผูประพฤติ
เพื่อความเปนอรหันตสละแลวซ่ึงขันธ | โดยความไมมีพีชะ ผูประพฤติเพื่อความเปนอรหันตแก
บุคคลอื่น | โดยรูปเปรียบ | การเกิดขึ้นแหงสังขารของรูปเปรียบดวยอํานาจแหงสมาธิของผูปฏิบัติ
เพื่อโมกษะ 8 ประการ | ความเปนส่ิงประกอบดวยขณะแหงสังขารของผูเปนใหญในการเกิดขึ้น 14 
ประการ พึงทราบดวยเหตุมีความเลวและวิเศษเปนตน | ในการเกิดขึ้นเบื้องตน เปนความวิเศษแหง
ความเปนเหตุ | เพราะถาวาความวิเศษโดยความเปนเหตุไมพึงมีความวิเศษอันยอดเยี่ยมแหงการ
เปนไปของสังขารก็ไมพึงมีเพราะความวิเศษแหงเหตุ | และเมื่อความวิเศษมีอยู ความสําเร็จแหง
ความเปนขณะ เพราะความที่ส่ิงอื่นเปนสิ่งยอดเยี่ยม | ในการเกิดขึ้นอันยิ่งกวาและที่สุด เพราะความ
วิเศษแหงมานะ | โดยอรรถคือ มานะคือนอบนอม | เพราะขณะเวนจากความเปนอ่ืนความวิเศษจาก
ความนอบนอมพึงมี | ในความเกิดขึ้นแหงการสั่งสม เพราะความมีอรรถอันส่ังสม | การอุปถัมภคือ
การสั่งสม | ความเปนขณะดวยความไมมีระหวางพึงมีเวนจากการเกิดขึ้นอันเลี้ยงดูแลว เปนการสั่ง
สมอันพึงประกอบ | ในความมีอยูแหงพื้นฐาน เพราะความมีอยูแหงความมีพื้นฐาน | เมื่อพ้ืนฐานไม
ตั้งมั่นแลว พึงประกอบความตั้งมั่นแหงพื้นฐานนั้น | ยอมตั้งอยูในยานไมพึงเปนพรอมซึ่งความมี
พื้นฐาน | ในการอุบัติแหงวิการและในการอุบัติแหงความแกรอบ เพราะไมเกิดขึ้นพรอมแหงความ
ตั้งมั่น | ในความแกรอบในระหวางอันไมตั้งมั่นแหงพื้นฐาน ในโทษและความพินาศ เพราะความไม
มีแหงวิการในภายใน | โดยความพินาศและพิการในเบื้องตน | เพราะวาเมื่อไมตั้งมั่นวิการทั้งหลาย
ยอมเกิดขึ้นพรอมดวยกิเลสมีราคะเปนตน | และในการอุบัติอันเลวและวิเศษ พึงทราบซึ่งความเปน
ส่ิงชั่วขณะเหมือนกับในการเกิดขึ้นแหงความวิการ พึงทราบซึ่งความเปนสิ่งชั่วขณะเหมือนกับใน
การเกิดขึ้นแหงความวิการและความแกรอบ | เพราะเมื่อสังขารไมตั้งมั่นแลว กรรมและวาสนายอม
ไดซ่ึงความเปนไปหรือการไปในทุคติพึงมี การอุบัติในสุคติ | พึงประกอบการไดความเปนไป 
เพราะความวิเศษแหงความเปนไปรอบแหงสันตติ โดยลําดับ | ในความมีแสงสวางและไมมีแสง
สวาง และในการอุบัติพึงประกอบซึ่งความเปนสิ่งชั่วขณะ | ในความมีแสงสวางจนกระทั่ง เพราะ
ความเกิดขึ้นพรอมแหงความตั้งมั่นและไมตั้งมั่นเปนความเปนไปแหงจิต | ในความไมมีแสงสวาง
ในเบื้องตน ในระหวางแหงความพินาศและความมีระหวาง เพราะการประกอบในวิการ | 

 ในการอุบัติแหงการไปไดในทุกที่ เพราะความมีคติ | เพราะวา ช่ือวาคติ มีลักษณะแหง
การกาวไปในทุกที่แหงสังขารทั้งหลาย พึงประกอบการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง | คตินั้นอุบัติแลว
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หรือสังขารพึงไปทุกที่ หรือไมอุบัติแลว | ถาอุบัติแลวในกาลเปนที่ไป ไปในที่ไร หามิได ดังนี้ การ
ไปแหงความตั้งมั่นยอมไมเกิดขึ้น | เมื่อไมเกิดขึ้น ยอมไปในคติแหงความไมสัตวดังนี้ ไมประกอบ
อยู | และกริยานั้นยอมกระทําการีตในสังขารแหงที่ตางๆ ไมประกอบอยู  เพราะการถึงพรอมซ่ึงที่
ตาง ๆ อ่ืนอีก | ในความถึงสถานที่อ่ืนไมประกอบอยู | เวนจากกริยาแหงการไปถึงสถานที่ | กริยา
หรือความตั้งมั่นในสันตติของสังขารยอมไมมี | ความสําเร็จจึงเปนสิ่งประกอบดวยขณะ เพราะ
ความไมมีนั้น | ลักษณะแหงการเกิดขึ้นในทุกที่และนิรันดร เปนคติ พึงทราบดวยเหตุแหงความไม
อยากมี | ดวยอํานาจแหงจิตในความตั้งมั่น เพราะการจงกรม ยอมมี | โดยกรรมกอนตางๆ เปนความ
ไมอยากมีในระหวาง | ดวยอํานาจแหงทําลายยิ่งเปนโดยความโดยพลัน  | ดวยอํานาจแหง
ความสัมพันธแหงทรายในแมน้ําคือ ยาน | ดวยอํานาจแหงความเพลิดเพลินเหมือนกับหญาที่ถูกลม
พัด | ดวยอํานาจแหงสวภาวะเหมือนกับพายุ กระดูก ไฟอันเปนไปในเบื้องสูง จมลงสูความเปลว | 
ดวยอานุภาพแหงธาตุเปนเครื่องคิด | ดวยอานุภาพแหงฤทธิ์ไดแก ฤทธ์ิ | ในการอุบัติแหงความมีพี
ชะและไมมีพีชะพึงทราบวาเปนสิ่งประกอบดวยขณะ | เพราะวาความมีเหตุเปนสิ่งประกอบดวย
ขณะ ภาวะแหงพีชะยอมไมประกอบในกาลอันไมตั้งมั่น | หรือวาความเปนสิ่งไมมีพีชะในขณะอัน
เคลื่อนไป | ความเปนสิ่งมีพีชะในกาลกอนอาจเพื่อครอบงําความไมมีพีชะในขณะอันเคลื่อนไป | 
ในความไมมีอยูนั้น เพราะความเกิดขึ้นพรอมแหงการเคลื่อนไป | ความเคลื่อนไปเทานั้นไมเกิดขึ้น
พรอม | ในการอุบัติแหงรูปเปรียบพึงทราบขณะโดยความเปนไปรอบแหงจิต | ดวยอํานาจแหงจิต
ขณะเฉพาะ เพราะการอุบัตินั้น | ส่ิงอันถูกปรุงแตงอันเปนไปในภายในอันทานสาธิตแลวอยางนี้วา
เปนสิ่งช่ัวขณะแล | 

 ในกาลนี้โศลกทั้ง 3 ยอมสาธยายความเปนขณะแหงส่ิงอันเปนภายนอก 
 89. ยอมแสดงความเปนชั่วขณะแหงอรรถ 6 ประการของสัตวทั้งหลายโดยความแหง

ผากและความเจริญ โดยปกติ โดยความเจริญและความเสื่อม เพราะการเคลื่อนไป 
 90. เพราะการเกิดขึ้นพรอมในแผนดิน เพราะความแปรปรวนไป 4 ประการ และเพราะ

ความสมดุลดวยวรรณะ กล่ิน รส และสัมผัส 
 91. เพราะความเปนไปแหงความเปนสิ่งเผาไหม เพราะการไดเฉพาะซึ่งความยิ่งและ

นอย เพราะเบื้องหลังแหงการอนุวัติตามจิต เปนความเปนขณะอันเปนภายนอก 
 อรรถาธิบาย : อีกประการหนึ่งความเปนภายนอกนั้น คืออะไร | ความเปนใหญ 4 

ประการ | และอรรถ 6 ประการ | รูปอันเปนอายตนะคือธรรม วรรณะ กล่ิน รส สัมผัสและศัพท | 
จากนั้นจึงแสดงความเปนขณะแหงอรรถ 6 ประการของสัตวทั้งหลาย | แสดงอยางไร | ซ่ึงน้ํา
จนกระทั่งความแหงผากและความเจริญ | ความเจริญและความแหงผากโดยลําดับแหงน้ําเปนตน | 
โดยระหวางทั้ง 2 อยางนั้น การแปรไปชั่วขณะไมพึงมี เพราะความไมมีแหงเหตุอันวิเศษในภายหลัง 
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| ลมโดยปกติเปนความเจริญและความเสื่อมเพราะการเปนสิ่งเคลื่อนที่ | ความเปนส่ิงเคลื่อนที่ของ
ส่ิงอันไมตั้งมั่นไมพึงมี ส่ิงนั้นทานสาธิตแลวมีความเปนสวภาวะเปนตน | ในความเจริญและความ
เสื่อมนั้น ไมมีเพราะความเปนสิ่งไมตั้งมั่น | ความมีอยูจริงแหงแผนดิน เพราะความแปรไป 4 
ประการ | น้ํายอมยึดถือโดยศัพท พายุก็เชนกัน | แผนดินเปนอยูพรอมแลวในกาลเปนที่หมุนไปแหง
น้ําอันเปนไปกับดวยลม | เพราะเหตุนั้นขณะนั้นพึงทราบเพราะความเปนผลแหงสิ่งนั้น | ความแปร
ไป 4 ประการยอมพบไดดวยแผนดิน | กรรมที่ทําแลวของสัตวทั้งหลาย เพราะความวิเศษแหงกรรม 
| การเขาไปใกลอันกระทําแลวดวยความเลื่อมใส | ความเปนอันกระทําแลวดวยไฟเปนตน | กาลอัน
กระทําแลวโดยความแปรไปในระหวางแหงกาล |  การอุบัติอ่ืนอีกเปนชั่วขณะโดยความเปน
ระหวางยอมไมประกอบ เพราะความไมมีแหงเหตุของความพินาศ | และพึงทราบความเปนขณะ 
เพราะเหตุอันเสมอดวยแผนดินเปนตนของวรรณะ กล่ิน รส และสัมผัส | อีกอยางความเปนขณะโดย
ความรอน เพราะความเปนสิ่งเปนไปเพื่อการเผาไหม | 

 เพราะวาความรอนไมอุบัติแลว ความรอนอันอุบัติพรอมแลว ยอมตั้งมั่นเพื่อการเผาไหม 
| ความรอนสามารถเพื่อการเปนส่ิงอันเผาไหมได | อยาไดมีแลว ความตั้งมั่นแหงส่ิงที่ไหมไฟไดใน
ภายใน | การอภิปรายในกาลกอนซ่ึงการพรรณนาความดับส้ินไปในการผูกโศลกคือ ดวยความรอน
ในภายหลัง | ศัพทอันประเสริฐอีกยอมพบไดในกาลอันมีระหวาง พึงทราบความเปนขณะแหงสิ่ง
นั้น เพราะการไดเฉพาะซึ่งความมากและนอย | เมื่อความเปนขณะไมมีอยู ขณะเฉพาะพึงเปนการได
เฉพาะซึ่งความมีในระหวาง | ความเปนขณะเปนความสําเร็จแหงรูปอันมีอายตนะคือธรรมเปนตน 
เหมือนดังที่ทานกลาวไวในตอนกอนดวยความเปนไปตามจิต | เพราะเหตุนั้นขณะอันเปนไปใน
ภายนอกเปนความสําเร็จ | ฟงวาความไปภายหลังยอมสําเร็จซึ่งความเปนขณะของสังขารกระทําแลว
อยางไร | ผูมีปกติกวาความไมเปนขณะนี้นั้นอยางนี้ | เพราะเหตุไร ยอมไมปรารถนาความเที่ยงแท
แหงภพและยอมไมปรารถนาความเปนขณะแหงสังขารทั้งหลาย | พึงกลาวอยางนี้วาความเปน
ขณะนี้นั้นพึงมีวาขณะเฉพาะ เพราะยึดถือความเที่ยงแทอ่ืนดังนี้ | ความมีอยูแหงความเปนขณะแหง
ความสําเร็จอันทานแสดงแลว ความไมเปนขณะเพราะยึดถือนั้นแหงความไมเคล่ือนไปและไมหยุด
อยู | พึงกลาวอยางนี้วาเหมือนตอนกอน เพราะการยึดถืออันมีในภายหลัง ดังนี้ | คําอันพึงกลาวนี้พึง
มีวา | เพราะเหตุใดยอมไมปรารถนาอยางนี้แมแหงสังขารทั้งหลาย | พึงกลาววาเพราะลักษณะ
แตกตางแหงสังขารอันทานแสดงแลว ดังนี้ | คําอันพึงกลาวนี้นั้นจึงมี | ความมีลักษณะแตกตาง 2 
ประการ คือ ลักษณะแตกตางแหงสวภาวะและลักษณะแตกตางแหงความประพฤติ | เพราะวา
ลักษณะแตกตางแหงสวภาวะยอมประกอบซึ่งความมีทิฎฐิเปนที่สุดเหมือนประทีปแหงแสงสวาง
หรือโคแหงโค ดังนี้ | ความมีทิฐิเปนที่สุด เปนลักษณะอันแตกตางแหงความประพฤติ เพราะ
ความสําเร็จอันแสดงแลว | อีกประการหนึ่ง คําอันทานพึงถามแหงความประพฤติตามซึ่งความเปน
ขณะ | ทานปรารถนาอะไร บุคคลยอมตั้งอยูในยาน มียานอันขึ้นแลว พึงไปดังนี้ | ถาพึงกลาววาไม 
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ดังนี้ | นี้เปนคําอันควรกลาวนั้น | วิญญาณอันอาศัยในจักษุเปนตนที่ตั้งมั่นแลวยอมไปโดยการ
ประพันธดังนี้ ยอมไมควร | พึงกลาวอยางนี้วา | ยอมไปโดยการประพันธในประทีปอันอาศัยสมบัติ
ซ่ึงทิฐิมิใชหรือ เปนความไมตั้งมั่นดวยสมบัติดังนี้ | คําอันพึงกลาวนี้นั้นพึงมี | ขณะเฉพาะของ
สมบัติโดยการประพันธอันเห็นแลว ดวยการเกิดขึ้นแหงวิการ | พึงกลาวอยางนี้วาครั้นเมื่อความเปน
ขณะมีอยู เพราะเหตุไร ความเปนขณะจึงไมใชความสําเร็จ เพราะการแสดงสังขาร | คําอันทานจึง
กลาวนี้นั้นพึงมี เพราะความเปนวัตถุอันตรงกันขาม | ดวยความเปนไปแหงการประพันธอันติดตอ
เชนนั้น ความเปนขณะไมถูกรูอยู | ครั้นเมื่อความเปนอ่ืนๆ มีอยู ส่ิงนี้นั้นอยางนี้ไดแก ยอมเกิดโดย
ความเปนสิ่งตรงขาม | โดยขางนี้ ความเปนสิ่งตรงขามของความเที่ยงคือความไมเที่ยงไมพึงมี กิเลส
ในความไมมีนั้น ไมพึงมี เหตุเกิดจักมีแตที่ไหน ความเปนขณะเปนความสําเร็จแหงสังขารทั้งปวง
แมโดยการตามประกอบเฉพาะ | 

 โศลกวาดวยการจําแนกความไมมีตัวตนเพื่อการตั้งไวซึ่งความไมมีตัวตนแหงบุคคล 12 
โศลก 

 92. บุคคลเปนส่ิงอันพึงกลาวโดยความเปนสิ่งมีอยูแหงความรูเทานั้น แตไมใชโดย
สสาร เพราะความไมมีการไดเฉพาะ เพราะความตรงกันขาม เพราะกิเลส เพราะเหตุอันเศราหมอง 

 93. เปนสิ่งอันพึงกลาว โดยความเปนหนึ่ง โดยความไปถึง เพราะโทษ 2 ประการ เพราะ
ความของอยูในอัตตาแหงขันธและเพราะความของอยูในสสาร 

 94. เปนสสาร เปนสิ่งอันพึงกลาว เปนการประกอบอันควรกลาวโดยความเปนหนึ่งโดย
การถึง และไมควร เปนที่ควรกลาว ไมมีการประกอบ  

 95. เพราะลักษณะ เพราะความเห็นของโลก เพราะศาสตรยอมไมควร ไมควรกลาวถึง
ส่ิงไหมไฟและไฟ เพราะการไดเฉพาะโดยความเปน 2  

 96. เมื่อความเปน 2 มีอยู เพราะการเกิดขึ้นแหงวิญญาณและเพราะปจจัยโดยความเปลา
ประโยชน จนกระทั่งความหลุดพนอันเห็นแลว ยอมไมควร 

 97. คร้ันเมื่อความเปนเจาของมีอยู ไมพึงเปนไปดวยความเที่ยงแทและดวยความ
แนนอน ลักษณะกรรมนั้นบอกแจงแลว ยอมบรรลุสัมโพธิ 3 ประการ 

 98. ในความเห็นเปนตน ความพยายามนั้น พระผูเปนเองยอมไมมีเพราะความเปน 3 
ความเปนเพราะผูเปนเองแหงความพยายามในการเห็นเปนตน ยอมไมควร 

 99. เพราะความไมเรงรีบ เพราะความไมเที่ยง เพราะความเปนไปรอบ อันกระทําดีแลว 
ความเปนพระผูเปนเองแหงความพยายามในการเห็นเปนตน ยอมไมสมควร 

 100. เพราะความไมมีแหงความตั้งมั่นอันเสื่อมแลว และเพราะความไมเที่ยง ความเปน
ปจจัย เพราะความไมมีแหงปกษที่ 3 ยอมไมควร 
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 101. ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา เปนศูนยตาโดยปรมัตถ โทษในการยึดอัตตาอันทาน
แสดงไวแลวแล 

 102. ในความสละเสียซ่ึงกิเลส เพราะความไมตั้งมั่น ตัดและแตก ความแตกตางแหง
สันดานของความประพฤติ บุคคลแสดงไวแลว 

 103. ความเห็นในอัตตาไมเกิดขึ้น การฝกฝน เปนสิ่งประกอบดวยความไมมีกาลเริ่มตน 
โมกษะแหงความพยายามไมใชโมกษะของสิ่งทั้งปวงหรือวาบุคคลยอมมีอยู 

 อรรถาธิบาย : อันทานพึงกลาววาบุคคลยอมมีหรือ ดังนี้ พึงกลาววา ยอมไมมีหรือ | 
ทานกลาวแลววา | 

 บุคคลเปนสิ่งอันพึงกลาวโดยความมีอยูแหงความรูเทานั้น แตไมใชโดยสสาร | 
 พึงกลาววา ยอมมีอยูโดยความรูเทานั้น พึงกลาววาไมมีอยูโดยสสารดังนี้ | ในการไม

ยึดถือจากอาสวะเปนอเนกอยางนี้ในความไมมี โอกาสแหงโทษยอมไมมีในความเปนสิ่งไมมีอยู | 
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบอยางไรวายอมไมมีโดยสสารดังนี้ | เพราะไมได | เพราะวาบุคคลนั้น ยอม
ไมไดโดยสสารเหมือนรูปเปนเชน | เพราะวาชื่อวาการไดนั้นเปนการปฏิบัติดวยพุทธิ | ผูมีปกติกลาว
วาบุคคลยอมไมปฏิบัติซ่ึงบุคคลดวยพุทธิ | เหมือนดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว | ในธรรมอัน
เห็นแลวยอมไดเฉพาะซึ่งอัตตา อันใหรูแลวดังนี้ การไมไดเฉพาะเปนเชนไร | บุคคลเมื่อไมได
เฉพาะอยางนี้ยอมเปนการไดเฉพาะโดยสสาร | เพราะเหตุไร | เพราะเปนสิ่งตรงกันขาม ความตรง
ขามพระผูมีพระภาคเจาตรัสวาอนัตตาและอัตตา ดังนี้ | เพราะเหตุนั้น การยึดถือบุคคลอยางนี้นั้นจึง
เปนส่ิงตรงกันขาม | ยอมรูขอนี้อยางไร | โดยความมีกิเลส | ลักษณะกิเลสคือสักกายทิฐิเปนกิเลสวา 
เรา ของเรา ดังนี้ | ความเปนสิ่งตรงขามยอมไมควรเพื่ออันเปนกิเลส | พึงทราบวาไมมีกิเลส ดังนี้ 
อยางไร | โดยเหตุอันเศราหมอง | เหมือนดังวาเหตุแหงกิเลสนั้น เปนส่ิงเศราหมอง ยังกิเลสมีราคะ
เปนตนใหเกิดขึ้น | อีกอยางหนึ่ง ความรูในการจดจําวัตถุมีรูปเปนตน วาบุคคลดังนี้ เพราะเหตุนั้น
บุคคลโดยความเปนหนึ่งพึงกลาวหรือ  (โดยความอุตสาหะพยายามทานกลาววา) 

