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พระอภิธรรมปฎก
เลมที่ ๑ ภาคที่ ๑
ธรรมสังคณี
ขอนอบนอมแดพระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น

มาติกา
ติกมาติกา ๒๒ ติกะ
[๑]
กุสลา ธมฺมา
อกุสลา ธมฺมา
อพฺยกากตา ธมฺมา

๑. กุสลติกะ
ธรรมเปนกุศล
ธรรมเปนอกุศล
ธรรมเปนอัพยากฤต

๒. เวทนาติกะ
สุขาย เวทนา สมฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมสัมปยุตดวยสุขเวทนา
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมสัมปยุตดวยทุกขเวทนา
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธรรมสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา
ธมฺมา
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๓. วิปากติกะ
วิปากา ธมฺมา
วิปากธมฺมธมฺมา
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา

ธรรมเปนวิบาก
ธรรมเปนเหตุแหงวิบาก
ธรรมไมเปนวิบาก และไมเปนเหตุแหง
วิบาก

๔. อุปาทินนุปาทานิยติกะ
ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวย
ตัณหาทิฏฐิเขายึดครองและเปนอารมณ
ของอุปาทาน
อนุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา
ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวย
ตัณหาทิฏฐิไมเขายึดครองแตเปน
อารมณของอุปาทาน
อนุปาทินฺนานุปาทานิยา ธมฺมา ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวย
ตัณหาทิฏฐิไมเขายึดครองและไมเปน
อารมณของอุปาทาน
อุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา

๕. สังกิลิฏฐสังกิเลสิกติกะ
สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา ธมฺมา
อสงฺกิลิฏสงฺกิลสิกา ธมฺมา

ธรรมเศราหมองและเปนอารมณของ
สังกิเลส
ธรรมไมเศราหมองแตเปนอารมณของ

อสงฺกิลิฏาสงฺกิเลสิกา ธมฺมา

สังกิเลส
ธรรมไมเศราหมองและไมเปนอารมณ
ของสังกิเลส
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๖. วิตักกติกะ
ธรรมมีวิตกมีวิจาร
ธรรมไมมีวิตกแตมีวิจาร
ธรรมไมมีวิตกไมมีวิจาร

สวิกตกฺกสวิจารา ธมฺมา
อวิตกฺวิจารมตฺตา ธมฺมา
อวิตกฺกาวิจารา ธมฺมา

๗. ปติติกะ
ปติสหคตา ธมฺมา
สุขสหคตา ธมฺมา
อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา

ธรรมสหรคตดวยปติ
ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา
ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา

๘. ทัสสนติกะ
ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา
ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา
เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย
ปหาตพฺพา ธมฺมา

ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ
ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ
ธรรมอันโสดาปตติมรรคและมรรค
เบื้องสูง ๓ ไมประหาณ

๙. ทัสสนเหตุกติกะ
ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรค
ประหาณ

ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง
๓ ประหาณ
เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย
ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา
ปตติมรรคและมรรคเบื้องสูง ๓ ไมประหาณ
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๑๐. อาจยคามิติกะ
อาจยคามิโน ธมฺมา
อปจยคามิโน ธมฺมา
เนวาจยคามิโน นาปจยคามิโน
ธมฺมา

ธรรมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ
ธรรมเปนเหตุใหถึงนิพพาน
ธรรมไมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ
และไมเปนเหตุใหถึงนิพพาน

๑๑. เสกขติกะ
เสกฺขา ธมฺมา
อเสกฺขา ธมฺมา
เนวเสกฺขา นาเสกฺขา ธมฺมา

ธรรมเปนของเสกขบุคคล
ธรรมเปนของอเสกขบุคคล
ธรรมไมเปนของเสกขบุคคลและไมเปน
ของอเสกขบุคคล

๑๒. ปริตตติกะ
ธรรมเปนปริตตะ
ธรรมเปนมหัคคตะ
ธรรมเปนอัปปมาณะ

ปริตฺตา ธมฺมา
มหคฺคตา ธมฺมา
อปฺปมาณา ธมฺมา

๑๓. ปริตตารัมมณติกะ
ปริตฺตารมฺมณา ธมฺมา

ธรรมมีอารมณเปนปริตตะ

มหคฺคตารมฺมณา ธมฺมา
อปฺปมาณารมฺมณา ธมฺมา

ธรรมมีอารมณเปนมหัคคตะ
ธรรมมีอารมณเปนอัปปมาณะ

๑๔. หีนติกะ
หีนา ธมฺมา
มชฺฌิมา ธมฺมา
ปณีตา ธมฺมา

ธรรมทราม
ธรรมปานกลาง
ธรรมประณีต
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๑๕. มิจฉัตตติกะ
มิจฺฉตฺตนิยตา ธมฺมา
สมฺมตฺตนิยตา ธมฺมา
อนิยตา ธมฺมา

ธรรมเปนมิจฉาสภาวะและใหผลแนนอน
ธรรมเปนสัมมาสภาวะและใหผลแนนอน
ธรรมใหผลไมแนนอน

๑๖. มัคคารัมมณติกะ
มคฺคารมฺมณา ธมฺมา
มคฺคเหตุกา ธมฺมา
มคฺคาธิปติโน ธมฺมา

ธรรมมีมรรคเปนอารมณ
ธรรมมีเหตุคือมรรค
ธรรมมีมรรคเปนอธิบดี

๑๗. อุปปนนติกะ
อุปฺปนฺนา ธมฺมา
อนุปฺปนฺนา ธมฺมา
อุปฺปาทิโน ธมฺมา

ธรรมเกิดขึ้นแลว
ธรรมยังไมเกิดขึ้น
ธรรมจักเกิดขึ้น

๑๘. อตีตติกะ
อตีตา ธมฺมา
อนาคตา ธมฺมา
ปจฺจุปฺปนฺนา ธมฺมา

ธรรมเปนอดีต
ธรรมเปนอนาคต
ธรรมเปนปจจุบัน

๑๙. อตีตารัมมณติกะ
อตีตารมฺมณา ธมฺมา
อนาคตารมฺมณา ธมฺมา
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ธมฺมา

ธรรมมีอารมณเปนอดีต
ธรรมมีอารมณเปนปจจุบัน
ธรรมมีอารมณเปนปจจุบัน
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๒๐. อัชฌัตตติกะ
อชฺฌตฺตา ธมฺมา
พหิทฺธา ธมฺมา
อชฺฌตฺตพหิทฺธา ธมฺมา

ธรรมเปนภายใน
ธรรมเปนภายนอก
ธรรมเปนทั้งภายในและภายนอ

๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ
อชฺฌตฺตารมฺมณา ธมฺมา
ธรรมมีอารมณเปนภายใน
พหิทฺธารามฺมณา ธมฺมา
ธรรมมีอารมณเปนภายนอก
อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ธมฺมา ธรรมมีอารมณเปนภายในและเปน
ภายนอก

๒๒. สนิทสั สนติกะ
สนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา
อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา ธมฺมา

ธรรมที่เห็นไดและกระทบได
ธรรมที่เห็นไมไดแตกระทบได
ธรรมที่เห็นไมไดและกระทบไมได

ติกมาติกา ๒๒ ติกะ จบ
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อรรถกถาธรรมสังคณี

ชื่อ
อัฏฐสาลินี
อารัมภกถา
กรุณา วิย สตฺเตสุ ปฺายสฺส มเหสิโน
เยฺยธมฺเมสุ สพฺเพสุ ปวตฺติตฺถ ยถารุจึ...
พระสัพพัญุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใด ผูแสวงหาคุณอัน
ใหญ เปนไปทั่วในไญยธรรมทั้งปวงตาม
ความพอพระทัย ดุจพระกรุณาที่ทรงแผไป
ในสัตวทั้งหลาย พระสัมพุทธะพระองคใด
มีพระทัยอันความกรุณานั้นใหอุตสาหะขึน้
ดวยดีในสัตวทั้งหลาย เมือ่ ประทับจําพรรษา
ในดาวดึงสเทวโลก ในคราวที่แสดงยมกปาฏิหาริยเสร็จแลว ไดประทับนั่งบนศิลาอาสน ชื่อวาบัณฑุกัมพล ณ ควงไมปาริชาต
ทรงพระสิริโสภาคย ดุจพระอาทิตยอุทัย
เหนือขุนเขายุคันธร ผูอันหมูแ หงเทพเจาทั้ง
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หมืน่ จักรวาลไดมาแวดลอมนั่งประชุมกัน
สมเด็จพระบรมศาสดาจารยไดทรงทําสันตุสสิตเทพบุตรซึ่งเคยเปนพุทธมารดา ให
เปนประธานแกหมูเทพยเจาทั้งหลาย แลว
ตรัสกถามรรค (ประพันธ) พระอภิธรรมติด
ตอกันไปตลอดพรรษากาล ดวยเดชแหง
พระสัพพัญุตญาณนั้น.
ขาพเจาขอนอมนมัสการพระยุคลบาท
ของพระสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงมีพระสิริ
โสภาคยพระองคนั้น ขอบูชาพระสัทธรรม
และทําอัญชลีตอพระสงฆ ดวยอานุภาพ
แหงการทําความนอบนอมในพระรัตนตรัย
ที่ขา พเจากระทําแลวนี้ ขออันตรายทั้งหลาย
จงเสื่อมสิ้นไปโดยมิไดเหลือ.
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนเทพ
ของเทพ เปนผูนําพิเศษ ผูอันภิกษุชื่อวา
พุทธโฆษะ มีอาจาระและศีลบริสุทธิ์ มี
ปญญาฉลาดหลักแหลม ปราศจากมลทิน
ทูลอาราธนาสักการะโดยเคารพพระองคนั้น
ครัน้ ทรงแสดงอภิธรรมใดแกเทพทั้งหลาย
แลว ก็ไดตรัสบอกแกพระสารีบุตรเถระผู
อุปฏ ฐากพระมเหสีเจา ณ สระอโนดาต
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โดยนัย (แนะนําโดยยอ) อีก พระเถระได
สดับฟงแลวก็มายังพื้นปฐพีบอกแกภิกษุ
ทั้งหลาย พระอภิธรรมนั้นอันพระภิกษุ
ทั้งหลายทรงจําไวแลวดวยประการฉะนี้.
ในคราวทําสังคายนา พระอานนทเถระผูเวเทหมุนี ไดรอยกรองอีกครั้งหนึ่ง
อรรถกถาแหงพระอภิธรรมนั้นวิจิตรไปดวย
นัยตาง ๆ อันบุคคลผูพิจารณาเนือง ๆ ดวย
ญาณอันลึกซึ้งจึงหยั่งลงไดนั้น อันพระเถระ
ทั้งหลายผูมีวสี มีพระมหากัสสปะเปนตน
รอยกรองแลวในเบื้องตนกอน พระเถระ
ทั้งหลายผูแสวงหาคุณอันใหญรอยกรองตาม
แลวแมในภายหลังอีก อนึง่ อรรถกถาแหง
พระอภิธรรมใดที่พระมหินทเถระนํามาสูเกาะ
อันอุดมนี้ เรียบเรียงไวดวยภาษาแหงชาว
เกาะ ขาพเจาจักนําอรรถกถานั้นออกจาก
ภาษาแหงชาวเกาะตัมพปณณิ แลวยกขึน้ สู
ภาษาอันไมมีโทษตามนัยแหงตันติภาษา ไม
ใหเจือปนสับสนดวยลัทธิของนิกายอื่น เมื่อ
แสดงคําวินิจฉัยของภิกษุผอู ยูในมหาวิหาร
จักถือเอาทั้งที่ควรถือเอา จะยังบุคคลผูมี
ปญญาใหยินดีอยู แลวจักประกาศอรรถ
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แมในอรรถกถาที่มาทั้งหลาย ก็เพราะเหตุที่
กรรมฐานทั้งปวง จริยา อภิญญา และ
วิปส สนาทั้งหมดเหลานี้ ขาพเจาประกาศ
ไวในวิสุทธิมรรคแลว ฉะนัน้ จะไมถือเอา
กรรมฐานเปนตนตามแบบแมทั้งหมด จัก
ทําการพรรณนาความตามลําดับบททั้งหลาย
เทานั้น เมื่อขาพเจากลาวอยูซึ่งพระอภิธรรมกถานี้ดวยประการฉะนี้ ขอสาธุชนทั้งหลาย
อยามีจิตฟุงซาน จงตั้งใจสดับฟง เพราะวา
กถานี้หาฟงไดโดยยากแล.
จบอารัมภกถา
นิทานกถา
บรรดาคําเหลานั้น คําวา อภิธรรม ถามวา ชื่อวา อภิธรรม
เพราะอรรถ (ความหมาย) อยางไร ? ตอบวา เพราะอรรถวา เปนธรรม
อันยิ่ง และวิเศษ จริงอยู อภิศัพท ในคําวาอภิธรรมนี้ แสดงถึงเนื้อความ
วายิ่งและวิเศษ เชนในประโยคมีอาทิวา พาฬฺหา เม อาวุโส ทุกฺขา เวทนา
อภิกฺกมนฺติ โน ปฏิกฺกมนฺติ อภิกฺกนฺตวณฺเณน แปลวา ดูกอนอาวุโส
ทุกขเวทนาแรงกลาของขาพเจายอมเจริญยิ่ง ไมลดลงเลย และเหมือนคําเปนตน
วา มีวรรณะงามยิ่ง เพราะฉะนั้น จึงกลาววา เปรียบเหมือนเมื่อฉัตรและ
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ธงเปนอันมากถูกยกขึ้นแลว ฉัตรใดมีประมาณยิ่ง มีวรรณะและสัณฐานอัน
พิเศษกวาฉัตรอื่น ฉัตรนัน้ ชื่อวา อติฉัตร (ฉัตรอันยิ่ง) ธงใดมีประมาณยิ่ง
สมบูรณดวยความวิเศษแหงสีที่ยอมแลวตาง ๆ นัน่ แหละ ธงนั่นเรียกวา อติธโช
(ธงอันยิ่ง) และเปรียบเหมือนเมื่อพวกราชกุมารและพวกเทพรวมประชุมกัน
แลว ราชกุมารใดยิ่งกวาโดยสมบัติ มีชาติ โภคะ ยศ และความเปนใหญ
เปนตน และมีฉวีวรรณวิเศษกวา พระราชกุมารนั้นเรียกวา อติราชกุมาร
(ราชกุมารผูยิ่ง) เทพใดยิ่งกวาดวยอายุ วรรณะ อิสริยะ ยศ และสมบัติเปนตน
และมีฉวีวรรณวิเศษกวา เทพนั้นเรียกวา อติเทพ แมพระพรหมที่มีลักษณะ
เชนนั้น เขาก็เรียกวา อติพรหม (พรหมผูยิ่งใหญ) ฉันใด ธรรมแมนี้
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เรียกวา อภิธรรม เพราะอรรถวาเปนธรรมอันยิ่งและ
วิเศษ.
จริงอยู เพงถึงพระสูตรแลว พระพุทธองคทรงจําแนกขันธ ๕ ไว
โดยเอกเทศ (บางสวน) เทานั้น มิไดทรงจําแนกโดยสิ้นเชิง (นิปปเทส)
แตเพงถึงพระอภิธรรมแลว พระองคทรงจําแนกไวโดยสิ้นเชิงดวยอํานาจแหง
สุตตันตภาชนียนัย อภิธรรมภาชนียนัย และปญหาปุจฉกนัย ถึงอายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘ สัจจะ ๔ อินทรีย ๒๒ และปจจยาการอันแสดงถึงองค ๑๒ ก็ตรัส
ไวโดยสิ้นเชิงเหมือนกัน ที่จริงนัยที่เปนสุตตันตภาชนียในอินทรียวิภังค และ
ปญหาปุจฉกนัยในปจจยาการเทานั้นไมมี จริงอยางนั้น เพงถึงพระสูตรแลว
สติปฎฐาน ๔ พระองคทรงจําแนกไวโดยเอกเทศเหมือนกัน มิไดจําแนกไว
โดยสิ้นเชิง แตเพงถึงพระอภิธรรมแลว ทรงจําแนกไวโดยสิ้นเชิงดวยอํานาจ
แหงนัยแมทั้งสาม แมสัมมัปปธาน อิทธิบาท ๔ สัมโพชฌงค ๗ อริยมรรค
มีองค ๘ ฌาน ๔ อัปปมัญญา ๔ สิกขาบท ๕ ปฏิสัมภิทา ๔ ก็ทรงจําแนก
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ไวโดยสิ้นเชิงดวยอํานาจแหงนัยแมทั้งสามเหมือนกัน ก็ในธรรมเหลานี้ นัยที่
เปนสุตตันตภาชนียในสิกขาบทวิภังคอยางเดียวไมมี ถาเพงถึงพระสูตรแลว
ญาณ พระองคก็ทรงจําแนกไวโดยเอกเทศเหมือนกัน ไมจําแนกโดยสิ้นเชิง
กิเลสทั้งหลายก็เหมือนกัน แตเพงถึงพระอภิธรรมแลว ทรงตั้งมาติกาโดยนัย
มีอาทิวา ญาณวัตถุมีหมวด ๑ เปนตน แลวจําแนกไวโดยสิ้นเชิง กิเลสทั้งหลาย
ก็เหมือนกัน ทรงจําแนกไวโดยนัยมิใชนอย ตั้งแตเปนธรรมหมวด ๑ เปนตน
ก็แตเพงถึงพระสูตร การกําหนดภูมิอื่น ก็ทรงจําแนกไวโดยเอกเทศนั่นแหละ
ไมจําแนกไวโดยสิ้นเชิง เพงถึงพระอภิธรรมแลว ทรงกําหนดภูมิอื่นไวดวย
นัยทั้งสาม และทรงบัญญัติไวโดยสิ้นเชิง ชื่อวา อภิธรรม เพราะอรรถวา
เปนธรรมยิ่งและวิเศษดวยประการฉะนี้.
วาโดยปกรณ ๗
วาโดยการกําหนดปกรณ พระอภิธรรมนี้ทรงตั้งไวดวยอํานาจปกรณ
๗ คือ
๑. ธรรมสังคณีปกรณ
๒. วิภังคปกรณ
๓. ธาตุกถาปกรณ
๔. ปุคคลบัญญัติปกรณ
๕. กถาวัตถุปกรณ
๖. ยมกปกรณ
๗. ปฏฐานปกรณ
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นี้เปนกถาที่เหมือนกันของอาจารยทั้งหลายในอรรถกถานี้ สวนอาจารย
วิตัณฑวาที (ผูคาน) กลาววา เพราะเหตุไรจึงถือเอากถาวัตถุดวย กถาวัตถุนั้น
พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระตั้งไวเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาปรินิพพานแลว ๒๑๘
ป มิใชหรือ ? ฉะนั้น ขอใหตัดเอากถาวัตถุนั้นออก เพราะเปนสาวกภาษิต
ดังนี้.
สกวาที ถามวา ก็ปกรณ ๖ จะเปนพระอภิธรรมไดหรือ ?
ปรวาที ตอบวา ขาพเจามิไดกลาวอยางนั้น.
ส. ถามวา ถาอยางนั้นทานกลาวอยางไร ?
ส. ตอบวา ขาพเจากลาววา ปกรณ ๗ ชื่อวา อภิธรรม.
ส. ถามวา ทานเอาปกรณไหนมาเปนปกรณที่ ๗ ?
ป. ตอบวา ปกรณชื่อวามหาธรรมหทัยมีอยู รวมกับปกรณ ๖
ก็เปน ๗ ปกรณ.
ส. กลาววา ในมหาธรรมหทัยปกรณไมมีอะไรที่ไมเคยกลาว
มาแลว (คือไมมีอะไรใหม) และปญหาวาระที่เหลือก็มีเล็กนอย เพราะฉะนั้น
จึงเปน ๗ พรอมดวยกถาวัตถุ มิใชเปน ๗ ทั้งกถาวัตถุ เปน ๗ ทั้งปกรณที่
ชื่อวามหาธาตุกถา ในมหาธรรมหทัยปกรณ มีปญหาวาระที่เหลืออยูเล็กนอย
เทานั้น ทัง้ ในมหาธาตุกถาก็ไมมีอะไรใหมเลย มีตันติคือแบบแผนแหงคํา
เพียงเล็กนอยเทานั้นเหลืออยู จึงรวมเปน ๗ ดวยกถาวัตถุนั้น.
ความเปนมาของกถาวัตถุ
จริงอยู พระสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อทรงแสดงซึ่งปกรณแหงอภิธรรม ๗
(สัตตัปปกรณ) มาโดยลําดับ พอถึงกถาวัตถุ ก็ทรงตั้งมาติกา (แมบท) แหง
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บาลีมีประมาณภาณวาระหนึ่งซึ่งยังไมเต็มในกถามรรคทั้งปวง ทรงทําใหพอ
เหมาะแกการประกอบวาทะที่เปนประธานไว ๘ ขอ (อัฏฐมุขา วาทยุตติ) ดวย
อํานาจปญจกะทั้ง ๒ (คืออนุโลมปญจกะและปจจนิกปญจกะ) ในปุคคลวาทะ
จนถึงปญหา ๔ ขอเปนตนกอน.
ก็แบบแผนนี้นั้น พระศาสดาทรงอาศัยวาทะที่หนึ่งทรงแสดงนิคคหะ
ที่หนึ่ง ทรงอาศัยวาทะที่สองทรงแสดงนิคคหะที่สอง. . . ฯลฯ ทรงอาศัยวาทะ
ที่ ๘ ทรงแสดงนิคคหะที่ ๘ คือ ทรงตั้งมาติกาไวอยางนี้วา
สกวาที ทานหยั่งเห็นบุคคลไดดวยอรรถอันเปนจริง (สัจฉิกัตถะ)
และอรรถอันยิ่ง (ปรมัตถะ) หรือ ?
ปรวาที ถูกแลว.
ส. สภาวะใดมีอรรถอันเปนจริง มีอรรถอันยิ่ง ทานหยั่งเห็น
บุคคลนั้นไดดวยอรรถอันเปนจริงและอรรถอันยิ่งนั้นหรือ ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ...
ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลไดดวยอรรถอันเปนจริงและอรรถ
อันยิ่งหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. สภาวะใดมีอรรถอันเปนจริง มีอรรถอันยิ่ง ทานไมหยั่ง
เห็นบุคคลนั้นดวยอรรถอันเปนจริงและอรรถอันยิ่งนั้นหรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม (การทําตอบ)...
ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลไดในที่ (สรีระ) ทั้งปวง...
ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลไดในที่ทั้งปวง...
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ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลไดในกาลทั้งปวง...
ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลไดในกาลทั้งปวง...
ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลไดในสภาวธรรม (ขันธาทิ) ทั้งปวง ...
ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลไดในสภาวธรรมทั้งปวงหรือ ?
ส. ถูกแลว.
ป. สภาวะใดมีอรรถอันเปนจริง มีอรรถอันยิ่ง ทานไมหยั่งเห็น
บุคคลนั้นดวยอรรถอันเปนจริงและอรรถอันยิ่งนั้นหรือ ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น.
ป. ทานจงรับรูนิคคหะ...
พึงทราบการตั้งมาติกาในพระบาลีทั้งปวงโดยนัยนี้ ก็เมื่อทรงตั้งมาติกา
นี้นั้น ทรงเห็นเหตุนี้แหละจึงทรงตั้งไว.
พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา เมื่อเราปรินิพพานลวงไป ๒๑๘ ป
พระเถระชื่อวาโมคคัลลีปุตตติสสะ จะนั่งในทามกลางภิกษุหนึ่งพัน ประมวล
พระสูตรมาพันหนึ่ง คือ พระสูตร ๕๐๐ สูตรในฝายสกวาที พระสูตร ๕๐๐
สูตรในฝายปรวาที แลวจักจําแนกกถาวัตถุปกรณประมาณเทากันทีฆนิกาย
แมพระโมคคัลลีปุตตติสสเถระ เมื่อจะแสดงปกรณนี้ มิไดแสดงดวยญาณของ
ตน แตแสดงตามมาติกาที่ตั้งไวโดยนัยที่พระศาสดาประทาน ดังนั้น ปกรณนี้
ทั้งสิ้นจึงชื่อวาพุทธภาษิตเหมือนกัน เพราะพระเถระแสดงตามมาติกาที่ตั้งไว
โดยนัยที่พระศาสดาประทาน เหมือนมธุปณฑิกสูตรเปนตน.
จริงอยู มธุปณฑิกสูตร * พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งมาติกาไววา
ดูกอนภิกษุ สวนแหงสัญญาเครื่องเนิ่นชายอมครอบงําบุรุษ เพราะเหตุใด ?
ถาวาการที่บุคคลจะเพลิดเพลิน ยึดถือ กล้ํากลืน ไมมีในเหตุนี้ อันนี้แหละ
* ม. มู. ๑๒. ๒๔๕/๒๒๒
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เปนที่สุดแหงราคานุสัยทั้งหลาย ดังนี้เปนตน แลวเสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสู
พระวิหาร.
ภิกษุทั้งหลายผูรับพระธรรมเทศนาเขาไปหาพระมหากัจจายนเถระแลว
ถามเนื้อความแหงมาติกาที่พระศาสดาทรงตั้งไวแลว พระเถระไมกลาววิสัชนา
สักวาคําถูกถามเทานั้น เพื่อจะแสดงความนอบนอมตอพระทศพล จึงนําการ
เปรียบเทียบเชนกับแกนไมมาแสดงวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบ
เหมือนบุรุษผูมีความตองการดวยแกนไม ยอมแสวงหาแกนไมเปนตน แลว
ชมเชยพระศาสดาวา พระผูมีพระภาคเจาเปรียบเหมือนตนไมมีแกน พระสาวก
เชนกับกิ่งไมและใบไม ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาพระองค
นั้นทรงรูสิ่งที่ควรรู ทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็น เปนผูมีจักษุ มีพระญาณ มีธรรม
เปนพรหม เปนผูเผยแผ เปนผูประกาศ เปนผูขยายเนื้อความ เปนผูประทานอมตธรรม เปนเจาของธรรม เปนพระตถาคต ดังนี้ พระเถระทั้งหลาย
วิงวอนแลวบอย ๆ จึงจําแนกเนื้อความมาติกาตามที่พระศาสดาทรงตั้งไว ดวย
ประสงคอันนี้วา " ก็เมื่อทานทั้งหลายปรารถนาก็พึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาโดยตรง แลวทูลถามเนื้อความนี้ ถาเทียบเคียงเขากันไดกับพระสัพพัญุต.
ญาณก็พึงถือเอา ถาเทียบเคียงกันไมไดก็อยาถือเอา " ดังนี้ เเลวกลาววา
" พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณประการใด ทานทั้งหลายพึงทรงจําขอนั้น
ไวเถิด " แลวสงภิกษุเหลานั้นไป.
พวกภิกษุเหลานั้นเขาไปเฝาพระศาสดาแลวทูลถามเนื้อความนั้น
พระศาสดาไมตรัสวา กัจจายนะกลาวไมดี แตทรงนอมพระศอไปราวกะทรงยก
พระสุวรรณภิงคาร (หมอน้ําเย็นทองคํา) ขึ้น (สรงสนานพระเถระ) เมื่อจะยัง
อรรถนั้นใหบริบูรณดวยพระโอษฐอันมีสิริดุจดอกบัว (สตบัตร) ซึ่งกําลัง
แยมบานอยางดี จึงทรงเปลงพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม ประทานสาธุการแก
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พระเถระวา " สาธุ สาธุ " ดังนี้ แลวตรัสวา " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหากัจจายนะ
เปนบัณฑิต มหากัจจายนะเปนผูมีปญญามาก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถึงพวก
เธอพึงถามเนื้อความนี้กะเรา แมเราก็พึงพยากรณเนื้อความนั้นเหมือนกับ
มหากัจจายนะนั่นแหละ " ดังนี้ จําเดิมแตกาลที่พระศาสดาทรงอนุโมทนาแลว
อยางนี้ พระสุตตันตะทั้งสิ้นชื่อวาเปนพุทธภาษิต แมพระสูตรที่พระอานนทเถระ
เปนตนใหพิสดารแลว ก็นัยนี้เหมือนกัน พระสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อทรงแสดง
ปกรณอภิธรรม ๗ พอถึงกถาวัตถุ จึงทรงตั้งมาติกาไวโดยนัยที่กลาวแลว อนึ่ง
เมื่อทรงหยุด ไดทรงเห็นเหตุนี้วา
" เมื่อเราปรินิพพานลวงแลว ๒๑๘ ภิกษุชอื่ วาโมคคัลลีปุตตติสสเถระ
นั่งในทามกลางภิกษุหนึ่งพันรูป แลวจักประมวลพระสูตรหนึ่งพันสูตร คือ
ในสกวาทะหารอยสูตร ในปรวาทะหารอยสูตร แลวจําแนกกถาวัตถุปกรณ
มีประมาณเทาทีฆนิกาย " ดังนี้ แมพระโมคคัลลีปุตตติสสเถระเมื่อจะแสดง
ปกรณนี้ก็ไมแสดงดวยความรูของตน แตแสดงตามมาติกาที่ตั้งไวโดยนัยที่
พระศาสดาประทาน เพราะฉะนั้น ปกรณนี้ทั้งหมดจึงชื่อวาเปนพุทธภาษิต
โดยแท เพราะพระเถระแสดงตามมาติกาที่ตั้งไว โดยนัยที่พระศาสดาประทาน
แลว ปกรณทั้ง ๗ รวมทัง้ กถาวัตถุจึงชื่อวา " อภิธรรม " ดวยประการฉะนี้.
ธรรมสังคณี
บรรดาปกรณทั้งเจ็ดนั้น ในปกรณธรรมสังคณีมีวิภัตติ (คือการจําแนก)
ไว ๔ คือ
จิตตวิภัตติ (การจําแนกจิต)
รูปวิภัตติ (การจําแนกรูป)
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นิกเขปราสิ (การจําแนกกองธรรมที่ตั้งไว)
อัตถุทธาระ (การยกอรรถขึ้นแสดง).
วาดวยจิตตวิภัตติ
บรรดาการจําแนกธรรมทั้ง ๔ เหลานั้น ธรรมนี้คือ
๑. กามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง
๒. อกุศลจิต
๑๒ ดวง
๓. กุศลวิปากจิต
๑๖ ดวง
๔. อกุศลวิปากจิต
๗ ดวง
๕. กิริยาจิต
๑๑ ดวง
๖. รูปาวจรกุศลจิต
๕ ดวง
๗. รูปาวจรวิปากจิต ๕ ดวง
๘. รูปาวจรกิรยิ าจิต ๕ ดวง
๙. อรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวง
๑๐. อรูปาวจรวิปากจิต ๔ ดวง
๑๑. อรูปาวจรกิริยาจิต ๔ ดวง
๑๒. โลกุตรกุศลจิต
๔ ดวง
๑๓. โลกุตรวิปากจิต
๔ ดวง
รวมจิต ๘๙ ดวงตามที่กลาวมานี้ ชื่อวา จิตตวิภัตติ แมคําวา
จิตตุปปาทกัณฑ ดังนี้ ก็เปนชื่อของจิตตวิภัตตินี้เหมือนกัน ก็จิตนั้นวาโดย
ทางแหงคําพูดมีเกิน ๖ ภาณวาร แตเมื่อใหพิสดารก็ไมมีที่สุด ไมมีประมาณ.
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วาดวยรูปวิภัตติ
ในลําดับตอจากจิตนั้น ชื่อวา รูปวิภัตติ พระผูมีพระภาคเจาทรง
ตั้งมาติกาไวโดยนัยมีอาทิวา "ธรรมหมวดหนึ่ง ธรรมหมวดสอง" แลวทรง
จําแนกแสดงโดยพิสดาร แมคําวา รูปกัณฑ ดังนี้ ก็เปนชื่อของรูปวิภัตตินั้น
นั่นแหละ รูปกัณฑนั้น วาโดยทางแหงคําพูด มีเกิน ๒ ภาณวาร แตเมื่อให
พิสดาร ก็ไมมีที่สุด ไมมีประมาณ.
วาดวยนิกเขปราสิ
ในลําดับตอจากรูปกัณฑนั้น ชือ่ วา นิกเขปราสิ พระผูมพี ระภาคเจา
ทรงยกขึ้นแสดงโดยมูลเปนตนอยางนี้ คือ โดยมูล โดยขันธ โดยทวาร
โดยภูมิ โดยอรรถ โดยธรรม โดยนาม โดยเพศ.
มูลโต ขนฺธโต จาป
ทฺวารโต จาป ภูมิโต
อตฺถโต ธมฺมโต จาป นามโต จาป ลิงฺคโต
นิกขฺ ิปตฺวา เทสิตตฺตา นิกฺเขโปติ ปวุจฺจติ.
ที่เรียกวา นิกเขปะ ดังนี้ เพราะ
ความที่พระองคทรงยกขึ้นแสดง โดยมูลบาง
โดยอรรถบาง โดยธรรมบาง โดยนามบาง
โดยอรรถบาง โดยธรรมบาง โดยนามบาง
โดยเพศบาง.
แมคําวา นิกเขปกัณฑ ดังนี้ ก็เปนชื่อของนิกเขปราสินั่นแหละ
นิกเขปกัณฑนั้น วาโดยทางแหงวาจาก็มีประมาณ ๓ ภาณวาร เมื่อใหพสิ ดาร
ยอมไมมีที่สุด ไมมีประมาณ.

วาดวยอัตถุทธาระ
ก็ในลําดับตอจากนิกเขปราสินั้น ชื่อวา อรรถกถากัณฑ เปนคําที่
ยกเนื้อความพุทธพจน คือพระไตรปฎกขึ้นแสดงตั้งแตสรณทุกะ ภิกษุทั้งหลาย

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 20

ผูเรียนมหาปกรณไมกําหนดถึงจํานวนในมหาปกรณ แตยอมรวมจํานวนไว
มหาปกรณนั้น วาโดยทางแหงถอยคํามีประมาณ ๒ ภาณวาร แตเมื่อใหพิสดาร
ก็ไมมีที่สุด ไมมีประมาณ ธรรมสังคณีปกรณทั้งสิ้นยอมมีดวยประการฉะนี้
ธรรมสังคณีปกรณนั้น วาโดยทางถอยคํามีเกิน ๑๓ ภาณวาร แตเมื่อใหพิสดาร
ก็ไมมีที่สุด ไมมีประมาณ.
ธรรมสังคณีปกรณ คือ จิตตวิภัตติ
รูปวิภัตติ นิกเขปะ และอรรถโชตนา
(อธิบายอรรถ) นี้ มีอรรถลึกซึ้ง ละเอียด
แมฐานะนี้ พระองคก็ทรงแสดงแลวดวย
ประการฉะนี้.
วิภังคปกรณ
ในลําดับตอจากธรรมสังคณีปกรณนั้น ชื่อวา วิภังคปกรณ วิภังคปกรณนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงจําแนกธรรม ๑๘ อยาง คือ
๑. ขันธวิภังค
๒. อายตนวิภังค
๓. ธาตุวิภังค
๔. สัจจวิภังค
๕. อินทรียวิภังค
๖. ปจจยาการวิภังค
๗. สติปฏฐานวิภังค
๘. สัมมัปปธานวิภังค
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๙. อิทธิปาทวิภังค
๑๐. โพชฌงควิภังค
๑๑. มัคควิภังค
๑๒. ฌานวิภังค
๑๓. อัปปมัญญาวิภังค
๑๔. สิกขาปทวิภังค
๑๕. ปฏิสนั ภิทาวิภังค
๑๖. ญาณวิภังค
๑๗. ขุททกวัตถุวิภังค
๑๘. ธรรมหทยวิภังค
บรรดาวิภังคเหลานั้น ขันธวิภังคจําแนกออกเปน ๓ อยาง คือ ดวย
อํานาจแหงสุตตันตภาชนีย อภิธรรมภาชนีย และปญหาปุจฉกะ ขันธวิภังคนั้น
วาโดยทางแหงถอยคํามีประมาณ ๕ ภาณวาร แตเมื่อใหพิสดารก็ไมมีที่สิ้นสุด
ไมมีประมาณ แมอายตนวิภังคเปนตน เบื้องหนาแตนี้ทานก็จําแนกโดยนัยทั้ง
๓ เหลานั้นเหมือนกัน บรรดาวิภังคเหลานั้น อายตนวิภังค วาโดยทางแหง
ถอยคํามีเกิน ๑ ภาณวาร ธาตุวิภังคมีประมาณ ๒ ภาณวาร สัจจวิภังคก็
ประมาณ ๒ ภาณวารเหมือนกัน ในอินทรียวิภังคไมมีสุตตันตภาชนีย ก็
อินทรียวิภังคนั้น วาโดยทางแหงถอยคํามีประมาณเกินหนึ่งภาณวาร ปจจยาการวิภังคมีประมาณ ๖ ภาณวาร แตไมมีปญหาปุจฉกะ สติปฏฐานวิภังคมีประมาณ
เกินหนึ่งภาณวาร สัมมัปปธาน... อิทธิบาท... โพชฌงค... และมรรควิภังค และอยางมีเกินหนึ่งภาณวาร ฌานวิภังคมีประมาณ ๒ ภาณวาร
อัปปมัญญาวิภังคมีประมาณเกินหนึ่งภาณวาร ในสิกขาปทวิภังคไมมีบท
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สุตตันตภาชนีย แตสิกขาบทวิภังคนั้น วาโดยทางแหงถอยคํามีประมาณหนึ่ง
ภาณวาร ปฏิสัมภิทาวิภังคก็มีประมาณเกินหนึ่งภาณวาร ญาณวิภังคจําแนก
ออก ๑๐ อยาง แตญาณวิภังคนั้น เมื่อวาโดยทางแหงถอยคํามีประมาณ ๓
ภาณวาร แมขุททกวัตถุวิภังคก็จําแนกไว ๑๐ อยาง แตวาโดยทางแหงถอยคํา
มีประมาณ ๓ ภาณวาร ธรรมหทยวิภังคจําแนกไว ๓ อยาง วาดวยทางแหง
ถอยคํามีประมาณเกิน ๒ ภาณวาร วิภังคแมทั้งหมด เมื่อใหพิสดารก็ไมมีที่สุด
ไมมีประมาณ ปกรณชื่อวา วิภังคปกรณนี้ เมื่อวาโดยทางแหงถอยคํามีประมาณ
๓๕ ภาณวาร แตเมื่อใหพิสดารยอมไมมีที่สุด ไมมีประมาณดวยประการฉะนี้.
ธาตุกถาปกรณ
ในลําดับตอจากวิภังคปกรณนั้น ชื่อวา ธาตุกถาปกรณ ทรง
จําแนก ๑๔ อยาง คือ
๑. สงฺคโห อสงฺคโห - ธรรมสงเคราะหได ธรรม
สงคเคราะหไมได
๒. สงฺคหิเตน อสงฺคหิต - ธรรมที่สงเคราะหไมได ดวย
ธรรมที่สงเคราะหได
๓. อสงฺคหิเตน สงฺคหต - ธรรมที่สงเคราะหได ดวยธรรม
ที่สงเคราะหไมได
๔. สงฺคหิเตน สงฺคหิต - ธรรมที่สงเคราะหได ดวยธรรม
ที่สงเคราะหได
๕. อสงฺคหิเตน อสงฺคหิต - ธรรมที่สงเคราะหไมได ดวย
ธรรมที่สงเคราะหไมได
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๖. สมฺปโยโค วิปฺปโยโค - ธรรมที่ประกอบกัน ธรรมที่ไม
ประกอบกัน
๗. สมปยุตฺเตน วิปฺปยุตฺต - ธรรมที่วิปปยุตกันได ดวยธรรม
ที่สัมปยุตกัน
๘. วิปปฺ ยุตฺเตน สมปยุตฺต - ธรรมที่สัมปยุตกันได ดวยธรรม
ที่วิปปยุตกัน
๙. สมฺปยุตฺเตน สมฺปยุตตฺ  - ธรรมที่สัมปยุตกันไดดวยธรรม
ที่สัมปยุตกัน
๑๐. วิปฺปยุตฺเตน วิปฺปยุตฺต - ธรรมที่วิปปยุตกันได ดวย
ธรรมที่วิปปยุตกัน
๑๑. สงฺคหิเตน สมฺปยุตฺต
วิปฺปยุตฺต
- ธรรมที่สัมปยุตกันได ธรรมที่
วิปปยุตกันได ดวยธรรมที่
สงเคราะหกัน
๑๒. สมฺปยุตฺเตน สงฺคหิต
อสงฺคหิต
- ธรรมที่สงเคราะหกันได ธรรม
ที่สงเคราะหกันไมได ดวยธรรม
ที่สัมปยุตกัน
๑๓. อสงฺคหิเตน สมฺปยุตฺต
วิปฺปยุตฺต
- ธรรมที่สัมปยุตกัน ธรรมที่
วิปปยุตกันได ดวยธรรมที่
สงเคราะหกันไมได
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๑๔. วิปฺปยุตฺเตน สงฺคหิต
อสงฺคหิต
- ธรรมที่สงเคราะหกันได ธรรม
ทีส่ งเคราะหกันไมได ดวยธรรม
ทีว่ ิปปยุตกัน.
ธาตุกถาปกรณนั้น วาโดยทางแหงถอยคํามีประมาณเกิน ๖ ภาณวาร
แตเมื่อใหพิสดารยอมไมมีที่สุด ไมมีประมาณ.
ปุคคลบัญญัติปกรณ
ในลําดับตอจากธาตุกถาปกรณนนั้ ชื่อวา ปุคคลบัญญัติ บุคคล
บัญญัตินั้นจําแนกไว ๖ อยาง คือ
๑. ขันธบัญญัติ
๒. อายตนบัญญัติ
๓. ธาตุบัญญัติ
๔. สัจจบัญญัติ
๕. อินทริยบัญญัติ
๖. ปุคคลบัญญัติ
ปุคคลบัญญัตินั้น วาโดยทางแหงถอยคํา มีเกิน ๕ ภาณวาร แตเมื่อ
ใหพิสดารก็ยอมไมมีที่สุด ไมมีประมาณเหมือนกัน.
กถาวัตถุปกรณ
ในลําดับตอจากปุคคลบัญญัติปกรณ ชื่อวา กถาวัตถุปกรณ กถาวัตถุปกรณนั้น ประมวลจําแนกไวหนึ่งพันสูตร คือ ในสกวาทะ (ลัทธิของตน)
๕๐๐ สูตร ในปรวาทะ (ลัทธิอื่น) ๕๐๐ สูตร กถาวัตถุปกรณนั้น วาโดย

ทางแหงถอยคํา มีประมาณเทาทีฆนิกายหนึ่ง โดยนัยที่ยกขึ้นสูสังคีติ ไมถอื เอา
คําที่เขียนไวในโกฏฐาสในบัดนี้ แตเมื่อใหพิสดารยอมไมมีที่สุด ไมมีประมาณ.
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ยมกปกรณ
ในลําดับตอจากกถาวัตถุปกรณนั้น ชื่อวา ยมกปกรณ ทรงจําแนก
ไว ๑๐ อยาง คือ
๑. มูลยมก
๒. ขันธยมก
๓. อายตนยมก
๔. ธาตุยมก
๕. สัจจยมก
๖. สังขารยมก
๗. อนุสสยยมก
๘. จิตตยมก
๙. ธรรมยมก
๑๐. อินทริยยมก
ยมกปกรณนั้น วาโดยทางแหงถอยคํา มีประมาณ ๑๒๐ ภาณวาร
เมื่อวาโดยพิสดาร ยอมไมมีที่สุด ไมมีประมาณ.
มหาปกรณ
ในลําดับแหงยมกปกรณนั้น ชื่อวา มหาปกรณ แมคําวา ปฏฐาน
ดังนี้ ก็เปนชื่อของมหาปกรณนั้นนั่นแหละ มหาปกรณนั้น เบือ้ งตนทรง
จําแนกไว ๒๔ อยาง ดวยอํานาจแหงปจจัย คือ
๑. เหตุปจจัย
(เหตุเปนปจจัย)
๒. อารัมมณปจจัย (อารมณเปนปจจัย)
๓. อธิปติปจ จัย
(อธิบดีเปนปจจัย)
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๔. อนันตรปจจัย
๕. สมนันตรปจจัย
๖. สหชาตปจจัย
๗. อัญญมัญญปจจัย
๘. นิสสยปจจัย
๙. อุปนิสสยปจจัย
๑๐. ปุเรชาตปจจัย
๑๑. ปจฉาชาตปจจัย
๑๒. อาเสวนปจจัย
๑๓. กัมมปจจัย
๑๔. วิปากปจจัย
๑๕. อาหารปจจัย
๑๖. อินทริยปจจัย
๑๗. ฌานปจจัย
๑๘. มัคคปจจัย
๑๙. สัมปยุตตปจจัย
๒๐. วิปปยุตปจจัย
๒๑. อัตถิปจจัย
๒๒. นัตถิปจจัย
๒๓. วิคตปจจัย
๒๔. อวิคตปจจัย

(อนันตรธรรมเปนปจจัย)
(สมนันตรธรรมเปนปจจัย)
(สหชาตธรรมเปนปจจัย)
(อัญญมัญญธรรมเปนปจจัย)
(นิสสยธรรมเปนปจจัย)
(อุปนิสสยธรรมเปนปจจัย)
(ปุเรชาตธรรมเปนปจจัย)
(ปจฉาชาตธรรมเปนปจจัย)
(อาเสวนธรรมเปนปจจัย)
(กรรมเปนปจจัย)
(วิบากเปนปจจัย)
(อาหารเปนปจจัย)
(อินทรียเปนปจจัย)
(ฌานเปนปจจัย)
(มรรคเปนปจจัย)
(สัมปยุตธรรมเปนปจจัย)
(วิปยุตธรรมเปนปจจัย)
(อัตถิธรรมเปนปจจัย)
(นัตถิธรรมเปนปจจัย)
(วิคตธรรมเปนปจจัย)
(อวิคตธรรมเปนปจจัย)
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ก็ในฐานะนี้ พึงประมวลมาซึ่งปฏฐาน จริงอยู ติกะ ๒๒ มีกุศลติกะ
เปนตน ทุกะ ๑๐๐ เหลานี้ คือ เหตุธมฺมา น เหตุธมฺมา... ฯลฯ...
สรณาธฺมมา อสรณาธมฺมา ทุกะแมอื่นอีก ชื่อวา สุตตันตทุกะ ๔๒ คือ
วิชฺชาภาคิโน ธมฺมา อวิชฺชาภาคิโน ธมฺมา... ฯลฯ ... ขเย าณ
อนุปฺปาเท าณ.
บรรดาติกะและทุกะเหลานั้น ธรรมนี้คือ ติกะ ๒๒ ทุกะ ๑๐๐ ชื่อวา
มาติกาแหงปกรณทั้ง ๗ เปนพุทธพจนอันพระชินเจาตรัสภาษิตไว คือเปน
ธรรมอันพระพุทธเจาผูมีพระสัพพัญุตญาณแสดงแลว.
มีคําถามสอดมาวา เมื่อเปนเชนนั้น ทุกะ ๔๒ อื่นอีกมาจากไหน ?
ใครตั้งไว ? ใครเปนผูแสดง ?
ตอบวา มาจากพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร พระธรรมเสนาบดีนั้น
ตั้งไว พระธรรมเสนาบดีนั้นแสดงไว
ก็พระเถระเมื่อตั้งธรรมเหลานี้ หาไดตั้งไวโดยการยกขึ้นแสดงเอง คือ
ดวยปรีชาญาณของตนไม แตพระเถระไดประมวลเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งดวยทสุตตรสูตรในสังคีติ มีเอกนิบาตเปนตนตั้งไวเพื่อพระเถระผูชํานาญอภิธรรม ผูถึง
พระสูตรแลวจะไมลําบาก
ก็ทุกะเหลานั้น จําแนกใหถึงที่สุดไวนิกเขปกัณฑหนึ่ง ในฐานะที่เหลือ
ทานจําแนกอภิธรรมไวจนถึงสรณทุกะ จริงอยู พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง
ธรรมชื่อติกปฏฐาน เพราะอาศัยติกะ ๒๒ ในอนุโลมปฏฐาน ทรงแสดงธรรม
ชื่อวาทุกปฏฐานเพราะอาศัยทุกะ ๑๐๐ ที่สําเร็จแลว เบื้องหนาแตนี้ก็ถือเอา
ติกะ ๒๒ รวมทุกะ ๑๐๐ แสดงธรรมชื่อวา ทุกติกปฏฐาน จากนั้นก็ถือเอาทุกะ
๑๐๐ รวมในติกะ ๒๒ แสดงธรรมชือ่ วา ติกทุกปฏฐาน แตนั้นทรงรวมติกะ
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ทั้งหลายเขาในติกะทั้งหลายนั่นแหละ แสดงธรรมชื่อวา ติกติกปฏฐาน และ
ทรงรวมทุกะทั้งหลายเขาในทุกะทั้งหลายเหลานั้นนั่นแหละ แสดงธรรมชื่อวา
ทุกทุกปฏฐาน (พระบาลีวา)
ติกฺจ ปฏานวร ทุกุตฺตม
ทุกติกฺเจว ติกทุกฺจ
ติกติกฺเจว ทุกทุกฺจ
ฉ อนุโลมมฺหิ นยา สุคมฺภีรา.
นัยทั้ง ๖ อันสขุมลึกซึง้ ในธรรม
อนุโลม อยางนี้ คือ
ติกปฏฐานอันประเสริฐ ๑ ทุกปฏฐานอันสูงสุด ๑
ทุกติกปฏฐาน ๑
ติกทุกปฏฐาน ๑
ติกติกปฏฐาน ๑
ทุกทุกปฏฐาน ๑.
แมในธรรมปจจนียปฏฐาน ก็ชื่อวา ติกปฏฐาน เพราะอาศัยติกะ
๒๒ ชื่อวาทุกปฏฐาน เพราะอาศัยทุกะ ๑๐๐ ชื่อวาทุกติกปฏฐาน เพราะรวม
ติกะ ๒๒ เขาในทุกะ ๑๐๐ ชื่อวาติกทุกปฏฐาน เพราะรวมทุกะ ๑๐๐ เขาใน
ติกะ ๒๒ ชือ่ วาติกติกปฏฐาน เพราะรวมติกะทั้งหลายเขาในติกะทั้งหลาย
นั่นแหละ ชื่อวาทุกทุกปฏฐาน เพราะรวมทุกะทั้งหลายเขาในทุกะทั้งหลาย
ดังนี้.
แมในปจจนียปฏฐานก็ทรงแสดงปฏฐานโดยนัยทั้ง ๖ เพราะเหตุนั้น
พระสังคีติการกมหาเถระ จึงกลาวไววา
นัยทั้ง ๖ อันสุขุม ลึกซึ้งในธรรม
ปจจนิยะ คือ
ติกปฏฐานอันประเสริฐ ๑
ฯลฯ
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ทุกทุกปฏฐาน ๑.
ในลําดับตอจากนั้นก็ทรงแสดงแมในธรรมปจจนียานุโลมโดยนัยทัง้ ๖
เหลานี้เหมือนกัน เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวไววา
นัยทั้ง ๖ อันสุขุม ลึกซึ้งในธรรม
ปจจยานียานุโลม คือ
ติกปฏฐานอันประเสริฐ ๑
ฯลฯ
ทุกทุกปฏฐาน ๑.
วาดวยสมันตปฏฐาน ๒๔
ปฏฐานที่ประชุมสมันตปฏฐาน ๒๔ เหลานี้ คือ ปฏฐาน ๖ ใน
ธรรมอันโลม ปฏฐาน ๖ ในธรรมปฏิโลม ปฏฐาน ๖ ในธรรมอนุโลมปจจนียปฏฐาน ๖ ในธรรมปจจนิยานุโลม ชื่อวา มหาปกรณ (ปกรณใหญ).
วาดวยการเปรียบกับสาคร
บัดนี้ เพื่อการรูแจงถึงความที่พระอภิธรรมนี้เปนธรรมลึกซึ้ง พึง
ทราบสาคร (ทะเล) ๔ คือ
๑. สังสารสาคร (สาคร คือ สงสาร)
๒. ชลสาคร
(สาคร คือ น้ํามหาสมุทร)
๓. นยสาคร
(สาคร คือ นัย)
๔. ญาณสาคร (สาคร คือ พระญาณ)
บรรดาสาครทั้ง ๔ นั้น ชื่อวา สังสารสาคร คือ สังสารวัฏที่ทาน

กลาวไวอยางนี้วา
ขนฺธานฺจ ปฏิปาฏิ
อพฺโภจฺฉินฺน วตฺตมานา

ธาตุอายตนานฺจ
สสาโรติ ปวุจฺจติ
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ลําดับแหงขันธ ธาตุ และอายตนะ
ซึ่งกําลังเปนไปไมขาดสาย ทานเรียกวา
สงสาร
นี้ชื่อวา สังสารสาคร. สังสารสาครนี้นั้น เพราะเหตุที่เงื่อนเบื้องตนของความ
เกิดขึ้นแหงสัตวเหลานี้ยอมไมปรากฏ คือไมมีกําหนดวา สัตวทั้งหลายเกิดขึ้น
มาแลวในที่สุดเพียงรอยปเทานั้น เพียงพันปเทานั้น เพียงแสนปเทานั้น เพียง
รอยกัปเทานั้น เพียงพันกัปเทานั้น เพียงแสนกัปเทานั้น ในกาลกอนแตนี้
มิไดมีเลย ดังนี้ หรือวา สัตวทั้งหลายเกิดขึ้นแลวในกาลแหงพระราชาพระนามโนน ในกาลแหงพระพุทธเจาพระนามโนน ในกาลกอนแตนั้นไมมีเลย ดังนี้
แตวา มีโดยนัยนี้วา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เงื่อนเบื้องตนแหงอวิชชาไมปรากฏ
ในกาลกอนแตอวิชชาไมมี แตภายหลังจึงมี ดังนี้.* การกําหนดเงื่อนมีใน
เบื้องตนและที่สุดที่บุคคลรูไมไดนี้ ชือ่ วา สังสารสาคร.
มหาสมุทร พึงทราบวา ชื่อ ชลสาคร มหาสมุทรนั้นลึก ๘๔,๐๐๐
โยชน ขึ้นชื่อวา การประมาณน้ําในมหาสมุทรนั้นวามีเทานี้ คือ มีน้ํารอยอาฬหกะ
พันอาฬหกะ หรือแสนอาฬหกะไมไดเลย โดยทีแ่ ทหวงมหาสมุทรนั้น ยอม
ปรากฏวา ใคร ๆ พึงนับไมได พึงประมาณไมได ยอมถึงการนับวาเปน
หวงน้ําใหญโดยแท นีช้ อื่ วา ชลสาคร.
นัยสาคร เปนไฉน ? นัยสาครไดแกพระพุทธพจน คือ พระไตรปฎก ปติโสมนัสอันไมมีที่สุด ยอมเกิดแกบุคคลทั้งหลายผูถึงพรอมดวย
ศรัทธา มีความเลื่อมใสมาก มีญาณอันยิ่งแกผูพิจารณาตันติแมทั้งสอง. ตันติ
แมทั้งสองเปนไฉน ? ตันติทั้งสอง คือ พระวินัยและพระอภิธรรม ปติและ
โสมนัสอันไมมีที่สุด ยอมเกิดแกภิกษุวินัยธรทั้งหลายผูพิจารณาตันติแหงวินัย
* องฺ ทสก. ๒๔.๖๑/๑๒๐
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วา ชื่อวา การบัญญัติสิกขาบทอันสมควรแกโทษ ธรรมดาวา สิกขาบทนี้
ยอมมีเพราะโทษนี้ เพราะการกาวลวงอันนี้ ดังนี้ และเกิดแกผูพิจารณา
อุตริมนุสธรรมเปยยาล แกผูพิจารณานีลเปยยาล ผูพิจารณาสัญจริตเปยยาลวา
การบัญญัติสกิ ขาบท ไมใชวิสัยของชนเหลาอื่น เปนวิสัยของพระพุทธเจา
ทั้งหลายเทานั้น.
ปติและโสมนัสอันไมมีที่สุด ยอมเกิดแมแกภิกษุผูเรียนพระอภิธรรม
ผูพิจารณาอยูซึ่งตันติแหงพระอภิธรรมวา พระศาสดาของเราทั้งหลายเมื่อทรง
จําแนกแมความแตกตางแหงขันธ แมความแตกตางแหงอายตนะ แมความ
แตกตางแหงธาตุ ความแตกตางแหงอินทรีย พละ โพชฌงค กรรม วิบาก
การกําหนดรูปและอรูป ธรรมอันละเอียดสุขุม ทรงกระทําแตละขอในรูปธรรม
และอรูปธรรมใหเปนสวน ๆ แสดงไว เหมือนการนับดาวทั้งหลายในทองฟา
ฉะนั้น. ก็ในการเกิดขึ้นแหงปติโสมนัสนั้น พึงทราบแมเรื่องดังตอไปนี้.
ดังไดสดับมา พระเถระชื่อวา มหานาตติมิยติสสทัตตะ เมื่อไปสูฝงโนน
ดวยคิดวา เราจักไหวตนมหาโพธิ์ จึงนั่งที่พื้นเบื้องบนเรือแลดูมหาสมุทร
ทีนั้น ในครัง้ นั้น ฝงโนนไมปรากฏแกทานเลย ฝงนี้ก็ไมปรากฏ เปนเชนกับ
แผนเงินอันเขาแผออก และเชนกับเครื่องลาดทําดวยดอกมะลิฉะนั้น. ทานคิดวา
กําลังคลื่นของมหาสมุทรมีกําลังหรือหนอ หรือวานยมุข (เนื้อความที่พระผูมี
พระภาคเจาทรงแนะนําไว) ในสมันตปฏฐาน ๒๔ ประเภทมีกําลัง ดังนี้.
ทีนั้น ปติมีกําลังก็เกิดขึ้นแกทานผูพิจารณาธรรมอันละเอียดสุขุมวา การกําหนด
ในมหาสมุทรยอมปรากฏ เพราะวา มหาสมุทรนี้ เบื้องลางกําหนดดวยแผนดิน
เบื้องบนกําหนดดวยอากาศ ขางหนึ่งกําหนดดวยภูเขาจักรวาล ขางหนึ่งกําหนด
ดวยฝง แตการกําหนดสมันตปฏฐานยอมไมปรากฏ ดังนี้ ทานขมปติแลว
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เจริญวิปสสนาตามที่นั่งอยู ยังกิเลสทั้งปวงใหสิ้นไปแลว ตั้งอยูในพระอรหัต
ซึ่งเปนธรรมอันเลิศ แลวเปลงอุทานวา
พระโยคียอมเห็นธรรมที่ลึกซึ้ง อัน
ตรัสรูไดแสนยาก มีเหตุเปนแดนเกิดขึ้น
อันพระมเหสีทรงรูยิ่งโดยพระองคเอง แสดง
ไวโดยลําดับ โดยสิ้นเชิง ในสมันตปฏฐาน
นี้เทานั้น เหมือนกับเปนรูปรางทีเดียว.
นีช้ อื่ วา นัยสาคร.
ญาณสาคร เปนไฉน ?
สัพพัญุตญาณ ชื่อวา ญาณสาคร.
จริงอยู ญาณอื่นไมอาจเพื่อจะรูสาครนั้นวา นีช้ ื่อวา สังสารสาคร
นี้ชื่อ ชลสาคร นี้ชื่อ นยสาคร แตสัพพัญุตญาณเทานั้นอาจเพื่อรูได เพราะ
ฉะนั้น สัพพัญุตญาณ จึงชื่อวา ญาณสาคร.
บรรดาสาครทั้ง ๔ เหลานั้น นยสาครประสงคเอาในที่นี้ พระพุทธเจา
ทั้งหลายผูสัพพัญูเทานั้น ยอมแทงตลอดในนัยสาครนี้.
พระผูมีพระภาคเจาแมนี้ ประทับนั่งที่ควงไมโพธิ์ทรงแทงตลอด
นัยสาครนี้ เมื่อทรงพิจารณาธรรมทีพ่ ระองคแทงตลอดแลว ประทับนั่งโดย
บัลลังกเดียวตลอดสัปดาหวา เมื่อเราเสาะแสวงหาธรรมนี้หนอ ลวงไปถึง ๔
อสงไขย ยิ่งดวยแสนกัป ภายหลังเรานั่ง ณ บัลลังกนี้ จึงยังกิเลส ๑,๕๐๐
ใหสิ้นไปแลวแทงตลอดได ดังนี้ ลําดับนั้น จึงเสด็จลุกขึ้นจากบัลลังก ประทับ
ยืนแลดูบัลลังกตลอดสัปดาห ดวยพระเนตรอันไมกระพริบ ดวยพระดําริวา
สัพพัญุตญาณ เราแทงตลอดแลว ณ บัลลังกนหี้ นอ ดังนี้.
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ลําดับนั้น เหลาเทวดาทั้งหลาย มีความปริวิตกเกิดขึ้นวา แมในวันนี้
พระสิทธัตถะพึงทํากิจที่ควรทําเปนแน จึงยังไมละความอาลัยในบัลลังก ดังนี้.
พระศาสดาทรงทราบวิตกของเทวดาทั้งหลาย เพื่อจะยังวิตกของเทวดาเหลานั้น
ใหสงบ จึงเหาะขึ้นสูเวหาสแสดงยมกปาฏิหาริย.
จริงอยู ปาฏิหาริยที่พระองคทรงทําที่มหาโพธิบัลลังกกด็ ี ทําสมาคม
แหงพระญาติก็ดี ที่สมาคมปาฏลีบุตรก็ดี ทั้งหมดไดเปนเชนกับยมกปาฏิหาริย
ที่ทําที่ควงไมคัณฑามพฤกษนั่นแหละ ครั้นทรงทําปาฏิหาริยอยางนี้แลว จึง
เสด็จลงจากอากาศแลวเสด็จจงกรมตลอดสัปดาห ในระหวางแหงบัลลังกและ
สถานที่อันพระองคประทับยืนอยูแลว ก็ใน ๒๑ วันเหลานี้ แมวันหนึ่ง รัศมี
ทั้งหลายมิไดออกจากสรีระของพระศาสดา แตในสัปดาหที่ ๔ ทรงประทับนั่ง
ในเรือนแกวในทิศพายัพ ชื่อวา เรือนแกว มิใชเรือนที่สําเร็จดวยรัตนะ แต
บัณฑิตพึงทราบสถานที่พระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาปกรณทั้ง ๗ วาเปน
เรือนแกว.
บรรดาปกรณทั้ง ๗ นั้น แมเมื่อทรงพิจารณาธรรมสังคณี รัศมี
ทั้งหลายก็ไมซานออกไปจากพระสรีระ เมื่อพิจารณาวิภังคปกรณ ธาตุกถา
ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุปกรณ และยมกปกรณ รัศมีทั้งหลายก็มิไดซานออก
ไปจากพระสรีระ แตเมื่อใด กาวลงสูมหาปกรณเริ่มพิจารณาวา เหตุปจฺจโย
อารมฺมณปจฺจโย ฯเปฯ อวิคตปจฺจโย ดังนี้ เมื่อนั้น สัพพัญุตญาณ
โดยความเปนอันเดียวกัน ของพระผูมีพระภาคเจาผูพิจารณาสมันตปฏฐาน
๒๔ ประการ ยอมไดโอกาส (ชอง) ในมหาปกรณนั้นแหละ เปรียบเหมือน
ปลาใหญ ชื่อวา ติมิรปงคละ ยอมไดโอกาสโดยความเปนอันเดียวกันใน
มหาสมุทรอันลึก ๘๔,๐๐๐ โยชนนั่นแหละ ฉันใด พระสัพพัญุตญาณ