 โดยความเปนหนึ่งโดยความพยายาม เพราะเหตุนั้น ในที่นั้น | 
 เพราะเหตุไร | เพราะโทษ 2  | โทษ 2 ประการคือส่ิงไหน | 
 เพราะการของอยูในอัตตาแหงขันธ และของอยูในสสารนั้น 
 เพราะวาในความเปนหนึ่ง ความเปนอัตตาแหงขันธยอมเกิดขึ้น 
 และความเปนสสารแหงบุคคล ยอมเกิดขึ้น | ในความเปนโดยประการอื่นความเปน

สสารแหงบุคคล | การมีอยูแหงบุคคลโดยความรูเทานั้นอันบุคคลพึงกลาวเปนส่ิงสมควรแลว | ดวย
เหตุนั้นความสําเร็จแหงพยากรณวัตถุ | ผูสอนใดบรรลุคําสอนแลวยอมปรารถนาความมีอยูโดย
สสารของบุคคลนั้นเปนคําอันพึงกลาววา 

 โดยสสาร โดยความเปนอยางอื่น เปนคําที่กลาว เปนการประกอบ | 
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 เพราะเหตุไร | 
 โดยความเปนหนึ่ง โดยความพยายาม เปนอวจนีย ไมสมควร ไมมีการประกอบ | 
 เพราะเปนสิ่งมีทิฐิเปนที่สุด พึงปรารถนาความที่แหงบุคคลเปนสิ่งอันไมควรกลาว | 

เหมือนไฟกับเชื้ออันบุคคลกลาววาเปนอยางอื่นไมเปนอยางอื่นดังนี้ | คําอันควรกลาวนี้ พึงมีวา 
 เพราะลักษณะ เพราะความเห็นของโลก เพราะศาสตรยอมไมควร ไมควรกลาวถึงสิ่ง

ไหมไฟและไฟ เพราะการไดเฉพาะโดยความเปน 2 
 เพราะวาชื่อวาไฟแลวเปนธาตุแหงความรอนโดยความเปนหนึ่งและโดยความเปนอยาง

อ่ืน สวนเชื้อไฟ เปนสวนที่เหลือ | ลักษณะอันแตกตางไดแก ส่ิงอื่น เพราะเปนเชื้อแหงไฟเทานั้น | 
และในโลก แมเวนจากไฟเชื้อที่เห็นแลว มีไมเปนตน แมเวนจากเชื้อก็ยังมีไฟ ดังนี้ ความสําเร็จ 
ความเปนอยางอื่น | ในศาสตร พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํานั้นวาไฟใด ๆ เปนส่ิงที่พนจากการถูก
กลาววาแหงเชื้อไฟ ดังนี้ | อีกอยางเวนจากเชื้อไฟก็ยังมีดังนี้ พึงทราบขอนี้ไดอยางไร | เหมือนกับ
การไดเฉพาะอันลมยอมเปนส่ิงพัดไปสูที่ไกลพลัน | การพัดไปพึงมี ดังนั้นความสําเร็จวาความเปน
แหงเชื้อไฟนั่นเทียว | จากที่ไหน | จากการไดเฉพาะโดย 2 ไดแก ปกติ | ก็ความเปน 2 ยอมไดในที่นี้ 
ไฟ พายุ และเชื้อ | บุคคลยอมมีแตเพียงในความรับรู ผูกระทํา ผูเสวย ผูรู และผูหลุดพน | การมีสสาร 
ยอมไมควร | แมกระทั่ง ผูหลุดพนก็ไมควร | เพราะวา ผูกระทําโดยความมีปจจัยแหงวิญญาณของ
ความจําได มีทรรศนะเปนตนพึงมีหรือวา โดยความเปนเจาของ | ในที่นี้ เพียงนั้น | 

 กาวลวงซึ่งความเปน 2 แลว โดยความเกิดขึ้นแหงวิญญาณโดยปจจัย  
 เพราะเหตุไร | เพราะความไรประโยชน | เพราะวาไมมีอรรถใดๆ ที่เห็นแลว | 
 คร้ันความเปนเจาของมีอยูไมพึงเปนไปดวยความไมเที่ยงหรือความแนนอน | 
 เพราะวาในความเปนไปรอบแหงวิญญาณ ความเปนเจาของพึงมีความไมเที่ยงแหง

วิญญาณและความแนนอนยอมไมเปนไป | ความไมแนนอนดวย | เพราะเหตุนั้นไมมีเพราะความ
เกิดขึ้นพรอมของทั้ง 2 อยางนั้น | ผูหลุดพนไมควรเปนสสาร | เพราะวาบุคคลยอมมีโดยสสาร
เทานั้น 

 ลักษณะกรรมของบุคคลนั้นสาธิตแลว | 
 อภิสัมโพธิอันลึกซึ้ง | อภิสัมโพธิอันไมสาธารณะ | และอภิสัมโพธิอันเปนโลกุตตระ| 

ในอภิสัมโพธิแหงบุคคล อภิสัมโพธิอันลึกซ้ึงใดๆ ยอมมี | ไมสาธารณะแกฝง | ไมเกลื่อนกลนใน
โลก | ผูยึดถือนั้นบรรลุโลกทั้งปวง | ออกไปจากฝง | เกล่ือนกลนในสังสารอันยาวไกล | บุคคลเปน
สสารแมจนถึงผูรู ความพยายามหรือไมพยายามพึงมีทรรศนะเปนตน | ความเปนเองแหงผูพยายาม
หรือความพยายามพึงเปนผูเร่ิมแรก | หรือวาปจจัยนั้น 

 ในทรรศนะเปนตนความเปนเองของผูพยายาม ไมมีเพราะความเปน 3  
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 เพราะเหตุนั่นเทียว เพราะโทษ 3 ประการถูกเห็นอยู | 
 และความเปนปจจัยแหงความพยายามนั้น | 
 ยอมเปนไปวา ไม ดังนี้ | หรืออีกอยางหนึ่งความสําเร็จของผูไมมีความพยายาม ยอมมี | 
 ไมมีความพยายาม อันเปนเบื้องตนแหงความเห็น | 
 ดังนั้น คร้ันเมื่อความพยายามไมมีอยูในเบื้องตนแหงทรรศนะของบุคคลยอมเปนสสาร

ไดอยางไร | จนกระทั่งถึงผูรู | ทานกลาววาโทษ 3 ประการ ดังนี้ เพราะโทษ 3 ประการนั้นเปนเชนไร 
 เพราะความไมเรงรีบ เพราะความไมเที่ยง เพราะความเปนไปรอบ อันกระทําดีแลว 

ความเปนพระผูเปนเองแหงความพยายามในการเห็นเปนตน ยอมไมสมควร 
 ความพยายามในเบื้องตนของความเห็นเปนกรรมเบื้องตนดังนั้นจึงเปนเบื้องตนแหง

ทรรศนะ | บุคคล ไมกระทําดังนี้ยอมเปนสสารไดอยางไร เพราะเปนกรรมเบื้องตน เพราะไมมีความ
เพงเล็ง เพราะไมมีความพยายามในกาลไหนๆ จึงไมมีความเที่ยงแท | ในความพยายามอันเที่ยงแท 
ความเปนคูแหงเบื้องตนของทรรศนะ เปนความเปนไปอันเที่ยงแท ดังนี้ คือ โทษ | เพราะเหตุนั้นจึง
ไมควรแกความเปนเองของความพยายามในเบื้องตนแหงทรรศนะ | 

 เพราะความไมมีแหงความตั้งมั่นอันเสื่อมแลว และเพราะความไมเที่ยง ความเปนปจจัย 
เพราะความไมมีแหงปกษที่ 3 ยอมไมควร 

 คร้ันปจจัยแหงบุคคล พึงเปนความพยายาม | ความเปนปจจัยแหงสิ่งตั้งมั่น ยอมไม
สมควร | เพราะภาวะแหงความเสื่อม | เพราะครั้นเมื่อความเปนปจจัยมีอยู บุคคลยอมไมมีในกาล
ไหนๆ หามิได | เพื่อประโยชนอะไรในการมีความพยายาม อันไมเกิดขึ้นในกาลทุกเมื่อ | ความเปน
ปจจัยแหงความพินาศ ยอมไมควร เพราะความที่บุคคลของอยูในความไมเที่ยงแท | ปกษไรๆ ที่ 3 
ยอมไมมี ความตั้งมั่นไมมี ความพินาศไมพึงมี | แมปจจัยก็ไมควรเปนความพยายาม | บุคคลยอมได
เฉพาะโดยสสารอันอาศัยความประกอบอยางนี้ | 

 ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา เปนศูนยตาโดยปรมัตถ โทษในการยึดอัตตาอันทานแสดงไว
แลวแล 

 อันพระผูมีพระภาคเจาแสดงแลววาธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ดังนี้ ในการอุทานธรรม 
ยอมมีในปรมัตถศูนยตา กรรมยอมมี วิบากยอมมี แตวาผูทําไมไดเฉพาะแลว นี้เปนขันธอันแลนไป 
ยอมแทงตลอดดวยขันธซ่ึงธรรมอันอื่น | เพราะการสังเกตธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ ทานแสดง
ไวแลว | โทษ 5 ประการ ทานแสดงวาเปนการไดอัตตา ดังนี้ | เปนความเปนในอัตตา เห็นในชวีะ ไม
มีความวิเศษ ดวยผูเปนเดียรถีย | เปนผูปฏิบัติในหนทางผิด | จิตของบุคคลนั้นยอมเขาไปใกลใน        
ศูนยตา ไมนั่งใกล ไมยืนอยูใกลและไมหลุดพน | ธรรมอันประเสริฐของบุคคลนั้นยอมเสื่อมไป | แม
โดยการมาอยูอยางนี้ก็ไมสมควร | เพราะบุคคลอันพระผูมีพระภาคเจาแสดงแลวในที่นั้นๆ | เปนไป
เพื่อความรูรอบ ผูนําภาระ เพราะเหตุไรจึงแสดงไวในความมีอยูโดยเปนสสาร | 
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 ในความสละเสียซ่ึงกิเลส เพราะความไมตั้งมั่น ตัดและแตก ความแตกตางแหงสันดาน
ของความประพฤติ บุคคลแสดงไวแลว 

 ในความไมตั้งมั่นและแตกตาง ในการกําจัดกิเลสและในการตัดและทําลาย | การรับรู
บุคคลเปนความแตกตางแหงความเปนไป โดยระหวางเปนความแตกตางแหงสันดาน ไมอาจเพื่อจะ
แสดง | ในที่นี้ ในปริชญาสูตร ธรรมอันพึงรูรอบ มีกิเลส ความรู การกําจัด | ในภารหารสูตร | ภาระ
เปนกิเลสของการยึดถือภาระ | การวางภาระเปนการจํากัด | โดยความแตกตางแหงความประพฤติ
และความแตกตางแหงสันดาน ทานไมอาจเพื่ออันแสดงความรับรูบุคคล โดยความรูและโดยการนํา
ภาระไปดวยระหวาง | โพธิปกขิยธรรม เปนการวิ่งไปมากในการประกอบทรรศนะ ภาวนา และ
มรรคอันแนนอน เพราะความแตกตางแหงความวิเศษ | ความแตกตางแหงความเปนไปและความ
แตกตางแหงสันดาน อันทานไมอาจแสดงได ซ่ึงความรับรูบุคคล โดยศรัทธาอันประเสริฐเปนตน | 
คร้ันเมื่อความมีอยูแหงสสารไมมีอยู บุคคลอันทานแสดงแลว พึงทราบวาเปนแตเพียงนัยเทานั้น | 
โดยประการนี้ การแสดงบุคคล จึงเปนการไมประกอบ ยอมบรรลุ | ก็เพื่อการเกิดขึ้นแหงทิฐิใน
อัตตานั้นไมสมควร เพราะเหตุไร | 

 โดยการเกิดขึ้นแหงทิฐิในอัตตา | 
 เพราะการเกิดขึ้นแหงอัตตาในกาลกอน | ความประกอบดวยประโยชนแหงทิฐิในอัตตา 

ยอมไมมี เพราะเหตุไร | 
 ความฝกฝน เปนกาลอันไมมีเบื้องตน | 
 ถาวา ผูหลุดพนโดยความเห็นในอัตตา อันทานแสดงแลวในที่นี้ | คร้ันเมื่อความเปน

อยางนั้นมีอยู พึงมี | 
 โมกษะโดยไมมีความพยายามของสิ่งทั้งปวง | 
 ทรรศนะในอัตตาของความสัตยอันเห็นแลวของสิ่งทั้งปวงยอมไมมี | หรือโมกษะยอม

ไมมี ดังนี้ ยอมบรรลุ | ยึดถือความมีอัตตาในกอนโดยความเปนอนัตตาแลว ในกาลเปนที่บรรลุความ
จริง ยอมไมยึดถือ ดังนี้ โมกษะภายหลังยอมไมมีเหมือนในตอนกอน | คร้ันอัตตามีอยูยอมถูก
ครอบงําดวยกิเลสอันเปนแดนเกิดอื่นๆ ดวยตัณหาในอัตตาวาอหังการ มมังการ อยางแนนอน ดังนัน้ 
โมกษะก็ไมควรมี | พึงทราบวาบุคคลยอมไมมีดังนี้ คร้ันเมื่อความเปนอยางนั้นมีอยู โทษอันแนแท
เหลานี้ ยอมสรางขึ้น |  

 104.พระโพธิสัตว เปนผูประกอบดวยคุณยิ่งอยางนี้เปนนิตย ไมละทิ้งประโยชนตนและ
ประกอบประโยชนคนอื่น  

 อรรถาธิบาย : ทานแสดงกรรมโดยยอแหงคุณคือความละอาย ความมีปญหาและความ
กลาหาญ  

อธิการที่ 18 วาดวยโพธิปกษ ในมหายานสูตราลังการ จบ. 
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อธิการที่ 19 
 โศลกวาดวยการจําแนกความอัศจรรย 3 โศลก 
 1. การบริจาครางกายของตน สมมติและทรัพยเปนที่ปล้ืมใจ ความอดกลั้นในความ

ทุรพล ความไมมีการเพงเล็งในกายและชีวิต 
 2. การปรารภความเพียร ความไมมีอาสวะ และสุขในธยาน การไมมีความแตกตางใน

ปญญา เปนความอัศจรรยของผูมีปญญา 
 3. การไดการเกิดในตระกูลแหงพระตถาคต การบรรลุการพยากรณ และการอภิเษก นี้

เปนความอัศจรรยแหงโพธิ 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ดวยโศลกทั้งสอง ทานกลาวถึงความอัศจรรยแหงการปฏิบัติ 

เพราะปรารภบารมี 6  | ดวยทานเปนความอัศจรรยในการบริจาครางกายของตน การสังวรในศีลและ
การบริจาคสมบัติอันนาปล้ืมใจ | สวนที่เหลือมีเนื้อความอันอธิบายแลว | ดวยโศลกที่ 3 ทานกลาว
ความอัศจรรยแหงผลปรารภผลแหงพระโพธิสัตว 4 ในประการที่ 1 ไตรสิกขา เปนผลแหงที่ 8 และ
ที่ 10 |  ในที่นี้พระอเสขะเปนที่ 4 ในพุทธภูมิ เปนผล 

 โศลกวาดวยการจําแนกความไมอัศจรรย 
 4. ถึงแลวซ่ึงความมีราคะ กรุณา ภาวนาอันยอดเยี่ยมและแมกระทั่งความเปนผูมีจิตเสมอ 

ผูประกอบในสิ่งเหลานี้ไมอัศจรรย 
 อรรถาธิบาย : คําวาในสิ่งเหลานี้ คือ ในบารมีทั้งหลาย | ถึงความเปนผูมีราคะแลว 

บริจาคทาน ไมอัศจรรย | ถึงความกรุณาแลวประกอบศีลและกษานติ | ถึงภาวนาอันยอดเยี่ยมแลว
ประกอบวิริยะเปนตน อันไมมีอภิสังขารและความแยกแยะในภูมิ 8 ไมอัศจรรย | ความเปนผูมีจิต
เสมอดวยตนและคนอื่น ประกอบในบารมีทั้งปวง ไมอัศจรรย เพราะความไมมีแหงความเกลียด
ครานในประโยชนคนอื่นเพียงดังประโยชน | 

 โศลกวาดวยความมีจิตเสมอ 3 โศลก 
 5. ความรักอันเปนไปในตน ภรรยา บุตร มิตร พวกพองของสัตวทั้งหลายไมเปน

เชนเดียวกับความรักในสัตว ทั้งหลายของผูมีปญญา 
 6. การถึงความไมเปนฝกฝายในอรรถ ความไมขาดแหงศีล ความอดกลั้นในที่นี้ทั้งปวง 

การปรารภความเพียรเพื่อประโยชนแกสัตวใหญ 
7. ธยาน อันเปนกุศลและเที่ยงแท ปญญาอันไมมีความแตกตาง พึงทราบวาเปนความผูมี

จิตเสมอในบารมีเหลานั้นของพระโพธิสัตว 
 อรรถาธิบาย : โศลกที่ 1 ความจิตเสมอในสัตว  | โศลกที่ 2 ในบารมี  | ความรักในตน

เปนตนของสัตวทั้งหลาย ไมไปตามความเสมอและไมใชที่สุด  |  เพราะวายอมฆาซึ่งในกาลนี้ไร  |  
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แตวาความรักของระโพธิสัตวในสรรพสัตวเปนสิ่งเสมอและเปนที่สุด อีกประการหนึ่ง ในบารมี
ทั้งหลาย เพราะถึงความไมมีฝกฝายในประโยชน จึงเปนความจิตเสมอในทาน  | ความไมขาดเปน
นิตยแมมีประมาณนอยในศีล  |  มีความอดกลั้นในที่ทั้งปวงไดแก ไมมีความแตกตางในสัตว ใน
สถานที่และเวลา  | เพราะปรารภความเพียร เพื่อประโยชนแกสัตวในวิริยะ เพราะประกอบ
ประโยชนตนและผูอ่ืนเสมอกันและเพื่อกุศลทั้งปวง  | สวนที่เหลือมีอรรถอันอธิบายแลว  | 

 โศลกวาดวยการจําแนกความมีอุปการะ 16 โศลก 
 8. ความตั้งมั่นในความเปนภาชนะ และการยกขึ้นในศีล การใหอภัยตอความไรอุปการะ 

และการบรรลุถึงฝงในอรรถ 
 9. การแผขยายในศาสนานี้ และการตัดเสียซ่ึงความสงสัย ความมีอุปการะในสัตว

ทั้งหลาย นี้พึงทราบวาเปนของผูมีปญญา 
 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกทั้ง 2 นี้ ทานแสดงความมีอุปการะของพระโพธิสัตวดวยบารมี 

6  |  ดวยทาน ยังสัตวใหตั้งมั่นในความเปนภาชนะรองรับเพื่อการกระทํากุศล  | ดวยธยานยอมแผไป 
เพราะประกอบดวยอํานาจและความวิเศษ  |  สวนที่เหลือมีเนื้อความอันอธิบายแลว  |  ดวยโศลกที่
เหลือทานแสดงความมีอุปการะดวยความเปนไปกับดวยธรรมมีมารดาเปนตน 

 10. เหลาใด ยอมทรงไวซ่ึงสัตวดวยอัธยาศัยอันเสมอใหกําเนิดในอริยภูมิ และยอมให
เจริญขึ้นดวยกุศล  

 11. ยอมรักษาจากการทําชั่ว ยังสิ่งที่ควรฟงแลวใหบังเกิดขึ้น ดวยกรรม 5 ผูเกิดแตพระ
ชินเจาเปนเชนกับดวยมารดาของสัตว 

 อรรถาธิบาย : เปนมารดาแหงสัตว คือ เปนเชนกับดวยมารดาของสัตว | เพราะมารดา
ยอมทําอุปการะแกบุตร 5 ประการ | ทรงไวในครรภ | ใหกําเนิด | ยอมเล้ียง ยอมดูแล ยอมใหเติบโต | 
ยอมรักษาจากอบาย | และยอมสอนซึ่งการสนทนา | พึงทราบกรรมของพระโพธิสัตว 5 ประการ
เปรียบเทียบดวยกรรมของมารดานั้น | พึงทราบอริยภูมิไดแก อริยธรรม | 

 12. เพราะใหงอกงามขึ้น ดวยความมีศรัทธาในสัตวทั้งหลายตลอดเวลาและเพราะให
ประกอบในอธิศีลสิกขาเปนตน และในวิมุตติ 