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 34

ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไดโอกาสในมหาปกรณ โดยความเปนอันเดียวกัน
นั่นแหละ.
วาดวยพระฉัพพรรณรังสี
เมื่อพระศาสดา ทรงพิจารณาธรรมอันละเอียดสุขุมตามความสบาย
ดวยพระสัพพัญุตญาณซึ่งมีโอกาส (ชอง) อันไดแลวอยางนี้ พระฉัพพรรณรังสี (รัศมี ๖ ประการ) คือ นีละ (เขียวเหมือนดอกอัญชัน ) ปตะ (เหลือง
เหมือนหรดาล) โลหิตะ (แดงเหมือนตะวันออน) โอทาตะ ( ขาวเหมือน
แผนเงิน) มัญเชฏฐะ (สีหงสบาท เหมือนดอกหงอนไก) ประภัสสร (เลื่อมพราย
เหมือนแกวผลึก) ก็ซานออกจากพระสรีระ พื้นแหงทองฟา ไดเปนราวกะวา
เต็มดวยดอกอัญชันกระจายอยูทั่วไป เหมือนดารดาษดวยดอกสามหาวหรือกลีบ
อุบลเขียว เหมือนขั้วตาลประดับดวยแกวมณีที่แกวงไปมา และเหมือนแผน
วัตถุสีเขียวเขมที่ขึงออก ดวยสามารถแหงรัศมีสีเขียวเหลาใด พระรัศมีสีเขียว
เหลานี้ ออกไปแลวจากพระเกศา แลพระมัสสุทงั้ หลาย และจากที่สีเขียว
แหงพระเนตรทั้งสอง.
ทศาภาคทั้งหลายยอมรุงโรจน เหมือนโสรจสรง (ชําระ) ดวยน้ําทองคํา
เหมือนแผแผนทองคําออกไป เหมือนยอมดวยจุณแหงนกกดไฟ (นาจะเปน
ผงขมิ้น) และเหมือนเรียงรายดวยดอกกรรณิการ ดวยอํานาจแหงรัศมีสีเหลือง
เหลาใด รัศมีสีเหลืองเหลานั้น ทานออกแลวจากพระฉวีวรรณ และจากที่
สีเหลืองแหงพระเนตรทั้งสอง.
ทิศาภาคทั้งหลายรุงโรจนแลว เหมือนยอมดวยจุณแหงชาด เหมือน
รดดวยน้ําครั่งที่สุกดีแลว เหมือนคลุมดวยผากัมพลแดง เหมือนเรียงรายดวย
ดอกชัยพฤกษ ดอกทองกวาว และดอกชบา ดวยสามารถแหงรัศมีสีแดง
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เหลาใด พระรัศมีสีแดงเหลานั้น ซานออกแลวจากพระมังสะ พระโลหิต
และที่สีแดงแหงพระเนตรทั้งสอง.
ทิศาภาคทั้งหลายรุงโรจนแลว เหมือนเกลือ่ นกลนดวยขีรธาราที่เท
ออกจากหมอเงิน เหมือนเพดานแผนเงินที่เขาขึงไว เหมือนขั้วตาลเงินที่แกวง
ไปมา เหมือนดาดาษดวยดอกคลา ดอกโกมุท ดอกยางทราย ดอกมะลิวัลย
ดอกมะลิซอนเปนตน ดวยสามารถแหงรัศมีสีขาวเหลาใด รัศมีสีขาวเหลานั้น
ซานออกแลวจากพระอัฐิทั้งหลาย จากพระทนตทั้งหลาย และจากที่
สีขาวแหงพระเนตรทั้งสอง.
สวนพระรัศมีสีหงสบาทและเลื่อมประภัสสร ก็ซานออกจากสวนแหง
พระสรีระนั้น ๆ พระฉัพพรรณรังสีเหลานั้นออกแลวจับมหาปฐพีใหญอัน
หนาทึบ ดวยประการฉะนี้ มหาปฐพีอันหนาถึง ๒๔๐,๐๐๐ โยชน ไดเปน
เหมือนกอนทองคําที่เขาขจัดมลทินแลว พระรัศมีทั้งหลายเจาะทะลุแผนดิน
ลงไปจับน้ําในภายใต น้าํ ซึ่งรองแผนดินหนาถึง ๔๘๐,๐๐๐ โยชน ไดเปน
เหมือนทองคําที่ไหลควางออกจากเบาทอง พระรัศมีเหลานั้นเจาะน้ําลงไปจับ
ลม ลมหนา ๙๖๐,๐๐๐ โยชน ไดเปนเหมือนแทงทองคําที่ยกขึ้นแลว พระรัศมีทั้งหลายเจาะลมแลวแลนไปสูอัชชฎากาศ (อากาศเวิ้งวาง) ภายใต.
วาดวยสวนเบื้องบน พระรัศมีทั้งหลาย แมพุงขึ้นไปแลวจับอยูที่จาตุมหาราชิกา เจาะแทงตลอดจาตุมหาราชิกาไปจับชั้นดาวดึงส จากนั้นก็ไปยามา
ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตดี จากนั้นก็ไปพรหมโลก ๙ ชั้น จากนั้นก็
ไปเวหัปผลา จากนั้นก็ไปปญจสุทธาวาส จับอรูปทั้ง ๔ เจาะ (แทงตลอด)
อรูปทั้ง ๔ แลวแลนไปสูอ ัชชฎากาศ (อากาศเวิ้งวาง).
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โดยสวนเบื้องขวางทั้งหลาย พระรัศมีแลนไปสูโลกา ทั้งหลายอันหา
ที่สุดมิได ในที่ทั้งหลายมีประมาณเทานี้ ไมมรี ัศมีพระจันทรในพระจันทร
ไมมีรัศมีพระอาทิตยในพระอาทิตย ไมมีรัศมีดวงดาวในดวงดาวทั้งหลาย ไมมี
รัศมีของเทวดาทั้งหลายในที่ทั้งปวง คือ ที่อุทยาน วิมาน ตนกัลปพฤษ
ทั้งหลาย ทีส่ รีระทั้งหลาย ที่อาภรณทั้งหลาย ถึงหาพรหมผูสามารถแผ
แสงสวางไปสูโลกธาตุติสหัสสี และมหาสหัสสี ก็ไดเปนเหมือนหิ่งหอยในเวลา
พระอาทิตยขึ้น พระจันทร พระอาทิตย ดวงดาว อุทยานวิมาน ตนไม
กัลปพฤกษของเทพ ก็ปรากฏเพียงเปนการกําหนดเทานั้น.
จริงอยู สถานที่มีประมาณเทานี้ ไดเปนที่ทวมทับ (ปกคลุม) แลว
ดวยรัศมีของพระพุทธเจาทั้งนั้น พระฤทธิ์แมนี้มิใชฤทธิ์เกิดจากการอธิษฐาน
มิใชฤทธิ์เกิดจากภาวนาของพระพุทธเจาทั้งหลาย แตเมื่อพระโลกนารถ
ทรงพิจารณาธรรมอันละเอียดสุขุม พระโลหิตก็ผองใส วัตถุรูปก็ผอง
ใส พระฉวีวรรณก็ผองใส วรรณธาตุมีจิตเปนสมุฏฐาน ตั้งอยูไมหวั่นไหว
ในประเทศประมาณ ๘๐ ศอกโดยรอบ พระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาธรรม
โดยลักษณะนี้ ตลอด ๗ วัน.
มีคําถามวา ธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาตลอด ๗ คืน
๗ วัน ไดมีประมาณเทาไร ?
ตอบวา หาประมาณมิได.
นี้ชื่อวา เทศนาดวยพระหฤทัยกอน ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้น
ใคร ๆ ก็ไมพึงกลาวไดวา ก็พระศาสดาเมื่อทรงเปลงพระวาจาแสดงธรรมอัน
พระองคคิดดวยพระทัยตลอด ๗ วันอยางนี้ โดยลวงไปรอยปก็ดี พันปก็ดี
แสนปก็ดี ก็ไมสามารถเพื่อใหถึงที่สุดได ดังนี้.
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จริงอยู ในกาลอันเปนสวนอื่น พระตถาคตเจาประทับนั่งทามกลาง
เหลาเทพหมื่นจักรวาลเหนือบัณฑุกัมพลศิลาอาสน ณ ควงไมปาริชาต ใน
สวรรคชั้นดาวดึงส เมื่อทรงแสดงธรรมทรงทําพระพุทธมารดาใหเปนกายสักขี
ก็ทรงยอแลว ๆ ซึ่งลําดับธรรมจากระหวางธรรมแลวแสดงโดยสวนแหงรอย
โดยสวนแหงพัน โดยสวนแหงแสน เทศนาที่พระองคใหเปนไป ติดตอกัน
สามเดือน เปนอนันตเทศนาประมาณมิได ประดุจคงคาในอากาศที่ไหลลงมา
อยางเร็ว และประดุจสายน้ําที่ไหลออกจากหมอน้ําที่คว่ําปาก ฉะนั้น.
จริงอยู แมในกาลเปนที่อนุโมทนาภัตของพระพุทธเจาทั้งหลาย ทรง
อนุโมทนาอยูขยายออกหนอยหนึ่ง ก็จะไดประมาณเทากับทีฆนิกายและมัชฌิมนิกาย. อนึ่ง เมื่อทรงแสดงธรรมแกบริษัทที่ประชุมกันภายหลังแหงภัต เทศนา
ก็มีประมาณเทานิกายใหญทั้งสอง คือ สังยุตตนิกาย และอังคุตตรนิกาย.
เพราะเหตุไร ? เพราะภวังคปริวาส (การอยูอาศัยภวังคจิต) ของพระพุทธเจา
ทั้งหลายเร็ว ริมพระโอษฐเรียบสนิทดี พระชิวหาออนคลองพระโอษฐ
พระสุรเสียงไพเราะ พระวาจาเปลงไดเร็ว เพราะฉะนั้น แมธรรมอันพระองค
แสดงแลวเพียงครูหนึ่งนั้น จึงไดมีประมาณเทานี้ ธรรมที่พระองคทรงแสดง
แลวตลอดไตรมาสจึงประมาณไมไดเลย.
จริงอยู พระอานนทเถระเปนพหูสูต ทรงพระไตรปฎกยืนอยูแลว
โดยทาที่ยืนนั่นแหละ ยอมเรียน ยอมบอก ยอมแสดงคาถา ๑๕,๐๐๐ คาถา
บทธรรม ๖๐,๐๐๐ บท เหมือนชนผูดึงดอกไมทั้งกิ่ง ธรรมมีประมาณเทานี้
ชื่อวาเปนอุเทศมรรค (ทางแหงอุเทศ) หนึ่งของพระเถระ เพราะวา บุคคล
อื่นเมื่อใหอุเทศตามลําดับบทแกพระเถระ ยอมไมอาจเพื่อจะให คือบอกให
ไมทัน พระสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น พึงใหสมบูรณ พระสาวกผูมีสติมากยิ่ง
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มีคติมากยิ่ง มีธิติมากยิ่งอยางนี้ แมเรียนเทศนาที่พระศาสดาแสดงแลวตลอด
ไตรมาส โดยทํานองนี้ สิ้นพันปก็ไมอาจใหถึงที่สุดได.
ถามวา ก็อุปาทินนกสรีระ (รางกายที่มีใจครอง) เนื่องดวยยกวฬิงการาหาร ของพระตถาคตเจาผูทรงแสดงธรรมติดตอกันตลอดไตรมาสเชนนี้
เปนไปไดอยางไร ?
ตอบวา ดวยการบํารุงนั่นแหละ.
จริงอยู กาลนั้น พระพุทธเจาทั้งหลายทรงวิเคราะหดีแลว ทรง
กําหนดดีแลว ทรงพิจารณาดีแลว เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อ
ทรงแสดงธรรม จึงทรงตรวจดูเวลาในมนุษยโลก พระองคทรงกําหนดเวลา
ภิกษาจารแลว เนรมิตพุทธนิมิตแลวอธิษฐานวา การหมจีวร การถือบาตร
การเปลงเสียง กิริยาอาการของพุทธนิมิตนี้ จงมีอยางนี้ จงแสดงธรรม ชื่อ
มีประมาณเทานี้ ดังนี้ แลวทรงถือบาตรและจีวรเสด็จไปสระอโนดาต เทวดา
ถวายไมชําระพระทนต ชื่อ นาคลดา พระองคทรงเคี้ยวไมนาคลดานั้น ปฏิบัติ
สรีระในสระอโนดาตแลวประทับยืนที่พื้นมีโนศิลา ทรงครองสบงสองชั้นที่ทรง
ยอมดีแลว ทรงหมจีวร แลวถือบาตรศิลาที่มหาราชถวายเสด็จไปสูอุตตรกุรุทวีป
ทรงนําบิณฑบาตมาจากที่นั้น ประทับนั่งที่ฝงสระอโนดาต ทรงเสวยแลวเสด็จ
ไปปาไมจันทน เพื่อทรงพักผอนกลางวัน.
แมพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระก็ไปในที่นั้น กระทําวัตรตอ
พระสัมมาสัมพุทธเจาแลวนั่งอยู ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง. ลําดับนั้น พระศาสดาจะทรงประทานนัยแกพระเถระ จึงตรัสบอกวา ดูกอนสารีบุตร ธรรม
ที่ตถาคตแสดงแลวมีประมาณเทานี้. เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงประทาน
นัยอยางนี้ การประทานนัยแกพระอัครสาวกผูถึงปฏิสัมภิทาแลว เปนเชน
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บุคคลผูยืนอยูที่สุดฝงแลวเหยียดมือชี้ใหดูมหาสมุทร ฉะนั้น ธรรมที่พระผูมี
พระภาคเจาทรงแสดงแลว ยอมปรากฏชัดแมแกพระเถระโดยรอยนัย พันนัย
แสนนัย.
ถามวา พระศาสดาทรงนั่งพักกลางวันแลว เสด็จไปแสดงธรรมเวลา
ไหน ?
ตอบวา ธรรมดาวา เวลาสําหรับแสดงธรรมแกชาวเมืองสาวัตถีที่
ประชุมกันแลวมีอยู ก็เสด็จไปเวลานั้น.
ถามวา ใครเลายอมทราบ ใครเลาไมทราบวา พระศาสดาเสด็จไป
แสดงธรรม หรือวา เสด็จมาแสดงธรรม.
ตอบวา เทวดาผูมีศักดิ์ใหญยอมทราบ เทวดาผูมีศักดิ์นอยยอมไมทราบ.
ถามวา เพราะเหตุไร เทวดาผูมีศักดิ์นอยจึงไมทราบ.
ตอบวา เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจา หรือพุทธนิมิต ไมมีความตาง
กับสิ่งทั้งหลายมีพระรัศมีเปนตน ความจริง ความตางกันของพระพุทธเจาแม
ทั้งสองพระองคนั้น ในพระรัศมี หรือพระสุรเสียง หรือพระดํารัสมิไดมี.
ฝายพระสารีบุตรเถระก็นําธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงแลว ๆ มา
แสดงแกภิกษุ ๕๐๐ ผูเปนสัทธิวิหาริกของตน บัณฑิตพึงทราบบุรพโยคะ
(การประกอบกรรมในกาลกอน) ของภิกษุ ๕๐๐ เหลานั้น ดังนี้.
บุรพโยคะของภิกษุ ๕๐๐
ไดยินวา ในกาลแหงพระทศพล พระนามวา กัสสป ภิกษุเหลานั้น
เกิดในกําเนิดคางคาวลูกหนู หอยโหนอยูที่เงื้อมเขา เมื่อภิกษุผูทรงพระอภิธรรม
๒ รูป สาธยายพระอภิธรรมอยู ก็ถือเอานิมิตในเสียง แมไมรูวาเปนธรรม
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ฝายดํา เปนธรรมฝายขาว ทํากาละแลวก็เกิดในเทวโลกดวยเหตุสักวาถือเอา
นิมิตในเสียงเทานั้น. พวกเขาอยูในเทวโลกสิ้นพุทธันดรหนึ่ง ในกาลนัน้
เขามาเกิดในมนุษยโลก เลื่อมใสในยมกปาฏิหาริย จึงบวชในสํานักของพระเถระ
พระเถระนําพระธรรมทีพ่ ระศาสดาทรงแสดงแลว ๆ มาแสดงแกภิกษุเหลานั้น
การสิ้นสุดลงแหงการแสดงพระอภิธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา และการ
เรียนปกรณ ๗ ของภิกษุเหลานั้นไดมีพรอม ๆ กัน นั่นแหละ.
ทางแหงการบอกพระอภิธรรมมีพระสารีบุตรเถระเปนตนเหตุ แมวาระ
วาดวยการนับจํานวนมหาปกรณ ก็พระเถระนั่นแหละตั้งไว. จริงอยู พระเถระ
ไมลบลางลําดับธรรม เพื่อถือเอา เพื่อทรงจํา เพื่อเลาเรียน และเพื่อบอก
ได โดยวิธีนี้ เพราะฉะนั้น จึงจัดตั้งไวซึ่งวาระวาดวยการนับ ก็ครั้นเมื่อความ
เปนอยางนั้น พระเถระก็เปนผูทรงพระอภิธรรมกอนกวากระมัง หามิได
พระสัมมาสัมพุทธเจานั่นแหละเปนผูทรงพระอภิธรรมกอนกวา เพราะวา พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง ณ มหาโพธิบัลลังก ทรงแทงตลอดแลวซึ่งพระอภิธรรมนั้น ก็แลครั้นเปนพระพุทธเจาแลวก็ประทับโดยบัลลังกเดียวตลอด ๗ วัน
ทรงเปลงอุทานวา
ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา
อาตาปโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส
ฯ เป ฯ สูโรว โอภาสยมนูตลิกฺข.
ในกาลใดแล ธรรมทั้งหลายยอม
ปรากฏแกพราหมณผูมีความเพียร เพงอยู
ในกาลนั้น ความสงสัยทั้งปวงเทียว ของ
พราหมณนั้นยอมสิ้นไป เพราะมาทราบชัด
ซึง่ ธรรมพรอมทั้งเหตุ.
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ในกาลใดแล ธรรมทั้งหลาย ยอม
ปรากฏแกพราหมณผูมีความเพียร เพงอยู
ในกาลนั้น ความสงสัยทั้งปวงเทียว ของ
พราหมณนั้น ยอมสิ้นไป เพราะไดรูแลวซึ่ง
ความสิน้ ไปแหงปจจัยทั้งหลาย.
ในกาลใดแล ธรรมทั้งหลาย ยอม
ปรากฏแกพราหมณผูมีความเพียร เพงอยู
ในกาลนั้น พราหมณนั้น ยอมกําจัดมารและ
เสนามารไดเหมือนพระอาทิตยยังทองฟาให
สวางอยู ฉะนั้น.
นี้ชื่อวา ปฐมพุทธพจน แตอาจารยผูกลาวบทแหงธรรม ยอมกลาววา
ชื่อวา ปฐมพุทธพจนนี้ คือ
อเนกชาติสสาร สนฺธาวิสฺส อนิพฺพิส
ฯ เป ฯ
ตณฺหาน ขยมชฺฌคา.
เมือ่ เราแสวงหานายชาง (คือตัณหา)
ผูกระทําซึ่งเรือน ยังไมพบ จึงตองทองเที่ยว
ไปสูสงสารมีชาติมิใชนอย
เพราะการเกิด
บอย ๆ เปนทุกข
ดูกอนนายผูกระทําซึ่ง
เรือน เราพบทานแลว ทานจักสรางเรือน
ไมไดอีก
ซีโ่ ครงทั้งหมดของทานเราหัก
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เสียแลว เรือนยอดเราก็รื้อออกแลว จิตของ
เราถึงวิสังขาร (คือพระนิพพาน) ถึงความ
สิ้นไปแหงตัณหาทั้งหลายแลว.
พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาผูทรงไสยาสนในระหวางตนสาละคู ใน
สมัยใกลปรินิพพานตรัสไววา หนฺททานิ ภิกขฺ เว ฯ ป ฯ สมฺปาเทถ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เอาเถอะ ตถาคตจักเตือนเธอทั้งหลายวา สังขารทั้งหลาย
มีความเสื่อมสิ้นไปเปนธรรมดา พวกเธอทั้งหลายจงถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด ดังนี้ ชื่อวา ปจฉิมพุทธพจน.
พระสัทธรรมที่ประกาศอมตะที่พระองคตรัสไว ๔๕ พรรษาในระหวาง
พระพุทธพจนทั้งสอง เหมือนนายมาลาการรอยพวงดอกไม และเหมือนชาง
แกวรอยพวงแกว ชื่อวา มัชฌิมพุทธพจน พระพุทธพจนนั้นแมทั้งหมด
เมื่อประมวลเขาดวยกัน โดยปฎกเปน ๓ ปฎก โดยนิกายเปน ๕ นิกาย โดย
องคมีองค ๙ โดยธรรมขันธได ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ.
อยางไร. จริงอยู พระพุทธพจนนี้แมทั้งหมด โดยปฎกมี ๓ประเภทเทานั้น
คือ วินัยปฎก สุตตันตปฎก อภิธรรมปฎก. บรรดาปฎกทั้ง ๓ นั้นพระพุทธพจนนี้คือ ปาฏิโมกขทั้งสอง วิภังคทั้งสอง ขันธกะ ๒๒ ปริวาร ๑๖ ชือ่ วา
วินัยปฎก.
พระพุทธพจนนี้ คือ ทีฆนิกายซึ่งรวบรวมพระสูตรไว ๓๔ สูตรมีพรหม
ชาลสูตรเปนตน มัชฌิมนิกายซึ่งรวบรวมพระสูตรไว ๑๕๒ สูตร มีมูลปริยายสูตรเปนตน สังยุตตนิกายซึ่งรวบรวมพระสูตรไว ๗,๗๖๒ สูตร มีโอฆตรณสูตรเปนตน อังคุตตรนิกายซึ่งรวบรวมพระสูตรไว ๙,๕๕๗ สูตร มีจิตตปริยายสูตรเปนตน ขุททกนิกายมี ๑๕ ประเภท คือ ๑. ขุททกปาฐะ
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๒. ธรรมบท ๓. อุทาน ๔. อิติวุตตกะ ๕. สุตตนิบาต ๖. วิมานวัตถุ
๗. เปตวัตถุ ๘. เถรคาถา ๙. เถรีคาถา ๑๐. ชาดก ๑๑. นิทเทส
๑๒. ปฏิสัมภิทา ๑๓. อปทาน ๑๔. พุทธวงศ ๑๕. จริยาปฎก ชื่อวา
สุตตันตปฏก.
ปกรณ ๗ มีธรรมสังคณีเปนตน ชื่อวา อภิธรรมปฎก.
คําวา วินัย มีอรรถ ๓ อยาง
บรรดาปฎกทั้ง ๓ นัน้ พระวินัยนี้ บัณฑิตผูรูเนื้อความแหงพระวินัย
กลาววา วินยั เพราะมีนัยตาง ๆ มีนยั พิเศษ และเพราะฝกหัดกายวาจา.
จริงอยู ในพระวินัยปฎกนี้ ชื่อวา มีนัยตาง ๆ คือ มีนยั ที่แยก
ไวโดยปาฏิโมกขุทเทส ๕ อยาง อาบัติ ๗ กองมีปาราชิกเปนตน มาติกา
และวิภังคเปนตน และทีช่ ื่อวา มีนัยพิเศษ คือ นัยแหงอนุบัญญัติ ซึ่งมีการ
ทําใหมั่นคง และการทําใหหยอนเปนประโยชน อนึ่ง วินัยนี้ ชื่อวา ยอม
ฝกหัดกายวาจา เพราะปองกันการประพฤติผิดทางกายและวาจา เพราะฉะนั้น
วินัยนี้ บัณฑิตจึงกลาววา ชื่อวา วินยั เพราะมีนัยตาง ๆ เพราะมีนัยพิเศษ
เพราะฝกหัดกายวาจา ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ เพื่อความเปนผูฉลาดในอรรถ
แหงการกลาวถึงพระวินัยนั้น ทานจึงประพันธคาถาไววา
วิวิธวิเสสนยตฺตา วินยนโต เจว กายวาจาน
วินยตฺถวิทูหิ อย วินโย วินโยติ อกฺขาโต
พระวินัยนี้ บัณฑิตผูรูอรรถแหงวินัย
ทั้งหลาย กลาววา พระวินัย เพราะมีนัยตางๆ
เพราะมีนัยพิเศษ และเพราะฝกหัดกายวาจา
ดังนี้.

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 44

คําวา พระสูตรมีอรรถ ๖ อยาง
สวนพระสูตร บัณฑิตผูรูอรรถแหงพระสูตร กลาววา พระสูตร
เพราะการแสดงถึงประโยชน เพราะเปนดํารัสอันพระพุทธเจาตรัสดีแลว เพราะ
เผล็ดประโยชน เพราะหลั่งประโยชน เพราะเปนที่ตานทานอยางดี เพราะ
มีสวนเปรียบดวยเสนดายบรรทัด.
จริงอยู พระสูตรนั้นยอมแสดงประโยชนทงั้ หลายอันตางโดยประโยชน
ของตน และของผูอื่นเปนตน. อนึ่ง ในพระสูตรนี้ มีอรรถที่ตรัสไวอยางดี
เพราะตรัสคลอยตามอัธยาศัยของเวไนยสัตว. ก็พระสูตรนี้ ยอมหลั่งออกซึ่ง
ประโยชนทงั้ หลาย เหมือนขาวกลาผลิตผล และยอมหลั่งออกซึ่งประโยชน
ทั้งหลาย เหมือนแมโคนมหลั่งน้ํานมออก ชื่อวา ตานทาน คือ ยอมรักษา
ประโยชนทงั้ หลายเหลานั้นอยางดี อนึ่ง ชื่อวา มีสวนเปรียบดวยเสนดาย
บรรทัด เปรียบเหมือนเสนดายบรรทัด ยอมเปนประมาณของชางถากทั้งหลาย
ฉันใด พระสูตรแมนี้ ก็เปนประมาณของวิญูชนทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน.
อนึ่ง ดอกไมทั้งหลายที่เขารอยไวดวยดาย ยอมไมเรี่ยรายไมกระจัดกระจายฉันใด
เนื้อความทั้งหลายที่ทรงรวบรวมไวดวยพระสูตรนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. ดวย
เหตุนั้น เพือ่ ความเปนผูฉลาดในอรรถแหงการกลาวถึงพระสูตรนั้น ทานจึง
ประพันธคาถาไววา
อตฺถาน สูจนโต สุวุตฺตโต สวนโตถ สูทนโต
สุตฺตาณา สุตฺตสภาคโต จ สุตฺต สุตฺตนฺติ อกฺขาต
พระสูตร ทานเรียกวา พระสูตร
เพราะแสดงอรรถ เพราะตรัสไวดีแลว
เพราะเผล็ดประโยชน เพราะหลัง่ ประโยชน
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เพราะตานทานไดดี และเพราะมีสวนเปรียบ
ดวยเสนดายบรรทัด ฉะนั้น.
อภิธรรมมีอรรถ ๕ อยาง
สวนพระอภิธรรม บัณฑิตกลาววา พระอภิธรรม เพราะเหตุที่ใน
อภิธรรมปฎกนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรมทีม่ ีความเจริญ ๑ ที่ควรกําหนด ๑
ที่ควรบูชา ๑ ทีก่ ําหนดไว ๑ และเปนที่ยิ่ง ๑.
จริงอยู อภิศัพทนี้ ใชในความหมายวาเจริญ ควรกําหนด ควรบูชา
ที่กําหนดไว และที่ยิ่ง. จริงอยางนั้น อภิศัพทนี้ ใชในคําวาเจริญ ในประโยค
มีอาทิวา ดูกอนทานผูมีอายุ ทุกขเวทนาหนัก ยอมเจริญ (กําเริบ) แกกระผม
มิไดลดลง ดังนี้. ใชในความหมายถึงควรกําหนด ในประโยคมีอาทิวา ราตรี
เหลานั้นใด ทานกําหนดรูแลว กําหนดหมายไวแลว ดังนี้. ใชในความหมาย
ถึงควรบูชา ในประโยคมีอาทิวา พระราชาที่พระราชาทรงบูชา เปนจอมมนุษย
ดังนี้. ใชในความหมายถึงกําหนดไว ในประโยคมีอาทิวา ปฏิพโล วิเนตุ
อภิธมฺเม อภิวินเย แปลวา เปนผูสามารถเพื่อแนะนําในธรรมที่กําหนดไว
ในวินัยที่กําหนดไว ดังนี้. อธิบายวา ในธรรมและวินัยที่เวน จากการปะปนกัน.
ใชในความหมายวายิ่ง (อธิกะ) ในประโยคมีอาทิวา มีวรรณะอันงามยิ่ง ดังนี้.
อนึ่ง ในพระอภิธรรมนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรมทั้งหลายที่มี
ความเจริญ โดยนัยเปนตนวา ภิกษุยอมเจริญมรรคเพื่อเขาถึงรูปภพ มีจิต
ประกอบดวยเมตตาแผไปสูทิศหนึ่งอยู ดังนี้ก็มี ตรัสธรรมทั้งหลายที่ควร
กําหนด เพราะความเปนธรรมที่ควรกําหนดดวยอารมณทั้งหลายโดยนัยเปนตน
วา เปนรูปารมณ หรือ สัททารมณ ดังนี้ก็มี ตรัสธรรมทัง้ หลายที่นาบูชา
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โดยนัยเปนตนวา เสกขธรรม อเสกขธรรม โลกุตรธรรม ดังนี้ก็มี ทาน
อธิบายวา ธรรมที่ควรบูชา ตรัสธรรมทั้งหลายที่ทรงกําหนดไว เพราะเปน
ธรรมที่กําหนดโดยสภาวะ โดยนัยเปนตนวา ผัสสะยอมมี เวทนายอมมี
ดังนี้ก็มี และตรัสธรรมทั้งหลายอันยิ่ง โดยนัยเปนตนวา มหัคคตธรรม
อัปปมาณธรรม อนุตรธรรม ดังนี้กม็ ี ดวยเหตุนั้น เพื่อความฉลาดใน
อรรถแหงการกลาวถึงพระอภิธรรมนี้ ทานจึงประพันธคาถาไววา
ย เอตฺถ วุฑฺฒิมนฺโต สลกฺขณา ปูชิตา ปริจฉฺ ินฺนา
วุตฺตาธิกา จ ธมฺมา อภิธมฺโม เตน อกฺขาโต
พระอภิธรรม บัณฑิตกลาววา พระอภิธรรม เพราะเหตุที่พระอภิธรรมนี้ พระผูมพี ระภาคเจาตรัสถึงธรรมที่เจริญ ๑ ธรรม
ที่ควรกําหนด ธรรมที่ควรบูชา ๑ ธรรม
กําหนด (แยก) ไว ๑ และธรรมที่ยิ่ง ๑.
วาดวยความหมายที่ไมตางกันของปฎก
อนึ่ง ในปฎกทั้ง ๓ นี้ บัณฑิตผูรูอรรถแหงปฎกศัพทกลาววา คําวา
ปฎก ที่ไมแตกตางกันนั้นวา ชื่อวา ปฎก เพราะอรรถวาเปน ปริยัติ และ
ภาชนะ (เครื่องรองรับ) บัดนี้ พึงประมวลปฎกศัพทนั้นเขาดวยกันแลว
ทราบปฎกแมทั้ง ๓ มีวินัยเปนตน.
จริงอยู แมปริยัติ ทานก็เรียกวา ปฎก (ตํารา) เหมือนใน
ประโยคมีอาทิวา มา ปฏกสมฺปทาเนน อยาเชื่อโดยอางตํารา แม
ภาชนะอยางใดอยางหนึ่ง ก็เรียกวา ปฎก เหมือนในประโยคมีอาทิวา
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อถ ปุริโส อาคจฺเฉยฺย กุทฺทาลปฏกมาทาย ครั้งนั้น บุรุษ (ผูท ําถนน)
ถือเอาจอบและตะกรา (ปฎก) มาดังนี้. เพราะฉะนั้น บัณฑิตผูรูอรรถแหง
ปฎกศัพทจึงกลาววา ชือ่ วา ปฎก เพราะอรรถวาเปนปริยัติ และภาชนะ
(เครื่องรองรับ ).
บัดนี้ บัณฑิตพึงประมวลปฎกศัพทเขาดวยกัน แลวพึงทราบปฎก
แมทั้ง ๓ มีวินัยเปนตน คือ พึงทําสมาส (วินัยเปนตน ) กับปฎกศัพทซึ่งมี
อรรถ ๒ อยาง อยางนี้ แลวพึงทราบปฎกแมทั้ง ๓ มีวินัยเปนตนเหลานี้วา
พระวินัยนั้นดวย เปนปฎกดวย ชื่อวา วินัยปฎก เพราะเปนปริยัติ และเพราะ
เปนภาชนะ (เครื่องรองรับ) แหงอรรถนั้น ๆ พระสูตรนั้นดวย เปนปฎก
ดวย ชื่อวา สุตตันปฎก และพระอภิธรรมนั้นดวย เปนปฎกดวย ชื่อวา
อภิธรรมปฎก โดยนัยทีก่ ลาวแลวนั้นแหละ อยางนี้ดวยประการฉะนี้.
วาดวยความหมายคําวาปฎกที่แตกตางกัน
ก็ครั้นทราบอยางนี้แลว เพื่อความฉลาดเนื้อความตาง ๆ ในปฎก
แมทั้ง ๓ นั่นแหละอีกวา
ในปฎกเหลานั้น บัณฑิตพึงแสดง
ประเภทเทศนา ศาสนะ กถา สิกขา ปหานะ
และคัมภีรภาพ ตามสมควร คือวาภิกษุยอ ม
บรรลุประเภทปริยัติ สมบัติ และวิบัติ อันใด
ในปฎกใด โดยประการใด พึงอธิบาย
ประเภทปริยัติ สมบัติ และวิบัติแมนั้นทัง้ หมด
โดยประการนั้นเถิด.
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ในขอนั้น มีคําบรรยาย และอธิบาย ดังตอไปนี้
จริงอยู ปฎกทั้ง ๓ แมเหลานี้ ทานเรียกตามลําดับวา อาณาเทศนา
โวหารเทศนา ปรมัตถเทศนา ยถาปราธศาสนะ ยถานุโลมศาสนะ
ยถาธัมมศาสนะ สังวราสังวรกถา ทิฏฐิวินิเวฐนกถา และนามรูปปริจเฉทกถา.
วาโดยเทศนา
จริงอยู บรรดาปฎกทั้ง ๓ นี้ พระวินัยปฎก เรียกวาอาณาเทศนา เพราะ
พระผูมีพระภาคเจาผูควรแกการใชอํานาจ (อาณา) ทรงแสดงมากไปดวยอาณา
(อํานาจ) พระสุตตันตปฎก เรียกวา โวหารเทศนา เพราะพระผูมีพระภาคเจา
ทรงเปนผูฉลาดในโวหาร (บัญญัติศัพท) ทรงแสดงมากไปดวยโวหาร พระอภิธรรมปฎก เรียกวา ปรมัตถเทศนา เพราะความที่พระผูมีพระภาคเจาเปน
ผูฉลาดในปรมัตถธรรม ทรงแสดงมากไปดวยปรมัตถธรรม.
วาโดยศาสนะ
อนึ่ง ปฎกที่หนึ่ง เรียกชื่อวา ยถาปราธศาสนะ เพราะสัตวทั้งหลายผูมี
ความผิดมาก พระผูมีพระภาคเจาทรงสั่งสอนตามที่มีความผิดในพระวินัยปฎกนี้
ปฎกที่สอง เรียกชื่อวา ยถานุโลมศาสนะ เพราะเหลาสัตวที่มีอัธยาศัย อนุสัย
จริยา และอธิมุติมิใชนอย พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงสั่งสอนไปตามลําดับ
ในพระสุตตันตปฎกนี้ ปฎกที่สาม เรียกชื่อวา ยถาธัมมศาสนะ เพราะสัตว
ทั้งหลายผูมีความสําคัญในสภาวสักวากองแหงธรรมวา เรา ของเรา พระผูมี
พระภาคเจาทรงสั่งสอน ตามควรแกธรรมในพระอภิธรรมปฎกนี้.
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วาโดยกถา
อนึ่ง ปฎกที่หนึ่ง เรียกวา สังวราวรกถา เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัส
ความสังวรนอยใหญ อันเปนปฎิปกษตอความประพฤติผิดไวในพระวินัยปฎกนี้.
คําวา สังวราสังวร นี้ ไดแก สังวรนอยและใหญ เหมือนกัมมากัมมะ (กรรม
นอยใหญ) และผลาผล (ผลนอยใหญ). ปฎกที่สอง เรียกวา ทิฏฐิวินิเวฐนกถา
เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงการเปลื้องทิฏฐิอันเปนปฏิปกษตอทิฏฐิ ๖๒
ไวในพระสุตตันตปฎกนี้. ปฎกที่สาม เรียกวา นามรูปปริจเฉทกถา เพราะ
ตรัสถึงการกําหนดนามและรูปอันเปนปฏิปกษตอธรรม มีราคะเปนตนไวใน
พระอภิธรรมปฎกนี้.
วาโดยสิกขาเปนตน
อนึ่ง ในปฎกแมทั้ง ๓ เหลานั้น บัณฑิตพึงทราบสิกขา ๓ ปหานะ
๓ และคัมภีรภาพ ๔ อยาง.
จริงอยางนั้น วาโดยนัยพิเศษ พระผูมีพระภาคเจาตรัสอธิศีลสิกขาไวใน
พระวินัยปฎก ตรัสอธิจิตตสิกขาไวในพระสุตตันตปฎก และตรัสอธิปญญาสิกขา
ไวในพระอภิธรรมปฎก. อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสปหาน (การละ) วิติกกมกิเลสไวในพระวินัยปฎก เพราะความที่ศีลเปนปฏิปกษตอการกาวลวงของกิเลส
(วีติกกมกิเลส) ตรัสการปหานปริยุฏฐานกิเลสไวในพระสุตตันตปฎก เพราะ
ความที่สมาธิเปนปฏิปกษตอกิเลสที่กลุมรุม (ปริยุฏฐานกิเลส) ตรัสการปหาน
อนุสัยกิเลสไวในพระอภิธรรมปฎก เพราะความที่ปญญาเปนปฏิปกษตออนุสัยกิเลส. อีกอยางหนึ่ง ในปฎกที่หนึ่งตรัสการละกิเลสทั้งหลายดวยตทังคปหาน (ละ
ชั่วคราว) ในสองปฎกนอกนี้ตรัสการละกิเลสดวยวิกขัมภนปหานและสมุจเฉทปหาน อีกอยางหนึ่ง ในปฎกที่หนึ่งตรัสการปหานสังกิเลสคือทุจริต ในสองปฎก

นอกนี้ ตรัสการปหานสังกิเลส คือ ตัณหาและทิฏฐิ.
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วาโดยคัมภีรภาพ ๔ อยาง
อนึ่ง ในปฎกทั้ง ๓ นี้ แตละปฎกพึงทราบคัมภีรภาพ (ความลึกซึ้ง)
๔ อยาง คือ โดยธรรม โดยอรรถ โดยเทศนา และโดยปฏิเวธ.
บรรดาคัมภีรภาพเหลานั้น พระบาลี (ตนฺติ) ชื่อวา ธรรม. เนื้อความ
แหงพระบาลีนั้น ชื่อวา อรรถ. การแสดงบาลีตามที่กําหนดไวอยางดีดวยใจ
นั้น ชื่อวา เทศนา. การตรัสรูตามความเปนจริงซึ่งธรรมและอรรถแหงบาลี
นั้น ชื่อวา ปฏิเวธ. จริงอยู ธรรม อรรถ เทศนา และปฏิเวธ ในปฎก
ทั้ง ๓ นั้น ชื่อวา ลึกซึ้ง เพราะสัตวทั้งหลายผูมีปญญานอยหยั่งลงไดยาก
เปนที่พึงอันบุคคลผูมีปญญานอยไมพึงได เปรียบเหมือนมหาสมุทร อันสัตว
เล็กทั้งหลายมีกระตายเปนตนหยั่งใหถึงไดโดยยาก ทั้งเปนที่พึ่งก็ไมไดฉะนั้น
บัณฑิตพึงทราบคัมภีรภาพแมทั้ง ๔ อยาง ในปฎกทั้ง ๓ นีแ้ ตละปฎก ดวย
ประการฉะนี้.
อีกนัยหนึ่ง เหตุชื่อวา ธรรม เหมือนที่ตรัสไววา ญาณในเหตุ ชื่อวา
ธรรมปฏิสัมภิทา. ผลของเหตุ ชื่อวา อรรถ เหมือนที่ตรัสไววา ญาณในผล
ของเหตุ ชื่อวา อัตถปฎิสัมภิทา. บัญญัติ ทานหมายเอาการกลาวธรรมสมควร
แกธรรม ชือ่ วา เทศนา หรือวาการกลาวธรรมดวยสามารถแหงอนุโลม
ปฏิโลม สังเขป และพิสดารเปนตน ชื่อวา เทศนา. การตรัสรู ชื่อวา ปฏิเวธ.
ก็ปฏิเวธ นั้น เปนทั้งโลกิยะและโลกุตระ. อธิบายวา การหยั่งรูในธรรม
ทั้งหลายสมควรแกอรรถ ในอรรถทั้งหลายสมควรแกธรรม ในบัญญัติท้งั หลาย
สมควรแกคลองแหงบัญญัติ โดยวิสยั (อารมณ) โดยอสัมโมหะ (ความไม
หลงลืม) หรือวา ความที่ธรรมเหลานั้น ๆ อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในที่
นั้น ๆ เปนธรรมไมวิปริตเปนไปกับดวยลักษณะ อันพึงแทงตลอดได.
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บัดนี้ บัณฑิตพึงทราบคัมภีรภาพแมทั้ง ๔ อยาง ในปฎกทั้ง ๓ เหลานี้
และปฎกทีเดียว เพราะในปฎกเหลานั้น ธรรมหรืออรรถใดๆ หรือเทศนาซึ่ง
สองเนื้อความนั้น ๆ โดยประการที่ควรรูเนื้อความซึ่งตรงตอญาณของผูฟงโดย
ประการนั้น ๆ ก็หรือวา การแทงตลอด กลาวคือการหยั่งลงสูธรรมอันไมวิปริต
ในปฎกทั้ง ๓ เหลานั้นอันใด หรือความที่ธรรมเหลานั้น ๆ ซึ่งมีสภาพไมวิปริต
กลาวคือกําหนดไดอันพึงแทงตลอด ธรรมทั้งหมดนั้น คนมีปญญานอยไม
สรางกุศลสมภารไวหยั่งลงไดโดยยาก ทั้งจะเปนที่พึงก็ไมไดเปรียบเหมือน
มหาสมุทร สัตวเล็กมีกระตายเปนตน หยั่งใหถึงไดยาก ทั้งจะเปนที่พึ่งไม
ไดฉะนั้น.
ก็ดวยคํามีประมาณเทานี้ ยอมเปนอันขาพเจากลาวถึงเนื้อความคาถา
นี้วา
บัณฑิตพึงแสดงประเภทเทศนา
ศาสนะ กถา สิกขา ปหานะ และคัมภีรภาพ
ในปฎกทั้ง ๓ เหลานี้ ตามสมควร ดวย
ประการฉะนี้.
แตในคาถานี้วา
ภิกษุยอมบรรลุประเภทปริยัติ สมบัติ
และแมวิบัติอันใด ในปฎกใด โดยประการ
ใด พึงเจริญเนื้อความแมนนั้ ทั้งหมด โดย
ประการนั้น ดังนี้.
บัณฑิตพึงเห็นความแตกตางกันแหงปริยัติ ๓ อยางในพระไตรปฎก
ทั้ง ๓ ดังตอไปนี้.
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วาดวยปริยัติ ๓ ประเภท
จริงอยู ปริยัติมี ๓ ประเภท คือ
๑. อลคัททูปมปริยัติ (ปริยตั ิเปรียบดวยอสรพิษราย)
๒. นิสสรณัตถปริยัติ (ปริยตั ิเพื่อประโยชนแกการสลัดออก)
๓. ภัณฑาคาริกปริยัติ (ปริยัติเปรียบดวยขุนคลัง).
บรรดาปริยัติเหลานั้น ปริยัติที่ถือเอาไมดี คือเรียนเพื่อเหตุแหงการ
โตแยงเปนตน ชื่อวา อลคัททูปมปริยัติ ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอา
ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุรุษผูมีความตองการอสรพิษมีพิษราย ยอม
แสวงหาอสรพิษมีพิษราย เมื่อเที่ยวแสวงหาอสรพิษมีพิษราย เขาเห็นอสรพิษมี
พิษรายดวยใหญ ก็พึงจับอสรพิษนี้นั้น ที่ขนดหรือที่หาง อสรพิษนั้นพึงแวงขบ
เอาที่มือ หรือแขน หรืออวัยวะนอยใหญแหงใดแหงหนึ่งของบุรุษนั้น บุรุษ
นั้นพึงเขาถึงความตาย หรือทุกขปางตาย เพราะการขบกัดนั้นเปนเหตุ ขอนั้น
เพราะเหตุแหงอะไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อสรพิษรายอันบุรุษ
จับแลวไมดี แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้
ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตะ ฯลฯ เวทัลละ บุรุษ
เหลานั้นครั้นเรียนธรรมนั้นแลว ยอมไมใครครวญเนื้อความแหงธรรมเหลานั้น
ดวยปญญา เมื่อโมฆบุรุษเหลานั้นไมใครครวญอรรถดวยปญญา ธรรมเหลานั้น
ยอมไมทนตอการเพง โมฆบุรุษเหลานั้น มีการโตแยงเปนอานิสงส และมีการ
ยังตน ใหพนจากวาทะนั้น ๆ เปนอานิสงส ยอมเรียนธรรม และยอมเรียนธรรม
เพื่อประโยชนแกธรรมใด ยอมไมเสวยผลแหงธรรมนั้น ธรรมเหลานั้นอัน
โมฆบุรุษเหลานั้นเรียนแลวไมดี ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อความ
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ทุกขสิ้นกาลนานขอนั้นเพราะเหตุแหงอะไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่
ธรรมทั้งหลายอันโมฆบุรษุ นั้นเรียนแลวไมดี ดังนี้.
สวนปริยัติใด อันบุคคลเรียนดีแลว คือหวังอยูซึ่งความบริบูรณแหง
คุณมีสีลขันธเปนตนเรียนแลว มิใชเรียนเพราะเหตุการโตแยงเปนตน ปริยตั ินี้
ชื่อวา นิสสรณัตถปริยัติ (มีความตองการเพื่อสลัดออก)ที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงหมายถึงตรัสไววา ธรรมเหลานั้น อันกุลบุตรเหลานั้นเรียนดีแลว ยอมเปนไป
เพื่อประโยชนเกื้อกูล และเพื่อความสุขสิ้นกาลนาน ขอนั้น เพราะเหตุแหงอะไร
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะธรรมทั้งหลาย อันกุลบุตรเรียนดีแลว.
สวนพระขีณาสพผูมีขันธอันกําหนดรูแลว ละกิเลสแลว มีมรรคอัน
เจริญแลว มีธรรมไมกําเริบอันแทงตลอดแลว ทํานิโรธใหแจงแลว ยอม
เรียนปริยัติใด เพื่อรักษาประเพณี เพื่อรักษาวงศอยางเดียว ปริยัตินี้ ชื่อวา
ภัณฑาคาริกปริยัติ (ปริยตั ิเปรียบดวยขุนคลัง) ดังนี้ บัณฑิตพึงทราบประเภท
แหงปริยัติ ๓ อยาง ในพระไตรปฎกเหลานั้น ดังกลาวมาแลว.
วาดวยสมาบัติ ๓ ประเภท
อนึ่ง ภิกษุผูปฏิบัติดีแลว (สุปฏิปนฺโน) ในพระวินัยอาศัยสีลสัมปทา
ยอมบรรลุวชิ ชา ๓ ก็เพราะตรัสประเภทแหงวิชชา ๓ เหลานัน้ นั่นแหละไวใน
พระวินัยนี้. ภิกษุผูปฏิบตั ิดีแลวในพระสูตร อาศัยสมาธิสัมปทา ยอมบรรลุ
อภิญญา ๖ ก็เพราะตรัสประเภทแหงสมาธิเหลานั้นนั่น แหละไวในพระสูตรนั้น.
ภิกษุผูปฏิบัติดีแลวในพระอภิธรรม อาศัยปญญาสัมปทา ยอมบรรลุปฏิสัมภิทา๔
ก็เพราะตรัสประเภทแหงปฏิสัมภิทาเหลานั้นนั่นแหละไว ในพระอภิธรรมนั้น.
ภิกษุผูปฏิบัติดีแลวในพระวินัย พระสูตร พระอภิธรรมเหลานั้น ยอมบรรลุสมบัติ
อันตางดวยวิชชา ๓ อภิญญา ๖ และปฏิสัมภิทา ๔ นี้โดยลําดับ ดวยประการฉะนี้.
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วาดวยวิบัติ ๓ ประเภท
อนึ่ง ภิกษุผูปฏิบัติผิดในพระวินัย เปนผูมีความสําคัญวาไมมีโทษใน
ผัสสะที่มีใจครองเปนตน อันพระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลว โดยความเสมอ
ดวยสัมผัสมีเครื่องลาดและเครื่องนุงหม มีสัมผัสเปนสุขเปนตนที่ทรงอนุญาต
แลว เหมือนคําที่พระอริฏฐะกลาววา เรายอมรูทั่วถึงธรธมอันพระผูมีพระภาคเจาแสดงแลว โดยประการที่ธรรมทั้งหลายอันกระทําอันตรายที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวนี้ ไมสามารถทําอันตรายแกผูเสพอยูได ดังนี้ ตอจากนั้น
เธอก็ถึงความเปนผูทุศีล.
ภิกษุผูปฏิบัติผิดในพระสูตร ไมรูคําอธิบาย เหมือนในประโยคมีอาทิวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกเหลานี้มีอยู มีปรากฏอยูในโลก ดังนี้
ยอมถือเอาผิด ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาตรัสไววา บุคคลมีอัตตาอัน
ถือเอาผิด ยอมกลาวตูเราดวย ยอมขุด (ทําลาย) ซึ่งตนดวย และยอมประสบ
สิ่งมิใชบุญเปนอันมากดวย ดังนี้ ตอจากนั้น เธอก็ถึงความเปนมิจฉาทิฏฐิ.
ภิกษุผูปฏิบัติผิดในพระอภิธรรมจะวิจารธรรมเกินไป ยอมคิดแมสิ่งที่
ไมควรคิด (อจินไตย) ตอจากนั้น ก็จะถึงความฟุงซานแหงจิต สมกับพระ
ดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อจินไตย ๔ เหลานี้
บุคคลไมควรคิด ซึ่งเมื่อคิดอยู ก็พึงเปนผูมีสวนแหงความเปนบา แหงความ
คับแคน ดังนี้.
ภิกษุผูปฏิบัติผิดในพระไตรปฎกนี้ ยอมถึงความวิบัติอันตางดวยความ
เปนผูทุศีล ความเปนมิจฉาทิฏฐิ และความฟุงซานแหงจิตนี้ โดยลําดับ
ดวยประการฉะนี้.
๑

๒

๑. วินย. ๒. ๖๖๒/ ๔๓๑
๒. องฺ จตุกกก. ๒๑. ๗๗/๑๐๔

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 55

ดวยคํามีประมาณเทานี้ คาถาแมนี้ก็เปนอันขาพเจากลาวแลววา
ภิกษุยอมบรรลุประเภทแหงปริยัติ
สมบัติ และแมวิบัติอันใด ในปฎกใด โดย
ประการใด พึงเจริญเนื้อความแมนั้น
ทั้งหมด ดวยประการนั้น.
บัณฑิต ครั้นทราบปฎกทั้งหลายโดยประการตาง ๆ ดวยอาการอยางนี้
แลวพึงทราบพุทธพจนแมทั้งหมดที่ประมวลมาดวยสามารถแหงปฎกเหลานั้นวา
เปนปฎก ๓ ดังนี้.
พุทธพจนมี ๕ นิกาย
พระพุทธพจนวาโดยนิกาย มี ๕ นิกาย อยางไร ? จริงอยู พระพุทธพจน
นั้น แมทั้งหมดมี ๕ ประเภท คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย
อังคุตตรนิกาย ขุททกนิกาย.
วาโดยทีฆนิกาย ๓๔ สูตร
บรรดานิกายทั้ง ๕ นั้น ทีฆนิกายเปนไฉน ? พระสูตร ๓๔ สูตร
มีพรหมชาลสูตรเปนตน รวบรวมไว ๓ วรรค เรียกวา ทีฆนิกาย ดังคาถา
ที่ทานประพันธไววา
พระสูตร ๓๔ สูตรเทานัน้ มี ๓ วรรค
ทานรวบรวมไวสําหรับนิกายใด นิกายนั้น
ชื่อวา ทีฆนิกาย นับตามลําดับ เปนนิกาย
ที่หนึ่ง.
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ถามวา เพราะเหตุไร นิกายที่หนึ่งนี้ จึงเรียกวา ทีฆนิกาย ?
ตอบวา เพราะเปนที่ประชุม และเปนที่อาศัยอยูแหงพระสูตรทั้งหลาย
ขนาดยาว.
จริงอยู ที่เปนที่ประชุม หรือที่เปนที่อาศัยอยู ก็เรียกวา นิกาย. ก็ใน
ขอนี้มีคําสาธก (ตัวอยาง) ทั้งทางพระศาสนาและทางโลก ดังในประโยค
มีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมพิจารณาเห็นนิกายอื่นแมสักอยางหนึ่งที่
วิจิตร เหมือนพวกสัตวเดียรัจฉานนี้ คือ นิกายของสัตวเล็ก ๆ ที่รวมกันอยู ๑
นิกายของสัตวที่อยูตามโคลนตม ๑. และพึงทราบเนื้อความแหงถอยคําในความ
เปนนิกายแมแหงนิกาย (๔ นิกาย) ทีเ่ หลือ โดยประการที่กลาวมาแลว.
วาโดยมัชฌิมนิกาย ๑๕๒ สูตร
มัชฌิมนิกาย เปนไฉน ? พระสูตร๑๕๒ สูตร มีมลู ปริยายสูตร
เปนตน ทานรวบรวมไว ๑๕ วรรค เปนพระสูตรขนาดปานกลาง ชื่อวา
มัชฌิมนิกาย ดังคาถาที่ทานประพันธไววา
พระสูตร ๑๕๒ สูตร มีในนิกายใด
นิกายนั้น ชือ่ วา มัชฌิมนิกาย ทานรวบรวม
ไว ๑๕ วรรค.
วาโดยสังยุตตนิกายเปนตน
สังยุตตนิกาย เปนไฉน ? พระสูตร ๗,๗๖๒ สูตร มีโอฆตรณสูตร
เปนตน ที่จดั ตั้งไวดวยสามารถแหงเทวตาสังยุตเปนตน เรียกวา สังยุตตนิกาย
ดังคาถาที่ทานประพันธไววา
พระสูตร ๗,๗๖๒ สูตร มีในนิกายใด

นิกายนั้น ทานรวบรวมไวเปนสังยุตตนิกาย.
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อังคุตตรนิกาย เปนไฉน ? พระสูตร๙,๕๕๗ สูตร มีจิตตปริยาทานสูตรเปนตน ซึ่งจัดตั้งไวดวยสามารถแหงถอยคําเกินหนึ่งแหง สวนหนึ่ง ๆ
ขึ้นไปละขอ ดังคาถาที่ประพันธไววา
พระสูตรในอังคุตตรนิกาย จํานวน
๙,๕๕๗ สูตร มีในนิกายใด นิกายนั้น ชื่อวา
อังคุตตรนิกาย.
ขุททกนิกาย เปนไฉน ? คือ วินัยปฎก อภิธรรมปฎก และปาฐะ
๑๕ ประเภท มีธัมมบทขุททกปาฐะเปนตนทั้งหมด ที่แสดงไวกอนแลว เวน
พระพุทธพจนที่เหลือคือนิกาย ๔ (มีทีฆนิกายเปนตน ) ชื่อวาขุททกนิกาย. ดัง
คาถาที่ทานประพันธไววา
ยกเวนนิกาย ๔ มีทีฆนิกายเปนตน
เหลานี้ พระพุทธพจนอื่นจากนั้น มีอยูแ ก
นิกายใด นิกายนั้น บัณฑิตเรียกวา ขุททกนิกาย.
นิกาย ๕ อยาง ยอมมีดวยสามารถแหงนิกายอยางนี้.
พระพุทธพจนมีองค ๙
พระพุทธพจนมีองค ๙ อยางไร ? จริงอยู พระพุทธพจนนี้แมทั้งหมด
มี ๙ ประเภท คือ สุตตะ เคยยะ ไวยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก
อัพภูตธรรม เวทัลละ.
บรรดาองคทั้ง ๙ นัน้ อุภโตวิภังค นิทเทส ขันธกะ ปริวาร
พระสูตรในสุตตนิบาตมีมงคลสูตร รัตนสูตร นาลกสูตร และตุวฏกสูตรเปนตน
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และพระดํารัสของพระภาคเจา แมอื่นที่มีชื่อวา สุตตันตะ (เหลานี้)
พึงทราบวา เปนสุตตะ. พระสูตรที่มีคาถาแมทั้งหมด พึงทราบวา เปน
เคยยะ วาโดยพิเศษ ไดแก สคาถวรรคทั้งสิ้น ในสังยุตตนิกาย เปนเคยยะ.
พระอภิธรรมปฎกแมทั้งหมด พระสูตรที่ไมมีคาถา และพุทธพจนอื่นที่ไม
ประกอบดวยองค ๘ พึงทราบวา เปนไวยากรณ. ธรรมบท เถรคาถา
เถรีคาถา และคาถาลวน ๆ อันไมมีชอื่ วาสูตรในสุตตนิบาด พึงทราบวา เปน
คาถา. พระสูตร ๘๒ สูตร อันปฏิสงั ยุตดวยคาถาที่สําเร็จดวยโสมนัสสญาณ
พึงทราบวา เปนอุทาน. พระสูตร ๑๑๐ สูตร ที่เปนไปโดยนัยมีอาทิวา
วุตฺตฺเหต ภควตา (จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระดํารัสนี้) พึงทราบ
วา เปนอิติวุตตกะ. ชาดก ๕๕๐ ชาดก มีอปณณกชาดกเปนตน พึงทราบวา
เปนชาดก. พระสูตรที่ปฏิสังยุตดวยอัจฉริยอัพภูตธรรมแมทั้งหมดที่เปนไป
โดยนัยมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อัพภูตธรรมที่นาอัศจรรย ๔ ประการ
เหลานี้ มีอยูในพระอานนท พึงทราบวา เปนอัพภูตธรรม. พระสูตรที่มีผู
ทูลถามแลว ไดแลวไดอีกซึ่งความรูและความยินดีแมทั้งหมดมีจูลเวทัลลสูตร
มหาเวทัลลสูตร สัมมาทิฏฐิสูตร สักกปญหสูตร สังขารภาชนียสูตร และมหาปุณณมสูตรเปนตน พึงทราบวา เปนเวทัลละ. เมือ่ วาโดยองค พระพุทธพจน
มีองค ๙ ดวยประการฉะนี้.
พระพุทธพจน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ
พระพุทธพจน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ เปนไฉน ? จริงอยู
พระพุทธพจนทั้งหมดนี้แหละมี ๘๔,๐๐๐ ประเภท ดวยสามารถแหงพระธรรม
ขันธที่พระอานนทรวบรวมแสดงไวอยางนี้วา
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ธรรมทั้งหลายที่ดํารงอยูของขาพเจา
ขาพเจาเรียนมาจากพระพุทธเจา ๘๒,๐๐๐
จากพระภิกษุ ๒,๐๐๐ รวมเปน ๘๔,๐๐๐
พระธรรมขันธ.*
บรรดาพุทธพจนเหลานั้น พระสูตรมีอนุสนธิหนึ่ง เรียกวา ธรรมขันธ
หนึ่ง.พระสูตรใดมีหลายอนุสนธิ ก็นบั จํานวนธรรมขันธตามอนุสนธิในพระสูตร
นั้นในการประพันธเปนคาถา การถามปญหาเปนธรรมขันธหนึ่ง การวิสัชนาก็
เปนธรรมขันธหนึ่ง. ในพระอภิธรรม การจําแนกติกะและทุกะแตละหมวด
และการจําแนกวารจิตและอยางก็เปนธรรมขันธหนึ่ง. ในพระวินัยมีวัตถุ
มาติกา บทภาชนีย อาบัติ อนาบัติ อันตราบัติ การกําหนดติกะ ธรรมที่
เปนอเตกิจฉะที่เปนสเตกิจฉะ ในวัตถุเปนตนเหลานี้ แตละสวนพึงทราบวา
เปนธรรมแตละธรรมขันธ. วาโดยพระธรรมขันธ พึงทราบวาเปนพระธรรม
ขันธ ๘๔,๐๐๐ ธรรม ดวยอาการอยางนี้.
พระพุทธพจนในเวลาทําปฐมสังคีติ
พระพุทธพจนแมทั้งหมดนั้น โดยประการตามที่กลาวแลวนั่นแหละ
อันหมูสงฆผูมีวสีมีพระมหากัสสปะเปนประมุข เมื่อจะสังคายนาในเวลาทํา
ปญจสติกสังคีติ ไดสังคายนากําหนดประเภทชัดลงไปดังนี้วา นี้เปนปฐมพุทธจน นี้เปนมัชฌิมพุทธพจน นี้เปนปจฉิมพุทธพจน นี้เปนวินัยปฎก นี้
เปนสุตตันตปฎก นี้เปนอภิธรรมปฎก นี้เปนทีฆนิกาย ฯลฯ นี้เปนขุททกนิกาย
เหลานี้เปนนวังคสัตถุศาสนซึ่งมีสุตตะเปนตน เหลานี้เปนพระธรรมขันธ มี
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ดังนี้. อนึ่ง พระเถระเหลานั้นมิไดกําหนดเพียง
ประเภทที่กลาวนี้เทานั้น ยังไดกําหนดประเภทสังคหะแมอื่น ๆ ซึ่งปรากฏอยู
* ขุ. เถร. ๒๖.๓๙๗/๔๐๕
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ในพระไตรปฎกทั้ง ๓ มิใชนอย มีอาทิเชน อุทานสังคหะ (หมวดอุทาน)
วรรคสังคหะ เปยยาลสังคหะ นิปาตสังคหะ หมวดนิบาตมีเอกนิบาต ทุกนิบาต
เปนตน สังยุตตสังคหะ และปณณาสสังคหะเปนตน สังคายนาแลวอยางนี้
สิ้น ๗ เดือน.
ก็ในการอวสานแหงการสังคายนาพระพุทธพจนนั้น มหาปฐพีนี้ได
สั่นสะเทือน เลื่อนลั่น หวั่นไหว มีประการมิใชนอ ยหยั่งลงไปถึงน้ํารองแผนดิน
เปนที่สุด เปนดุจมีความปราโมทยอันเกิดขึ้นพรอมแลวใหอยูซึ่งสาธุการวา
จงดูศาสนาของพระทศพลนี้ อันพระมหากัสสปเถระการทําใหสามารถเพื่อเปน
ไปตลอดกาลประมาณ ๕ ,๐๐๐ ป และไดเกิดมหัศจรรยทั้งหลายอเนกประการ.

วาโดยเฉพาะอภิธรรม
ก็ในปฎกนี้ เมื่อพระเถระทั้งหลายสังคายนาพระพุทธพจนแลวอยางนี้
พระอภิธรรมนี้ เมื่อวาโดยปฎก เปนอภิธรรมปฎก เมื่อวาโดยนิกาย
เปนขุททกนิกาย เมื่อวาโดยองค เปนไวยากรณ เมื่อวาโดยธรรมขันธ
เปนธรรมขันธ หลายพันธรรมขันธ (๒๒,๐๐๐ธรรมขันธ). บรรดาภิกษุ
ทั้งหลายผูทรงพระอภิธรรมนั้น ในกาลกอนมีภิกษุรูปหนึ่งนั่งอยูในที่ประชุม
บริษัท เมื่อจะนําสูตรจากพระอภิธรรมมากลาว ไดกลาวธรรมกถาวา รูปขันธ
เปนอัพยากตะ ขันธ ๔ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากตะก็มี อายตนะ
๑๐ เปนอัพยากตะ อายตนะ ๒ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากตะก็มี
ธาตุ ๑๖ เปนอัพยากตะ ธาตุ ๒ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากตะก็มี
สมุทัยสัจจะเปนอกุศล มรรคสัจจะเปนกุศล นิโรธสัจจะเปนอัพยากตะ ทุกขสัจจะเปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากตะก็มี อินทรีย ๑๐ เปนอัพยากตะ
โทมนัสสินทรียเปนอกุศล อนัญญตัญญัสสามีตินทรียเปนกุศล อินทรีย ๔
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เปนกุศลก็มี เปนอัพยากตะก็มี อินทรีย ๖ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปน
อัพยากตะก็มี ดังนี้.
ภิกษุรปู หนึ่งซึ่งนั่งอยูในที่นั้น ไดถามพระธรรมกถึกวา ดูกอนทาน
ธรรมกถึก ทานนําสูตรมายาวเหมือนจะเอามาลอมเขาสิเนรุ สูตรนี้มีชื่อวา
อยางไรเลา ?
พระธรรมกถึก : ชือ่ วา พระอภิธรรมสูตร ผูม ีอายุ.
ภิกษุนั้น : เพราะเหตุไร จึงนําพระอภิธรรมสูตรมา การนําพระสูตร
อื่นที่เปนพุทธภาษิตมา ไมสมควรหรือ
พระธรรมกถึก : พระอภิธรรม ใครภาษิตไวเลา ?
ภิกษุนั้น : พระอภิธรรมนี้ ไมใชพุทธภาษิต.
พระธรรมกถึก : ดูกอนผูมีอายุ ก็คุณเรียนพระวินัยปฏกหรือไม.
ภิกษุนั้น : กระผมไมไดเรียนขอรับ.
พระธรรมกถึก : เห็นจะเปนเพราะคุณไมทรงพระวินัย เมื่อไมรูจึง
กลาวอยางนี้.
ภิกษุนั้น : กระผมเรียนเพียงวินัยเทานั้นขอรับ.
พระธรรมกถึก : แมวินัยนั้นก็เรียนเอาไมดี คงจักนั่งเรียนหลับอยูที่
ทายบริษัท หรือวา เพราะพระอุปชฌายผูใหบุคคลเชนทานบรรพชา อุปสมบท
เปนคนดวนได เพราะเหตุไร ? เพราะแมวินัยเธอก็เรียนไมดี จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระดํารัสนี้ในพระวินัยนั้นวา ภิกษุผูไมประสงคจะติเตียน
กลาวตามเหตุวา นิมนตทานเรียนพระสูตร เรียนคาถาทั้งหลาย หรือเรียน
พระอภิธรรมไปกอน ภายหลังจักเรียนพระวินัย *ดังนี้ก็ไมเปนอาบัติ ก็แมคําวา
ภิกษุขอโอกาสถามปญหาในพระสูตร แตไพลถามอภิธรรมหรือวินัย ขอโอกาส
* ๑. วินย. ๒. ๖๘๘/๔๕๔

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 62

ถามปญหาในพระอภิธรรม แตไพลถามพระสูตรหรือวินัย ขอโอกาสถามปญหา
ในพระวินัย แตไพลถามพระสูตรหรืออภิธรรม ดังนี้ มีประมาณเทานี้ ทาน
ก็ยอมไมรู พระธรรมกถึกนั้น จึงเปนอันขมปรวาทีได ดวยถอยคําแมประมาณ
เทานี้.
ก็มหาโคสิงคสูตร เปนสูตรสําคัญกวาสูตรแมนี้ เพราะเหตุที่เปน
พุทธภาษิต จริงอยู ในมหาโคสิงคสูตรนั้น พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา เพื่อกราบทูลปญหาที่ถามและคําวิสัชนากะกันและกัน
เมื่อจะบอกคําวิสัชนาของพระมหาโมคคัลลานเถระ จึงกราบทูลวา พระมหาโมคคัลลานเถระกลาววา ทานสารีบุตร ภิกษุสองรูปในพระธรรมวินัยนี้ กลาว
อภิธรรมกถา เธอทั้งสองนั้นยอมถามปญหากันแลว ยอมชวยกันแก ไมขัดแยง
กัน และธรรมมีกถาของเธอทั้งสองนั้นยอมเปนไปไดดี ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวันพึงงามดวยภิกษุเห็นปานนี้แล* ดังนี้.
พระศาสดาไมตรัสวา ขึ้นชื่อวา พระผูทรงพระอภิธรรมเปนผูอยู
ภายนอกศาสนาของเรา ดังนี้ แตทรงยกพระศอขึ้น ดุจพระสุวรรณภิงคาร
(พระเตาทอง) เมื่อจะยังเนื้อความนั้นใหสมบูรณ ดวยพระโอษฐอันมีสิริดัง
พระจันทรเพ็ญ จึงทรงเปลงพระสุรเสียงอันกองกังวานดุจเสียงของพระพรหม
ประทานสาธุการถึงพระมหาโมคคัลลานเถระวา ดีละ ๆ สารีบุตร ดังนี้ แลว
ตรัสวา ก็โมคคัลลานะเมื่อจะพยากรณโดยชอบ ก็พึงพยากรณตามนั้น ดูกอน
สารีบุตร ดวยวาโมคคัลลานะเปนธรรมกถึก ดังนี้.