 13. เพราะปรารถนาตอพระพุทธเจา และเพราะเวนจากการหมุนไปดวยกรรม 5 เกิดแต        
พระชินเจาเปนเชนกับดวยบิดาแหงสัตว 

 อรรถาธิบาย : เพราะบิดายอมกระทําอุปการะ 5 ประการแกบุตร  | ยอมปลูกพีชะแหง
บุตร  |  ใหศึกษาศิลปะ  |  ใหแตงงานกับภรรยาผูสมควร  |  ใหคบมิตรดี  |  ยอมกระทําไมใหเปนหนี้
เหมือนดังที่บรรพบุรุษไมใหความเปนหนี้  |  พึงทราบกรรม 5 ประกอบของพระโพธิสัตว เหลานี้
เปรียบเทียบดวยกรรมของบิดานั้น  |  เพราะผูมีศรัทธายอมปลูกพีชะ เพื่อการไดอัตภาพอันเปนอริยะ
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ของสัตว ผูเปนเสขะ ยอมศึกษาศิลปะ  |  วิมุติคือ ภรรยา เพราะเสวยวิมุติ ปติ สุข  | พุทธะ คือ 
กัลยาณมิตร  |  เคร่ืองกีดขวางคือ สถานแหงความเปนหนี้  | 

 14. ยอมปกปด เทศนาอันลึกลับเพื่อสัตวทั้งหลายยอมติเตียน ความวิบัติแหงสิกขาและ
ยอมสรรเสริญซึ่งหนทางสงบ | 

 15. ยอมใหโอวาท ใหรูจักมา (ดวยกรรม 5 ประการ) ผูเกิดแตพระชินเจาเปนเชนกับ
พวกพองของสัตว 

 อรรถาธิบาย : ก็พวกพองยอมกระทําอุปการะ 5 ประการแกพวกพอง  | ปกปดสิ่งที่ควร
ปกปด  |  ติเตียนการกระทําชั่ว  |  สรรเสริญการทําดี  |  ใหความชวยเหลือในกรณียะ  |  ยอมหามจาก
สถานที่อันไมควรไป  |  พึงทราบกรรม 5 ประการของพระโพธิสัตวเหลานี้เปรียบเทียบดวยกรรม
ของพวกพองนั้น  |  เพราะปกปดธรรมเทศนาอันลึกซึ้ง เพราะติเตียนและสรรเสริญความวิบัติและ
สมบัติแหงสิกขาตามลําดับ  |  บรรลุแลวเพราะการโอวาท และเพราะใหรูจักมาร  | 

 16. ความมีพุทธิอันไมเหน็ดเหนื่อยเองในความเศราหมองและในความบริสุทธิ์ ยอมให
ซ่ึงความถึงพรอมอันเปนโลกิยะและเหนือโลกิยะแหงลําดับ 

 17. ไมแตกตางในสุขและในประโยชนเกื้อกูล เปนผูแสวงหาความสุขตลอดเวลาดวย
กรรม 5 ผูเกิดแตพระชินเจา เปนเชนกับมิตรของสัตว | 

 อรรถาธิบาย : มิตรนั้นไมวิปริตในสุขและในประโยชนเกื้อกูลของมิตร  |  ยอมเขาไป
ประกอบสุขและประโยชนเกื้อกูล และเปนผูไมแยกจากกันได  |  ปรารถนาหิตสุขเปนนิตย  |  พึง
ทราบความเปนเชนกับมิตรดวยกรรม 5 ประการของพระโพธิสัตว  |  สมบัติอันโลกิยะคือสุข  |  
เพราะเสวยสุข  |  สมบัติอันเปนโลกุตตระไดแกประโยชนเกื้อกูล  |  เพราะเปนปฏิปกษแกกิเลสและ
พยาธิ | 

 18. ผูมีความพยายามในการยังสัตวใหแกรอบตลอดเวลาผูบอกหนทางอันชอบ ผูอด
กล้ันในการพลัดพรากและการประสบ 

 19. ผูใหสมบัติ 2 ประการ ผูฉลาดในอุบายวิธีดวยกรรม 5 ผูเกิดแตพระชินเจาเปนเชน
กับดวยทาสแหงสัตว 

 อรรถาธิบาย : ทาสยอมเปนไปโดยชอบดวยกรรม 5 ประการ  |  ถึงพรอมดวยความหมั่น
ในกิจที่ควรทํา  |  เปนผูเชื่อฟงถอยคํา  |  เปนผูอดกล้ันตอคําดาและการลงทัณฑเปนตน  |  เปนผู
ฉลาดในการทํางานทั้งปวง  |  เปนผูรูแจงเพราะรูอุบายวิธี  |  พึงทราบกรรม 5 ประการของพระ
โพธิสัตวเหลานั้นดวยเปรียบเทียบกับกรรมของทาสนั้น  |  สมบัติ 2 ประการ พึงทราบวาโลกิย
สมบัติและโลกุตตรสมบัติ  | 
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 20. เปนผูถึงความอดกลั้นในธรรมอันยังไมมาถึง เปนผูแสดงยานทั้งปวง และเปนผู
ประกอบในสิทธิโยคะ 

 21. เปนผูมีหนาพรอมในการกระทําตอบแทนและไมเพงเล็งในผล ดวยกรรม 5 ผูเกิดแต
พระชินเจาเปนเชนกับดวยอาจารยแหงสัตว 

 อรรถาธิบาย : อาจารยยอมทําอุปการะแกศิษยดวยกรรม 5 ประการ | สอนดวยตนเอง | 
สอนทั้งปวง | สอนโดยพลัน | เปนผูมีหนาพรอมคือ มีชาติแหงผูกลาหาญ | มีจิตปราศจากอามิส | พึง
ทราบกรรม 5 ประการของพระโพธิสัตวดวยเปรียบเทียบดวยกรรมของอาจารยนั้น |  

 22. ผูประกอบดวยความเพียรเพื่อประโยชนแกสัตว ยอมยังสัมภาระใหบริบูรณ และ
ยอมเปลื้องจากการสะสม และยอมยังฝายตรงขามใหฉิบหาย 

 23. ยอมประกอบดวยโลกสมบัติและอโลกสมบัติอันวิจิตรดวยกรรม 5 ประการ ผูเกิด
แตพระชินเจาเปนเชนกับดวยอุปาธยาย (ผูฝกฝน) 

 อรรถาธิบาย : ผูฝกฝนเปนผูมีอุปการะตอผูอยูรวมดวยกรรม 5 ประการ | ใหบรรพชาให
อุปสมบท | ตามสอนในการเวนจากโทษ | สงเคราะหดวยอามิสและดวยธรรม | พึงทราบกรรม 5 
ประการของพระโพธิสัตว เปรียบเทียบดวยกรรมของผูฝกฝนนั้น | 

 โศลกวาดวยการจําแนกการกระทําตอบแทน 2 โศลก 
 24. ไมยึดมั่นในโภคะ ไมมีศีลขาด ตามประกอบในความรูอันทําแลวและประกอบใน

การปฏิบัติ 
 25. ผูมีรางกายเปนไปอยูในบารมี 6 นั้นแล เปนผูกระทําตอบแทนแกพระโพธิสัตว 
 อรรถาธิบาย : คําวา ตถา ไดแก พระโพธิสัตว ผูมีอุปการะแกเขาเหลานั้นฉันใด  |  ใน

ที่นี้ เพราะไมยึดติดในโภคะ ยอมเปนไปในทาน  | เพราะความไมมีศีลขาด เปนไปในศีล  |  เพราะ
การตามประกอบความรูอันควรทํา ยอมเปนไปในความอดกลั้น  |  เพราะวาดวยความรูในสิ่งควรทํา
ของพระโพธิสัตวผูมีอุปการะจึงเปนที่รักเพราะความอดกลั้น ดังนี้  |  เพราะประกอบในการปฏิบัติ 
ยอมเปนไปในวิริยะ ธยาน ปญญา คือ ปฏิบัติในบารมีเหลานั้นกลาวคือ กระทําแลว  | 

 โศลกวาดวยการจําแนกความตรงขามกัน 
 26. ยอมหวังความเจริญและความเสื่อมและยังสัตวใหแกรอบใหบรรลุความวิเศษในภูมิ

และโพธิอันยอดเยี่ยมตลอดเวลา 
 อรรถาธิบาย : พระโพธิสัตวยอมหวังซ่ึงสถานะ 5 ประการ | ความเจริญแหงบารมี | 

ความเสื่อมแหงขาศึกของบารมี | ความแกรอบแหงสัตว | การเขาถึงความวิเศษในภูมิ | และอนุตตร
สัมมาสัมโพธิ | 

 โศลกวาดวยการจําแนกการประกอบในความไมพันผูก 
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 27. ในความเสื่อมแหงความทุกขรอนในการเกิดขึ้นพรอมและแมในการตัดเสียซ่ึงความ
สงสัย ในความบริสุทธิ์แหงการปฏิบัติ ผูเกิดแตพระชินเจาเปนผูไมมีเครื่องผูกตลอดกาลทุกเมื่อ | 

 อรรถาธิบาย : การประกอบไมมีเครื่องผูกของพระโพธิสัตวพึงทราบในประโยชน 4 
ประการ | ในการประกอบดวยธรรมอันลึกซึ้งและกวางขวาง | ในการเกิดขึ้นแหงโพธิจิต | ในการตัด
เสียซ่ึงความสงสัยของโพธิจิตซ่ึงเกิดขึ้นพรอมแลว | และในความบริสุทธิ์แหงการปฏิบัติบารมี | 

 โศลกวาดวยการจําแนกสัมมาโยคะ 2 โศลก 
 28. ทานของผูไมมีความหวังตอการตอบแทนของผูไมสัมผัสในภพอีก ศีล กษานติในที่

ทั้งปวง วิริยะในการเกิดขึ้นแหงความดีงามทั้งปวง 
 29. อรูปฌานและปญญาอันประกอบพรอมดวยอุบายวิธี เปนสัมมาโยคะของผูเปน

ปราชญในบารมี 6 
 อรรถาธิบาย : เหมือนดังที่กลาวแลวในรัตนกูฏ | ความพิสดารวา วิปากอันไมหวัง

ผลตอบแทนดวยทานดังนี้ | 
 โศลกวาดวยการจําแนกธรรมอันเปนสวนแบงความเสื่อมรอบและความวิเศษ 2 โศลก 
 30. ผูยึดติดในโภคะ ความมีชองนอย มีมานะ ติดในสุข มีอาสวะ มีความสงสัย นี่เปน

เหตุแหงความเสื่อมของผูเปนปราชญ 
 31. ธรรมอันเปนสวนแหงความวิเศษในความเปนปรปกษเหลานั้นของพระโพธิสัตว ผู

ตั้งมั่น พึงทราบโดยความเปนตรงกันขามกับธรรมเหลานั้น 
 อรรถาธิบาย : ฝายตรงขามกับบารมี 6 เปนธรรมอันมีสวนแหงความเสื่อม | พึงทราบ

ธรรมอันมีสวนของความวิเศษ เปนปฏิปกษกับธรรมเหลานั้น 
 โศลกวาดวยการจําแนกคุณอันเปนสิ่งสมควร 2 โศลก | สวนที่ 1 มี 6 บาท 
 32. ปวารณา การเห็นหนาพรอม ความประพฤติดวยความโลภ ความมีกายและวาจาสงบ 
 33. ถึงพรอมดวยวาจาและกายอันดี แตเวนจากการปฏิบัติ เหลานี้ ทานแสดงเพื่อความ

ไมมีแหงพระโพธิสัตว ทานแสดงความมีแหงพระโพธิสัตวนั้น ผูประกอบดวยธรรมอันเปนตรงขาม
นั้น 

 อรรถาธิบาย : พึงทราบคุณของพระโพธิสัตว 6 ประการ อันควรแกบารมี 6 มีปวารณา 
เปนตน | สวนที่เหลือมีอรรถอันอธิบายแลว   

 โศลกวาดวย การจําแนกวินัย 
 34. ยอมนําสัตวไปวิเศษดวยเครื่องมือ มีทาน เปนตน ผูมีปญญายอมนําสิ่งตรงขาม 6 

ประการไปในภูมิทั้งปวง 
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 อรรถาธิบาย : ส่ิงตรงขามมี 6 ประการ  |  ความตระหนี่ ทุศีล โกรธ เกียจคราน ความซัด
สายไป และความมีปญญาทราม ตามลําดับแหงบารมี 6  | สวนที่เหลือมีอรรถอันอธิบายแลว 

 โศลกวาดวย การจําแนก การพยากรณ 3 โศลก 
 35. การพยากรณของผูมีปญญา มี 2 วิธี โดยประเภทแหงกาละและบุคคล และในโพธิ 

และในการพยากรณ และอยางอื่นอีกอันเปนที่กลาวขึ้นวา “ยิ่งใหญ” 
 36. ดวยการไดปฏิบัติและกษานติ ดวยการอยูอยางปราศจากมานะและโภคะ เพราะการ

ถึงความเปนหนึ่งและดวยผูเกิดแตพระชินเจาผูพุทธะทั้งปวง 
 37. โดยเกษตร โดยชื่อ โดยกาล ดวยช่ือแหงกัปป และอีกดวย การแวดลอมดวยบริวาร 

และในความตั้งอยูในพระสัทธรรม 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้การพยากรณโดยประเภทแหงบุคคล เพราะพยากรณบุคคลโดย

โครต การเกิดขึ้น จิต ความมีหนาพรอมและความไมมีหนาพรอม | โดยประเภทแหงกาล เพราะ
พยากรณกาลอันกําหนดไดและไมกําหนดได  |  อีกประการหนึ่ง การพยากรในโพธิ ยอมมี | หรือวา
ในการพยากรณพระตถาคต ผูมีช่ืออยางนี้ จักพยากรณในการโนนอยางนี้ | ดังนี้ | อยางอื่นอีก มหา
พยากรณดวยการไดอุบัติธรรมและกษานติในภูมิ 8 | ดวยการประหารมานะวา เราจักเปน
พระพุทธเจา ดังนี้  |  ดวยการประหารโภคะอันมีนิมิตทั้งปวง | เพราะเขาถึงความเปนเอกีภาวะกับ
ดวยพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวทั้งปวง  |  เพราะแสดงความแตกตางแหงสันดานตน | อีก
ประการหนึ่งการพยากรณดวยเกษตร เปนตนวาพระพุทธเจาจักมีในพุทธเกษตร เชนนี้ มีช่ืออยางนี้ 
โดยกาลลวงไป  | ในกัปมีช่ืออยางนี้ บริวารเชนนี้จักมีแกพระพุทธเจาองคนั้น | การประพฤติพระ
สัทธรรมจักมีส้ินกาลอันมีในระหวาง มีประมาณเพียงนั้น | 

 โศลกวาดวย การจําแนกชะตากรรม 6 บาท 
 38. ชะตากรรมสมบัติ อุบัติ ในความไมเหน็ดเหนื่อยของผูมีปญญาในภาวนา ในการ

กระทําอันติดตอ ในการตั้งมั่นและการจุติ ในความสําเร็จแหงกิจอันควรทําในโภคะ ในการไดกษาน
ติโดยประการทั้งปวง 

 อรรถาธิบาย : ดวยอธิบายแหงบารมี 6 ทานแสดงชะตากรรม 6 ประการ  |  ชะตากรรม
ในสมบัติ เพราะการไดสมบัติอันเปนโภคะ ปล้ืมใจ เปนนิตย  |  ชะตากรรมในการอุบัติ เพราะยึด
ครองอุบัติไดตามปรารถนา เปนนิตย  |  ชะตากรรมในการกระทําติดตอซ่ึงภาวนา เพราะความไม
ติดตอในภาวนาเปนนิตย  |  ชะตากรรมในการตั้งมั่นและการจุติและในความสําเร็จแหงกิจที่ควรทํา 
เพราะยึดถือสมาธิและเพราะตั้งมั่นในกิจที่ควรทําเพื่อสัตว เปนนิตย  |  และชะตากรรมในการได
ความไมมโีภคะอุบัติ ธรรม และกษานติ เพราะอยูดวยโภคะและความรูอันไมแยกแยะ เปนนิตย  | 

 โศลกวาดวย การจําแนกกรณียะอันแนนอน 6 บาท 
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 39. การบูชา สมาทานสิกขา กรุณา ภาวนาอันดีงาม ไมประมาท ดังวา ความไมอ่ิมใน
อรรถที่ไดฟงแลวในปา เปนกรณียะอันแนนอนของผูเปนนักปราชญ ในภูมิทั้งปวง 

 อรรถาธิบาย : การกระทําอันยิ่ง อันเปนบารมี 6 นี้ เปนกรณียะอันแนนอน 6 ประการ | 
โศลกมีอรรถอันอธิบายไวแลว | 

 โศลกวาดวยการจําแนกกรณียะอันติดตอ 2 โศลก 
 40. ความรูในโทษในกาม การเห็นในความผิดพลาด การอยูทับซึ่งทุกข และการเจริญ

กุศล 
 41. การไมสัมผัสในสุข ความไมหลอกลวงในนิมิต เปนกรณียะอันติดตอของผูมีปญญา 

ในภูมิทั้งปวง 
 อรรถาธิบาย : กรณียะอันติดตอ 6 ประการ มีอรรถแหงปรินิษมันนะ ในบามี 6 | โศลก

ทั้ง 2 มีอรรถอันอธิบายแลว | 
 โศลกวาดวย การจําแนกเรื่องแหงประธาน (ประธานวัตถุ) 6 บาท 
 42. ธรรมทาน ความบริสุทธิ์แหงศีล การไมอุบัติ กษานติ การปรารภความเพียรใน

มหายาน มีกรุณาตั้งมั่นดวยความเปนที่สุด และปญญาแหงบารมี เปนที่ทราบวา คือ ประธานแหงผูมี
ปญญา 

 อรรถาธิบาย : ประธาน 6 ประการนี้ ในบารมี 6 | ในที่นี้ ความบริสุทธิ์แหงศีล คือ ศีล
อันประเสริฐและนาใคร | ดวยอันมีในที่สุด มีกรุณาตั้งมั่น คือ ธยาน 4 อันประกอบดวยความไม
ประมาณแหงกรุณา | สวนที่เหลือมีเนื้อความอันอธิบายแลว | 

 โศลกวาดวย การจําแนกความตั้งมั่นแหงสักวาความรูเทานั้น 4 โศลก 
 43. ความตั้งมั่นแหงสถานะของวิทยา เปนที่ทราบวาเปนความตั้งมั่นแหงธรรมของผูมี

ปญญาแหงธรรมของผูมีปญญาในภูมิทั้งปวง โดยความแตกตางแหงอาการจากพระสูตร 
 44. อีกประการหนึ่ง ความตั้งมั่นแหงความจริงมี 7 ประการ เพราะพื้นฐานแหงตถาคต 

ความตั้งมั่นแหงยานที่ประกอบมีอยาง 4 และมีอยาง 3 | 
 45. โยนิโสมนสิการ สัมมาทิฐิ ความมีศีล การวิจัยดวยความรู อจินไตย พึงทราบวาเปน

หมวด 4 อันประกอบแลว 
 46. การอาศัย อุทเทศ การประกอบ สัมภาระ ยานจึงมี 3 เพราะความแตกตางแหงการ

บรรลุพรอม 
 อรรถาธิบาย : ความตั้งมั่นแหงความรูเทานั้นมี 4 ประการ | เพราะความแตกตาง คือ 

ธรรม สัตย การประกอบ และยาน | ในที่นี้ความตั้งมั่นแหงสถานะของวิทยา 5 พึงทราบวา เปนความ
ตั้งมั่นแหงธรรม ดวยความแตกตางแหงอาการมีสูตร เคยยะ เปนตน | 
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 โศลกวาดวย การจําแนกการแสวงหา 
 47. การสวงหาอันจรมา โดยช่ือและวัตถุ ซ่ึงกันและกัน ความรูนี้มี 2 ประการและความ

แสวงหาแหงความเปนเทานั้นในความรูนั้น 
 อรรถาธิบาย : การแสวงหาธรรมมี 4 ประการ  |  การแสวงหาชื่อ การแสวงหาวัตถุ การ

แสวงหาปญญาอันเปนสภาวะ  |  และการแสวงหาความรูอันวิเศษ  |  ในที่นี้ การแสวงหาอันจรมา
โดยชื่อและโดยวัตถุ พึงทราบวาเปนการแสวงหาชื่อ  |  การแสวงหาอันจรมาโดยวัตถุและโดยชื่อ 
พึงทราบวาเปนการแสวงหาวัตถุ  |  ในความสัมพันธของการแสวงหาทั้ง 2 นั้น ความรูอันเปน
สภาวะและวิเศษ เปนการแสวงหาสักแตวาความรู พึงทราบวา เปนการแสวงหาปญญาอันเปน
สภาวะและวิเศษ 

 โศลกวาดวย การจําแนกความรูตามความเปนจริง 10 โศลก 
 48. ความรูอันเปนจริงมี 4 ประการ เพราะความไมมีพื้นฐานของสิ่งทั้งปวง ยอมเกิดใน

ภูมิทั้งปวง เพราะความสําเร็จประโยชนทั้งปวงของผูเปนปราชญ 
 อรรถาธิบาย : ความรูตามความเปนจริงมี 4 ประการ แหงธรรม อันมาดวยการแสวงหา

ช่ือ  |  มาดวยการแสวงหาวัตถุ  |  มาดวยการแสวงหาปญญาอันเปนสภาวะ  |  และมาดวยการ
แสวงหาปญญาอันวิเศษ  |  ความไมมีพื้นแหงสิ่งทั้งปวง มีช่ือเปนตนนั้น อันบัณฑิตพึงทราบ  |  ดวย
กึ่งหลังทานแสดงความยิ่งใหญแหงกรรมของความรูรอบตามความเปนจริง  | 

 49. พีชะแหงความตั้งมั่นและโภคะเปนนิมิตแหงการผูกมัด จิต และเจตสิกอันอาศัยแลว 
ผูเปนไปกับดวยพีชะยอมผูกมัดไวในที่นี้ 

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ นิมิตแหงความตั้งมั่น คือ โลกแหงภาชนะ  |  นิมิตแหงโภคะ คือ
อารมณ 5 มีรูป เปนตน  |  นิมิตแหงพีชะ มีพีชะอันเปนวิญญาณแหงนิมิตเหลานนั้น  |  ในที่นี้ จิต 
และเจตสิกอันอาศัย ยอมถูกไวในนิมิต 3 อยางนั้น  |  ส่ิงใดเปนพีชะ คือ อาลยะวิญญาณ  |  อีกอยาง
หนึ่งพึงทราบอาศัย มีจักษุ เปนตน  |  สถานะแหงความรูอันอ่ืนอีก อันมีอยูในที่สุด ยอมปรากฏแก
พระโพธิสัตวในมหายาน  |  แตวา อาศัยแลวซ่ึงตถตาอันเปนความตั้งมั่นในสัตย มี 7 ประการ ไดแก           
ตถตาโดยปกติ ตถตาโดยลักษณะ ตถตาโดยความรูเทานั้น ตถตาโดยการอยูพรอม ตถตาโดยการไม
ปฏิบัติผิด (ตถตาโดยความบริสุทธิ์) และตถตาโดยสัมมาปฏิบัติ  |  การตั้งมั่นแหงความรูที่สมควรมี 
4 ประการ  |  อุเบกขา  |  การกระทํากิจ  |  การสาธนาอุบัติ  |  และธรรมตา  |  ความตั้งมั่นแหงความรู
ยาน มี 3 ประการ  |  สาวกยาน  |  ปจเจกพุทธยาน  |  และมหายาน  |  ในที่นี้ โยนิโสมนสิการในยาน 
3 โดยการประกอบอุเบกขา  | วางอุเบกขาดวยปจจัยนั้นแลว เพราะการเกิดขึ้นแหงสัมมาทิฐิอัน
เปนโลกุตตระ  |  การประกอบการงานที่พึงกระทํา เปนสัมมาทิฐิอันเปนไปกับดวยผล  |  การ
ประกอบสาธนาอุบัติเปนการตรวจสอบดวยความรู มีความรูคือประจักษเปนตน  |  การประกอบ
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โดยธรรมตา เปนสถานะอันไมพึงคิด  |  เพราะวา ธรรมตาอันสําเร็จลงแลว เปนสิ่งไมพึงคิดไดอีก  |  
สัมมาทิฐิยอมมีเพราะโยนิโสมนสิการอะไร  |  จากนั้น หรือวาการประหารคือผลอันมีอยางนี้เปน
อาทิ  |  ความตั้งมั่นแหงยาน 3 พึงทราบดวยอาการ 5  |  โดยอัธยาศัย โดยการแสดง โดยการ
ประกอบ โดยการรวบรวม และโดยการบรรลุพรอม  |  ในที่นี้สาวกยานมีอัธยาศัย การแสดง การ
ประกอบ การรวบรวมและการบรรลุอันเลว ปจเจกพุทธยานปานกลาง มหายานสูงสุด  |  เพราะวา 
อัธยาศัยเชนใด การอภิปรายเชนใด ธรรมเทศนายอมครอบงํา  |  แสดงเชนใด ประกอบเชนนั้น  |  
การรวบรวมก็เปนเชนกับการประกอบ |  และการบรรลุพรอมซ่ึงโพธิ ก็เปนเชนกับการรวบรวม 
ดังนี้แล  | 

 50. นิมิตอันถูกตั้งมั่นในเบื้องหนา อันตั้งมั่นเอง ผูมีปญญาทําลายแลวทั้งปวง ยอมไดอัน
โพธิอันยอดเยี่ยม 

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ นิมิตอันตั้งมั่นในเบื้องหนา คือ ปริกัลปตะ เพราะกระทําพื้นฐาน
โดยสุตะ จินตะ ภาวนา  |  และอันตั้งมั่นเองก็เปน ปริกัลปตะ เพราะความพยายาม อันเปนจริงแหง
พื้นฐานอันเปนประกฤติ  |  บรรลุถึง การทําลายนิมิตนั้น คือ ภาวะที่ไมมีพื้นฐาน  |  อุบายวิธีอันไม
หลอกลวง ปฏิปกษแหงนิมิต  |  ทั้ง 2 มีเพราะการกาวลวง  |  คือแหงการตั้งมั่นในเบื้องหนาและแหง
การตั้งมั่นเองในเบื้องหลัง  |  ในที่นี้ บุคคลนิมิตอันเปนไปตามปริยาย 4 โยคีทําลายแลว ยอมได
สาวกโพธิ หรือ ปจเจกพุทธโพธิ  |  ทําลายนิมิตแหงธรรมทั้งปวงแลวยอมไดมหาโพธิ  |  ดวยเหตุ
นั้น รูตัตวะแลวยังความรูตามความเปนจริงใหเปนไปเพื่อโมกษะ  |  ส่ิงนั้นอันทานแสดงแลว  | 

 51. ความรูอันเปนพื้นฐานแหงตถตาถูกแยกแยะโดยผูถือ 2 อันประจักษแกกายอันโทษ
ประทุษรายแลว ในความสิ้นไปแหงผูมีปญญา 

 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้ เพราะความรูในสวภาวะ 3 ตามความเปนจริงยอมเปนไปเพือ่
ความสิ้นไปแหงสวภาวะและปรตันตระ | ทานแสดงสิ่งนั้นแลว | ดวยความมีพื้นฐานแหงตถตารู
แลวซ่ึงปรินิษปนนะ สวภาวะ | ถูกแยกแยะโดยการแยกแยะความเปนสอง | ปรตันตระเพราะ
ประจักษแกกายอันโทษประทุษราย | ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นไปแหงส่ิงนั้นแหงกานอันโทษ
ประทุษรายแลวและอาลยวิญญาณ อรรถส้ินไปไดแกในความสิ้นไป   | 

 52. ความรูอันเปนพื้นฐานแหงตถตา อันไมมีอาการตางๆ อันประจักษในอรรถแหงสัต
และอสัต อันทานเรียกวาความมีอยูอันไมหลอกลวง 

 อรรถาธิบาย : ความไมมีอาการตาง ๆ เพราะแสดงความเปนตาง ๆ แหงตถตาอันเปน
นิมิต  |  ดวยโศลกนี้ ความวิเศษแหงนิมิตของพระโพธิสัตวกวานิมิตแหงสาวก อันทานแสดงแลว  | 
เพราะวาเขายอมเห็นความเปนตาง ๆ แหงนิมิตและอนิมิต  | และยอมติดตอซ่ึงนิมิตจากมนัสการ
แหงธาตุ แหงนิมิต จากมนัสการ แหงนิมิตทั้งปวง  | แตวาพระโพธิสัตวผูไมเห็นนิมิตโดยความเปน
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สวนเดียวแหงตถตา ยอมเห็นนิมิตวาเปนนิมิต ดังนั้นความรูของพระโพธิสัตวเหลานั้นจึงไมมีความ
เปนอาการตาง ๆ  | และประจักษนิอรรถแหงสัตและอสัตของตถาตาและในนิมิตทานเรียกวาเปน
ความเปนอยูอันไมแยกแยะ  | เพราะการไดความเปนอยูอันไมแยกแยะ ความรูอันไมแยกแยะจึงเปน
ความสําเร็จแหงอรรถทั้งปวง  | 

 53. ปกปดแลวซ่ึงตัตวะ ยอมรูซ่ึงความไมมีตัตวะของคนพาล โดยประการทั้งปวงแตวา
ยอมรูซ่ึงตัตวะของพระโพธิสัตวโดยประการทั้งปวง 

 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้ ยอมรูซ่ึงตัตวะของคนพาลดวยรสของตน นิมิตไมใชตัตวะ
อันเปนตถตา ฉันใด | ยอมรูความเปนตัตวะของพระโพธิสัตวดวยรสของตน ฉันนั้น ทานไมแสดง
ความเปนตัตวะ | 

 54. อรรถแหงอสัต และอรรถแหงสัต พึงทราบวาเปนส่ิงไมถูกกลาวและถูกกลาว การ
หมุนไปรอบแหงพื้นฐาน เปนโมกษะเพราะประพฤติในกาม   

 อรรถาธิบาย : นิมิตแหงอรรถแหงอสัตเปนสิ่งไมถูกกลาวไว นิมิตแหงอรรถแหงสัต
ทานกลาวไวโดยความเปนตถตา พึงทราบวาเปนการหมุนไปรอบแหงพื้นฐาน | เพราะเหตุไร ส่ิงนั้น
จึงไมถูกกลาว และถูกกลาว | พึงทราบวาสิ่งนั้นคือ โมกษะ | เพราะเหตุไร | เพราะประพฤติในกาม | 
เพราะวาสวตันตระยอมมี ผูมีความชํานาญในจิตของตนโดยปกติ เพราะประพฤติพรอมดวยนิมิต |  

 55. อรรถอันใหญถูกกลาวโดยความมีชาติเสมอซึ่งกันและกันโดยประการทั้งปวง 
เพราะเหตุนั้นผูกระทําอันตราย ดวยความรูรอบแลว พึงสรางขึ้น 

 อรรถาธิบาย : นี้เปนความรูตามความเปนจริง อันเปนอุบายเพื่อการยังเกษตรใหบริสุทธิ์ 
| ความหมายของโลกแหงภาชนะ ถูกกลาวไวโดยความมีชาติเสมอกัน   อันเปนไปเพื่อกันและกัน
ใหญ | และผูกระทําอันตรายยอมมีเพื่อความบริสุทธิ์แหงพุทธเกษตรถูกกลาวไวแลว | เพราะเหตุนั้น
รูรอบแลวซ่ึงผูกระทําอันตราย พึงสรางขึ้นซึ่งความรูอยางนี้ | 

 โศลกวาดวยการจําแนกความไมมีประมาณ 
 56. ความแกรอบ ความบริสุทธิ์ ความบรรลุ การประกอบในความแกรอบ เทศนาวัตถุ

อันชอบ เปนความไมมีประมาณแหงผูมีปญญา 
 อรรถาธิบาย : วัตถุอันไมมีประมาณของพระโพธิสัตวมี 5 ประการ | วัตถุเพื่อความแก

รอบดวยความวิเศษแหงธาตุของสัตว วัตถุความบริสุทธิ์ ดวยสังเคราะหโลกธาตุและโลกภาชนะ | 
การบรรลุคือ ธรรมธาตุ | การประกอบในความแกรอบเวไนยธาตุ | สัมมาเทศนาวัตถุ คือ ธาตุอันเปน
อุบายวิธีเพื่อการนําไป | 

 โศลกวาดวยการจําแนกเทศนาและผล 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

590

 57. การเกิดขึ้นแหงโพธิสัตวและการไมเกิดขึ้นแหงกษานติจักษุ อันไมมีมลทินเปนส่ิง
เลวในความสิ้นไปแหงอาสวะ 

 58. ความยั่งยืนยาวแหงพระสัทธรรม การระงับและตัดเสียซ่ึงความสงสัย โภคะ พึง
ทราบวาเปนผลแหงเทศนาของผูมีปญญาผูประกอบพรอมดวยส่ิงเหลานี้ 

 อรรถาธิบาย : พึงทราบวาผลแหงเทศนามี 8 ประการของพระโพธิสัตวผูประกอบซึ่ง
เทศนา | โพธิจิตยอมเกิดขึ้นในเมื่อฟงแลว | ยอมไดกษานติอันเปนธรรมที่ไมเกิดขึ้นแลว | ปราศจาก
มลทิน มีผลไปปราศแลว ธรรมจักษุยอมเกิดขึ้นในธรรม อันเปนไปเพื่อการไมเส่ือม | ยอมถึงความ
ส้ินไปแหงอาสวะ | พระสัทธรรมตั้งมั่นตลอดกาลนานดวยการทรงไวตอๆ กันมา | ระงับขอความที่
ยังไมเกิดขึ้น | ตัดความสงสัยของผูสงสัย | เสวยพระสัทธรรมแหงผูวินิจฉัยแลว อันมีรสคือปติอัน
บอกไมได | 

 โศลกวาดวยการจําแนกความยิ่งใหญแหงมหายาน 2 โศลก 
 59. ความยิ่งใหญแหงพื้นฐานและความเปนสองแหงการปฏิบัติแหงชญาน แหงการ

ปรารภความเพียร และแหงความฉลาดในอุบายวิธี 
 60. ความยิ่งใหญแหงอาคม ความยิ่งใหญแหงกรรมของพระพุทธเจา เพราะความ

ยิ่งใหญของสิ่งเหลานี้ทานจึงเรียกวา มหายาน 
 อรรถาธิบาย : เพราะความยิ่งใหญ 7 ประการ ทานจึงเรียกวา มหายาน  |  ดวยความ

ยิ่งใหญแหงพื้นฐานคือ เพราะประกอบในธรรมมีพระสูตรเปนตน โดยพิสดารอยางไมมีประมาณ  |  
ดวยความยิ่งใหญแหงการปฏิบัติ การปฏิบัติอันมี 2 ประการคือ ในประโยชนตนและประโยชนคน
อ่ืน  |  โดยความยิ่งใหญแหงชญานมี 2 ประการ ในกาลเปนที่รูแจงซ่ึงบุคคลไนราตมยะ และธรรม
ไนราตมยะ  |  ดวยความยิ่งใหญแหงการปรารภความเพียร เพราะการประกอบในการกระทําติดตอ
และการกระทําดวยดีส้ินกัปปอันมีประมาณมิได 3  |  ดวยความยิ่งใหญแหงความฉลาดในอุบายวิธี 
เพราะความไมมีกิเลสดวยการละเสียซ่ึงสังสาร  |  ดวยความยิ่งใหญแหงอาคม เพราะอาคมแหงพุทธ
ธรรมอันนําไปดวยพละและวิสารทะ | และดวยความยิ่งใหญแหงกรรมของพระพุทธเจา เพราะ
แสดงอภิสัมโพธิมหาปรินิรวาณบอยๆ  | 

 โศลกวาดวยการจําแนกการสงเคราะหมหายาน 2 โศลก 
 61. โคตร การหลุดพนจากธรรม การเกิดขึ้นแหงจิต การปฏิบัติบารมี มีทานเปนตน และ

การกาวขามจากตรรกศาสตร 
 62. การยังสัตวใหแกรอบ การชําระเกษตรใหบริสุทธิ์ นิรวาณอันไมตั้งมั่นโพธิและ

เทศนาอันประเสริฐสุด 
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 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้ทานสงเคราะหมหายานทั้งหมดดวยวัตถุ 10 ประการ | ในที่นี้ 
การยังสัตวใหแกรอบพึงทราบการตั้งมั่นในภูมิ จนกระทั่งในภูมิที่ 7 | การชําระเกษตรใหบริสุทธิ ์นริ
วาณอันไมตั้งมั่นในภูมิอันไมถอยกลับ อันมีอยางสาม | โพธิอันประเสริฐสุดในพุทธิภูมิ | ในที่นี้พึง
ทราบการแสดงอภิสัมโพธิมหาปรินิรวาณ | สวนที่เหลือมีอรรถอันอธิบายแลว | 

 โศลกวาดวยการจําแนกพระโพธิสัตว 10 โศลก 
 63. โดยที่ 1 ผูหลุดพนยิ่ง โดยสวนอื่นผูมีอัธยาศัยบริสุทธิ์ความประพฤติในนิมิต ในอ

นิมิต และในความไมมีอภิสังสาร 5 ประการนี้ พึงทราบวาเปนพระโพธิสัตวในภูมิทั้งปวง 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ผูประพฤตินิมิต ถือเอาภูมิที่ 2 จนกระทั่งที่ 6 | ผูประพฤติอนิมิต 

ถือเอาภูมิที่ 7 ผูประพฤติไมมีอภิสังสาร โดยภูมิอ่ืน | สวนที่เหลือมีเนื้อความอันทานอธิบายแลว | 
 64. ไมยึดติดในกาม กรรมอันบริสุทธิ์ 3 อยาง ครอบงําความโกรธได บริบูรณดวยคุณ 

ไมหวั่นไหวในธรรม มีความเห็นอันลึกซึ้งในตัตวะ เปนผูสัมผัสในโพธิคือ พระโพธิสัตว 
 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้ ทานแสดงลักษณะของพระโพธิสัตว โดยการปฏิบัติบารมี 6 

และโดยปณิธานในมหาโพธิ   | 
 65. ปรารถนาอนุเคราะหไมมีความเห็นในการเบียดเบียนเปนผูอยูทับการเขาไปฆาคน

อ่ืน เปนปราชญไมประมาท เปนพหูสูต เปนผูประกอบประโยชนคนอื่น คือ พระโพธิสัตว 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ผูเปนปราชญมีความเพียรปรารภแลว เพราะไมมีอารมณดวยทุกข 

| ไมประมาทคือไมยึดติดในสุขเพราะฌาน | สวนที่เหลือมีอรรถอันอธิบายแลว | 
 66. รูจักโทษ ไมยึดติดในโภคะในสมมติของตน ไมมีเวร เพราะความไมรู เปนโยคี 

ฉลาดในนิมิต ไมมีความเห็นผิด ตั้งมั่นในตนยิ่ง คือ พระโพธิสัตว 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ไมยึดติดในโภคะคือ ละแลวซ่ึงโภคะเหลานั้น ยอมบรรพชา | 

ฉลาดในนิมิต เพราะฉลาดในนิมิต 3 มีสมถะเปนตน ตั้งมั่นในตนยิ่ง เพราะไมหวั่นไหวจากมหายาน 
| เพราะมหายานเปนตนอันยิ่งแหงพระโพธิสัตว | สวนที่เหลือมีเนื้อความอันอธิบายแลว | 

 67. มีความกรุณา ซองเสพคุณคือความละอายอยูทับในทุกข ไมยึดติดในสุข มีสติปฏ
ฐาน มีตนอันอบรมแลว ไมเคล่ือนจากยานคือ พระโพธิสัตว 

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ มีสติปฏฐานคือ มีฌาน เพราะอบรมจิตดวยพลังแหงสติ | มีตนอัน
อบรมดีแลวคือ มีความรูอันไมแยกแยะ | สวนที่เหลือมีอรรถอันอธิบายแลว | 

 68. กําจัดทุกข ไมสรางทุกข อยูทับทุกข ไมกลัวทุกข พนจากทุกข ไมถูกตองทุกข 
เผชิญหนากับทุกข คือ พระโพธิสัตว 

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ พนจากทุกข มีฌาน เพราะมีราคะแหงธาตุของกาม เพราะพนจาก
ทุกขดวยทุกข | เผชิญหนากับทุกข เพราะเผชิญหนาในสังสาร | สวนที่เหลือมีอรรถอันอธิบายแลว | 
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 69. ยินดีในธรรม ไมยินดีในธรรมโดยปกติ คุมครองในธรรม ประกอบในธรรม ชํานาญ
ในธรรม ปราศจากความมืดในธรรม มีธรรมเปนประมาณคือ พระโพธิสัตว 

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ คุมครองในธรรม เพราะการคุมครองดวยความไมอดกล้ัน | 
ชํานาญในธรรม คือในสมาบัติ | มีธรรมเปนประธาน มหาโพธิอันยอดเยี่ยม | ธรรมแลในที่นี้ กลาว
วา ธรรม เพราะอนุวัฒนตามฉันท | สวนที่เหลือมีอรรถอันอธิบายแลว | 

 70. ไมประมาทในโภคะ ไมประมาทในกฎ ไมประมาทในการรักษา ไมประมาทใน
กุศล ไมประมาทในสุข ไมประมาทในธรรม ไมประมาทในยาน คือ พระโพธิสัตว 

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ไมประมาทในการรักษาคือ ผูมีกษานติ เพราะตามรักษาจิตของตน
และผูอ่ืน | ไมประมาทในธรรม เพราะรูธรรมตามความเปนจริง | สวนที่เหลือมีอรรถอธิบายแลว |  