ภิกษุผูทรงอภิธรรมชื่อวา พระธรรมกถึก
จริงอยู ไดยินวา ภิกษุผูทรงพระอภิธรรมเทานั้น ชื่อวา พระธรรมกถึก
นอกจากนี้แมกลาวธรรม ก็ไมใชเปนพระธรรมกถึก เพราะเหตุไร เพราะวา
* ม.มู. ๑๒. ๓๗๔/๔๐๑

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 63

ภิกษุผูไมทรงพระอภิธรรมเหลานั้นเมื่อกลาวธรรม ยอมกลาวลําดับกรรม ลําดับ
วิบาก กําหนดรูปอรูป ลําดับธรรมใหสับสน สวนภิกษุผูทรงพระอภิธรรมยอม
ไมใหลําดับธรรมสับสน เพราะฉะนั้น ภิกษุผูทรงพระอภิธรรม จะกลาวธรรม
หรือมิไดกลาวก็ตาม แตในเวลาที่เธอถูกถามปญหาแลวก็จักกลาวแกปญหานั้น
ได พระศาสดาทรงหมายถึงคํานี้วา ภิกษุผูทรงพระอภิธรรมนี้เทานั้น ชื่อวา
เปนพระธรรมกถึกอยางยิ่ง ดังนี้ จึงทรงประทานสาธุการแลว ตรัสวา โมคคัลลานะกลาวดีแลว ดังนี้.
ผูคัดคานพระอภิธรรมชื่อวา ทําลายชินจักร
บุคคลเมื่อคัดคานพระอภิธรรม ชื่อวา ยอมใหการประหารในชินจักรนี้
ยอมคัดคานพระสัพพัญุตญาณ ยอมหมิ่นเวสารัชชญาณของพระศาสดา ยอม
ขัดแยงบริษัทผูตองการฟง ยอมผูกเครื่องกั้นอริยมรรค จักปรากฏในเภทกร
วัตถุ ๑๘ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง เปนผูควรแกอุเขปนิยกรรม นิยสกรรม
ตัชชนียกรรม เพราะทํากรรมนั้น จึงควรสงเธอไปวา เจาจงไป จงเปนคน
กินเดนเลี้ยงชีพเถิด ดังนี.้
พระอภิธรรมมีนิทานหรือไม
แมหากบุคคลพึงกลาวอยางนี้วา ถาหากพระอภิธรรมเปนพุทธภาษิต
ไซร แมนิทานของพระอภิธรรมนั้นก็ควรจัดเปนพระอภิธรรมดวย เหมือน
นิทานที่ทานจัดไวหลายพันพระสูตร โดยนัยทีอาทิวา สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่เมืองราชคฤห ดังนี้. พึงคัดคานผูนั้นวา นิทานของชาดก
สุตตนิบาต และธรรมบทเปนตน เห็นปานนี้ก็ไมมี ธรรมเหลานี้ก็ไมใช
พุทธภาษิตกระมัง แลวพึงบอกแมใหยิ่งกวานี้ ดวยอาการอยางนี้วา ดูกอ น
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บัณฑิต ธรรมดาวา พระอภิธรรมนี้เปนวิสัยของพระสัพพัญูพุทธเจาทั้งหลาย
เทานั้น ไมใชวิสัยของคนเหลาอื่น จริงอยู การเสด็จหยั่งลงสูพระครรภของ
พระพุทธเจาทั้งหลายปรากฏแลว อภิชาติก็ปรากฏ อภิสัมโพธิก็ปรากฏ
ธรรมจักกัปปวัตตนะก็ปรากฏ ยมกปาฏิหาริยก็ปรากฏ การเสด็จไปสูที่อยูของ
เทวดาก็ปรากฏ ความแสดงธรรมในเทวโลกก็ปรากฏ การเสด็จลงจากเทวโลก
ก็ปรากฏ.
ขึ้นชื่อวา การขโมยชางแกว หรือมาแกวของพระจาจักรพรรดิแลว
เทียมยานนอยไป นั่นไมใชฐานะ มิใชเหตุ หรือวา ชื่อวา การขโมยจักรรัตนะ
แลวหอยไวที่เกวียนบรรทุกฟางเอาไป ไมใชฐานะไมใชเหตุที่เปนไปได
หรือวา ชื่อวาการขโมยมณีรัตนะที่สามารถสองแสงไกลประมาณโยชนใส
ไวในกระเชาฝายแลวใชสอย ก็ไมใชฐานะไมใชเหตุที่เปนไปได เพราะ
เหตุไร ? เพราะเปนภัณฑะสมควรแกพระเจาจักรพรรดิ ขอนี้ฉันใด เพราะ
พระอภิธรรมก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมใชวิสัยของชนเหลาอื่น เปนวิสัยของ
พระสัพพัญูพุทธเจาเหลานั้น จริงอยู การเสด็จหยั่งลงสูพระครรภ
ของพระพุทธเจาทั้งหลายปรากฏแลว ฯลฯ การเสด็จลงจากเทวโลกก็ปรากฏ
ดูกอนบัณฑิต ขึ้นชื่อวากิจดวยนิทานของพระอภิธรรมนจึงมิไดมีดวยประการ
ฉะนี้ เมื่อกลาวอยางนี้แลว ปรวาทีก็ไมอาจเพื่อจะยกอุทาหรณอันประกอบ
ดวยสหธรรมมาโตตอบได.
วาดวยพระอภิธรรมมีนิทาน
สวนพระติสสคุตตเถระผูอยูในมัณฑลารามไดนําปเทสวิหารสูตรนี้มา
กลาววา พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรานั้นตรัสรู
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ครั้งแรก อยูดวยธรรมเปนเครื่องอยูอันใด เราก็อยูดวยปเทสะ คือสวนแหง
ธรรมอันนั้น ดังนี้ เพื่อแสดงวาพระอภิธรรมนี้ มีมหาโพธิเปนนิทาน ดังนี้.
จริงอยู ชื่อวา ปเทสะ (ในปเทสสูตร) มี ๑๐ อยาง คือ ขันธปเทสะ
อายตนปเทสะ ธาตุปเทสะ สัจจปเทสะ อินทรียปเทสะ ปจจยาการปเทสะ
สติปฏฐานปเทสะ ฌานปเทสะ นามปเทสะ ธรรมปเทสะ บรรดาปเทสะ
๑๐ เหลานั้น พึงทราบดังตอไปนี้.
พระศาสดาทรงแทงตลอดเบญจขันธโดยสิ้นเชิง (นิปปเทสะ) ณ
ควงไมมหาโพธิ์ แลวทรงประทับอยูดวยเวทนาขันธนั้นแหละตลอดไตรมาสนี้
ทรงแทงตลอดอายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ โดยสิ้นเชิง แลวประทับอยูดวยอํานาจ
เวทนาในธัมมายตนะ และดวยอํานาจเวทนาในธัมมธาตุนั้นแหละตลอดไตรมาสนี้
นี้ ทรงแทงตลอดสัจจะ ๔ โดยสิ้นเชิง แลวประทับอยูดวยอํานาจเวทนาใน
ทุกขสัจจะนั่นแหละตลอดไตรมาสนี้ ทรงแทงตลอดอินทรีย ๒๒ โดยสิน้ เชิง
แลวประทับอยูดวยอํานาจแหงอินทรียในหมวด ๕ แหงเวทนาตลอดไตรมาสนี้
ทรงแทงตลอดการหมุนเวียนแหงปจจยาการ ๑๒ บท โดยสิน้ เชิงแลวประทับ
อยูดวยเวทนาอันมีผัสสะเปนปจจัยตลอดไตรมาสนี้ ทรงแทงตลอดสติปฏฐาน ๔
โดยสิ้นเชิงแลวประทับอยูดวยสามารถแหงเวทนาสติปฏฐานตลอดไตรมาสนี้
ทรงแทงตลอดฌาน ๔ ดวยสามารถแหงเวทนาในองคฌานนั่นแหละตลอด
ไตรมาสนี้ ทรงแทงตลอดนามโดยสิ้นเชิงแลวประทับอยูดวยสามารถแหง
เวทนาในนามนั้นนั่นแหละตลอดไตรมาสนี้ ทรงแทงตลอดธรรมทั้งหลายโดย
สิ้นเชิงแลวประทับอยูดวยสามารถแหงเวทนาติกะนั่นแหละตลอดธรรมทั้งหลายโดย
พระเถระกลาวนิทานแหงพระอภิธรรม ดวยสามารถแหงปเทสวิหารสูตรไว
อยางนี้.
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ฝายพระสุธรรมเทวเถระผูอยูในคามวาสี เมื่อจะเปลี่ยนแปลงธรรมที่
ภายใตโลหปราสาท กลาวไววา ปรวาทีบุคคลนี้ เปนเหมือนประคองแขนทั้ง
สองคร่ําครวญอยูในปา และสรางคดีที่ไมมีพยาน จึงไมทราบแมพระอภิธรรม
วามีนิทาน แลวกลาวอยางนี้อีกวา สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่
บัณฑุกัมพลศิลาอาสน ณ ควงไมปาริชาต สวรรคชั้นดาวดึงส ในครั้งนัน้ แล
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอภิธรรมกถาแกเทวดาชั้นดาวดึงสวา กุสลา ธมฺมา
อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา เปนตน. สวนในพระสูตรอื่น ๆ ก็มี
นิทานอยางเดียวกันนั่นแหละ.
พระอภิธรรมมีนทิ าน ๒ อยาง
ในพระอภิธรรมมีนิทาน ๒ อยาง คือ อธิคมนิทาน และเทศนานิทาน. บรรดานิทานทั้ง ๒ นั้น อธิคมนิทาน พึงทราบตั้งแตพระทศพล
พระนามวา ทีปงกร จนถึงมหาโพธิบัลลังก เทศนานิทาน พึงทราบจนถึง
การประกาศพระธรรมจักร. เพื่อความเปนผูฉลาดในนิทานของพระอภิธรรม
อันสมบูรณดวยนิทานทั้ง ๒ อยางนี้บัณฑิตพึงทราบการตั้งปญหาดังตอไปนี้กอน.
ถามวา พระอภิธรรมนี้ ใหเจริญมาดวยอะไร ? ใหงอกงามไวใน
ที่ไหน ? บรรลุแลวในที่ไหน ? บรรลุแลวในกาลไร ? ใครบรรลุ ? วิจัย
แลวในที่ไหน ? วิจัยแลวในกาลไร ? ใครวิจัยแลว ? แสดงในที่ไหน ?
แสดงแลวเพื่อประโยชนแกใคร ? แสดงแลวเพื่ออะไร ? พวกใครรับไว ?
พวกไหนกําลังศึกษา ? พวกไหนศึกษาแลว? พวกไหนยอมทรงจําไว ?
เปนคําของใคร ? ใครนํามา ดังนี้.
ในปญหานั้น มีวิสชั นาดังนี้.
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คําถามวา พระอภิธรรมนี้ ใหเจริญมาดวยอะไร มีคําตอบวา ใหเจริญ
มาดวยศรัทธามุงไปสูปญญาเครื่องตรัสรู. คําถามที่วา ใหงอกงามไวในที่ไหน ?
มีคําตอบวา ใหงอกงามในชาดก ๕๕๐. คําถามทีว่ า บรรลุแลวในที่ไหน ?
มีคําตอบวา ที่ควงไมโพธิ์. คําถามที่วา บรรลุในกาลไร มีคําตอบวา ใน
วันเพ็ญเดือนหก. คําถามวา ใครบรรลุ มีคําตอบวา พระสัพพัญูพุทธเจา.
คําถามวา วิจัยที่ไหน ตอบวา ที่ควงไมโพธิ์. คําถามวา วิจัยแลวในกาลไร
ตอบวา ในเวลาตลอด ๗ วัน ณ เรือนแกว. คําถามวา ใครวิจัย ตอบวา
พระสัพพัญูพุทธเจา. คําถามวา แสดงที่ไหน ตอบวา ในสวรรคชั้นดาวดึงส.
คําถามวา แสดงแลว เพื่อประโยชนแกใคร ตอบวา แกเทวดาทั้งหลาย. คําถาม
วา แสดงแลว เพื่ออะไร ตอบวา เพื่อออกไปจากโอฆะ ๔. คําถามวา ใคร
รับไว ตอบวา พวกเทพ. คําถามวา ใครกําลังศึกษา ตอบวา พระเสขะ
และกัลยาณปุถุชน. คําถามวา ใครศึกษาแลว ตอบวา พระอรหันตขีณาสพ.
คําถามวา ใครทรงไว ตอบวา เปนไปแกชนเหลาใด ชนเหลานัน้ ยอมทรงจําไว.
คําถามวา เปนถอยคําของใคร ตอบวา เปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. คําถามวา ใครเปนผูนํามา ตอบวา อันอาจารย
นําสืบตอกันมา.
จริงอยู พระอภิธรรมนี้ อันพระเถระทั้งหลายมีอาทิอยางนี้ คือ
พระสารีบุตรเถระ พระภัททชิ พระโสภิต พระปยชาลี พระปยปาละ พระ
ปยทัสสี พระโกสิยบุตร พระสิคควะ พระสันเทหะ พระโมคคลิบุตร พระ
ติสสทัตตะ พระธัมมิยะ พระทาสกะ พระโสนกะ พระเรวตะเปนผูนํามาจน
ถึงกาลแหงตติยสังคีติ ตอจากนั้น ศิษยานุศิษยของพระเถระเหลานั้นนั่นแหละ
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นํามาแลวโดยสืบตอกันมาตามอาจารย ในชมพูทวีปอยางนี้ดวยอาการอยางนี้
กอน.
สวนพระอภิธรรมที่พระมหานาคเหลานั้นนํามาสูเกาะนี้ ตามที่พระโบราณาจารยประพันธเปนคาถาไววา
ในกาลนั้น พระเถระผูประเสริฐ มี
ปญญามาเหลานี้ คือ พระมหินทเถระ ๑
พระอิฎฏิยเถระ ๑ พระอุตติยเถระ ๑ พระ
สัมพลเถระ ๑ พระเถระผูเปนบัณฑิต ชื่อวา
ภัททะ ๑ มาในเกาะสิงหลนี้ จากชมพูทวีป.
ตอจากนั้น พระอภิธรรมนั้น อันอาจารยอื่น ๆ กลาวคือศิษยานุศิษย
ของพระเถระเหลานั้นนั่นแหละนํามาจนถึงกาลปจจุบันนี้ ก็กลาวถึงอธิคมนิทาน
อันใดนั้น จําเดิมแดพระทศพลพระนามวา ทีปงกร จนถึงมหาโพธิบัลลังก
และกลาวถึงเทศนานิทานจนถึงทรงประกาศพระธรรมจักร ของพระอภิธรรม
นั้นอันพระมหานาคทั้งหลายนํามาแลวอยางนี้ และเพื่อความแจมแจงแหง
อธิคมนิทานนั้น พึงทราบอนุปุพพิกถา ดังตอไปนี้.
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อธิคมนิทาน
วาดวยเรื่องสุเมธดาบส
ไดยินวา ในที่สุดแหงสี่อสงไขยยิ่งดวยแสนกัปถอยไปแตภัทรกัปนี้
มีพระนคร ชือ่ วา อมรวดี พราหมณ ชือ่ วา สุเมธะ เปนผูเกิดดีแลวทั้งสองฝาย
คือเปนผูถือกําเนิดบริสุทธิ์ดีแลวจากมารดาและบิดา เปนผูอันใคร ๆ ไมดูหมิ่น
ไมรังเกียจ ดวยการกลาวถึงชาติตระกูล จนถึง ๗ ชั่วตระกูล เปนผูมีรูปงาม
นาดู นํามาซึ่งความเลื่อมใส ประกอบดวยวรรณะและทรวดทรงงดงาม อาศัย
อยูในพระนครอมรวดีนั้น. พราหมณสุเมธะนั้นมิไดทําการงานอื่น นอกจาก
เรียนศิลปะของพราหมณเทานั้น. ในเวลาที่เขายังเปนเด็กนั่นแหละ. มารดา
บิดาไดทํากาละเสียแลว. ครั้งนั้น อํามาตยชื่อวา ราสิวัฒกะ ไดนําบัญชีทรัพยสิน
มาเปดหองอันเต็มไปดวยทองคํา เงิน แกว มณี และแกวมุกดาเปนตน แลว
บอกทรัพยจนถึงชั่ว ๗ ตระกูลวา ดูกอนกุมาร ทรัพยเปนของมีอยูแหง
มารดาของทานมีประมาณเทานี้ ทรัพยอันเปนของมีอยูแหงบิดา ปู ยา ของ
ทานมีประมาณเทานี้ เปนตนแลวกลาววา ทานจงใชสอยทรัพยนั้น ดังนี้.
สุเมธบัณฑิต คิดวา ปยชนทั้งหลายของเรามีบิดาและปูเปนตน
รวบรวมทรัพยนี้ไวแลวพากันไปปรโลก มิไดถอื เอาแมกหาปณะหนึ่งไป สวน
เราจะทําเหตุที่ใหถือเอาไปไดจึงจะสมควร ดังนี้ จึงกราบทูลแดพระราชา
แลวใหตีกลองประกาศในพระนคร ใหทานแกมหาชนแลว บวชเปนดาบส.
บัณฑิตพึงกลาวกถาวาดวยสุเมธดาบสไวที่นี้.
จริงอยู เรื่องสุเมธดาบสนี้ ทานกลาวไวในพุทธวงศ (ทีปงกรกถา
ที่หนึ่ง) วา
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ในสีอ่ สงไขยยิ่งดวยแสนกัป มีพระนคร ชือ่ วาอมรวดี เปนนครนาชม นารื่นรมย
ประกอบดวยขาวน้ําสมบูรณ ไมวางเวนจาก
เสียง ๑๐ ประการ คือ เสียงชาง เสียงมา
เสียงกลอง เสียงสังข เสียงรถ เสียงพิณ
เสียงตะโพน เสียงกังสดาล เสียงบัณเฑาะว
เสียงเรียกมาบริโภคขาวน้ําวา พวกทาน
จงกิน จงดื่มเถิด เมืองนั้นถึงพรอมดวยคุณ
ลักษณะทั้งปวง เขาถึงความใคร พอใจ
ทุกอยาง สมบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ
ขวักไขวไปดวยชนตาง ๆ เปนเมืองทีส่ ําเร็จ
แลวดังเทพนครเปนที่อยูของผูมีบุญทั้งหลาย
เราเปนพราหมณ นามวา สุเมธ ในนคร
อมรวดี สั่งสมทรัพยไวหลายโกฏิ มีสมบัติ
มากมาย เปนผูคงแกเรียน เปนผูทรงมนต
เปนผูถึงฝงแหงไตรเพท
เปนผูสําเร็จวิชา
ทายลักษณะ และคัมภีรอติ ิหาสอันสมบูรณ
ในครั้งนั้น เรานั่งอยูในที่ลับไดคิดอยางนี้วา
ขึ้นชื่อวาการเกิดในภพใหมเปนทุกข
การแตกทําลายของรางกายก็เปนทุกข การ
ตายดวยความหลงก็เปนทุกข
การถูกชรา
ย่ํายีก็เปนทุกข.
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ก็ในกาลนัน้ เรามีความเกิดเปน
ธรรมดา มีความชราเปนธรรมดา มีความ
เจ็บไขเปนธรรมดา จักแสวงหาพระนิพพาน
อันไมแกไมตาย อันเปนแดนเกษม ไฉนหนอ
เราพึงเปนผูไมมีความอาลัยในชีวิต ไมตอง
การ พึงละกายเปอยเนานี้ อันเต็มไปดวย
ซากศพตาง ๆ ไป ทางนั้นอันใคร ๆ ไมพึง
อาจดําเนินไปไดเพราะไมมีเหตุหรือ ทางนั้น
เพื่อความหลุดพนจากภพ.
เมื่อมีความเจริญ ความเสื่อมก็จํา
ตองปรารถนา เปรียบเหมือนเมื่อมีความ
ทุกข แมชื่อวาความสุขก็ยอ มมี ฉะนัน้ .
เมื่อไฟ ๓ กองมีอยู นิพพาน (ความ
ดับไฟ) ก็จําตองปรารถนา เปรียบเหมือน
เมื่อมีความรอน ชื่อวาความเย็นก็ยอมมี
ฉะนั้น.
ความเกิดมีอยู ก็จําตองปรารถนา
ความไมเกิด เปรียบเหมือนเมื่อมีความชั่ว
แมความดีก็ยอมมี ฉะนั้น.
เมื่อสระน้าํ อมฤตอันเปนสถานที่
ชําระกิเลสมีอยู
แตบุคคลนั้นไมแสวงหา
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สระนั้น นั่นมิใชเปนความผิดของสระอมฤต
นั้น เปรียบเหมือนบุรุษตกหลุมคูถ เห็นสระ
มีนา้ํ เต็มแลวไมไปหาสระ จะไปโทษสระ
นั้นไมได ฉะนัน้ .
บุคคลผูถูกกิเลสกลุมรุมแลว เมื่อ
หนทางอันปลอดภัยมีอยู แตไมแสวงหา
ทางนั้น
นัน่ มิใชความผิดของทางนั้น
เปรียบเหมือนบุรุษถูกขาศึกลอมไว เมื่อทาง
สําหรับจะหนีไปมีอยู แตไมหนีไปจะโทษ
ทางนั้นไมได ฉะนั้น.
บุคคลมีทุกข
ถูกพยาธิคือกิเลส
เบียดเบียนรอบดาน ไมแสวงหาอาจารย
นั่นมิใชความผิดของอาจารย เปรียบเหมือน
บุรษุ ผูปวยไข เมื่อหมอมีอยู แตไมใหรักษา
เยียวยา จะโทษหมอนั้นไมได ฉะนั้น.
เราพึงเปนผูไมอาลัย
ไมตองการ
พึงละทิ้งกายอันเปอยเนา อันสะสมซึ่งซากศพตาง ๆ นี้ไปเถิด เปรียบเหมือนบุรษุ แก
หอซากศพผูกไวที่คออันนารังเกียจไป ก็จะ
พึงมีความสุข มีเสรี มีอํานาจ ตามลําพัง
ตนเอง ฉะนั้น.

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 73

เราจักทิ้งกายนี้ อันเต็มดวยซากศพ
ตาง ๆ ไป ดุจถายอุจจาระไวในสวม เปรียบ
เหมือนบุรุษและสตรีถายมูตรคูถไวในที่ถาย
แลวไป ไมอาลัย ไมตองการ ฉะนั้น.
เราจักละกายนี้ซึ่งมี ๙ ชอง มีปฏิกลู
ไหลออกเปนนิตยไป ดุจเจาของเรือทิ้งเรือ
เกาคร่ําครา เปรียบเหมือนเจาของเรือทิ้งเรือ
ที่ทรุดโทรม หักพัง ที่รั่วไป ไมอาลัย ไม
ตองการ ฉะนั้น.
เราจักละกายนี้ อันเปนดังมหาโจร
ไป เพราะกลัวแตการทําลายตระกูล เปรียบ
เหมือนบุรุษเดินมากับพวกโจรแลวทิ้งพวก
โจรไป เพราะเห็นภัยคือการทําลายสิ่งของ
ฉะนั้นเถิด.
ครั้นเราคิดอยางนี้แลว จึงใหทรัพย
หลายรอยโกฏิแกชนทั้งหลาย ทั้งที่มีทพี่ ึ่ง
และไมมีที่พึ่งแลวเขาไปสูหิมวันต ในทีไ่ ม
ไกลหิมวันตมีภูเขา ชือ่ วา ธารมิกบรรพต
เราสรางอาศรมไวดีแลว บรรณศาลาก็มุงบัง
ไวดีแลว เราสรางที่จงกรมปราศจากโทษ
๕ ประการ ประกอบดวยคุณ ๘ ประการ
อันเปนที่นํามาซึ่งกําลังแหงอภิญญา เราละ
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ผาสาฎกอันประกอบดวยโทษ ๑๒ ประการ
ในที่นั้นนุง หม ผาคากรองอันประกอบดวย
คุณ ๑๒ ประการ เราละบรรณศาลาอัน
เกลือ่ นกลนดวยโทษ ๘ ประการ เขาอาศัย
โคนไมอันประกอบดวยคุณ ๑๐ ประการ
เราละขาวเปลือกที่เขาหวานปลูกไว ถือเอา
ผลไมที่หลนตามแตจะได ซึ่งประกอบดวย
คุณเปนอเนกประการ เราไดตั้งความเพียร
ในการนั่ง การยืน และการจงกรมภายใน
สัปดาห ก็บรรลุถึงกําลังแหงการอภิญญา ดังนี้.
บรรดาคาถาเหลานั้น พระบาลีวา อสฺสโม สุกโต มยฺห ปณฺณสาลา
สุมาปตา (แปลวา เราสรางอาศรมไวดีแลว บรรณศาลาเราก็มุงบังไวดีแลว) นี้
ความวา สุเมธบัณฑิตผูออกไป ดวยคิดวา เราจักบวช ดังนี้ ทานกลาวไว
เหมือนอาศรม บรรณศาลา และที่จงกรมนั้น ทานสรางดวยมือของตนเอง.
แตในพระบาลีนั้น พึงทราบเนื้อความดังนี้วา
ก็พระมหาสัตวหยั่งลงสูหิมวันตแลว คิดวา วันนี้เราจักเขาไปสูบรรพต
ชื่อวา ธรรมิก ดังนี้. ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทวดาทรงทอดพระเนตรเห็น
สุเมธบัณฑิตผูออกไปดวยคิดวา เราจักบวช ดังนี้ จึงตรัสเรียกวิสสุกรรมเทพบุตร
มาตรัสสั่งวา สุเมธบัณฑิตนี้ออกไปแลวดวยคิดวา เราจักบวช ดังนี้ ดูกอนพอ
พอจงไปสรางที่สําหรับอยูแกพระมหาสัตวเถิด วิสสุกรรมเทพบุตรนั้น รับคํา
ของทาวเธอแลวก็ไปนิรมิตอาศรมบทอันนารื่นรมย บรรณศาลาอันคุมครอง
ดีแลว และที่จงกรมอันเปนที่พอใจ.
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สวนพระผูมีพระภาคเจา ทรงหมายเอาอาศรมบทนั้นอันสําเร็จดวย
บุญญานุภาพของตน ในกาลนั้น จึงตรัสวา
ดูกอนสารีบตุ ร อาศรมเราสรางไว
ดีแลว บรรณศาลาเราก็สรางไวดีแลว ใกล
ธรรมิกบรรพตนั้น เราสรางที่จงกรมซึ่งเวน
จากโทษ ๑๕ อยาง ไวที่อาศรมบทนั้น.
บรรดาคําเหลานั้น คําวา สุกโต มยฺห แปลวา เราสรางไวดีแลว.
คําวา ปณฺณสาลา สุมาปตา ความวา แมศาลาที่มุงดวยใบไมก็ไดชื่อวา
เปนศาลาอันเราสรางดีแลว
วาดวยที่จงกรมมีโทษ ๕ อยาง
คําวา ปฺจโทสวิวชฺชิต (เวนจากโทษ ๕ อยาง) ความวา ขึ้น
ชื่อวา โทษแหงที่จงกรมเหลานั้นมี ๕ อยาง คือ
๑. เปนที่แข็งและขรุขระ
(ถทฺธวิสมตา)
๒. มีตนไมภายใน
(อนฺโตรุกฺขตา)
๓. เปนที่ปกปดดวยชัฏ
(คหนจฺฉนฺนตา)
๔. ที่แคบเกินไป
(อติสมฺพาธนตา)
๕. ที่กวางเกินไป
(อติสาลตา).
จริงอยู ที่จงกรมที่มีภูมิภาคแข็งขรุขระ เทาทั้งสองของผูจงกรมยอม
เจ็บ เทายอมบวม จิตยอมไมไดเอกัคคตา กรรมฐานยอมวิบัติ. แตในพื้นที่
ออนสม่ําเสมอกัน โยคีอาศัยที่อาศัยอยูอันผาสุกแลว ก็ทํากรรมฐานใหสมบูรณ
ได เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบที่จงกรม เพราะเปนภูมิภาคแข็งและขรุขระ
วาเปนโทษที่หนึ่ง. เมื่อตนไมมีอยูภายในที่จงกรม หรือมีอยูในทามกลาง หรือ
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ในที่สุดแหงที่จงกรม ผูจงกรมอาศัยความประมาทแลว ยอมกระทบกับหนาผาก
หรือศีรษะ เพราะฉะนั้น ความที่ที่จงกรมมีตนไมภายใน พึงทราบวาเปนโทษ
ที่สอง. เมื่อจงกรมในที่จงกรมอันรกดวยชัฏมีหญาและเครือไมเถาเปนตน ยอม
เหยียบสัตวมีงูเปนตน ในเวลามืดใหตาย หรือถูกสัตวมีงูเปนตนขบกัดเอา
เพราะฉะนั้น ความที่ที่จงกรมปกคลุมดวยชัฏ พึงทราบวาเปนโทษที่สาม. เมื่อ
เดินจงกรมในที่จงกรมแคบเกินไป โดยกวางหนึ่งศอก หรือครึ่งศอก เล็บก็ดี
นิ้วเทาก็ดี ยอมแตก เพราะลื่นไปในที่จํากัด เพราะฉะนั้น ความที่ที่จงกรม
แคบเกินไป พึงทราบวาเปนโทษที่สี่. เมื่อจงกรมในที่จงกรมกวางเกินไป
จิตยอมพลาน ยอมไมไดเอกัคคตา เพราะฉะนั้น ความที่ที่จงกรมกวางเกินไป
พึงทราบวาเปนโทษที่ หา.
วาดวยที่จงกรมอันไมมีโทษ
ก็ที่จงกรมขนาดเล็ก (อนุจงฺกม) โดยสวนกวางหนึ่งศอกหนึ่งคืบ
ที่ขางทั้งสองประมาณหนึ่งศอก ดานยาวประมาณ ๖๐ ศอก มีพนื้ ออนเกลี่ยทราย
ไวเรียบเหมาะสม เพราะฉะนั้น ทีน่ ั้นเชนนั้น ไดเปนเหมือนที่จงกรมของ
พระมหามหินทเถระผูยังความเลื่อมใสใหเกิดแกชาวเกาะในเจติยคีรี ดวยเหตุนั้น
สุเมธบัณฑิต จึงกลาววา เราสรางที่งกรมเวนโทษ ๕ อยาง ที่อาศรมบทนั้น
ดังนี้.
ความสุขของสมณะ ๘ อยาง
คําวา อฏคุณสมูเปต (ประกอบดวยคุณ ๘ ประการ) ไดแก
ประกอบดวยความสุขของสมณะ ๘ อยาง ธรรมดาวา ความสุขของสมณะมี ๘ คือ
๑. ความไมหวงแหนวัตถุทั้งหลายมีทรัพยและขาวเปลือกเปนตน