 71. ละอายตอความไมมีมานะ ละอายตอโทษเล็กนอย ละอายตอความโกรธ ละอายตอ
ความเสื่อมละอายตอความกลาหาญ ละอายตอทิฐิเล็กนอย ละอายตอยานอื่นคือ พระโพธิสัตว 

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ละอายตอความไมมีมานะ ไมมีอวมานะตอผูตองการประโยชน | 
ละอายตอโทษเล็กนอย คือ เห็นภัยในโทษแมมีประมาณนอย มีทิฐิเล็กนอย คือ แทงตลอดซึ่งธรรม
ไนราตมยะ | สวนที่เหลือมีอรรถอันอธิบายแลว | ดวยโศลกเหลานี้ทั้งปวง ทานแสดงลักษณะของ
พระโพธิสัตว โดยการปฏิบัติบารมี 6 และโดยปณิธานในมหาโพธิ โดยปริยาย | 

 72. พระโพธิสัตวยอมเปนไปโดยอุเบกขา โดยการประกอบในสังขาร โดยการไดความรู 
โดยการแสดงความสงบ โดยมหาผล ในการอนุเคราะห ในที่นี้ 

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ยอมเปนไปในการอนุเคราะหสัตวทั้งหลายดวยทาน | บรรลุแลว
ซ่ึงความวิเศษแหงการปฏิบัติดวยศีล ในที่อ่ืนอีก | การประกอบในสังขารคือ การประกอบความเพยีร 
| มหาผล คือ ความเปนพุทธะ | สวนที่เหลือมีอรรถอันอธิบายแลว | โดยโศลกนี้ ทานแสดงพระ
โพธิสัตวเปนไปในความอนุเคราะหสัตวดวยบารมี 6 และดวยปณิธานในมหาโพธิ | 

 โศลกวาดวยการจําแนกสามานยนามของพระโพธิสัตว 8 โศลก 
 73. พระโพธิสัตว มหาสัตว ผูมีปญญา ผูมีความสวางอันยอดเยี่ยมเปนบุตรแหงพระชิน

เจา ผูสนับสนุนพระชินเจา เปนหนอเนื้อแหงพระชินเจา 
 74. ผูกาวขาม มีความอัศจรรยอันยอดเยี่ยม ผูนําไปซึ่งประโยชนมีพื้นฐานยิ่งใหญ มี

ความกรุณาปราณี มีบุญใหญเปนอีศวร เปนผูประกอบดวยธรรม 
 อรรถาธิบาย : ช่ือที่มีอรรถของพระโพธิสัตวทั้งปวง 16 ช่ือเหลานี้ โดยสามานยะ  | 
 75. ดวยโพธิอันฟงแลว ดวยโพธิอันมีประโยชนยิ่งใหญ ดวยโพธิอันมีประโยชนทั้งปวง 

ดวยโพธิอันเปนอุบายวิธี ทานจึงเรียกวา พระโพธิสัตวดวยเหตุอันวิเศษนั้น 
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 อรรถาธิบาย : ทานเรียกวา พระโพธิสัตวดวยความวิเศษแหงโพธิ 5 ประการ | ดวยโพธิ
ในบุคคลและธรรมไนราตมยะ | ดวยโพธิแหงอาการทั้งปวงและอรรถทั้งปวง ดวยโพธิอันไมส้ินไป 
ในการแสดงปรินิรวาณ | ดวยโพธิอันเปนอุบายวิธีในเวไนย | 

 76. เพราะโพธิในตน เพราะโพธิในทิฐิเล็กนอย เพราะโพธิในความรูเทานั้นอันวิจิตร 
เพราะโพธิในความลวงอันไมมีอยูจริงของสิ่งทั้งปวง ดวยเหตุนั้น ทานจึงเรียกวา พระโพธิสัตว 

 อรรถาธิบาย : อีกประการหนึ่ง ในที่นี้ ทานแสดงความวิเศษแหงโพธิ 4 ประการดวย
โพธิในจิตต มโน วิญญาณ | เพาะโพธิในความลวงอันไมมีอยูจริงของสิ่งเหลานั้น | ในที่นี้คือ จิต 
มโนวิญญาณ | อันประกอบดวยพื้นฐานแหงใจและความเห็นแกตัว | วิญญาณคือ กายวิญญาณ 6 | 

 77. เพราะโพธิในอโพธิ เพราะโพธิในอนุโพธิ เพราะโพธิในอภาวะ เพราะอนุโพธิใน
อํานาจ เพราะโพธิเฉพาะในโพธิแหงอโพธิ ดวยเหตุนั้นทานจึงเรียกวา พระโพธิสัตว 

 อรรถาธิบาย : อีกประการหนึ่ง ในที่นี้ ทานแสดงความวิเศษแหงโพธิ 5 ประการ | เพราะ
โพธิในอวิทยา | เพราะโพธิในวิทยา | และเพราะโพธิในสวภาวะ 3 เพราะแหงปริกัลปตะ เปนตน | 
ในที่นี้ ดวยความมีโพธิ เพราะโพธิเฉพาะในโพธิ พึงทราบวาคือ โพธิในสวภาวะแหงปรินิษปนนะ | 

 78. เพราะโพธิในความไรประโยชน เพราะโพธิในปรมัตถ เพราะโพธิในประโยชนทั้ง
ปวง เพราะโพธิในประโยชนทั้งส้ิน เพราะโพธิในสิ่งอันควรรูและโพธิแหงพื้นฐาน ดวยเหตุนั้นทาน
จึงเรียกวา พระโพธิสัตว 

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ทานแสดงความวิเศษแหงโพธิ 5 ประการ | โพธิในลักษณะแหง        
ปรตันตระ | เพราะโพธิในลักษณะแหงปรินิษปนนะ | [เพราะโพธิในลักษณะแหงปริกัลปตะ] เพราะ
โพธิในความรูทั้งปวงและอาการทั้งปวง | และเพราะโพธิแหงความบริสุทธิ์ดวยมณฑล 3 คือ ส่ิงที่
ควรรู ผูรูและความรู | 

 79. เพราะโพธิอันแนนอน เพราะโพธิในบท เพราะโพธิในครรภแหงการแสดงการกาว 
เพราะโพธิในการเลี้ยง เพราะโพธิในความสิ้นสงสัยดวยเหตุนั้นทานจึงเรียกวา พระโพธิสัตว 

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ โพธิอันแนนอน คือ ความเปนพุทธะ | โพธิในบทคือ ยอมอยูใน
ภพช่ือวาดุสิตดวยโพธินั้น | โพธิในครรภคือ กาวลงสูทองของมารดาดวยโพธินั้น | โพธิในการ
แสดงคือ ทานแสดงการกาวออกจากครรภ เวนจากการบริโภคกาม บําเพ็ญทุกกรกิริยา และ
อภิสัมโพธิ | โพธิในความสิ้นสงสัยอันแนแท ดวยการตัดเสียซ่ึงความสงสัยแลวยังธรรมจักรให
เปนไปเพื่อสัตวทั้งหลาย | 

 80. มีลาภ ไมมีลาภ ตั้งมั่นในความมีปญญา พุทธานุพุทธะแสดงตอบคืน พุทธิอัน
ปราศจากคําพูด มีมานะและไมมีมานะ ผูมีปญญาไมแกรอบ และแกรอบ 
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 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ทานแสดงพระโพธิสัตว ดวยโพธิอันลวงไปแลว 11 ประการ  |  
ในที่นี้ มีลาภ ไมมีลาภ ตั้งมั่นในความมีปญญา ดวยโพธิอันเปนอดีต ปจจุบัน อนาคต ตามลําดับ  |  
พุทธะ เพราะรูเอง  |  อนุพุทธะ เพราะรูดวยคนอื่น ดวยเหตุนั้นทานจึงแสดง โพธิอันเปนไปใน
ภายในและอันเปนไปในภายนอก  |  ผูแสดงตอบคืน พุทธิปราศจากคําพูดอันเปนความรูออนโยน
และละเอียด  |  มีมานะและไมมีมานะไดแก เลวทราม และประณีต  |  ไมแกรอบและแกรอบคือ 
ทานแสดงโพธิในที่ใกลและในที่ไกล  | 

อธิการที่ 19 วาดวยคุณสมบตัิ ในมหายานสูตราลังการ จบ 
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อธิการที่ 20 – 21 
 โศลกวาดวยการจําแนกลิงค 2 โศลก 
 1. การอนุเคราะห คําพูดออนหวาน ความเปนปราชญ ความมีมือเปลา การไรโมกษะอัน

ลึกซึ้งและผูกติด เหลานี้คือลิงคของผูมีปญญา 
 2. ในการอนุเคราะห เพราะอธิมุกติ ความไมเบื่อหนาย ในการสังเคราะหแหงความเปน 

2 พึงทราบวาเปนลิงค 5 ประการ เพราะอัธยาศัยและเพราะการประกอบ 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ดวยโศลกที่หนึ่ง ทานแสดงลิงคของพระโพธิสัตว 5 ประการ | 

ดวยโศลกที่ 2 เปนการยอและรวมกรรมของลิงคเหลานั้น | ในที่นี้การอนุเคราะหดวยโพธิจิต เพื่อ
การอนุเคราะหสัตว คําพูดออนหวาน เพื่อการไดอธิมุกติในพระพุทธศาสนาของสัตวทั้งหลาย ความ
เปนปราชญเพื่อการไมเบื่อหนายยิ่งดวยการประพฤติ การกระทําที่ทําไดโดยยาก ความมีมือเปลา
และการไรโมกษะอันลึกซึ้งและผูกติด เพื่อการสงเคราะห 2 ประการ คือ ดวยอามิสและดวยธรรม
ตามลําดับ | พึงทราบการอนุเคราะหเปนอัธยาศัยแหงลิงค 5 ประการเหลานี้  |  สวนที่เหลือเปนการ
ประกอบ | 

 โศลกวาดวยการจําแนกฝายแหงคฤหัสถและบรรพชิต 3 โศลก 
 3. ก็พระโพธิสัตวเปนผูยังจักรใหเปนไปอยางตอเนื่อง ยอมกระทําประโยชนแกสัตวเชน

กับดวยคฤหัสถในการเกิดทั้งปวง 
 4. การไดส่ิงทั้งปวง เพราะการบวชอีกประการ การเขาไปใกลธรรม การเห็นดวยการ

บวชในภูมิทั้งปวงแหงผูมีปญญา 
 5. ฝกฝายอันประกอบดวยคุณไมมีประมาณแหงบรรพชิต แตวาความเพียรพยายามของ

คฤหัสถจากพระโพธิสัตวนั้น อันทานแสดงแลว 
 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนั้น พระโพธิสัตวผูตั้งมั่นในฝกฝายแหงคฤหัสถเชนใดยอม

กระทําประโยชนแกสัตว ทานแสดงสิ่งเชนนั้น | ดวยโศลกที่ 2 ในฝกฝายแหงบรรพชิตเชนใด | ใน
ที่นี้ พึงทราบความเปนบรรพชิตมี 3 ประการ | การไดความเสมอ | การไดธรรม | และการเห็น | ดวย
โศลกที่ 3 ทานแสดงความวิเศษแหงฝกฝายของบรรพชิตจากคฤหัสถ | 

 โศลกวาดวยการจําแนกอัธยาศัย 6 บาท 
6. ความไมปรารถนาผลในโลกอื่น ความเปนอยูดวยความประพฤติอันดีงามในโลกนี้ 

และความปรารถนาตอนิรวาณ นี้พึงทราบวาเปนอัธยาศัยของผูมีปญญาในสัตวทั้งหลาย ความไม
บริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์และความบริสุทธิ์ดวยดีในภูมิทั้งปวง 

อรรถาธิบาย : ทานแสดงอัธยาศัย 5 ประการ โดยยอดวยโศลกนี้  |  อัธยาศัยเพื่อความสขุ  
|  อัธยาศัยเพื่อประโยชนเกื้อกูล คือ ความปรารถนาผลในโลกอื่น ความปรารถนาการประพฤติกุศล
ในโลกนี้ ความปรารถนาตอนิรวาณอัธยาศัยทั้ง 2 ประการนี้ พึงทราบวา ไมใชอยางอื่น  |  อัธยาศัย
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ทั้ง 3 มีความไมบริสุทธิ์เปนตนของบุคคลผูไมเขาไปอยู  | ของผูเขาไปในภูมิ | และผูเขาไปสูภูมิอัน
ไมหมุนกลับ ตามลําดับ อันบัณฑิตพึงทราบ | 

 โศลกวาดวยการจําแนกการอนุเคราะห 
 7. การอนุเคราะหเพราะปณิธาน เพราะความเสมอ เพราะจิต เพราะความเปนใหญ และ

เพราะความรักหมูคณะ ในภูมิทั้งปวงแหงผูมีปญญา 
 อรรถาธิบาย : การอนุเคราะหมี 4 ประการ พึงทราบการอนุเคราะหเพราะปณิธานของ

พระโพธิสัตว ดวยโพธิจิต เพื่อการอนุเคราะหแกสรรพสัตว | การอนุเคราะหดวยจิตอันเสมอในการ
เปนที่บรรลุเพราะไดความเปนผูเสมอดวยตนและผูอ่ืน | การอนุเคราะหเพราะความเปนใหญ เพราะ
เปนใหญในภูมิของตน | และการอนุเคราะหเพราะความรักหมูคณะ เพราะการยึดมั่นในคณะแหง
ศิษย | 

 โศลกวาดวยการจําแนกการอุบัติ 
 8. ดวยกรรม ดวยความเปนใหญ และอ่ืนอีกคือ ปณิธาน พึงทราบวาเปนการอุบัติของผมี

ปญญาดวยสมาธิอันลึกซึ้ง 
 อรรถาธิบาย : การอุบัติของพระโพธิสัตวมี 4 ประการ ดวยกรรม ดวยความเปนใหญ 

การอุบัติในสานอันเขาสูอํานาจของกรรม ของบุคคลผูตั้งอยูในภูมิเปนที่ประพฤติอธิมุกติ การอุบัติ
ในสถานที่เปนที่เส่ือมจากนรกเพื่อการหยั่งสรรพสัตวใหแกรอบของบุคคลผูเขาไปสูภูมิดวยอํานาจ
ของปณิธาน | ธยานที่เปนไปดวยอํานาจแหงสมาธิ เปนการอุบัติในกามธาตุ | และดวยอํานาจแหง
ความลึกซึ้ง เพราะการแสดงการอุบัติในดุสิตภพ ดวยการเนรมิต | 

 โศลกวาดวยการจําแนกภูมิเปนที่อยู 30 โศลก [อุทาน] 
 9. เพราะลักษณะ เพราะบุคคล การศึกษา สกันธ ความสําเร็จ ลิงค นิรุกติ และการบรรลุ 

จึงมีการอยูและภูมิ 
 โศลกปรารภการจําแนกลักษณะ 5 โศลก 
 10. ศูนยตาแหงปรมาตมัน ยอมตั้งมั่นในความเสื่อมแหงกรรม อยูแลวดวยธยานอันมีสุข

ในกาม เปนสิ่งยอดเยี่ยมกวางสิ่งนั้นอีก 
 11. จากนั้น เวนจากการเปนไปในสังสารของโพธิปกษและการยังจิตอันมีกิเลสของสัตว

ใหแกรอบ   
 12. การสั่งสมแลวในการอุบัติ การตามรักษาจิตอันมีกิเลส เปนการถูกตองทางอันเอก 

เปนหนทางอันสุดทาย ดวยความไมมีนิมิต 
 13. ในความไมมีนิมิต ความไมมีโภคะ และการชําระเกษตร ความสําเร็จแหงการยังสัตว

ใหแกรอบยอมเกิดขึ้นเปนสิ่งยอดเยี่ยมกวาส่ิงนั้น 
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 14. ความบริสุทธิ์แหงการทรงไวซ่ึงสมาธิและแหงโพธิ พึงทราบวาเปนลักษณะภูมิจาก
ความตั้งมั่นนั้น 

 อรรถาธิบาย : วิหารมี 11 ภูมิมี 11  |  ลักษณะของวิหารและภูมิเหลานั้น  |  ในภูมิที่ 1 
การบรรลุศูนยตาอันยอดเยี่ยมเปนลักษณะ เพราะการบรรลุความไมมีตัวตนแหงบุคคลและธรรม  |  
ในภูมิที่ 2 การตั้งมั่นในความฉิบหายแหงกรรม เปนกุศลและอกุศลกรรมบถ เพราะความรูอันวิจิตร
ในผล  |  ในภูมิที่ 3 การอุบัติในกามธาตุเพื่อการอยูรอบดวยการนอนอันเปนสุขและดวยธยานแหง
โพธิสัตว | ในภูมิที่ 4 การอยูอยางเบาในโพธิปกษเปนความเปนไปในสังสารแหงโพธิปกษ  |  ในภูมิ
ที่ 5 มีใจกรุณาเปนอยูดวยอริยสัจ 4 เปนความบริบูรณแหงศาสตรและศิลปตาง ๆ แหงการยังสัตว
ใหแกรอบดวยจิตอันมีกิเลส  |  ในภูมิที่ 6 ดวยการเปนอันมากมายดวยปฏิจจสมุปปาท ในการอุบัติ
ในภพอันงดงามในที่นี้คือการตามปองกันกิเลส  |  ในภูมิที่ 7 มรรคอันอันสุดทายที่ 1 ดวยความไมมี
นิมิต เพราะถูกตองวิหารที่ 8 อันเปนเอกายน ดวยการผสมและเขาไปผสม  |  ในภูมิที่ 8 ความไมมี
โภคะแมในความไมมีนิมิตและการชําระพุทธเกษตร เพราะวิหารอันเปนนิมิตอันไมมีอภิสังขาร  |  
ในภูมิที่ 9 ดวยความมีอํานาจในการแทงตลอด ความสําเร็จในการยังสัตวใหแกรอบ เพราะ
ความสามารถในการยังสัตวใหแกรอบดวยอาการทั้งปวง  |  ในภูมิที่ 10 ความบริสุทธิ์แหงผูเปนใหญ
ในสมาธิและผูเปนใหญในการทรงไว  |  ในภูมิที่ 11 ความบริสุทธิ์แหงโพธิในพุทธภูมิ เปนลักษณะ 
เพราะประหารเครื่องหามคือความรูทั้งปวง  | 

 โศลกปรารภการจําแนกบุคคลในภูมิ 2 โศลก 
 15. ความเห็นบริสุทธิ์ ศีลบริสุทธิ์ มีสมาธิ มีใจอันยิ่งใหญในธรรม ในความแตกตางแหง

ความบริสุทธิ์จากกิเลสในสันดาน การเนรมิตและพุทธิอันไดในขณะหนึ่งเดียว 
 16. ผูมีอุเบกขา ผูชําระเกษตร พึงมีในการยังสัตวใหแกรอบ เปนผูฉลาด มีฤทธิ์มาก มี

กายสมบูรณ มีอํานาจในการแสดง เปนผูอภิเสกคือ พระโพธิสัตว 
 อรรถาธิบาย : ในภูมิ 10 พระโพธิสัตว 10 ยอมตั้งมั่นอยู | ในภูมิที่ 1 ผูมีทิฐิบริสุทธ์ิ 

เพราะการไดความรูอันเปนปฏิปกษแหงบุคคลและธรรม | ในภูมิที่ 2 ผูมีศีลบริสุทธิ์ เพราะการไมมี
แหงอาบัติละเอียด และการประพฤติอันเกิดขึ้นพรอม เพื่อการมีกิเลส | ในภูมิที่ 3 มีสมาธิ เพราะได
สมาธิในธยานอันไมเคลื่อน | ในภูมิที่ 4 มีใจยิ่งใหญในธรรม เพราะความยิ่งใหญแหงใจอัน
ประกอบดวยธรรม มีพระสูตร เปนตน | ในภูมิที่ 5 การเนรมิตในความตางแหงสันดาน เพราะการ
เขาไปในความเสมอแหงสันดานทั้งปวงดวยความเสมออันบริสุทธิ์แหงอัธยาศัยของจิต 10  |  ในภูมิ
ที่ 6 การเนรมิตในความตางแหงเหตุเร่ิมตนของกิเลส ดวยการเปนอยูโดยมากดวยปฏิจจสมุปปาท 
เพราะแสดงเหตุแหงกิเลสดวยตถตาอันเปนที่ส้ินไปแหงธรรมอันดําและขาว | ถือเอาแลวซ่ึงความ
บริสุทธิ์โดยปกติ  |  ในภูมิที่ 7 พุทธ์ิอันไดในขณะหนึ่งเดียวแหงจิต เพราะความสามารถในการอยู
ดวยนิมิต เพราะภาวนาโพธิปกษ 37 ประการ เปนประจํา  |  ในภูมิที่ 8 ผูมีอุเบกขาและผูชําระเกษตร 
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เพราะอยูโดยไมมีโภคะและนิมิต ผูประกอบในการผสมและเขาไปประสมดวยพระโพธิสัตวผูเขา
ไปสูภูมิอันไมพึงถอยกลับ  |  ในภูมิที่ 9 ฉลาดในการยังสัตวใหแกรอบ เหมือนกอน | ในโพธิสัตว
ภูมิที่ 10 พระโพธิสัตว ผูมีฤทธิ์มากยอมตั้งมั่น เพราะการไดความรูอันยิ่งใหญ | มีธรรมการอัน
สมบูรณและเปนผูสามารถในการแสดงพื้นฐานสมาธิ การทรงไว ความยิ่งใหญ และกวางขวางอัน
ไมมีประมาณยอมตั้งมั่น เพราะเนรมิตและแสดงการอยูในภพชื่อวา ดุสิต เปนตน  | ผูอภิเสกแลว
เพราะการไดการอภิเสกในความเปนพุทธะแหงพระพุทธเจาทั้งปวง  | 

 โศลกปรารภความตั้งมั่นในการศึกษา 5 โศลก 
 17. แทงตลอดซึ่งธรรมตา ในอธิศีลในการตามศึกษา ในอธิจิต ในอธิปญญา แตวา

ปญญามีโคจรเปน 2 
 18. ความเปนแหงธรรมตา ความประพฤติอันประกอบดวยชญานและอชญานเปนโคจร

แหงปญญา เพราะเหตุนั้นจึงตั้งอยูในภูมิทั้ง 2 
 19. ผลแหงการศึกษาและภาวนาอันอื่นอีกมี 4 ประการ วิหารอันไมมีนิมิตและสังสาร

เปนผลประการที่ 1 
 20. ความไมมีอภิสังขารเปนผลที่ 2 ความบริสุทธิ์แหงเกษตร และความสําเร็จในการยัง

สัตวใหแกรอบ 
 21. ความสําเร็จแหงสมาธิและการทรงไวเปนผลอันยอดเยี่ยม ผล 4 ประการนี้นั้นเปนที่

อาศัยพรอมดวยภูมิ 4 
 อรรถาธิบาย : ในภูมิที่ 1 แทงตลอดความเปนธรรม ในภูมิที่ 2 ศึกษาในอธิศีล  |  ในภมูทิี ่

3 ศึกษาอธิจิต  |  ในภูมิที่ 4 5 6 ศึกษาอธิปญญา  |  เพราะวาปญญาอันโพธิปกขิยธรรมอบรมแลว ใน
ภูมิที่ 4  |  อีกประการหนึ่ง โคจร 2 อยางนั้น ในภูมิ 2  |  อีกอยางความเปนธรรมตา 2 คือ ทุกขสัจ 
เปนตน  |  การอนุโลมตามความประพฤติอันประกอบดวยความรูและความไมรู คือ ปฏิจจสมุปปาท  
|  เพราะวาดวยความไมรู คือดวยอวิทยา  |  ความประพฤติอันเปนไปกับดวยความรูคือ วิทยา  |  
เพราะเหตุนั้นในภูมิ 2 เปนความตั้งมั่นแหงอธิปญญา  |  ดังนั้น ผลแหงการศึกษา 4 ประการอื่นอีก 
พึงทราบวาเปนที่ในภูมิ 4 ตามลําดับ  |  ในที่นี้ [ผลที่ 1 สังขารอันเปนเครื่องอยูดวยความไมมีนิมิต] 
ผลที่ 2 ความไมมีอภิสังขารอันเปนเครื่องอยูอันไมมีนิมิต ความบริสุทธิ์แหงเกษตรอันบัณฑิตพึง
ทราบ  |  สวนที่เหลือมีเนื้อความอันอธิบายแลว  | 

 โศลกปรารภความตั้งมั่นแหงขันธ (สกันธ) 2 โศลก 
 22. แทงตลอดซึ่งธรรมตาแลว การชําระศีลขันธและชําระสมาธิและปญญาขันธอันสูง

กวาศีลขันธนั้น 
 23. ชําระความรูในวิมุตติและความพนอันอ่ืนอีก และเปนไปเพื่อกําจัดเครื่องปองกัน

อันมี 4 ประการ 
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 อรรถาธิบาย : คําวาในส่ิงอื่นอีกนั้นคือ ในภูมิที่ 7 จนกระทั่งในพุทธภูมิ การชําระ
ความรูวิมุตติและพนจากความกลัว | อีกประการหนึ่ง พึงทราบวาวิมุตตินั้น เพราะปองกันจากการ
กําจัด | ความรูยอมกําจัดเครื่องหามคือความรู | แตวา ความรูอันกําจัดในที่ทั้งปวง เพราะวิโมกษ | 
สวนที่เหลือมีอรรถอันอธิบายแลว | 

 โศลกปรารภความตั้งมั่นแหงความสําเร็จ 3 โศลก 
 24. ความไมสําเร็จ และความสําเร็จ เปนภูมิทั้งปวงอันบุคคลพึงรู เปนสิ่งที่รูอีกวา 

ความสําเร็จ และแมความไมสําเร็จ เปนความสําเร็จ 
 25. ความสําเร็จ เปนสิ่งควรรูดวยการมนสิการความตั้งมั่นและการจินตนาการ และไมมี

จินตนาการแหงความสําเร็จนั้น 
 26. แมภาวนาก็เปนความสําเร็จอันบุคคลไมพึงคิดในภูมิทั้งปวง แมเพราะความรูเฉพาะ

ตน แมเพราะวิสัยแหงพระพุทธเจา 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ภูมิเปนที่ประพฤติอธิมุกติคือ ความสําเร็จ  |  ความสําเร็จที่เหลือ

คือภูมิทั้งหลายเหลานั้น  |  อีกอยางหนึ่ง แมความสําเร็จก็มีความไมสําเร็จ 7 ประการ  |  ความสําเร็จ
ที่เหลือ เพราะความไมมีแหงอภิสังขาร  |  อีกประการหนึ่ง ภูมิมีความยินดีเปนตน เปนความสําเร็จ 
ที่กลาวแลวในตอนกอนความสําเร็จดวยการมนสิการซึ่งภูมิเปนที่ตั้งมั่นตามความเปนจริง  |  เพราะรู
ความตั้งมั่นแหงภูมินั้นวาเปนแตเพียงการจินตนาการและการไมจินตนาการ อันบัณฑิตพึงทราบ  |  
ในกาลใด ความตั้งมั่นแหงภูมิอันเปนแตเพียงจินตนาการเทานั้น  |  ในกาลนั้น สักแตวาจินตนาการ 
ยอมไมแยกแยะอยางนี้วาส่ิงที่ควรยึดถือ ผูยึดถือ เพราะการไดความรูอันไมหลอกลวง ทานกลาววา
เปนความสําเร็จรอบในภูมิ  |  แมการภาวนาแหงผูมีภูมิเปนเปนความสําเร็จอันบุคคลไมพึงคิดทั้ง 2 
ประการในภูมิทั้งปวง  | เหมือนอยางวาเปนความรูเฉพาะตนของพระโพธิสัตวและเปนวิจัยของ
พระพุทธเจา ไมใชเปนของคนอื่น  | 

โศลกปรารภการจําแนกลิงคแหงผูเขาไปสูภูมิ 2 โศลก 
 27. อธิมุกติในที่ทั้งปวง เปนลิงคในโลก การไมซอนเรน การไมยึดติด การเปนปจจัยแก

ส่ิงอ่ืนก็หาไม 
 28. การปฏิเสธในที่ทั้งปวง ความมีจิตเสมอในที่ทั้งปวง ความรูอุบายวิธีในการนําไป

และไมนําไปและการเกิดในมณฑล 
 อรรถาธิบาย : พึงทราบลิงค 10 ประการของพระโพธิสัตวผูเขาไปสูภูมินั้น ๆ ในภูมิทั้ง

ปวง  | ผูมีโลกอันเสมอเขาไปสูภูมิใด ไมเขาไปสูภูมิใด ในที่นั้นคือ อธิมุกติแลนี้คือ ลิงคที่ 1  |  ความ
ไมซอนเรนในธรรมอันยอดเยี่ยมละเอียดออน  |  การไมยึดติดในการประพฤติทุกกรกิริยา  |  การไม
เปนปจจัยแกส่ิงอื่น ในภูมิอันเปนของตน  |  การปฏิเสธภูมิทั้งปวง  |  เพราะฉลาดในอภินิหาร ความ
มีจิตเสมอดวยตนและผูอ่ืนในสรรพสัตว  |  อันไมควรนําไปแหงศัพทอันควรและไมควร และการ
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ไมควรนําไปตามในสมบัติมีความเปนพระเจาจักรพรรดิ์ เปนตน  |  ความฉลาดในอุบายวิธี เพราะรู
อุบายวิธีแหงความเปนพุทธเจา  |  และการอุบัติในมณฑลแหงพุทธบริษัทตลอดกาลทั้งปวงดังนี้ 
เหลานี้แลคือ ลิงค อีกประการหนึ่งของพระโพธิสัตว 

 โศลกวาดวยการจําแนกการไดบารมีในภูมิทั้งหลาย 2 โศลก 
 29. ไมมีฉันทะ ไมมีใจสั้นอันไดแลว ไมมีความโกรธ ไมมีความเกียจคราน ไมมอัีธยาศยั

แหงไมตรีและกรุณา ไมมีความคิดชั่ว หางไกลจากการหลอกลวงและไมหลอกลวง ไมมีความคิด
พลัน ไมเวนจากสุขหรือเปนไปดวยทุกขเขาไปดวยความสัตยเปนมิตร ไดฟงยอดเยี่ยม บูชายอด
เยี่ยมในพระศาสดา 

 30. ส่ังสมบุญทั้งปวงอันไพบูลยดวยดี กระทําแลวใหเปนสาธรณะแกคนอื่น เปนไปใน
สัมโพธิตลอดวันและคืน มีอุบายวิธีอันยอดเยี่ยมเกิดแลวในอายตนของตน กระทํากุศล เพลิดเพลิน
ดวยคุณแหงอภิญญาเขาไปตั้งมั่นมีคุณอันเปนขุมทรัพย บุคคลนั้นพึงทราบวาเปนผู เกิดแต
พระพุทธเจา  

 อรรถาธิบาย : ทานแสดงลิงค 16 ประการของพระโพธิสัตวผูไดบารมี 10  |  ลิงคมี 16 
ประการ  |  ความเปนผูไมเวนจากฉันทะในการปฏิบัติบารมีตลอดเวลา  |  การเวนจากฝายตรงขาม
แหงบารมี 6 เปนปจเจก  |  การไมแลนไปดวยการมนสิการในยานอื่น  |  ไมยึดติดในสุขคือสมบัติ  |  
เวนจากการประกอบดวยทุกขเพราะประพฤติทุกกรกิริยาอันวิบัติ  |  อาศัยกัลยาณมิตร  |  ความยอด
เยี่ยมแหงการฟง  |  การบูชาพระศาสดาอันยอดเยี่ยม  |  การเปนไปโดยชอบดวยบารมี อันเปนอุบาย
โกศล  |  การอุบัติในอายตนะของตน ดวยบารมีอันเปนปณิธาน ดวยการอุบัติในสถานะอันไมเวน
จากพระโพธิสัตว  |  ความเปนผูกระทํากรรมดีตลอดเวลา ดวยบารมีอันเปนพละ เพราะการจํากัด
ธรรมอันเปนฝายตรงขามแหงบารมีนั้น  |  ความเพลิดเพลินดวยคุณคืออภิญญา ดวยบารมีอันเปน
ความรู  |  ในที่นี้ ไมตรี เปนปฏิปกษของพยาบาท เพราะเปนพื้นฐานแหงการเขาไปทําลายความสุข | 
กรุณาเปนปฏิปกษกับการเบียดเบียน เพราะเปนพื้นฐานแหงความไปปราศจากความทุกข | สวภาวะ
อันหลอกลวงชื่อวา ความหลอกลวง  | ความหลอกลวงอันวิเศษ พึงทราบวาเปนความไมหลอกลวง  | 

 โศลกวาดวยการจําแนกการสรรเสริญในที่นี้นั่นเทียว 
 31. พึงทราบความมีตน 5 ในสิ่งทั้ง 2 คือ สมถะและวิปสสนาการสรรเสริญของผูมี

ปญญา ในที่ทั้งปวง ในภูมิทั้งปวง 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ การสรรเสริญอันมีประการทั้งปวง พึงทราบวามี 5 ประการของ

พระโพธิสัตว ในภูมิทั้งปวงในการไดบารมีเทียว  |  ในขณะเดียวกันแสดงพื้นฐานแหงโทษ
ประทุษรายทั้งปวง  |  การไปปราศจากความรูตาง ๆ และความยินดีในธรรม ยอมไดเฉพาะ  |  ยอมรู
พรอมซึ่งอาการอันไมขาดตอนและอภาวะแหงธรรมอันไมมีประมาณ โดยประการทั้งปวง  |  ยอม
กระทําการเปนเจาของแหงเหตุอันยอดเยี่ยม ดวยความสําเร็จจากความบริบูรณแหงธรรมกาย  |  ใน
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ที่นี้ที่ 1 และที่ 2 พึงทราบวาเปนสมถะ  |  บทที่ 3 และ 4 เปนวิปสสนา  |  สวนที่เหลือเปนทั้งสมถะ
และวิปสสนาทั้ง 2  | 

 โศลกวาดวยการจําแนกนิรวาณแหงภูมิ 9 โศลก 
 32. ผูเห็นอยู ผูใกลโพธิ สาธนาเพื่อประโยชนแกสัตว ความเมากลาอันเกิดขึ้น ทานกลาว

วาเปนมุทิตา 
 อรรถาธิบาย : ในโศลกนี้ ไมมีคําพูดไรๆ อันควรกลาวอธิบาย | 
 33.ก. การทุศีล ไมมีโภคะ ไมมีมลทิน ภูมินี้ทานกลาววา วิมลา 
 อรรถาธิบาย : เพราะการํากาวลวงมลทินคือ ความทุศีลและมลทินคือการมนสิการถึง

ยานอ่ืน ทานจึงเรียกวา วิมลา | เพราะเหตุนั้น เพราะมีวจนะวา โยคะอันพึ่งกระทําในอภินิหารอัน
เสมอดวยส่ิงเหลานั้นและอภินิหารในการชําระอาการทั้งปวงนั่นเทียว | 

 33.ข. และเพราะการกระทําแสงสวางแหงธรรมอันยิ่งใหญ จึงช่ือวา ประภากร 
 อรรถาธิบาย : เชนนั้นเหมือนกัน ยอมกระทําแสงสวางแหงธรรมอันยิ่งใหญเพื่อบุคคล

อ่ืนดวยพลังแหงสมาธิดวยการแสวงหาและทรงไวซ่ึงธรรมอันไมมีประมาณ | 
 34. ธรรมอันเปนโพธิปกษ เปนเชนกับดวยไฟ ผูเผาไหม เพราะการประกอบธรรมนั้น

เปนเหมือนไฟเพราะเผาไหมความเปน 2 
 อรรถาธิบาย : ก็ปญญาอันเปนภายในของพระโพธิสัตวอันเปนที่เกิดขึ้นพรอมแหงการ

เผาไหมซ่ึงความเปน 2 ดวยความที่แหงไฟนั้นมาก | อีกประการหนึ่งความเปน 2 นั้น พึงทราบวาใน
ที่นี้คือ เครื่องหามคือ กิเลสและเครื่องหามคือ ความรู | 

 35. การยังสัตวใหแกรอบ การปองกันจิตของตน ชนะทุกขดวยความมีปญญา ดวยเหตุ
นั้นทานจึงกลาววา การชนะไดโดยยาก 

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ผูประกอบยิ่งในการยังสัตวใหแกรอบยอมไมเศราหมอง | เพราะ
ความปฏิบัติผิดแหงสัตว และเพราะการทําชั่วทั้ง 2 นั้น จึงชื่อวา การชนะไดโดยยาก | 

 36. เพราะความมีหนาพรอมแหงสังสารและนิรวาณทั้ง 2 และเพราะพื้นฐานแหงปญญา
บารมีทานจึงกลาววาเปนภูมิอันมีหนาพรอม 

 อรรถาธิบาย : เพราะวาภูมินั้น มีหนาพรอมตอสังสารและนิรวาณ เพราะตั้งมั่นในสัง
สารและนิรวาณดวยพื้นฐานแหงปญญาบารมี |   

 37.ก. ภูมิอันไปในที่ไกลติดตอกับเอกายนมรรค 
 อรรถาธิบาย : หนทางอันเอก อันทานแสดงแลวในตอนกอน ภูมินั้นไปไกล เพราะเขา

ไปถูกตอง เพราะบรรลุการประกอบ | 
 37.ข. การไมเคล่ือนจากการไมหวั่นไหว เพราะรูความเปน 2 จึงถูกเรียกวา อจลา 
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 อรรถาธิบาย : เพราะไมเคล่ือนแหงความรูทั้ง 2 | คือความรูในนิมิต [ความรูในโภคะอัน
เปนนิมิต] และความรูในโภคะอันไมมีนิมิต | 

 38.ก. ภูมิที่ไดช่ือวา สาธุมติ เพราะความแทงตลอดแลวมีความคิดดี 
 อรรถาธิบาย : เพราะความเปนประธานวา เพราะความคิดอันแทงตลอดเปนความดี ดังนี้ | 
 38.ข. ธรรมเมฆา เพราะบรรลุความเปนสองเหมือนกับเมฆแหงอากาศคือ ธรรม 
 อรรถาธิบาย : เพราะบรรลุความเปนสอง ไดแก เพราะบรรลุความเปนใหญโดยสมาธิ

และความเปนใหญโดยธารณี (การทรงไว) เหมือนดังเมฆ เมื่อบุคคลแทงตลอดพื้นฐานแหงความ
เปนสถานะในอากาศแกงธรรมที่ไดฟงแลวทานจึงเรียกวา ธรรมเมฆา | 

 39. ในอภินิหารแหงความดีอันมีอยางตาง ๆ เพราะการอยูในราตรีตลอดเวลาจึงไดช่ือวา 
ภูมิเปนที่อยูแหงพระโพธิสัตวทั้งหลายในที่ทั้งปวง 

 อรรถาธิบาย : เปนนิมิตแหงอภินิหารในกุศลตางๆ เพราะการอยูในตลอดราตรีทั้งปวง
ตลอดเวลา ภูมิแหงพระโพธิสัตว ทานจึงกลาววาเปนที่อยู ดังนี้ | 

 40. ภูมิทั้งหลานอันประกอบดวยความสูงในการอยูยิ่งๆ ขึ้นไป อันไมมีกําหนด เพื่อ
ประโยชนแกการไมกลัวอันไมมีกําหนด เหลานั้นอันทานกลาวแลว   

 อรรถาธิบาย : อีกประการหนึ่ง วิหาร ทานกลาววาภูมิ เพราะประกอบดวยการบรรลุถึง
อันสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป และเพื่อประโยชนแกความไมกลัวอันไมมีประมาณ | ในภูมิที่ 10 ไดแกในการอยู
อันไมมีกําหนด เพราะความไมมีประมาณแกกันและกัน | เพราะบรรลุถึงความสูงไดแก เพราะการ
ประกอบดวยการบรรลุถึงภูมิในเบื้องสูง | เพื่อประโยชนแกความไมกลัว ไดแก เพื่อการประหาร
ความกลัวแหงสัตวทั้งหลายไมมีกําหนด | 

 โศลกวาดวย (การจําแนก) วิหารเปนที่บรรลุ 
 41. มี 4 ประการในการไดภูมิ เพราะอธิมุกติ เพราะการเปนไปในจริต เพราะการแทง

ตลอด และเพราะความสําเร็จแหงภูมิทั้งหลาย 
 อรรถาธิบาย : การไดภูมิมี 4 ประการ | การไดเพราะอธิมุกติ ในภูมิเปนที่ประพฤติอธิมุก

ติ เพราะอธิมุกติตามที่กลาวแลว | การไดเพราะจริต ในการประพฤติธรรม 10 ประการ เพราะความ
เปนไปแหงความประพฤตินั่นเทียว | การไดเพราะการแทงตลอดความจริงอันยอดเยี่ยม ในการเขา
ไปสูภูมิ เพราะการแทงตลอดปรมัตถ | การไดเพราะความสําเร็จในการเขาไปสูภูมิอันไมหวนคืน |  

 โศลก 6 บาท วาดวยการจําแนกจรรยา 
 42. ในมหายานนของผูพนแลว และในหีนยานของผูมีรางกายและการไดรับและเพื่อ

นําไปแหงความเปนสอง อันทานแสดงแลว จรรยาของผูมีปญญามี 4 ประการ ตามคําสอนที่ปรากฏ
ในพระสูตร  
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 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ การประพฤติบารมี ทานแสดงในอรรถแหงผูมีอธิมุกติในมหายาน 
| การประพฤติโพธิปกขิยธรรม เพื่อผูมีอธิมุกติในสาวกยานและปจเจกพุทธยาน | การประพฤติ
อภิญญา เพื่อการประพฤติดวยอํานาจแหงผูมีอธิมุกติในมหายานและหีนยานแมทั้งสอง | การ
ประพฤติเพื่อการยังสัตวใหแกรอบ เพื่อการประพฤติความแกรอบ ดวยยานทั้ง 2 นั่นเทียว | เพราะวา
ยังสัตวใหแกรอบ เปนวินัยในพระศาสนานี้ | 