๒. ความเปนผูแสวงหาบิณฑบาตปราศจากโทษ
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๓. ความเปนผูฉันบิณฑบาตอันสงบ
๔. เมือ่ ราชกุลบีบคั้นชาวแวนแควนยึดทรัพยที่มีสาระ หรือทาส
ชายหญิงและกหาปณะเปนตนอยู ความเปนผูไมตองเศราหมองเพราะการ
บีบคั้นชาวแวนแควน
๕. ความไมมีฉันทราคะในเครื่องใชทั้งหลาย
๖. ความปราศจากภัยในการถูกโจรปลน
๗. ความไมคลุกคลีดวยพระราชา และมหาอํามาตยของพระราชา
๘. ความไมกระทบกระทั่งในทิศทั้ง ๔.
คํานี้มีอธิบายวา ชนผูอยูในอาศรมนั้น อาจเพื่อประสบความสุขของ
สมณะ ๘ อยางเหลานั้น ฉันใด เราสรางอาศรมนั้นประกอบดวยคุณ ๘ ประการ
ฉันนั้น.
คําวา อภิฺาพลมาหรึ (นํามาซึ่งกําลังแหงอภิญญา) ความวา
เราอยูในอาศรมบทนั้นกระทํากสิณบริกรรม เริ่มวิปสสนาโดยความไมเที่ยง
เปนทุกข เพื่อตองการใหอภิญญาทั้งหลายและสมาบัติทั้งหลายเกิดขึ้น แลวนํา
วิปสสนาพละอันมีกําลังมา อธิบายวา ขาพเจาอยูในที่นั้น ยอมอาจเพื่อนํา
กําลังนั้นมาได ฉันใด ขาพเจาสรางอาศรมอันสมควรแกวิปสสนาพละนั้น เพื่อ
ตองการอภิญญานั้น ฉันนั้น.
วาดวยวิสสุกรรมเทพบุตรนิรมิตอาศรมบทเปนตน
ในบาทแหงคาถาวา สาฏก ปชหึ ตตฺถ นวโทสมุปาคต (เรา
ละผาสาฎกอันประกอบดวยโทษ ๙ อยางในที่นั้น) แหงคาถาวา สาฏก ปชหึ
ตตฺถ ฯ เป ฯ ทฺวาทสคุณมุปาคต ดังนี้ พึงทราบอนุปุพพิกถา ดังตอไปนี้.
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ไดยินวา เมื่อวิสสุกรรมเทพบุตรนิรมิตสิ่งทั้งปวงที่เปนเครื่องใชสอย
ของพวกบรรพชิตอยางนี้ คือ นิรมิตอาศรมอันประดับดวยกุฎีที่เรนที่จงกรม
เปนตน อันดารดาษไปดวยตนไมมีดอกและผล อันเปนที่รื่นรมยใจ มีสระน้ําใสสะอาดปราศจากพาลมฤคและเสียงสกุณชาติที่นากลัว สมควรแกความ
สงบสงัด จัดแจงแผนกระดานสําหรับยึดในที่สุดทั้งสองของจงกรมอันประดับ
แลว นิรมิตแผนศิลามีพื้นเสมอกัน มีสีดังถั่วเขียวไวในทามกลางแหงที่จงกรม
เพื่อประโยชนแกการนั่ง นิรมิตบริขารของดาบสมีชฎา มณฑล ผาคากรอง
ไมสามขา และเตาน้ําเปนตนไวภายในบรรณศาลา นิรมิตหมอน้ําสําหรับดื่ม
สังขตักน้ําดื่ม และขันตักน้ําไวในมณฑป นิรมิตกระเบื้องถานเพลิง และฟน
เปนตนไวในโรงไฟ แลวจารึกอักษรไวที่ฝาบรรณศาลาวา ใคร ๆ ผูตองการ
บวช จงถือเอาบริขารเหลานี้บวชเถิด ดังนี้ แลวไปสูเทวโลกตามเดิม.
สุเมธบัณฑิต เลือกหาที่อันเปนผาสุกอันสมควรแกที่อยูของตนตาม
แนวแหงซอกเขาที่ชายปาหิมวันต เห็นอาศรมบทอันวิสสุกรรมเทพบุตรนิรมิต
ไวซึ่งทาวสักกะประทานให อันเปนทีน่ ารื่นรมยที่คุงแมน้ํา แลวจึงไปในที่สุด
แหงที่จงกรมไมเห็นรอยเทา จึงคิดวา บรรพชิตผูอยูประจําไปแสวงหาภิกษา
ในหมูบานใกล ๆ จักเปนผูมีรางกายเหน็ดเหนื่อยแลวกลับมาเขาไปสูบรรณศาลา
ดังนี้ เราคอยสักหนอยหนึ่ง เห็นวาชักชามาก จึงเปดประตูบรรณศาลา ดวย
คิดวา เราจักรู แลวเขาไปภายในแลดูขางนี้ขางโนนแลว อานอักษรทั้งหลายที่
ฝาใหญแลวคิดวา บริขารเหลานี้สมควรแกเรา เราจักถือเอาบริขารเหลานั้นบวช
ดังนี้ จึงละคูผาสาฎกที่ตนนุงและหมเสีย ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา สาฏก ปชหึ ตตฺถ เปนตน (เราละผาสาฎกอันประกอบดวยโทษ
๙ อยางในที่นั้น ) อธิบายวา ดูกอนสารีบุตร เราเขาไปดวยอาการอยางนี้
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แลวละผาสาฎกอันประกอบดวยโทษ ๙ อยางที่บรรณศาลานั้น ทานแสดงไววา
สุเมธบัณฑิตนั้น เมื่อละผาสาฎกไดเห็นโทษ ๙ อยางจึงละ.
วาดวยผาสาฎกมีโทษ ๙ อยาง
จริงอยู โทษ ๙ อยาง ยอมปรากฏแกบรรพชิตผูบวชเปนดาบส คือ
๑. ผานั้นมีคามาก ๒. ผาที่มีผูอื่นหวงแหน ๓. ผาที่ใชแลวเปอนงายเพราะ
เปอนแลวตองซักตองยอม ๔. ผาคร่าํ คราแลวดวยการใช เพราะวาเมื่อขาด
แลวตองชุนตองปะ ๕. ผาใหมที่หาไดยากเพราะตองแสวงหา ๖. ผาที่ไม
สมควรแกการบวชเปนฤาษี ๗. ผาที่มีทั่วไปแกเหลาขาศึก เพราะตองคุมครอง
รักษา ๘. ผาที่เปนเครื่องประดับของผูใชสอย ๙. ผาที่มีผูตองการมากเปน
ของใชประจําตัวสําหรับเที่ยวไป.
ผาคากรองมีอานิสงส ๑๒ อยาง
คําวา วากจิร นิวาเสสึ (นุงหมผาคากรอง) ความวา ดูกอนสารีบุตร
ในกาลนั้น เราเห็นโทษ ๙ อยางเหลานั้น จึงละผาสาฎกแลวนุงผาคากรอง คือ
ถือเอาผาคากรองที่บุคคลฉีกหญามุงกระตายเปนริ้ว ๆ แลวทอ เพื่อสําหรับ
นุงหม. คําวา ทฺวาทสคุณมุปาคต (ประกอบดวยคุณ ๑๒ ประการ) ความวา
ประกอบดวยอานิสงส ๑๒ ประการ. จริงอยู ผาคากรองมีอานิสงส ๑๒ อยาง
คือ
เปนผามีคานอยดี เปนของควร นี้
เปนอานิสงสขอแรกกอน สามารถเพื่อทํา
ไดดวยมือของตน นี้เปนอานิสงสขอที่ ๒
ใชแลวคอย ๆ เปอ น แมซักก็ไมชักชา นี้
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เปนอานิสงสที่ ๓ แมเกาเพราะการใชสอย
ก็ไมตองเย็บ นี้เปนอานิสงสที่ ๕ เมื่อแสวง
หาอีกก็ทําไดงาย นี้เปนอานิสงสขอที่ ๕
สมควรแกการบวชเปนดาบส นี้เปนอานิสงส
ขอที่ ๖ พวกขาศึกไมใช นี้เปนอานิสงส
ขอที่ ๗
ไมใชเปนเครือ่ งประดับของผูใช
นี้เปนอานิสงสขอ ที่ ๘ เปนของเบาในเวลา
ครอง นี้เปนอานิสงสขอที่ ๙ เปนของผูมี
ความปรารถนานอยในจีวรเปนปจจัย นี้เปน
อานิสงสขอที่ ๑๐ ความไมมีโทษของผูทรง
ธรรม เพราะเกิดแตเปลือกไม นี้เปนอานิสงส
ขอที่ ๑๑ แมเมื่อผาคากรองพินาศไปก็ไมอาลัย นี้เปนอานิสงสขอที่ ๑๒.
บทคาถาวา อฏโทสสมากิณฺณ ปชห ปณฺณสาลก แหงคาถาวา
อฏโทสสมากิณฺณ ปชหึ ปณฺณสาลก
อุปาคมึ รุกฺขมูล
คุเณหิ ทสหุปาคต ดังนี้
ถามวา สุเมธบัณฑิต ละผานั้นไดอยางไร ?
ตอบวา นัยวา สุเมธบัณฑิตนั้นเมื่อจะเปลื้องผาสาฎกทั้งคูนั้น ถือเอา
ผาคากรองที่ยอมแลว เชนกับพวงดอกอังกาบ ซึ่งพาดอยูที่ราวจีวร นุงแลว
ก็หมผาคากรองมีสีเหมือนสีทองคําอีกผืนหนึ่งทับผานุงนั้น แลวทําหนังเสือ
เหลืองมีกีบเทาเชนกับสัณฐานดอกบุนนาค ใหเปนผาอยูบนบาขางหนึ่ง แลว
สวมใสมณฑลชฎา สอดหมุดแข็งกับมวยผม เพื่อตองการทําใหไมหวั่นไหว
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แลวตั้งเตาน้ํามีสีดังแกวประพาฬไวในสาแหรกเชนกับขายแกวมุกดา แลวถือ
เอาไมคานอันคดในที่สามแหง แลวคลองเตาน้ําไวที่ปลายไมคานขางหนึ่ง
คลองไมขอกระเชาและไมสามขาเปนตนไวที่ปลายไมคานขางหนึ่ง แลวหาบ
เครื่องบริขารขึ้นบา ถือไมเทาคนแกดวยมือขางขวา ออกจากบรรณศาลา
จงกรมไปมาในที่จงกรมใหญยาวประมาณ ๖๐ ศอก แลดูเพศของตนแลวเกิด
ความอุตสาหะขึ้นวา มโนรถของเราถึงที่สุดแลว บรรพชาของเรางามหนอ
ก็ชื่อวาบรรพชานี้ วีรบุรุษทั้งปวงมีพระพุทธเจาและปจเจกพุทธะสรรเสริญแลว
ชมเชยแลว เครื่องผูกของคฤหัสถเราละไดแลว เราออกบวชแลว เราได
บรรพชาอันสูงสุดแลว เราจักทําสมณธรรม เราจักไดความสุขในมรรคและผล
ดังนี้ ยกหาบบริขารลงแลว นั่งลงที่แผนศิลามีสีดังถั่วเขียว ณ ทามกลางที่
จงกรม เหมือนรูปปฏิมาทองคํา ยังสวนแหงวันใหลวงไปแลวเขาไปสูบรรณศาลาในเวลาเย็น นอนแลวที่เครื่องลาดทําดวยไมขางเตียงฟาก ใหสรีระรับ
อากาศแลวตื่นในเวลาใกลรุง รําพึงถึงการมาของตนวา เรานั้นเห็นโทษใน
ฆราวาส จึงละยศอันยิ่งใหญมีโภคะนับไมได เขาไปสูปา เปนผูแสวงหา
เนกขัมมะบวชแลว จําเดิมแตนี้ไป เราไมควรประมาท เพราะวา แมลงคือ
มิจฉาวิตกยอมกัดกินผูละความสงบสงัด (ปวิเวก) เที่ยวไปอยูดวยอาการ
อยางนี้ บัดนี้ เราควรพอกพูนความสงบสงัด ดวยวา เราเห็นปลิโพธ
(ความกังวล) ของฆราวาสจึงออกมา ก็บรรณศาลานี้ เปนที่ยงั ใจใหเอิบอาบ
มีภาคพื้นสิ่งแวดลอมอันตกแตงแลว มีสีเหมือนผลมะตูมสุก ทั้งฝาเลา ก็ขาว
สะอาดดังแผนเงิน หลังคา บรรณศาลามีสีดังเทานกพิราบ เตียงฟากนอยก็มี
สีดังเครื่องลาดอันวิจิตร เราถึงฐานะอันเปนเครื่องอยูมีนิวาสอันผาสุก การถึง
พรอมดวยเคหะของเรายอมไมปรากฏ เหมือนความเปนภูมิประเทศอันยิ่งกวา
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บรรณศาลานี้ ดังนี้ แลวตรวจดูซึ่งโทษทั้งหลาย ไดเห็นโทษในบรรณศาลา
๘ อยาง คือ
ตองแสวงหาทัพสัมภาระ (เครื่องทําเรือน) ทั้งหลายดวยเครื่อง
ประกอบมากมารวมกันแลวกระทํา นี้เปนโทษที่หนึ่ง. ตองดูแลทัพสัมภาระ
มีหญาใบไมและดินเหนียวที่ตกไปเหลานั้นเปนนิตย เพื่อใหทัพสัมภาระเหลา
นั้นดํารงอยูไดนาน เปนโทษที่สอง. ขึ้นชื่อวา เสนาสนะยอมถึงความเกาแก
เมื่อตองลุกขึ้นซอมแซมในกาลอันไมเหมาะสม ความเปนเอกัคคตาแหงจิต
ก็ยอมไมมี ฉะนั้น ความที่ตองลุกขึ้นซอมแซม จึงเปนโทษที่สาม. ความที่
กายบอบบางตองทํางานโดยกระทบกับความเย็นและรอน เปนโทษที่สี่. บุคคล
ผูเขาไปสูเรือนแลวสามารถจะทําความชั่วอยางใดอยางหนึ่งก็ได ฉะนั้น ความที่
เรือนเปนเครื่องปกปด จึงเปนโทษที่หา. ความยึดถือวา เรือนของเราดังนี้
เปนโทษที่หก. ขึ้นชื่อวาความมีเรือนอยูนั้น ก็ยอ มมีผูอยูเปนเพื่อน ดังนั้น
ขอนี้จึงเปนโทษที่เจ็ด. ความที่ตองเปนของสาธารณะมากมาย เพราะเปนของ
ทั่วไปแกเล็น เลือด จิ้งจกตุกแกเปนตน เปนโทษที่แปด.
พระมหาสัตวเห็นโทษ ๘ อยางเหลานี้ ดวยประการฉะนี้ จึงละ
บรรณศาลา ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
เราละบรรณศาลาอันเกลื่อนกลน
ดวยโทษ ๘ อยาง เขาสูโคนไมอันประกอบ
ดวยคุณ ๑๐ อยาง ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เราครั้นปฏิเสธเครื่องมุง (บรรณศาลา)
แลวเขาไปสูโคนไม อันประกอบดวยคุณ ๑๐ อยาง ดังนี้.
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โคนตนไมมีคุณ ๑๐ อยาง
ที่โคนตนไมนั้น มีคุณ ๑๐ อยางเหลานี้ คือ ความเปนผูมิตองริเริ่ม
(ไมตองสรางเหมือนเรือน) เปนคุณขอที่หนึ่ง. ที่โคนตนไมนั้น เปนสักวา
เขาไปอยูเทานั้น ไมตอ งปฏิบัติดูแล นี้เปนคุณขอที่สอง. ที่นั้นเปนที่ให
ประโยชนบา ง ไมใหประโยชนบาง ก็นับวาเปนที่ผาสุกสําหรับบริโภคนัน่ แหละ
ความที่ไมบํารุงรักษาเปนคุณขอที่สาม. โคนไมนั้นยอมไมปกปดความติเตียน
เพราะวาเมื่อบุคคลทําความชั่วที่โคนไมนั้น ยอมละอาย ฉะนั้น ความที่ไม
ปกปดความติเตียน จึงเปนคุณขอที่สี่. ยอมไมใหกายซบเซา ดุจอยูกลางแจง
ฉะนั้น การที่กายไมซบเซา จึงเปนคุณขอที่หา. ความไมเปนเหตุแหงการ
ผูกพันเปนคุณขอที่หก. การหามความอาลัยในเรือน เปนคุณขอที่เจ็ด. ไมมี
การใหออกไป ดวยคําวา เราจักดูแลรักษาที่นั้น ทานจงออกไป เหมือน
ในบานทั่วไปเปนอันมาก เปนคุณขอที่แปด. ความไดปติของผูอยู เปนคุณ
ขอที่เกา. ความเปนผูไมหวงใยในที่ที่ตนไปแลว ๆ เพราะความที่เสนาสนะคือ
โคนตนไมเปนของหาไดงาย เปนคุณขอที่สิบ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา เราครั้นเห็นคุณ ๑๐ เหลานั้นแลว จึงเขาไปสูโคนไม ดังนี้.
พระมหาสัตวกําหนดเหตุทั้งหลายเหลานั้นมีประมาณเทานี้แลว ในวัน
รุงขึ้น จึงเขาไปสูบานเพื่อภิกษา. ครัง้ นั้น พวกมนุษยในบานที่พระมหาสัตว
ไปถึงนั้น ไดถวายภิกษาดวยความอุตสาหะใหญ. พระมหาสัตว ทําภัตกิจ
เสร็จแลวกลับมาสูอาศรมนั่งแลว คิดวา มิไดบวชดวยความคิดวา เราจักไมได
อาหาร ขึ้นชื่อวา อาหารที่ดีนั่น ยอมยังความเมาในการถือตนและเมาใน
ความเปนบุรุษใหเจริญ ก็ความสิ้นทุกขที่มีอาหารเปนมูล หามีไม ไฉนหนอ
เราพึงละอาหารอันเกิดแตธัญชาติที่เขาหวานและปลูก โดยเด็ดขาด แลวถือ
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เอาผลตามแตจะหาได อันถึงพรอมดวยคุณมิใชนอย เพราะฉะนั้น เราจึงละ
อาหารอันเกิดแตธัญชาติที่เขาหวานและปลูกแลว บริโภคผลไม ตามที่หาได
ดังนี้ จําเดิมแตกาลนั้น พระมหาสัตวก็ทําอยางนั้น แลวสืบตออยู พยายาม
อยูภายใน ๗ วันก็ยังสมาบัติแปด และอภิญญาหาใหเกิดขึ้นแลว.
วาดวยการทําทางและไดรับพยากรณ
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
เราละธัญชาติที่หวานแลวปลูกแลว
โดยไมเหลือถือเอาผลไมที่ตกตามแตหาได
ซึ่งถึงพรอมดวยคุณมิใชนอย เราตั้งความ
เพียรในการนั่ง การยืน การจงกรมในที่
นั้น ในภายในสัปดาห เราก็บรรลุกําลัง
แหงอภิญญา เมื่อเราถึงความสําเร็จเปนผู
ชํานาญแลวในพระศาสนาอยางนี้ พระชินเจาพระนามวา ทีปงกร ผูเปนนายกของโลก
ก็ทรงอุบัติขึ้น เรามัวยินดีในฌาน จึงมิได
เห็นนิมิต ๔ คือ เมื่อพระองคทรงอุบัติ
ทรงประสูติ ตรัสรู และแสดงธรรม
พวกมนุษยผูมีจติ ยินดี นิมนตพระตถาคต
ใหเสด็จไปในเขตแดนประเทศชายแดน
แลวพากันแผวถางทางเปนที่เสด็จมาของ
พระตถาคต สมัยนั้น เราครองผาคากรอง
ของตนออกจากอาศรม เหาะไปในทองฟา
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ในกาลนั้น เราเห็นชนมีโสมนัส ยินดี
ราเริงบันเทิงใจ จึงลงจากฟา ถาม
พวกมนุษยในขณะนั้นวา มหาชนผูมี
โสมนัส มีความยินดีราเริงแลว ยอมแผว
ทางทางทําถนนเพื่อใคร พวกมหาชน
เหลานัน้ ถูกเราถามแลว จึงบอกแกเราวา
พระชินพุทธเจา ทรงพระนามวา ทีปงกร
ไมมีผยู ิ่งกวา เปนนายกของโลกทรงอุบัติ
ขึ้นในโลก มหาชนยอมแผวถางทางทํา
ถนนเชื่อมตอกันไปเพื่อพระองคนั้นเพราะ
ฟงพระนามวา พุทฺโธ ดังนี้ ปติก็เกิด
ขึ้นแกเราในทันทีทันใดนั้น เมื่อเราจะ
กลาววา พุทฺโธ พุทฺโธ ดังนี้ จึงประกาศ
ถึงความโสมนัส มีความยินดีแลว ก็มีจิต
สลดยืนคิดอยูในที่นั้นวา เราจักปลูกพืช
ทั้งหลายไวในที่นี้ ขอขณะ (เวลา) อยาได
ลวงเราไปเสียเลย ถาวาพวกทาวแผวถาง
ทางเพื่อพระพุทธเจาไซร ขอพวกทานจง
ใหชอ งวาง ( ทาง ) สวนหนึ่งแกเราเถิด
แมเราก็จักแผวถางทางทําถนน พวกเขา
ไดใหชอ งวางทางสวนหนึ่งแกเราเพื่อชําระ
ทําถนนในครั้งนั้น เราคิดอยูวา พุทฺโธ
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พุทฺโธ ดังนี้ ชําระทางอยูในกาลนั้น เมื่อ
ทางถนนของเรายังไมสําเร็จ พระชินมหามุนีทีปงกร พรอมดวยพระขีณาสพ
ประมาณสี่แสน ผูม ีอภิญญา ๖ ผูคงที่
ปราศจากมลทินก็เสด็จดําเนินมาสูหนทาง
การตอนรับก็กําลังเปนไป กลองดนตรี
ทั้งหลายเปนอันมากก็กึกกองขึ้น เหลา
มนุษยและเทพยดาทั้งหลาย ตางก็พากัน
ยินดีปรีดา ไดยงั สาธุการใหเปนไปแลว
พวกเทวดาก็มองดูพวกมนุษย แมพวก
มนุษยก็มองเห็นเทวดาทั้งหลาย พวกเทวดาและมนุษยแมทั้งสองตางก็ยกมือประณม
เดินตามพระตถาคต พวกเทวดาก็ประโคม
ดนตรีทิพย พวกมนุษยก็ประโคมดนตรี
ของมนุษย เทวดาและมนุษยแมทั้งสองพวก
ตางก็ประโคมดนตรีตามเสด็จพระตถาคต
พวกเทวดาไปทางอากาศโปรยดอกมณฑารพ ดอกปทุม ดอกปาริฉัตตกะอันเปน
ทิพย ไปสูทิศนอยทิศใหญ ทัง้ ไดโปรย
จุรณจันทน และของหอมอันประเสริฐ
อันเปนทิพยลงสูทิศนอยใหญทั้งสิ้น พวก
มนุษยซึ่งเดินตามพื้นดินตางก็ชูดอกจําปา
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ดอกสน ดอกประดู ดอกกระทิง ดอก
บุนนาค และดอกการะเกดทั่วทิศานุทิศ
สวนเราสยายผมออก และเปลื้องผาคากรอง
และหนังสือลาดไวบนเปอกตมแลว นอน
คว่ําลง (โดยตั้งใจวา) ขอพระพุทธเจาจง
ทรงเหยียบเรา อยาไดทรงเหยียบโคลนตมเลย
การทีพ่ ระองคทางดําเนินไปเชนนั้น จักเปน
ประโยชนเกื้อกูลแกเรา เมื่อเรานอนที่พื้น
ดินแลว ไดมีความคิดอยางนี้วา เราเมื่อ
ปรารถนาอยู วันนีจ้ ักฆากิเลสทั้งหลายได
การที่กระทําใหแจงซึ่งธรรม ดวยเพศ
อันบุคคลอื่นไมรูจกั ในที่นี้ จะมีประโยชน
อะไร ? เราบรรลุสพั พัญุตญาณแลว จัก
เปนพระพุทธเจาในโลกพรอมทัง้ เทวโลก
ความที่เราเปนบุรุษแสดงความสามารถขาม
ไปคนเดียว จะมีประโยชนอะไร ? เราบรรลุ
สัพพัญุตญาณแลว จักยังมนุษยโลกทั้ง
เทวโลกใหขามไปพรอมกัน ความที่เราเปน
บุรษุ มีบุญญาธิการสองถึงความสามารถคน
เดียวนี้ จะมีประโยชนอะไร ? เราบรรลุ
สัพพัญุตญาณแลว จักยังประชุมชนอัน
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มากใหขามตาม เราตัดกระแสสงสารแลว
กําจัดภพทั้งสามขึ้นสูธรรมนาวาแลว จักยัง
มนุษยพรอมทั้งเทวโลกใหขามไปพรอมกัน
พระทีปงกรพุทธเจา ผูรแู จงโลก ผูสมควร
รับเครือ่ งสักการะที่เขานํามาบูชา ประทับ
ยืนบนศีรษะเรา ไดตรัสคํานี้วา
พวกเธอจงดูดาบสนี้ ผูเปนชฏิลมี
ตบะกลาในกัปที่นับไมถวน แตกัปนี้ไป
จักเปนพระพุทธเจาในโลก
เธอจักเปน
พระตถาคตเสด็จออกจากนครกบิลพัสดุ
อันนารื่นรมย จักทรงตั้งความเพียรกระทํา
ทุกรกิรยิ า จักประทับนั่งที่โคนไมอชปาลนิโครธ
ทรงรับขาวมธุปายาสในที่นั้น
แลว จักเขาไปยังแมน้ําเนรัญชรา เสวย
ขาวปายาสที่ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา แลวจัก
เสด็จไปโคนตนโพธิ์ โดยทางอันประเสริฐ
ที่เขาตกแตงไวแลว ตอจากนั้นก็กระทํา
ประทักษิณโพธิมณฑลอันยอดเยี่ยม แลวจัก
ตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธะผูมียศใหญ ที่
โคนอัสสัตถพฤกษ พระมารดาของผูเปน
ชนนีของดาบสนี้ จักมีนามวา มายา พระบิดา มีนามวา สุทโธทนะ ดาบสนี้จักเปน
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โคตมโคตร (เหลากอของพระโคดม) คือ
พระพุทธเจา พระโกลิตะ และพระอุปติสสะ
ผูไมมอี าสวะ ปราศจากราคะ มีจิตสงบ
ตั้งมั่นแลว จักเปนคูอัครสาวก ภิกษุผู
อุปฏฐากชื่อวา อานนท จักบํารุงพระชินะ
นั้น นางเขมาและนางอุบลวรรณา ผูไมมี
อาสวะ ปราศจากราคะ มาจิตสงบตั้งมั่นแลว
จักเปนคูอัครสาวิกา ตนไมที่ตรัสรูของพระผูมีพระภาคเจานั้น เรียกวา อัสสัตถพฤกษ
ดังนี้.
พวกมนุษย และเทวดาฟงพระดํารัส
ของพระมเหสีเจา ผูไมมีใครเสมอวา ดาบส
นี้จักเปนพุทธางกูร (คือเปนหนอเนื้อแหง
พระพุทธเจา) ก็พากันยินดีเบิกบานใจทั่ว
เสียงเกิดจากความปรีดาปราโมทยอันยิ่งก็
บันลือลั่น พวกมนุษยและเหลาเทวดาทั้ง
หมื่นโลกธาตุก็ปรบมือราเริง ประนมมือ
นมัสการตั้งความปรารถนาวา แมถาพวกเรา
จักพลาดจากศาสนาของโลกนาถนั้น ใน
อนาคตกาล พวกเราก็จักพบกับดาบสนี้
เปรียบเหมือนมนุษยทั้งหลาย ผูขามแมน้ํา
ใหญพลาดทาที่ตั้งอยูเฉพาะหนา ก็ถือเอาทา
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ลางขามมหานทีไดฉันใด พวกเราทั้งหมด
ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ถาพนจากพระชินะ
พระองคนี้ ในอนาคตกาลก็จักพบดาบสนี้
พระทีปงกรพุทธเจาผูรูแจงโลก ผูสมควร
รับเครือ่ งสักการะอันมนุษยและเทวดานํามา
บูชาแลว ทรงประกาศกรรมของเราแลว
ก็ทรงยกพระบาทเบือ้ งขวาขึ้นเสด็จดําเนินไป
เหลาชินบุตรเหลาใดอยูในที่นั้น ทั้งหมด
ตางก็กระทําประทักษิณเรา พวกมนุษย นาค
และคนธรรพตางก็อภิวาทแลวก็หลีกไป เมือ่
พระโลกนาถพรอมทั้งหมูภิกษุสงฆ กาวลวง
การมองดูของเราแลว เรามีจิตยินดีราเริง
แลวลุกขึ้นจากอาสนะในกาลนั้น เรามี
ความสุขดวยความสุข มีความบันเทิงดวย
ความปราโมทย บริบูรณแลวดวยปติ แลวคู
บัลลังกในกาลนั้น เราครั้นนั่งคูบัลลังกใน
กาลนัน้ แลว ไดมคี วามคิดอยางนี้วา
เราเปนผูชํานาญในฌาน ถึงอภิญญา
บารมีแลว ฤาษีทั้งหลายในหมืน่ โลกธาตุไม
เสมอเรา เราไมมีใครเสมอในอิทธิธรรม
ไดความสุขเชนนี้
เมื่อเราคูบัลลังกอยู
เหลาเทพเจาในหมื่นโลกธาตุ ตางก็เปลงเสียง
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บันลือลั่นไปวา "ทานจักเปนพระพุทธเจา
แน" นิมิตทั้งหลายเหลาใดของพระโพธิสัตว
ทั้งหลายในปางกอนมาปรากฏแกเราผูนั่งคู
บัลลังกอันประเสริฐ นิมิตเหลานั้นยอม
ปรากฏในวันนี้ ความเย็นปราศไป และ
ความรอนยอมสงบระงับไปในกาลกอนอันใด
นิมิตเหลานั้นปรากฏอยูแกเราในวันนี้วา
ทานจักเปนพระพุทธเจาแน หมื่นโลกธาตุ
ปราศจากเสียงสับสนวุนวายปรากฏแกเราในวัน
นี้วา ทานจักเปนพระพุทธเจาแน พายุใหญ
ยอมไมพัด แมน้ําทั้งหลายยอมไมไหลไป
ในกาลกอนอันใด นิมิตเหลานั้นยอมปรากฏ
แกเราในวันนี้วา ทานจักเปนพระพุทธเจา
แน ดอกไมทั้งหลายที่เกิดบนบก ที่เกิดใน
น้ําทั้งหมดตางก็เบงบานในกาลกอนนั้น
ดอกไมเหลานั้นก็เบงบานแลว ในวันนี้เปน
นิมิตวา ทานจักเปนพระพุทธเจาแน เครือเถา
หรือตนไมเหลานั้นทั้งหมดก็ผลิผลในวันนี้
เปนนิมิตวา
ทานจักเปนพระพุทธเจาแน
รัตนะทั้งหลายที่ตั้งอยูที่อากาศก็ดี ที่พื้นดิน
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ก็ดี ยอมสองแสงโชติชวงในครั้งนั้น รัตนะ
ทั้งหลายแมเหลานั้นก็สองแสงโชติชวง ใน
วันนี้เปนนิมิตวา ทานจักเปนพระพุทธเจาแน
ดนตรีทั้งหลายอันเปนของมนุษย และเปน
ทิพย ตางก็บันลือลั่นในกาลนัน้ ดนตรีแม
เหลานัน้ ก็บันลือลั่นในวันนี้เปนนิมิตวา
ทานจักเปนพระพุทธเจาแน ดอกไมอัน
วิจิตรตกจากฟากฟาในครั้งนั้น ดอกไมแม
เหลานัน้ ก็กําลังตกในวันนี้เปนนิมิตวา ทาน
จักเปนพระพุทธเจาแน มหาสมุทรคะนอง
หมื่นโลกธาตุยอมหวั่นไหวในครั้งนั้น นิมติ
แมทั้งสองเหลานั้น ก็บันลือลั่นในวันนี้วา
ทานจักเปนพระพุทธเจาแน ไฟในนรกทัง้
หมื่นโลกธาตุยอมดับในขณะนัน้ ไฟเหลานัน้
ก็ดับแลวในวันนี้เปนนิมิตวา ทานจักเปน
พระพุทธเจาแน พระอาทิตยปราศจากมลทิน
ดวงดาราทั้งปวงปรากฏในครั้งนัน้ นิมิตแม
เหลานัน้ ก็ปรากฏในวันนี้วา ทานจักเปนพระพุทธเจาแน น้ําพุง ขึ้นจากแผนดินโดยที่ฝน
มิไดตก ในครั้งนั้น แมน้ํานั้นก็พุงขึ้นจาก
แผนดินในวันนี้เปนนิมิตวา
ทานจักเปน
พระพุทธเจาแน กลุม ดาวนักษัตรทั้งหลาย
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ประกอบดวยดวงจันทร อันเปนวิสาขปุรณมีฤกษ ยอมรุงโรจนในมณฑลแหงทองฟา
เปนนิมิตวา ทานจักเปนพระพุทธเจาแน
เหลาสัตวที่อาศัยโพรงและอาศัยตามซอกเขา
ยอมออกจากที่อยูของตน สัตวเหลานั้นก็
ออกจากที่อยูของตนแมในวันนี้ เปนนิมิตวา
ทานจักเปนพระพุทธเจาแน สัตวทั้งหลาย
ไมมีความริษยากัน มีความยินดีในครั้งนั้น
สัตวเหลานั้นทั้งหมดก็ยินดีแลว แมในกาลนี้
เปนนิมิตวา ทานจักเปนพระพุทธเจาแน
โรคทั้งหลายยอมสงบระงับ ความกระหาย
ยอมพินาศไปในครั้งนั้น สิ่งเหลานั้นยอม
ปรากฏแมในวันนี้ เปนนิมิตวา ทานจักเปน
พระพุทธเจาแน ราคะยอมเบาบาง โทสะ
และโมหะยอมพินาศในกาลนั้น
กิเลส
เหลานัน้ แมทั้งหมดปราศจากไปแลว แมใน
วันนี้เปนนิมิตวา ทานจักเปนพระพุทธเจา
แน ภัยไมมีในครั้งนั้น แมในวันนี้ ภัยนัน้
ก็ไมปรากฏ เพราะนิมิตนั้น ๆ พวกขาพเจา
จึงทราบวา ทานจักเปนพระพุทธเจาแน ธุลี
ยอมไมฟุงขึ้นเบื้องบนในเวลานัน้
ธุลีนนั้
ยอมไมปรากฏแมในวันนี้ เพราะนิมิติน้นั
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พวกขาพเจาจึงทราบวา ทานจักเปนพระพุทธเจาแน กลิ่นที่ไมนาปรารถนายอม
หลีกไป กลิ่นอันเปนทิพยยอมฟุงไปในครั้ง
นั้น กลิ่นหอมอันเปนทิพยนั้น ยอมฟุงไป
แมในวันนี้ เพราะนิมิตนั้น ทานจักเปน
พระพุทธเจาแน เหลาเทพทั้งหมดเวนอรูปพรหม เทพทั้งหมดเหลานั้นทั้งหมดยอม
ปรากฏแมในวันนี้ เพราะนิมิตนั้น ทานจัก
เปนพระพุทธเจาแน ชื่อวา นรกทั้งหลาย
ทั้งหมดยอมปรากฏในครั้งนั้น นรกเหลานัน้
ทั้งหมดยอมปรากฏแมในวันนี้ เพราะมิมติ
นั้น ทานจักเปนพระพุทธเจาแน ฝาเรือน
บานหนาตาง และศิลายอมไมเปนเครื่องกั้น
สายตาในครั้งนั้น ทัพสัมภาระเหลานั้นเปน
ดุจอากาศแมในวันนี้ เพราะนิมิตนั้น ทาน
จักเปนพระพุทธเจาแน จุติและอุปบัติไมมี
ในขณะนั้น จุติและอุปบัติยอมไมปรากฏใน
วันนี้ เพราะนิมิตนั้น ทานจักเปนพระพุทธเจาแน นิมิตทั้งหลายเหลานี้ ยอมปรากฏแก
สัตวทั้งหลายเพื่อประโยชนแกการตรัสรู ขอ
ทานจงประคองความเพียรไวใหมั่น อยา
ถอยกลับ จงกาวไปขางหนา แมพวกเราก็
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ยอมรูแ จงซึ่งนิมิตนั้นวา ทานจักเปนพระพุทธเจาแน.
เรา (สุเมธบัณฑิต) สดับพระดํารัส
ของพระพุทธเจาและเหลาเทวดาหมื่นโลกธาตุทั้งสองแลว มีความโสมนัสยินดีราเริง
บันเทิงใจแลว ไดมีความคิดในกาลครั้งนั้น
อยางนี้วา พระพุทธเจาทั้งหลายมีถอยคําไม
เปนสอง พระชินะทั้งหลาย พระวาจาไมเปน
โมฆะ ถอยคําอันไมเปนจริงไมมีแกพระพุทธเจาทั้งหลาย เราจักเปนพระพุทธเจา
แน กอนดินบุคคลขวางไปในทองฟายอม
ตกลงสูพื้นดินแนแท ฉันใด พระดํารัสของ
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุดเปนพระดํารัส
เที่ยงแทแนนอนฉันนั้นเหมือนกัน ความ
ตายยอมเปนของแทแกสรรพสัตวทั้งหลาย
แมฉันใด พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดก็มีพระดํารัสเที่ยงแทฉันนั้นเหมือน
กัน เมือ่ ราตรีสิ้นไปแลวพระอาทิตยตองขึ้น
ไปแน ฉันใด พระดํารัสของพระพุทธเจาผู
ประเสริฐสุดก็เปนพระดํารัสจริงแทแนนอน
ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อสีหะออกจากที่นอน
แลวยอมบันลือแนแท ฉันใด พระดํารัส
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ของพุทธเจาผูประเสริฐสุด ก็เปนพระดํารัส
จริงแทแนนอน ฉันนั้นเหมือนกัน สัตว
ทั้งหลายแบกของหนักไปถึงที่ประสงคแลว
ยอมวางลงแน ฉันใด พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ก็เปนพระดํารัส
เที่ยงแทแนนอน ฉันนั้นเหมือนกัน.
วาดวยพุทธการกธรรม ๑๐
เอาเถอะ เราจักเลือกเฟนธรรมทัง้ หลาย อัน
กระทําซึ่งความเปนพระพุทธเจา ทางโนน
และทางนี้ ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ําทั่วทั้งสิบทิศ
ตลอดถึงธรรมธาตุ เมื่อเราเลือกเฟนอยูใน
กาลนัน้ ไดเห็นทานบารมีอันเปนพุทธการกธรรมขอที่ ๑ ซึ่งเปนทางใหญ อันพระมเหสี
เจาทั้งหลายในกาลกอน ทรงเลือกเฟนแลว
จึงสอนตนวา เธอจงบําเพ็ญทานบารมี อัน
เปนพุทธการกธรรมขอที่ ๑ นี้ สมาทานทํา
ไวใหมนั่ กอน ถาเธอปรารถนาบรรลุพระโพธิญาณ เปรียบเหมือนหมอน้ําที่ใคร ๆ
คนหนึง่ คว่ําปากลง น้ําก็ออกจากหมอมิได
เหลือ มิไดรักษาน้ําไวในหมอนัน้ แมฉันใด
ทานเห็นยาจกทั้งหลายแลว ชั้นต่ําก็ตาม
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ชั้นกลางก็ตาม ชั้นสูงก็ตาม จงใหทานโดย
ไมเหลือ เหมือนหมอน้ําที่เขาคว่ําปากลง
ฉันนั้นเหมือนกัน.
จริงอยู พุทธการกธรรมจะมีเทานี้ก็
หามิไดเราจักเลือกเฟนธรรมอันบมโพธิญาณ
แมอื่น ๆ เมื่อเราเลือกเฟนอยูในครั้งนั้น ได
เห็นสีลบารมีอันเปนพุทธการกธรรมขอที่ ๒
อันพระมเหสีเจาทั้งหลาย
ในกาลกอน
ปฏิบัตแิ ลวสองเสพแลว จึงสอนตนวา เจา
จงบําเพ็ญสีลบารมีอันเปนพุทธการกธรรมขอ
ที่ ๒ นี้ สมาทานทําใหมั่นกอน ถาเธอ
ปรารถนาบรรลุโพธิญาณ สัตวจามรีมขี น
หางติดอยูในที่ใด ๆ ยอมยอมตายในที่นั้น ๆ
ยอมไมใหขนหางเสียไป แมฉันใด เธอจง
บําเพ็ญศีลทั้งหลายในภูมิ ๔ จงรักษาศีลทุก
เมื่อ เหมือนจามรีรักษาขนหาง ฉันนั้น
เหมือนกัน.
อันพุทธการกธรรมจักมีเทานี้ก็หาไม
เราเลือกเฟนธรรมทั้งหลายอันบมโพธิญาณ
แมอื่น ๆ เมือ่ เราเลือกเฟนอยูในกาลนั้น
ไดเห็นเนกขัมมบารมีอันเปนพุทธการกธรรม
ขอที่ ๓ อันพระมเหสีทั้งหลายในกาลกอน
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ทรงปฏิบัติแลว สองเสพแลว จึงสอน
ตนวา ทานจงบําเพ็ญเนกขัมมบารมีอันเปน
พุทธการกธรรมขอที่ ๓ นี้ สมาทานกระทํา
ใหมั่นกอน ถาเธอปรารถนาบรรลุโพธิญาณ
บุรษุ ผูติดอยูในเรือนจํา มีความทุกขสิ้นกาล
นาน
เขาไมมคี วามยินดีในเรือนจํานั้น
แสวงหาการพนไปเทานั้น ฉันใด เธอก็
เหมือนกันนั่นแหละ
จงดูภพทั้งหมด
เหมือนเรือนจํา
จงมุงหนาตอเนกขัมมะ
เพื่อความหลุดพนเถิด.
อันพุทธการกธรรมทั้งหลายจักมีเพียง
เทานี้ก็หาไม เราจักเลือกเฟนธรรมทั้งหลาย
อันบมโพธิญาณแมอื่น ๆ เมื่อเราเลือกเฟน
อยูในครั้งนั้น ไดเห็นปญญาบารมีอันเปน
พุทธการกธรรมขอที่ ๔ อันพระมเหสีเจา
ทั้งหลายในกาลกอนปฏิบัติแลว สองเสพ
แลว จึงสอนตนวา ทานจงบําเพ็ญปญญาบารมีอนั เปนพุทธการกธรรมขอที่ ๔ นี้
สมาทานทําใหมั่นกอน ถาเธอปรารถนา
บรรลุโพธิญาณ ภิกษุผูขอบิณฑะในตระกูลต่ํา ปานกลาง ชั้นสูง ไมเวนตระกูล
ทั้งหลาย ยอมไดอาหารพอยังอัตภาพให
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เปนไปอยางนี้ แมฉันใด เธอก็ฉันนั้น
เหมือนกัน จงสอบถามชนผูรตู ลอดกาล
บําเพ็ญปญญาบารมีแลว จักบรรลุสมั โพธิญาณ.
อันพุทธการกธรรมจักมีเพียงเทานี้
ก็หาไม เราจักเลือกเฟนธรรมทัง้ หลายบม
โพธิญาณแมอื่น ๆ เมื่อเราเลือกเฟนใน
ครั้งนั้น ไดเห็นวิรยิ บารมีอันเปนพุทธการกธรรมขอที่ ๕ อันพระมเหสีเจาทั้งหลายใน
กาลกอนปฏิบัติแลวซองเสพแลว จึงสอน
ตนวา ทานจงบําเพ็ญวิริยบารมีอันเปน
พุทธการกธรรมขอที่ ๕ นี้ สมาทานทําให
มั่นกอน ถาทานปรารถนาบรรลุโพธิญาณ
สีหมิคราชมีความเพียรไมทอถอย มีใจประคับประคองแลวในการนั่ง การยืน การ
เดินทุกเมื่อ แมฉนั ใด ถึงทานก็ฉันนั้น
เหมือนกัน จงบําเพ็ญวิริยบารมีประคอง
ความเพียรไวใหมนั่ แลวจักบรรลุสมั โพธิญาณ.
อันพุทธการกธรรมจักมีเทานั้นก็หา
มิได เราจักเลือกเฟนธรรมทั้งหลายบม
โพธิญาณแมอื่น ๆ เมื่อเราเลือกเฟนธรรม
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ในครั้งนั้น ไดเห็นขันติบารมีอันเปน
พุทธการกธรรมขอที่ ๖ อันพระมเหสี
ทั้งหลายในกาลกอนปฏิบัติแลว สองเสพ
แลว จึงสอนตนวา เธอจงสมาทานพุทธการกธรรมขอที่ ๖ นี้ ทําใหมั่นกอน เธอ
มีใจไมเปนสองในขันติบารมีนั้น จักบรรลุ
สัมโพธิญาณ ธรรมดาวา แผนดินยอม
ทนสิ่งที่สะอาดบาง สิ่งที่ไมสะอาดบางทั้ง
หมดทีเ่ ขาทิ้งไป ยอมไมทําความยินดี
ยินราย แมฉันใด ถึงทานก็ฉันนั้นเหมือน
กัน ตองอดทนตอการนับถือ และความ
ดูหมิ่นของชนทั้งปวง ทานบําเพ็ญขันติบารมีแลว จักบรรลุสัมโพธิญาณ.
อันพุทธการกธรรมทั้งหลายมิไดมี
เพียงทาน เราจักเลือกเฟนธรรมแมอื่น ๆ
บมโพธิญาณเมื่อเราเลือกเฟน ในครั้งนั้น
ไดเห็นสัจจบารมีอนั เปนพุทธการกธรรม ขอ
ที่ ๗ อันพระมเหสีทั้งหลายในปางกอนปฏิบัติ
แลว สองเสพแลว จึงสอนตนวา ทาน
จงสมาทานพุทธการกธรรมขอที่ ๗ นี้
ทําใหมนั่ กอน ทานมีวาจาไมเปนสองใน
สัจจบารมีนั้น จักบรรลุสมั โพธิญาณ
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ธรรมดาวา ดาวประกายพรึก เปนดาว
ประจําวิถี ในโลกนี้และเทวโลก ยอมไม
กาวลวงวิถีในสมัยฤดูรอน หรือฤดูฝน
แมฉันใด แมทา นก็ฉันนั้นเหมือนกัน
อยากาวลวงวิถีในสัจจะทั้งหลาย ทาน
บําเพ็ญสัจจบารมีแลว จักบรรลุสัมโพธิญาณ.
อันพุทธการกธรรมทั้งหลายจักไมมี
เพียงเทานี้ จักเลือกธรรมแมอื่น ๆ บม
โพธิญาณ เมื่อเราเลือกเฟนในครั้งนั้น
ไดเห็นอธิษฐานบารมี อันเปนพุทธการกธรรมขอที่ ๘ อันพระมเหสีทั้งหลายใน
ปางกอนปฏิบัติแลวสองเสพแลว จึงสอน
ตนวา ทานจงสมาทานทําพุทธการกธรรม
ขอที่ ๘ นี้ใหมั่นกอน ทานเปนผูไมหวั่นไหวในอธิฐานบารมีแลว จักบรรลุสมั โพธิญาณ ภูเขาศิลาลวน ไมหวั่นไหว
ตั้งมั่นดีแลว ไมหวั่นไหวดวยลมที่แรงกลา
ยอมดํารงอยูในที่ของตนเทานั้น แมฉันใด
เธอก็ฉนั นั้นเหมือนกัน ตั้งมั่นในอธิษฐานบารมีในกาลทั้งปวง เธอบําเพ็ญอธิษฐานบารมีแลว จักบรรลุสัมโพธิญาณ.
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อันพุทธการกธรรมทั้งหลายจักไมมี
เทานี้แน เราจักเลือกเฟนธรรมแมอื่น ๆ
บมโพธิญาณ เมื่อเราเลือกเฟนในครั้งนั้น
ไดเห็นเมตตาบารมีอันเปนพุทธการกธรรม
ขอที่ ๙ อันพระมเหสีทั้งหลายในกาลกอน
ปฏิบัตแิ ลว สองเสพแลว จึงสอนตนวา
เธอจงเปนผูไมมีใครเสมอดวยเมตตา สมาทานพุทธการกธรรมขอที่ ๙ นี้ ใหมั่นกอน
ถาทานปรารถนาบรรลุโพธิญาณ ธรรมดา
วาน้ํายอมแผความเย็นไปสม่ําเสมอ และ
ยอมชําระลางมลทิน คือ ธุลีในชนทั้งหลาย
ทั้งคนดีและคนชั่ว แมฉันใด เธอก็จงเปน
ฉันนั้นนั่นแหละ พึงเจริญเมตตาบารมี
เจริญเมตตาไปสม่ําเสมอในชน ผูทําประโยชนและผูไมทําประโยชนแลว ทานจัก
บรรลุสัมโพธิญาณ.
อันพุทธการกธรรมทั้งหลาย จักไมมี
เพียงเทานี้แน เราจักเลือกเฟนธรรมแม
อื่น ๆ บมโพธิญาณ เมื่อเราเลือกเฟนใน
ครั้งนั้น
ไดเห็นอุเบกขาบารมีอันเปน
พุทธการกธรรมขอที่ ๑๐ อันพระมเหสีเจา
ทั้งหลายในกาลกอนปฏิบัติแลว สองเสพ
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แลว จึงสอนตนวา เธอเปนผูคงที่มั่นคง
สมาทานพุทธการกธรรมขอที่ ๑๐ นี้ใหมนั่
กอนแลว จักบรรลุสัมโพธิญาณ ธรรมดา
แผนดินเวนจากความยินดียินรายเหลานั้น
ทั้งสอง ยอมวางเฉยสิ่งอันไมสะอาดและ
สิ่งสะอาดที่บุคคลโยนไปแลว แมฉันใด เธอ
ก็จงเปนฉันนั้นนั่นแหละ บําเพ็ญอุเบกขาบารมี เปนผูคงที่ในสุขและทุกขในกาลทุก
เมื่อแลว จักบรรลุสมั โพธิญาณ.
ธรรมทั้งหลายอันบมโพธิญาณในโลก
มีประมาณเทานี้แหละ ไมเกินจากนี้ ทาน
จงตั้งมั่นอยูในธรรมเหลานั้นเถิด
เมื่อเรา
พิจารณาธรรมทั้งหลาย ที่เปนสภาวะ รสะ
และลักษณะเหลานีอ้ ยู ดวยเดชแหงธรรม
เหลานัน้
แผนดินหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหว
แผนดินหวั่นไหวอยู
สงเสียงดังเหมือน
เครื่องยนตรหีบออยที่เขาบีบแลว แผนดิน
ยอมสัน่ สะเทือนเหมือนจักรยนตน้ํามัน
ฉะนั้น.
มหาสมุทรทั้งหลายก็ตีฟองนองเนือง
ทั้งจอมเขาที่มหาสมุทรนั้นก็โอนออนนอมลง
แลว เสียงดังหึ่ง ๆ ก็ดังกองไปแลวที่เขา
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สิเนรุราช บริษัททั้งหลายอยูในที่อังคาส
พระพุทธเจาหวั่นไหวอยู หมดสติลมลง ณ
พื้นดินในที่นั้น หมอน้ําหลายพัน ตุมน้ํา
หลายรอยกระทบกันและกันแตกละเอียดไป
ในที่นนั้ มหาชนทั้งหลายตางก็สะดุงตกใจ
กลัวหมุนไป มีใจหวาดหวั่น มาประชุมกัน
เขาเฝาพระพุทธเจาทีปงกร ทูลถามวา ขาแต
พระผูมีพระผูจักษุ ความดีหรือความชั่วจักมี
แกโลกอยางไร โลกทั้งหมดถูกรบกวนแลว
ขอพระองคจงทรงบรรเทาอันตรายนั้นดวย
เถิด ครั้งนั้น พระมหามุนีทีปง กรพุทธเจา
ทรงยังมหาชนเหลานั้นใหทราบแลววา ทาน
ทั้งหลายจงวางใจเถิด อยากลัวเลยในการ
หวั่นไหวแหงแผนดินนี้ เราไดพยากรณ
ดาบสใดในวันนี้วา เขาจักเปนพระพุทธเจา
ในโลก ดาบสนี้พิจารณาธรรมอันพระชินเจา
สองเสพแลวในกาลกอน เมือ่ ดาบสนั้น
พิจารณาธรรมอันเปนพุทธภูมิโดยไมเหลือ
ดวยเหตุนั้น แผนดินหมื่นโลกธาตุในมนุษย
และเทวดานี้ จึงหวัน่ ไหวแลว เพราะสดับฟง
พระดํารัสของพระพุทธเจา ใจของพวกเขา
ก็สงบทันที มนุษยและเทวดาทั้งหมดจึงเขา
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ไปหาเราแลวอภิวาทอีกครั้งหนึ่ง เราสมาทาน
พุทธคุณกระทําใจใหมั่นแลว นมัสการพระทีปงกรพุทธเจา แลวลุกขึ้นจากอาสนะใน
ขณะนัน้ เมื่อเราลุกจากอาสนะ เทวดาและ
มนุษยทั้งสองพวกตางก็โปรยปรายดอกไม
ทั้งทิพย ทั้งเปนของมนุษย เหลาเทวดา
และมนุษยทั้งสองพวกตางก็ใหเราทราบถึง
ความสวัสดีวา ความปรารถนาที่ทาน
ปรารถนาแลวเปนเรื่องใหญ ทานจักได
โพธิญาณนั้นตามความปรารถนา ขอเสนียด
จัญไรทั้งปวงจงพินาศไป ความโศก โรคจง
สูญสิ้นไป อันตรายจงอยามีแกทาน ขอทาน
จงตรัสรูโพธิญาณอันยอดเยี่ยมพลันเถิด
ตนไมดอกยอมเบงบานในสมัย (ฤดู) ที่มา
ถึงแลว แมฉันใด ขาแตมหาวีระ ขอทานจง
เบิกบานดวยพุทธญาณฉันนั้นเถิด พระสัมพุทธเจาทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง ทรงบํา
เพ็ญบารมี ๑๐ ฉันใด ขอมหาวีรเจาจงบําเพ็ญ
บารมี ๑๐ ฉันนั้นเถิด พระสัมพุทธเจาเหลาใด
เหลาหนึ่ง ตรัสรู ณ โพธิมณฑล ฉันใด ขอ
มหาวีรเจา
จงตรัสรูโพธิญาณของพระชินะ
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ฉันนั้นเถิด พระสัมพุทธเจาทั้งหลายเหลาใด
เหลาหนึ่ง ทรงประกาศพระธรรมจักร ฉันใด
ขอมหาวีรเจา จงประกาศธรรมจักร ฉันนัน้
เถิด พระจันทรในวันปุรณมีบริสุทธิ์ ยอม
ไพโรจน ฉันใด ขอทานจงมีใจเต็มแลว ยัง
หมื่นโลกธาตุใหไพโรจน ฉันนั้นเหมือนกัน
พระอาทิตยพนจากราหูแลว ยอมโชติชวงมี
แสงอันกลา ฉันใด ขอทานจงปลดเปลื้อง
โลกโชติชวงดวยสิริ ฉันนั้นเหมือนกัน แม
น้ําสายใดสายหนึ่ง ยอมไหลลงสูมหาสมุทร
ฉันใด
ขอชาวโลกทั้งเทวโลกจงไหลลงสู
สํานักของทาน ฉันนั้นเถิด.
เรานั้นอันเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ชมเชยสรรเสริญแลว สมาทานธรรมทั้ง ๑๐
เมื่อจะบําเพ็ญธรรมเหลานั้นใหบริบูรณ จึง
เขาไปสูปาใหญ ( ปาหิมพานต ) ในกาล
นั้นแล.
จบสุเมธกถา
ชาวรัมมนครเหลานั้น อังคาสพระโลกนายกพรอมทั้งหมูสงฆ ในกาลนั้นแลว
พากันเขาถึงพระศาสดาพระนามวา ทีปง กร
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พระองคนั้นเปนสรณะแลว พระตถาคตเจา
พระนามวาทีปงกร ทําชนบางเหลาใหตั้งอยู
ในสรณาคมน บางเหลาใหตั้งอยูในศีล ๕
บางเหลาตั้งอยูในศีล ๑๐ อันประเสริฐ ให
สามัญผล ๔ อันเปนผลสูงสุดแกชนบางพวก
ใหธรรมอันไมมีธรรมอื่นเสมอ คือปฏิสมั ภิทา ๔ แกชนบางพวก พระนราสภทรง
ประทานสมาบัติอันประเสริฐ ๘
แกชน
บางเหลา ประทานวิชชา ๓ และอภิญญา ๖
แกชนบางเหลา พระมหามุนี พระนามวา
ทีปงกรพุทธเจา ตรัสโอวาทประชุมชนดวย
ความเพียร ไดยังคําสั่งสอนของพระองคผู
เปนโลกนาถใหแพรหลายแลวดวยความ
พากเพียร พระพุทธเจาทีปงกร
ทรงมี
ลักษณะมีพระหนุใหญ และลําพระศองาม
สมลักษณะ
ยังประชุมชนใหขามพนทุคติ
พระมหามุนีทรงเห็นชนผูควรตรัสรูใน
หนทางแมตั้งแสนโยชน ก็เสด็จไปยังชนนั้น
ใหตรัสรูโดยพลัน.
ศาสนาของพระทีปงกรนั้น
ในการ
ตรัสรูค รั้งแรกของหมูสัตว ไดมีประมาณถึง
รอยโกฏิ ในครั้งที่สองมีประมาณเกาสิบโกฏิ
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ในครั้งที่สาม พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมที่
ดาวดึงสพิภพ ไดมีการตรัสรูของเทพยดา
ถึงเกาหมื่นโกฏิ.
ในศาสดาของพระทีปงกรนั้น ไดมี
การประชุมใหญสามครั้ง ครั้งแรกมีพระสาวกมาประชุมประมาณแสนโกฏิ ครั้งที่สอง
เมื่อพระชินเจาทรงเขานิโรธสมาบัติที่นารทกูฏะ มีพระขีณาสพผูปราศจากมลทินมา
ประชุมรอยโกฏิ ครั้งที่สาม เมือ่ พระมหาวีระ
ประทับอยู ณ ภูเขาสุทัสสนะ ไดประชุมทํา
ปวารณากรรมดวยภิกษุสงฆประมาณเกาหมื่นโกฏิ.
ในสมัยนั้น เราบวชเปนชฏิล มี
ตบะกลา บรรลุอภิญญา ๕ เที่ยวไปในอากาศ
ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตวถึงสองแสนโกฏิ
สวนตรัสรูทีละพัน หรือสองพันมีประมาณ
มากมาย
ศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา
ทีปงกร ในครั้งนัน้ บริสุทธิป์ ราศจากมลทิน
แพรหลาย เจริญรุงเรืองเปนประโยชนแกชน
เปนอันมาก พระขีณาสพประมาณ ๔ แสน
บรรลุอภิญญา ๖ มีฤทธิ์มาก ยอมแวดลอม
พระพุทธเจาทีปงกรผูทรงรูแจงโลกทุกเวลา.
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สมัยนั้น ใคร ๆ ซึ่งยังเปนพระเสขะ
ยังไมถึงที่สุดพรหมจรรย ยอมละความเปน
มนุษย (ตาย) ไป เขาผูนั้นยอมถูกติเตียน
ปาพจน คือ พระธรรมวินัยของพระองคนั้น
อันพระขีณาสพปราศจากมลทิน เปนพระอรหันตผูคงที่ประกาศดีแลว ยอมงามใน
โลกทั้งเทวโลก.
นครที่พระองคทรงอุบัติ
ชื่อวา
รัมมวดี กษัตริยนามวา สุเทพ เปนพระชนก
พระนางสุเมธาเทวี เปนพระชนนีของพระศาสดาพระนามวา ทีปงกร พระสุมังคละ
และพระติสสะไดเปนคูอัครสาวก อุปฏฐาก
ของพระศาสดาทีปงกร ชื่อวา พระสาคตะ
พระเถรีชื่อวา นันทา พระเถรีชื่อวา สุนันทา
ไดเปนคูอัครสาวิกา ตนไมตรัสรูของพระผูมี
พระภาคเจานั้น เรียกวา ปปผลิ (ไมเลียบ).
พระมหามุนีทีปงกร มีพระวรกาย
สูง ๘๐ ศอก งามดุจไมประจําทวีป ชื่อวา
พระยารัง ซึ่งบานสะพรั่ง รัศมีของพระองค
แผซานไปโดยรอบ ๑๐ โยชน มีพระชนมายุแสนป พระองคดํารงอยู ยังประชุมชน
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มากใหขามพนสงสาร ทรงยังพระสัทธรรม
ใหโชติชวงแลว ใหมหาชนขามพนสาครไป
แลวตลอดพระชนมชีพ พระองคพรอมทั้ง
พระสาวก ไดประกาศพระธรรมวินัยให
รุงโรจนแลวก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน
เหมือนกองไปที่ลุกโพลงขึ้นแลวก็ดับไป
พระฤทธิ์ พระยศ และจักรรัตนะที่ฝาพระยุคลบาททั้งหมดก็อันตรธานไปพรอมกัน
เพราะสังขารทั้งปวง เปนของวางเปลา มี
ความแปรปรวนไปเปนธรรมดาแนแท.
จบทีปงกรกถา
โกณฑัญญกถาที่ ๒
ก็ในกาลสวนอื่นอีก เมื่อพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา ทีปงกร เสด็จ
ดับขันธปรินิพพานลวงแลวหนึ่งอสงไขย พระศาสดาพระนามวา โกณฑัญญะ
ก็ไดเสด็จอุบัติขึ้น แมศาสนาของพระผูมีพระภาคเจานั้น ก็ไดมีสาวกสันนิบาต
(ประชุมพระสาวก) ๓ ครั้ง การประชุมครั้งแรก มีพระสาวกมาประชุมประมาณ
แสนโกฏิ ครั้งที่สอง มีพระสาวกมาประชุมประมาณพันโกฏิ ครั้งที่สาม มี
พระสาวกมาประชุมเกาสิบโกฏิ.
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ครั้งนั้น พระโพธิสัตวเปนพระเจาจักรพรรดิ พระนามวา วิชิตาวี
ไดถวายมหาทานแกหมูภิกษุมีพระพุทธเจาเปนประมุขมีประมาณนับไดแสนโกฏิ
พระศาสดาไดพยากรณพระโพธิสัตววา จักเปนพระพุทธเจาแลวแสดงธรรม.
พระโพธิสัตวนั้น ทรงสดับธรรมกถาของพระศาสดาแลว ทรงมอบราชสมบัติ
ออกผนวช (บวช) ทรงศึกษาพระไตรปฎก ทรงใหสมาบัติ ๘ และอภิญญา ๕
ใหเกิดขึ้น มีฌานไมเสื่อมแลวทรงอุบัตขิ ึ้นในพรหมโลก.
ก็พระนครของพระผูมีพระภาคพุทธเจา พระนามวา โกณฑัญญะ นั้น
ชื่อวา รัมมวดี พระมหากษัตริย พระนามวา สุนันทะ เปนพระราชบิดา
พระนางเทวี พระนามวา สุชาดา เปนพระมารดา พระภัททเถระและสุภัททเถระ
เปนอัครสาวก พระเถระนามวา อนุทธะ เปนพุทธุปฏฐาก พระติสสาเถรี และ
พระอุปติสสาเถรี เปนคูอัครสาวิกา มีไมที่ตรัสรูชอื่ วา สาลกัลยาณี พระสรีระ
ของพระมหามุนีนั้นสูง ๘๘ ศอก พระองคมีพระชนมายุแสนป.
จบโกณฑัญญกถา
มังคลกถาที่ ๓
ในสมัยอื่นอีก เมือ่ พระโกณฑัญญพุทธเจาปรินิพพานลวงไปแลว
ประมาณหนึ่งอสงไขย ในกัปเดียวนั้นเอง มีพระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้น ๔
พระองค คือ พระมังคลพุทธเจา พระสุมนพุทธเจา พระเรวตพุทธเจา
และพระโสภิตพุทธเจา. ก็ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา มังคละ มีสาวกมหาสันนิบาต ๓ ครั้ง ในมหาสันนิบาต ครั้งที่หนึ่ง มีภิกษุมาประชุม
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ประมาณแสนโกฏิ ในครั้งที่สองประมาณพันโกฏิ ในครั้งที่สามประมาณ เกาสิบ
โกฏิ.
ไดยินวา อานันทกุมาร เปนพระภาคตางพระมารดากับพระผูมี
พระภาคเจานั้น พรอมทัง้ บริษัท ๙๐ โกฏิ ไดเสด็จไปสูสํานักของพระศาสดา
เพื่อทรงสดับธรรม. พระศาสดาตรัสอนุปุพพิกถาแกเธอ เธอพรอมดวยบริษัท
บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา พระศาสดาทรงตรวจดูบุรพจริยาของ
กุลบุตรเหลานั้น ทรงเห็นอุปนิสัยของการไดบาตรและจีวรอันสําเร็จดวยฤทธิ์
จึงทรงเหยียดพระหัตถเบื้องขวา ตรัสวา " พวกเธอจงเปนภิกษุ " ดังนี้ ขณะนั้น
นั่นแหละ กุลบุตรทั้งปวงก็ทรงบาตรและจีวรอันสําเร็จดวยฤทธิ์ เปนเหมือน
พระเถระมีพรรษา ๖๐ ถึงพรอมดวยกิริยามารยาทมาแวดลอมถวายบังคมพระศาสดา. ศาสนาของพระผูมีพระภาคเจานี้ ก็มสี าวกสันนิบาตสามครั้ง.
ก็รัศมีสรีระของพระพุทธเจาทั้งหลายอื่น ๆ มีประมาณ ๘๐ ศอก โดย
รอบเปนประมาณ แตวา รัศมีสรีระของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา มังคละ
นั้นหาเหมือนพระพุทธเจาอื่น ๆ ไม คือ มีพระรัศมีแผออกไปสูแสนโลกธาตุ
ตั้งอยูตลอดกาลเปนนิตย ตนไม ภูเขา มหาสมุทรเปนตน โดยที่สุดมีหมอขาว
เปนตน ไดเปนเหมือนหุมไวดวยแผนทองคํา ฉะนั้น ก็พระชนมายุของ
พระองคมีประมาณเกาหมื่นป ตลอดกาลมีประมาณเทานี้ พระจันทร พระอาทิตยเปนตน ไมอาจเพื่อเปลงรัศมีของตนได การกําหนดกลางคืนและ
กลางวันไมปรากฏ สัตวทั้งหลายเที่ยวไปดวยแสงสวางของพระพุทธเจาเปนนิตย
ดุจกลางวันดวยแสงอาทิตย สัตวโลกกําหนดกลางคืนและกลางวันได ดวย
ดอกไมบานวาเปนเวลาเย็น กําหนดเสียงนกรองเปนเวลาเชา.
ถามวา ก็อานุภาพนี้ของพระพุทธเจาพระองคอื่นไมมีหรือ ?
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ตอบวา มิใชไมมี จริงอยู พระพุทธเจาแมเหลานั้น เมื่อจํานงอยู
ก็พึงแผพระรัศมีไปสูหมื่นโลกธาตุ หรือยิ่งกวานั้นก็ได แตวา พระรัศมีสรีระ
ของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา มังคละ แผไปสูหมื่นโลกธาตุตั้งอยูเปน
นิตยทีเดียว ดวยอํานาจการตั้งความปรารถนาไวในบุรพชาติ เหมือนพระรัศมี
วาหนึ่งของพระพุทธเจาอื่น ๆ.
ไดยินวา พระมังคลพุทธเจานั้น ในขณะที่บําเพ็ญบารมีเปนพระโพธิสัตว ดํารงอัตภาพเชนเดียวกับพระเวสสันดร พรอมทั้งบุตรและภรรยา
อยูที่ภูเขาเชนกับภูเขาวงกฏ ครั้งนั้น มียักษตนหนึ่งชื่อวา ขรทาฐิกะ ทราบวา
พระมหาบุรุษมีพระทัยในการจําแนกทาน จึงแปลงเพศเปนพราหมณเขาไป
แลวทูลขอทารกทั้งสองพระองค พระมหาสัตว พระมหาสัตวทรงยินดีราเริง
แลวดวยทรงพระดําริวา เราจักใหลูกนอยแกพราหมณ ดังนี้ แลวพระราชทาน
ทารกทั้งสอง อันสามารถยังแผนดินหวั่นไหวจดน้ํารองแผนดิน ยักษยืนพิง
แผนกระดาษที่พิงไวในที่สุดแหงที่จงกรม เมื่อพระมหาสัตวมองดูอยูนั่นแหละ
เคี้ยวกินทารกทั้งสองพระองค เหมือนเคี้ยวกินกองรากไม มหาบุรุษแลดูยักษ
เมื่อยักษนี้สักวาอาปากเทานั้น ธารโลหิตก็หลั่งออกดุจเปลวไฟ พระมหาบุรุษนั้น
แมเห็นปากของยักษนั้น ก็มิไดเสียพระทัย แมเพียงปลายผมใหเกิดขึ้น ทรง
พระดําริวา สุทินฺน วต เม ทาน (ทานเราใหดีแลว ) แลวยังปติโสมนัส
อันใหญใหเกิดแกพระองค.
พระมหาบุรุษนั้น ทรงตั้งความปรารถนาวา ดวยวิบากเปนเครื่อง
ไหลออกแหงบุญของเรานี้ ในอนาคตกาล ขอรัศมีทั้งหลายจงออกจากสรีระโดย
ทํานองนี้ ดังนี้ เมื่อพระองคอาศัยเหตุนั้นตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว รัศมี
ทั้งหลายจึงออกจากพระสรีระแผไปสูที่มีประมาณเทานี้.
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บุรพจริยาอีกอยางหนึ่งของพระมังคลพุทธเจา ไดยินวา พระมังคลพุทธเจานั้น ในเวลาที่พระองคเปนพระโพธิสัตว เห็นเจดียพระพุทธเจา
พระองคหนึ่ง ไดคิดวา เราควรสละชีวิตบูชาพระพุทธเจาพระองคนี้ จึงพัน
สรีระทั้งสิ้นดุจพันประทีปคบเพลิง แลวเอาเนยใสใสถาดทองคําสูงประมาณ
หนึ่งศอก มีราคาแสนกหาปณะจนเต็มแลว จุดประทีปพันไสในถาดนั้นใหโพลง
แลวทูนถาดนั้นดวยศีรษะ ยังสรีระทั้งสิ้นใหโพลงแลวกระทําประทักษิณ
พระเจดียตลอดราตรีทั้งสิ้น เมื่อพระโพธิสัตวอยูอยางนี้จนอรุณขึ้น แมสกั วา
ขุมขนเสนหนึ่งก็ไมไหม ไดเปนเหมือนเวลาเขาไปสูกอปทุม ฉะนั้น จริงอยู
ชื่อวา ธรรมนั้นยอมรักษาตนไว เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
ไววา
ธรรมแล ยอมรักษาผูประพฤติธรรม
ธรรมอันบุคคลประพฤติดีแลวยอมนําสุขมา
ให นี้เปนอานิสงสในธรรมทีบ่ ุคคลประพฤติ
ดีแลว ผูมีปกติประพฤติธรรมยอมไมไปสู
ทุคติ.
ดวยวิบากเปนเครื่องไหลออกแหงกรรมแมนี้ รัศมีพระวรกายของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา มังคละนั้น จึงแผซานไปสูหมื่นโลกธาตุตั้งอยูแลว.
ในครั้งนั้น พระโพธิสัตวของเราทั้งหลายเปนพราหมณ นามวา สุรุจิ
คิดวา เราจะทูลนิมนตพระศาสดา ดังนี้ จึงเขาไปเฝา ไดสดับมธุรธรรมกถา
แลวทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงรับภิกษาของขาพระองคในวันพรุงนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา พราหมณ เธอตองการ
ภิกษุเทาไร. พราหมณสุรุจิทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูเปนบริวาร
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ของพระองคมีประมาณเทาไร. ครั้งนั้น เปนสาวกสันนิบาตครั้งแรกของพระศาสดา เพราะฉะนั้น พระองคจึงตรัสวา ประมาณแสนโกฏิ พราหมณจึง
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคพรอมดวยหมูภิกษุทั้งหมด
จงรับภิกษาของขาพระองค พระศาสดาทรงรับนิมนตโดยดุษณีภาพแลว.
พราหมณครั้นทูลนิมนตเพื่อรับภัตในวันรุงขึ้นแลว เมื่อเดินกลับบาน
ไดคิดวา เราสามารถจะถวายวัตถุทั้งหลายมีขาวยาคู ภัตและผาเปนตนแกภิกษุ
มีประมาณเทานี้ได แตวา ที่สําหรับนั่งจักทําอยางไร ดังนี้. ความคิดของ
พราหมณนั้นไดยังความเรารอนเกิดขึ้นแกบัณฑุกัมพลศิลาอาสน ของทาวสักกเทวราชซึ่งตั้งอยูไกลถึงแปดหมื่นสี่พันโยชน (๘๔,๐๐๐ โยชน) ทาวสักกะทรง
ตรวจดูอยูดวยทิพยจักษุวา ใครหนอประสงคจะใหเราเคลื่อนจากอาสนะนี้.
ทรงเห็นแลวซึ่งมหาบุรุษ จึงทรงทราบวา สุรุจิพราหมณนิมนตหมูภิกษุ
มีพระพุทธเจาเปนประมุข ไดคิดถึงการจัดที่นั่งถวาย แมเราก็ควรจะไปยังที่นั้น
เพื่อถือเอาสวนบุญ ดังนี้ แลวนิรนิตเพศเปนชางไมถือมีดและขวานยืนปรากฏ
ขางหนามหาบุรุษ ถามวา มีใครจะจางทํากิจการอะไรบางไหม ? มหาบุรุษ
เห็นนายชางไมนั้น จึงถามวา ทานทําอะไรไดบาง. ชางไมนั้นตอบวา ขึ้นชื่อวา
ศิลปะที่ขาพเจาไมรูมิไดมี ใครจะใหขาพเจาทําเรือนหรือมณฑป หรือสิง่ ใด
ขาพเจาทําไดทั้งนั้น มหาบุรุษกลาววา ถาเชนนั้น เรามีงานอยู. ชางไมถามวา
นาย ทานมีงานอะไรหรือ ? มหาบุรุษตอบวา เรานิมนตภิกษุแสนโกฏิใหมา
ฉันภัตตาหารในวันพรุงนี้ไวแลว ทานจงชวยทํามณฑปสําหรับเปนที่นั่งใหภิกษุ
เหลานั้น. ชางไมกลาววา ถาทานอาจใหคาจางแกขาพเจา ขาพเจาก็กระทํา
มหาบุรุษกลาววา เราจักใหทาน ชางไมรับคําวา ดีละ ขาพเจาจักกระทํา
แลวไปแลดูประเทศหนึ่ง ประเทศนัน้ มีประมาณ ๑๒ หรือ ๑๓ โยชน มี
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พื้นเรียบดุจมณฑลกสิณ. พระอินทรชา งไม คิดวา ขอมณฑปสําเร็จดวยแกว
๗ ประการ จงตั้งขึ้นในที่มีประมาณเทานี้ ดังนี้ แลวแลดูอยู ทันทีนั้นเอง
มณฑปก็ทําลายแผนดินผุดขึ้น มณฑปนั้น ที่เสาทั้งหลายสําเร็จดวยทอง มีบัวเสา
สําเร็จดวยเงิน บรรดาเสาที่สําเร็จดวยเงินมีบัวเสาสําเร็จดวยทอง บรรดาเสา
ที่สําเร็จดวยแกว มณีมีบัวเสาสําเร็จดวยแกวประพาฬ บรรดาเสาแกวประพาฬ
มีบัวเสาสําเร็จดวยแกวมณี บรรดาเสาสําเร็จดวยรัตนะ ๗ ประการ มีบัวเสา
สําเร็จดวยรัตนะ ๗ ประการ แตนั้นก็ตรวจดูอธิษฐานวา ขอขายกระดิ่งจงหอย
ในระหวางที่สุดแหงมณฑป ดังนี้ พรอมกับการแลดูนั่นแหละ ขายกระดิ่งก็
หอยยอยแลว กระดิ่งใดถูกลมออน ๆ พัด กระดิ่งนั้นก็เปลงเสียงไพเราะดุจ
เสียงไพเราะของดนตรีมีเครื่อง ๕ ทีเดียว เวลานั้นไดเปนเหมือนกาลเวลา
บรรเลงทิพยสังคีต แลวอธิษฐานวา ขอพวงดอกไมหอมและพวงมาลัยทั้งหลาย
จงหอยภายในระหวาง พวงเหลานั้น ก็หอยยอยแลว ตอจากนั้น พระอินทรซึ่ง
เปนชางไมก็อธิษฐานวา ขออาสนะทั้งหลายและที่นั่งสําหรับภิกษุแสนโกฏิจง
ทําลายแผนดินผุดขึ้น ในทันทีทันใดนั้น สิ่งเหลานั้นก็ปรากฏขึ้น ตอจากนั้น
ก็อธิษฐานวา ขอตุมน้ําทั้งหลายจงตั้งขึ้นมุมละหนึ่งตุม แมตุมน้ําทั้งหลายก็
ตั้งขึ้น ทาวสักกะเนรมิตสรรพสิ่งเห็นปานนี้ แลวจึงไปสูสํานักของพราหมณ
แลวเรียนวา ทานพราหมณจงมาตรวจดูมณฑปของทานแลว โปรดใหคาจาง
แกขาพเจา ดังนี้.
มหาบุรุษไปตรวจดูมณฑปแลว เมื่อแลดูอยูนั่นแหละ ปติ ๕ อยาง
ก็ถูกตองสรีระแผซานไปไมมีระหวางคั่น ลําดับนั้น พระมหาบุรุษครั้นตรวจดู
มณฑปแลว ไดมีความคิดวา มณฑปนี้มิใชมนุษยทํา แตอาศัยอัชฌาสัยและ
คุณของเรา จึงทําพิภพของทาวสักกะรอนแนแท เพราะฉะนั้น มณฑปนี้
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จักเปนมณฑปอันทาวสักกะสรางให ก็การที่เราจักถวายทานเพียงวันเดียวใน
มณฑปเห็นปานนี้ไมควรเลย เราจักถวายทานสัก ๗ วัน ดังนี้.
ก็การใหทานดวยวัตถุอันเปนภายนอกแมมีประมาณเพียงไร ก็ไม
สามารถจะยังใจของพระโพธิสัตวทั้งหลายใหเบิกบาน แตวา ความเบิกบาน
ใจของพระโพธิสัตวจะมีก็เพราะการบริจาคในกาลไดตัดศีรษะอันตกแตงแลว
ควักลูกตาทั้งสองที่หยอดยาแลว ควักเนื้อหทัยแลวใหไป ในสีวิราชชาดก
พรรณนาไววา เมื่อพระโพธิสัตวแมของเราทั้งหลายสละทรัพยทุก ๆ วัน วันละ
ประมาณ ๕ แสนกหาปณะใหทานอยูในพระนครที่ประตูเมืองทั้ง ๔ การบริจาค
ทานนั้นก็ไมยังใจใหเบิกบานได แตวา เมื่อใด ทาวสักกเทวราชปลอมเปน
พราหมณมาขอพระเนตรทั้งคูของพระองค เมื่อพระองคทรงควักพระเนตรให
อยูนั่นแหละ ความเบิกบานพระทัยจึงเกิดขึ้น จิตของพระองคมิไดเปนอยางอื่น
สักเทาปลายผม ชื่อวา ความเบิกบานใจของพระโพธิสัตวทั้งหลายเพราะอาศัย
ทานเห็นปานนี้ จึงไมมี เพราะฉะนั้น พระมหาบุรุษแมนั้น จึงคิดวา เรา
ควรจะถวายทานแกภิกษุแสนโกฏิ ๗ วัน ดังนี้ จึงนิมนตหมูภิกษุมีพระพุทธเจา
เปนประมุขใหนั่งในมณฑปนั้น แลวไดถวายอาหารทานชื่อวา ควบาน ๗ วัน.
คําวา ควบาน ทานเรียกโภชนะที่เอาน้ํานมใสในหมอใหญจนเต็มแลวยกขึ้น
ตั้งบนเตาไฟ เมื่อน้ํานมขนแลวใสขาวสารไปหนอยหนึ่ง แลวปรุงดวยน้ําผึ้ง
จุรณะน้ําตาลกรวดและเนยใส.
ก็มนุษยทั้งหลายไมสามารถจะอังคาสภิกษุไดทั่วถึง เทวดาทั้งหลายจึง
แทรกเขาไปชวยอังคาสแลว ที่มีประมาณ ๑๒-๑๓ โยชน ก็ไมเพียงพอให
ภิกษุนั่ง แตวาภิกษุทั้งหลายนั่งไดดวยอานุภาพของตน. ในวันสุดทาย พระโพธิสัตวใหลา งบาตรภิกษุทั้งหมดบรรจุเนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้าํ ออย
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เพื่อตองใหเปนเภสัชแลวถวายพรอมกับไตรจีวร ผาจีวรที่ภิกษุนวกะในสงฆ
ไดมีราคาถึงแสนกหาปณะ.
พระศาสดาเมื่อจะกระทําอนุโมทนาทรงใครครวญดูวา บุรุษนี้ ไดให
ทานใหญเห็นปานนี้ จักเปนอะไรหนอ ทรงเห็นวา ในอนาคตกาล ในทีส่ ุด
แหงสองอสงไขยยิ่งดวยแสนกัป จักเปนพระพุทธเจา พระนามวา โคตมะ
ดังนี้ จึงตรัสเรียกมหาบุรุษมาแลวทรงพยากรณวา ลวงกาลประมาณเทานี้แลว
เธอจักเปนพระพุทธเจา พระนามวา โคตมะ. มหาบุรุษสดับฟงพยากรณวา
ไดยินวา เราจักเปนพระพุทธเจา ประโยชนอะไรดวยการครองเรือนของเราเลา
เราจักบวช ดังนี้ แลวละสมบัติเห็นปานนั้น ดุจถมกอนเขฬะแลวบวชในสํานัก
พระศาสดา ก็ครั้นบวชแลวก็เรียนพระพุทธวจนะ ยังอภิญญาทั้งหลายและ
สมาบัติทั้งหลายใหเกิดแลว ในเวลาสิ้นสุดอายุแลวก็บังเกิดขึ้นในพรหมโลก.
ก็พระนครของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา มังคละ ไดมีชื่อวา
อุตตระ พระบิดาเปนกษัตริยพระนามวา อุตตระ พระมารดา พระนามวา
อุตตรา พระสุเทวเถระและพระธรรมเสนเถระเปนคูพระอัครสาวก พระอุปฏฐาก
ชื่อวา ปาลิตะ พระสีวลีเถรีและพระอโสกาเถรี เปนคูพระอัครสาวิกา ไม
กากะทิงเปนตนไมตรัสรู พระสรีระสูง ๘๘ ศอก ดํารงพระชนมายุอยู ๙
หมื่นปก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว
หมื่นจักรวาลก็ไดมืดพรอมกันหมด การรองไหรําพันใหญไดมีแกมนุษย
ทั้งหลายในจักรวาลทั้งหมดแล.
จบมังคลกกถา
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สุมนกถาที่ ๔
เมื่อพระมังคลพุทธเจาปรินิพพานทําใหหมื่นโลกธาตุมืดอยางนี้แลว
ตอจากนั้นมา พระศาสดาทรงพระนามวา สุมนะ ก็ทรงอุบัติขึ้นสาวกสันนิบาต
ของพระพุทธเจาแมนั้นก็มี ๓ ครั้ง สันนิบาตครั้งแรกมีภิกษุแสนโกฏิ ครัง้ ที่ ๒
มีภิกษุประมาณ ๙ หมื่นโกฏิ ครั้งที่ ๓ แปดหมื่นโกฏิ.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตว เปนนาคราช นามวา อตุละ มีฤทธิ์มาก
มีอานุภาพมาก ไดทราบวา พระพุทธเจาทรงอุบัติแลว จึงพาหมูญาติออกจาก
นาคพิภพมาประโคมดนตรีทิพยบูชาพระผูมีพระภาคเจามีภิกษุประมาณแสนโกฏิ
เปนบริวาร ไดถวายมหาทานแลวถวายผาคูหนึ่งแตละองคแลวตั้งอยูในสรณะ
ทั้งหลาย พระศาสดาสุมนะนั้นไดพยากรณพระโพธิสัตววา ในอนาคตกาล
อตุลนาคราชนี้จักเปนพระพุทธเจา ดังนี้. พระนครของพระผูมีพระภาคเจา
สุมนะนั้น ชื่อวา เมขลา พระบิดาเปนพระราชา พระนามวา สุทัตตะ พระ
มารดาพระนามวา สิริมา พระสรณเถระ และพระภาวิตัตตเถระเปนคูอัครสาวก
ภิกษุอุปฏฐาก ชื่อวา อุเทนเถระ พระโสนาเถรี และพระอุปโสนาเถรี เปนคู
อัครสาวิกา ไมกากะทิงเปนไมตรัสรู มีพระสรีระกายสูง ๙๐ ศอก พระชนมายุ
ของพระองคประมาณ ๙ หมื่นปแล.
จบสุมนกถา
เรวตกถาที่ ๕
ในกาลตอจากพระสุมนพุทธเจานั้นมา พระศาสดา ทรงพระนามวา
เรวตะ ก็ทรงอุบัติขึ้น สาวกสันนิบาตของพระเรวพุทธเจานั้น ก็มี ๓ ครั้ง
ในสันนิบาตครั้งแรกนับจํานวนไมถวน ครั้งที่ ๒ มีภิกษุหนึ่งแสนโกฏิ ในครั้ง
ที่ ๓ ก็เหมือนกัน.
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ครั้งนั้น พระโพธิสัตว เปนพราหมณ นามวา อติเทพ สดับฟง
พระธรรมเทศนาแลวตั้งอยูในสรณะทั้งหลาย ประนมอัญชลีไวเหนือเศียรเกลา
กลาวสรรเสริญการละกิเลสของพระศาสดาพระองคนั้นแลวไดบูชาดวยผาหม
พระผูมีพระภาคเจาแมนั้นก็ทรงพยากรณพระโพธิสัตววา จักเปนพระพุทธเจา
ดังนี้.
ก็พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา เรวตะพระองคนั้นมีพระนคร ชื่อวา
สุธัญญวดี พระบิดาเปนกษัตริย ทรงพระนามวา วิปุละ พระมารดาพระนามวา
วิปุลา พระวรุณเถระและพรหมเทวเถระเปนคูพระอัครสาวก พุทธุปฏฐาก
ชื่อวา สัมภวะ พระภัททาเถรีและพระสุภัททาเถรี เปนพระอัครสาวิกา ไม
กากะทิงเปนไมตรัสรู พระองคมีพระสรีระสูง ๘๐ ศอก มีพระชนมายุหกหมื่น
พรรษาแล.
จบเรวตกถา
โสภิตกถาที่ ๖
ในกาลตอจากพระเรวตพุทธเจานั้น พระศาสดาทรงพระนามวา โสภิต
ไดทรงอุบัติขึ้น แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มี ๓ ครั้ง สันนิบาตครั้งแรก
มีภิกษุหนึ่งรอยโกฏิ ครั้งที่ ๒ มีภิกษุ ๙๐ โกฏิ ครัง้ ที่ ๓ มีภิกษุ ๘๐ โกฏิ.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตว เปนพราหมณนามวา อชิตะ สดับพระธรรม
เทศนาของพระศาสดาแลวตั้งอยูในสรณะทั้งหลาย ไดถวายมหาทานแกหมูภิกษุ
มีพระพุทธเจาเปนประมุข แมพระโสภิตพุทธเจาก็พยากรณพระโพธิสัตววา
จักเปนพระพุทธเจา ดังนี้.
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ก็พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาโสภิตนั้น มีชื่อวา สุธรรม
พระบิดาเปนพระราชา พระนามวา สุธรรม พระมารดา พระนามวา สุธรรมา
พระอสมเถระ และพระสุเนตรเถระเปนคูพระอัครสาวก พุทธปฏฐาก ชื่อวา
อโนมะ พระนกุลาเถรี และพระสุชาดาเถรี เปนคูพระอัครสาวิกา ไมกากะทิง
เปนไมตรัสรู พระองคมีพระสรีระสูง ๕๘ ศอก มีพระชนมายุเกาหมื่นพรรษาแล.
จบโสภิตกถา
อโนมทัสสีกถาที่ ๗
ในกาลตอจากพระโสภิตพุทธเจาลวงไปหนึ่งอสงไขย ในกัปหนึ่ง มี
พระพุทธเจาบังเกิดขึ้น ๓ พระองค คือ พระอโนมทัสสีพุทธเจา พระปทุมพุทธเจา พระนารทพุทธเจา ก็ศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวา อโนมทัสสี มีสาวกสันนิบาต ๓ ครั้ง ในครั้งแรกมีภิกษุ ๘ แสน
ครั้งที่ ๒ มีภิกษุ ๗ แสน ครั้งที่ ๓ มีภิกษุ ๖ แสนมาประชุมกัน.
ในกาลนั้น พระโพธิสัตว เปนเสนาบดียักษตนหนึ่ง มีฤทธิ์มาก
มีอานุภาพมาก เปนใหญกวายักษหลายแสนโกฏิ เสนาบดียักษนั้นฟงวา
พระพุทธเจาทรงอุบัติแลว ไดมาถวายมหาทานแกหมูภิกษุมีพระพุทธเจาเปน
ประมุข แมพระศาสดาก็ไดพยากรณยักษนั้นวา ในอนาคตกาลจักเปน
พระพุทธเจา ดังนี้.
ก็พระนครของพระผูมีพระภาคเจานั้น นามวา จันทวดี พระบิดา
เปนพระราชา พระนามวา ยสวา พระมารดา พระนามวา ยโสธรา พระนิสภเถระ
และพระอโนมเถระ เปนคูพระอัครสาวก พุทธุปฏฐาก ชื่อวา วรุณะ พระสุนทรีเถรีและพระสุมนาเถรี เปนคูอัครสาวิกา ตนไมรกฟาเปนตนไมตรัสรู พระสรีระของพระผูมีพระภาคเจาสูง ๕๘ ศอก มีพระชนมายุแสนปแล.
จบอโนมทัสสีกถา
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ปทุมกถาที่ ๘
ในกาลตอจากพระอโนมทัสสีพุทธเจานั้น พระศาสดา พระนามวา
ปทุมะ ก็ทรงอุบัติขึ้น แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มี ๓ ครั้ง ครั้งแรกมี
ภิกษุหนึ่งแสนโกฏิ ครั้งที่ ๒ มีภิกษุสามแสนรูป ครั้งที่ ๓ มีภิกษุผูอาศัยอยู
ปาชัฏมหาวันในปาเปลี่ยวมาประชุมสองแสนรูป.
ครั้งนั้น เมื่อพระตถาคตประทับอยูในปาชัฏนั้นนั่นแหละ พระโพธิสัตวเปนพญาสีหะ ไดเห็นพระศาสดาผูเขานิโรธสมาบัติแลวมีจิตเลื่อมใสหมอบ
ลงจบ (ไหว) กระทําประทักษิณ มีปติโสมนัสเกิดแลว บันลือสีหนาท
สามครั้งไมละเวนปติมีพระพุทธเจาเปนอารมณ ไมออกไปหาอาหาร เพราะ
ความสุขอันเกิดแตปตินั่นแหละ ไดทําการสละชีวิตเขาไปยืนเฝาอยู ๗ วัน
ครั้นลวงไป ๗ วัน พระศาสดาทรงออกจากนิโรธแลว ทอดพระเนตรเห็น
พญาสีหะแลวทรงดําริวา สีหะนี้ยังจิตใหเลื่อมใสแมในหมูภิกษุแลวจักจบสงฆ
ขอสงฆจงมา ดังนี้ ภิกษุทั้งหลายมาแลวในขณะนั้นทีเดียว พญาสีหะก็ยังจิต
ใหเลื่อมใสในสงฆ พระศาสดาทรงตรวจดูภูมิธรรมอันมีในใจของพญาสีหะจึง
พยากรณวา ในอนาคตกาล พญาสีหะนี้จักเปนพระพุทธเจา ดังนี้.
ก็พระนครของพระผูมีพระภาคเจานั้น มีชื่อวา จัมปกะ พระบิดาเปน
พระราชาพระนามวา อสมะ แมพระมารดาก็ทรงพระนามวา อสมา พระสาลเถระและพระอุปสาลเถระเปนคูพระอัครสาวก พุทธุปฏ ฐาก ชื่อวา วรุณะ
พระรามาเถรีและพระสุรามาเถรีเปนพระอัครสาวิกา ตนไมออยชางนอย เปน
ไมตรัสรู พระสรีระของพระองคสูง ๕๘ ศอก มีพระชนมายุหนึ่งแสนพรรษา
แล.
จบปทุมกถา
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นารทกถาที่ ๙
ในกาลตอจากพระปทุมพุทธเจานั้น พระศาสดา ทรงพระนามวา
นารทะ ก็ทรงอุบัติขึ้น แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มี ๓ ครั้ง สันนิบาต
ครั้งแรกมีภิกษุหนึ่งแสนโกฏิ ครั้งที่ ๒ มีภิกษุเกาหมื่นโกฏิ ครั้งที่ ๓ มี
ภิกษุแปดหมื่นโกฏิ.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตวบวชเปนฤาษีเปนผูชํานาญในอภิญญา ๕ และ
สมาบัติ ๘ ไดถวายมหาทานแกหมูภิกษุ มีพระพุทธเจาเปนประมุขแลวบูชา
ดวยจันทนแดง แมพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นก็ทรงพยากรณพระโพธิสัตว
นั้นวา ในอนาคตกาล เขาจักเปนพระพุทธเจา ดังนี้.
ก็พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ก็มีนามวา ธัญญวดี
พระบิดาเปนกษัตริย พระนามวา สุเทวะ พระมารดา พระนามวา อโนมา
พระภัททสาลเถระ และชิตมิตตเถระเปนคูพระอัครสาวก พุทธุปฏฐากชื่อวา
พระวาสิฏฐะ พระอุตตราเถรีและผัคคนีเถรีเปนคูพระอัครสาวิกา ตนไมออ ย
ชางใหญเปนไมตรัสรู พระสรีระสูง ๘๘ ศอก พระชนมายุเกาหมื่นพระพรรษาแล.
จบนารทกถา
ปทุมุตตรกถาที่ ๑๐
ในกาลตอจากพระนารทพุทธเจาพระองคนั้นมา ลวงไปหนึ่งอสงไขย
นับถอยไปแตกัปนี้ ในที่สุดแหงแสนกัป ในกัปหนึ่ง มีพระพุทธเจาทรง
พระนามวา ปทุมุตตระ พระองคเดียวเทานั้น ทรงอุบัติขึ้น สาวกสันนิบาต
แมของพระองคก็มี ๓ ครั้ง ในครัง้ แรกมีภิกษุหนึ่งแสนโกฏิ ครั้งที่ ๒
มีภิกษุมาประชุมที่ภูเขาเวภารบรรพตเกาหมื่นโกฏิ ครั้งที่ ๓ มีภกิ ษุแปดหมื่นโกฏิ.
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ครั้งนั้น พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนผูปกครองมหารัฐ นามวา
ชฏิละ ไดถวายทานพรอมทั้งจีวรแกหมูภิกษุมีพระพุทธเจาเปนประมุข แมพระ
ปทุมุตตรพุทธเจาพระองคนั้นก็ไดพยากรณพระโพธิสัตววา ในอนาคตกาลชฏิละ
นี้จักเปนพระพุทธเจา ดังนี้ ก็ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา
ปทุมุตตระ ชื่อวาผูเปนเดียรถียมิไดมี เทวดาและมนุษยทั้งปวงไดถึงพระพุทธ
เจาเทานั้นเปนสรณะ พระนครของพระผูมีพระภาคเจา นามวา หังสวดี พระ
บิดาเปนกษัตริยพระนามวา อานันทะ พระมารดา พระนามวา สุชาดา
พระเทวิลเถระและพระสุชาตเถระเปนคูพระอัครสาวก พระอุปฏฐาก นามวา
สุมนะ พระอมิตตาเถรี และพระอสมาเถรี เปนคูพระอัครสาวิกา ไมสาละ
เปนไมตรัสรู พระสรีระสูง ๘๘ ศอก รัศมีพระวรกายแผไป ๑๒ โยชน
พระชนมายุหนึ่งแสนพรรษาแล.
จบปทุมุตตรกถา
สุเมธกถาที่ ๑๑
ในกาลตอจากพระปทุมุตตรพุทธเจาพระองคนั้นลวงไปสามหมื่นกัป ใน
กัปหนึ่งมีพระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้น ๒ พระองค คือ พระสุเมธพุทธเจา และ
พระสุชาตพุทธเจา สาวกสันนิบาตแมของพระสุเมธพุทธเจาก็มี ๓ ครั้ง ครั้ง
แรกที่พระนครสุทัศนะมีภิกษุขีณาสพหนึ่งรอยโกฏิ ครั้งที่ ๒ เกาสิบโกฏิ ครั้ง
ที่ ๓ แปดสิบโกฏิ.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตวเปนมาณพ นามวา อุตตระ สละทรัพยที่ฝง
เก็บไวถึง ๘๐ โกฏิ ถวายมหาทานแกหมูภิกษุมีพระพุทธเจาเปนประมุข ฟง-
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ธรรม ตั้งอยูในสรณะทั้งหลายแลวออกบวช พระพุทธเจาพระองคนั้นก็ได
พยากรณพระโพธิสัตวนั้นวา ในอนาคตกาล เขาจักเปนพระพุทธเจา ดังนี้.
พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สุเมธะ ชื่อวา สุทัศนะ
พระบิดาเปนพระราชา พระนามวา สุทัตตะ พระมารดา พระนามวา
สุทัตตา พระสรณเถระและพระสัพพกามเถระเปนพระอัครสาวก พระอุปฏฐาก
นามวา สาครเถระ พระรามาเถรี และพระสุรามาเถรีเปนคูพระอัครสาวิกา ไม
สะเดาใหญเปนไมตรัสรู พระสรีระสูง ๘๘ ศอก พระชนมายุเกาหมื่นพรรษา
แล.
จบสุเมธกถา
สุชาตกถาที่ ๑๒
ในกาลตอจากพระสุเมธพุทธเจาพระองคนั้นมา พระศาสดาพระนาม
วา สุชาตะ ก็ทรงอุบัติขึ้น แมสาวกสันนิบาต ของพระองคก็มี ๓ ครั้ง ครั้งแรก
มีภิกษุหกลานรูป ครั้งที่ ๒ มีภิกษุหาลานรูป ครั้งที่ ๓ มีภิกษุสี่แสนรูป.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตวเปนพระเจาจักรพรรดิ ทรงสดับวาพระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลว จึงเขาไปเฝาทรงฟงธรรมแลวถวายราชสมบัติในทวีปทั้ง ๔
พรอมดวยรัตนะ ๗ ประการ แกหมูภิกษุมีพระพุทธเจาเปนประมุข แลวทรง
ผนวชในสํานักของพระผูมีพระภาพเจาพระองคนั้น ชาวแวนแควนทั้งสิ้นถือ
รายไดของรัฐมาใหสําเร็จกิจกรรมของอารามถวายมหาทานเปนนิตยแกหมูภิกษุ
มีพระพุทธเจาเปนประมุข แมพระพุทธเจาพระองคนั้นก็ทรงพยากรณพระเจา
จักรพรรดินนั้ แลว.

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 126

ก็พระนครของพระสุชาตพุทธเจา นามวา สุมังคละ พระบิดาเปน
พระราชาพระนามวา อุคคตะ พระมารดาพระนามวา ปภาวดี พระสุทัสสนเถระและพระสุเทวเถระเปนคูพระอัครสาวก พระอุปฏฐาก นามวา นารทะ
พระนาคาเถรีและพระนาคสุมาลาเถรีเปนคูพระอัครสาวิกา มีตนไผใหญเปนไม
ตรัสรู ไดยินวาตนไผนั้นกลม ไมเปนโพรงลําตนแข็ง งดงามดวยกิ่งใหญขึ้น
ไปเบื้องบน เหมือนกําหางนกยูง พระสรีระของพระองคสูง ๕๐ ศอก พระ
ชนมายุเกาหมื่นพรรษาแล.
จบสุชาตกถา
ปยทัสสีกถาที่ ๑๓
ในกาลตอจากพระสุชาตพุทธเจาพระองคนั้น ในที่สุดแหง ๑,๘๐๐ กัป
ในกัปหนึ่งมีพระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้น ๓ พระองคคือ พระพุทธเจาปยทัสสี
พระพุทธเจาอัตถทัสสี พระพุทธเจาธรรมทัสสี แมพระพุทธเจาพระนาม
วา ปยทัสสีพระองคนั้นก็มีสาวกสันนิบาต ๓ ครั้ง ครั้งแรกมีภิกษุหนึ่งแสนโกฏิ
ครั้งที่ ๒ มีภิกษุเกาหมื่นโกฏิ ครั้งที่ ๓ มีภิกษุแปดหมื่นโกฏิ.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตวเปนมาณพนามวา กัสสป ถึงฝงแหงไตรเพท
ไดสดับพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลวบริจาคทรัพยหนึ่งแสนโกฏิสราง
สังฆาราม ดํารงอยูในสรณะและศีลทั้งหลาย ครั้งนั้นพระศาสดาไดทรงพยากรณ
พระโพธิสัตวนั้นวา เมื่อลวงไปหนึ่งพันแปดรอยกัปแลว ผูนจี้ ักเปนพระพุทธเจา
ดังนี้.
อโนมนคร ไดมีแกพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น พระบิดาเปนพระราชาพระนามวา สุทินนะ พระมารดาพระนามวา จันทา พระปาลิตเถระ
๑

๒

๓

๑ ขุ. อปทานเลม ๓๓ วาเปน สุธัญญนคร ๒ สุทัตตะ ๓ สุจันทา
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และพระสัพพทัสสีเถระเปนคูพระอัครสาวก พระอุปฏฐากนามวาโสภิต พระสุชาดาเถรีและพระธรรมทินนาเถรีเปนพระอัครสาวิกา ตนประยงค เปนไม
ตรัสรู พระสรีระของพระองคสูง ๘๐ ศอก มีพระชนมายุเกาหมื่นพรรษาแล.
จบปยทัสสีกถา
๑

อัตถทัสสีกถาที่ ๑๔
ในกาลตอจากพระปยทัสสีพระพุทธเจาพระองคนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา อัตถทัสสี ก็ทรงอุบัติขึ้น แมสาวกสันนิบาตของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ก็มี ๓ ครัง้ ครั้งแรกมีภิกษุเกาลานแปดแสน
ครั้งที่ ๒ แปดลาน แปดแสน ครั้งที่ ๓ ก็แปดลานแปดแสนเหมือนกัน.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตวเปนดาบสมีฤทธิ์มาก นามวา สุสิมา ไดนําฉัตร
ดอกมณฑารพจากเทวโลกมาบูชาพระศาสดา แมพระศาสดาก็ไดพยากรณพระ
โพธิสัตวนั้นแลว.
พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นนามวาโสภณ พระบิดา
เปนพระราชา พระนามวา สาคระ พระมารดาพระนามวา สุทัศนา พระสันตเถระและพระอุปสันตเถระเปนคูพระอัครสาวก พระอุปฏฐากนามวาอภัย
พระธรรมาเถรี และพระสุธรรมาเถรีเปนคูพระอัครสาวิกา ไมจําปาเปนไม
ตรัสรู พระสรีระสูง ๘๐ ศอก รัศมีพระวรกายแผไปโดยรอบโยชนหนึ่งตลอด
กาลเปนนิตย พระชนมายุหนึ่งแสนพรรษาแล.
จบอัตถทัสสีกถา
๒

๑. พระไตรปฎก ขุ. อปทาน เลม ๓๓ เปนตนกุม.
๒. บาลีประชุมครั้งที่หนึ่ง ๙๘,๐๐๐ รูป ครั้งที่สอง ๘๘,๐๐๐ รูป ครั้งที่สาม ๗๗,๐๐๐ รูป
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ธรรมทัสสีกถาที่ ๑๕
ในกาลตอจากพระอัตถทัสสีพุทธเจาพระองคนั้น พระศาสดาพระนาม
วา ธรรมทัสสี ก็ทรงอุบัติขึ้น แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มี ๓ ครั้ง
สันนิบาตครั้งแรก มีภิกษุหนึ่งรอยโกฏิ ครั้งที่ ๒ มีภิกษุเจ็ดสิบโกฏิ ครั้งที่ ๓
มีภิกษุแปดสิบโกฏิ.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตวเปนทาวสักกเทวราช ไดทรงทําการบูชาดวย
ดอกไมหอมอันเปนทิพยและดนตรีอันเปนทิพย แมพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นก็ไดพยากรณพระโพธิสัตวแลว.
พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น นามวา สรณะ พระบิดาเปนพระราชาพระนามวา สรณะ พระมารดาทรงพระนามวา สุนันทา
พระปทุมเถระและพระปุสสเทวเถระเปนคูพระอัครสาวก พระอุปฏฐากนามวา
สุเนตตะ พระเขมาเถรี และพระสัจจนามาเถรีเปนคูพระอัครสาวิกา ตนมะพลับ
เปนตนไมตรัสรู ก็พระสรีระของพระผูมีพระภาคเจานั้น สูง ๘๐ ศอก มีพระชนมายุหนึ่งแสนพรรษาแล.
จบธรรมทัสสีกถา
๑

๒

สิทธัตถกถาที่ ๑๖
ในกาลตอจากพระธรรมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นมา นับ
ถอยหลังแตกัปนี้ไป ๙๔ กัป ในกัปหนึ่งมีพระพุทธเจาพระองคหนึ่งทรงพระนามวา สิทธัตถะ ทรงอุบัติขึ้น สาวกสันนิบาตแมของพระผูมีพระภาคเจา
นั้น ก็มี ๓ ครั้ง ในสันนิบาตครั้งแรก มีภิกษุหนึ่งแสนโกฏิ ในครั้งที่ ๒
มีภิกษุ ๙๐ โกฏิ ในครั้งที่ ๓ มีภิกษุ ๘๐ โกฏิ.
๓

๑. บาลี ประชุมครั้งที่หนึ่ง พันโกฏิ. ๒. ครั้งที่สอง รอยโกฏิ.

๓. รอยโกฏิ.
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ครั้งนั้น พระโพธิสัตว เปนดาบส นามวา มังคละ มีเดชกลา
ถึงพรอมดวยกําลังแหงอภิญญา ไดนําผลหวาใหญมาถวายพระตถาคตเจา.
พระศาสดาทรงเสวยผลหวานั้นแลว ทรงพยากรณพระโพธิสัตววา ในที่สุด
แหงกัป ๙๔ จักเปนพระพุทธเจา ดังนี้.
พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นมีนามวา เวภาระ พระบิดา
เปนพระราชามีพระนามวา เชยยเสนะ พระมารดา พระนามวา สุผัสสา
พระสัมพลเถระและพระสุมิตตเถระเปนคูพระอัครสาวก พระอุปฏฐาก นามวา
เรวตะ พระสีวลาเถรีและพระสุรามาเถรีเปนคูพระอัครสาวิกา ตนไมกรรณิการ
เปนไมตรัสรู พระสรีระของพระองคสูง ๖๐ ศอก มีพระชนมายุหนึ่งแสน
พรรษาแล.
จบสิทธัตถกถา
ติสสกถาที่ ๑๗
ในกาลตอจากพระสิทธัตถสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นมาถอยไปแต
ภัทรกัปนี้ ๙๒ กัป ในกัปหนึ่ง มีพระพุทธเจา ๒ พระองค ทรงอุบัติขึ้น คือ
พระติสสสัมมาสัมพุทธเจาและพระปุสสสัมนาสัมพุทธเจาสาวกสันนิบาต
ของพระติสสสัมมาสัมพุทธเจาก็มี ๓ ครั้ง ในสันติบาตครั้งแรก มีภิกษุ ๑๐๐
โกฏิ ในครัง้ ที่ ๒ มีภิกษุ ๙๐ โกฏิ ในครั้งที่ ๓ มีภิกษุ ๘๐ โกฏิ.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตว เปนกษัตริย ทรงพระนามวา สุชาตะ มี
พระราชสมบัติมาก มีพระยศใหญ ทรงผนวชเปนฤาษี ถึงความเปนผูมีฤทธิ์
มาก ทรงสดับวา พระพุทธเจาทรงอุบัติแลว จึงถือเอาดอกมณฑารพ ดอกปทุม
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และดอกปาริฉัตตกะอันเปนทิพยมาบูชาพระตถาคตเจาผูเสด็จอยูในทามกลาง
บริษัทสี่ ดอกไมนั้นไดเปนเพดานดอกไมตั้งอยูในอากาศ แมพระศาสดาพระองค
นั้นก็ไดพยากรณพระโพธิสัตวนั้นวา นับแตกัปนี้ไป ในกัปที่ ๙๒ ดาบสนี้จัก
เปนพระพุทธเจา ดังนี้.
พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น มีนามวา เขมะ พระราชบิดาทรงพระนามวา ชนเสฏฐะ พระราชมารดา ทรงพระนามวา ปทุมา
พระเทวเถระ และพระอุทยเถระเปนพระอัครสาวก พระอุปฏ ฐาก นามวา
สุมังคละ พระปุสสาเถรี และพระสุทัตตาเถรีเปนพระอัครสาวิกา ตนประดู
เปนตนไมตรัสรู มีพระสรีระสูง ๖๐ ศอก มีพระชนมายุหนึ่งแสนพรรษาแล.
จบติสสกถา
ปุสสกถาที่ ๑๘
ในกาลตอจากพระติสสสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นมา พระศาสดา
ทรงพระนามวา ปุสสะ ก็ทรงอุบัติขึ้น แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มี
๓ ครั้ง ในครั้งแรก มีภกิ ษุ ๖ ลาน ในครั้งที่ ๒ มีภิกษุ ๕ ลาน ในครั้ง
ที่ ๓ มีภิกษุ ๓ ลาน ๒ แสน.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตว เปนกษัตริย พระนามวา วิชิตาวี ไดทรง
สละราชสมบัติอันใหญ ทรงผนวชในสํานักพระศาสดา เรียนจบพระไตรปฎก
ไดบอกธรรมกถาแกมหาชน และบําเพ็ญศีลบารมี แมพระพุทธเจาพระองค
นั้นก็ไดพยากรณพระโพธิสัตวนั้นวา จักเปนพระพุทธเจา ดังนี้.
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พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นมีนามวา กาสี พระราชบิดา
ทรงพระนามวา ชัยเสนะ พระราชมารดาพระนามวา สิริมา พระรักขิตเถระ
และพระธรรมเสนเถระเปนคูพระอัครสาวก พระอุปฏฐาก นามวา สภิยะ
พระจาลาเถรี และพระอุปจาลาเถรีเปนคูพระอัครสาวิกา ตนมะขามปอม
เปนตนไมตรัสรู พระสรีระสูง ๕๘ ศอก พระชนมายุเกาหมื่นปแล.
จบปุสสกถา
วิปสสีกถาที่ ๑๙
ในกาลตอจากพระปุสสสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นมา นับแตกัปนี้
ถอยไปในกัปที่ ๙๑ พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี ทรงอุบัติขึ้น
สาวกสันนิบาตแมของพระองคก็มี ๓ ครั้ง ในสันนิบาตครั้งแรกมีภิกษุ ๖ ลาน
๘ แสน ในครั้งที่ ๒ มีภิกษุ ๑ แสน ในครั้งที่ ๓ มีภิกษุ ๘ หมืน่ .
ครั้งนั้น พระโพธิสัตว เปนนาคราช นามวา อตุละ มีฤทธิ์มาก
มีอานุภาพมาก ไดถวายตั่งทองอันขจิตไปดวยรัตนะ ๗ ประการ แดพระผูมีพระภาคเจา แมพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ก็ทรงพยากรณพระโพธิสัตว
นั้นวา นับแตกัปนี้ไป ในกัปที่ ๙๑ นาคราชนี้จักเปนพระพุทธเจา ดังนี้.
พระนครของพระพุทธเจาพระองคนั้นมีนามวา พันธุมดี พระราชบิดา
ทรงพระนามวา พันธุมา พระราชมารดาทรงพระนามวา พันธุมดี พระขัณฑเถระและพระติสสเถระเปนคูพระอัครสาวก พระอุปฏฐาก นามวา อโสกะ
พระจันทาเถรีและพระจันทมิตตาเถรีเปนคูพระอัครสาวิกา ตนแคฝอยเปนตนไม
ตรัสรู พระองคมีพระสรีระสูง ๘๐ ศอก มีพระรัศมีแผไป ๗ โยชนโดยรอบ
มีพระชนมายุแปดหมื่นพรรษาแล.
จบวิปสสีกกา
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สิขีกถาที่ ๒๐
ในกาลตอจากพระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นมา ถอยหลัง
แตภัทรกัปนี้ ในกัปที่ ๓๑ มีพระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้น ๒ พระองค คือ
พระสิขีพุทธเจาและเวสสภูพุทธเจา สาวกสันนิบาตแมของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา สิขี ก็มี ๓ ครั้ง ในสันนิบาตครั้งแรก มีภกิ ษุหนึ่งแสน
รูป ในครั้งที่ ๒ มีภิกษุ ๘ หมื่นรูป ในครั้งที่ ๓ มีภิกษุ ๗ หมื่นรูป.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตว เปนพระราชา พระนามวา อรินทมะ ได
ถวายทานพรอมทั้งจีวรแกหมูภิกษุมีพระพุทธเจาเปนประมุข ไดถวายชางแกว
ประดับดวยรัตนะ ๗ ประการ ไดถวายกัปปยภัณฑกระทําใหประมาณเทากับ
พระยาชาง แมพระพุทธเจาพระองคนั้นก็ไดทรงพยากรณพระโพธิสัตวนั้นวา
นับแตกัปนี้ไป ในกัปที่ ๓๑ จักเปนพระพุทธเจา ดังนี้.
ก็พระนครของพระผูมีพระภาคเจา พระองคนั้น มีนามวา อรุณวดี
พระราชบิดา ทรงพระนามวา อรุณ พระราชมารดา ทรงพระนามวา ปภาวดี
พระอภิภูเถระ และพระสัมภวเถระเปนคูพระอัครสาวก พระอุปฏฐาก นามวา
เขมังกร พระสขิลาเถรีและพระปทุมาเถรีเปนคูพระอัครสาวิกา ไมบุณฑริกา
(กุมบก) เปนไมตรัสรู พระสรีระสูง ๗๐ ศอก มีพระรัศมีแผไป ๓ โยชน
โดยรอบ มีพระชนมายุ ๗ หมื่นพรรษาเเล.
จบสิขีกถา
เวสสภูกถาที่ ๒๑
ในกาลตอจากพระสิขีสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นมา พระศาสดาทรง
พระนามวา เวสสภู ก็ทรงอุบัติขึ้น สาวกสันนิบาตแมของพระองคก็มี ๓ ครั้ง
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ในสันนิบาตครั้งแรก มีภิกษุ ๘ หมืน่ ในครั้งที่ ๒ มีภิกษุ ๗ หมื่น ใน
ครั้งที่ ๓ มีภิกษุ ๖ หมื่น.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตว เปนพระราชา ทรงพระนามวา สุทัศนะ
ไดถวายมหาทานพรอมทั้งจีวรแกหมูภิกษุมีพระพุทธเจาเปนประมุขแลวทรง
ผนวชในสํานักพระศาสดาเปนผูถึงพรอมดวยอาจารคุณเปนผูนอบนอมและมาก
ดวยปติในพุทธรัตนะ พระผูมีพระภาคเจาแมพระองคนั้นก็ไดทรงพยากรณ
พระโพธิสัตวนั้นวา นับแตกัปนี้ไป ในกัปที่ ๓๑ จักเปนพระพุทธเจา ดังนี้.
พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น นามวา อโนมะ
พระราชบิดา ทรงพระนามวา สุปปตีตะ พระราชมารดา ทรงพระนามวา
ยสวดี พระเสนเถระและพระอุตตรเถระเปนคูพระอัครสาวก พระอุปฏฐาก
นามวา อุปสันตะ พระรามาเถรี และพระสุปลาเถรีเปนคูพระอัครสาวิกา
ไมสาละเปนไมตรัสรู พระองคมีพระสรีระสูง ๖๐ ศอก มีพระชนมายุหกหมื่น
พรรษาแล.
จบเวสสภูกถา
กกุสันธกถาที่ ๒๒
ในกาลตอจากพระเวสสภูสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นมา ในกัปหนึ่งมี
พระพุทธเจา ๔ พระองค ทรงอุบัติขึ้นคือ พระกกุสันธพุทธเจา พระโกนาคมนพุทธเจา พระกัสสปพุทธเจา และพระผูมีพระภาคเจาของเรา
ทั้งหลาย สาวกสันนิบาตของพระพุทธเจาทรงพระนามวา กุกสันธะ มีครั้งเดียว
มีภิกษุมาประชุม ๔ หมื่น.
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ครั้งนั้น พระโพธิสัตว ทรงเปนพระราชา พระนามวา เขมะ
ไดถวายมหาทานพรอมดวยบาตรจีวร และยาหยอดตาทั้งหลายไดสดับธรรมเทศนาของพระศาสดาแลวทรงผนวช. พระศาสดาแมพระองคนั้นก็พยากรณ
พระโพธิสัตว.
พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น มีนามวา เขมะ บิดาเปน
พราหมณ นามวา อัคคิทัตตะ มารดานามวา พราหมณี พระวิธูรเถระและ
พระสัญชีวเถระเปนพระอัครสาวก พระอุปฏฐาก นามวา วุฑฒิชะ พระสามาเถรี
และพระสรัพภาเถรีเปนคูพระอัครสาวิกา ตนซึกใหญเปนไมตรัสรู พระสรีระ
สูง ๔๐ ศอก มีพระชนมายุสี่หมื่นพรรษาแล.
จบกกุสันธกถา
โกนาคมนกถาที่ ๒๓
ในกาลตอจากพระกกุสันธสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นมา พระศาสดา
ทรงพระนามวา โกนาคมนะ ก็ทรงอุบัติขึ้น สาวกสันนิบาตของพระองคมี
๑ ครั้ง ในสันนิบาตนั้น มีภิกษุ ๓ หมื่นรูป.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตวเปนพระราชา ทรงพระนามวา บรรพต
ทรงแวดลอมดวยหมูอํามาตยเสด็จไปสูสํานักของพระศาสดา สดับธรรมเทศนา
แลวนิมนตหมูภิกษุมีพระพุทธเจาเปนประมุขถวายมหาทานแลว ถวายผาเมือง
ปตตุณณะ (ผาไหม) ผาเมืองจีน ผาแพร ผากัมพล และรองเทาทอง
แลวทรงผนวชในสํานักพระศาสดา พระศาสดาแมพระองคนั้นก็ไดทรงพยากรณ
พระโพธิสัตวแลว.
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พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นมีนามวา โสภนะ พระบิดา
เปนพราหมณ นามวา ยัญญทัตตะ พระมารดาเปนนางพราหมณี นามวา
อุตตรา พระภิยโยสเถระและพระอุตตรเถระเปนคูพระอัครสาวก พระอุปฏฐาก
นามวา โสตถิชะ พระสมุททาเถรีและพระอุตตราเถรีเปนคูพระอัครสาวิกา
ไมอุทุมพรเปนตนไมตรัสรู พระสรีระสูง ๓๐ ศอก มีพระชนมายุ ๓ หมืน่ ป
แล.
จบโกนาคมนกถา
กัสสปกถาที่ ๒๔
ในกาลตอจากพระโกนาคมนพุทธเจาพระองคนั้นมา มีพระศาสดาทรง
พระนามวา กัสสป ทรงอุบัติขึ้น สาวกสันนิบาตของพระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น มีครั้งเดียว มีภิกษุ ๒ หมื่นรูป.
ครั้งนั้นพระโพธิสัตวเปนมาณพ นามวา โชติบาล เปนผูจบไตรเพท
มีชื่อเสียงปรากฏขจรไปทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ ไดเปนมิตรของชางหมอ
นามวา ฆฏิการะ พระโพธิสัตวนั้นไดเขาไปเฝาพระศาสดา พรอมกับชางหมอ
นั้นสดับกรรมกถา บวชแลว ปรารภความเพียรเรียนจบพระไตรปฎก ชําระ
พระพุทธศาสนาหมดจดดวยวัตรสมบัติ แมพระศาสดาพระองคนั้น ก็ได
พยากรณพระโพธิสัตวนั้นแลว.
พระนครอันขึ้นแกพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น นามวา พาราณสี
พระบิดาเปนพราหมณ นามวา พรหมทัต พระมารดาเปนพราหมณี นามวา
ธนวดี พระติสสเถระและภารัทวาชเถระเปนคูพระอัครสาวก พระอุปฏฐาก
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นามวา สัพพมิตร พระอรุณาเถรีและพระอุรุเวลาเถรีเปนคูพระอัครสาวิกา
ตนนิโครธเปนตนไมตรัสรู พระสรีระสูง ๒๐ ศอก มีพระชนมายุ ๒ หมืน่
พรรษาแล.
จบกัสสปกถา
สวนในกาลตอจากพระสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา กัสสป นั้นมาเวน
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนี้ของเราทั้งหลายแลวจะเปนพระพุทธเจาพระองค
อื่นหาไดไม. ก็พระโพธิสตั วไดรับพยากรณจากสํานักพระพุทธเจา ๒๔ พระองค
มีพระทีปงกรสัมมาสัมพุทธเจาเปนตน พุทธการกธรรมมีทานบารมีเปนตน
เหลาใด ที่พระโพธิสัตวทรงประมวลธรรม ๘ ประการเหลานี้ คือ
๑. มนุสฺสตฺต (ความเปนมนุษย)
๒. ลิงคสมฺปตฺติ (ถึงพรอมดวยเพศ)
๓. เหตุ (มีอุปนิสสัยแหงพระอรหัต )
๔. สตฺถารทสฺสน (การไดเห็นพระศาสดา)
๕. ปพฺพชฺชา (การบรรพชา)
๖. คุณสมฺปตฺติ (ถึงพรอมดวยคุณ)
๗. อธิกาโร (มีความปรารถนาแรงกลา)
๘. ฉนฺทตา (มีความพอใจ)
บุญญาภินีหาร ยอมสําเร็จไดเพราะธรรมสโมธาน ๘ ประการแลวทรง
ทําอภินีหารที่บาทมูลของพระพุทธเจาพระนามวา ทีปงกร ทรงตั้งอุตสาหะวา
เอาละ เราจักคนหาพุทธการกธรรมทุกดาน ดังนี้ เห็นแลววาในครั้งนั้น
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เมื่อเลือกเฟนอยู เราไดเห็นทานบารมีกอน จึงบําเพ็ญพุทธการกธรรมเหลานั้น
จนถึงความเปนพระเวสสันดร.
อนึ่ง เมื่อ พระองคทรงบรรลุอานิสงสของพระโพธิสัตวผูมีอภินิหารอัน
กระทําไวแลว อานิสงสเหลานั้นทานพรรณนาไววา
นรชนทั้งหลายผูสมบูรณดวยองคคุณ
ทั้งปวงอยางนี้ เปนผูเที่ยงเพื่อจะตรัสรู เมื่อ
ยังทองเที่ยวไปสูสังสารวัฏสิ้นกาลนาน แม
ตั้งรอยโกฏิกัปก็ไมไดเกิดในอเวจีและในโลกันตรนรก ไมเกิดเปนนิชฌาม ตัณหิกเปรต
ขุปปปาสิกเปรต กาลกัญชิกเปรต แมจะเกิด
ในทุคติก็ไมเกิดเปนสัตวเล็ก ๆ เมือ่ เกิดใน
มนุษย
ยอมไมเกิดเปนผูบอดแตกําเนิด
ไมเปนคนหูหนวก ไมเปนคนใบ ไมเปนคน
พิการ ไมเกิดเปนหญิง ไมเปนอุภโตพยัญชนะ
ไมเปนบัณเฑาะก ยอมไมเปนบุคคลผูนับ
เนื่องแลวจากอภัพบุคคลทั้งหลาย เปนผู
พนแลวจากอนันตริยธรรม เปนนรผูเพียง
เพื่อจะตรัสรู มีโคจรบริสุทธิ์ในที่ทั้งปวง ไม
เสพมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นในการกระทําวา
เปนกรรม แมเมื่ออยูในสวรรคก็ไมเกิดใน
อสัญญีภพ ชือ่ วา เหตุเกิดในสุทธาวาส
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ทั้งหลายไมมี เปนผูนอมไปในเนกขัมมะ
เปนสัตบุรุษ ไมติดอยูในภพนอยภพใหญ
ยอมเที่ยวไป เพื่อประพฤติประโยชนแกชาว
โลก ยอมบําเพ็ญบารมีทั้งปวง ดังนี้
เมื่อพระโพธิสัตวบรรลุอานิสงสเหลานั้นมาบําเพ็ญบารมีทั้งหลายอยู
ในกาลเสวยพระชาติเปนอกิตติพราหมณ ในกาลเสวยพระชาติเปนสังขพราหมณ
ในกาลเสวยพระชาติเปนพระเจาธนัญชัย ในกาลเสวยพระชาติเปนพระเจามหาสุทัศนะ ในกาลเสวยพระชาติเปนมหาโควินทะ ในกาลเสวยพระชาติเปน
พระเจานิมิมหาราช ในกาลเสวยพระชาติเปนพระจันทกุมาร ในกาลเสวย
พระชาติเปนวิสัยหเศรษฐี ในกาลเสวยพระชาติเปนสสบัณฑิต ในกาลเสวย
พระชาติเปนพระเจาสีวิราช ในกาลเปนพระเวสสันดร ดังนี้ ชื่อวา ปริมาณอัตภาพที่บําเพ็ญทานบารมี มีคุณนับไมได.
วาดวยทานที่เปนปรมัตถ
อนึ่ง เมื่อพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนสสบัณฑิต ไดสละอัตภาพ
ที่ทานกลาวไวในสสบัณฑิตชาดก อยางนี้วา
เราเห็นพราหมณผูมาขอ จึงสละ
อัตภาพของตน ทานของเราไมมีใครเสมอ
นั่นเปนทานบารมีของเรา ดังนี้.
ชื่อวาการบําเพ็ญทานเปนปรมัตถบารมีโดยสวนเดียว.

วาดวยศีลบารมีที่เปนปรมัตถ
อนึ่ง ชือ่ วา ปริมาณอัตภาพที่บําเพ็ญศีลบารมีมีคุณที่นับไมได คือ

ในกาลเสวยพระชาติเปนพระเจาสีวิราช ในกาลเสวยพระชาติเปนจัมเปยย-
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นาคราช ในกาลเสวยพระชาติเปนภูริทัตตนาคราช ในกาลเสวยพระชาติเปน
พญาฉัททันต ในกาลเสวยพระชาติเปนราชบุตรของพระเจาทิศราช ในกาล
เสวยพระชาติเปนอลีนจิตตกุมาร.
ก็เมื่อพระโพธิสัตวนั้นทําการบริจาคอัตภาพกลาวไวในสังขปาลชาดก
อยางนี้วา
เราแมถูกยิงดวยลูกศรทั้งหลาย แม
ถูกแทงดวยหอกทั้งหลาย ก็ไมโกรธบุตร
นายบาน นั่นเปนศีลบารมีของเรา ดังนี้
ชื่อวา การบําเพ็ญศีลเปนปรมัตถบารมี โดยสวนเดียว.

วาดวยเนกขัมมบารมีที่เปนปรมัตถ
อนึ่ง ชือ่ วา การปริมาณอัตภาพที่สละราชสมบัติใหญบําเพ็ญเนกขัมมบารมี มีคุณนับไมได คือ ในกาลที่เสวยพระชาติเปนโสมนัสสกุมาร ในกาล
เสวยพระชาติเปนหัตถิปาลกุมาร ในกาลเสวยพระชาติเปนอโยฆรบัณฑิต.
ก็เมื่อพระโพธิสัตวสละราชสมบัติออกผนวช เพราะการสละที่ทาน
กลาวไวในจูฬสุตตโสมชาดก อยางนี้วา
เราสละเราสมบัติใหญที่อยูในพระหัตถ เหมือนสละกอนเขฬะ เมื่อเราสละอยู
ไมมีความเสียดายเลย นัน่ เปนเนกขัมมบารมีของเรา ดังนี้
ชื่อวา การบําเพ็ญเนกขัมมะเปนปรมัตถบารมี โดยสวนเดียว.
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วาดวยปญญาบารมีที่เปนปรมัตถ
อนึ่ง ชื่อวา ปริมาณอัตภาพที่บําเพ็ญปญญาบารมีที่มีคุณนับไมได
คือ ในกาลที่พระองคเสวยพระชาติเปนวิธูรบัณฑิต ในกาลที่เสวยพระชาติเปน
บัณฑิตนามวามหาโควินท ในกาลเสวยพระชาติเปนกุททาลบัณฑิต ในกาล
เสวยพระชาติเปนอรกบัณฑิต ในกาลเสวยพระชาติเปนโพธิปริพาชก ในกาล
เสวยพระชาติเปนมโหสธบัณฑิต.
ก็เมื่อพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนเสนกบัณฑิต ในสัตตุภัสตุชาดก
แสดงอยูซึ่งงูพิษในถุง ทีก่ ลาวไวอยางนี้วา
เราใชปญญาพิจารณาอยู จึงชวย
พราหมณใหพนจากทุกข ปญญาของเราไมมี
ใครเสมอ นั่นเปนปญญาบารมีโดยของเรา ดังนี้
ชื่อวา การบําเพ็ญปญญาเปนปรมัตถบารมีโดยสวนเดียว.

วาดวยวิริยบารมีเปนตนที่เปนปรมัตถ
อนึ่ง ชื่อปริมาณอัตภาพที่บําเพ็ญแมวิริยบารมีเปนตน เปนคุณนับไม
ไดก็เหมือนกัน. ก็เมื่อพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนมหาชนกผูขามมหาสมุทร
ที่กลาวไวในมหาชนกชาดก อยางนี้วา
มนุษยทั้งหลายมองไมเห็นฝง พากัน
ตายไปในทามกลางมหาสมุทร จิตของเรา
มิไดเปลี่ยนเปนอื่น นั่นเปนวิริยบารมีของ
เรา ดังนี้
ชื่อวา การบําเพ็ญวิริยะเปนปรมัตถบารมี โดยสวนเดียว.
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เมื่อพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนขันติวาทีดาบส ทรงอดกลั้นอยูซึ่ง
ทุกขใหญ ดุจไมมีจิตใจ ที่กลาวไวในขันติวาทิชาดก อยางนี้วา
เมื่อพระเจากาสิราช ใชขวานอัน
คมฟนเราผูคลายกับไมมีจิต เราก็ไมโกรธ
นั่นเปนขันติบารมีของเรา ดังนี้
ชื่อวา ความบําเพ็ญขันติเปนปรมัตถบารมี โดยสวนเดียว.
เมื่อพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจามหาสุตตโสม ไดสละชีวติ
รักษาความสัตยที่กลาวไวในมหาสุตตโสมชาดก อยางนี้วา
เราสละชีวิตของเราตามรักษาอยูซึ่ง
วาจาสัตย ใหปลอยกษัตริย ๑๐๑ พระองค
นั่นเปนสัจจบารมีของเรา ดังนี้
ชื่อวา บําเพ็ญสัจจบารมีเปนปรมัตถบารมี.
เมื่อพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเตมีย ทรงสละแมชีวิตอธิษฐานวัตร กลาวไวในมูคปกขชาดก (ชาดกวาดวยบุคคลผูเปนใบและพิการ)
อยางนี้วา
พระมารดาพระบิดามิใชเปนผูนา
เกลียดชังของเรา อิสริยะใหญก็มิไดเปนที่
เกลียดชังของเรา แตพระสัพพัญุตญาณ
เปนที่รักของเรา เพราะฉะนั้น การอธิษฐาน
จึงเปนวัตรของเรา ดังนี้
ชื่อวา อธิษฐานบารมีเปนปรมัตถบารมี.
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เมื่อพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจาเอกราชผูมีไดเห็นแมแกชีวิต
ของพระองค ทรงเจริญเมตตา ที่กลาวไวในเอกราชชาดก อยางนี้วา
ใคร ๆ ยอมไมดุรายกับเรา แมเราก็
ไมกลัวใคร ๆ ในกาลนั้นเราไดกําลังเมตตา
อุปถัมภแลว ยอมยินดีในปาใหญ ดังนี้
ชื่อวา ไดบําเพ็ญเมตตาบารมีเปนปรมัตถบารมี.
เมื่อพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนนักบวช ชื่อวา โลมหังสะ ไมละ
ความเปนอุเบกขาในพวกเด็กชาวบานผูยังความทุกขแสะความสุขใหเกิดขึ้น
ดวยการถมน้าํ ลายรดเปนตน และดวยการนําดอกไมของหอมมาใหเปนตน
ตามที่กลาวไวในโลมหังสชาดก อยางนี้วา
เรานอนในปาชา มีกระดูกศพเปน
หมอนหนุน พวกเด็กชาวบานเขาไปแสดง
รูปไมนอย ดังนี้
ชื่อวา อุเบกขาบารมีเปนปรมัตถบารมี. ความยอในที่นี้มีเทานี้ สวนเนื้อความ
พิสดารพึงถือในจริยาปฎก.
พระโพธิสัตว ครั้นบําเพ็ญบารมีทั้งหลายอยางนี้แลว ดํารงอยูใน
อัตภาพของพระเวสสันดร ไดสรางบุญเปนอันมากอันเปนเหตุใหแผนดินใหญ
ไหว ตามที่กลาวไวอยางนี้วา
แผนดินนี้ ไมมีจิต ไมทราบถึง
ความสุขและทุกข แมกระนัน้ ก็ยังไหวถึง
๗ ครั้ง เพราะกําลังทานของเรา.
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เมื่อสิ้นพระชนมายุแลว ก็ทรงจุติจากโลกนี้ บังเกิดขึ้นในสวรรคชั้นดุสิต
พระองคทรงยิ่งใหญกวาเทวดาอื่นในดุสิตนั้น ดวยฐานะ ๑๐ ประการ ทรงเสวย
ทิพยสมบัติตลอดพระชนมายุ ๕๗ โกฏิ ๖ ลานป โดยการนับปของมนุษย บัดนี้
อีก ๗ วัน จักถึงการสิ้นอายุขัย เพราะฉะนั้น เมื่อเกิดบุพนิมิต ๕ เหลานี้ คือ
๑. ผาทั้งหลายเศราหมอง
๒. ทิพยมาลาเหี่ยวแหง
๓. พระเสโทไหลออกจากพระกัจฉะ
๔. พระฉวีวรรณะในสรีระปราศจากไป
๕. ทรงเบื่อหนายทิพยอาสน
เหลาเทวดาเห็นนิมิตเหลานั้น ก็พากันสลดใจกลาววา ทานผูเจริญ
ทั้งหลายเอย สวรรคจักวางเปลาหนอ ดังนี้ ครั้นทราบวาพระมหาสัตวบําเพ็ญบารมีเต็มแลว จึงคิดวา บัดนี้ พระโพธิสัตวนี้จะไมทรงอุบัติขึ้นเทวโลกอื่นๆ
จึงทรงอุบัติในมนุษยโลกแลวบรรลุเปนพระพุทธเจา พวกมนุษยจักพากัน
ทําบุญเปนอันมาก จุติแลว ๆ ก็จักยังเทวโลกใหบริบูรณ ดังนี้ จึงพากัน
กราบทูลเพื่อประโยชนแกความเปนพระพุทธเจาดังที่ตรัสไว อยางนี้วา
ในกาลที่เราตถาคตเปนเทพบุตร
นามวา สันดุสติ อยูใ นพวกเทพชั้นดุสิต
เหลาเทวดามีประมาณหนึ่งหมื่นพากันมา
ประนมอัญชลีวิงวอนเราวา ขาแตพระมหาวีรเทพ กาลนี้ เปนเวลาสมควรแลว ที่
พระองคจักทรงอุบัติในครรภพระมารดา
ตรัสรูอมตบท โปรดชาวโลกพรอมทั้ง
เทวโลก ดังนี้.
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พระองคจึงทรงตรวจดูมหาวิโลกนะ ๕ เหลานี้ คือ กาล ทวีป ประเทศ
ตระกูล และกําหนดอายุพระพุทธมารดา ตกลงพระทัยแลว จึงเสด็จจุติจากดุสิต
มาถือปฏิสนธิในศากยสกุล ไดรับการบํารุงบําเรอดวยสมบัติมากมายในศากยสกุลนั้น ทรงถึงความเปนหนุมสงางามตามลําดับ ในระหวางนี้พึงทราบความ
พิสดารบทแหงพระสูตรทั้งหลายมีอาทิวา ดูกอนอานนท พระโพธิสัตวมีสติ
สัมปชัญญะ จุติจากหมูเทพชั้นดุสิตแลวกาวลงสูพระครรภพระมารดา และพึง
ทราบดวยสามารถแหงอรรถกถาของบทพระสูตรเหลานั้นเถิด.
พระโพธิสัตวนั้น ทรงเสวยสิริราชสมบัติเชนกับเทวโลกในปราสาททั้ง
๓ อันสมควรแกฤดูทั้ง ๓ ในสมัยที่เสด็จไปทรงเลนกีฬาในพระอุทยานได
ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต ๓ คือ คนแก คนเจ็บ คนตาย ตามลําดับ ทรง
สลดพระทัยก็เสด็จกลับจากพระอุทยาน ไดทรงเห็นบรรพชิตในครั้งที่ ๔ ไดยัง
พอพระทัยในการบรรพชาใหเกิดขึ้นแลวเสด็จไปพระอุทยาน ยังกาลเวลาลวงไป
ในพระอุทยานนั้น ทรงประทับนั่งที่ฝงสระโบกขรณีมงคล เปนผูอันวิสสุกรรมเทพบุตรแปลงเพศเปนชางกัลบกมาประดับตกแตงพระองค ทรงสดับขาววา
ราหุลกุมารประสูติแลว ทรงทราบถึงความสิเนหาในบุตรมีความรุนแรง จึง
ทรงพระดําริวา เราจักตัดมันเสียกอนที่เครื่องผูกนี้จักเจริญ ดังนี้ จึงเสด็จเขา
ไปสูพระนครในเวลาเย็น ไดทรงสดับพระคาถาอันพระธิดาของพระเจาอา
พระนามวา กิสาโคตมี ภาษิตวา
นิพฺพุตา นูน สา มาตา นิพฺพุโต นูน โส ปตา
นิพฺพุตา นูน สา นารี
ยสฺสาย อีทิโส ปติ
บุรษุ เชนนี้เปนบุตรของมารดาใด
มารดานั้นเปนผูดับไดแลวแน บุรุษเชนนี้
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เปนบุตรของบิดาใด บิดานั้นเปนผูดับได
แลวแน บุรษุ เชนนี้เปนสามีของภรรยาใด
ภรรยานั้น เปนผูดับไดแลวแน ดังนี้
ทรงพระดําริวา พระนางนี้ใหเราไดฟงนิพพุตบท จึงเปลื้องสรอยมุกดาหาร
มีคาประมาณหนึ่งแสนจากพระศอสงประทานแกพระนางกิสาโคตมีนั้น แลว
เสด็จเขาไปสูที่ประทับของพระองค ทรงประทับนั่งบนพระแทนสิริไสยาสน
ทรงทอดพระเนตรเห็นประการอันแปลกของหญิงนักฟอนทั้งหลายเพราะอํานาจ
แหงความหลับ มีพระทัยเบื่อหนาย ปลุกนายฉันนะใหตื่นขึ้นแลว ตรัสสั่งให
นํามากัณฐกะมา ทรงเสด็จขึ้นประทับมากัณฐกะ มีนายฉันนะเปนสหายมี
เหลาเทพเจาหมื่นโลกธาตุแวดลอมเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ โดยราตรีที่ยัง
เหลือนั้นนั่นแหละ ทรงเสด็จผานมหาอาณาจักรไป ๓ แวนแควน ทรงผนวช
ณ ริมฝงแมน้ําอโนมา แลวเสด็จไปตามลําดับถึงกรุงราชคฤห เสด็จเที่ยวไป
เพื่อบิณฑะในกรุงราชคฤหนั้น ประทับนั่งที่เงื้อมปณฑวบรรพต ผูอันพระราชา
มคธทูลเชิญใหครองราชสมบัติ ทรงปฏิเสธราชสมบัตินั้น ทรงเปนผูมีปฏิญญา
อันพระเจามคธนั้นถือเอาแลว เพื่อใหพระองคบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว
เสด็จมายังแวนแควนของพระองค แลวเสด็จเขาไปหาอาฬารดาบสและอุททก
ดาบส ยังไมทรงพอพระทัยดวยคุณวิเศษที่ไดบรรลุในสํานักของดาบสเหลานั้น
จึงทรงตั้งมหาปธาน (ความเพียรใหญ) ถึง ๖ พรรษา ครั้นถึงวันเพ็ญเดือนหก
เวลาเชาทรงเสวยขาวปายาสที่นางสุชาดาชาวเสนานิคมถวาย แลวเสด็จไปลอย
ถาดทองในแมน้ําเนรัญชรา ทรงปลอยเวลาใหลวงไปสิ้นสวนแหงวันดวยสมาบัติ
ตาง ๆ ณ ชัฏแหงมหาวันใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ในเวลาเย็นทรงรับหญา
กํามือหนึ่งที่โสตถิยพราหมณถวาย เปนผูมีคุณอันกาฬนาคราชสรรเสริญแลว
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ทรงกาวขึ้นสูมณฑลแหงตนโพธิ์ ทรงลาดหญาทั้งหลายแลวทรงทําปฏิญญาวา
เราจักไมทําลายบัลลังกนี้ จนกวาจิตของเราจักพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะ
ความไมถือมั่น แลวประทับนั่งโพธิบัลลังก มีพระพักตรมุงคือทิศปาจีน เมื่อ
พระอาทิตยยังไมอัสดงคตนั่นแหละ ก็ทรงกําจัดมารและเสนามารแลว ใน
ปฐมยามทรงบรรลุบุพเพนิวาสญาณ ในมัชฌิมยามทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ
ในที่สุดแหงปจฉิมยาม ทรงแทงตลอดสัพพัญุตญาณอันประดับดวยคุณของ
พระพุทธเจาทั้งปวงมีทศพลญาณและเวสารัชชญาณเปนตนนั้นแหละ ชื่อวา
ทรงบรรลุสมุทร คือ นัยแหงพระอภิธรรมนี้ พึงทราบอธิคมนิทานของ
พระอภิธรรมนั้น ดวยประการฉะนี้.
จบอธิคมนิทาน
วาดวยเทศนานิทาน
พระผูมีพระภาคเจาทรงบรรลุพระอภิธรรมดวยประการฉะนี้แลว ทรง
ประทับนั่งโดยบัลลังกเดียวลวงไป ๑ สัปดาห ทรงเพงตนโพธิ์ไมกระพริบ
พระเนตรลวงไป ๑ สัปดาห ทรงเดินจงกรมลวงไป ๑ สัปดาห ในสัปดาหที่ ๔
ทรงพิจารณาพระอภิธรรมที่ทรงบรรลุ ดวยการตรัสรูพระสยัมภูญาณ แลวทรง
ใหสัปดาหทั้ง ๓ แมอื่นอีกลวงไปที่ควงไมอชปาลนิโครธ ควงไมมุจจลินท
และที่ควงไมราชายตนะ ในสัปดาหที่ ๘ ทรงกลับไปประทับนั่งที่ควงไมอชปาลนิโครธ ทรงถึงความเปนผูขวนขวายนอย เพราะทรงพิจารณาถึงธรรม
เปนสภาวะลึกซึ้ง เมื่อจะทรงแสดงธรรมอันสหัมบดีพรหม ซึ่งมีมหาพรหม
หนึ่งหมื่นเปนบริวารมาทูลอาราธนาแลว จึงทรงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ
ทรงรับการเชื้อเชิญของมหาพรหมแลวทรงตรวจดูวา เราพึงแสดงธรรมแกใคร
กอนหนอ ทรงทราบวาอาฬารดาบสและอุททกดาบสทํากาละแลว จึงทรงระลึก
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ถึงพระปญจวัคคียผูมีอุปการะมาก เสด็จลุกจากอาสนะเสด็จดําเนินไปเมืองกาสี
ในระหวางทางไดทรงสนทนากับอุปกะอาชีวก ในวันอาสาฬหปุรณมีก็ทรง
บรรลุถึงที่อยูภิกษุปญจวัคคีย ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ทรงทําปญจวัคคียผู
รองเรียกพระองค ดวยคํารองเรียกอันไมสมควรใหเชื่อฟงแลว ทรงประกาศ
พระธรรมจักรโปรดพระปญจวัคคียมีพระอัญญาโกณฑัญญเถระเปนประมุข และ
พวกพรหม ๑๘ โกฏิ ใหดื่มอมตรสแลว พึงทราบเทศนานิทานจนถึงการ
ประกาศพระธรรมจักรดังพรรณนามาฉะนี้. ความยอมีเพียงเทานี้ ชื่อวา ความ
พิสดารพึงทราบดวยนาจแหงอรรถกถาทั้งหลาย และพระสูตรทั้งหลายมีอริยปริเยสนสูตร และปพพสูตรเปนตน พระอภิธรรมสมบูรณดวยอธิคมนิทาน
และเทศนานิทาน มีอยูดงั พรรณนามาฉะนี้.
อีกอยางหนึ่งพระอภิธรรมมีนิทาน ๓
นิทานของพระอภิธรรมแมอื่นอีกมี ๓ คือ
๑. ทูเรนิทาน (นิทานไกล)
๒. อวิทูเรนิทาน (นิทานไมไกล)
๓. สันติเกนิทาน (นิทานใกล)
บรรดานิทานทั้ง ๓ นั้น พึงทราบทูเรนิทานเริ่มตั้งแตบาทมูลของ
พระพุทธเจา ทรงพระนามวา ทีปงกร จนถึงดุสิตบุรี พึงทราบอวิทูเรนิทาน
เริ่มตั้งแตดุสิตบุรีจนถึงโพธิมณฑล คําวา สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา
เสด็จประทับอยู ณ บัณฑุกัมพลศิลาอาสนที่ควงไมปาริฉัตตกะในหมูเทพยดา
ชั้นดาวดึงสนั้นแล ไดตรัสอภิธรรมแกเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงสนี้ ชือ่ วา
สันติเกนิทานของพระอภิธรรมนั้น.
จบนิทานกถาเพียงเทานี้
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อรรถกถามาติกานุบุพบท*
บัดนี้ ถึงโอกาสการกลาวอภิธรรมกถาตามที่ขาพเจาใหปฏิญญาไว
อยางนี้วา
เมื่อขาพเจากลาวอภิธรรมกถานี้อยู
ดวยอาการอยางนี้ ขอสาธุชนทั้งหลายอยา
ฟุงซาน จงตั้งใจสดับฟง เพราะกถาเชนนี้
หาฟงไดยากนัก.
ในอภิธรรมกถานั้น ปกรณ ๗ มีอภิธรรมสังคณีเปนตน ชื่อวา
อภิธรรม แมในธรรมสังคณีก็จําแนกเปน ๔ กัณฑ มีจิตตุปปาทกัณฑเปนตน
ถึงจิตตุปปาทกัณฑนั้นมีมาติกาเปนเบื้องตน ถึงมาติกานั้นก็ยังแบงเปน ๒ คือ
ติกมาติกา และทุกมาติกา. ในมาติกาทั้ง ๒ อยางนั้น ติกมาติกาเปนเบื้องตน
แมในติกมาติกาก็มีกุศลติกะเปนเบื้องตน ถึงในกุศลติกะก็มีบทนี้วา กุสลา
ธมฺมา เปนเบื้องตน เพราะฉะนั้น
ตั้งแตแตนี้ไป ขอทานสาธุชนทั้งหลาย
จงมีจิตสงบ ตั้งใจสดับฟงอภิธรรมกถาอัน
ลึกซึ้งนี้ ซึ่งขาพเจาจะกลาวอยูใหดีเถิด.
* เริ่มอธิบายติกมาติกา ๒๒ ติกะ.
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ติกะที่ไดชื่อเพราะบทเบื้องตน วา กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา
อพฺยากตา ธมฺมา นี้ ชื่อวา กุศลติกะกอน ติกะที่ไดชื่อเพราะบททั้งปวงวา
สุขาย เวทนา สมฺปยุตฺตา ธมฺมา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา
ธมฺมา อทุกขฺ มสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา นี้ ชื่อวา เวทนาติกะ
บัณฑิตพึงทราบชื่อติกะและทุกะ แมมาติกาทั้งปวงดวยสามารถแหงบทเบื้องตน
หรือบททั้งหมด ดวยประการฉะนี้.
ติกะและทุกะเหลานั้นแมทั้งหมดทานแยกไว ๑๕ ปริจเฉท คือ ติกะ
มี ๑ ปริจเฉท ทุกะมี ๑๔ ปริจเฉท. ทุกะ ๖ มีคําวา เหตู ธมฺมา น เหตู
ธมฺมา เปนตน เรียกวา เหตุโคจฉกะ เพราะทานตั้งไวเหมือนพวงดอกกรรณิการโดยการเกี่ยวเนื่องกันและกันทั้งโดยคัมภีร และโดยอรรถกถา ตอจาก
นั้นไป ทุกะ ๗ ทุกะ มีคําอาทิวา สปฺปจฺจยา ธมฺมา อปฺปจฺจยา ธมฺมา
ดังนี้เปนทุกะไมเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน พึงทราบวา เปนจูฬันตรทุกะ เพราะ
ทานเลือกทุกะที่เหมือนกันลวนตั้งไวตามลําดับของโคจฉกะ และเพราะเปนทุกะ
ที่นอยกวาในระหวางทุกะเหลาอื่น. ตอจากนั้น พึงทราบวาเปนอาสวโคจฉกะ
ดวยสามารถแหงทุกะ ๖ มีอาสวทุกะเปนตน. พึงทราบสัญโญชนโคจฉกะดวย
สามารถแหงทุกะ ๖ มีสญ
ั โญชนทุกะเปนตน.อนึ่ง พึงทราบคัณฐโคจฉกะ
โอฆโคจฉกะ โยคโคจฉกะ และนีวรณโคจฉกะ ดวยสามารถแหงทุกะ ๖ มี
คัณฐะ โอฆะ โยคะ และนีวรณทุกะเปนตน. พึงทราบปรามาสโคจฉกะ ดวย
สามารถแหงทุกะ ๕ มีปรามาสทุกะเปนตน. ตอจากนั้น ทุกะ ๑๔ มีคําเปนตน
วา สารมฺมณา ธมฺมา ชื่อวา มหันตรทุกะ จากนั้นทุกะ ๘ มีกิเลสทุกะ
เปนตน ชื่อวา กิเลสทุกะ. ตอจากนั้น ทุกะ ๑๘ มี ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา
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เปนตน ชื่อวา ปฏิฐทุกะ เพราะทานดังไวในที่สุดแหงอภิธรรมมาติกา. สวน
ทุกะ ๔๒ มีคําวา วิชฺชาภาคิโน ธมฺมา อวิชฺชาภาคิโน ธมฺมา เปนตน
ชื่อวา สุตตันตทุกะ ติกะและทุกะเหลานี้ แมทั้งหมด พึงทราบวาทานกําหนด
ไว ๑๕ ปริจเฉท ดังพรรณนามาฉะนี้.
วาดวยสัปปเทสะ และนิปปเทสะ
ก็ติกะและทุกะเหลานี้ ทานกําหนดไวอยางนี้แลวยังแยกออกเปน ๒
โกฏฐาส คือ สัปปเทสะ (แสดงไวไมหมด) และนิปปเทสะ (แสดงโดย
สิ้นเชิง) เทานั้น. จริงอยู บรรดาสวนทั้ง ๒ นั้น ติกะ ๙ และทุกะ ๗๑ ชื่อวา
สัปปเทสะ เพราะทานกําหนดรูปธรรมและอรูปธรรมไวยังไมหมด. ติกะ ๑๓
ที่เหลือ และทุกะ ๗๑ ชือ่ วา นิปปเทสะ. บรรดาธรรมทั้ง ๒ นั้น ติกะ ๙
เหลานั้น คือ เวทนาติกะ วิตักกติกะ ปติติกะ อุปปนติกะ อตีตติกะ
และอารัมมณาติกะ ชือ่ วา สัปปเทสะ. ในทุกะทั้งหลาย ในที่สุดแหง
โคจฉกะ ๙ มีเหตุโคจฉกะเปนตน มีอุปาทานโคจฉกะเปนที่สุด มีโคจฉกะละ
๓ ทุกะ ในที่สุดแหงกิเลสทุกะ มีโคจฉกะละ ๔ ทุกะ มหันตรทุกะอยางละ ๒
คือ จิตฺตสมฺปยุตฺตา ธมฺมา จิตฺตวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา จิตฺตสสฏา
ธมฺมา จิตฺตวิสสฏา ธมฺมา และในสุตตันตทุกะทั้งหลายเวนทุกะ ๔ เหลานี้
คือ อธิวจนทุกะ นิรุตติทกุ ะ ปญญัตติทุกะ นามรูปทุกะ ก็ทุกะ ๓๘ ที่เหลือ
เหลานั้น ชือ่ วา สัปปเทสะ บัณฑิตพึงทราบติกะและทุกะที่เหลือตามที่กลาว
แลวแมทั้งหมดวาเปน นิปปเทสะ ดังนี้.
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อธิบายธรรมเปนกุศลติกที่ ๑

*

บัดนี้ เปนการพรรณนาบทตามบทมาติกา มีคําวา กุสลา ธมฺมา
เปนตนนี้. กุศลศัพทใชในอรรถวา ความไมมีโรค ความไมมีโทษ
ความฉลาด และมีสุขเปนวิบาก. จริงอยู กุศลศัพทนี้ใชในอรรถวา
ความไมมีโรค ดังในประโยคมีอาทิวา กจฺจิ นุ โภโต กุสล กจฺจิ โภโต
อนามย (ความไมมีโรค มีแกทานผูเจริญบางหรือ ความไมปวยไข มีแก
ทานผูเจริญบางหรือ). ใชในอรรถวา ความไมมีโทษ ดังในประโยคมีอาทิ
วา กตโม ปน ภนฺเต กายสมาจาโร กุสโล โย โข มหาราช
กายสมาจาโร อนวชฺโช... (ขาแตทานพระอานนท กายสมาจารที่เปนกุศล
เปนไฉน ดูกอนมหาบพิตร กายสมาจารที่ไมมีโทษแล ขาแตทานผูเจริญ
ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนขอธรรมที่เยี่ยม คือพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรม
ในธรรมทั้งหลายอันไมมีโทษ). ใชในอรรถวา ความฉลาด ในประโยคมี
อาทิวา กุสโล ตฺว รถสฺส องฺคปจฺจงฺคาน กุสลา นจฺจคีตสฺส สุสิกฺขตา
จตุริตฺถิโย (ทานเปนผูฉลาดในเครื่องประกอบของรถ และคําวา หญิง ๔ คน
ศึกษาดีแลว เปนผูฉลาดในการฟอนรําขับรอง). ใชในอรรถวา สุขวิบาก
* ไดแกกุศลจิต ๒๑ เจตสิก ๓๘ แจกเปนขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สัจจะ ๒ คือ เจตสิก
๓๘ นั้น เวทนาเปนเวทนาขันธ สัญญาเปนสัญญาขันธ เจตสิกที่เหลือ ๓๖ เปนสังขารขันธ
กุศลจิต ๒๑ เปนวิญญาณขันธ. ไดอายตนะ ๒ คือ กุศลจิต ๒๑ เปนมนายตนะ เจตสิก ๓๘
เปนธัมมายตนะ ไดธาตุ ๒ คือ กุศลจิต ๒๑ เปนมโนวิญญาณธาตุ เจตสิก ๓๘ เปนธรรมธาตุ
ไดสัจจะ ๒ คือ โสกิยกุศลจิต ๑๗ เจตสิก ๓๘ เปนทุกขสัจจะ องคมรรค ๘ ในปฐมฌานมรรค
หรือองคมรรค ๗ ในทุติยฌานมรรคขึ้นไปเปนมัคคสัจจะ สวนธรรมที่เหลือในกุศลบทนี้ ๒๙
เปนสัจจวิมุตติ (พนจากสัจจะ ๔) คือ โลกุตรจิต ๔ ตามลักษณะจิตนับเปน ๑ เจตสิกที่
เหลือจากองคมรรค ๘ อีก ๒๔ รวมมัคคจิตตุปบาท ๒๙.
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ดังในประโยคมีอาทิวา กุสลาน ภิกขฺ เว ธมฺมาน สมาทานเหตุ กุสลสฺส
กมฺมสฺส กตตฺตา (ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะสมาทานธรรมทั้งหลายที่เปน
สุขวิบาก และคําวา เพราะทํากรรมที่เปนสุขวิบาก) ในที่นกี้ ุศลศัพทควรใช
ในอรรถวา ไมมีโรคบาง ไมมีโทษบาง ในสุขวิบากบาง.
ธัมมศัพทแมนี้ ใชในอรรถวา ปริยัติ เหตุ คุณ และนิสสัตตนิชชีวะเปนตน. จริงอยู ธัมมศัพทนี้ใชในอรรถวา ปริยัติ เชนในประโยค
มีอาทิวา ธมฺม ปริยาปุณาติ สุตฺต เคยฺย (กุลบุตรยอมเลาเรียนปริยัติ
คือ สุตตะ เคยยะ). ใชในอรรถ วา เหตุ เชนในประโยคมีอาทิวา เหตุมฺหิ
าณ ธมฺมาปฏิสมฺภิทา (ญาณในเหตุ ชื่อวา ธรรมปฏิสัมภิทา). ใชใน
อรรถวา คุณ เชนในคาถามีอาทิวา
น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ อุโภ สมวิปากิโน
อธมฺโม นิรย เนติ
ธมฺโม ปาเปติ สุคตึ.
ธรรมและอธรรม ทั้งสองมีวิบาก
เสมอกันหามิได อธรรมยอมนําไปสูนรก
ธรรมยอมใหถึงสุคติ.
ใชในอรรถวา นิสสัตตนิชชีวะ เชนในประโยคมีอาทิวา ตสฺมึ โข ปน
สมเย ธมฺมา โหนฺติ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วีหรติ (ก็สมัยนั้นแล
นิสสัตตนิชชีวธรรมทั้งหลายยอมมี และคําวา ภิกษุมีปกติพิจารณาเห็น
นิสสัตตนิชชีวธรรมทั้งหลายอยู). แมในที่นี้ ธัมมศัพทควรใชในอรรถวา
นิสสัตตนิชชีวะเทานั้น.
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วิเคราะหศัพทวา กุศล และธรรม
พึงทราบความหมายของคําวา กุศล เปนตนในที่นี้.
สภาวะที่ชื่อวา กุศล เพราะอรรถวา ยังปาปกธรรมอันบัณฑิตเกลียด
ใหไหว ใหเคลื่อนไป ใหหวั่นไหว คือใหพินาศ. อีกอยางหนึ่ง สภาวธรรม
ใด ยอมผูกพันโดยอาการที่บัณฑิตเกลียด สภาวธรรมนั้น ชื่อวา กุสะ ธรรม
ที่ชื่อวา กุศล เพราะอรรถวา ยอมถอนขึ้น คือยอมตัดกุสะ กลาวคืออกุศล
เหลานั้น. อีกอยางหนึ่ง ญาณ ชื่อวา กุสะ เพราะทําอกุศลอันบัณฑิตเกลียด
ใหสิ้นสุด หรือเบาบาง. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา กุศล เพราะอรรถวา อันญาณ
ชื่อกุสะนั้นพึงตัด คือ พึงถือเอา พึงใหเปนไปทั่วดวยกุสญาณนั้น. อีกอยางหนึ่ง
ชื่อวา กุศล เพราะอรรถวา ธรรมแมเหลานี้ ยอมตัดสวนสังกิเลสที่ถึงสวน
ทั้งสอง คือ ที่เกิดขึ้นแลวและยังไมเกิด เหมือนหญาคายอมบาดสวนแหงมือ
ที่ลูบคมหญาทั้งสอง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กุศล เพราะอรรถวา ยอมตัด
คือ ยอมทําลายอกุศลเหมือนหญาคา ฉะนั้น.
สวนภาวะที่ชื่อวา ธรรม เพราะอรรถวา ยอมทรงไวซึ่งสภาวะของตน.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ธรรม เพราะอรรถวา อันปจจัยทั้งหลายทรงไวหรือวา
ยอมทรงไวตามสภาวะ ธรรมที่ชื่อวา อกุศล เพราะอรรถวา ไมใชกุศล.
อธิบายวา ธรรมที่เปนปฏิปกษตอกุศล เหมือนอมิตรเปนปฏิปกษตอมิตร
อโลภะเปนตนเปนปฏิปกษตอโลภะเปนตน. ธรรมที่ชื่อวา อัพยากตะ เพราะ
อรรถวา ไมกระทําใหแจง อธิบายวา ทานไมกลาวไวโดยความเปนกุศลและ
อกุศล. ในบรรดาธรรมทั้งสามนั้น กุศลมีความไมมีโทษและมีวิบากเปนสุข
เปนลักษณะ. อกุศลมีโทษและมีทุกขเปนวิบากเปนลักษณะ อัพยากตะมีอวิบาก
เปนลักษณะ.
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ถามวา บทเหลานั้น คือ กุสลา หรือวา ธมฺมา เปนตน มีอรรถ
อยางเดียวกัน หรือมีอรรถตางกัน.
ตอบวา ในขอนี้เปนอยางไร ถาภาระทั้งสองนี้มีอรรถเปนอันเดียวกัน
คําวา กุสลา ธมฺมา นี้ก็จะเปนเชนกับกลาวคําวา กุศล กุศล ถาวามีอรรถ
ตางกันก็จะปรากฏวาติกะและทุกะเปนฉักกะและจุตกะ และบททั้งหลายก็ไมเกี่ยว
เนื่องกัน เหมือนเขากลาววา กุศล รูป คนมีจักษุ เมื่อบททัง้ หลายไมสอง
ความถึงกันและกันดวยสามารถแหงอรรถ ความเกี่ยวของกันอะไร ๆ ก็ไมมี
แมในคําวา กุสลา ธมฺมา เปนตนนี้ก็เหมือนกัน บททั้งหลายจะไมสัมพันธกัน
และบททั้งหลายเวนจากการสัมพันธในบทเบื้องตนและเบื้องปลายแลว ชื่อวา
ประโยชนยอ มไมมี และตอไปก็จะขัดแยงกับคําถามที่วา กตเม ธมฺมา
กุสลา เพราะวา ธรรมทั้งหลายไมใชกศุ ล ก็เมื่อเปนเชนนี้ พระผูพระภาคเจา
จึงตรัสคํานี้วา กตเม ธมฺมา กุสลา. อีกนัยหนึ่ง ถาบททั้งหลายเหลานี้
มีอรรถอยางเดียวกัน แมความที่ธรรมทั้ง ๓ มีกุศลเปนตน ก็จะปรากฏเปน
เชนเดียวกัน จริงอยู ธรรมทั้ง ๓ มีบทแหงกุศลเปนตน ยอมปรากฏเปนอัน
เดียวกันโดยความเปนธรรม เพราะฉะนั้น แมกุศลเปนตนอันมีความหมาย
ไมตางกันโดยอรรถกันธรรม ๓ อยาง ก็จะปรากฏเปนอยางเดียวกันไป คือ
คําใดเปนกุศล คํานั้นเปนอกุศล เปนอัพยากตะ ถาหากไมยอมรับธรรม ๓
อยาง เปนอยางเดียวกัน ก็จะตองกลาววา ธรรมทีม่ ีศัพทวา กุศลอยูขางหนา
เปนอยางหนึ่ง ธรรมที่มศี ัพทวา อกุศลอยูขางหนาก็เปนอยางหนึ่ง ธรรมที่มี
อัพยากตะอยูขางหนาก็เปนอยางหนึ่ง เมื่อเปนเชนนี้ ภาวะก็ดี อภาวะอื่น
นอกจากภาวะก็ดี ก็ชื่อวา ธรรม เพราะฉะนั้น ธรรมที่มีอกุศลศัพทขางหนา
ก็นอกไปจากธรรมที่มีกศุ ลศัพทอยูขางหนาซึ่งเปนภาวะก็จะพึงเปนอภาวะไป
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แมธรรมที่มอี ัพยากตะอยูขางหนา แมธรรมมีกศุ ลศัพทอยูขางหนาอื่น ก็เปน
อภาวะเหมือนกัน แมกศุ ลเปนตนเหลาอื่นนอกจากธรรมที่ถึงความเปนอภาวะ
อยางนี้ ก็พึงเปนอภาวะนั่นแหละ คํานั้นทั้งหมดไมใชเหตุสําคัญ.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะคําทั้งหมดนั้นสําเร็จโดยโวหารที่รูกัน.
จริงอยู โวหารที่เขารูกัน รับรองกันในอรรถทั้งหลายโดยประการใดๆ
ก็สําเร็จไดโดยประการนั้น ๆ นั่นแหละ ก็การกลาวถึงธรรมที่มีกุศลเปนบทหนา
และการกลาวถึงกุศลศัพทที่มีธรรมเปนบทหลัง ในคําเปนตน กุสลา ธมฺมา
ดังนี้ บัณฑิตทั้งหลายไมยอมรับ เพราะไมมีความหมายตางกันของตน เหมือน
อยางที่ไมรับรองคําอยางนี้วา กุสลา กุสลา และไมรับรองวามีอรรถะที่สอง
ถึงกันและกัน ดุจศัพทวา กุสลา รูป จกฺขุมา (กุศล รูป คนมีจักษุ).
สวนกุศลศัพท ในคําวา กุสลา ธมฺมา นี้ บัณฑิตรับรองแลว
โดยสองถึงอรรถ คือ ความไมมีโทษ และมีสุขเปนวิบาก. อกุศลศัพท บัณฑิต
รับรองแลว โดยความสองถึงอรรถวาเปนโทษและมีทุกขเปนวิบาก. อัพยากตศัพท บัณฑิตรับรองโดยความสองถึงอรรถวา ไมมีวิบาก.
ธัมมศัพท บัณฑิตรับรองโดยความสองถึงอรรถวา มีการทรงไวซึ่ง
ภาวะของตนเปนตน. ธัมมศัพทนั้น เมื่อทานกลาวไวในระหวางศัพทเหลานั้น
ศัพทใดศัพทหนึ่ง ก็ยอมแสดงถึงความเสมอกันแหงอรรถของตน จริงอยู
ศัพทเหลานี้ทั้งหมด ชื่อวา ธรรม เพราะมีการทรงไวซึ่งภาวะของตนเปนตน
เปนลักษณะ และแมกุศลศัพทเปนตน ที่ทานกลาวอยูขางหนาของธัมมศัพท
ก็ยอมสองถึงความแปลกกันของอรรถของธัมมศัพทนั้นของตน.
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จริงอยู ธรรมเปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากตะก็มี ศัพท
เหลานั้นทั้งหมด เมื่อกลาวแยกกัน บัณฑิตทั้งหลายในโลก ก็รับรองเพียง
สองความหมายของตน ๆ เมื่อกลาวรวมกัน ก็ยอมรับเนื้อความที่เสมอกับของตน
และความที่ตางกัน เพราะฉะนั้น คําใดที่ทานกําหนดถึงเนื้อความที่เปนอัน
เดียวกันและตางกันในคําวา กุสลา ธมฺมา นี้ และกระทําใหเปนขอที่ควร
ตําหนิ คําทั้งหมดนั้น จึงไมใชเหตุสําคัญดวยประการฉะนี้. การพรรณนาตาม
บทกุสลติกะเพียงเทานี้กอน. แมติกะและทุกะที่เหลือ ก็พึงทราบโดยนัยนี้แล.
วาดวยสุขเวทนาติกะที่ ๒
ก็เบื้องหนาแตนี้ไป ขาพเจาจักกลาวถึงขอที่แตกตางกันเทานั้น.
เบื้องตนนี้ สุขศัพท ในคําวา สุขาย เวทนา เปนตน ทานใชในความหมาย
หลายอยางมีคําวา สุขเวทนา สุขมูล สุขารมณ สุขเหตุ สุขปจจยฐาน
อัพยาปชฌะ และนิพพาน เปนตน.
จริงอยู สุขศัพทนี้ใชในอรรถวา สุขเวทนา ดังในประโยคมีอาทิวา
สุขสฺส จ ปหานา (เพราะละสุขเวทนาได) ใชในอรรถวา สุขมูล ดังใน
ประโยคมีอาทิวา สุโข พุทฺธาน อุปฺปาโท สุขา วิราคตา โลเก
(ความบังเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจาทั้งหลายเปนมูลแหงความสุข การปราศจาก
ความกําหนัดเปนมูลแหงความสุขในโลก) ใชในอรรถวา สุขารมณ ดังใน
ประโยคมีอาทิวา ยสฺมา จ โข มหาลิ รูป สุข สุขานุปติต สุขาโวกฺกนฺต (ดูกอนมหาลิ ก็เพราะเหตุที่รูปมีอารมณเปนสุข มีสุขตามสนอง
หยั่งลงสูความสุข) ใชในอรรถวา สุขเหตุ ดังในประโยคมีอาทิวา สุขสฺเสต
ภิกฺขเว อธิวจน ยทิท ปฺุานิ (ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวา บุญทั้งหลาย
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นี้นั้น เปนชื่อเหตุแหงความสุข) ใชในอรรถวา สุขปจจยฐาน ดังในประโยค
มีอาทิวา ยาวฺจิท ภิกขฺ เว น สุกร อกฺขาเนน ปาปุณิตุ ยาว สุขา
สคฺคา น เต สุข ปชานนฺติ เย น ปสฺสนฺติ นนฺทน (ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย การถึงฐานะอันเปนปจจัยของความสุข ดวยการบอกเลานี้ มิใช
ทําไดโดยงาย และคําวา เทวดาเหลาใด ไมเห็นนันทนวัน . .. เทวดาเหลานั้น
ยอมไมรูฐานะอันเปนปจจัยของความสุข) ใชในอรรถวา อัพยาปชฌะ ดัง
ประโยคมีอาทิวา ทิฏธมฺมสุขวิหารา เอเต ธมฺมา (ธรรมเหลานี้ เปน
เครื่องอยู ไมเบียดเบียนในปจจุบัน) ใชในอรรถวา นิพพาน ดังในประโยควา
นิพฺพาน ปรม สุข (พระนิพพานเปนความสุขอยางยิ่ง) แตในที่นี้ สุขศัพทนี้
ใชในสุขเวทนาเทานั้น. เวทนาศัพทใชในอรรถวา เสวยอารมณเทานั้น ดัง
ประโยคมีอาทิวา วิทิตา เม เวทนา อุปฺปชฺชนติ (เวทนาของเราตถาคต
กําลังปรากฏเกิดขึ้น) ยอมสมควร.
วาดวยทุกขเวทนา
ทุกขศัพท ทานใชในอรรถหลายอยาง มีคําวา ทุกขเวทนา ทุกขวัตถุ
ทุกขารัมมณา ทุกขปจจยฐานะ เปนตน.
จริงอยู ทุกขศัพทนี้ ใชในอรรถวา ทุกขเวทนา ดังในประโยค
มีอาทิวา ทุกฺขสฺส จ ปหานา (เพราะละทุกขเวทนาได) ใชในอรรถวา
ทุกขวัตถุ ดังในประโยคมีอาทิวา ชาติป ทุกฺขา (แมความเกิดก็เปนที่ตั้ง
ของทุกข) ใชในอรรถวา ทุกขารมณ ดังในประโยคมีอาทิวา ยสฺมา จ โข
มหาลิ รูป ทุกข ทุกฺขานุปติต ทุกฺขาโวกฺกนฺต (ดูกอนมหาลิ
ก็เพราะเหตุรูปอารมณเปนทุกข ถูกทุกขติดตาม หยั่งลงสูความทุกข) ใชใน
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อรรถวา ทุกขปจจัย ดังในประโยคมีอาทิวา ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย
(การสั่งสมบาป เปนปจจัยแหงทุกข) ใชในอรรถวา ทุกขปจจยฐาน ดังใน
ประโยคมีอาทิวา ยาวฺจิท ภิกฺขเว น สุกร อกฺขาเนน ปาปุณิตตุ
ยาว ทุกฺขา นิรยา (ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การถึงฐานปจจัยแหงทุกขจนกระทั่ง
ถึงนรกดวยการบอกเลานี้ กระทําไมไดงาย). แตในที่นี้ ทุกขศัพทนี้พึงทราบ
วาเปนทุกขเวทนาเทานั้น.
วาดวยความหมายของศัพท
ก็พึงทราบวจนัตถะ (ความหมายของคํา) ในที่นี้
ชื่อวา สุข เพราะยังผูเสวยใหสบาย.
ชื่อวา ทุกข เพราะทนไดยาก.
ชื่อวา อทุกขมสุข เพราะอรรถวา ไมใชทุกข และไมใชสุข. ม
อักษรทานกลาวไวดวยอํานาจเชื่อมบท.
ธรรมมีสุขเปนตนแมทั้งหมด ชือ่ วา เวทนา เพราะอรรถวา ยอมรู
คือ ยอมเสวยรสชองอารมณ. บรรดาเวทนาเหลานั้น สุขเวทนามีความเสวย
อารมณที่นาปรารถนาเปนลักษณะ ทุกขเวทนา มีการเสวยอารมณที่ไมนา
ปรารถนาเปนลักษณะ อทุกขมสุขเวทนามีการเสวยอารมณผิดแปลกจากเวทนา
ทั้งสอง.
วาดวยสัมปยุตตะ
ก็สัมปยุตศัพท ในบทแหงเวทนา ๓ นี้ พึงทราบดังนี้
ชื่อวา สัมปยุตตะ เพราะอรรถวา ประกอบดวยการกระทําตาง ๆ
โดยชอบ. ถามวา การกระทําตาง ๆ อยางไร ตอบวา ดวยการทําทั้งหลาย
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มีการเกิดขึ้นพรอมกันเปนตน. ถามวา ธรรมบางเหลา สัมปยุตดวยธรรม
บางเหลาไมมีหรือ. ตอบวา ใช (ไมมี) เพราะปฏิเสธปญหานี้ ดวยประการ
ฉะนี้ ขาพเจาจึงกลาวอรรถแหงสัมปโยค ดวยสามารถแหงธรรมทั้งหลายมีการ
เกิดพรอมกันเปนตน อยางนี้วา ธรรมบางเหลาสหรคต เกิดพรอม ระคนกัน
เกิดพรอมกัน ดับพรอมกัน มีวัตถุเดียวกัน มีอารมณเดียวกัน มีอยูมิใชหรือ
เพราะฉะนั้น ธรรมชื่อวา สัมปยุตตะ เพราะอรรถวา ประกอบแลวดวย
การทําทั่ว โดยชอบ คือ มีการเกิดพรอมกันเปนตนเหลานี้.
วาดวยวิปากติกะที่ ๓
พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๓ แหงวิบาก ตอไป
ชื่อวา วิบาก เพราะอรรถวา เปนผลของกุศล และอกุศลกรรม
ทั้งหลายซึ่งพิเศษกวากันและกัน คําวา วิบากนี้ เปนชื่อของอรูปธรรมทั้งหลายของ
ที่ถึงความเปนวิบาก. บทวา วิปากธมฺมธมฺมา ไดแก ธรรมทั้งหลายของ
วิบากรรมทั้งหลาย คือ ธรรมทั้งหลายอันยังวิบากใหเกิดขึ้น เหมือนสัตว
ทั้งหลายมีความเกิดและความแกเปนสภาวะ มีปกติตกไปสูความเกิดและความแก
ทานเรียกวา มีความเกิดเปนธรรมดา มีความแกเปนธรรมดา อธิบายวา ธรรม
ทั้งหลายมีวิบากเปนสภาวะ มีปกติตกไปสูวิบาก เพราะความที่ธรรมเหลานี้
ยังวิบากใหเกิดขึ้น ดวยประการฉะนี้. บทที่ ๓ ทานกลาวไวโดยการปฏิเสธ
สภาวะทั้งสอง.
วาดวยอุปาทินนติกะที่ ๔
พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๓ แหงอุปาทินนุปาทานิยธรรมตอไป
ธรรมที่ชื่อวา อุปาทินนะ เพราะกรรมประกอบดวยตัณหาเปนตน