 โศลกจํานวนมากในการจําแนกพุทธคุณ | บทสรรเสริญพุทธเจานั้น เปนการเริ่มในการ
จําแนกความไมมีประมาณ | 

 43.ผูอนุเคราะหสัตว มีอัธยาศัยในการประกอบและไมประกอบ มีอัธยาศัยในการไม
ประกอบวิเศษ มีอัธยาศัยเพื่อความสุขและประโยชนเกื้อกูล ความนอบนอมจงมีแกทาน 

 อรรถาธิบาย : (ในที่นี้) ความเปนผูอนุเคราะหสัตวทั้งหลาย ทานแสดงดวยความมี
อัธยาศัย เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุข | อีกประการหนึ่ง ความมีอัธยาศัยเพื่อความสุขดวย
ไมตรี ดวยความมีอัธยาศัยในการประกอบพรอมเพื่อความสุข | และดวยกรุณา ดวยความมีอัธยาศัย
ในการไปประกอบดวยทุกข | ดวยมุทิตาดวยความมีอัธยาศัยเพื่อประโยชนเกื้อกูล | อีกประการหนึ่ง 
พึงทราบวาเปนลักษณะแหงอัธยาศัยของความไมมีกิเลส | 

 โศลกวาดวยการจําแนกวิโมกขในอายตนะอันครอบงําและอายตนะอันกระทําแลว  
 44. ผูพนจากเครื่องปองกันทั้งปวง เปนมุนี เปนยิ่งในโลกทั้งปวง พึงรูดวยความรู บรรลุ

แลว มีจิตพนแลว ขอความนอบนอมจงมีแกทาน 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ทานแสดงความวิเศษแหงวิโมกขดวยความเปนผูพนจากเครื่อง

ปองกันคือ กิเลสและความรูทั้งปวง | ความวิเศษแหงอายตนะอันครอบงํา ดวยความเปนผูเปนยิ่งใน
โลกทั้งปวง เพราะเปนไปในอํานาจแหงจิตของตนและดวยการตั้งมั่นตอความไมแปรปรวนแหงนิร
วาณอันเปนพื้นฐานตามที่ปรารถนา | ความวิเศษแหงอายตนะอันกระทําแลว ดวยความไมตามฆา
ความรูอันพึงรูทั้งปวง | ดังนั้นเทียว จึงมีจิตอันพนแลว เพราะพนจากสิ่งตรงขามกับคุณธรรมอันมี
วิโมกขเปนตน | 

 โศลกวาดวยการจําแนกความไมมีความละอาย 
 45. ผูทําลายกิเลสทั้งปวงแหงสรรพสัตวโดยไมเหลือ ผูประหารกิเลส ผูไมตามโกรธตอ

ผูมีกิเลส ขอความนอบนอมจงมีแกทาน 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ความไมมีความละอายอันวิเศษ ทานแสดงดวยความอนเุคราะหแก

ชนผูมีกิเลส เพราะการนําออกซึ่งกิเลสอันเกิดขึ้นแหงสรรพสัตวและเพราะการเจริญธรรมที่เปน
ปฏิปกษแกกิเลสนั้นในกิเลสอันเกิดขึ้นแลวของพระผูมีพระภาคเจา | แหงสัตวผูไมเปนอยูดวยความ
ไมละอาย ยอมนําไปเฉพาะสักแตวาเปนปจจัยแกการอุบัติขึ้นแหงกิเลสอันเปนพื้นฐานอยางใดอยาง
หนึ่ง | แตวายอมไมนําไปปราศจากกิเลสสันดาน | 
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 โศลกวาดวย (การจําแนก) ความวิเศษแหงความรูอันเปนขุมทรัพย 
 46. ผูไมมีโภคะ ไมมีความของ ไมพยาบาท มีสมาธิ ผูแกปริศนาทั้งปวง ตลอดเวลานั่น

เทียว ขอความนอบนอมจงมีแกทาน 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ทานแสดงความวิเศษแหงความรูอันเปนขุมทรัพยของพระผูมีพระ

ภาคเจาดวยอาการ 5  |  เพราะความมีหนาพรอมตอการไมมีโภคะ  |  เพราะความมีหนาพรอมตอ
ความไมยึดติด  |  เพราะความไมพยาบาทตอความรูทั้งปวง  |  เพราะความมีสมาธิตลอดเวลา  |  และ
เพราะตัดเสียซ่ึงความสงสัยของสัตว  |  เพราะวาบุคคลอื่น ผูไดความรูอันเปนขุมทรัพยแลว ยอม
กระทําความมีหนาพรอมซึ่งความรูอันเปนขุมทรัพย เพื่อการสะสมโภคะตาง ๆ  |  แตไมยึดติดเพราะ
ความเพงเล็งตอการเขาไปสูสมาบัติ  |  และไมพยาบาทเพราะความรูในประเทศ  |  และไมมีสมาธิ
และไมตัดเสียซ่ึงความสงสัยทั้งปวง  | 

 โศลกวาดวยการจําแนกการแทงตลอด 
 47. ในพื้นฐาน ในพื้นฐานแหงที่นั้น ในสิ่งที่แสดงในคําพูดในความรูและในผูแสดง ผู

แสดงดวยดีซ่ึงความมีประโยชนเกื้อกูล ขอความนอบนอมจงมีแกทาน 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ โดยยอแสดงสิ่งใด แสดงดวยส่ิงใด การแทงตลอดของพระผูมี

พระภาคเจา ทานแสดงวามี 4 ดวยความเปนนิตยอันเปนประโยชนเกื้อกูล | ในที่นี้ ความเปนสองอัน
ทานแสดงคือพื้นฐานและธรรม | อรรถคือ การอาศัยในที่นั้น | แสดงดวยความเปน 2 คือ วาจาและ
ความรู | กรรมของสิ่งเหลานั้นทานแสดงดวยความเปนผูแสดงดวยดี | 

 โศลกวาดวยการจําแนกอภิญญา 
 48. เขาถึงดวยวาจา เปนผูรูความประพฤติของสัตวเหลานั้นในอนาคต ในอดีต ในความ

ไรสาระ เปนผูใหโอวาทแกสัตว ขอความนอบนอมจงมีแกทาน   
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ทานแสดงความเปนผูมีสัมมาวาจาของพระผูมีพระภาคเจาดวย

อภิญญา 6 ประการ | เขาถึงแลวดวยอภิญญาคือ การแสดงฤทธิ์ดวยวินัย | ดวยอภิญญาคือหูทิพย รูซ่ึง
จิตและจริตของสัตวเหลานั้น เปนอภิญญาคือ เจโตปริยยาย เพราะเบื้องตนและที่สุดในโลกนี้และ
เพราะที่สุดอื่นในโลกอื่นและเพราะการออกไปจากสังสาร | ในที่นี้ ยอมใหโอวาทดวยอภิญญา 3 แก
ผูมีกิเลสตามลําดับ | 

 โศลกวาดวยการจําแนกลักษณะและอนุพยัญชนะ 
 49. ผูมีรางกายทั้งปวง เห็นแลวซ่ึงทาน ยอมยังความเปนสัตบุรุษใหเกิดขึ้นผูยังความ

เล่ือมใสแมเพียงเห็นใหเจริญขึ้น ขอความนอบนอมจงมีแดทาน 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ทานแสดงกรรมอันเปนที่เกิดแหงความเลื่อมใสแกบุคคลอื่น            

เพียงเพราะเห็นลักษณะและอนุพยัญชนะดวยความเปนปจจัยแหงความเปนมหาบุรุษในพระผูมี 
พระภาคเจา 
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 โศลกวาดวยการจําแนกความบริสุทธิ์ 
 50. ผูบรรลุแลวซ่ึงความชํานาญในสมาธิและความรูอันเปนการนิรมาณและรูรอบใน

การสละสถานะอันเปนที่ยึดถือ 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ทานแสดงความบริสุทธิ์ 4 ประการอันเปนอาการทั้งปวงดวยความ

ชํานาญ 4 ประการของพระผูมีพระภาคเจา | ดวยความชํานาญในการสละสถานะแหงการยึดถือซ่ึง
ภาวะแหงตนดวยความบริสุทธิ์แหงพื้นฐาน | ดวยความชํานาญในการนิรมาณและรูรอบในความ
บริสุทธิ์แหงการปรารภ | จิตบริสุทธิ์ดวยอํานาจแหงสมาธิอันมีอาการทั้งปวง | ปญญาบริสุทธิ์ เพราะ
อํานาจแหงความรูอันมีอาการทั้งปวง | 

 โศลกวาดวยการจําแนกพละ  
 51.ในอุบายวิธี ในสรณะ ในความบริสุทธิ์ ในการกลาวสอนสัตว ในมหายาน ในความ

ไมมียาน ผูทําลายมาร ขอความนอบนอมจงมีแดทาน 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ กรรม พละ 10 ประการของพระผูมีพระภาคเจา ทานแสดงดวย

ความเปนผูทําลายมารผูเปนไปเพื่อการทําลายสัตวในอรรถ 4 ประการ  |  ในความพยายามเพื่ออุบาย
วิธีเพื่อเขาถึงสุคติและทุคติ  |  ในความไมมีสรณะในความพยายามเพื่อมีสรณะในเทวดาเปนตน  |  
ในความพยายามเพื่อความบริสุทธิ์ดวยเพียงความบริสุทธิ์จากอาสวะ  |  และดวยความพยายามใน
การเขาถึงมหายาน  |  เพราะวาพระผูมีพระภาคเจา พึงทราบวาเปนผูทําลายมารในความหมายที่ 1 
ดวยพละคือ ความรูในฐานะแลพอฐานะ  |  ในอรรถที่ 2 ดวยพละคือ ความรูในวิปากกรรม  |  ที่ 3 
คือ พละความรูในชญาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ  |  ที่ 4 ดวยพละคือ ความรูมีความรูในอินทรียของ
ตนและผูอื่นเปนตน  |  เวนจากอินทรียที่เลวทั้งหลายเปนตนแลวจึงประกอบอินทรียอันประเสริฐ
ที่สุด  | 

 โศลกวาดวยการจําแนกความกลาหาญ 
 52. ผูแสดงการเขาถึงชญานและการประหารดวยอาการแหงความรู ผูไมตั้งอยูใน

ประโยชนตนและคนอื่น เพื่ออัญเดียรถีย ขอความนอบนอมจงมีแดทาน 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ในประโยชนตนดวยความเปนผูกกระทําการประหารความรู | ใน

ประโยชนคนอื่น ดวยความเปนผูแสดงความเขาถึงโดยพลัน | เพราะความไมเจริญดวยอัญเดียรถีย 
ความกลาหาญของพระผูมีพระภาคเจา 4 ประการ เจริญขึ้นแลว ตามลําดับ | 

 โศลกวาดวยการจําแนกการรักษาสติปฏฐาน 
 53. ผูกลาวสิ่งที่ควรตําหนิในบริษัท ผูเวนจากกิเลส 2 ประการ ผูไมมีการรักษา ผูไมมี

ความหลงพรอม ผูยินดีในหมูคณะ ขอความนอบนอมจงมีแดทาน 
 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้ทานแสดงอารักขา 3 และสติปฏฐาน 3 ของพระผูมีพระภาค

เจา | กรรมของสิ่งเหลานั้น คือความเปนผูยินดีในหมูคณะ | เพราะวา ยอมเปนผูบอกสิ่งอันควร
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ตําหนิดวยกรรมเหลานั้น เพราะความไมมีการรักษาในบริษัท | ผูเวนจากกิเลส 2 ประการ เพราะ
ความเปนผูมีสติตั้งมั่นตลอดเวลา โดยมากดวยการไมมีความเบียดเบียนแกสัตวผูเปนเวไนยและดวย
การไมมีความหลง | 

 โศลกวาดวยสมุฏฐานแหงวาสนา 
 54. ในความประพฤติ ในความเปนอยู  ผูรูทั้งปวง ตามที่ตองการ ยอมไมมีตลอดกาลทั้ง

ปวง ผูมีอรรถอันเห็นแลว ผูรูทั้งปวง ขอความนอบนอมจงมีแดทาน 
 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้ ในความประพฤติ ในความเปนอยู หรือในที่ทั้งปวง ในกาล

ทั้งปวง หรือเพราะความไมมีแหงสิ่งที่พึงรูทั้งปวง ทานแสดงดวยควาาเกิดขึ้นแหงวาสนาอันเปน
กิเลสทั้งปวงของพระผูมีพระภาคเจา  |  ผูไมรูส่ิงทั้งปวง มีกิเลสอันสิ้นแลว เพราะความที่ไมมีการ
เกิดขึ้นอีก ยอมมาพรอมกับดวยมืออันหลอกลวงโดยสวนเดียว ยอมกระทําความรูอันปรารถนาทั้ง
ปวงอันเปนกรรมคือดวยรถอันเที่ยวไปเปนตน  | เหมือนดังที่กลาวไวในมาณฑวยสูตร  |  ความเปน
ผูรูประโยชนทั้งปวงอันมีอยูจริงของพระผูมีพระภาคเจานั้น ยอมไมมี  | 

 โศลกวาดวยการจําแนกความไมหลง 
 55. ทานยอมไมเปนไปยิ่งในการกระทําเพื่อประโยชนแกสรรพสัตว ตลอดกาล เปนผูไม

มีโมหะอันตอเนื่องในการกระทําเพื่อความผูกพัน ขอความนอบนอมจงมีแกทาน 
 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้ ประโยชนใดของสัตวใด เปนสิ่งควรทําในกาลใด ความเปน

ผูไมมีโมหะธรรมทานอสดงโดยสวภาวะและโดยกรรมวากิจอันควรทําอันเปนสิ่งผูพันของพระผูมี
พระภาคเจาตลอดเวลา เพราะความไมเปนไปยิ่งในกาลนั้น  

 โศลกวาดวยการจําแนกมหากรุณา 
 56. ตลอดวันและคืน ทานยอมเพงเฉพาะซึ่งโลกทั้งปวง ดวยการกระทํา 6 คร้ัง ผู

ประกอบดวยมหากรุณา มีอัธยาศัยเพื่อประโยชนเกื้อกูล ขอความนอบนอมจงมีแดทาน 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ความกรุณาใหญของพระผูมีพระภาคเจาอันทานแสดงโดยสว

ภาวะและโดยกรรม | เพราะวา ดวยมหากรุณา พระผูมีพระภาคเจา ผูมีการกระทํา 6 คร้ัง ยอมเพง
เฉพาะซึ่งโลกทั้งปวงตลอดวันและคืน มีอยางนี้เปนตนวา ใครหยาบ ใครเจริญ ดังนี้ | และเพราะการ
การกระทํานั้น พระผูมีพระภาคเจามีอัธยาศัยเพื่อประโยชนเกื้อกูล เปนนิตย ในสรรพสัตว | 

 โศลกวาดวยการจําแนกคุณเฉพาะตน 
 57. ผูสูงสุดกวาพระสาวก พระปจเจกพุทธเจาทั้งปวงดวยความประพฤติ ดวยการบรรลุ 

ดวยชญาน และแมดวยกรรม ขอความนอบนอมจงมีแดทาน 
 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ดวยการสังเคราะหความประพฤติไดแก พุทธธรรมอันเฉพาะตน 6 

ประการ  |  ดวยการสังเคราะหการบรรลุ 6 ประการ  |  ดวยการสังเคราะหชญาน 3 ประการ  |  และ
ดวยการสังเคราะหกรรม 3 ประการ  |  ทานแสดงความเปนผูสูงสุดกวาสรรพสัตวของพระผูมีพระ
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ภาคเจาดวยความเปนผูสูงสุดกวาพระสาวก พระปจเจกพุทธเจา แมกวาความเปนผูสูงสุดของสัตว
เหลาอื่น  |  ในที่นี้ผูเสมอดวยพนระผูมีพระภาคเจา ยอมไมมี  |  แสงสวางยอมไมมี  |  สติหลงลืม
ยอมไมมี  |  จิตที่ไมตั้งมั่นยอมไมมี  |  ความจําอันเปนตางๆ ยอมไมมี  |  ยอมไมมีการนับเฉพาะพุทธ
ธรรม 6 ประการอันเปนของเฉพาะตนอันสังเคราะหดวยความประพฤติ ยอมมีพรอมแกพระพุทธเจา
เทานั้น ไมมีแกบุคคลเหลาอ่ืน  |  ความเสื่อมแหงฉันทะยอมไมมี ความเสื่อมแหงวิริยะ สติ สมาธิ 
ปญญา วิมุตติ ยอมไมมี ไดแก การสังเคราะหการบรรลุ 6 ประการ  |  ในอดีต ชญานของพระตถาคต
เปนสิ่งเกื้อกูลตอการถึงพรอม  |  ในอนาคตและในปจจุบัน ชญานของพระตถาคตเปนสิ่งเกื้อกูลตอ
การบรรลุพรอมไดแก การสังเคราะหความรู 3 ประการ  |  กายกรรมของพระตถาคตทั้งปวงมีความรู
เปนเบื้องหนา แวดลอมดวยความรู  |  วจีกรรมทั้งปวง มโนกรรมทั้งปวง ไดแก การสังเคราะหกรรม 
3 ประการ  | 

 ศลกวาดวยการจําแนกความที่อาการทั้งปวงถูกรูแลว 
 58. ดวยกาย 3 ถึงแลวซ่ึงมหาโพธิอันมีอาการทั้งปวง ผูตัดแลวซ่ึงความกังขาของสรรพ

สัตวในที่ทั้งปวง ขอความนอบนอมจงมีแดทาน 
 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้ ความที่อาการทั้งปวงถูกรูแลว ทานแสดงดวยกาย 3 เพราะ

การเขาถึงโพธิดวยอาการทั้งปวงและดวยส่ิงที่พึงรูทั้งปวงและความรูอาการทั้งปวง | กาย 3 คือ สว
ภาวิกกาย สามโภคิกกาย และนิรมาณกาย | อีกประการหนึ่ง ส่ิงที่พึงรูทั้งปวงและความรูอาการทั้ง
ปวงในที่นี้ ทานแสดงดวยกรรมอันตัดเสียซ่ึงความสงสัยทั้งปวงของเทวดาและมนุษยเปนตน | 

 โศลกวาดวยการจําแนกความบริบูรณแหงบารมี 
 59. ผูหาคามิได ไมมีโทษ ไมมีบาป ผูไมหยุดพัก ผูไมตาย ผูไมมีความเนิ่นชาในธรรม

ทั้งปวง ขอความนอบนอมจงมีแดทาน 
 อรรถาธิบาย : ดวยโศลกนี้ พระผูมีพระภาคเจาบําเพ็ญบารมี 6 ใหบริบูรณ ดวยความ

เปนผูหลุดพนจากสิ่งที่เปนขาศึกแกบารมีทั้งสิ้น | ในที่นี้ ความเปนผูหาคามิได พึงทราบเพราะความ
ปราศจากการยึดถือในโภคะ | ความเปนผูไมมีโทษ เพราะความที่กรรมทางกายเปนตนไมมีมลทิน | 
ความเปนผูไมมีบาป เพราะการไมกระทําบาปอันเปนไปในจิตดวยทุกขคือโลกธรรม | ความเปนผู
ไมหยุดพัก เพราะไมหยุดพักในการเขาถึงเครื่องกั้นแมมีประมาณนอย | ความเปนผูไมตาย เพราะ
ความเปนผูไมเพงเล็ง | ความเปนผูไมมีความเนิ่นชา เพราะหลุดพนจากธรรมเปนเหตุเนิ่นชาอัน
หลอกลวงทั้งปวง | 

 โศลกวาดวยการจําแนกพุทธลักษณะ 2 โศลก 
 60. ผูมีปรมัตถอันถึงแลว ผูไมสรางภูมิทั้งปวงขึ้น ผูบรรลุการสงเคราะหสรรพสัตว ผู

ปลดเปลื้องสรรพสัตว 
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 61. ผูประกอบดวยคุณอันไมรูจักสิ้น อันไมมีใครเสมอ ยอมปรากฏในโลกทั้งปวง และ
ไมปรากฏในมณฑลดวยเทวดาและมนุษยทั้งหลาย โดยประการทั้งปวง 

 อรรถาธิบาย : ในที่นี้ ทานแสดงพุทธลักษณะ ดวยอรรถวามีสวภาวะ เหตุ ผล กรรม 
โยคะ  |  ในที่นี้ ตถตาอันบริสุทธิ์ คือ ปรมัตถอันบรรลุแลว  |  และนั้นเปนสวภาวะของพระพุทธเจา  
|  ความเปนผูออกจากโพธิสัตวภูมิ คือ เหตุ  |  ความเปนผูถึงซึ่งการสงเคราะหสรรพสัตวคือ ผล  |  
ความเปนผูปลดเปลื้องสรรพสัตวคือกรรม  |  ความเปนผูประกอบดวยคุณอันไมรูจักสิ้นและไมมี
ใครเสมอ คือ โยคะ  | 

 ความเปนผูปรากฏในโลกธาตุตางๆ ดวยนิรมาณกาย ความเปนผูปรากฏในทามกลาง
แหงบริษัทดวยสัมโภคกาย  | ความเปนผูไมปรากฏในที่ทั้งปวงดวยธรรมกาย ดังนี้แล การเปนไปอัน
แตกตางมี 3 ประการ ดังนี้แล 

อธิการที่ 21 ช่ือวาอธิการวาดวยการตั้งอยูในจรรยา ในการกลาวถึงมหาโพธิสัตวดวยการ
บรรลุถึงโอวาท ในมหายานสูตราลังการ จบ. 