ดวยสามารถกระทําใหเปนอารมณ ยืดถือเอาแลว คือ ถือเอาโดยความเปนผล.
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ที่ชื่อวา อุปาทานิยะ เพราะเปนประโยชนเกื้อกูลแกอุปทานทั้งหลาย โดย
เขาถึงความเปนอารมณแลวสัมพันธกับอุปาทาน. คําวา อุปาทานิยะ นี้
เปนชื่อของธรรมที่เปนอารัมมณปจจัยของอุปาทาน. ชื่อวา อุปาทินนุปาทานิยะ เพระอรรถวา เปนอุปาทินนะดวยเปนอุปาทานิยะดวย คําวา อุปาทินนุปาทานิยะ นี้ เปนชื่อของรูปธรรมและอรูปธรรมทั้งหลายอันบังเกิดขึ้น
ดวยกรรมทีม่ ีอาสวะ. ใน ๒ บทที่เหลือ พึงทราบเนื้อความอันประโยชนเกือ้ กูล
แกการปฏิเสธโดยนัยนี้.
วาดวยสังกิลิฏฐติกะที่ ๕
พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๓ แหงสังกิลิฏฐสังกิเลสสิกธรรม ตอไป
ธรรมที่ชื่อวา สังกิเลส เพราะอรรถวา ยังสัตวใหเศราหมอง.
อธิบายวา ยอมเบียดเบียน คือใหสัตวเรารอน. ทีช่ ื่อวา สังกิลิฏฐะ เพราะ
ประกอบพรอมแลวดวยสังกิเลส. ชือ่ วา สังกิเลสิกะ เพราะอรรถวา ยอม
ควรแกสังกิเลสโดยทําตนใหเปนอารมณเปนไป หรือวาเขาไปประกอบใน
สังกิเลส โดยความไมกาวลวงความเปนอารมณของสังกิเลสนั้น. คําวา สังกิเลสิกะ นี้ เปนชื่อของธรรมทั้งหลายที่เปนอารัมมณปจจัยของสังกิเลส. ชือ่ วา
สังกิลิฏฐสังกิเลสกะ เพราะอรรถวา ธรรมเหลานั้นเปนสังกิลิฎฐะดวยเปน
สังกิเลสิกะดวย สอง บทที่เหลือ พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวในติกะตนนั่นแหละ.
วาดวยวิตักกติกะที่ ๖
พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๓ แหงวิตักกะ ตอไป.
ธรรมที่ชื่อวา สวิตักกะ เพราะเปนไปกับดวยวิตก คือเปนไปอยู
ดวยสูมารถแหงสัมปโยคะ ธรรมที่ชื่อวา สวิจาระ เพราะเปนไปกับดวยวิจาระ
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ธรรมที่ชื่อวา สวิตักกสวิจาระ เพราะธรรมเหลานั้นมีวิตกและมีวิจาร. ธรรม
ที่เวนจากวิตกและวิจารทั้งสอง ชื่อวา อวิตักกอวิจาระ ธรรมที่ชื่อวา
วิจารมัตตะ (สักวาวิจาร) เพราะอรรถวา บรรดาวิตกและวิจาร ธรรมมีเพียง
วิจารเทานั้นเปนประมาณ อธิบายวา ธรรมนั้นนอกจากวิจารแลว ยอมไม
สัมปโยคะกับวิตก. ธรรมเหลานั้นไมมีวิตกดวย มีเพียงวิจารดวย เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา อวิตักกวิจารมัตตา.
วาดวยปติติกะที่ ๗
พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๓ แหงปติธรรม ตอไป.
ธรรมที่ชื่อวา ปติสหคตะ เพราะอรรถวา ถึงภาวะแหงสัมปโยคะ
มีการเกิดพรอมกันเปนตนรวมกับปติ อธิบายวา สัมปยุตดวยปติ. แมใน ๒
บทที่เหลือก็นัยนี้แหละ ก็อทุกขมสุขเวทนาทานกลาวไวในบทที่ ๓ นี้วา
อุเบกขา เพราะวา อุเบกขานั้นเขาไปเพงเฉยอยูซึ่งความเปนไปแหงอาการ
ของสุขและทุกข คือ ไมใหเปนไปอยูตามอาการแหงสุขและทุกขนั้น จึงชื่อวา
อุเบกขา เพราะความดํารงอยูโดยอาการแหงความเปนกลาง เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาวติกะนี้ โดยถือเอา ๒ หมวดจากเวทนาติกะนั่นแหละ แลวแสดง
สุขไมมีปติใหแปลกจากสุขที่มีปติ.
วาดวยทัสสนติกะที่ ๘
พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๓ แหงทัสสนธรรม ตอไป.
บทวา ทสฺสเนน ไดแกโสดาปตติมรรค จริงอยู โสดาปตติมรรคนั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ทัสสนะ เพราะเห็นพระนิพพานครั้งแรก สวน
โคตรภูญาณ ยอมเห็นพระนิพพานกอนกวาแมก็จริง ถึงอยางนั้น โคตรภูญาณ
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นั้น ก็ตั้งอยูในฐานะแหงอาวัชชนะของมรรค เหมือนอยางวา บุรุษผูมาสูสํานัก
ของพระราชาดวยกรณียะอยางใดอยางหนึ่ง แมเห็นพระราชาผูประทับบน
คอชางกําลังเสด็จดําเนินไปตามถนนแตที่ไกลเทียว ถูกเขาถามวา ทานเฝา
พระราชาแลวหรือ แมเห็นแลวก็กลาววา ขาพเจายังมิไดเฝา เพราะความที่
กิจอันบุคคลพึงกระทําตนยังมิไดกระทํา ฉันใด โคตรภูญาณ แมเห็นพระนิพพานแลวก็ไมเรียกวา ทัสสนะ เพราะไมมีการละกิเลสที่ควรกระทําฉันนั้น
เหมือนกัน. ทุติยบทวา ภาวนาย ไดแก มรรคทั้ง ๓ ที่เหลือ. จริงอยู
มรรคทั้ง ๓ ที่เหลือยอมเกิด ขึ้นในธรรมอันปฐมมรรคเห็นแลวนั่นแหละ ดวย
สามารถแหงภาวนา ยอมไมเห็นอะไร ๆ ที่ปฐมมรรคไมเคยเห็น เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกวา ภาวนา. บทที่ ๓ กลาวไวดวยการปฏิเสธ
บททั้ง ๒ ขางตน.
วาดวยทัสสนเหตุติกะที่ ๙
พึงทราบวินิจฉัยในติกะในลําดับตอไป
เหตุที่พึงละดวยโสดาปตติมรรค มีอยูดวยแกธรรมเหลานั้น เพราะเหตุนั้น
ธรรมเหลานั้น จึงชื่อวา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา. แมในทุติยบทก็นัยนี้
เหมือนกัน. ในตติยบทไมพึงถือเอาเนื้อความอยางนี้วา เหตุที่พึงละดวยโสดาปตติมรรค และมรรคเบื้องบน ๓ ไมมีแกธรรมเหลานั้น พึงถือเอาเนื้อความ
อยางนี้วา เหตุที่พึงละดวยโสดาปตติมรรคก็มิใช และดวยมรรคเบื้องบน ๓
(ภาวนา) ก็ไมใช มีอยูแกธรรมเหลานั้น. จริงอยู เมื่อถือเอาความนอกจากนี้ ก็
ไมพึงถืออเหตุกธรรม เพราะวา เหตุเทานั้นไมมีแกธรรมเหลานั้น แมในสเหตุก
ธรรมทั้งหลาย ธรรมใดทีล่ ะดวยโสดาปตติมรรคและมรรค ๓ เบื้องบนพึงมีได.
การละธรรมที่ไมมีเหตุ ยอมถูกตอง การละธรรมทีม่ ีเหตุ ยอมไมถูก. เพราะวา
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เหตุของธรรมเหลานั้นนั่นแหละ ทานกลาววาไมพึงละดวยโสดาปตติมรรค
และมรรค ๓ เบื้องบน ธรรมเหลานั้น พระองคมิไดตรัสไว และแมเหตุและ
ธรรมทั้ง ๒ นี้ก็ไมประสงคเอา เพราะฉะนั้น พึงถือเอาเนื้อความนี้วา เหตุ
ธรรมทั้งหลายไมพึงละดวยโสดาปตติมรรค ไมพงึ ละดวยมรรค ๓ เบื้องบน
มีอยู เพราะเหตุนั้น ธรรมเหลานั้นจึงชื่อวา มีเหตุที่พึงละดวยโสดาปตติมรรค
ก็มิใช ดวยมรรค ๓ เบื้องบนก็มิใช.
วาดวยอาจยคามิติกะที่ ๑๐
พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๓ แหงอาจยคามิธรรม ตอไป.
ธรรมใด อันกรรมและกิเลสยอมกอสรางไว เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น
จึงชื่อวา อาจยะ คําวา อาจยะ นี้ เปนชื่อของธรรมทั้งหลายที่เปนไปของ
สัตวผูดําเนินไปสูปฏิสนธิ และจุติ. อธิบายวา กรรมและกิเลสทั้งหลายยอม
ถึงปฏิสนธิและจุตินั้น หรือวา ยอมยังบุคคลนั้นใหเปนไปโดยเปนเหตุให
ปฏิสนธินั้นสําเร็จ ตามที่กลาวแลวนั้นแหละ. ธรรมทั้งหลายที่ชื่อวา อาจยคามิโน เพราะอรรถวา ยอมยังสัตวใหถึงปฏิสนธิและจุติ. คําวา อาจยคามิ นี้
เปนชื่อของกุศลและอกุศลที่มีอาสวะ พระนิพพานปราศจากความกอ เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา อปจจยะ เพราะปราศจากความกอคือปฏิสนธิและจุตินั้น
นั่นแหละ ธรรมเหลาใดยอมถึงพระนิพพานอันเปนอปจจัย ธรรมเหลานั้นชื่อวา
อปจจยคามิโน เพราะกระทําพระนิพพานนั้นใหเปนอารมณเปนไป. คําวา
อปจจยคามี นี้ เปนชื่อของอริยมรรค. อีกอยางหนึ่ง กรรมและกิเลสเหลาใด
กอสรางยังปฏิสนธิและจุติใหเปนไปอยู เหมือนชางอิฐกอกําแพง เพราะเหตุนั้น
กรรมและกิเลสเหลานั้น จึงชื่อวา อาจยคามิโน. ธรรมเหลาใดไมกอสรางปฎิสนธิและจุตินั้นใหเปนไป เหมือนบุรุษทําลายอิฐที่กอสรางแลว ๆ เพราะเหตุนั้น
ธรรมเหลานั้น จึงชื่อวา อปจจยคามิโน บทที่ ๓ ทานกลาวปฏิเสธ ๒ บทตน.
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วาดวยเสกขติกะที่ ๑๑
พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๓ แหงเสกธรรม ตอไป.
ชื่อวา เสกขะ เพราะเกิดแลวในสิกขา ๓ ดังนี้บาง ชื่อวา เสกขะ
เพราะเปนธรรมของพระเสกขะ ๗ ดังนี้บาง ชื่อวา เสกขะ เพราะกําลังศึกษา
อยูโดยยังไมสําเร็จการศึกษานั่นแหละ. ชื่อวา อเสกขะ เพราะไมตองศึกษา
เพราะไมมีสิ่งที่พึงศึกษาใหยิ่งขึ้นไปอีก. อีกอยางหนึ่งชื่อวา อเสกขะ เพราะ
พระอเสกขบุคคลถึงความเจริญที่สุดแลว. คาวา อเสขะ นี้ เปนชื่อของธรรม
คืออรหัตผล. บทที่ ๓ ทานกลาวไวโดยปฏิเสธ ๒ บทขางตน.
วาดวยปริตติกะที่ ๑๒
พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๓ แหงปริตตธรรม ตอไป.
วัตถุมปี ระมาณนอย เรียกวา ปริตตะ เพราะเปนของแตกหักไป
รอบดาน เหมือนในประโยคมีอาทิ ปริตฺต โคมยปณฺฑ (กอนขี้วัวเล็กนอย)
แมธรรมเหลานี้ ก็เปรียบเหมือนของเล็กนอย เพราะฉะนั้น จึงชื่อ ปริตตะ
เพราะมีอานุภาพนอย. คําวา ปริตตะ นี้ เปนชื่อของกามาวจร. ธรรมที่
ชื่อวา มหัคคตะ เพราะอรรถวา ถึงความเปนใหญ เพราะสามารถขมกิเลส
เพราะมีผลไพบูลย และเพราะความสืบตอยาวนาน หรือวา บุคคลผูปฏิบัติแลว
ถึงความเปนผูประเสริฐ ดวยฉันทะ วิริยะ จิตตะ ปญญา ดังนี้บาง. ธรรม
ทั้งหลายมีราคะเปนตนกระทําใหมีประมาณ ชื่อวา ประมาณธรรม ธรรม
ทั้งหลายที่ชื่อ ไมมีประมาณ เพราะอรรถวาประมาณธรรมไมมีแกธรรมเหลานี้
โดยอารมณ หรือโดยสัมปโยคะ และเปนธรรมปฏิเสธประมาณธรรม.
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วาดวยปริตตารัมมณติกะที่ ๑๓
พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๓ แหงปริตตารัมมณธรรม ตอไป.
ธรรมที่ชื่อวา ปริตตารัมมณะ เพราะอารมณของธรรมเหลานี้เล็ก
นอยแมใน ๒ บทที่เหลือ ก็นัยนี้แหละ.
วาดวยหีนติกะที่ ๑๔
พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๓ แหงหีนธรรม ตอไป.
บทวา หีนา ไดแก ลามก คือ อกุศลธรรม. ธรรมทั้งหลายมีใน
ทามกลางแหงธรรมอันลามกและประณีต มีอยู เพราะเหตุนั้น ธรรมเหลานั้น
จึงชื่อวา มัชฌิมา คือ ธรรมที่เปนไปโนภูมิ ๓ นอกจากหีนะและปณีตธรรม.
โลกุตระ ชือ่ วา ธรรมอันประณีต เพราะอรรถวาสูงสุด และอรรถวา
ชุมชื่นยิ่ง ไมเรารอน.
วาดวยมิจฉัตตติกะที่ ๑๕
พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๓ แหงมิจฉัตตธรรม ตอไป.
ธรรมที่ชื่อวา มิจฉัตตะ เพราะอรรถวา ชนทั้งหลายแมมีความหวัง
อยางนี้วา ธรรมเหลานี้จักนําประโยชนและความสุขมาใหแกเรา ดังนี้ ก็ไมได
เหมือนอยางนั้นเลย เพราะภาวะของตนเปนความเห็นผิดจากความเปนไปอัน
วิปริต แมในอสุภะเปนตนวาเปนสุภะเปนตน. เมื่อการใหวิบากมีอยู ธรรม
เหลานั้น จึงชื่อวา นิยตะ เพราะการใหวิบากในระหวางแหงการทําลายขันธ
นั่นแหละ ธรรมทั้งหลายเหลานั้น เปนมิจฉัตตะดวยเปนนิยตะดวย เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อวา มิจฉัตตนิยตา. ธรรมที่ชื่อวา สัมมัตตะ เพราะอรรถวา

เปนสภาวะโดยชอบดวยอรรถอันผิดจากมิจฉัตตะที่กลาวแลว ธรรมเหลานั้น
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เปนสัมมัตตะดวย เปนนิยตะดวยโดยใหผลไมมีระหวางคั่นนั่นแหละ เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อวา สัมมัตตนิยตา. ธรรมเหลาใดใหผลไมแนนอน แมโดยประการ
แหงบททั้งสองที่กลาวแลวมีอยู เพราะเหตุนั้น ธรรมเหลานั้น จึงชื่อวา
อนิยตา.
วาดวยมัคคารัมมณติกะที่ ๑๖
พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๓ แหงมัคคารัมมณธรรม ตอไป.
ชื่อวา มรรค เพราะอรรถวา ยอมแสวงหา ยอมคนหาพระนิพพาน
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา มรรค เพราะอรรถวา ยอมฆากิเลสทั้งหลายไป. มรรค
เปนอารมณของธรรมเหลานั้น ฉะนั้น ธรรมเหลานั้น จึงชื่อวา มัคคารัมมณะ (มีมรรคเปนอารมณ. มรรคแมประกอบดวยองค ๘ ก็เปนเหตุ
ของธรรมเหลานั้น เพราะอรรถวาเปนปจจัย เพราะฉะนั้น ธรรมเหลานั้น
จึงชื่อวา มัคคเหตุกา (มีมรรคเปนเหตุ). เหตุทั้งหลายสัมปยุตดวยมรรค
หรือวา เหตุทั้งหลายในมรรค ชื่อวา มัคคเหตุ. มัคคเหตุเหลานั้นเปนเหตุ
ของธรรมเหลานั้น ฉะนั้น ธรรมเหลานั้น จึงชื่อวา มัคคเหตุกา (มีมรรค
เปนเหตุ). สัมมาทิฏฐิเองเปนมรรคดวย เปนเหตุดวย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
เปนทั้งมรรคเปนทั้งเหตุ. ธรรมที่เปนทั้งมรรคเปนทั้งเหตุเหลานั้น มีอยู.
แกธรรมเหลานั้น เพราะเหตุนั้น ธรรมเหลานั้น จึงชื่อวา มัคคเหตุกา.
มรรคเปนอธิบดีของธรรมเหลานั้น ดวยอรรถวาครอบงําใหเปนไป เพราะ
ฉะนั้น ธรรมเหลานั้น จึงชื่อวา มัคคาธิปติ.
วาดวยอุปปนนติกะที่ ๑๗
พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๓ แหงอุปปนนธรรม ตอไป.
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ธรรมที่ชื่อวา อุปปนนะ เพราะอรรถวา เปนไปทั่วจําเดิมแต
อุปปาทขณะจนถึงภังคขณะอันยังไมเลยไป. ธรรมที่ไมใชอปุ ปนนะ เรียกวา
อนุปปนนะ ธรรมใดจักเกิดขึ้นแนนอนเพราะเปนสวนหนึ่งแหงเหตุที่สําเร็จ
แลว เพราะฉะนั้น ธรรมนั้น จึงชื่อวา อุปปาทิ.

วาดวยอตีตติกะที่ ๑๘
พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๓ แหงอตีตธรรม ตอไป
ธรรมที่ชื่อวา อตีตะ เพราะอรรถวา ถึงสภาวะของตน หรือถึง
อุปปาทขณะเปนตนแลวก็ลวงเลยไป. ธรรมที่ยังไมถึงสภาวะของตน หรืออุปปาทขณะเปนตนทั้งสองนั้น ชื่ออนาคตะ ธรรมที่อาศัยเหตุนั้น ๆ เกิดขึ้น
ชื่อวา ปจจุปปนนะ.
วาดวยอนันตรติกะที่ ๑๙
พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๓ แหงอนันตรธรรม เปนตน
อดีตธรรมที่เปนอารมณของธรรมเหลานั้นมีอยู เพราะเหตุนั้น ธรรม
เหลานั้น จึงชื่อวา อตีตารัมมณะ แมสองบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.
วาดวยอัชฌัตตติกะที่ ๒๐
พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๓ แหงอัชฌัตตธรรม ตอไป
ธรรมที่ชื่อวา อัชฌัตตะ เพราะอรรถวา กระทําของตนใหเปนใหญเหมือน
ประสงคเอาอยางนี้วา พวกเราเมื่อเปนอยูอยางนี้ พวกเราก็จักยึดถือเปนอัตตา

ดังนี้. สวนอัชฌัตตศัพทนี้ใชในความหมาย ๔ อยางคือ
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โคจรัชฌัตตะ (อารมณทั่วไป)
นิยกัชฌัตตะ (ธรรมที่เกิดอยูในตน)
อัชฌัตตัชฌัตตะ (อัชฌัตตายตนะ ๖)
วิสยัชฌัตตะ (ผลสมาบัติ ).
จริงอยู อัชฌัตตศัพทนี้ ใชในอรรถวา โคจรัชฌัตตะ เหมือนใน
ประโยคมีอาทิวา เตนานนฺท ภิกฺขุนา ตสฺมึเยว ปุรมิ สฺมึ สมาธินิมิตฺเต
อชฺฌตฺตเมว จิตฺต สณฺเปตพฺพ, อชฺฌตฺตรโต สมาหิโต (ดูกอ น
อานนท ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตอันมีอารมณในภายในนั้นแหละใหมั่นในสมาธินิมิต
เดิมนั้นนั่นแหละ เธอมีความยินดีแลวในภายใน มีจิตตั้งมั่นแลว ). ใชใน
อรรถวา นิยกัชฌัตตะ เหมือนในประโยคมีอาทิวา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน,
อชฺฌตฺต วา ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ (ความผองใสภายใน ภิกษุ
มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายในภายในอยู). ใชในอรรถวา อัชฌัตตัชฌัตตะ เหมือนในประโยคมีอาทิวา ฉ อชฺฌตฺติกา อายตนานิ
(อายตนะ ๖ เปนไปในภายใน). ใชในอรรถวา วิสยัชฌัตตะ เหมือนใน
ประโยคมีอาทิวา อย โข ปนานนฺท วิหาโร ตถาคเตน อภิสมฺพทุ ฺโธ ยทิท
สพฺพนิมิตฺตาน อมนสิการา อชฺฌตฺต สฺุต อุปสมฺปชฺช วิหรติ
(ดูกอนอานนท ก็ธรรมเปนเครื่องอยูนี้แล อันตถาคตตรัสรูชอบยิ่งแลวซึ่ง
ตถาคตเขาถึงสุญญตะ อันเปนภายในเพราะไมใสใจถึงนิมิตทั้งปวงอยู).
อธิบายวา ใชในฐานะอันยิ่งใหญ. จริงอยู ผลสมาบัติ ชื่อวา ฐานะอันยิ่ง
ใหญของพระพุทธเจาทั้งหลาย สวนอัชฌัตตศัพทในที่นี้ ประสงคเอานิยกัชฌัตตะ เพราะฉะนั้น ธรรมที่เปนไปในสันดานของตนเปนเฉพาะแตละบุคคล
พึงทราบวา เปนอัชฌัตตธรรม. สวนธรรมที่เปนภายนอกจากอัชญัตตธรรมนัน้
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เนื่องดวยอินทรียก็ตาม ไมเนื่องดวยอินทรียก็ตาม ชื่อวา พหิทธรรม
บทที่ ๓ ทานกลาวไวดวยสามารถแหงบททั้ง ๒.
สวนหมวด ๓ แหงอนันตระ (อตีตารัมมณติกะ) ทานกลาวกระทํา
ธรรมแมทั้ง ๓ ประการ (อัชฌัตตะเปนตน ) เหลานั้นนั่นแหละใหเปนอารมณ
เปนไป.
วาดวยสนิทัสสนติกะที่ ๒๒
พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๓ แหงสนิทัสสนธรรม ตอไป
ธรรมที่ชื่อวา สนิทัสสนะ เพราะเปนไปกับดวยความเห็นกลาวคือ
ความที่รูปนั้นอันจักขุวิญญาณพึงเห็น. ธรรมที่ชื่อวา สัปปฏิฆะ เพราะเปนไป
กับดวยปฏิฆะ. กลาวคือความเปนคือการกระทบ. ธรรมเหลานั้นเปนไปกับดวย
การเห็นและการกระทบ เพราะฉะนั้น ธรรมเหลานั้น จึงชื่อวา สนิทัสสนะ
สัปปฏิฆะ. นิทัสสนธรรม กลาวคือความที่รูปอันจักขุวิญญาณพึงเห็นไมมี
แกธรรมเหลานั้น เพราะเหตุนั้น ธรรมเหลานั้นจึงชื่อวา อนิทัสสนะ ธรรม
เหลานั้นเปนอนิทัสสนะดวย เปนสัปปฏิฆะดวยโดยนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ
ชื่อวา อนิทสั สนสัปปฏิฆะ. บทที่ ๓ ทานปฏิเสธทั้ง ๒ บท.
นี้เปนการพรรณนาตามบทติกมาติกาเพียงเทานี้
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ทุกมาติกา ๑๔๒ ทุกะ

อภิธรรมมาติกา ๑๐๐ ทุกะ
เหตุโคจฉกะ
หมวดที่ ๑ มี ๖ ทุกะ คือ

๑. เหตุทุกะ

[๒]

ธรรมเปนเหตุ
ธรรมไมเปนเหตุ

เหตู ธมฺมา
นเหตู ธมฺมา

๒. สเหตุกทุกะ
สเหตุกา ธมฺมา
อเหตุกา ธมฺมา

ธรรมมีเหตุ
ธรรมไมมีเหตุ

๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ
เหตุสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
เหตุวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตดวยเหตุ
ธรรมวิปปยุตจากเหตุ

๔. เหตุสเหตุทุกะ

เหตู เจว ธมฺมา สเหตุกา จ
สเหตุกา เจว ธมฺมา น จ เหตู

ธรรมเปนเหตุและมีเหตุ
ธรรมมีเหตุแตไมเปนเหตุ

๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
เหตู เจว ธมฺมา เหตุสมฺปยุตฺตา จ

ธรรมเปนเหตุและสัมปยุตดวยเหตุ
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เหตุสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา
น จ เหตู

ธรรมสัมปยุตดวยเหตุแตไมเปนเหตุ

๖. นเหตุสเหตุกทุกะ
น เหตู โข ปน ธมฺมา
สเหตุกาป
น เหตู โข ปน ธมฺมา
อเหตุกาป

ธรรมไมเปนเหตุแตมีเหตุ
ธรรมไมเปนเหตุและไมมีเหตุ

จูฬันตรทุกะ
หมวดที่ ๒ มี ๗ ทุกะ คือ
[๓]
สปฺปจฺจยา ธมฺมา
อปฺปจฺจยา ธมฺมา

๗-๑. สัปปจจยทุกะ
ธรรมมีปจจัย
ธรรมไมมีปจจัย

๘-๒. สังขตทุกะ
สงฺขตา ธมฺมา
อสงฺขตา ธมฺมา

ธรรมเปนสังขตะ
ธรรมเปนอสังขตะ

๙-๓. สนิทัสสนทุกะ
สนิทสฺสนา ธมฺมา
อนิทสฺสนา ธมฺมา

ธรรมที่เห็นได
ธรรมที่เห็นไมได
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๑๐-๔. สัปปฏิฆทุกะ
สปฺปฏิฆา ธมฺมา
อปฺปฏิฆา ธมฺมา

ธรรมที่กระทบได
ธรรมที่กระทบไมได

๑๑-๕. รูปทุกะ
รูปโน ธมฺมา
อรูปโน ธมฺมา

ธรรมเปนรูป
ธรรมไมเปนรูป

๑๒-๖. โลกิยทุกะ
โลกิยา ธมฺมา
โลกุตฺตรา ธมฺมา

ธรรมเปนโลกิยะ
ธรรมเปนโลกุตระ

๑๓-๗. เกนจิวิญเญยยทุกะ
เกนจิ วิเยฺยา ธมฺมา
เกนจิ น วิเฺ ยฺยา ธมฺมา
อาสวโคจฉกะ
หมวดที่ ๓ มี ๖ ทุกะ คือ

ธรรมทีจ่ ิตบางอยางรูได
ธรรมที่จิตบางอยางรูไมได

[๔]

๑๔-๑. อาสวทุกะ

อาสวา ธมฺมา
โน อาสวา ธมฺมา

ธรรมเปนอาสวะ
ธรรมไมเปนอาสวะ

๑๕-๒. สาสวทุกะ
สาสวา ธมฺมา
อนาสวา ธมฺมา

ธรรมเปนอารมณของอาสวะ
ธรรมไมเปนอารมณของอาสวะ
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๑๖-๓. อาสวสัมปยุตตทุกะ
อาสวสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
อาสววิปฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะ
ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ

๑๗-๔. อาสวสาสวทุกะ
ธรรมเปนอาสวะ และเปนอารมณของ
อาสวะ
สาสวา เจว ธมฺมา โน จ อาสวา ธรรมเปนอารมณของอาสวะ แตไม
เปนอาสวะ

อาสวา เจว ธมฺมา สาสวา จ

๑๘-๕. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
อาสวา เจว ธมฺมา อาสวาสมฺปยุตฺตา จ
อาสวสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา
โน จ อาสวา

ธรรมเปนอาสวะ และสัมปยุตดวย
อาสวะ
ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะ แตไมเปน
อาสวะ

๑๙-๖. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
อาสววิปปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ แตธรรมเปน
สาสวป
อารมณของอาสวะ
อาสววิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ และไมเปน

อนาสวาป

อารมณของอาสวะ
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สัญโญชนโคจฉกะ
หมวดที่ ๔ มี ๖ ทุกะ คือ
[๕]

๒๐-๑. สัญโญชนทุกะ

สฺโชนา ธมฺมา
โน สฺโชนา ธมฺมา

ธรรมเปนสัญโญชน
ธรรมไมเปนสัญโญชน

๒๑-๒. สัญโญชนิยทุกะ
สฺโชนิยา ธมฺมา
อสฺโชนิยา ธมฺมา

ธรรมเปนอารมณของสัญโญชน
ธรรมไมเปนอารมณของสัญโญชน

๒๒-๓. สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
สฺโชนสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
สฺโชนวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน
ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน

๒๓-๔. สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ
สฺโชนา เจว ธมฺมา
สฺโชนิยา จ
สฺโชนิยา เจว ธมฺมา โน

ธรรมเปนสัญโญชน และเปนอารมณ
ของสัญโญชน
ธรรมเปนอารมณของสัญโญชน แตไม

จ สฺโชนา

เปนสัญโญชน

๒๔-๕. สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
สฺโชนา เจว ธมฺมา
สฺโชนสมฺปยุตฺตา จ

ธรรมเปนสัญโญชนและสัมปยุตดวย
สัญโญชน
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สฺโชนสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา
โน จ สฺโชนา

ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน แตไมเปน
สัญโญชน

๒๕-๖. สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ
สฺโชนวิปฺปยุตตา โข ปน
ธมฺมา สฺโชนิยาป
สฺโชนวิปฺปยุตฺตา โข ปน
ธมฺมา อสฺโชนิยาป

ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน แตเปน
อารมณของสัญโญชน
ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน และไม
เปนอารมณของสัญโญชน

คันถโคจฉกะ
หมวดที่ ๕ มี ๖ ทุกะ คือ

๒๖-๑. คันถทุกะ

[๖]

ธรรมเปนคันถะ
ธรรมไมเปนคันถะ

คนฺถา ธมฺมา
โน คนฺถา ธมฺมา

๒๗-๒. คันถนิยทุกะ
คนฺถนิยา ธมฺมา
อคนฺถนิยา ธมฺมา

ธรรมเปนอารมณของคันถะ
ธรรมไมเปนอารมณของคันถะ

๒๘-๓. คันถสัมปยุตตทุกะ
คนฺถสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
คนฺถวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตดวยคันถะ
ธรรมวิปปยุตตจากคันถะ

๒๙-๔. คันถคันถนิยทุกะ
คนฺถา เจว ธมฺมา คนฺถนิยา จ

ธรรมเปนคันถะและเปนอารมณของ
คันถะ
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คนฺถนิยา เจว ธมฺมา โน จ คนฺถา

ธรรมเปนอารมณของคันถะ แตไม
เปนคันถะ

๓๐-๕. คันถคันถสัมปยุตตทุกะ
คนฺถา เจว ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตา จ ธรรมเปนคันถะ และสัมปยุตดวยคันถะ
คนฺถสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา
ธรรมสัมปยุตดวยคันถะ แตไมเปน
โน จ คนฺถา
คันถะ

๓๑-๖. คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ
คนฺถวิปปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา
คนฺถนิยาป
คนฺถวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา
อคนฺถนิยาป

ธรรมวิปปยุตจากคันถะ แตเปนอารมณ
ของคันถะ
ธรรมวิปปยุตจากคันถะ และไมเปน
อารมณของคันถะ

โอฆโคจฉกะ
หมวดที่ ๖ มี ๖ ทุกะ คือ
[๗]
โอฆา ธมฺมา
โน โอฆา ธมฺมา

๓๒-๑. โอฆทุกะ
ธรรมเปนโอฆะ
ธรรมไมเปนโอฆะ

๓๓-๒. โอฆนิยทุกะ
โอฆนิยา ธมฺมา
อโนฆนิยา ธมฺมา

ธรรมเปนอารมณของโอฆะ
ธรรมไมเปนอารมณของโอฆะ
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๓๔-๓. โอฆสัมปยุตตทุกะ
โอฆสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
โอฆวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตดวยโอฆะ
ธรรมวิปปยุตจากโอฆะ

๓๕-๔. โอฆโอฆนิยทุกะ
ธรรมเปนโอฆะและเปนอารมณของ
โอฆะ
โอฆนิยา เจว ธมฺมา โน จ โอฆา ธรรมเปนอารมณของโอฆะแตไมเปน
โอฆะ

โอฆา เจว ธมฺมา โอฆนิยา จ

๓๖-๕. โอฆโอฆสัมปยุตตทุกะ
โอฆา เจว ธมฺมา โอฆธรรมเปนโอฆะ และสัมปยุตดวยโอฆะ
สมฺปยุตฺตา จ
โอฆสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา
ธรรมสัมปยุตดวยโอฆะ แตไมเปน
โน จ โอฆา
โอฆะ

๓๗-๖. โอฆวิปปยุตตโอฆนิยทุกะ
โอฆวิปฺปยุตฺตา โน ปน ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากโอฆะ แตเปนอารมณ
โอฆนิยาป
ของโอฆะ
โอฆวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากโอฆะ และไมเปน

อโนฆนิยาป

อารมณของโอฆะ
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โยคโคจฉกะ
หมวดที่ ๗ มี ๖ ทุกะ คือ

๓๘-๑. โยคทุกะ

[๘]

ธรรมเปนโยคะ
ธรรมไมเปนโยคะ

โยคา ธมฺมา
โน โยคา ธมฺมา

๓๙-๒. โยคนิยทุกะ
โยคนิยา ธมฺมา
อโยคนิยา ธมฺมา

ธรรมเปนอารมณของโยคะ
ธรรมไมเปนอารมณของโยคะ

๔๐-๓. โยคสัมปยุตตทุกะ
โยคสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
โยควิปฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตดวยโยคะ
ธรรมวิปปยุตจากโยคะ

๔๑-๔. โยคโยคนิยทุกะ
โยคา เจว ธมฺมา โยคนิยา จ
โยคะ
โยคนิยา เจว ธมฺมา โน จ โยคา

ธรรมเปนโยคะ และเปนอารมณของ
ธรรมเปนอารมณของโยคะแตไมเปน

โยคะ

๔๒-๕. โยคโยคสัมปยุตตทุกะ
โยคา เจว ธมฺมา โยคสมฺปสยุตฺตา จ ธรรมเปนโยคะ และสัมปยุตดวยโยคะ
โยคาสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ โยคา ธรรมสัมปยุตดวยโยคะแตไมเปนโยคะ
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๔๓-๖. โยควิปปยุตตโยคนิยทุกะ
ธรรมวิปปยุตจากโยคะ แตเปนอารมณ
ของโยคะ
ธรรมวิปปยุตจากโยคะ และไมเปน
อารมณของโยคะ

โยควิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา
โยคนิยาป
โยควิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา
อโยคนิยาป
นีวรณโคจฉกะ

หมวดที่ ๘ มี ๖ ทุกะ คือ

๔๔-๑. นีวรณทุกะ

[๙]

นีวรณา ธมฺมา
โน นีวรณา ธมฺมา

ธรรมเปนนิวรณ
ธรรมไมเปนนิวรณ

๔๕-๒. นีวรณิยทุกะ
นีวรณา ธมฺมา
อนีวรณิยา ธมฺมา

ธรรมเปนอารมณของนิวรณ
ธรรมไมเปนอารมณของนิวรณ

๔๖-๓. นีวรณสัมปยุตตทุกะ
นีวรณสมฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตดวยนิวรณ

นีวรณวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ

๔๗-๔. นีวรณนีวรณิยทุกะ
นีวรณา เจว ธมฺมา นีวรณิยา จ ธรรมเปนนิวรณ และเปนอารมณของ
นิวรณ
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นีวรณิยา เจว ธมฺมา โน จ นีวรณา

ธรรมเปนอารมณของนิวรณ แตไมเปน
นิวรณ

๔๘-๕. นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ
นีวรณา เจว ธมฺมา นีวรณ
สมฺปยุตฺตา จ
นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ
นีวรณา

ธรรมเปนนิวรณและสัมปยุตดวยนิวรณ
ธรรมสัมปยุตดวยนิวรณ แตไมเปน
นิวรณ

๔๙-๖. นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยทุกะ
นีวรณวิปฺปยุตฺต โข ปน ธมฺมา
นีวรณิยาป
นีวรณวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา
อนีวรณิยาป

ธรรมวิปปยุตจากนิวรณแตเปนอารมณ
ของนิวรณ
ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ และไมเปน
อารมณของนิวรณ

ปรามาสโคจฉกะ
[๑๐] หมวดที่ ๙ มี ๕ ทุกะ คือ

๕๐-๑. ปรามาสทุกะ
ปรามาสา ธมฺมา

ธรรมเปนปรามาสะ (ทิฏฐิ)

โน ปรามาสา ธมฺมา

ธรรมไมเปนปรามาสะ

๕๑-๒. ปรามัฏฐทุกะ
ปรามฏา ธมฺมา
อปรามฏา ธมฺมา

ธรรมเปนอารมณของปรามาสะ
ธรรมไมเปนอารมณของปรามาสะ
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๕๒-๓. ปรามาสสัมปยุตตทุกะ
ปรามาสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
ปรามาสวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตดวยปรามาสะ
ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ

๕๓-๔. ปรามาสปรามัฏฐทุกะ
ธรรมเปนปรามาสะ และเปนอารมณ
ของปรามาสะ
ธรรมเปนอารมณของปรามาสะ แต
ไมเปนปรามาสะ

ปรามาสา เจว ธมฺมา
ปรามฏา จ
ปรามฏา เจว ธมฺมา
โน จ ปรามาสา

๕๔-๕. ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ
ปรามาสวิปฺปยุตฺตา โข ปร ธมฺมา
ปรามฏาป
ปรามาสวิปฺปยุตฺตา โข ปน
ธมฺมา อปราฏป

ธรรมวิปปยุสตจากปรามาสะ แตเปน
อารมณของปรามาสะ
ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ และไมเปน
อารมณของปรามาสะ

มหันตรทุกะ
[๑๑] หมวดที่ ๑๐ มี ๑๔ ทุกะ คือ

๕๕-๑. สารัมมณทุกะ
สารมฺมณา ธมฺมา
อนารมฺมณา ธมฺมา

ธรรมมีอารมณ
ธรรมไมมีอารมณ
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๕๖-๒. จิตตทุกะ
จิตฺตา ธมฺมา
โน จิตฺตา ธมฺมา

ธรรมเปนจิต
ธรรมไมเปนจิต

๕๗-๓. เจตสิกทุกกะ
เจตสิกา ธมฺมา
อเจตสิกา ธมฺมา

ธรรมเปนเจตสิก
ธรรมไมเปนเจตสิก

๕๘-๔. จิตตสัมปยุตตทุกะ
จิตฺตสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
จิตฺตวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตดวยจิต
ธรรมวิปปยุตจากจิต

๕๙-๕. จิตตสังสัฏฐทุกะ
จิตฺตสสฏา ธมฺมา
จิตฺตวิสสฏา ธมฺมา

ธรรมเจือกับจิต
ธรรมไมเจือกับจิต

๖๐-๖. จิตตสมุฏฐานทุกะ
จิตฺตสมุฏานา ธมฺมา

ธรรมมีจิตเปนสมุฏฐาน

โน จิตฺตสมุฏานา ธมฺมา

ธรรมไมมีจิตเปนสมุฏฐาน

๖๑-๗. จิตตสหภูทุกะ
จิตฺตสหภุโน ธมฺมา
โน จิตฺตสหภุโน ธมฺมา

ธรรมเกิดรวมกับจิต
ธรรมไมเกิดรวมกับจิต

๖๒-๘. จิตตานุปริวัตติทุกะ
จิตฺตานุปริวตฺติโน ธมฺมา
ธรรมอันเกิดคลอยตามจิต
โน จิตฺตานุปริวตฺติโน ธมฺมา ธรรมไมเกิดคลอยตามจิต
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[๑๑]

๖๓-๙. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ

จิตฺตสสฏสมุฏานา ธมฺมา
โน จิตฺตสสฏสมุฏานา ธมฺมา

ธรรมเจือกับจิตและมีจิตเปนสมุฏฐาน
ธรรมไมเจือกับจิตและไมมีจิตเปน
สมุฏฐาน

๖๔-๑๐. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน ธมฺมา
โน จิตฺตสสฏานสหภุโน
ธมฺมา

ธรรมเจือกับจิตมีจิตเปนสมุฏฐาน
และเกิดรวมกับจิต
ธรรมไมเจือกับจิต ไมมีจิตเปนสมุฏฐาน
และไมเกิดรวมกับจิต

๖๕-๑๑. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวตั ติทุกะ
จิตฺตสสฏฐสมุฏานานุปริวตฺติโน ธมฺมา
โน จิตฺตสสฏสมุฏานา
นุปริวตฺติโน ธมฺมา

ธรรมเจือกับจิตมีจิตเปนสมุฏฐานและ
เกิดคลอยตามจิต
ธรรมไมเจือกับจิตไมมีจิตเปนสมุฏฐาน
และไมเกิดคลอยตามจิต

๖๖-๑๒. อัชฌัตติกทุกะ
อชฺฌตฺติกา ธมฺมา
พาหิรา ธมฺมา

ธรรมเปนภายใน
ธรรมเปนภายนอก

๖๗-๑๓. อุปาทาทุกะ
อุปาทา ธมฺมา
โน อุปาทา ธมฺมา

ธรรมอาศัยมหาภูตรูปเกิด
ธรรมไมอาศัยหาภูตรูปเกิด
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๖๘-๑๔. อุปาทินนทุกะ
อุปาทินฺนา ธมฺมา
อนุปาทินฺนา ธมฺมา

ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวย
ตัณหาทิฏฐิเขายึดครอง
ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวย
ตัณหาทิฏฐิไมเขายึดครอง

อุปทานโคจฉกะ
หมวดที่ ๑๑ มี ๖ ทุกะ คือ
[๑๒]

๖๙-๑. อุปาทานทุกะ

อุปาทานา ธมฺมา
โน อุปาทานา ธมฺมา

ธรรมเปนอุปทาน
ธรรมไมเปนอุปาทาน

๗๐-๒. อุปาทานิยทุกะ
อุปาทานิยา ธมฺมา
อนุปาทานิยา ธมฺมา

ธรรมเปนอารมณของอุปทาน
ธรรมไมเปนอารมณของอุปทาน

๗๑-๓. อุปาทานสัมปยุตตทุกะ
อุปาทานสมฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมสัมปยุตดวยอุปทาน

อุปาทานวิปฺยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมวิปปยุตจากอุปทาน

๗๒-๔. อุปาทานอุปาทานิยทุกะ
อุปาทานา เจว ธมฺมา
อุปาทานิยา จ
อุปาทานิยา เจว ธมฺมา
โน จ อุปทานา

ธรรมเปนอุปาทานและเปนอารมณของ
อุปาทาน
ธรรมเปนอารมณของอุปทาน แตไม
เปนอุปทาน
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๗๓-๕. อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ
ธรรมเปนอุปาทานและสัมปยุตดวย
อุปทาน
ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน แตไมเปน
อุปทาน

อุปาทานา เจว ธมฺมา
อุปาทานสมฺปยุตฺตา จ
อุปาทานสมฺยุตฺตา เจว ธมฺมา
โน จ อุปาทานา

๗๔-๖. อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานนิยทุกะ
ธรรมวิปปยุตจากอุปทาน แตเปน
อารมณของอุปทาน
ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน และไมเปน
อารมณของอุปทาน

อุปาทานวิปฺปยุตฺตา โข ปน
ธมฺมา อุปาทานิยาป
อุปาทานวิปฺปยุตฺตา โข ปน
ธมฺมา อนุปาทานิยป
กิเลสโคจฉกะ

หมวดที่ ๑๒ มี ๘ ทุกะ คือ
[๑๓]

๗๕-๑. กิเลสทุกะ

กิเลสา ธมฺมา
โน กิเลสา ธมฺมา

ธรรมเปนกิเลส
ธรรมไมเปนกิเลส

๗๖-๒. สังกิเลสิกทุกะ

สงฺกิเลสิกา ธมฺมา
อสงฺกิเลสิก ธมฺมา

ธรรมเปนอารมณของสังกิเลส
ธรรมไมเปนอารมณของสังกิเลส

๗๗-๓. สังกิลิฏฐทุกะ
สงฺกิลิฏา ธมฺมา
อสงฺกิลิฏา ธมฺมา

ธรรมเศราหมอง
ธรรมไมเศราหมอง
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๗๘-๔. กิเลสสัมปยุตตทุกะ
กิเลสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
กิเลสวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตดวยกิเลส
ธรรมวิปปยุตจากกิเลส

๗๙-๕. กิเลสสังกิเลสิกทุกะ
กิเลสา เจว ธมฺมา
สงฺกิเลสิกา จ
สงฺกิเลสิกา เจว ธมฺมา
โน จ กิเลสา

ธรรมเปนกิเลสและเปนอารมณของ
สังกิเลส
ธรรมเปนอารมณของสังกิเลส แตไม
เปนกิเลส

๘๐-๖. กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ
กิเลสา เจว ธมฺมา สงฺกิลฏิ  า จ
ธรรมเปนกิเลสและเศราหมอง
สงฺกิลิฏา เจว ธมฺมา โน จ กิเลสา ธรรมเศราหมองแตไมเปนกิเลส

๘๑-๗. กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ
กิเลสา เจว ธมฺมา กิเลส
สมฺปยุตฺตา จ
กิเลสสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา
โน จ กิเลสา

ธรรมเปนกิเลสและสัมปยุตดวยกิเลส
ธรรมสัมปยุตดวยกิเลส แตไมเปนกิเลส

๘๒-๘. กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ
กิเลสวิปฺปยุตฺตา โข ปน
ธมฺมา สงฺกิเลสิกาป
กิเลสวิปฺปยุตฺตา โข ปน
ธมฺมา อสงฺกิเลสิกาป

ธรรมวิปปยุตจากกิเลส แตเปนอารมณ
ของสังกิเลส
ธรรมวิปปยุตจากกิเลส และไมเปน
อารมณของสังกิเลส
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ปฏฐิทุกะ
หมวดที่ ๑๓ มี ๑๘ ทุกะ คือ
[๑๔]

๘๓-๑. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ

ทสฺสเนน ปาตพฺพา ธมฺมา
น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา

ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ
ธรรมอันโสดาปตติมรรคไมประหาณ

๘๔-๒. ภาวนายปหาตัพพทุกะ
ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา
น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา

ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ
ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ไมประหาณ

๘๕-๓. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา
ธมฺมา
น ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา
ธมฺมา

ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรค
ประหาณ
ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคจะประหาณ

๘๖-๔. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา

ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง

ธมฺมา
น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา
ธมฺมา

๓ ประหาณ
ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง
๓ จะประหาณ

๘๗-๕. สวิตักกทุกะ
สวิตฺกกา ธมฺมา
อวิตกฺกา ธมฺมา

ธรรมมีวิตก
ธรรมไมมีวิตก
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๘๘-๖. สวิจารทุกะ
สวิจารา ธมฺมา
อวิจารา ธมฺมา

ธรรมมีวิจาร
ธรรมไมมีวิจาร

๘๙-๗. สัปปติกทุกะ
สปฺปติกา ธมฺมา
อปฺปติกา ธมฺมา

ธรรมมีปติ
ธรรมไมมีปติ

๙๐-๘. ปติสหคตทุกะ
ปติสหคตา ธมฺมา
น ปติสหคตา ธมฺมา

ธรรมสหรคตดวยปติ
ธรรมไมสหรคตดวยปติ

๙๑-๙. สุขสหคตทุกะ
สุขสหคตา ธมฺมา
น สุขสหคตา ธมฺมา

ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา
ธรรมไมสหรคตดวยสุขเวทนา

๙๒-๑๐. อุเปกขาสหคตทุกะ
อุเปกฺขา สหคตา ธมฺมา

ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา

น อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา

ธรรมไมสหรตดวยอุเบกขาเวทนา

๙๓-๑๑. กามาวจรทุกะ
กามาวจรา ธมฺมา
น กามาวจรา ธมฺมา

ธรรมเปนกามาวจร
ธรรมไมเปนกามาวจร

๙๔-๑๒. รูปาวจรทุกะ
รูปาวจรา ธมฺมา
น รูปาวจรา ธมฺมา

ธรรมเปนรูปาวจร
ธรรมไมเปนรูปาวจร
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๙๕-๑๓. อรูปาวจรทุกะ
อรูปาวจรา ธมฺมา
น รูปาวจรา ธมฺมา

ธรรมเปนอรูปาวจร
ธรรมไมเปนรูปาวจร

๙๖-๑๔. ปริยาปนนทุกะ
ปริยาปนฺนา ธมฺมา ธรรมเปนปริยาปนนะ
อปริยาปนฺนา ธมฺมา ธรรมเปนอปริยาปนนะ

๙๗-๑๕. นิยยานิกทุกะ
นิยฺยานิกา ธมฺมา
อนิยฺยานิกา ธมฺมา

ธรรมเปนเหตุนําออกจากสังสารวัฏ
ธรรมไมเปนเหตุนําออกจากสังสารวัฏ

๙๘-๑๖. นิยตทุกะ
นียตา ธมฺมา
อนิยตา ธมฺมา

ธรรมใหผลแนนอน
ธรรมใหผลไมแนนอน

๙๙-๑๗. สอุตตรทุกะ
สอุตตฺรา ธมฺมา

ธรรมมีธรรมอืน่ ยิ่งกวา

อนุตฺตรา ธมฺมา

ธรรมไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา

๑๐๐-๑๘. สรณทุกะ
สรณา ธมฺมา
อรณา ธมฺมา

ธรรมเกิดกับกิเลส
ธรรมไมเกิดกับกิเลส
อภิธรรมมาติกา ๑๐๐ ทุกะ จบ
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สุตตันตมาติกา ๔๒ ทุกะ
[๑๕]

๑. วิชชาภาคีทุกะ

วิชฺชาภาคิโน ธมฺมา
อวิชฺชภาคิโน ธมฺมา

ธรรมเปนไปในสวนวิชชา
ธรรมเปนไปในสวนอวิชชา

๒. วิชชูปมทุกะ
วิชฺชูปมา ธมฺมา
วชิรูปมา ธมฺมา

ธรรมเหมือนฟาแลบ
ธรรมเหมือนฟาผา

๓. พาลทุกะ
พาลา ธมฺมา
ปณฺฑิตา ธมฺมา

ธรรมทําใหเปนพาล
ธรรมทําใหเปนบัณฑิต

๔. กัณหทุกะ
กณฺหา ธมฺมา
สุกฺกา ธมฺมา

ธรรมดํา
ธรรมขาว

๕. ตปนิยทุกะ

ตปนิยา ธมฺมา
อตปนิยา ธมฺมา

ธรรมทําใหเรารอน
ธรรมไมทําใหเรารอน

๖. อธิวจนทุกะ
อธิวจนา ธมฺมา
อธิวจนปถา ธมฺมา

ธรรมเปนชือ่
ธรรมเปนเหตุของธรรมเปนชื่อ
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๗. นิรุตติทุกกะ
นิรุตฺติ ธมฺมา
นิรุตฺติปถา ธมฺมา

ธรรมเปนนิรุตติ
ธรรมเปนเหตุของธรรมเปนนิรุตติ

๘. ปญญัตติทุกะ
ปฺตฺติ ธมฺมา
ธรรมเปนบัญญัติ
ปฺตฺติปถา ธมฺมา/B ธรรมเปนเหตุของธรรมเปนบัญญัติ

๙. นามรูปทุกะ
นามธรรม
รูปธรรม

นามฺจ
รูปฺจ

๑๐. อวิชชาทุกะ
อวิชฺชา จ
ภวตณฺหา จ

ความไมรูแจง
ความปรารถนาภพ

๑๑. ภวทิฏฐิทุกะ
ภวทิฏิ จ

ความเห็นวาเกิด

วิภวทิฏิ จ

ความเห็นวาไมเกิด

๑๒. สัสสตทิฏฐิทุกะ
สสฺสตทิฏิ จ
อุจฺเฉททิฏิ จ

ความเห็นวาเที่ยง
ความเห็นวาสูญ

๑๓. อันตวาทิฏฐิทกุ ะ
อนฺตวาทิฏิ จ
อนนฺตวาทิฏิ จ

ความเห็นวามีที่สุด
ความเห็นวาไมมีที่สุด

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 192

๑๔. ปุพพันตานุทิฏฐิทุกะ
ปุพฺพนฺตานุทิฏิ จ
อปรนฺตานุทิฏิ จ

ความเห็นปรารภสวนอดีต
ความเห็นปรารภสวนอนาคต

๑๕. อหิริกทุกะ
อหิริกฺจ
อโนตฺตปฺปฺ จ

ความไมละอาย
ความไมเกรงกลัว

๑๖. หิริทุกะ
ความละอาย
ความเกรงกลัว

หิริ จ
โอตฺตปฺปฺจ

๑๗. โทวจัสสตาทุกะ
โทวจสฺสตา จ
ปาปมิตฺตตา จ

ความเปนผูวายาก
ความเปนผูมีมิตรชั่ว

๑๘. โสวจัสสตาทุกะ
โสวจสฺสตา จ

ความเปนผูวางาย

กลฺยาณมิตฺตตา จ

ความเปนผูมีมิตรดี

๑๙. อาปตติกุสลตาทุกะ
อาปตฺติกุสลตา จ
อาปตฺติวุฏานกุสลตา จ

ความเปนผูฉลาดในอาบัติ
ความเปนผูฉลาดในการออกจากสมาบัติ

๒๐. สมาปตติกุสลตาทุกะ
สมาปตฺติกุสลตา จ
ความเปนผูฉลาดในสมาบัติ
สมาปตฺติวุฏานกุสลตา จ ความเปนผูฉลาดในการออกจากสมาบัติ
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๒๑. ธาตุกุสลาทุกะ
ธาตุกุสลตา จ
มนสิการกุสลตา จ

ความเปนผูฉลาดในธาตุ
ความเปนผูฉลาดในการพิจารณา

๒๒. อายตนกุสลตาทุกะ
อายตนกุสลตา จ
ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลตา จ

ความเปนผูฉลาดในอายตนะ
ความเปนผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท

๒๓. ฐานกุสลตาทุกะ
านกกุสลตา จ
อฏานกุสลตา จ

ความเปนผูฉลาดในฐานะ
ความเปนผูฉลาดในอฐานะ

๒๔. อาชชวทุกะ
อาชฺชโว จ
มทฺทโว จ

ความซื่อตรง
ความออนโยน

๒๕. ขันติทุกะ
ขนฺติ จ

ความอดทน

ความสงบเสงี่ยม

โสรจฺจฺจ

๒๖. สาขัลยทุกะ
สาขลฺยฺจ
ปฏิสนฺถาโร จ

ความเปนผูมีวาจาออนหวาน
การปฏิสนั ถาร

๒๗. อินทริยอคุตตทวารตาทุกะ
อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารตา ความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย
โภชเน อมตฺตฺุตา จ
ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนาหาร
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๒๘. อินทริยคุตตทวารตาทุกะ
อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตา จ
โภชเน มตฺตฺุตา จ

ความเปนผูสํารวมในอินทรีย ๖
ความเปนผูรูประมาณในโภชนาหาร

๒๙. มุฏฐสัจจทุกะ
มุฏสจฺจฺจ
อสมฺปชฺฺจ

ความเปนผูไมมีสติ
ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ

๓๐. สติทุกะ
สติ จ
สมฺปชฺฺจ

สติ
สัมปชัญญะ

๓๑. ปฏิสังขานพลทุกะ
ปฏิสงฺขานพลฺจ
ภาวนาพลฺจ

กําลังคือการพิจารณา
กําลังคือภาวนา

๓๒. สมถทุกะ
สมโถ จ

สมถะ

วิปสสนา

วิปสฺสนา จ

๓๓. นิมิตตทุกะ
สมถนิมิตฺตฺจ
ปคฺคาหนิมิตฺตฺจ

นิมติ คือสมถะ
นิมิตคือความเพียร

๓๔. ปคคาหทุกะ
ปคฺคาโห จ
อวิกฺเขโป จ

ความเพียร
ความไมฟุงซาน
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๓๕. วิปตติทุกะ
ความวิบัติแหงศีล
ความวิบัติแหงทิฏฐิ

สีลวิปตฺติ จ
ทิฏิวิปตฺติ จ

๓๖. สัมปทาทุกะ
ความสมบูรณแหงศีล
ความสมบูรณแหงทิฏฐิ

สีลสมฺปทา จ
ทิฏิสมฺปทา จ

๓๗. วิสุทธิทุกะ
ความหมดจดแหงศีล
ความหมดจดแหงทิฏฐิ

สีลวิสุทฺธิ จ
ทิฏิวิสุทฺธิ จ

๓๘. ทิฏฐิวิสุทธิทุกะ
ทิฏิวิสุทธิ โข ปน
ยถาทิฏิสฺส จ ปธาน

ความหมดจดแหงทิฏฐิ
ความเพียรแหงบุคคลผูมีทิฏฐิอันหมดจด

๓๙. สังเวคทุกะ
สเวโค จ สเวชนิเยสุ าเนสุ

ความสลดใจในฐานะเปนที่ตั้งแหงความ

สวิคฺคสฺส จ โยนิโส ปธาน

สลดใจ
ความพยายามโดยแยบคายของบุคคลผูมี
ความสลดใจ

๔๐. อสันตุฏฐตาทุกะ
อสนฺตุฏตา จ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ความไมรูจักอิ่มในกุศลธรรม
อปฺปฏิวานิตา จ ปธานสฺมึ
ความไมทอ ถอยในความพยายาม
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๔๑. วิชชาทุกะ
ความรูแจง
ความหลุดพน

วิชฺชา จ
วิมุตฺติ จ

๔๒. ขยญาณทุกะ
ขเย าณ
อนุปฺปาเท าณ

ญาณในอริยมรรค
ญาณในอริยผล
สุตตันตมาติกา ๔๒ ทุกะ จบ
มาติกา จบ

อรรถกถามาติกานุบุพบท
ก็ในบททุกมาติกา ขาพเจาจักพรรณนาบทซึ่งยังไมมาในติกะทั้งหลาย
เทานั้น จักพรรณาบทในเหตุโคจฉกะกอน.
บทวา เหตู ธมฺมา ไดแก ธรรมทัง้ หลายกลาวคือเหตุ ดวยอรรถวา
เปนรากเหงา พระบาลีวา เหตุธมฺมา ดังนี้ก็มี. บทวา น เหตู เปนคํา
ปฏิเสธเหตุเหลานั้นโดยแท. ธรรมทีช่ ื่อวา สเหตุกะ เพราะมีเหตุเปนไปโดย
สัมปโยคะ ธรรมที่ชื่อวา อเหตุกะ เพราะเหตุที่เปนไปของธรรมทั้งหลาย
เหมือนอยางนั้นไมมี. ธรรมที่ชื่อวา เหตุสัมปยุตตะ เพระสัมปยุตดวยเหตุ
โดยมีเอกุปปาทะเปนตน. ธรรมทีช่ ื่อวา เหตุวิปปยุตตะ เพราะไมประกอบ
ดวยเหตุ.
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ก็ทุกะทั้ง ๒ (คือ เหตุทุกะ และสเหตุทุกะ) แมเหลานี้ โดยอรรถ
ไมมีความตางกันก็จริง ถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสทุกะทั้ง ๒ ไว
ดวยความไพเราะแหงเทศนา หรือดวยอัธยาศัยของบุคคลทั้งหลาย คือ สัตวผู
จะตรัสรูดวยธรรมอยางนั้น ตอจากนั้น ก็ทรงประกอบทุกะแรกดวยสามารถ
เอกเทศทั้งสิ้นกับดวยทุกะที่ ๒ และที่ ๓ และทุกะ ๓ ทุกะแมอนื่ อีก โดยความ
ที่เหตุเหลานั้นตามแตเกิดได ดวยสามารถแหงบททั้งหลายมีคําวา เหตุ เปนตน.
บรรดาทุกะเหลานั้น คําวา เหตู เจว ธมฺมา สเหตุกา จ
(สภาวธรรมทั้งหลายที่ชื่อวาเหตุ และมีเหตุประกอบ) นี้ยอมเกิดขึ้น ฉันใด
แมทุกะนี้วา เหตู เจว ธมฺมา อเหตุกา จ (สภาวธรรมทั้งหลายที่ชื่อวา
เหตุและไมมีเหตุประกอบ) ก็ยอมเกิดขึ้น ฉันนั้น.
อนึ่ง คําวา สเหตุกา เจว ธมฺมา น จ เหตู (สภาวธรรม
ทั้งหลายที่มีเหตุประกอบ และไมชื่อวาเหตุมีอยู) นี้ ยอมเกิดฉันใด คําแมนี้วา
อเหตุกา เจว ธมฺมา น จ เหตู (สภาวธรรมทั้งหลายที่ไมมีเหตุประกอบ
และไมชื่อวาเหตุมีอยู) ก็ยอมเกิด ฉันนั้น. แมในการประกอบกับเหตุสัมปยุตทุกะ
ก็นัยนี้แหละ.
พึงทราบอรรถที่เกินไปในนเหตุสเหตุกทุกะซึ่งทานรวบรวมไวดวย
สามารถแหงบทวา เมื่ออรรถรูปเปน น เหตู ธมฺมา สเหตุกาป อเหตุกาป
(สภาวธรรมที่ไมใชเหตุ มีเหตุประกอบบาง ไมมีเหตุประกอบบางมีอยู) บทที่
ตรัสวา โข ปน ในบทวา น เหตู โข ปน ธมฺมา ดังนี้ ก็เปลาประโยชน
อยางยิ่ง มิใชหรือ. อยางไร คือ ธรรมทั้งหลายเปนเหตุลวนก็หาไม โดย
ที่แทแลว ธรรมเหลานั้นเปนอยางอื่นบาง มีเหตุประกอบบาง ไมมีเหตุ
ประกอบบาง แตวา ยอมเปนแมโดยประการอยางหนึ่งตามที่กลาวแลว.
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ทานกลาวอธิบายไววา เหมือนอยางวา ธรรมทั้งหลายที่ไมใชเหตุ
ยอมมีเหตุประกอบบาง ไมมีเหตุประกอบบาง ฉันใดนั่นแหละ ธรรมทั้งหลาย
ที่เปนเหตุ ก็ยอมมีเหตุประกอบบาง ไมมีเหตุประกอบบาง ฉันนั้น. ก็เหตุธรรม
เปนสเหตุกะบาง เปนอเหตุกะบาง ฉันใด ธรรมที่เปนนเหตุธรรมก็เปนเหตุสัมปยุตตะบาง เปนเหตุวิปปยุตตะบาง ฉันนั้น.
วาดวยจูฬันตรทุกะ
พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๒ แหงจูฬันตรธรรม ตอไป
ธรรมที่ชื่อวา สัปปจจยะ เพราะเปนไปพรอมกับปจจัยอันใหสําเร็จ
แกตน. ธรรมชื่อวา อปจจยะ เพราะไมมีปจจัยในอุปปาท (การเกิด) หรือ
ในฐิติ (การตั้งอยู) ของธรรมเหลานั้น. ธรรมทีช่ ื่อวา สังขตะ เพราะปจจัย
ทั้งหลายประชุมกันปรุงแตง. ชื่อวา อสังขตะ เพราะไมประชุมกันปรุงแตง
รูปของธรรมเหลานั้น มีอยู ดวยอํานาจแหงอวินิพโภคะ เพราะฉะนั้น ธรรม
เหลานั้น จึงชื่อวา รูปโน ชื่อวา อรูปโน เพราะรูปของธรรมเหลานั้นไมมี
เหมือนอยางนั้น. อีกอยางหนึ่ง รูปนั้นมีการเสื่อมไปเปนลักษณะของธรรม
เหลานั้น มีอยู เพราะเหตุนั้น ธรรมเหลานั้น จึงชื่อวา รูปโน. ธรรมทั้งหลาย
ที่มิใชรูป ชือ่ วา อรูปโน.
วัฏฏะตรัสเรียกวา โลก ในบทวา โลกิยา ธมฺมา ดังนี้ เพราะ
อรรถวา ชํารุดทรุดโทรม. ธรรมทัง้ หลายประกอบแลวในโลก โดยความ
นับเนื่องแลวในโลกนั้น เพราะเหตุนั้น ธรรมเหลานั้น จึงชื่อวา โลกิยะ
ธรรมทั้งหลายชื่อวา อุตตระ เพราะขามขึ้นแลวจากโลกนั้น. ธรรมใดขามพน
แลวจากโลก โดยความเปนไปไมนับเนื่องในโลก เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น
จึงชื่อวา โลกุตระ.
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บทวา เกนจิ วิฺเยฺยา ไดแก พึงรูดวยจักขุวิญญาณ หรือโสตวิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ในวิญญาณทั้งหลายมีจักขุวิญาณเปนตน บทวา
เกนจิ น วิเฺ ยฺยา ไดแก ไมพึงรูดวยจักขุวิญญาณ หรือโสตวิญญาณนี้
นั่นแหละ ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้นมีอยู ทุกะแหงบทแมทั้ง ๒ ก็ตางกัน
โดยอรรถ.
วาดวยอาสวโคจฉกะ
พึงทราบวินิจฉัยในอาสวโคจฉกะ ตอไป
ธรรมที่ชื่อวา อาสวะ เพราะอรรถวา ยอมไหลไป อธิบายวา
อาสวะเหลานั้น ยอมไหลไป คือ ยอมเปนไปทางจักษุบาง ฯลฯ ทางใจบาง.
อีกอยางหนึ่ง ธรรมที่ชื่อวา อาสวะ เพราะอรรถวา เมื่อวาโดยธรรม ยอม
ไหลไปถึงโคตรภู วาโดยภูมิ (โอกาส) ยอมไหลไปถึงภวัคคพรหม อธิบายวา
กระทําธรรมเหลานี้ และภูมิไวในภายในเปนไป. เพราะวา อาอักษรนี้มีอรรถ
วากระทําไวภายใน ที่ชื่อวา อาสวะ เพราะเปนดุจเครื่องหมักดอง ดวยอรรถวา
หมักไวนานมีเครื่องมึนเมาเปนตน จริงอยู เครื่องหมักดองที่หมักไวนานมีเครื่อง
มึนเมาเปนตน ทานเรียกวา อาสวะในโลก. ก็ถาวา ชื่อวา อาสวะ เพราะ
อรรถวา หมักไวนาน อาสวะเหลานั้นก็สมควรเปนอยางนั้น. สมดังพระดํารัส
ที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เงื้อนตนของอวิชชาไมปรากฏกอน กอนแตนี้
อวิชชาก็มิไดมีเปนตน. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อาสวะ เพราะอรรถวา ยอมไหล
ยอมไหลไปสูสังสารทุกข อันยาวนาน. นอกจากอาสวะนั้น ธรรมเหลาอื่น ไมชื่อ
วาอาสวะ.
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ธรรมที่ชื่อวา สาสวะ เพราะมีอาสวะพรอมกับทําตนใหเปนอารมณ
เปนไป. ชื่อวา อนาสวะ เพราะอรรถวา อาสวะของธรรมเหลานั้นที่กําลัง
เปนไปอยูอยางไดมี. พึงทราบคําที่เหลือในเหตุโคจฉกะโดยนัยที่กลาวแลว.
สวนความที่แปสกกันมีดังตอไปนี้
ในเหตุโคจฉกะนั้น ทุกะสุดทายวา น เหตู โข ปน ธมฺมา
สเหตุกาป อเหตุกาป นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวางบทที่สองแหงทุกะแรก
ไวในเบื้องตน ฉันใด ในอาสวโคจฉกะนี้ไมตรัสบทสุดทายวา โน อาสวา
โข ปน ธมฺมา สาสวาป อนาสวาป ฉันนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ไมตรัสไวก็จริง ถึงอยางนั้นก็พึงทราบเนื้อความนี้และความแตกตางกัน โดยนัย
ที่ตรัสไวในเหตุโคจฉกะนั้น.
วาดวยสัญโญชนโคจฉกะ
พึงทราบวินิจฉัยในสัญโญชนโคจฉกธรรม ตอไป
ธรรมที่ชื่อวา สัญโญชน เพราะอรรถวา ยอมประกอบ คือ ผูกพัน
บุคคลผูมีสัญโญชนไวในวัฏฏะ ธรรมนอกจากนั้น ไมชื่อวา สัญโญชน.
ธรรมที่ชื่อวา สัญโญชนิยะ เพราะอรรถวา เขาถึงความเปนอารมณเกื้อกูล
แกสัญโญชนทั้งหลายดวยความเกี่ยวของกับสัญโญชน คําวา สัญโญชนิยะนี้
เปนชื่อของธรรมที่เปนอารัมมณปจจัยของสัญโญชน. ธรรมที่ไมใชสัญโญชนิยะ
ชื่อวา อสัญโญชนิยธรรม. คําที่เหลือพึงประกอบความโดยนัยที่กลาวแลวใน
โคจฉกะนั้นแล.
วาดวยคัณฐโคจฉกะ
พึงทราบวินิจฉัยในคัณฐโคจฉกะ ตอไป

ธรรมที่ชื่อวา คัณฐะ เพราะอรรถวา ผูก คือ เชื่อมตอบุคคลผูมี
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กิเลสไวในวัฏฏะ ดวยอํานาจจุติและปฏิสนธิ. ธรรมนอกจากนั้น ไมชื่อวา
คัณฐะ ธรรมที่ชื่อวา คัณฐนิยะ เพราะอรรถวา ถูกคัณฐธรรมผูกไวดวย
สามารถกระทําใหเปนอารมณ คําที่เหลือ พึงประกอบความโดยนัยที่กลาวแลว
ในเหตุโคจฉกะนั่นแหละ แตคําที่เหลือนอกจากที่ตรัสไว แมในทุกะอื่นจาก
ทุกะเหลานั้น พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวในทุกะนั้น ๆ นั่นแหละเหมือนตรัสไวใน
ทุกะนี้.
วาดวยโอฆโคจฉกะ
พึงทราบวินิจฉัยในโอฆโคจฉกะ ตอไป
ธรรมที่ชื่อวา โอฆะ เพราะอรรถวา ยอมทวมทับ คือยังสัตวมีกิเลส
ใหจมลงในวัฏฏะ ทีช่ ื่อวา โอฆนิยะ เพราะถูกโอฆธรรมทั้งหลายใหกาวลวง
โดยทําใหเปนอารมณ พึงกาวลวง พึงทราบโอฆนิยธรรมวาเปนอารมณของ
โอฆะทั้งหลายนั่นเอง.
วาดวยโยคโคจฉกะ
พึงทราบวินิจฉัยในโยคโคจฉกะ ตอไป
ธรรมที่ชื่อวา โยคะ เพราะประกอบสัตวผูมีกิเลสไวในวัฏฏะ พึงทราบ
โยคนิยธรรม เหมือนโอฆนิยธรรม.
วาดวยนีวรณโคจฉกะ
พึงทราบวินิจฉัยในนีวรณโคจฉกะ ตอไป
ธรรมที่ชื่อวา นิวรณ เพราะกั้น คือ หุมหอจิตไว พึงทราบนีวรณิย-

ธรรม ดุจสัญโญชนิยธรรม.
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วาดวยปรามาสโคจฉกะ
พึงทราบวินิจฉัยในปรามาสโคจฉกะ ตอไป
ธรรมที่ชื่อวา ปรามาสะ เพราะอรรถวา ยอมยึดถือโดยความเปน
อยางอื่น เพราะเปนไปดวยอํานาจที่กาวลวงอาการแหงธรรมทั้งหลายที่มีความ
ไมเที่ยงเปนตน ตามความเปนจริงวาเปนธรรมเที่ยงเปนตน ชื่อวา ปรามัฏฐธรรม เพราะปรามาสธรรมทั้งหลายยึดถือไวดวยการกระทําใหเปนอารมณ.
วาดวยมหันตรทุกะ
พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๒ แหงมหันตรธรรม ตอไป
ธรรมเหลาใด ยอมเปนไปพรอมกับอารมณ เพราะเหตุนั้น ธรรมเหลา
นั้นจึงชื่อวา สารัมมณะ เพราะไมยึดอารมณก็เปนไปไมได. อารมณของธรรม
เหลานั้นไมมี เพราะเหตุนั้น ธรรมเหลานั้นจึงชื่อวา อนารัมมณะ.
ธรรมที่ชื่อวา จิต เพราะอรรถวาคิด อีกอยางหนึ่ง ชือ่ วา จิต
เพราะอรรถวาวิจิตร. ธรรมที่ประกอบโดยไมพรากจากกัน ชือ่ วา เจตสิก.
ธรรมที่เกี่ยวของกับจิตตั้งแตเกิดจนแตกดับ โดยการเขาไปประกอบกันเปนนิตย
ชื่อวา จิตตสังสัฏฐะ ธรรมแมเมื่อเปนไปพรอมกับจิต แตไมเกี่ยวของกับจิต
เพราะการไมเขาไปประกอบกันเปนนิตย ชื่อวา วิสังสัฏฐะ.
จิตเปนสมุฏฐานของธรรมเหลานั้น เพราะเหตุนั้น ธรรมเหลานั้น
จึงชื่อวา จิตตสมุฏฐาน. ธรรมที่เกิดพรอมกัน ชื่อวา สหภู ธรรมที่เกิด
พรอมกับจิต ชื่อวา จิตตสหภู. ธรรมที่คลอยตามกันไป ชื่อวา อนุปริวตั ติ
คลอยตามอะไร คลอยตามจิต การคลอยไปตามจิต ชื่อวา จิตตานุปริวัตติธรรม.
ธรรมเหลานั้น ชือ่ วา จิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน เพราะระคนดวยจิตและ
มีจิตเปนสมุฏฐาน ธรรมที่ชื่อวา จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู เพราะระคนดวย
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จิต มีจิตเปนสมุฏฐาน และเกิดพรอมกับจิต. ธรรมที่ชื่อวา จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ เพราะระคนดวยจิต มีจิตเปนสมุฏฐาน และคลอยตามจิต
บททั้งหมดที่เหลือพึงทราบโดยการปฏิเสธบทที่กลาวแลว.
ธรรมที่เปนภายในนั่นแหละ ชือ่ วา อัชฌัตติกธรรม ตามที่กลาวไว
ในอัชฌัตตติกะ ในที่นหี้ มายเอาอัชฌัตตัชฌัตตธรรม (คืออัชฌัตตายตนะ
ธรรมภายนอกจากนั้น ชือ่ วา พาหิระ. ธรรมที่ชื่อวา อุปาทา เพราะอาศัย
ภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น แตมิใชเหมือนภูตผีที่สิงอาศัย. ธรรมที่ไมอาศัยภูตรูป
เกิดขึ้น ชื่อวา อนุปาทา.
วาดวยอุปทานโคจฉกะ
พึงทราบวินิจฉัยในอุปาทานโคจฉกะ ตอไป
ธรรมที่ชื่อวา อุปาทาน เพราะยึดอยางยิ่ง คือยึดมั่นคง ธรรมนอกจาก
อุปาทานนั้น ไมชื่อวา อุปาทาน.
วาดวยกิเลสโคจฉกะ
พึงทราบวินิจฉัยโนกิเลสโคจฉกะ ตอไป
อรรถแหงกิเลสโคจฉกะ พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวในสังกิลิฏฐติกะ
นั้นแล.
วาดวยปฏฐิทุกะ
พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๒ แหงปฏฐิธรรมตอไป
ธรรมเหลาใด ยอมทองเที่ยวไป (อาศัยอยู) ในกาม เพราะเหตุนั้น

ธรรมเหลานั้น จึงชื่อวา กามาวจร. ชื่อวา รูปาวจร เพราะทองเที่ยวไปในรูป.
ชื่อวา อรูปาวจร เพราะทองเที่ยวไปในอรูป. ในทุกะนี้มีสังเขปเพียงนี้ สวน
ความพิสดารจักมีแจงขางหนา.

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 204

ธรรมเหลาใด นับเนื่องในสังสารหยั่งลงภายใน ในวัฏฏะอันเปนไปใน
ภูมิ ๓ เพราะฉะนั้น ธรรมเหลานั้นจึงชื่อวา ปริยาปนนะ ธรรมที่ไมนับ
เนื่องในวัฏอันเปนภูมิ ๓ นั้น ชื่อวา อปริยาปนนะ.
ธรรมเหลาใด ตัดมูลแหงวัฏฏะกระทําพระนิพพานใหเปนอารมณออก
ไปจากวัฏฏะ เพราะฉะนั้น ธรรมเหลานั้นจึงชื่อวา นิยยานิกะ ธรรมที่ไม
นําออกไปโดยลักษณะนี้ ชื่อวา อนิยยานิกะ.
ธรรมที่ชื่อวา นิยตะ เพราะใหผลแนนอนในลําดับแหงจุติ หรือ
ความเปนไปของตน. ธรรมที่ไมใหผลแนนอนเหมือนอยางนั้น ชื่อวา อนิยตะ.
ธรรมที่ชื่อวา อุตตระ เพราะยอมขามพน คือ ยอมละธรรมเหลาอื่น
ไป. ทีช่ ื่อวา สอุตตระ เพราะมีอุตตรธรรมอันสามารถเพื่ออันขามพนตนขึ้น
ไป. ทีช่ ื่อวา อนุตตรธรรม เพราะอุตตรธรรมของธรรมเหลานั้นไมมี.
ธรรมเหลาใด ยอมยังสัตวทั้งหลายใหรองไห เพราะเหตุนั้น ธรรม
เหลานั้นจึงชื่อวา รณะ คําวา รณธรรม นี้เปนชื่อของกิเลสมีราคะเปนตนที่สัตว
ทั้งหลายถูกกิเลสครอบงําแลว ยอมรองไหคร่ําครวญโดยประการตาง ๆ ธรรม
ที่ชื่อวา สรณะ เพราะมีรณธรรมดวยสามารถแหงสัมปโยคะ และดวยสามารถ
แหงการตั้งอยูในฐานเดียวกันแหงการละ ธรรมที่ชื่อวา อสรณะ เพราะ
สรณธรรมของธรรมเหลานั้น ไมมีอยูโดยอาการนั้น.
วาดวยสุตตันตติกทุกะ
พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๒ แหงสุตตันตมาติกา ตอไป.
ธรรมเหลาใด ยอมเสพวิชชาดวยสามารถแหงสัมปโยคะ เพราะเหตุนั้น
ธรรมเหลานั้นจึงชื่อวา วิชชาภาคี. อีกอยางหนึ่ง ธรรมเหลาใดยอมยังสวน
แหงวิชชาใหเปนไปในสวนแหงวิชชา เพราะเหตุนั้น ธรรมเหลานั้นจึงชื่อวา
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วิชชาภาคี. ในวิชชาภาคีนั้น วิชชามี ๘ คือ วิปสสนาญาณ ๑ มโนมยิทธิ ๑
อภิญญา ๖. วาดวยอรรถแรก ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยวิชชาเหลานั้น ชื่อวา วิชชาภาคี. วาดวยอรรถหลัง บรรดาวิชชา ๘ เหลานั้น วิชชาอยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวา
วิชชา. วิชชาทั้งหลายที่เหลือเปนวิชชาภาคี เพราะฉะนั้น วิชชาก็ดี ธรรมที่
สัมปยุตดวยวิชชาก็ดี พึงทราบวาเปนวิชชาภาคีนั่นแหละ แตในสุตตันติกทุกะใน
ที่นี้ ทานประสงคเอาสัมปยุตตธรรม. ธรรมเหลาใดยอมเสพอวิชชาดวยสามารถ
แหงสัมปโยคะ เพราะเหตุนั้น ธรรมเหลานั้นจึงชื่อวา อวิชชาภาคี. แมธรรม
ที่ยังสวนแหงอวิชชาใหเปนไปในหมวดแหงอวิชชา ก็ชื่อวา อวิชชาภาคี.
ในอวิชชาภาคีนั้น อวิชชามี ๔ คือ ความมืดอันปดบังทุกข ความมืดที่ปดบัง
สมุทัยเปนตน ๓. แมธรรมที่สัมปยุตดวยอวิชชาเหลานั้น ชือ่ วา อวิชชาภาคี
โดยนัยแรกนั่นแหละ บรรดาอวิชชาเหลานั้น อวิชชาอยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวา
อวิชชา (โดยนัยหลัง) อวิชชาที่เหลือ ชื่อวา อวิชชาภาคี เพราะฉะนั้น
อวิชชาอยางนี้ก็ดี ธรรมที่สัมปยุตดวยอวิชชาก็ดี พึงทราบวา อวิชชาภาคี
นั่นแหละ. ก็ในทุกะนี้ทานประสงคเอาธรรมที่สัมปยุตกัน
ธรรมที่ชื่อวา วิชชูปมะ เพราะเปรียบดวยสายฟาเหตุที่ไมสามารถ
เพื่อกําจัดความมืด คือ กิเลสไดดวยความครอบงําอีก. ที่ชื่อวา วชิรูปมธรรม
เพราะธรรมเหลานั้นเปรียบดวยเพชร เหตุที่สามารถกําจัดกิเลสโดยสิ้นเชิง
ที่ชื่อวา พาลธรรม เพราะเปนธรรมตั้งอยูในพาลทั้งหลายโดยอุปจารแหงธรรม
ที่พาลตั้งอยู. ที่ชื่อวา ปณฑิตธรรม เพราะเปนธรรมตั้งอยูในบัณฑิตทั้งหลาย.
อีกอยางหนึ่งชื่อวา พาลธรรม เพราะกระทําใหเปนคนโง. หรือชื่อวา ปณฑิตธรรม เพระกระทําใหเปนคนฉลาด. ธรรมดํากระทําจิตไมใหมีความประภัสสร
ชื่อวา กัณหธรรม. ธรรมขาวกระทําจิตใหมีความประภัสสร ชือ่ วา สุกกธรรม.
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อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา กัณหธรรม เพราะเหตุที่กําเนิดดํา หรือชื่อวา สุกกธรรม
เพราะเหตุที่กําเนิดขาว. ที่ชื่อวา ตปนียธรรม เพราะยอมเดือดรอนในโลกนี้
และโลกหนา ธรรมที่มใิ ชตปนียธรรม ชื่อวา อตปนียธรรม.
ทุกะ ๓ มีอธิวจนทุกะเปนตน วาโดยอรรถไมมีการกระทําที่ตางกัน
ในอธิวจนทุกะเปนตนนี้ ตางกันเพียงพยัญชนะเทานั้น จริงอยู คําวา
สิริวฑฺฒโก ธนวฑฺฒโก เปนตนที่กระทําเพียงถอยคําเทานั้น ใหเปนใหญ
เปนไป ชื่อวา อธิวจนะ ธรรมที่เปนคลองแหงชื่อทั้งหลาย ชื่อวา อธิวจนปถะ
คําพูดที่ทานกลาวอยูกระทําใหมีเหตุโดยพิสดารอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรมใดยอมปรุงแตง เพราะฉะนั้น ธรรมนั้นจึงเรียกวา สังขาร ดังนี้ ชื่อวา
นิรุตติ. คลองแหงนิรุตติธรรมทั้งหลาย เรียกวา นิรุตติปถธรรม. ธรรมที่
ชื่อวา ปญญัตติ เพราะการแจงใหทราบโดยประการนั้น ๆ อยางนี้วา ตกฺโก
(การตรึก) วิตกฺโก (วิตก) สกปฺโป (ความดําริ). ทางแหงบัญญัตติทั้งหลาย
เรียกวา ปญญัตติปถธรรม ในที่นี้แมจะกลาวทุกะหนึ่ง ก็พึงทราบประโยชน
ในถอยคําโดยนัยที่กลาวแลว ในเหตุโคจฉกะนั่นแหละ.
วาดวยนามรูปทุกะ
พึงทราบวินิจฉัยในหมวด ๒ แหงนามรูปตอไป
ธรรมที่ชื่อวา นาม เพราะอรรถวา การตั้งชื่อ หรือเพราะอรรถวา
นอมไป หรือวาเพราะอรรถวาการใหนอมไป. ธรรมที่ชื่อวา รูป เพราะอรรถวา
แตกสลายไป ในสุตตันติกทุกะนี้ มีสังเขปเพียงนี้ สวนความพิสดาร นาม
ธรรมจักแจมแจงในนิกเขปกัณฑ.
ความไมรูในสัจจะทั้งหลายมีทุกขสัจจะเปนตน ชื่อวา อวิชชา ความ
ปรารถนาในภาวะ ชื่อวา ภวตัณหา. สัสสตะ (เที่ยง) ทานเรียกวา ภวะ
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ในบทวา ภวทิฏิ ดังนี้ คือทิฏฐิอันเกิดขึ้นดวยสามารถแหงความเห็นวาเที่ยง.
ความขาดสูญ ทานเรียกวา วิภวะ ในบทวา วิภวทิฏิ ดังนี้ คือ ทิฏฐิอัน
เกิดขึ้นดวยสามารถแหงความขาดสูญ. ทิฏฐิที่เปนไปวา อัตตาและโลกเที่ยง
ชื่อวา สัสสตทิฏฐิ. ทิฏฐิที่เปนไปวา อัตตาและโลกขาดสูญ ดังนี้ ชื่อวา
อุจเฉททิฏฐิ. ทิฏฐิที่เปนไปวา อัตตาและโลกมีทสี่ ุด ดังนี้ ชื่อวา อันตวาทิฏฐิ. ทิฏฐิที่เปนไปวา อัตตาและโลกไมมีที่สิ้นสุด ดังนี้ ชื่อวา อนันตวาทิฏฐิ.
ทิฏฐิที่คลอยตามขันธสวนอดีต ชื่อวา ปุพพันตานุทิฏฐิ. ทิฏฐิที่คลอยตาม
ขันธสวนอนาคต ชื่อวา อปรันตานุทิฏฐิ.
ความไมละอายทานใหพิสดารอยางนี้วา กรรมอันใดอันบุคคลควร
ละอาย ยอมไมละอาย กรรมนั้นชื่อวา อหิริกะ อาการที่ไมเกรงกลัวทาน
ใหพิสดารไวอยางนี้วา กรรมใด อันบุคคลควรเกรงกลัว ยอมไมเกรงกลัว
กรรมนั้นชื่อวา อโนตตัปปะ ความละอายชื่อวา หิริ ความเกรงกลัว ชื่อวา
โอตตัปปะ.
พึงทราบวินิจฉัยในโทวจัสสตา (ความเปนผูวายาก) เปนตน บุคคล
ชื่อวา ทุพพจะ (วายาก) เพราะอรรถวา การกลาวสอนบุคคลผูถือเอาการ
ขัดแยงตาง ๆ ผูชอบโตแยง ผูไมเอื้อเฟอ การกลาวสอนนั้นทําไดยาก กรรม
ของผูวายากนั้น ชื่อวา โทวจัสสะ ภาวะแหงกรรมของผูวายากนั้น ชื่อวา
โทวจัสสตา. บุคคลผูลามกไมมีศรัทธาเปนตน เปนมิตรของบุคคลนั้นมีอยู
เพระเหตุนั้น บุคคลนั้น จึงชื่อวา ปาปมิตร ภาวะแหงปาปมิตรนั้น ชื่อวา
ปาปมิตตตา. พึงทราบโสวจัสสตา (ความเปนผูวางาย) และกัลยาณมิตร
โดยนัยตรงกันขามกับคําที่กลาวแลวนั่นแหละ.
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ความเปนผูฉลาดในอาบัติทั้งหลายที่ตรัสไวอยางนี้วา กองอาบัติ ๕ ก็มี
กองอาบัติ ๗ ก็มีดังนี้ ชือ่ วา อาปตติกุสลตา. ความเปนผูฉลาดในการออก
จากอาบัติเหลานั้น ชื่อวา อาปตติวุฏฐานกุสลตา.
ความเปนผูฉลาดในสมาบัติทั้งหลาย ชื่อวา สมาปตติกุสลตา.
นี้เปนชื่อของปญญาที่กําหนดอัปปนาของสมาบัติทั้งหลาย. ความเปนผูฉลาด
ในการออกจากสมาบัติทั้งหลาย ชื่อวา สมาปตติวุฏฐานกุสลตา.
ความเปนผูฉลาดในธาตุ ๑๘ อยาง ชื่อวา ธาตุกุสลตา. ความ
เปนผูฉลาดในการมนสิการธาตุเหลานั้นนั้นแหละ ชื่อวา มนสิการกุสลตา.
ความเปนผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาทมีองค ๑๒ ชื่อวา ปฏิจจสมุปปาทกุสลตา.
ความเปนผูฉลาดในฐานะนั้น ๆ ชื่อวา ฐานกุสลตา. เหตุ ตรัสเรียกวา
ฐานะ จริงอยู ผล ชื่อวา ยอมตั้งอยู เพราะอาศัยฐานะนั้นเปนไปแลว
เพราะฉะนั้น ตรัสเรียกเหตุวา ฐานะ. ความเปนผูฉลาดในอฐานะทั้งหลาย
ชื่อวา อฐานกุสลตา. ความเปนผูซื่อตรง ชื่อวา อาชชวะ. ความเปนผู
ออนโยน ชือ่ วา มัททวะ. ความเปนผูอดทนกลาวคือความอดกลั้น ชื่อวา
ขันติ. ความเปนผูยินดีราเริง ชื่อวา โสรัจจะ ความเปนผูมีวาจาออนหวาน
คือความบันเทิงใจและความออนโยน ชื่อวา สาขัลยะ. การปฏิสันถารดวย
ธรรมและอามิสทั้งหลายโดยไมใหมีโทษของตนกับผูอื่น ชื่อวา ปฏิสันถาร.
ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลายมีใจเปนที่ ๖ คือความเปนผู
ทําลายอินทรียสังวร ชื่อวา อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารตา. ความเปนผูไม
รูจักประมาณในโภชนะดวยอํานาจแหงการรับและการบริโภค ชื่อวา โภชเน
อมตฺตฺุตา. พึงทราบหมวด ๒ ในระหวาง ดวยสามารถการปฏิเสธคําที่
กลาวแลว. ความเปนแหงบุคคลผูหลงลืมสติ คือการอยูปราศจากสติ ชือ่ วา
มุฏฐสัจจะ. ความเปนผูไมรูสึกตัว ชือ่ วา อสัมปชัญญะ.

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 209

ธรรมที่ชื่อวา สติ เพราะระลึกได ชื่อวา ปญญา เพราะรูทั่ว.
พละกลาวคือการพิจารณาสิ่งที่ยังไมพิจารณา ชื่อวา ปฏิสังขานพละ เพราะ
อรรถวาไมหวั่นไหว. พละที่เกิดขึ้นแกผูเจริญโพชฌงค ๗ โดยวิริยะเปน
ประธาน ชื่อวา ภาวนาพละ. ธรรมทีช่ ื่อวา สมถะ เพราะยังธรรมอันเปน
ขาศึกใหสงบ. ชื่อวา วิปสสนา เพราะเห็นโดยอาการตาง ๆ ดวยอํานาจ
แหงความไมเที่ยงเปนตน. สมถะนั่นแหละชื่อวา สมถนิมิต ดวยสามารถ
แหงนิมิตแหงสมถะแรกที่พระโยคาวจรถือเอาอาการนั้นแลวใหเปนไปอีก. แม
ในปคคาหนิมิต ก็นัยนี้เหมือนกัน.
ธรรมที่ชื่อวา ปคคาหะ เพราะประคองสัมปยุตตธรรมไว. ชื่อวา
อวิกเขปะ เพราะไมซัดสาย. ความวิบัติแหงศีลคือความไมสํารวมอันยังศีลให
พินาศ ชื่อวา สีลวิบัติ. ความวิบัติแหงทิฏฐิ คือ มิจฉาทิฏฐิอันยังสัมมาทิฏฐิ
ใหพินาศ ชือ่ วา ทิฏฐิวบิ ัติ การถึงพรอมดวยศีล ชื่อวา สีลสัมปทา
เพราะยังความยินดีราเริงใหถึงพรอมดวยศีล คือใหบริบูรณดวยศีลนั่นแหละ.
ญาณอันบริบูรณดวยทิฏฐิ เปนการถึงพรอมดวยทิฏฐิ ชื่อวา ทิฏฐิสัมปทา.
ความหมดจดแหงศีล กลาวคือศีลที่ถึงความเปนวิสุทธิ ชือ่ วา สีลวิสทุ ธิ.
ชื่อวา ทิฏฐิวสิ ุทธิ เพราะสามารถเพื่อบรรลุวิสุทธิคือพระนิพพาน เปนการ
หมดจดแหงทิฏฐิกลาวคือการเห็น. ขอวา ทิฏิวิสุทฺธิ โข ปน และ ยถา
ทิฏิสฺส จ ปธาน ไดแก ทิฏฐิวิสุทธิกลาวคือกัมมัสสกตาญาณเปนตน
และความเพียรอันสัมปยุตดวยทิฏฐิวิสุทธิ นั้นนั่นแหละของบุคคลผูมีความเห็น
ถูกตอง มีความเห็นอันเหมาะสม มีความเห็นอันดี.
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ความสังเวชกลาวคือความกลัวอันเกิดขึ้น เพราะอาศัยชาติเปนตน
ชื่อวา สังเวคะ. เหตุมชี าติเปนตน อันยังความสลดใจใหเกิดขึ้น ชื่อวา
สังเวชนิยฐาน. ความเพียรอันเปนอุบายของผูมีใจสลดอันเกิดขึ้นแลวอยางนี้
ชื่อวา ความเพียร โดยแยบคายของบุคคลผูมีใจสลดแลว. ความเปนผูไม
สันโดษในการบําเพ็ญกุศลธรรม ชื่อวา ความไมยินดีในกุศลธรรม. ความไม
ถอยกลับ และไมทอถอยในความเพียรที่ยังไมบรรลุพระอรหัต ชื่อวา ธรรม
ที่ไมทําใหทอถอยในความเพียร. ชื่อวา วิชชา เพราะรูแจง. ชือ่ วา วิมุตติ
เพราะหลุดพน. ญาณในอริยมรรคอันกระทําความสิ้นกิเลส ชื่อวา ขเย าณ
(ญาณในความสิ้นกิเลส). ญาณในอริยผลอันเกิดขึ้นในที่สุดแหงการไมเกิดขึ้น
แหงกิเลสอันมรรคนั้น ๆ พึงฆา เปนญาณไมเกิดขึ้นดวยอํานาจปฏิสนธิ ชื่อวา
อนุปฺปาเท าณ ( ญาณในความไมเกิดขึ้น).
จบอรรถกถามาติกานุบุพบทเพียงนี้
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จิตตุปปาทกัณฑ

กุศลธรรม
กามาวจรมหากุศลจิต ๘

จิตดวงที่ ๑
ปทภาชนีย
[๑๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปน
อารมณ หรือ มีเสียงเปนอารมณ มีกลิ่นเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มี
โผฏฐัพพะเปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น
ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปติ สุข
เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย
มนินทรีย โสมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ
หิริพละ โอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ
(สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ) กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา
กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา
จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติสัมปชัญญะ สมถะ วิปสสนา
ปคคาหะ อวิกเขปะ. มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด
มีอยูในสมัยนั้น.
๑

๒

สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
๑. เกิดรวมกับโสมนัสเวทนา ๒. ประกอบดวยปญญา
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อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ

อธิบายบทภาชนียกามาวจรกุศล
บัดนี้ เพื่อแสดงธรรมทั้งหลายที่ทรงรวบรวมไวดวยมาติกา (แมบท)
ตามที่ทรงตั้งไวโดยชนิดตาง ๆ จึงเริ่มบทภาชนีย นี้วา กตเม ธมฺมา กุสลา
(ธรรมเปนกุศล เปนไฉน) เปนตน.
ในบทภาชนียนั้น กามาวจรกุศล นี้ใด ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
ไวครั้งแรกวา กามาวจรกุศลจิตเกิดขึ้นในสมัยใด ดังนี้ ในนิเทศแหงกามาวจรกุศลนั้น มีมหาวาระ ๓ คือ
ธัมมววัฏฐานวาระ (วาระวาดวยการกําหนดธรรม)
สังคหวาระ (วาระวาดวยการรวบรวม)
สุญญตวาระ (วาระวาดวยความวาง).
บรรดาวาระทั้ง ๓ เหลานั้น ธัมมววัฏฐานวาระ ทรงตั้งไว ๒ อยาง
ดวยอํานาจแหงอุทเทสวารและนิทเทสวาร บรรดาอุทเทสวารและนิทเทสวาร
ทั้ง ๒ นั้น อุทเทสวารมี ๔ ปริจเฉท (ตอน) คือ ปุจฉา สมยนิทเทส
ธัมมนิทเทส อัปปนา. บรรดาอุทเทสวาร ๔ ปริจเฉทนั้น ปริเฉทวา กตเม
ธมฺม กุสลา นี้ ชื่อวา ปุจฉา ปริเฉทวา ยสฺมึ สมเย กามาวจร
กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ ฯเปฯ ตสฺมึ สมเย (กามาวจรกุศลจิต
เกิดขึ้นในสมัยใด ฯลฯ ในสมัยนั้น ) นี้ ชื่อวา สมยนิทเทส (แสดงเวลา)
ปริเฉทวา ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกเฺ ขโป โหติ (ผัสสะยอมมี ฯลฯ
ความไมฟุงซานยอมมี) นี้ ชื่อวา ธัมมนิทเทส (แสดงธรรม) ปริเฉทวา
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ก็หรือวา อรูปธรรมทั้งหลายที่อิงอาศัยกันเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
ก็หรือวา อรูปธรรมทั้งหลายที่อิงอาศัยกันเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
ธรรมเหลานั้นเปนกุศล นี้ ชื่อวา อัปปนา (ฌาน).

วาดวยคําปุจฉา ๕
ปริเฉทวาดวยคําถามที่หนึ่งของอุทเทสวาร ตั้งไว ๔ ปริจเฉทอยางนี้
ดังนี้
บรรดาปริจเฉทวาดวยถามนั้น ปริจเฉทวา กุศลธรรมเปนไฉน นี้
ชื่อวา กเถตุกัมยตาปุจฉา. แทจริง คําถามมี ๕ อยาง คือ
อทิฏฐโชตนาปุจฉา (ถามเพื่อใหเขาใจสิ่งที่ไมรู)
ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา (ถามเทียบเคียงกับสิ่งที่รูแลว)
วิมติเฉทนาปุจฉา (ถามเพื่อตัดความสงสัย)
อนุมติปุจฉา (ถามเพื่อความเห็นชอบ)
กเถตุกัมยตาปุจฉา (ถามเพื่อประสงคจะตอบเอง)
คําถามเหลานั้น มีความแตกตางกันดังนี้
อทิฏฐโชตนาปุจฉาเปนไฉน ?
โดยปกติ ลักษณะปญหาใดที่ตนไมรู ไมเห็น ไมไดพิจารณา
ไมไตรตรอง ไมแจมแจง ยังไมชัดเจนบุคคลยอมถามปญหาแหงลักษณะนั้น
เพื่อความรู เพื่อเห็น เพื่อพิจารณา เพื่อไตรตรอง เพื่อแจมแจง เพื่อให
ชัดเจน นี้ ชื่อวา อทิฏฐโชตนาปุจฉา.
ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา เปนไฉน ?
โดยปกติ ลักษณะปญหาใด ที่รแู ลว เห็นแลว พิจารณาแลว
ไตรตรองแลว แจมแจงไวใหชัดเจนแลว บุคคลยอมถามปญหา เพื่อเทียบเคียง
กับบัณฑิตเหลาอื่น นี้ ชื่อวา ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา.
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วิมติเฉทนาปุจฉา เปนไฉน ?
โดยปกติ คนที่แลนไปสูความสงสัยเคลือบแคลงใจ เกิดความเห็น ๒
แงวา อยางนี้หรือหนอ มิใชหรือหนอ อะไรหนอ อยางไรหนอ เขายอม
ถามปญหา เพื่อตองการตัด ความสงสัย นี้ ชื่อวา วิมติเฉทนาปุจฉา.
อนุมติปุจฉา เปนไฉน ?
พระผูมีพระภาคเจา ยอมตรัสถามปญหา เพื่อความเห็นชอบของภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอยอมสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
รูปเที่ยงหรือไมเที่ยงไร ? ไมเที่ยงพระเจาขา ก็สงิ่ ใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข
หรือเปนสุขเลา ? เปนทุกขพระเจาขา ก็สิ่งใดไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวน
ไปเปนธรรมดา ควรหรือหนอเพื่อพิจารณาเห็นสิ่งนั้นวา นั้นเปนของเรา
เราเปนนั่น นั่นอัตตาของเรา ? ขอนั้นไมควรเลยพระเจาขา นี้ ชื่อวา อนุมติปุจฉา.
กเถตุกมั ยตาปุจฉา เปนไฉน ?
พระผูมีพระภาคเจา ยอมตรัสถามปญหา เพื่อประสงคตรัสแกภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ ก็สติปฏฐาน ๔ เหลานี้
เปนไฉน ? นี้ ชื่อวา กเถตุกัมยตาปุจฉา.
บรรดาคําปุจฉา ๕ เหลานั้น คําถาม ๓ เบื้องตนไมมีแกพระพุทธเจา
ทั้งหลาย เพราะเหตุไร. เพราะธรรมอะไร ๆ ทีป่ จจัยปรุงแตงแลวในกาลทั้ง ๓
หรือพนจากกาล เปนอสังขตะอันพระพุทธเจาทั้งหลายไมทรงเห็นแลว ไม
โชติชวงแลว ไมพิจารณา ไมไตรตรอง ไมแจมแจง ไมชัดเจนแลว มิไดมี
เพราะเหตุนั้น อทิฏฐโชตนาปุจฉา จึงไมมีแกพระพุทธเจาทั้งหลาย ก็ธรรมชาติ
ใดอันพระผูมีพระภาคเจา ทรงแทงตลอดแลวดวยพระญาณของพระองค กิจที่
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จะตองเทียบเคียงของธรรมชาตินั้นกับผูอื่นจะเปนสมณะหรือพราหมณ หรือ
เทวดา หรือมาร หรือพรหมยอมไมมี เพราะเหตุนั้น ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา
ของพระผูมีพระภาคเจาจึงไมมี ก็เพราะพระผูมีพระภาคเจา ไมมีความสงสัย
ทรงขามพันวิจิกิจฉาแลว มีความสงสัยอันขจัดไดแลวในธรรมทั้งปวง ฉะนั้น
วิมติเฉทนาปุจฉาของพระองคจึงไมมี. แตวา ปุจฉา ๒ นอกจากนี้ มีอยูแก
พระผูมีพระภาคเจา ในปุจฉา ๒ เหลานั้น พึงทราบ กตเม ธมฺมา กุสลา
ดังนี้วาเปนกเถตุกัมยตาปุจฉา ตอไป
บรรดาบทเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจา ยอมตรัสถามในธรรมที่ทรง
ยกขึ้นแสดงดวยบทวา กตเม ดังนี้ เพราะวา ดวยคําสักวา ธมฺมา กุสลา
ดังนี้ ใคร ๆ ก็ไมอาจเพื่อจะรูไดวา กระทําอะไรแลว หรือวา ยอมกระทํา
อะไร แตเมื่อตรัสคําวา กตเม แลว ความที่ธรรมอันพระองคพึงยกขึ้นแสดง
เหลานั้นมาถามแลว ก็ยอมปรากฏ ดวยเหตุนั้น จึงกลาววา พระผูมีพระภาคเจา
ยอมตรัสถามในธรรมทีท่ รงยกขึ้นแสดงดวยบทวา กตเม ยอมทรงแสดงธรรม
ที่ตรัสถามดวยคําถามสองบทวา ธมฺมา กุสลา ดังนี้ เนื้อความแหงธรรม
เหลานั้น ประกาศไวแลวแล.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร ในที่นี้ ไมตรัสคําวา กุสลา ธมฺมา เหมือน
มาติกา แตตรัสทําตามลําดับแหงบทวา ธมฺมา กุสลา ตอบวา เพื่อแสดง
เทศนาธรรมทั้งหลายโดยประเภทแลวแสดงธรรมมีชนิดตาง ๆ เพราะวา ใน
อภิธรรมนี้ พึงแสดงลวน ๆ อภิธรรมเหลานั้นมีประเภทมิใชนอยมีชนิดตางๆ
มีกุศลเปนตน เพราะฉะนั้น ในอภิธรรมนี้ พึงแสดงธรรมทั้งหลายเทานั้น
เทศนานี้ ไมใชแสดงโดยโวหาร แตธรรมเหลานั้นพึงแสดงประเภทตาง ๆ
มิใชนอย มิใชแสดงเพียงสักแตธรรม เพราะเทศนาโดยประเภทตาง ๆ ยอม
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นํามาซึ่งญาณในการแยกกลุมกอนและญาณในปฏิสัมภิทา. พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจา ครั้น ทรงแสดงเทศนาแหงธรรมทั้งหลายโดยประเภทวา กุสลา
ธมฺมา ดังนี้แลว บัดนี้ เพื่อทรงแสดงธรรมเหลาใด ก็พึงแสดงธรรมเหลานั้น
โดยประเภทนั้น ๆ จึงทรงกระทําลําดับบทนี้วา กตเม ธมฺมา กุสลา
ดวยวาเมื่อประเภทธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงแลว ประเภทธรรมที่สัตวเห็นอยู
ยอมถูกตอง และพึงรูไดงาย.
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต
ตอไป

วาดวยสมยศัพท
สมเย นิทฺทิสิ จิตฺต
จิตฺเตน สมย มุนิ
นิยเมตฺวาน ทีเปตุ
ธมฺเม ตตฺถ ปเภทโต
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนมุนี ทรง
แสดงจิตในสมัยเพื่อกําหนดสมัยดวยจิตแลว
แสดงธรรมทั้งหลาย โดยประเภทในสมัย
นั้น.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงวา ในสมัยใด กามาวจรกุศลจิตเปนตน ก็ทรงแสดงจิตในสมัย เพราะเหตุไร เพราะทรงกําหนดสมัย
อยางนี้วา ตสฺมึ สมเย ในกาลเปนที่สุดดวยจิตที่กําหนดสมัยนั้น ลําดับนั้นเพื่อ
ใหตรัสรูธรรมทั้งหลายมีผัสสะและเวทนาเปนตน ซึ่งเปนประเภทที่ตรัสรูตามได
ยาก ดวยสามารถแหงฆนะโดยสิ้น สมูหะ กิจ อารมณเหลานั้นในสมัยที่
ทรงกําหนดจิตนั้นอยางนี้วา แมเมื่อมีสมัยตางกัน ถาสมัยใดมีจิต สมัยนั้น
นั้นแหละ ผัสสะก็มี เวทนาก็มี.
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บัดนี้ พึงทราบการพรรณนาตามบทในคําวินิจฉัยวา ยสฺมึ สมเย
เปนตนนี้ ตอไป.
บทวา ยสฺมึ เปนอรรถแสดงถึงสัตตมีวิภัตติโดยไมแนนอน.
บทวา สมเย เปนคําแสดงถึงสมัยที่แสดงไวโดยไมกําหนด. สมัยทรง
แสดงโดยไมกําหนดไวดวยคํามีประมาณเทานี้. ในคําวา สมัยนั้น สมยศัพท
ทานใชในอรรถวา พรอมเพรียง ในขณะ ในกาล ในการประชุม
ในเหตุ ในทิฏฐิ การไดเฉพาะ การละ การแทงตลอด.
จริงอยางนั้น สมยศัพทนั้น ใชในความหมายวา ความพรอมเพรียง
ดังในประโยคมีอาทิอยางนี้วา ถากระไรแมวันพรุงนี้ พวกเราใครครวญ
กาลและความพรอมเพรียงกันแลวพึงเขาไปหา. ใชในความหมายวา ขณะ
ดังประโยคมีอานะวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขณะ (โอกาส) และสมัยในการอยู
ประพฤติพรหมจรรยมีประการเดียวแล. ใชในความหมายถึงกาล (เวลา) ดัง
ในประโยคมีอาทิวา ฤดูรอนเปนเวลาเรารอน. ใชในความหมายวา ประชุม
ดังในประโยคมีอาทิวา การประชุมใหญ มีในปาใหญ. ใชในความหมายวา
เหตุ ดังในประโยคมีอาทิวา ดูกอนภัททาลิ แมเหตุที่เธอตองแทงตลอดวา
พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูที่พระนครสาวัตถีแล แมพระผูมีพระภาคเจา
ก็จักทรงทราบเราวา ภิกษุชื่อภัททาลิไมทําใหบริบูรณ ในสิกขา ในศาสนา
ของพระศาสดาดังนี้ ดูกอ นภัททาลิ เหตุแมนี้แล เธอก็ไมแทงตลอดแลว.
ใชในความหมายวา ทิฏฐิ ดังในประโยคมีอาทิวา ก็ครั้งนั้นแล ปริพาชกชื่อ
อุคคาหมานะ เปนบุตรของนางสมณมุณฑิกา อาศัยอยูในอารามของพระนาง
มัลลิกาเทวี อันมีศาลาหลังเดียว แวดลอมดวยแถวตนมะพลับ เปนที่ประชุม
แสดงลัทธิ. ใชในความหมายวา การไดเฉพาะ ดังในประโยคมีอาทิวา
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นักปราชญ ทานเรียกวา บัณฑิต
เพราะการไดเฉพาะซึ่งประโยชนในภพนี้
และประโยชนในภพหนา.
ใชในความหมายวา ละ ดังในประโยคมีอาทิวา ภิกษุไดกระทําที่สุดแหง
ทุกขไดแลว เพราะละมานะโดยชอบ. ใชในความหมายวา การแทงตลอด
ดังในประโยคมีอาทิวา สภาพแหงทุกขมีอรรถวาบีบคั้น มีอรรถวาปรุงแตง
มีอรรถวาทําใหเดือดรอน มีอรรถวาแปรปรวน มีอรรถวาควรแทงตลอด
ในสมยศัพทมีอรรถเปนอเนก ดวยประการฉะนี้.
สมวาโย ขโร กาโล
สมูโห เหตุเยว จ
เอเต ปฺจาป วิฺเยฺยา สมยา อิธ วิฺุนา
สมยศัพทในอธิการนี้ พึงทราบวามี
เพียง ๕ คือ ความพรอมเพรียง ๑ ขณะ ๑
กาล ๑ ประชุม ๑ เหตุ ๑.
แทจริงในบรรดาสมยศัพท ๙ อยางเหลานั้น ในอธิการวาดวยกุศลนี้
วา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล ดังนี้ บัณฑิตพึงทราบสมยศัพท ๕
มีความพรอมเพรียงเปนตนตอไป.
บรรดาสมยศัพทเหลานั้น ความ
พรอมเพรียงแหงปจจัยพึงทราบวาความ
พรอมเพรียง สวนสมยศัพทอันเปนอรรถ
ขอที่ ๙ (การแทงตลอด) พึงทราบวาเปน
ขณะหนึ่ง อีกอยางหนึ่ง จักรแมทั้ง ๔ ก็
พึงทราบวาเปนขณะ.
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จริงอยู ความพรอมเพรียงแหงปจจัยทั้งหลายที่ดํารงอยูดวยความเปน
เหตุ อันยังผลทั่วไปใหสําเร็จนั้น บัณฑิตพึงทราบวาเปนความพรอมเพรียงใน
ที่นี้. สวนสมยศัพทมีอรรถที่ ๙ ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ขณะและสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรยมีประการเดียวแล ดังนี้
พึงทราบวาเปนขณะหนึ่ง. อีกอยางหนึ่ง จักร (การถึงพรอม) ๔ คือ
ปฏิรูปเทสวาโส (การอยูใ นประเทศที่สมควร)
สปฺปุริสูปนิสฺสโย (การคบสัตบุรุษ)
อตฺตสมฺมาปณิธิ (การตั้งตนไวชอบ)
ปุพเฺ พกตปฺุตา (ความเปนผูมีบุญทําไวกอน)
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในบาลีนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักร ๔ ประการนี้
เปนเครื่องดําเนินไปของเทวดาและมนุษยทั้งหลายผูประกอบแลว ดังนี้ พึง
ทราบวา เปนขณะ ดวยอรรถวาเปนโอกาสรวมจักร ๔ เหลานั้นเปนอัน
เดียวกัน. ดวยวา จักร ๔ เหลานั้นเปนโอกาสในการยังกุศลใหเกิดขึ้น. ครั้น
ทราบสมยศัพท คือ ความพรอมเพรียง และขณะอยางนี้แลว บัณฑิตพึงทราบ
คําชี้แจงในสมยศัพททั้งหลายมีกาลเปนตนเหลานี้ ตอไป.
บัญญัติ ชื่อวา กาล เพราะอาศัยธรรม
นั้น ๆ ก็กาลนั้น เปนเพียงโวหาร (มิใช
ปรมัตถ) กองแหงธรรมมีผสั สะเปนตน พึง
ทราบวาเปนการพรอมเพรียง (สมูหะ).
บัญญัติ ชื่อวา กาล เพราะอาศัยธรรมนั้น ๆ อยางนี้ คือ
เพราะอาศัยธรรมทั้งหลายโดยนัยเปนตนวา จิตฺตกาโล (กาลแหงจิต
รูปกาโล (กาลแหงรูป) หรือเพราะอาศัยการประพฤติธรรมโดยนัยเปนตนวา
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อตีตธรรม อนาคตธรรม หรือเพราะอาศัยลําดับแหงธรรมโดยนัยเปนตนวา
กาลนี้เปนกาลแหงพืช กาลนี้เปนกาลแหงหนอ หรือเพราะอาศัยลักษะแหง
ธรรมโดยนัยเปนตนวา นี้เปนกาลเกิด นี้เปนกาลแก หรือเพราะอาศัยกิจแหง
ธรรมโดยนัยเปนตนวา กาลเปนที่เสวยอารมณ กาลเปนที่จําอารมณ หรือ
เพราะอาศัยกิจที่สัตวตองทําโดยนัยเปนตนวา นี้เปนกาลอาบน้ํา เปนกาลดื่มน้ํา
หรือเพราะอาศัยอิริยาบถโดยนัยเปนตนวา กาลที่เดิน กาลที่ยนื หรือเพราะ
อาศัยการหมุนเวียนของดวงจันทรและดวงอาทิตยโดยนัยเปนตนวา กาล (เวลา)
เชา เย็น กลางวัน กลางคืน หรือเพราะอาศัยการประชุมแหงกาล กลาวคือ
กลางวันและกลางคืนเปนตน โดยนัย ครึ่งเดือน หนึ่งเดือนเปนตน. ก็กาลนัน้
บัณฑิตพึงทราบวา เปนเพียงบัญญัติเทานั้น เพราะไมมีสภาวะ (ภาวะของตน).
สวนหมวดแหงธรรมทั้งหลายมีผัสสะและเวทนาเปนตนนั้น ทานชี้แจง
ไววา เปนการประชุม (สมูหะ) ในอธิการนี้. ครัน้ ทราบสมัยที่ใชคําวา กาล
และประชุมอยางนี้แลว พึงทราบสมยศัพทที่ใชในความหมายวา เหตุ ตอไป.
เหตูติ ปจฺจโย เจตฺถ ตสฺส ทฺวารวเสน วา
อเนกภาโวป วิเฺ ยฺโย ปจฺจยาน วเสน วา
ก็ในสมยศัพทนี้ ปจจัย ชื่อวา เหตุ
บัณฑิตพึงทราบความที่เหตุนั้น มีมากอยาง
แมดวยทวารหรือดวยปจจัยทั้งหลาย
จริงอยู ในอธิการนี้ ปจจัยนั่นเอง ชื่อวา เหตุ บัณฑิตพึงทราบความ
ที่เหตุนั้นมีมากอยางดวยสามารถแหงทวาร หรือปจจัยทั้งหลาย. พึงทราบ
อยางไร ? จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาตรัสปจจัย ๔ มีจักขุ รูป อาโลกะ
มนสิการเปนตน แหงจักขุวิญญาณเปนตนที่เกิดขึ้นในจักขุทวารเปนตน และ
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ตรัสปจจัย ๒๔ ในมหาปกรณ โดยนัยมีอาทิวา เหตุปจฺจโย ดังนี้. บรรดา
ปจจัยเหลานั้นยกเวนวิปากปจจัย ปจฉาชาตปจจัย แลวที่เหลือเปนปจจัยแก
กุศลธรรมทัง้ หลายทั้งนั้น. แตในอธิการนี้ ทานประสงคเอาธรรมเหลานั้นแม
ทั้งหมดเปนเหตุ บัณฑิตพึงทราบความที่เหตุนั้นเปนปจจัยมากอยาง ดวย
สามารถแหงทวารนี้ หรือดวยสามารถแหงปจจัยอยางนี้ อรรถทั้ง ๕ มีความ
พรอมเพรียงเปนตนเหลานั้น พึงทราบวาทานกําหนดดวยสมยศัพทในอธิการนี้
ดวยประการฉะนี้.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร บรรดาอรรถเหลานี้ ทานไมกําหนดเอาอรรถ
อยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว แตกําหนดเอาทั้งหมด.
ตอบวา เพราะการแสดงอรรถทีแ่ ตกตางกันนั้น ๆ ดวยสมยศัพทนั้น ๆ
มีอยู.
จริงอยู บรรดาสมยศัพทเหลานั้น สมยศัพทกลาวคือความพรอมเพรียง
ยอมแสดงถึงความเปนไปโดยเหตุมิใชนอย ดวยสมยศัพทอันนั้น ยอมมีการ
ปฏิเสธลัทธิที่มีเหตุเดียว. ก็ธรรมดาวาความพรอมเพรียงยอมมุงถึงสิ่งที่อาศัย
กันและกันในการยังผลทั่วไปใหสําเร็จ เพราะฉะนั้น ทานจึงแสดงอรรถแมนี้วา
ชื่อวา ผูสรางคนเดียวยอมไมม.ี ก็โดยสภาวะ เมื่อผูสรางมีอยู ก็ไมควร
เพงถึงเหตุอื่น ดวยลักษณะอยางนี้ จะเปนการปฏิเสธคําที่มีอาทิวา สุขและทุกข
อันตนทําเอง โดยแสดงถึงความไมมีผูกระทําคนใดคนหนึ่งนั้น.
ในคําที่กลาวที่แลวนั้น หากจะมีคําทวงวา คําใดที่กลาวแลวยอมแสดง
ความเปนไปโดยเหตุมิใชนอย คํานั้นก็ไมถูกซิ เพราะเหตุไร. เพราะสิ่งที่ไมเปน
เหตุ ไมมีในความพรอมเพรียงกัน แมในความพรอมเพรียงก็เปนเหตุไมได
จริงอยู เมื่อคนตาบอดคนหนึ่งไมอาจเห็น คนตาบอดตั้งรอยก็ยอมไมเห็น.
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ตอบวา ที่วาไมถูก หาควรไม เพราะความที่เหตุยังผลทั่วไปใหสําเร็จ
ไดตั้งอยูแลว ชื่อวา ความพรอมเพรียง หาใชเหตุสักวาการประชุมแหง
เหตุมิใชนอยไม. ก็ผลทัว่ ไป ชื่อวาการเห็นของบุคคลผูตาบอดทั้งหลายหา
มีไม. เพราะเหตุไร เพราะแมเมื่อคนตาบอดตั้งรอยมีอยู ผลโดยทั่วไปก็ไมมี
ก็ผลอันทั่วไปนั้น ของจักขุเปนตนมี เพราะความที่ธรรมมีจักษุวิญญาณเหลานั้น
มีอยู.
อีกอยางหนึ่ง ความไมมีเหตุทั้งหลายในความไมพรอมเพรียงเปนเหตุ
ในความพรอมเพรียงสําเร็จได ขอนี้พึงทราบวา เพราะความไมมีผลในความ
ไมพรอมเพรียง แตมีผลในความพรอมเพรียง เพราะวา เมื่อจักษุเปนตน
บกพรอง จักษุวิญาณก็มีไมได และเมื่อจักขุเปนตนไมบกพรอง จักขุวิญญาณ
จึงสําเร็จประจักษแกสัตวโลก นี้เปนการแสดงอรรถดวยสมยศัพท คือความ
พรอมเพรียงกอน.
สวนขณะที่ ๙ เวนอขณะทั้ง ๘ ทานเรียกวา ขณะเพราะอรรถวาเปน
โอกาส กลาวคือจักร ๔ มีการอยูในประเทศอันสมควรเปนตน ขณะนั้น เวน
ความพรอมเพรียงแหงขณะ คือ ความเปนมนุษย การเสด็จอุบัติขึ้นแหง
พระพุทธเจา การฟงพระสัทธรรม และมีสัมมาทิฏฐิเปนตนเสียก็มีไมได และ
ความเปนมนุษยเปนตน เปนภาวะที่ไดโดยยาก โดยการอุปมาดวยเตาตาบอด
เปนตน กุศลอันเปนอุปการะแกโลกุตรธรรมทั้งหลาย อันประกอบดวยขณะ
อันแสนจะไดยากแท เพราะความที่ขณะเปนของหาไดโดยยาก ดังพรรณนา
มาฉะนี้.
บรรดาสมยศัพทตามที่กลาวแลว สมยศัพทกลาวคือขณะยอมสองถึง
ความเปนของไดโดยยาก เพราะเปนการเกิดขึ้นแหงกุศล วาโดยฐานะที่แสดง
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อยูอยางนี้ ยอมเปนอันทานปฏิเสธการอยูดวยความประมาทของชนผูไดขณะ
แลว ทําขณะใหเปนโมฆะ เพราะการไมยังกุศลนั้นอันประกอบดวยขณะให
เกิดขึ้น อรรถนี้ทานอธิบายไวดวยสมยศัพท กลาวคือ ขณะ.
ก็ธรรมดาวา การเปนของกุศลจิตนี้ นั้นเปนของนอยยิ่งนัก ก็การที่
กุศลจิตนั้นเปนของนอยยิ่งนักนั้น พึงทราบดวยสามารถแหงอรรถกถาพระสูตร
นี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหมือนอยางวา ความเร็วของดวงจันทรและดวงอาทิทย เร็วกวาความเร็วของบุรุษ เทวดาผูไปขางหนาของพระจันทรและ
พระอาทิตย เรียกวาพระจันทรและพระอาทิตย อายุสังขารทั้งหลายยอมสิ้นไป
เร็วกวานั้น. จริงอยู สูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสกาลเล็กนอยของรูปชีวิตินทรียกอ น รูปที่เกิดขึ้นเฉพาะแลวยังตั้งอยูเพียงใด จิต ๑๖ ดวงเกิดขึ้น
แลวดับเพียงนั้น แมการอุปมาดวยขอที่จิตเหลานั้นเปนของเล็กนอยโดยกาล
ยอมไมมีดวยประการฉะนี้ ดวยเหตุนั้นแหละ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตนี้เปนไปรวดเร็ว แมการเปรียบก็กระทําไมไดงายดังนี้.
บรรดาสมยศัพทเหลานั้น สมยศัพทกลาวคือ กาลยอมแสดงถึงความเล็กนอย
ยิ่งของกาลที่เปนไปในกุศลจิตดวยประการฉะนี้ วาดวยฐานะที่ทรงแสดงอยู
อยางนี้ เปนโอวาทที่ทรงประทานไววา จิตนี้แทงตลอดไดยากเหมือนการ
รอยแกวมุกดาโดยแสงสวางแหงฟาแลบ เพราะความที่จิตมีเวลาเปน
ไปนอยยิ่ง เพราฉะนั้น พวกเธอพึงทําความอุตสาหะใหมาก และความเอื้อเฟอ
ใหมาก ในการแทงตลอดจิตนี้ ดังนี้. เนื้อความนี้แสดงสมยศัพทคือกาล.
สวนสมยศัพท กลาวคือการประชุม ยอมแสดงความเกิดขึ้นพรอมกัน
แหงธรรมแมมิใชนอย จริงอยู กองแหงธรรมมีผัสสะเปนตน ทานกลาววา
การประชุม ดังนี้ อนึ่ง จิตเมื่อเกิดขึ้นยอมเกิดในกองแหงธรรมนั้นพรอม
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กับธรรมเหลานั้น เพราะฉะนั้น ทานจึงแสดงความเกิดขึ้นพรอมกันแหงธรรมทั้งหลาย
มิใชนอย โดยฐานะที่แสดงอยูอยางนี่ เปนอันวาแสดงการปฏิเสธความเกิดขึ้น
แหงธรรมอยางเดียวนั่นเอง. เนื้อความนี้แสดงสมยศัพทกลาว คือ การประชุม.
สวนสมยศัพทกลาวคือเหตุ ยอมแสดงความเปนไปอันประกอบดวย
ธรรมอื่น. จริงอยู บทวา ยสฺมึ สมเย มีอธิบายวา เมื่อเหตุอยางใดมี
กุศลก็ยอมเกิดขึ้น ดังนี้ เพราะฉะนั้น จึงแสดงความที่ธรรมมีการเปนไปโดย
อาศัยเหตุอื่น เพราะมีเหตุเปนไป ดวยฐานะที่แสดงอยูอยางนี้ จึงเปนอัน
ปฏิเสธความสําคัญผิดวา ธรรมทั้งหลายเปนไปในอํานาจของตนได. เนื้อความ
นี้แสดงความเปนไปไดดวยสมยศัพทกลาวคือเหตุ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยสฺมึ สมเย อธิบายวา ในกาลใด
ดวยอํานาจแหงสมยศัพท กลาวคือ กาล. พึงทราบเนื้อความแหงสมยศัพท
คือ การประชุมในบทวา ยสฺมึ สมูเห นี้ ไดแก บรรดาสมยศัพททั้งหลาย
คือ ขณะความพรอมเพรียง และเหตุ มีอยู คือ เมื่อมีขณะใด มีความพรอมเพรียง
ใด มีเหตุใด กามาวจรกุศลจิต ยอมเกิดขึ้น เมื่อกามาวจรกุศลจิตนั้นนั่นแหละ
มีอยู ธรรมทั้งหลายแมมีผัสสะเปนตนก็เกิดขึ้น ดังนี้ เพราะสมยศัพทกลาวคือ
กาล และการประชุมเปนอธิกรณะ (เปนอาธารสัตตมีวิภัตติ ใหแปลวา ใน).
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วุตฺตธมฺมาน นี้ เปนสัตวมีวิภัตติดวย
สามารถแหงอธิกรณะ อธิบายวา ภาวะในธรรมเหลานั้น พึงกําหนดดวยภาวะ
แหงสมยศัพท กลาวคือขณะ ความพรอมเพรียง และเหตุ เพราะฉะนั้น ในคําวา
วุตฺตธมฺมาน นี้ จึงเปนสัตตมีวิภัตติ ดวยสามรถการกําหนดภาวะดวยภาวะ
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อธิบายคําวากามาวจร
บทวา กามาวจร ไดแก จิตทีน่ ับเนื่องในกามาวจรธรรมทั้งหลาย
ที่ตรัสไวโดยนัยเปนตนวา ธรรมเปนกามาวจร เปนไฉน ? คือ เบื้องต่ํามี
อเวจีนรกเปนที่สุด เบื้องบนมีสวรรคชั้นปรนิมมิตวสวัตดีเปนที่สุด.
ในกามาวจรนั้น มีวจนัตถะ (ความหมายของถอยคํา) ดังตอไปนี้
วาโดยอุทาน กามมี ๒ คือ วัตถุกาม และกิเลสกาม. บรรดากาม
ทั้ง ๒ นั้น วาโดยอรรถ กิเลสกามไดแกฉันทราคะ วัตถุกามไดแกวัฏฏะอันเปน
ไปในภูมิ ๓ อนึ่ง กิเลสกามชื่อวา กาม เพราะอรรถวา ยอมใคร วัตถุกาม
ชื่อวา กาม เพราะอรรถวา วัตถุอันเขาใคร. ก็กามทั้ง ๒ อยางนั้น ยอม
ทองเที่ยวไปในประเทศใดดวยสามารถแหงความเปนไป ประเทศนั้นมี ๑๑ คือ
อบายภูมิ ๔ มนุษยภูมิ ๑ เทวโลก ๖ ชั้น. กามยอมทองเที่ยวไปในที่นี้
เพราะฉะนั้น ที่นี้จึงชื่อวา กามาวจร ดุจการทองเที่ยวไปกับพวกเกวียน.
เหมือนอยางวา พอคาเกวียน ยอมทองเที่ยวไปในประเทศใด ประเทศนั้น
ทานเรียกวา บุรุษผูเที่ยวไปกับพอคาเกวียน ถึงจะมีสัตว ๒ เทา ๔ เทา
เหลาอื่นทองเที่ยวไปดวย แมมีอยู ทานก็กําหนดเฉพาะชนผูเที่ยวไปเหลานั้น
ฉันใด ประเทศนี้ ทานก็เรียกวา กามาวจรเทานั้น เพราะแมเมื่อรูปาวจร
เปนตนเหลาอื่นทองเที่ยวไปในประเทศนั้น ทานก็กําหนดเอาเฉพาะกามาวจร
เหลานี้เทานั้น ฉันนั้น. กามนี้ทานเรียกวา กามเทานั้น เพราะลบบทหลัง
เสีย เหมือนรูปภพ ทานเรียกวา รูป ฉันใด จิตนี้ ยอมทองเที่ยวไปในกาม
กลาวคือ ๑๑ ประเทศนี้ฉันนั้น เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา กามาวจร.
จิตนี้ยอมทองเที่ยวไปแมในรูปภพและอรูปภพแมก็จริง ถึงอยางนั้น
ชางใหญมีชอื่ อันไดแลววา เขาสูสงคราม เพราะการหยั่งลงสูสงคราม แมจะ
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เที่ยวไปในเมือง เขาก็เรียกวา ชางสงครามนั่นแหละ สัตวจํานวนมากที่เที่ยว
ไปบนบกและในน้ํา แมยืนอยูในที่มิใชบกและมิใชน้ํา เขาก็เรียกวา สัตวเที่ยว
ไปบนบกและเที่ยวไปในน้ํา ฉันใด จิตนี้ แมเที่ยวไปในที่อื่น ๆ ก็พึงทราบวา
กามาวจร (ทองเที่ยวไปในกาม) ฉันนั้นเหมือนกัน. อีกอยางหนึ่ง กามยอม
ทองเที่ยวไปในจิตนี้ ดวยสามารถทําใหเปนอารมณ แมเพราะเหตุนั้น จิตนี้
ก็เรียกวา กามาวจร. กามนั้นยอมทองเที่ยวไปแมในรูปภพและอรูปภพแมก็จริง
ถึงอยางนั้นก็พึงทราบอุปมานี้ เหมือนเขากลาววา สัตวที่ชื่อวา ลูกโค เพราะ
มันสงเสียงรอง ที่ชื่อวา กระบือ เพราะมันนอนแผนดิน สัตวมีจํานวน
เทาใด ก็ตามจะสงเสียงรองหรือนอนบนแผนดินก็ตาม สัตวทั้งหมดเหลานั้น
หามีชื่ออยางนั้นไม. ก็อีกอยางหนึ่ง จิตใด ยอมทองเที่ยวไปสูปฏิสนธิในกาม
กลาวคือกามภพ เพราะเหตุนั้น จิตนั้น จึงชื่อวา กามาวจร.
อธิบายคําวากุศล
พึงทราบวินิจฉัยในบทวา กุศล ตอไป ธรรมที่ชื่อวา กุศล ดวย
อรรถทั้งหลายมีการตัดบาปทั้งหลายเปนตน อีกอยางหนึ่ง ที่ชื่อวา กุศล
ดวยอรรถวา ความไมมีโรค ดวยอรรถวาไมมีโทษ และดวยอรรถวาเกิดแต
ความฉลาด.
บัณฑิตพึงทราบธรรมที่ชื่อวา กุศล ดวยอรรถวาไมมีโรค เพราะ
ความไมมีความกระสับกระสายดวยกิเลส ไมมีความปวยไขคือกิเลส ไมมีพยาธิ
คือกิเลสในอรูปธรรมเลย เหมือนคําที่ทานกลาววา ชื่อวา กุศล ดวยอรรถวา
ไมมีโรค เพราะไมมีความกระสับกระสายในรางกาย เพราะไมมีความปวยไข
ในรางกาย เพราะไมมีพยาธิในรางกาย ดุจในคําวา ความไมมีโรคมีแกทา น
ผูเจริญบางแลหรือ. ก็ธรรมที่ชื่อวา กุศล ดวยอรรถวา ไมมีโทษ เพราะความ

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 227

ไมมีโทษที่ควรเวนกิเลส โทษที่ประทุษรายคือกิเลส โทษที่กระวนกระวาย
คือกิเลส. ปญญา ทานเรียกวา โกสัลละ (ความเปนผูฉลาด) ธรรมที่ชื่อวา
กุศล ดวยอรรถวา เกิดแตความฉลาด เพราะความเกิดขึ้นแตปญญาชื่อวา
โกสัลละ.
คําวา กุศล ที่เปนญาณสัมปยุตจงพักไวกอน แตคําวากุศลที่เปน
ญาณวิปปยุต เปนอยางไร. แมกุศลที่เปนญาณวิปปยุตนั้นก็เปนกุศลนั่นแหละ
ดวยรุฬหีศัพท. เหมือนอยางวา พัดที่บุคคลทําดวยเสื่อรําแพนไมไดทําดวย
ใบตาล เขาก็เรียกกันวา พัดใบตาลนั่นแหละ ดวยรุฬหิศัพท เพราะสิ่งนั้น
คลายกัน ฉันใด กุศลแมเปนญาณวิปปยุต บัณฑิตก็พึงทราบวา เปนกุศล
นั่นแหละฉันนั้น. แตเมื่อวาโดยนิปปริยาย (โดยตรง) กุศลที่เปนญาณสัมปยุต
ไดชื่อวา กุศล ถึง ๓ อยาง คือ ดวยอรรถวาไมมีโรค ดวยอรรถวาไมมีโทษ
ดวยอรรถวาเกิดแตความฉลาด. กุศลที่เปนญาณวิปปยุต ไดชื่อวา กุศล
เพียง ๒ อยางเทานั้น. เพราะฉะนั้น กุศลใดที่กลาวไวแลวโดยการบรรยายถึง
ชาดกก็ดี โดยการบรรยายถึงพาหิรสูตรก็ดี โดยการบรรยายถึงพระภิธรรมก็ดี
กุศสนั้นทั้งหมดยอมไดในจิตนี้ดวยอรรถแมทั้ง ๓. กุศลนี้นั้น วาโดยลักขณาทิจตุกะ คือ กุศล
มีสขุ วิบากอันไมมีโทษ เปนลักษณะ
มีการกําจัดอกุศล เปนรส มีการผองแผว
เปนปจจุปฏฐาน มีโยนิโสมนสิการ หรือมี
ความไมมีโทษเปนปทัฏฐาน.
อีกอยางหนึ่ง กุศลชื่อวา มีความไมมโี ทษ เปนลักษณะนั้นแหละ
เพราะความเปนปฏิปกษตอธรรมที่มีโทษ มีความผองแผวเปนรส มีวิบาก
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ที่หนาปรารถนาเปนปจจุปฏฐาน มีโยนิโสมนสิการหรือความไมมีโทษเปน
ปทัฏฐาน.
จริงอยู ในธรรมทั้ง ๔ มีลกั ษณะเปนตน สภาวะหรือความเสมอกัน
แหงธรรมนั้น ๆ ชื่อวา ลักษณะ กิจ (หนาที่การงาน) หรือสัมปตติ (การ
ถึงพรอม) ชือ่ วา รส. อาการปรากฏ หรือผล ชื่อวา ปจจุปฏฐาน.
เหตุใกล ชือ่ วา ปทัฏฐาน. ดังนั้น ขาพเจาจักกลาวธรรมทั้งหลายมีลักษณะ
เปนตนในที่ใด ๆ พึงทราบความแตกตางกันแหงธรรมเหลานั้นในที่นั้น ๆ
โดยนัยนี้แล.