มหายานสูตราลังการ จบ. 
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ภาคผนวก 
 (ก.) อันทานยอมกลาวซึ่งการเขาไปใกล | ก็การเขาไปใกลนั้น เปนการหมุนกลับแหง
อัธยาศัย อันสําเร็จแลว | เพราะความเปนส่ิงเสมอ | เพราะความมีจริงแหงการเปนไปรอบแหงความ
ตั้งมั่นของการมีสวนในความเห็น การแสดงดวยการประหารมลทินอันไมเหลือ | เพราะอะไรการ
เปนไปรอบแหงการอาศัยจึงควรเขาถึง หรือการเขานั้นอยางไร ทานจึงกลาวในที่นี้วา เปนสิ่งไม
ประเสริฐสุด  | การเขาไปถึงความเปนไปรอบแหงการอาศัยไมประเสริฐสุด เพราะอาการ 10 | ดวย
การเขาไปถึงดวยสวภาวะวัตถุบุคคล ความวิเศษ ประโยชน การอาศัย มนสิการ การประกอบ โทษ 
และการสรรเสริญ อันทานกลาววา 10 ดังนี้ | ในที่นี้ ณ เบื้องตนการเขาไปถึงดวยสวภาวะ ดวยการ
นับสิ่งที่ไมพึงนับ ดวยความไมมีมลทินแหงตถตา และตถตาอันจรมา | ความเปนตถตาอันไมมี
มลทินนั้น เปนสวภาวะดวยการไมพึงนับมลทินอันจรมา และดวยการพึงนับแตเพียงตถตาเทานั้น 
จึงชื่อวาการเปนไปรอบแหงการอาศัย อันทานกลาววาเปนความรูรอบ เหตุนั้นการเขาไปถึงสวภาวะ
จึงเปนสิ่งไมประเสริฐสุด | ในที่นี้การเขาถึงดวยวัตถุคือ ความเปนไปรอบแหงตถตาอันเปนแตเพียง
ความรูอันเปนภาชนะสาธารณะ คือความเปนไปรอบแหงตถตาแหงธรรมธาตุในที่สุดแหงสัตวอัน
เปนสาธารณะ | วัตถุแหงความเปนไปรอบแหงการอาศัย เปนการเปนไปรอบอันมี 3 ประการ โดย
ความแตกตางแหงความเปน 3 นั้น | เพราะความแตกตางแหงผลโดยความแตกตางแหงผลเพราะการ
นับการแสดงและความเห็น | ในที่นี้การเขาไปถึงโดยบุคคลมี 2 ประการ การเปนไปรอบแหงตถตา
ในเบื้องตน เพราะความไมเปนสาธารณะแหงพุทธโพธิสัตวของบุคคลเหลาอ่ืน | ในเบื้องปลาย 
เพราะความเปนสาธารณะแหงพุทธิโพธิสัตว แมของสาวกและปจเจกพุทธเจา | ในที่นี้การเขาไปถึง
ดวยความวิเศษ โดยความวิเศษแหงความบริสุทธ์ิของพุทธเกษตรของพุทธโพธิสัตว | ความวิเศษ
แหงความบริสุทธิ์แหงพุทธเกษตร เพราะการนับแหงพุทธโพธิสัตว ไมใชแหงพระสาวกเปนตนและ
เพราะการไดธรรมกาย สัมโภคกาย และนิรมาณกาย เพราะความวิเศษแหงความเห็นการแสดงและ
จิต | ในที่นี้ความวิเศษแหงการไดเฉพาะซ่ึงความเห็นโดยภาวะแหงการประจักษดวยความรูอันมี
อาการทั้งปวง เปนส่ิงอันพึงไปตามความวิเศษแหงการแสดง เพราะการแสดงอันไมมีประมาณโดย
ความเปนใหญ เปนอเนกอันวิจิตร ลึกซึ้งและประเสริฐ | ความวิเศษเพราะการไดเฉพาะซึ่งความเปน
จิต เพราะการไดเฉพาะซึ่งคุณมีอภิญญาเปนตนไมมีประมาณ กําหนดนับในการตั้งมั่นแหงการ
กระทําเพื่อสัตว | ความวิเศษเหลานี้นั้นพึงทราบวาเปนการไดเฉพาะซึ่งธรรมกาย สัมโภคกาย และ
นิรมาณกายตามลําดับ | ในที่นี้ ความวิเศษแหงการผูกติด เพราะความวิเศษแหงปณิธานในกาลกอน | 
เพราะความวิเศษแหงพื้นฐานในการแสดงมหายาน | และเพราะความวิเศษแหงการประกอบในภูมิ 
10 | การหมุนไปรอบของพุทธโพธิสัตว ยอมวิเศษดวยความวิเศษแหงการประกอบมี 3 ประการแหง
สาวกและปจเจกพุทธเจา | ความวิเศษ 3 ประการ คือ | ความวิเศษแหงปณิธานโดยปณิธานเพื่อโพธิ
ใหญจากปณิธานอันมีในกาลกอน | ความวิเศษแหงพื้นฐาน เพราะความวิเศษแหงพื้นฐานในการ
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แสดงมหายาน | โดยพื้นฐานแหงความแตกตางของธรรมทั้งปวงและเพราะพื้นฐานแหงตถตา | และ
ความวิเศษแหงการประกอบ โดยความวิเศษแหงการประกอบการเจริญส่ิงอันเปนปฏิปกษตอเครื่อง
กั้นนั้น | ในที่นี้ การอาศัยแหงการหมุนไปรอบของพื้นฐานคือ ความรูอันไมหลอกลวง เพราะการได
ความรูนั้นดวยพื้นฐานนั้น | ทานกลาววาการเขาไปสูพื้นฐานนั้นเปนอยางไร | เพราะการเขาไปดวย
ความรูอันไมหลอกลวงมีอาการ 6 | การเขาถึงดวยอาการ 6 โดยพ้ืนฐาน โดยการเวนจากนิมิต โดย
การประกอบอันชอบ โดยลักษณะ โดยการสรรเสริญ และโดยความรูรอบ | ในที่นี้ การเขาถึงแหง
พื้นฐานดวยอาการ 4 | ดวยการกลาว ไมมีระหวางคือ โดยอาการ 4 | เหมือนอยางวา โดยการแสดง
มหายาน อธิมุกติ การสั่งสม สัมภาระ อันบริบูรณพรอม | การแสดงมหายาน อันเปนพื้นฐานแหง
การเกิดขึ้นของความรูนั้นในที่นี้คือ อธิมุกติ | การสั่งสม คือความบริบูรณพรอมแหงสัมภาระ | ใน 
อภาวะอื่นอีก การเกิดขึ้นตามคือ การเขาถึงโดยพื้นฐานอันไมเสมอ พึงเปนส่ิงที่ทานแสดงแลว | ใน
ที่นี้ การเขาถึงดวยการงดเวนรอบดวยอาการ 4 พึงถือตามการงดเวนรอบจากนิมิตแหงธรรมเปน
เครื่องบรรลุตถตา อันเปนปฏิปกษตอส่ิงที่เปนขาศึก | ในที่นี้ การเวนรอบจากนิมิตอันเปนขาศึกโดย
การเวนจากนิมิตมีราคะเปนตน | การเวนรอบจากนิมิตอันเปนปฏิปกษ เพราะเวนจากนิมิต อันมี
ความไมดี เปนตน | การเวนรอบจากนิมิตแหงตถตา โดยการเวนจากนิมิตอันไมมีโภคะนี้คือ ตถตา | 
การเวนรอบจากนิมิตธรรมเปนเครื่องบรรลุ โดยการเวนจากนิมิตแหงการบรรลุถึงภาวนาอันได 
เฉพาะแลวในภูมิทัง้หลาย | การเวนจากนิมิตอันหยาบ กลาง ละเอียด ไกล และใกล เปนการเจริญขึ้น
ดวยใจอันเปนไปตามการนับ | ในที่นี้นิมิตอันเปนขาศึก เพราะเปนเหตุแหงโทษประทุษรายและอัน
หยาบ เพราะมีลักษณะอันเลว | นิมิตอันเปนปฏิปกษเพราะความเปนปฏิปกษแหงขาศึก เปนอยาง
กลาง  |  เพราะความเปนปฏิปกษทั้งปวงตอส่ิงอื่นทั้งปวง  |  นิมิตแหงตถตาเปนนิมิตอันละเอียด 
เพราะเปนผลแหงการเจริญขึ้นของนิมิต พึงทราบวานิมิตแหงการบรรลุเปนนิมิตอันไกลและใกล  |  
ในที่นี้ การเขาถึงแหงการโดยการประกอบชอบ โดยการประกอบในอุปลัพธิดวยอาการ 4  |  โดย
การไดความรูเทานั้นโดยการประกอบในอุปลัมภและเพราะการไดเฉพาะซึ่งอรรถ  | โ ดยการ
ประกอบในอุปธิ ในอภาวะแหงอรรถ เพราะการไดเฉพาะซึ่งเพียงความรูเทานั้น ในภาวะแหงอรรถ
ของความรู เพราะประกอบในความรูเทานั้น  |  โดยการประกอบใน อุปลัพธิและอนุปลัพธิ โดยการ
อนุปลัพธิ 2 และอุปลัมภ 2  |  ในที่นี้การเขาถึงดวยลักษณะดวยอาการ 3  |  โดยความตั้งมั่นแหงตถ
ตาโดยพื้นฐานแหงการตั้งมั่นแหงธรรมตาอันกลาวถึงแลวโดยความไมเปน 2  |  โดยการนับพรอม
เพราะการนับอินทรียตามที่กลาวแลวโดย 2 และอารมณ ความรูเทานั้น ภาชนะ และโลกนิมิต เปน
ความรอนไมมีการหลอกลวง  |  ทานกลาวแลววา ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้นมีอยูอะไรยอมเปนสิ่งที่
แสดงแลว ดังนี้  |   ลักษณะตามพระสูตรอันทานอภิปรายแลวแหงความรูอันไมหลอกลวงคือ ไมมี
รูปแสดง ไมตั้งมั่นไมมีแสงสวาง ไมมีความรูและไมเปนหนึ่ง โดยภาวะแหงผูรูและสิ่งที่ถูกรู 2 
ประการเพราะความไมสามารถเพื่อแสดง  | 
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ดัชนีศัพท 

อาลยวิชฺาน   จิตที่เปนที่เก็บ หรือเปนที่บรรจุความคิดทั้งหมดและ 
สภาวะทางจิตอ่ืน ๆ รวมทั้งเปนที่อาศัยของความคิดและ 
การกระทําทั้งปวง 

อาทรฺศชฺาน    ความรูของตถาคต เปนความรูที่เปนเหมือนกระจกสอง 
สะทอนใหตถาคตเห็นตนเองวาเปนสิ่งเดียวกับตถตา  
และสองใหเห็นสัมโภคกายและธรรมกาย ไมถูกจํากัด 
โดยเวลาและสถานที่ เปนนิรันดร ปราศจากสิ่งกีดขวาง 
ทุกอยาง 

อาศฺรยปราวฺฤตฺติ    การเพิกถอนอาลยวิชญานะจากการเปลี่ยนแปลงหรือ 
เคล่ือนยายอีกตอไป  

กฺฤตฺยานุษฺานชฺาน   ความรูที่ตถาคตใชเนรมิตกายเพื่อชวยเหลือมวลมนุษย 
โดยไมมีขอบเขตจํากัด 

เกฺลศาวรณ      เครื่องกางกั้นหรือเครื่องปกปดที่เกิดจากตัณหาหรือ 
ความไมบริสุทธิ์ทางศีลธรรม 

จิตฺต     ใจหรือจิตที่บริสุทธิ์   
เชฺยาวรณ     เครื่องกางกั้นหรือเครื่องปกปดสภาวะที่แทจริงของสิ่งที่ 

เปนจริงเพราะอํานาจของอวทิยา ในปรัชญาโยคาจาระ  
เครื่องกางกั้นนี้เกิดมีขึ้นเพราะความเขาใจผิดในความ 
เปนจริงของสิ่งที่ถูกรู (วัตถุ) 

ตถาคต      คําแทนตัวเองของพระพุทธเจา ซ่ึงตรัสรูและรูสรรพสิ่ง 
ตามที่พวกมันเปนจริง ไดแก ความเปนสิ่งสมบูรณ 

ตถตา      ความเปนเชนนั้น, ความเปนสิ่งนั้น, ความจริงซ่ึงคงอยู 
ไมเปลี่ยนแปลง ไดแก ส่ิงสัมบูรณหรือปรมัตถสัจ 

ตตฺตฺว      แกนแท หรือ ความจริงสูงสุด 
ทรฺศนมารฺค    วิถีทางแหงความเห็น ไดแก สภาวะของการรูแจงธรรม 

ธาตุที่ปราศจากทวิภาวะระหวางผูรูและส่ิงที่ถูกรู 
ทวิภาว     ความสัมพันธระหวางผูรูและส่ิงที่ถูกรู เกิดขึ้นเพราะ 

อวิทยาความไมรูสภาวะที่แทจริงของสรรพสิ่ง ซ่ึงไมมี 
ความเปนจริงโดยแกนแท     
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ธรฺม    กฎ, กฎศีลธรรม, คุณธรรมหรือความดี แกนแทหรือ 
ธรรมชาติของสรรพสิ่ง ธาตุหรือองคประกอบสูงสุดของ 
สภาวะทีม่ีอยู 

ธรฺมธาตุ / ธรฺมตา   ความจริงหรือแกนแทของธรรม (ธาตุของสภาวะที่มีอยู) 
ฐานที่อยูเบื้องหลังปรากฏการณ ซ่ึงเปนไวพจนกับคําวา 
ธรรมกาย, ศูนยตา และตถตา 

ธรฺมกาย     กายสากลของพระพุทธเจา แกนแทของสรรพสิ่ง 
ธรฺมไนราตฺมฺย  ความไมเปนจริงแหงธาตุทั้งหลาย ในฐานะสิ่งที่มีอยู 

อยางจริงแททีแ่ยกออกไปตางหาก 
นิะสฺวภาวตา     ความไมมีสาระที่แทจริงหรือความไมมีอยูจริง, ไมมี 

ความจริงหรือไมมีความมีอยูอยางอิสระ 
นิรฺมาณกาย     กายสมมติของพระพุทธเจาที่ดําเนินไปในโลกที่ปรากฏ 

เพื่อประโยชนสุขของสรรพสัตว 
นิรฺวิกลฺป     ปราศจากการปรุงแตงทางความคิด, ไมมีการแยกแยะ 
ไนราตฺมฺย     ความไมมีอัตตา, ความไมมีแกนสาร, ความไมมีอยูจริง 
ปรตนฺตฺร    ความจริงสัมพทัธ หรือความจริงที่เกี่ยวของกับสิ่งอ่ืน   

ในปรัชญาโยคาจาร ไดแก จิตหรือสภาวะทางจิตซ่ึง 
เกิดขึ้นเพราะการคิดวามีความแตกตางระหวาง 
ผูรูและสิ่งที่ถูกรู 

ปฺรตฺยเวกฺษาชฺาน   ความรูที่รับรูสรรพสิ่งโดยปราศจากความสับสน ทําให 
ตถาคตมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับสิ่งตางๆ โดยปราศจาก 
ความสับสน แสดงความเปนสัพพัญูของตถาคต กําจัด 
ความสงสัยทุกอยาง 

ปฺรปฺจ     การพรรณนาความมีอยูโดยคําพูด ไดแก โลกท่ีปรากฏ 
ปรมารฺถ, ปรมารฺถสตฺ    ความจริงโดยปรมัตถ, ปรมัตถสัจ 
ปริกลฺปต    ลักษณะที่เปนการคิดเอาเองหรือเปนสิ่งที่ไมมีอยูจริง 

ของสิ่งที่ปรากฏ, ในปรัชญาโยคาจาระ โลกท่ีปรากฏ 
ทั้งหมด เปนแตเพียงการคิดเอาเองของจิต  
ดังนั้น จึงไมมีความเปนจริงโดยแกนแท  

ปรินิษฺปนฺน     ความจริงสูงสุด, เปนคําศัพทเฉพาะสําหรับสิ่งสัมบูรณ 
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ในปรัชญาโยคาจาระ 
ปุทฺคล     ส่ิงที่ยึดถือวาเปนตัวตน (ego) 
ปุทฺคลไนราตฺมฺย  ความไมมีอยูจริงหรือไมเปนจริงแหงส่ิงที่เขาใจวาเปน 

ตัวตนในแตละสรรพสิ่ง  
ภาวนามารฺค    วิถีทางแหงสมาธิ ไดแก สภาวะที่พระโพธิสัตวเขาไปสู 

ภายในโยคภูมิทั้งหลาย ทรงบรรลุปรีชาญาณที่สมบูรณ 
เกี่ยวกับความจริงสูงสุด  

สมตาชฺาน    ความรูวาสรรพสิ่งเทาเทียมกัน มีความเปนเอกภาพ  
ความรูนี้ทําใหตถาคตรูวาตนเองเปนหนึ่งเดียวกับตถตา  
เปนความรูถึงแกนแทที่เปนอันเดียวกันที่มีในสรรพสิ่ง 

สฺวลกฺษณ     ลักษณะเฉพาะชั่วขณะหนึ่ง หรือส่ิงที่มีอยูในตัวมันเอง  
สฺวภาวิกกาย     กายที่เปนธรรมชาติดั้งเดิมของพระพุทธเจา  

เปนสิ่งเดียวกันกับธรรมกาย 
สํภารมารฺค    การสั่งสมความดี (บุญ) และปญญาหรือความรู 
สํโภคกาย     กายของพระพุทธเจาที่ทรงใชเสวยบรมสุข 
สํวฺฤติสตฺย    ความจริงที่เปนเพียงส่ิงที่ปรากฏ 
ศูนฺยตา      - ส่ิงปรากฏทั้งหลายเปนศูนยตา เพราะเปนสิ่งสัมพัทธ 

และปราศจากสภาวะหรือความเปนจริงที่เปนอิสระ ส่ิงที่ 
ปรากฏทั้งหมดเปนสิ่งที่ถูกปรุงแตงขึ้นมา ดังนั้น จึงเปน 
ส่ิงที่ไมจริง 

      - ความจริงสูงสุดเปนศูนยตาหรือวางเปลาโดยตัวเอง 
เพราะเวนจากรูปแบบที่ปรากฏ ไมสามารถกลาวไดวา 
เปนสภาวะที่มีหรือไมมี มีและไมมี ไมใชทั้งมีและไมมี  
เปนสิ่งที่อยูเหนือความคิด 

โยคภูมิ     ขั้นตอนของการปฏิบัติจิต 10 ขั้นตอน  
วิกลฺป      การปรุงแตงทางความคิด, การกระทําหนาที่ของ 

ความคิดในฐานะผูรูซ่ึงตีความหมายของสิ่งที่ถูกรู 
วิชฺาน      จิตหรือการรับรูที่บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งเจือปน 
วิชฺปฺติมาตฺรตา     ความเปนจริงเพียงหนึ่งเดียวของจิต (การรับรู)  

เปนหลักการของโยคาจารที่เกี่ยวกับความจริงแท 
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ประวัติผูวิจัย 

ช่ือ-สกุล  พระมหาพุทธรักษ  ปราบนอก 

ที่อยู   499 หมู 9 วัดปาแสงอรุณ  ตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแกน  
จังหวดัขอนแกน  40000 

ที่ทํางาน   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บานโนนชัย  
ถนนราษฏรคนึง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน  

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2536 สําเร็จการศึกษาเปรียญธรรม 9 ประโยค (ขณะเปนสามเณร)  
   จากการศึกษาของคณะสงฆไทย 
 พ.ศ. 2538 สําเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา)  
   จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2540 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 
   จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2543 เขาศึกษาตอระดับปริญญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 
   บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2542-ปจจุบัน       พระจริยานิเทศกประจําจังหวัดขอนแกน 
 พ.ศ. 2543-2546          อาจารยระดับ 4  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
            จังหวัดขอนแกน  
 พ.ศ. 2546-ปจจุบัน       ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
             วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแกน 
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