อธิบายคําวาจิต
พึงทราบวินิจฉัยในบทวา จิตฺต สภาวะที่ชื่อวา จิต เพราะอรรถวา
ยอมคิด คือวา ยอมรูแจงซึ่งอารมณ อีกอยางหนึ่ง ศัพทวา จิต นี้ ทั่วไป
แกจิตทั้งปวง เพราะฉะนั้น ในบทวา จิตฺต นี้ จิตใดที่เปนกุศล อกุศล
และมหากิริยาจิตฝายโลกียะ จิตนั้นชื่อวา จิต เพราะอรรถวา ยอมสั่งสมสันดาน
ของตนดวยสามารถแหงชวนวิถี. ชื่อวา จิต เพราะอรรถวา เปนธรรมชาติ
อันกรรมและกิเลสทั้งหลายสั่งสมวิบาก. อีกอยางหนึ่ง แมทั้งหมด ชื่อวา จิต
เพราะความเปนธรรมชาติวิจิตรตามสมควร. ชื่อวา จิต เพราะการทําใหวิจิตร
พึงทราบเนื้อความในบทวา จิตฺต นี้ ดังพรรณนามาฉะนี้.
บรรดาจิตเหลานั้น จิตมีราคะก็อยางหนึ่ง จิตมีโทสะก็อยางหนึ่ง จิต
มีโมหะก็อยางหนึ่ง จิตเปนกามาวจรก็อยางหนึ่ง จิตเปนรูปาวจรเปนตน
ก็อยางหนึ่ง จิตมีรูปเปนอารมณก็อยางหนึ่ง จิตมีเสียงเปนตนเปนอารมณ
ก็อยางหนึ่ง บรรดาจิตแมที่มีรูปเปนอารมณ จิตที่มีสีเขียวเปนอารมณก็อยางหนึ่ง จิตทีม่ ีสีเหลืองเปนตนเปนอารมณก็อยางหนึ่ง แมจติ ที่มีเสียงเปนตน
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เปนอารมณก็นัยนี้แหละ ในจิตเหลานั้น แมทั้งหมด หีนจิตก็อยางหนึ่ง
มัชฌิมจิตก็อยางหนึ่ง ปณีตจิตก็อยางหนึ่ง ถึงในจิตที่เปนหีนจิตเปนตน จิต
ที่มีฉันทะเปนอธิบดีก็อยางหนึ่ง จิตที่มีวิริยะเปนอธิบดีก็อยางหนึ่ง ฯลฯ จิตมี
วิมังสาเปนอธิบดีก็อยางหนึ่ง เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบความที่จิตเหลานี้
เปนธรรมวิจิตร ดวยสามารถแหงสัมปยุตธรรม ภูมิ อารมณ เปนหีนะ
มัชฌิมะ ปณีตะ และอธิบดี. ก็บรรดาจิตเหลานี้ เปนจิตแตละดวง มิใชจิต
ทั้งหลายเลย ถึงอยางนั้น จิตนั้นก็ชอื่ วา จิต เพราะรวมอยูในความวิจิตร
ทั้งหลาย บรรดาจิตเหลานั้น จิตดวงใดดวงหนึ่งสมควรเรียกวาจิต เพราะเปน
ธรรมวิจิตร. ชื่อวา จิต เพราะความวิจิตรอยางนี้กอน.
ชื่อวา จิต เพราะทําใหวิจิตร อยางไร ?
จริงอยู ชื่อวา วิจิตรอื่นยิ่งกวาจิตรกรรม ไมมใี นโลก ธรรมดาวา
ลวดลายแมในความวิจิตรนั้น ก็เปนความวิจิตรคือความงดงามยิ่งนัก. พวก
จิตรกรเมื่อกระทําจิตรกรรมนั้นก็เกิดสัญญาอันวิจิตรวา รูปมีอยางตาง ๆ เราควร
ทําอยางนี้ ในที่นี้ ดังนี้. การทําอันวิจิตร อันสําเร็จแลวดวยกิจมีการเขียน
การระบายสี การทําสีใหเรืองรอง และการสลับสีเปนตน ยอมเกิดขึ้นดวย
สัญญาอันวิจิตร รูปอันวิจิตรอยางใดอยางหนึ่ง ในความวิจิตรกลาวคือลวดลาย
ยอมสําเร็จแตจิตรกรรมนั้น. การเกิดขึ้นแหงศิสปะอันวิจิตรอยางใดอยางหนึ่ง
ในโลกอยางนี้ ศิลปะทั้งหมดนั้น อันจิตเทานั้นคิดวา รูปนี้จงมีขางบนรูปนี้
รูปนี้จงมีขางลางของรูปนี้ รูปนี้จงมีที่ขางทั้ง ๒ ของรูปนี้แลวจึงกระทํา จิตรกรรมนั้นอันขางลางใหวิจิตรแลว ฉันใด แมจิตที่ทําใหสําเร็จความวิจิตร ก็ชื่อวา
จิต ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะกระทําใหวิจิตรดวยอาการอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง
จิตนั่นแหละ ชื่อวา วิจิตรกวาจิตรกรรมนั้น เพราะใหสําเร็จจิตรกรรม
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ทุกชนิดตามที่คิด. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ชื่อวา ลวดลายอันวิจิตร พวกเธอเห็นแลวหรือ พวกภิกษุกราบทูล
วา เห็นแลวพระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ลวดลายอันวิจิตรแมนั้นแลอันจิตนั่นเองคิดแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตเทานั้น
วิจิตรกวาลวดลายอันวิจิตรแมนั้นแล.
อนึ่ง จิตที่เปนไปภายในตางชนิดโดยกรรม เพศ สัญญา และโวหาร
เปนตน ในคติทั้งหลาย มีเทวดา มนุษยและสัตวเดรัจฉานนี้ใด จิตแมนั้นก็
กระทําใหวิจิตรแลวเหมือนกัน.
จริงอยู กุศลกรรมและอกุศลกรรม อันตางโดยกรรมมีกายกรรม
เปนตน ที่เปนไปโดยนัยมีทาน ศีล ความเบียดเบียน และความโออวดเปนตน
สําเร็จแลวดวยจิต ชื่อวา มีความตางกันเพราะกรรม. สัณฐานแหงอวัยวะ
มีมือ เทา ทอง คือ และหนาเปนตนในคติทั้งหลายนั้น ๆ แตกตางกันไป
ดวยความตางกันแหงกรรมนั้นแหละ ชื่อวา ความตางกันแหงเพศ. เมื่อ
สัญญาเกิดขึ้นวา นี้เปนหญิง นี้เปนชาย ดังนี้ ดวยสามารถแหงสัณฐานตามที่
ถือเอา เพราะความตางกันแหงเพศ ชื่อวา ความตางกันแหงสัญญา.
เมื่อชนทั้งหลายรองเรียกดวยคําวา หญิง หรือวา ชาย ดังนี้ อันสมควรแก
สัญญา เพราะความตางกันแหงสัญญา ชื่อวา ความตางกันแหงโวหาร.
แตเพราะเหตุที่บุคคลทํากรรมอันใหเกิดอัตภาพนั้น ๆ ดวยสามารถแหงความ
ตางกันแหงโวหารอยางนี้วา ขาพเจาจักเปนหญิง ขาพเจาจักเปนชาย ขาพเจา
จักเปนกษัตริย ขาพเจาจักเปนพราหมณ ดังนี้ ฉะนั้น จึงชื่อวา ความตางกัน
แหงกรรม เพราะความตางกันแหงโวหาร. ก็ความตางกันแหงกรรมนั้น ๆ
เมื่อจะยังภพตามที่ปรารถนาใหเกิดขึ้น ยอมใหเกิดขึ้นดวยคติ เหตุใด เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อวา ความตางกันแหงคติ เพราะความตางกันแหงกรรม.
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อนึ่ง ความที่สัตวทั้งหลายนั้น ๆ เกิดเปนสัตวไมมีเทาและสัตว ๒ เทา
เปนตน เกิดเปนสัตวสูงและต่ําเปนตนในคตินั้น ๆ เกิดเปนผูมีผิวพรรณดีและ
ผิวพรรณทรามเปนตน เปนผูมีลาภและเสื่อมลาภเปนตน ในอัตภาพนั้น ๆ ยอม
ปรากฏเพราะความตางกันแหงกรรมนั่นแหละ. เพราะฉะนั้น จิตที่เปนไปใน
ภายในตางโดยกรรม เพศ สัญญา และโวหารเปนตนในคติทั้งหลายอันตาง
โดยความเปนเทวดา มนุษย และสัตวเดรัจฉานทั้งหมดนั่นแหละ พึงทราบวา
อันจิตนั้นเองกระทําแลว. เนื้อความนี้นั้น พึงทราบดวยสามารถพระสูตรที่ยัง
มิไดขึ้นสูสังคีตินี้. สมจริงดังที่ทานกลาววา การกําหนดประเภทของความตางกัน
ของเพศที่มีมาก ยอมมีไดดวยสามารถแหงการกําหนดประเภทของความตางกัน
แหงกรรมที่มีมาก การกําหนดประเภทของความตางกันของความตางกันของ
สัญญาที่มีมาก ยอมมีไดดวยสามารถแหงการกําหนดประเภทของความตางกัน
แหงเพศที่มีมาก การกําหนดประเภทแหงความตางกันของโวหารที่มีมาก ยอม
มีไดดวยสามารถแหงกําหนดประเภทแหงความตางกันของสัญญาที่มีมาก การ
กําหนดประเภทแหงความตางกันของกรรมที่มีมาก ยอมมีไดดวยสามารถแหง
การกําหนดประเภทของความตางกันแหงโวหารที่มีมาก ความตางกันแหงคติ
ของสัตวทั้งหลายยอมปรากฏ เพราะอาศัยความตางกันแหงกรรม สัตวทั้งหลาย
ที่ไมมีเทา มี ๒ เทา มี ๔ เทา มีเทามาก มีรูป ไมมีรูป มีสญ
ั ญา ไมมี
สัญญา มีสญ
ั ญาก็มิใชไมมีสัญญาก็มิใช ความตางกันแหงความอุบัติของสัตว
ทั้งหลาย คือความสูงต่ํา เลวประณีต ไปสูสุคติและทุคติ ยอมปรากฏเพราะ
อาศัยความตางกันแหงกรรม ความตางกันในอัตภาพของสัตวทั้งหลาย คือความ
เปนผูมีผิวพรรณดีและผิวพรรณทราม ความเปนผูมีชาติดีและไมดี ความเปน
ผูที่ทรวดทรงดีและไมดียอมปรากฏ เพราะอาศัยความตางกันแหงกรรม ความ
ตางกันในโลกธรรมของสัตวทั้งหลายในความมีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 232

นินทา สรรเสริญ สุขและทุกข ยอมปรากฏเพราะอาศัยความตางกันแหงกรรม
ดังนี้.
แมขออื่นอีก พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสไววา
เพศยอมเปนไปเพราะกรรม สัญญา
ยอมเปนไปเพราะเพศ สัตวทั้งหลายยอมลง
ความตางกันเพราะสัญญาวา นี้เปนหญิงหรือ
เปนชาย
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม
หมูส ัตวยอมเปนไปตามกรรม สัตวทงั้ หลาย
มีกรรมเปนเครือ่ งผูกพัน ดุจลิ่มสลักเพลารถ
ที่ไปอยู บุคคลยอมไดเกียรติ
ไดการ
สรรเสริญก็เพราะกรรม ยอมไดความเสื่อม
การถูกประหาร
และการจองจําก็เพราะ
กรรม
บุคคลรูความตางกันแหงกรรมนั้น
แลว ไฉนเลาจึงพูดวากรรมไมมีในโลก.
ดูกอนมาณพ สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม
มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่ง กรรมยอมจําแนก
สัตวทั้งหลายโดยใหเลวและประณีต บัณฑิตพึงทราบความที่จิตเปนธรรมชาติ
วิจิตร เพราะความวิจิตรดวยการกระทําดังพรรณนามาฉะนี้.
จริงอยู ความวิจิตรเหลานี้แมทั้งหมด อันจิตนั่นแหละกระทําแลว
ก็จิตเทานั้น เปนธรรมชาติ วิจิตรกวาความวิจิตรอันใดที่เปนไปภายในอันจิต
กระทําแลวที่กลาวแลวนั้น เพราะความที่จิตไมไดโอกาส ไมมีการกระทําความ
วิจิตรบางอยาง หรือวาเพราะความมีจิตบกพรองดวยปจจัยที่เหลือก็ไมมีการ
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กระทําใหวิจิตรในบางอยาง เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมพิจารณาเห็นสัตวหมูอื่นแมสักหมูหนึ่ง ที่วิจติ ร
เหมือนสัตวเดียรัจฉานทั้งหลายนี้เลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตนั่นแหละเปน
ธรรมชาติวิจิตรกวาสัตวเดียรัจฉานแมเหลานั้นแล ดังนี้.
อธิบายคําวาอุปปนนธรรม ๔
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา อุปฺปนฺน โหติ นี้ ตอไป.
ธรรมที่ชื่อวา อุปปนนะ มีประเภทหลายอยางดวยสามารถแหง
วัตตมานอุปปนนะ ภูตาปคตอุปปนนะ โอกาสกตอุปปนนะ และ
ภูมิลัทธอุปปนนะ.
บรรดาวัตตมานอุปปนนะเปนตนเหลานั้น ธรรมชาติแมทั้งหมดกลาว
คือความพรั่งพรอมดวยความเกิดขึ้น ความแก และความดับ ชื่อวา วัตตมานอุปปนนะ กุศลและอกุศลที่เสวยรสแหงอารมณแลวดับไป กลาวคือ
เสวยแลวก็ดับดวย กุศลและอกุศลที่เขาถึงหมวด ๓ มีอุปปาทขณะเปนตนแลว
ก็ดับกลาวคือเกิดแลวก็ดับดวย กุศลและอกุศลที่ปจจัยปรุงแตงที่เหลือดวย
ชื่อวา ภูตาปคตอุปปนนะ กรรมที่ตรัสไวโดยนัยเปนวา กรรมทั้งหลาย
เหลานี้ใดที่กระทําไวแลวในกาลกอน ดังนี้ แมเปนอดีต และเพราะหามวิบาก
อื่นที่มีอยูแลว ใหโอกาสแกวิบากของตน และวิบากที่มีโอกาสอันกระทําแลว
อยางนั้น มีอยูแมยังไมเกิดขึ้น แตจะตองเกิดขึ้นแนนอนเพราะโอกาสทําแลว
อยางนั้น ชื่อวา โอกาสกตอุปปนนะ อกุศลที่ยังไมไดถอนขึ้นในภูมิทั้งหลาย
นั้น ๆ ชื่อวา ภูมิลัทธอุปปนนะ บัณฑิตพึงทราบความตางกันแหงภูมิและ
ภูมิลทั ธะ ในคําวา ภูมิลัทธอุปปนนะตอไป. ขันธ ๕ เปนไปในภูมิ ๓ เปน
อารมณของวิปสสนา ชือ่ วา ภูมิ การเกิดขึ้นแหงกิเลสอันควรแกการเกิดขึ้น
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ในขันธเหลานั้น ชื่อวา ภูมิลัทธะ (มีภูมิอันไดแลว) จริงอยู ภูมิเหลานั้น
ชื่อวา อันกิเลสนั้นไดแลว เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวา ภูมิลัทธะ (มี
ภูมิอันไดแลว) บรรดาอุปปนนะ ๔ ตามที่กลาวมาอยางนี้ ในคําวา อุปฺปนฺน
โหติ นี้ ทานประสงคเอาวัตตมานอุปปนนะ.
วาดวยอุปปนนศัพท
พึงทราบคําจํากัดความในคําวา อุปฺปนิน โหติ ตอไป.
ธรรมที่ชื่อวา อุปปนนะ เพราะอรรถวา เคลื่อนจากธรรมสวน
เบื้องตน (คืออดีต) มุงหนาตออุปปาทขณะเปนตน. ก็อุปปนนศัพทนี้ใชใน
อรรถหลายอยาง คือ ในอดีต (ธรรมที่ลวงแลว) ปฏิลัทธะ (ไดเฉพาะ)
สมุฏฐิตะ (ตั้งขึ้นพรอม) อวิกขัมภิตะ (ขมไมได) อสมุจฉินนะ (ตัด
ไมได) ขณัตตยคตะ (ถึงขณะทั้ง ๓).
จริงอยู อุปปนนศัพทนี้มาในความหมายวา อดีต ดังในประโยคนี้วา
เตน โข ปน ภิกขฺ เว สมเยน กกุสนฺโธ ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
โลเก อุปฺปนฺโน (ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา กกุสันธะ เสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก)
ดังนี้ มาในความหมายวา ไดเฉพาะ ดังในประโยคนี้วา อายสฺมโต
อานนฺทสฺส อติเรกจีวร อุปฺปนฺน โหติ (อติเรกจีวรเปนของอันทาน
พระอานนทไดเฉพาะแลว) มาในความหมายวา ตั้งขึ้นพรอม ดังในประโยค
นี้วา เสยฺยถาป ภิกขฺ เว อุปฺปนฺน มหาเมฆ ตเมน มหาวาโต
อนฺตราเยว อนฺตรธาเปติ (ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหาเมฆตั้งขึ้นพรอมแลว
ลมใหญยอมพัดมหาเมฆนี้นั้นใหอันตรธานไปในระหวางนั่นแหละ) มาใน
ความหมายวา ขมไมได ดังในประโยคนี้วา อุปฺปนฺน คมิยจิตฺต ทุปฺปฏิ-

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 235

วิโนทนฺจ อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน ปาปเก อกุสเล ธมฺเม านโส
อนฺตรธาเปติ (จิตคิดจะไป ขมไมได บรรเทาไดยาก และยอมยังบาปอกุศลธรรม
ที่ขมไมได ที่ขมไมไดใหอันตรธานไปโดยฉับพลัน ) มาในความหมายวา
ตัดไมได ดังในประโยคนี้วา อริย อฏงฺคิก มคฺค ภาเวนฺโต
พหุลีกโรนฺโต อุปฺปนฺนปุ นฺเน ปาปเก อกุสเล ธมฺเม อนฺตราเยว
อนฺตรธาเปติ (บุคคลเจริญกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘
ยอมยังบาปอกุศลธรรมทีย่ ังละไมได และละไมไดใหอันตรธานไป) มาใน
ความหมายวา ถึงขณะทั้ง ๓ ดังในประโยคนี้วา อุปฺปชฺชมาน อุปปนฺนนฺติ
อามนฺตา (ถามวา จิตกําลังเกิด ชื่อวา ถึงขณะทั้ง ๓ หรือ ตอบวา ใช) แม
อุปปนนศัพทในที่นี้ ก็พงึ ทราบวา ถึงขณะทั้ง ๓ เทานั้น. เพราะฉะนั้น ในคําวา
อุปฺปนฺน โหติ นี้ พึงทราบเนื้อความสังเขปนี้วา ถึงขณะทั้ง ๓ กําลังเปนไป
ไดแก ปจจุบัน.
อธิบายคําวาจิตเปนประธาน
ก็คําวา จิตฺต อุปฺปนฺน นี้ คือจิตเปนประธานแหงเทศนา ก็จิต
ยอมไมเกิดขึ้นเฉพาะดวงเดียวเทานั้น เพราะฉะนั้น เมื่อเขาพูดวา พระราชา
เสด็จมาแลว ดังนี้ ก็พระราชาทรงละบริษัทแลวมาพระองคเดียวเทานั้น ก็หาไม
แตที่แทแลวยอมปรากฏวา มาพรอมกับบริษัททีเดียว ฉันใด แมจิตนี้ก็ฉันนั้น
บัณฑิตพึงทราบวาเกิด มาพรอมกับกุศลธรรมเกิน ๕๐ โดยแท. อนึ่ง คําวา
จิตฺต อุปฺปนฺน นี้ พระมีพระภาคเจาตรัสไว ดวยอรรถวาเปนประธาน
(เปนสภาพถึงกอน).
จริงอยู เพงถึงโลกิยธรรมแลว จิตก็เปนใหญ เปนธุระ เปนประธาน
แตเพงถึงโลกุตรธรรมแลว ปญญาเปนใหญ เปนธุระ เปนประธาน เพราะเหตุ

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 236

นั้นแหละ พระผูมีพระภาคเจาครั้นถึงปริยายพระวินัยแลว เมื่อจะตรัสถาม
ปญหาก็ไมตรัสถามวา เธอมีผัสสะเปนอยางไร มีเวทนาเปนอยางไร มีสัญญา
เปนอยางไร มีเจตนาเปนอยางไร ยอมตรัสถามทําจิตเทานั้นใหเปนธุระวา
ดูกอนภิกษุ เธอมีจิตเปนอยางไร ดังนี้ เมื่อภิกษุกราบทูลวา ขาแตพระผูมี
พระภาคเจา ขาพระองคไมมีไถยจิต ดังนี้ พระองคก็ไมตรัสวา ภิกษุไมมี
ไถยผัสสะก็ไมตองอาบัติเปนตน แตยอมตรัสวา ดูกอนภิกษุ ไมเปนอาบัติแก
ภิกษุผูไมมีไถยจิต ดังนี้. พระผูมีพระภาคเจา เมื่อถึงปริยายพระวินัยทรงยก
จิตขึ้นเปนธุระเทานั้นก็หาไม เมื่อทรงแสดงโลกิยเทศนาแมอื่นก็ทรงแสดงทํา
จิตนั่นแหละใหเปนธุระ เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรุมเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนสวนอกุศล เปนฝายอกุศลธรรมเหลานั้น ทั้งหมดมีใจเปนประธาน ใจยอมเกิดกอนธรรมเหลานั้น ดังคาถา
ประพันธที่ตรัสไววา
ธรรมทั้งหลายมีใจเปนประธาน มีใจ
ประเสริฐที่สุด สําเร็จดวยใจ ถาบุคคลมีใจ
อันโทษประทุษรายแลว จะพูดก็ตาม จะ
กระทําก็ตาม เพราะทุจริต ๓ อยางนั้น ทุกข
ยอมตามเขาไป เหมือนลอหมุนไปตามรอย
เทาโคตัวลากเกวียน ฉะนั้น ธรรมทั้งหลาย
มีใจเปนประธาน มีใจประเสริฐที่สุด สําเร็จ
แลวดวยใจ ถาบุคคลมีใจผองใสแลว จะพูด
ก็ตาม จะกระทําก็ตาม เพราะสุจริต ๓ อยาง
นั้น สุขยอมไปตามเขา เหมือนเงาไปตามตัว
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ฉะนั้น สัตวโลกอันจิตยอมนําไป ยอม
กระเสือกกระสนไปเพราะจิต สัตวทั้งหมด
ทีเดียว ยอมเปนไปตามอํานาจของธรรมอัน
หนึง่ คือจิต ดังนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมเศราหมองเพราะจิตเศราหมอง
ยอมบริสุทธิ์ เพราะจิตผองแผว ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย จิตนี้เปนประภัสสร
แตก็จิตนั้นแลเศราหมองแลว เพราะอุปกิเลสทั้งหลายจรมา. ดูกอนคหบดี
เมื่อบุคคลไมรักษาจิต แมกายกรรมก็ชื่อวาเธอไมรักษา แมวจีกรรมก็ชื่อวา
ไมรักษา แมมโนกรรมก็ชื่อวาไมรักษา ดูกอนคหบดี เมื่อบุคคลรักษาจิต ฯลฯ
ดูกอนคหบดี เมื่อจิตพยาบาท ฯลฯ ดูกอนคหบดี เมื่อจิตไมพยาบาท ฯลฯ
ดูกอนคหบดี เมื่อจิตถูกกิเลสรั่วรด ฯลฯ ดูกอนคหบดี เมื่อจิตไมถกู กิเลสรั่วรด
กายกรรมก็ดี วจีกรรมก็ดี ก็ไมถูกกิเลสรั่วรด เพงถึงโลกิยธรรมอยางนี้ดวย
ประการฉะนี้ บัณฑิตพึงทราบวา จิตเปนใหญ เปนธุระ เปนประธาน ดังนี้
ก็บรรดาสูตรที่กลาวแลวเหลานี้ พึงทราบวา ทานไมถือสูตรหนึ่งหรือสองสูตร
แตถือสูตรแมทั้งหมดเพื่อตามรักษาสูตรไว.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา จะตรัสถามโลกุตรธรรมก็ไมตรัสถามวา เธอ
บรรลุผัสสะไหน บรรลุเวทนาไหน บรรลุสญ
ั ญาไหน บรรลุเจตนาไหน
และบรรลุจติ ไหน ดังนี้ ทรงถามทําปญญาใหเปนธุระวา ดูกอนภิกษุ เธอ
บรรลุปญ
 ญาไหน หรือวา เธอบรรลุมรรคปญญาที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ทีส่ ี่
หรือดังนี้.
ในที่นพี้ ึงทราบพระสูตรเปนตนอยางนี้วา กุศลธรรมทัง้ ปวงมีปญญา
เปนเยี่ยมยอมไมเสื่อม ก็ปญญามีประโยชนอยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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ศรัทธาที่คลอยตามปญญาของอริยสาวกผูมีปญญานั้น ยอมดํารงอยู วิริยะที่
คลอยตามศรัทธานั้นยอมดํารงอยู สติที่คลอยตามวิริยะนั้นยอมดํารงอยู สมาธิ
ที่คลอยตามสตินั้น ก็ยอมดํารงอยู ดังนี้ เพราะฉะนั้น เพงถึงโลกุตรธรรม
แลวพึงทราบวา ปญญาเปนใหญ เปนธุระ เปนประธาน ดังนี้ แตนี้เปน
โลกิยเทศนา เพราะฉะนั้น เมื่อทรงแสดงจิตใหเปนธุระ จึงตรัสวา อุปฺปนฺน
โหติ ดังนี้.
อธิบายคําวาโสมนัสสสหคตะ
คําวา โสมนสฺสสหคต ไดแก ถึงภาวะมีการเกิดพรอมกันเปนตน
กับโสมนัส กลาวคือการเสวยอารมณที่ยินดีเหมือนน้ําผึ้ง ก็สหคตศัพทนี้ใชใน
อรรถเหลานี้ คือ ความเปนอยางนั้น ( ตัพภาวะ) เจือแลว (โวกิณณะ)
ที่อาศัย (นิสสยะ) อารมณ (อารัมมณะ) และความเกี่ยวของ (สังสัฏฐะ).
บรรดาอรรถเหลานัน้ สหคตศัพทนี้พึงทราบวา ใชในความหมายวา
ความเปนอยางนั้น เหมือนในประโยควา ยาย ตณฺหา โปโนพฺภวิกา
นนฺทิราคสหคตา ( ตัณหานี้ใด อันกอใหเกิดในภพใหม เพราะความเปน
อยางนั้นแหงนันทิราคะ (ตัณหา) อธิบายวา เปนความกําหนัดดวยความ
เพลิดเพลิน. ใชในความหมายวา เจือแลว เหมือนในประโยควา ยาย
ภิกฺขเว วีมสา โกสชฺชสหคตา โกสชฺชสมฺปยุตฺตา (ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
วิมังสานี้ใด เจือแลวดวยความเกียจคราน ประกอบแลวดวยความเกียจคราน)
ในอธิการนี้พึงทราบอธิบายวา วิมงั สานี้เจือแลวดวยความเกียจครานที่เกิดขึ้น
ในระหวาง ๆ. ใชในความหมายวา อาศัย เหมือนในประโยควา อฏิกสฺาสหคต สติสมฺโพชฌงฺค ภาเวติ (ภิกษุเจริญสติสัมโพชฌงคอาศัย
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อัฏฐิกสัญญา) อธิบายวา เจริญอัฏฐิกสัญญาไดเฉพาะแลว เพราะอาศัยอัฏฐิกสัญญา. ใชในความหมายวา อารมณ เหมือนในประโยควา ลาภี โหติ
รูปสหคตาน วา สมาปตฺตีน อรูปสหคตาน วา (ภิกษุมีปกติได
สมาบัติทั้งหลายมีรูปเปนอารมณ หรือมีอรูปเปนอารมณ) อธิบายวา มีรูป
หรืออรูปเปนอารมณ. ใชในความหมายวา ความเกี่ยวของ เหมือนใน
ประโยควา อิท สุข อิมาย ปติยา สหคต โหติ สหชาต สสฏ
สมฺปยุตฺต (สุขนี้เปนธรรมชาตสหรคตแลว เกิดพรอมแลว เกี่ยวของแลว
สัมปุตแลวดวยปตินี้) ในบทวา สังสัฏฐะนี้ ทานประสงคเอาความหมายนี้
เทานั้น. จริงอยู จิตที่เกี่ยวของกับโสมนัสในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
โสมนัสสสหคตะ ดังนี้.
วาดวยสังสัฏฐศัพท
อนึ่ง แมสังสัฏฐศัพทนี้ ก็ใชในอรรถมากอยาง คือ ในความหมายวา
เชนเดียวกัน (สทิเส) กิเลสรั่วรด (อวสฺสุเต) ความสนิทสนมฉันทมิตร
(มิตฺตสนฺถเว) เกิดพรอมกัน (สหชาเต).
จริงอยู สังสัฏฐศัพทนี้มาในความหมายวา เชนเดียวกัน ดังในประโยค
นี้วา กีเส ถูเล จ วิวชฺเชตฺวา สสฏา โยชิตา หยา (มาทั้งหลาย
ที่เทียมแลว ยกเวนมาผอมทั้งหลาย และมาอวนทั้งหลายก็เชนเดียวกัน). มา
ในความหมายวา กิเลสรั่วรด ดังในประโยควา สสฏา จ ตุมเห อยฺเย
วิหรถ (แมเจาทั้งหลาย พวกทานจงชุมดวยกิเลสเถิด). มาในความหมายวา
สนิทสนมฉันทมิตร ดังในประโยควา คิหิสสฏโ วิหรติ (ภิกษุสนิทสนม
ฉันทมิตรกับคฤหัสถ). มาในความหมายวา เกิดพรอมกัน ดังในประโยควา
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อิท สุข อิมาย ปติยา สหคต โหติ สหชาต สสฏ สมฺปยุตฺต
(สุขนี้ สหรคตแลว เกิดรวมกัน เกิดพรอมกัน สัมปยุตกันดวยปตินี้)
สังสัฏฐศัพทในที่แมนี้ ประสงคเอาในความหมายวา เกิดพรอมกัน (สหชาตะ)
ก็ในอรรถเหลานั้น ธรรมที่สหรคต ชื่อวา ไมเกิดพรอมกัน ไมเกี่ยวของกัน
ไมสัมปยุตกัน ยอมไมมี แตวา ธรรมที่เกิดพรอมกัน เกี่ยวของกัน สัมปยุต
กัน มีบาง ไมมีบาง. จริงอยู เมื่อรูปธรรมกับอรูปธรรมเกิดพรอมกัน รูปยอม
เกิดพรอมกับอรูป แตไมเกี่ยวของกัน ไมสัมปยุตกัน อรูปก็เหมือนกัน
เกิดพรอมกับรูปแตไมเกี่ยวของกัน ไมสัมปยุตกัน และรูปเกิดพรอมกับรูป
ก็ไมเกี่ยวของกัน ไมสมั ปยุตกัน. สวนอรูปโดยแนนอนทีเดียวเกิดพรอมกัน
เกี่ยวของกัน สัมปยุตกันกับอรูปทีเดียว เพราะฉะนั้น ทรงหมายเอาการเกิด
พรอมกันนั้น จึงตรัสคําวา โสมนสฺสสหคต ดังนี้.
อธิบายคําวาญาณสัมปยุต
บทวา าณสมฺปยุตฺต แปลวา สัมปยุตดวยญาณ อธิบายวา
ประกอบดวยอาการมีการเกิดพรอมกันเปนตนเสมอกัน. ก็คําใดที่ควรกลาวใน
ญาณสัมปยุตนี้ คํานั้นขาพเจาไดกลาวไวแลว ในเวทนาติกะในการพรรณนา
บทมาติกานั่นแหละ เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบวา ญาณนั้นสัมปยุตดวย
ลักษณะนี้ คือ เกิดพรอมกัน (เอกุปปฺ าทา) ดับพรอมกัน (เอกนิโรธา)
มีวัตถุเดียวกัน (เอกวตฺถุกา) มีอารมณเดียวกัน (เอการมฺมณา).
สวนนิทเทส (การชีแ้ จง) โดยอุกฤษฏมีดังนี้
ก็ในอรูป แมเวนความมีวัตถุเปนอันเดียวกัน ก็ไดสัมปโยคะ
ถามวา ดวยคํามีเทานี้ ทานกลาวไวอยางไร ?
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ตอบวา ทานกลาวมหาจิต ที่สหรคตดวยโสมนัสในกามาจรทั้งหลาย
ที่เปนติเหตุกญาณสัมปยุต เปนอสังขาริก.
จริงอยู ทรงถือเอากุศลจิตที่เปนไปในภูมิ ๔ ดวย คําถามที่มิไดกําหนด
แนนอนวา ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ดังนี้ ดวยพระบาลีวา กามาวจร
กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ (กามาวจรกุศลจิตเกิดขึ้นแลว) ดังนี้ ทรงเวน
กุศลจิตเปนไปในภูมิ ๓ ทรงถือเอากามาวจรกุศลจิต ๘ ดวงเทานั้น. พระบาลีวา
โสมนสฺสสหคต ดังนี้ ทรงเวนอุเบกขาสหรคต ๔ อยาง จากกามาวจรกุศลจิต
นั้นนั่นแหละ แลวทรงถือเอาเฉพาะโสมนัสสสหคตจิตเฉพาะ ๔ อยาง ดวย
พระบาลีวา าณสมฺปยุตฺต ดังนี้ ทรงเวนจิตที่เปนญาณวิปปยุต ๒ ดวง
จากจิตที่เปนโสมนัสสสหคตนั้นนั่นแหละ แลวทรงถือเอาเฉพาะจิตที่เปนญาณ
สัมปยุต ๒ ดวงเทานั้น. สวนความที่จิตเปนอสังขาริกมิไดทรงถือเอา เพราะ
ความที่จิตเปนอสังขาริกนั้นมิไดตรัสไว แมมิไดทรงถือเอาความที่จิตเปนอสังขาริกแมก็จริง ถึงอยางนั้น เพราะพระบาลีวา สสงฺขาเรน ขางหนาแมจะ
มิไดตรัสวา อสงฺขาเรน ไวในที่นี้ บัณฑิตก็พึงทราบความที่จิตเปนอสังขาริก
เพราะไดทรงกําหนดเพื่อแสดงมหาจิตนี้ตั้งแตตนทีเดียว จึงทรงเริ่มเทศนานี้
ดังนี้ ในขอนี้ พึงทราบวาทานทําความสันนิษฐานไวอยางนี้.

อธิบายคําวาอารมณ
บัดนี้ เพื่อแสดงจิตนั้นนั่นแหละโดยอารมณ จึงตรัสคําวา รูปารมฺมณ
วา เปนตน.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาเมื่อแสดงอรูปธรรมทั้งหลายยอมทรงแสดง
ดวยวัตถุ หรือดวยอารมณ หรือวัตถุและอารมณ หรือวาดวยภาวะพรอมทั้ง
รส. อรูปธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงดวยวัตถุ ดังในประโยคมีอาทิวา จักขุสัมผัส

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 242

ฯลฯ มโนสัมผัส เวทนาเกิดแตจักษุสัมผัส ฯลฯ เวทนาเกิดแตมโนสัมผัส
จักขุวิญญาณ ฯสฯ มโนวิญญาณดังนี้. และทรงแสดงอรูปธรรมทั้งหลายดวยอารมณ
ดังในประโยคมีอาทิวา รูปสฺา ฯเปฯ ธมฺมสฺา รูปสฺเจตนา
ฯเปฯ ธมฺมสฺเจตนา ดังนี้. และทรงแสดงอรูปธรรมทั้งหลาย ทั้งวัตถุ
และอารมณ ดังในประโยคมีอาทิวา. จักขุวิญญาณยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุ
และรูป ผัสสะ คือ การประชุมธรรมทั้ง ๓ ฯลฯ มโนวิญญาณยอมเกิดขึ้น
เพราะอาศัยมนะและธรรมทั้งหลาย ผัสสะคือการประชุมแหง ธรรมทั้ง ๓ ดังนี้.
ทรงแสดงอรูปธรรมทั้งหลาย ดวยภาวะพรอมทั้งรส ดังในประโยคมีอาทิวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารทั้งหลายจึงเกิดขึ้น เพราะ
สังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงเกิดขึ้น ดังนี้.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงในฐานะนี้ดวยอารมณจึง
ตรัสคําวา รูปารมฺมณ วา เปนตน.
บรรดาธรรมที่มีรูปเปนอารมณเปนตนนั้น รูปมีสมุฏฐาน ๔ ที่เปน
อดีต อนาคต และปจจุบันนั่นแหละ เรียกวา รูปารมณ. เสียงมีสมุฏฐาน ๒
ที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบันนั่นแหละ เรียกวาสัททารมณ. คันธะมีสมุฏฐาน ๔
ที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบันนั่นแหละ เรียกวา คันธารมณ. รสนั่นแหละมี
สมุฏฐาน ๔ ที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน เรียกวา รสารมณ. โผฏฐัพพะ
นั่นแหละมีสมุฏฐาน ๔ ทีเ่ ปนอดีตและปจจุบัน เรียกวา โผฏฐัพพารมณ.
ธรรมทั้งหลายนั่นแหละกลาวคือโคจร (อารมณ) ของจิตที่มีสมุฏฐานหนึ่ง
มีสมุฏฐานสอง มีสมุฏฐานสาม มีสมุฏฐานสี่ แมไมเกิดจากสมุฏฐานไหน ๆ
ที่เปนอดีตอนาคตปจจุบัน ทั้งธรรมที่ไมพึงกลาว และที่เหลือจากธรรมที่กลาว
แลว เรียกวา ธรรมารมณ.
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แตอาจารยบางพวกกลาววา ธรรมทั้งหลายเหลาใด แมมีรูปเปนตน
ที่ไมมาสูคลอง ธรรมเหลานั้น เปนธรรมารมณทั้งนั้น ธรรมเหลานั้นถูกปฏิเสธ
ดวยสูตรนี้.
ขอนี้ สมกับคําที่พระสารีบุตรเถระกลาววา ดูกอนทานผูมีอายุ อินทรีย
๕ เหลานี้แล มีวิสัยตางกัน มีโคจรตางกัน ไมรับเอาโคจรวิสัยของกันและกัน
(รับเฉพาะของตนเอง) มีใจเปนที่พึ่ง ใจเทานั้นยอมรับโคจรวิสัยของอินทรีย
๕ เหลานั้น ดังนี้.
จริงอยู อารมณทั้งหลายมีรูปารมณเปนตน แหงอินทรีย ๕ เหลานั้น
ชื่อวา โคจรวิสัย รูปารมณเปนตนเหลานั้น อันใจเสวยอยู ก็คือรูปารมณ
เปนตนนั่นแหละ เพราะฉะนั้น จึงสําเร็จประโยชนนี้ อนึ่ง ความที่ญาณทั้งหลาย
มีทิพยจักขุญาณเปนตน มีรูปเปนตนเปนอารมณ ก็ยอมสําเร็จประโยชนนี้
เหมือนกัน เพราะวา การกําหนดโดยนัยที่กลาววา รูปารมณเปนตน ที่ไมมา
สูคลองนั่นแหละเปนอารมณของทิพยจักษุญาณเปนตน แตรปู ารมณเหลานั้น
ไมเปนธรรมารมณมีอยูดังนี้.
บรรดาอารมณมีรูปเปนตนเหลานั้น อารมณแตละอารมณยอมมาสู
คลองในทวารทั้งสอง. จริงอยู รูปารมณกระทบจักขุประสาทแลว มาสูคลอง
มโนทวารในขณะนั้นทันที อธิบายวา เปนปจจัยแกภวังคจลนะ. แมสัททารมณ
คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณ ก็นัยนี.้ เหมือนอยางวา นกบินมาทาง
อากาศ ซอนตัวอยูที่ยอดตนไมนั่นแหละ ยอมกระทบกิ่งไมดวย เงาของนกนั้น
ยอมกระทบแผนดินดวย การกระทบที่กิ่งไม และการแผไปแหงเงาที่แผนดิน
ยอมมีในขณะเดียวกัน คือไมกอนไมหลังกัน ฉันใด การกระทบจักขุประสาท
เปนตนของรูปที่เปนปจจุบันเปนตน และการมาสูคลองมโนทวาร เพราะ
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สามารถใหภวังคไหว ยอมมีในขณะเดียวกันนั่นแหละไมกอนไมหลังกันฉันนั้น.
ลําดับนั้น มหาจิตนี้ก็เกิดขึ้นในอารมณอยางใดอยางหนึ่งแหงอารมณเหลานั้น
อันติดตอกันไปแหงอาวัชชนจิตเปนตน ที่ตัดภวังคแลวเกิดขึ้นในจักขุทวาร
เปนตน มีโวฏฐานจิต*เปนที่สุด แตวาในมโนทวารลวน ๆ ไมมีกิจกระทบกับ
ประสาท โดยปกติอารมณเหลานี้ ยอมมาสูคลองดวยสามารถแหงรูปที่เห็นแลว
เสียงที่ฟงแลว กลิ่นที่ดมแลว รสทีล่ มิ้ แลว กายที่กระทบแลวเทานั้น.
ถามวา อารมณเหลานี้มาสูคลอง (มโนทวาร) อยางไร.
ตอบวา บุคคลบางคนในโลกนี้ กระทําประทักษิณมหาเจดียประดับตกแตงแลว ฉาบทาดวยปูนขาว วิจิตรดวยสีมีหรดาลและมโหศิลาเปนตน มีการ
ปกธงชัยและธงแผนผามีประการตาง ๆ ผูกพวงดอกไมลอมประทีปและมาลัย
รุงโรจนอยูดวยสิริอันรื่นรมยใจอยางยิ่ง ไหวดวยเบญจางคประดิษที่ฐานพระเจดีย ๑๖ ชั้น แลวยืนประคองอัญชลี แลดูอยูถือปติพระพุทธเจาเปนอารมณ
เมื่อบุคคลนั้นเห็นพระเจดีย ยังปติมีพระพุทธเจาเปนอารมณ ใหเกิดขึ้นอยาง
นี้แลว ภายหลังไปในที่ใดที่หนึ่ง นั่งในที่พักเปนที่พักในเวลากลางคืนและกลางวัน
รําพึงอยู มหาเจดียที่ประดับตกแตงแลว เชนเดียวกับที่มาสูคลองในจักขุทวาร
นั่นแหละ เปนเหมือนเวลาที่กระทําประทักษิณแลวไหวพระเจดียฉะนั้น
รูปารมณยอมมาสูคลองดวยสามารถแหงรูปที่ตนเห็นมากอน ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง เมื่อบุคคลฟงเสียงพระธรรมกถึกผูกลาวธรรมกถาดวยเสียงอัน
ไพเราะ หรือฟงเสียงนักสวดซึ่งสวดอยูดวยเสียงไพเราะ ภายหลังไปนั่งใน
ที่ใดที่หนึ่ง แลวรําพึงอยู ธรรมกถา หรือเสียงสรภัญญะ เปนเหมือนมาสูคลอง
ในโสตทวาร และเหมือนเวลาใหสาธุการแลวฟงธรรม ฉะนัน้ สัททารมณ
ยอมมาสูคลองดวยสามารถแหงเสียงที่ฟงแลว ดวยประการฉะนี้.
* โวฏฐัพพนจิต
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อนึ่ง เมื่อบุคคลไดของหอม หรือดอกไมที่มีกลิ่นหอมแลวบูชาที่อาสนะ
หรือที่องคพระเจดีย ดวยจิตที่มีกลิ่นเปนอารมณ ภายหลังนั่ง ณ ที่ใดที่หนึ่ง
รําพึงอยู คันธารมณนั้นยอมเปนราวกะมาสูคลองในฆานทวาร เปนเหมือนเวลา
ที่ทําการบูชา คันธารมณนั้นยอมมาสูคลองดวยสามารถแหงกลิ่นที่เคยสูดดม
แลว ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง เมื่อบุคคลไดขาทนียะและโภชนียะอันประณีตแลว แบงปนแก
เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายแลวบริโภค ตอมาภายหลังไดโภชนะมีหญากับแก
เปนตนในที่ใดที่หนึ่งแลวรําพึงวา ในเวลานั้น เราแบงโภชนะอันประณีตกับ
เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายแลวบริโภค รสารมณนั้นเปนเหมือนมาสูคลองใน
ชิวหาทวาร เปนเหมือนเวลาที่บริโภค รสารมณยอมมาสูคลองดวยสามารถ
แหงรสที่ตนไดลิ้มแลว ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง เมื่อบุคคลใชสอยเตียงและตั่ง หรือเครื่องปูลาด หรือผาหมมี
เนื้อออนนุม มีสัมผัสเปนสุข ภายหลังตองนอนที่นอนที่ไมดีในที่ใดที่หนึ่ง
ก็รําพึงอยูวา เมื่อกอนเราใชเตียงและตั่งออนนุม ดังนี้ โผฏฐัพพารมณนั้น
เปนเหมือนมาสูคลองในกายทวาร เปนราวกะวาเวลาเสวยสัมผัสอันดี ฉะนั้น
โผฏฐัพพารมณยอมมาสูคลองดวยสามารถแหงการกระทบ ดวยประการฉะนี้
ในมโนทวารลวน ๆ กิจคือการกระทบประสาท (ทั้ง ๕) ยอมไมมีดวยประการ
ฉะนี้ ตามปกติ อารมณเหลานี้ พึงทราบวา ยอมมาสูคลองดวยสามารถแหง
รูปที่เคยเห็นแลว เสียงที่ไดฟงแลว กลิ่นที่เคยสูดดมแลว รสที่เคยลิ้มแลว
และโผฏฐัพพะที่กระทบแลว ดังนี้.
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วาโดยนัยอรรถกถาปุตตกะ
บัดนี้ ในการที่อารมณมาสูคลองดวยสามารถแหงรูปที่เคยเห็นแลว
เปนตนตามปกติ มีอีกนัยหนึ่ง คือ อรรถกถามุตตกะ (นอกจากอรรถกถา)
อนึ่ง เบื้องตนบัณฑิตพึงทราบรูปทั้งหลายที่เห็นแลวเปนตนเหลานี้วา ทิฏ สุต
เปนความเกี่ยวของกันทั้ง ๒ บท.
ในคําวา ทิฏ สุต เหลานั้น รูปที่เคยถือเอาดวยสามารถแหง
ทวาร ๕ ชื่อวา ทิฏ และรูปเปนตนที่บุคคลไมเห็นโดยประจักษ แตถือ
เอาโดยการไดฟงมา ชื่อวา สุต. การเกี่ยวเนื่องกันดวยบทวา ทิฏ สุต
เหลานี้แมทั้ง ๒ ชื่อวา อุภยสัมพันธะ บัณฑิตพึงทราบวา อารมณเหลานี้
ยอมมาสูคลองในมโนทวารดวยสามารถแหงรูปที่เห็นแลวเปนตน แมเหลานี้
อยางนี้ การมาสูคลองดวยสามารถแหงรูปที่เห็นแลวในคําวา ทิฏ สุต
นั้นเทานั้น ขาพเจากลาวไวแลวโดยนัยทั้งหลาย ๕ นัย นั่นแหละ.
ก็คนบางคนไดยินวา รูป ชื่อเห็นปานนี้ เกิดดวยบุญอันประเสริฐยิ่ง
ของพระผูมีพระภาคเจา พระสุรเสียงก็ไพเราะยิ่ง กลิ่นดอกไมทั้งหลายในที่
บางแหง หอมชื่นใจยิ่งแกคนบางคน รสของผลไมทั้งหลายก็อรอยยิ่งแกคน
บางคน สัมผัสของผานุงหมเปนตนก็เปนสุขยิ่งแกคนบางคน ดังนี้ รูปเปนตน
เหลานั้นสักวาฟงมาเทานั้น มิไดกระทบกับประสาทมีจักขุประสาทเปนตนของ
บุคคลนั้นเลยยอมมาสูคลองในมโนทวาร ลําดับนั้น จิตนั้นของบุคคลนั้นยอม
เปนไปดวยอํานาจความเลื่อมใสในรูปหรือในเสียง หรือวายอมเปนไปในกลิ่น
เปนตนดวยอํานาจความปรารถนาถวายทานแกพระอริยะทั้งหลาย หรือวาดวย
สามารถแหงการอนุโมทนา ในทานทั้งหลายอันบุคคลเหลาอื่นถวายแลว รูป
เปนตนเหลานี้ ยอมมาสูคลองในมโนทวารดวยสามารถแหงการไดฟงมาแลว
ดวยประการฉะนี้.
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โดยประการอื่นอีก รูปเปนตนที่เห็นมาแลว เคยฟงมาแลว ตามที่กลาว
ยังมีอยู คือ อารมณเหลานั้นยอมมาสูคลองในมโนทวาร โดยความเนื่องกัน
รูปที่เห็นแลวและเสียงที่ฟงแลว โดยไมกระทบกับจักขุประสาทเปนตนนั่นแหละ
โดยนัยมีอาทิวา รูปเชนนี้ของพระพุทธเจานั้นจักมีแกพระพุทธเจาผูทรงอุบัติ
ขึ้นในกาลตอไป ดังนี้ ทีนั้น มหาจิตนี้ก็มีอารมณอยางใดอยางหนึ่งในบรรดา
อารมณทั้งหลายมีรูปเปนตนนั้น ของบุคคลนั้นก็จะเปนไปโดยนัยที่กลาวไวใน
หนหลังนั่นแหละ อารมณทั้งหลายมีรูปเปนตนเหลานี้ยอมมาสูคลองในมโนทวาร
ดวยสามารถความเกี่ยวของแหงรูปที่เห็นแลว และเสียงที่เคยฟงแลวทั้งสองดวย
ประการฉะนี้.
ก็คําที่กลาวแมนี้เปนเพียงแนวทางเทานั้น สวนโดยพิสดาร บัณฑิต
พึงทราบการมาสูคลองในมโนทวารของอารมณเหลานั้นนั่นแหละ ดวยอํานาจ
แหงศรัทธา ความพอใจ อาการปริวิตก ทิฏฐิ การเขาไปเพง และขันติ
เปนตน ก็อารมณที่มาสูคลองเหลานี้ดวยอาการอยางนี้เปนจริงบาง ไมจริงบาง
เพราะฉะนั้น นัยนี้ พระอรรถกถาจารยจึงไมถือเอาในอรรถกถา ดวยคํา
ตามที่กลาวมานี้ ชวนะมีอารมณอยางหนึ่ง บัณฑิตพึงทราบวา ยอมเกิดใน
ทวารทั้งหลายทั้งสอง จริงอยู ชวนจิตที่มีรูปเปนอารมณยอมเกิดขึ้นในจักขุทวารบาง ในมโนทวารบาง แมในสัททารมณเปนตนก็นัยนี้แหละ.
ในทวารทั้ง ๒ เหลานั้น ชวนจิตที่มีรูปเปนอารมณ เมื่อเกิดในมโนทวาร
มี ๓ อยางเทานั้น คือ
๑. ทานมัย (ชวนจิตเกิดแตการใหทาน)
๒. สีลมัย (ชวนจิตเกิดแตการรักษาศีล)
๓. ภาวนามัย (ชวนจิตเกิดแตภาวนา)
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ในชวนจิตที่เกิดแตทานมัยเปนตนเหลานั้น แตละอยางก็มีถึง ๓ อยาง
คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม แมในสัทธารมณ คันธารมณ
รสารมณ โผฏฐัพพารมณ และธัมมารมณเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน ใน
บรรดาชวนจิตที่มีรูปเปนอารมณเหลานั้น มหากุสลจิตดวงหนึ่ง เมื่อทํารูปให
เปนอารมณเกิดขึ้น ยอมทําสี กลาวคือ สุภนิมติ อยางใดอยางหนึ่งในดอกไม
ผา และธาตุทั้งหลายที่มีสีเขียว สีเหลือง สีแดงและขาวที่นาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ นายินดีใหเปนอารมณเกิดขึ้น.
ถามวา ก็อิฏฐารมณ (อารมณที่นาปรารถนา) เปนที่ตั้งแหงโลภะ
มิใชหรือ ไฉนจิตนี้จึงเกิดมีชื่อวา กุศลเลา.
ตอบวา ที่มชี ื่อวา กุศล ดวยสามารถแหงการกําหนด (นิยมิต)
ดวยสามารถแหงการเปลี่ยน (ปริณามิต) ดวยสามารถแหงความประพฤติดี
(สมุทาจาร) ดวยสามารถแหงการผูกใจ (อาภุชิต).
จริงอยู ของบุคคลใด ชื่อวา กําหนด ในเพราะการทํากุศลวา
กุศลเทานั้นเราควรกระทํา ดังนี้. ทีช่ อื่ วา เปลี่ยนไป ใหเพราะการยังอกุศล
ที่เปนไปใหกลับแลวทํากุศล. ทีช่ ื่อวา ประพฤติดี ดวยการประพฤติกศุ ล
นั่นแหละโดยการการทําบอย ๆ และความคํานึงเปนไปแลว โดยแยบคายดวย
อุปนิสสัยทั้งหลาย มีการอยูในประเทศอันสมควร ๑ การคบสัตบุรุษ ๑ การ
ฟงพระสัทธรรม ๑ ความเปนผูมีบุญอันกระทําไวในกาลกอน ๑ ชื่อวา การ
ผูกใจ. ธรรมดาวา กุศลยอมเกิดแกจิตนั้น ดวยสามารถแหงการกําหนด ดวย
สามารถแหงการเปลี่ยน ดวยสามารถการประพฤติดี และดวยสามารถแหงการ
ผูกใจนี้.
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ก็ความที่มหากุศลเปนโสมนัสสสหคตะในจิตนี้ พึงทราบดวยสามารถ
แหงอารมณ. จริงอยู จิตนี้ชื่อวาเกิดเปนโสมนัสเพราะความเกิดขึ้นในอารมณ
ที่นาปรารถนา และเหตุทั้งหลายมีความเปนผูมากดวยศรัทธาเปนตนก็เกิดขึ้น
ในจิตที่มีโสมนัสสสหคตะนี้เหมือนกัน เพราะวาโสมนัสยอมไมเกิดขึ้นแกผูไมมี
ศรัทธา และเปนมิจฉาทิฏฐิทั้งหลาย เพราะเห็นแมรูปของพระตถาคตซึ่งเปน
อิฏฐารมณโดยสวนเดียว และบุคคลเหลาใดไมเห็นอานิสงสในการสรางกุศล
โสมนัสก็ไมเกิดขึ้นแกบุคคลเหลานั้น แมบุคคลอื่นใหอุตสาหะสรางกุศล
เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบความที่กุศลจิตเปนโสมนัสสสหคตะในที่นี้อยางนี้
คือ ความเปนมากดวยศรัทธา ความเปนผูมีทิฏฐิบริสุทธิ์ และความเปนผูมี
ปกติเห็นอานิสงส.
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๑๑ อยาง ยอมเปนไปเพราะอาศัยปติสัมโพชฌงค
คือ
๑. พุทธานุสติ
๒. ธรรมานุสติ
๓. สังฆานุสติ
๔. สีลานุสติ
๕. จาคานุสติ
๖. เทวตานุสติ
๗. อุปสมานุสติ
๘. การเวนบุคคลที่เศราหมอง
๙. การคบบุคคลผูนารัก
๑๐. การพิจารณาพระสูตรเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส
๑๑. ความเปนผูนอมไปในปติสัมโพชฌงคนั้น.

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 250

เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบความที่กุศลจิตเปนโสมนัสสสหคตะใน
ที่นี้ ดวยเหตุทั้งหลายแมเหลานี้. สวนความพิสดารของธรรมที่เปนเหตุเหลานี้
จักแจมแจงในโพชฌงควิภังค.
อนึ่ง บัณฑิตพึงทราบความที่กุศลจิตที่เปนโสมนัสสสหคตะเปนธรรม
สัมปยุตดวยญาณในที่นี้ดวยเหตุเหลานั้น คือ โดยกรรม โดยความเกิดขึ้น
โดยความแกรอบแหงอินทรีย และความเปนผูหางไกลจากกิเลส.
จริงอยู บุคคลใดแนะนําธรรมแกชนเหลาอื่น คือใหศึกษาสิปปายตนะ
(คือวิชาขี่ชาง ขี่มา และขับรถเปนตน) กัมมายตนะ (คือวิชากสิกรรม
พาณิชยกรรม และหัตถกรรมเปนตน) และวิชชัฏฐาน (คือ ดาราศาสตร
โหราศาสตร แพทยศาสตร และไสยศาสตร) อันไมมีโทษ ถวายเครื่องสักการะ
อาราธนาพระธรรมกถึกใหแสดงธรรม ดังความปรารถนาวาในกาลตอไป
ขาพเจาจักเปนผูมีปญญาดังนี้ แลวถวายทานมีประการตาง ๆ กุศลที่เปนญาณ
สัมปยุต เมื่อเกิดแกบุคคลนั้นเขาไปอาศัยกรรมเห็นปานนี้ แลวยอมเกิดขึ้น
อีกอยางหนึ่ง ถาบุคคลนั้นเกิดในโลกที่ไมมีความเบียดเบียน บทแหงธรรมที่
งายยอมปรากฏแกเขาในที่นั้น.
กุศลจิตญาณสัมปยุต เมื่อเกิดก็อาศัยความเกิดขึ้น โดยนัยนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้นแหงสติชา แตวา สัตวนั้นยอมเปนผูมีสวน
แหงคุณวิเศษเร็วพลัน ดังนี้.
อนึ่ง กุศลญาณสัมปยุตจิตเมื่อเกิดแมเพราะอาศัยความแกรอบแหง
อินทรียของบุคคลผูประกอบ คือการแกรอบแหงอินทรียของบุคคลผูบรรลุ
หมวด ๑๐ แหงปญญา (วิปสสนาญาณ ๑๐) เกิดขึ้น.
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ก็กิเลสทั้งหลายอันบุคคลใดขมไวแลว กุศลญาณสัมปยุตจิตของบุคคล
นั้น เมื่อเกิดก็อาศัยความที่คนเปนผูหางไกลจากกิเลสเกิดขึ้น. สมดังที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไววา
โยคา เว ชายเต ภูริ
อาโยคา ภูริ สงฺขโย
เอต ทฺวิธา ปถ ตฺวา ภวาย วิภวาย จ
ตถตฺตาน นิเวเสยฺย
ยถา ภูริ ปวฑฺฒติ.
ภูริปญญายอมเกิดเพราะการประกอบ
แล ความเสื่อมสิ้นไปแหงภูริปญญายอม
เกิดเพราะการไมประกอบ บัณฑิตรูทาง
สองแพรง แหงความเจริญและความเสื่อม
นี้แลว พึงตั้งตนไวโดยอาการที่ปญญาเพียง
ดังแผนดิน (ภูรปิ ญญา) จะเจริญขึ้นเถิด.
บัณฑิตพึงทราบความที่กุศลจิตเปนญาณสัมปยุตโดยเหตุเหลานี้ คือ
โดยกรรม โดยความเกิดขึ้น โดยความแกรอบแหงอินทรีย และโดยความ
เปนผูหางไกลจากกิเลส ดวยประการนี้.
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๗ อยาง ยอมเปนไปเพราะอาศัยธรรมวิจยสัมโพชฌงค คือ
๑. ความสอบถาม (ปริปุจฺฉกตา)
๒. การทําวัตถุภายในและภายนอกใหสะอาด (วตฺถุวิสทกิริยา)
๓. การปรับอินทรียใหเสมอกัน (อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนตา)
๔. การเวนบุคคลผูทรามปญญา (ทุปฺปฺปุคฺคลปริวชฺชนตา)
๕. การคบผูมีปญญา (ปฺวนฺตปุคฺคลเสวนตา)
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๖. การพิจารณาจริยาดวยญาณอันลึกซึ้ง (คมฺภิราณจริยปจฺจเวกฺขณตา)
๗. ความนอมจิตเพื่อใหธรรมวิจยสัมโพชฌงคนั้นเกิดขึ้น (ตทธิมุตฺตตา).
บัณฑิตพึงทราบความที่กุศลจิตเปนญาณสัมปยุตในที่นี้ ดวยเหตุทั้งหลายเหลานี้ สวนความพิสดารแหงเหตุทั้ง ๗ เหลานี้ จักแจมแจงในอรรถกถา
แหงโพชฌงควิภังค.
ก็กุศลจิตที่เกิดขึ้นเปนญาณสัมปยุตดวยอาการอยางนี้ ชื่อวา อสังขาริก
เพราะความที่จิตนั้นเปนสภาพเกิดขึ้นโดยอสังขาร (คือไมมีการปรุงแตง หรือ
ไมมีการชักชวน) โดยไมมีปโยคะ (การประกอบ) โดยไมคิดดวยอุบาย
กุศลจิตที่ชื่อวา อสังขาริกนี้นั้น มีสที ี่นาปรารถนาเปนอารมณจึงเกิดขึ้นโดยแท
ยอมเกิดขึ้นโดยกําหนด ๓ อยาง คือ ทานมัย สีลมัย และภาวนามัย.
ถามวา กุศลญาณสัมปยุตจิตที่ชื่อวา อสังขาริกในทานมัยเปนตนนั้น
เกิดขึ้นไดอยางไร ?
ตอบวา ก็เมื่อใด บุคคลไดดอกไมอยางใดอยางหนึ่งในบรรดาดอกไม
ที่มีสีเขียว เหลือง แดง และขาวเปนตน แลวรําพึงถึงสีดอกไมนั้น แลวบูชา
พระพุทธรัตนะเปนตน ดวยคิดวา เราถวายสีเปนทาน ดังนี้ เมื่อนั้นบุญ
ยอมสําเร็จดวยทาน. ในทานมัยนั้น มีเรื่องเลาไวดังนี้.
ไดยินวา ผูรักษาเรือนคลัง ชื่อวา สังฆมิต ไดผาลายทอง (ขจิต
ดวยทอง) ผืนหนึ่ง จึงคิดวา ผาแมนี้มีสีเหมือนทอง แมพระสัมมาสัมพุทธะ
ก็มีพระฉวีวรรณเหมือนทอง ผามีสีเหมือนทองสมควรแกผูที่มีผิวพรรณดังทอง
เทานั้น และการใหสีจักมีแกพวกเรา ดังนี้ จึงใหเอาขึ้นไปหมพระมหาเจดีย
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กุศลญาณสัมปยุตจิตในกาลแมเห็นปานนี้ บัณฑิตพึงทราบวา เปน
ทานมัย.
ก็เมื่อใด บุคคลไดไทยธรรม (วัตถุที่ควรให) เหมือนอยางนั้นนั่นแหละ
แลวบูชาพระรัตนตรัยมีพุทธรัตนะเปนตน ดวยการคิดวา นั่นเปนวงศตระกูล
เปนแบบแผนตระกูล เปนประเพณีตระกูล เปนวัตรของเรา ดังนี้ เมื่อนั้น
ยอมเปนสีลมัย.
ก็เมื่อใด บุคคลทําการบูชาพระไตรรัตนดวยวัตถุเชนนั้น แลวเริ่ม
ตั้งความสิ้นไป เสื่อมไป ดวยมนสิการวา สี (วรรณะ) นี้ จักถึงความสิ้นไป
จักถึงความเสื่อมไป ดังนี้ เมื่อนั้น ยอมเปนภาวนามัย.
อนึ่ง กุศลญาณสัมปยุตจิตเปนทานมัยยังเปนไปอยู ในกาลใด
ความเปนไปของบุคคลผูบูชาพระไตรรัตนดวยมือของตน ในกาลนั้น เปน
กายกรรม. ในกาลใด เมือ่ บุคคลจะบูชาพระไตรรัตนจึงสั่งบุตร ภรรยา ทาส
กรรมกร และบุรุษเปนตนใหบูชา ในกาลนั้น เปนวจีกรรม. ในกาลใด
บุคคลปรารภวัตถุวัตถุทานที่มีอยู มีประการตามที่กลาวแลวนั้นนั่นแหละ แลวคิดวา
เราจักใหสีเปนทาน (วณฺณทาน) ดังนี้ ในกาลนัน้ เปนมโนกรรม.
อีกอยางหนึ่ง เพงถึงสํานวนพระวินัยแลว กุศลจิตนั้น ชื่อวา เปนทาน
โดยลักษณะนี้วา การเปลงวาจาวาเราจักถวาย จักกระทําดังนี้ แตถาเพงถึง
สํานวนพระอภิธรรมแลว จิตนั้นยอมเปนกุศลจําเดิมแตเวลาที่ใจคิดปรารภถึง
วัตถุที่มีอยูวา เราจักให ดังนี้. ทานอธิบายไววา ในกาลอื่นอีก บุคคลนั้น
จักกระทํากิจที่ควรกระทําดวยกายหรือดวยวาจา. ทานมัยตามที่กลาวมานี้ จึง
มี ๓ อยาง ดวยอํานาจแหงกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม.
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ก็ในกาลใด บุคคลไดวัตถุมีประการตามที่กลาวแลว ยอมบูชาพระไตรรัตนดวยมือของตน ดวยอํานาจแหงวงศตระกูลเปนตน ในกาลนั้น กุศลจิต
นั้น ก็เปนสีลมัย หรือเปนกายกรรม. ในกาลใด สั่งใหบุตรและภรรยาเปนตน
ดวยอํานาจแหงวงศตระกูลเปนตนบูชา ในกาลนั้น กุศลจิตนั้น เปนวจีกรรม
ในกาลใด บุคคลคิดวา เราจักถวายสีเปนทาน (วณฺณทาน) ดังนี้ เพราะ
ปรารภวัตถุที่มีอยูวา วงศตระกูลของเรา แบบแผนตระกูล ประเพณีตระกูล
วัตรนั้นของเรา ดังนี้ ในกาลนั้น กุศลจิตนั้น ก็เปนมโนกรรม. กุศลจิต
ที่เปนสีลมัยมี ๓ อยาง ดวยสามารถแหงกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม
ดวยประการฉะนี้.
สวนในกาลใด บุคคลไดวัตถุมีประการดังกลาวแลวนั้น เมื่อเดินบูชา
พระไตรรัตน ก็เริ่มตั้งความสิ้นไปเสื่อมไป ในกาลนั้น กุศลญาณสัมปยุตจิต
ที่เปนภาวนามัย ยอมเปนกายกรรม เมื่อบุคคลเริ่มรูตลอดเพราะวาจา ก็เปน
วจีกรรม เมือ่ บุคคลไมใหสวนแหงกายและวาจาเคลื่อนไหว เริ่มตั้งการรูตลอด
ดวยใจเทานั้น ก็เปนมโนกรรมอยางเดียว กุศลญาณสัมปยุตจิตที่เปนภาวนามัย
มี ๓ อยาง ดวยอํานาจกาย วาจา และใจ ดวยประการฉะนี้ ในอธิการนี้
พระธรรมราชา ทรงจําแนกแสดงกุศลที่มีรูปเปนอารมณไวดวยกรรม ทวาร
๙ อยาง ดวยอํานาจแหงบุญกิริยาวัตถุ ๓ ดวยประการฉะนี้ แมในสัททารมณ
เปนตน ก็นัยนี้แหละ.
ความจริง กุศลจิตนี้กระทําเสียงอันเปนที่ตั้งแหงความยินดีในเสียง
กลองเปนตนใหเปนอารมณเกิดขึ้นดวยการกําหนด ๓ อยางโดยนัยที่กลาวมา
แลวนั่นแหละ. ในบรรดากุศลจิตที่เปนทานมัยเปนตนเหลานั้น ชื่อวา เสียง
ใคร ๆ ไมอาจเพื่อหยิบมาวางไวในมือแลวให เหมือนถอนเหงาบัวขึ้น หรือ
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เหมือนวางกําดอกอุบลเขียวไวในมือได แตเมื่อบุคคลทําเสียงพรอมดวยวัตถุ
ใหอยู ชื่อวา ยอมใหเสียงเปนทาน เพราะฉะนั้น ในกาลใด บุคคลคิดวา
เราจักถวายเสียงใหเปนทานดังนี้ จึงทําการบูชาพระไตรรัตน ดวยเครื่องดนตรี
อยางใดอยางหนึ่ง มีกลองและตะโพนเปนตน แลวใหหยุดเครื่องดนตรีมีกลอง
เปนตน ดวยคิดวา เราจักถวายทานดวยเสียงของเรา จึงถวายเภสัช น้ํามัน
น้ําออยเปนตนดวยเปลงเสียงถวายภิกษุผูเปนธรรมกถา ยอมโฆษณาการฟงธรรม
ยอมสวดสรภัญญะ ยอมกลาวธรรมกถา ยอมกลาวอุปนิสินนกถา อนุโมทนากถา ในกาลนั้น กุศลจิตนั้น ยอมเปนทานมัย. ในกาลใด บุคคลกระทําวิธี
อยางนี้นั่นแหละ ดวยสามารถแหงวงศตระกูลเปนตน ดวยสามารถแหงวัตร
ในกาลนั้น กุศลจิตนั้น ยอมเปนสีลมัย. ในกาลใด บุคคลกระทําวิธีนั้นทั้งหมด
แลวเริ่มพิจารณาวา เสียงนี้มีประมาณเทานี้ แมมีประมาณเทาพรหมโลกก็จักถึง
ความสิ้นไป จักถึงความเสื่อมไป ดังนี้ ในกาลนั้น กุศลจิตนั้น ยอมเปน
ภาวนามัย.
บรรดาบุญกิริยาวัตถุเหลานั้น จะกลาวกุศลจิตที่เปนทานมัยกอน
ในกาลใด บุคคลถือเอาเครื่องดนตรีมีกลองเปนตนกระทําการบูชา
พระไตรรัตนดวยมือของตน แมจะตั้งไวเพื่อตองการบูชาประจําก็วางไวดวยมือ
ของตน ยอมเดินโฆษณาการฟงธรรม ยอมไปกลาวธรรมกถา สวดสรภัญญะ
ดวยคิดวา เราจักใหเสียงของเราเปนทานดังนี้ ในกาลนั้น กุศลจิตนั้นก็เปน
กายกรรม. ในกาลใด สั่งบุคคลอื่นวา ดูกอนพอทัง้ หลาย พอจงไป จงทํา
เสียงของพวกเราใหเปนทานบูชาพระไตรรัตน ดังนี้ คิดวา เราจักใหเสียง
ของเราเปนทาน จึงสั่งบุคคลอื่นวา พวกทานจงวางกลองนี้ ตะโพนนี้ ทีล่ าน
พระเจดีย ยอมโฆษณาธรรมสวนะเองทีเดียว ยอมกลาวธรรมกถา ยอมสวด
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สรภัญญะ ในกาลนั้น กุศลจิตนั้น ยอมเปนวจีกรรม. ในกาลใด บุคคลไม
ใหสวนแหงกาย แหงวาจาไหว สละวัตถุอันมีอยูดวยใจวา เราจักใหเสียง
เปนทาน ดังนี้ ในกาลนัน้ กุศลจิตก็เปนมโนกรรม.
กุศลจิตแมที่เปนภาวนามัย ในกาลใด บุคคลกําลังเดิน เริ่มตั้งความ
สิ้นไป เสื่อมไปในเสียง ในกาลนั้น กุศลจิตนั้นก็เปน กายกรรม. ก็หรือวา
เมื่อบุคคลไมยังสวนแหงกายใหไหวพิจารณาอยูตามวาจา กุศลจิตที่เปนภาวนามัยก็เปนวจีกรรม. เมื่อบุคคลไมใหกายและวาจาไหว พิจารณาอยูซึ่งสัททายตนะดวยใจเทานั้น กุศลจิตที่เปนภาวนามัยนั้นก็เปน มโนกรรม. พระธรรมราชาทรงจําแนกแสดงแลวซึ่งกุศลจิตแมมีเสียงเปนอารมณ ดวยกรรมและทวาร
๙ ดวยสามารถแหงบุญกิริวัตถุ ๓ อยาง ดังพรรณนามาฉะนี้.
กุศลจิตนี้กระทํากลิ่นอันนาชอบใจแมในกลิ่นที่เกิดแตรากไมเปนตน
ใหเปนอารมณเกิดขึ้นโดยการกําหนด ๓ อยาง โดยนัยที่กลาวแลวหนหลัง
นั่นแหละ ในกาลใด บุคคลไดกลิ่นหอมอยางใดอยางหนึ่ง ในกลิ่นทั้งหลาย
มีกลิ่นที่เกิดแตรากไมเปนตนแลวคํานึงถึงดวยอํานาจแหงกลิ่น คิดวา เราจัก
ถวายกลิ่นของเราใหเปนทาน ดังนี้ จึงบูชาพระพุทธรัตนะเปนตน ในกาลนั้น
กุศลจิตก็เปนทานมัย. บัณฑิตพึงทราบคําทั้งหมดโดยพิสดาร โดยนัยที่กลาว
ไวในการใหสีเปนทานนั่นแหละ พระธรรมราชา ทรงจําแนกแสดงซึ่งกุศลจิต
แมมีกลิ่นเปนอารมณ ดวยกรรมและทวาร ๙ ดวยสามารถแหงบุญกิริยาวัตถุ
๓ อยาง ดวยประการฉะนี้.
ก็กุศลจิตที่ทํารสอันนาชอบใจในรสทั้งหลายมีรสเกิดจากรากเปนตน
ใหเปนอารมณ ยอมเกิดขึ้นดวยการกําหนด ๓ อยาง โดยนัยที่กลาวแลวใน
หนหลังนั่นแหละ ในกาลใด บุคคลไดรสที่นายินดีอยางใดอยางหนึ่งในรส
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ทั้งหลายมีรสเกิดแตรากเปนตนนั้น แลวรําพึงดวยสามารถแหงรส ยอมให
ยอมสละดวยคิดวา เราจักใหรสของเราเปนทาน ดังนี้ ในกาลนั้น กุศลจิต
เปนทานมัย ดังนี้. พึงทราบขอความทั้งปวง โดยพิสดารตามนัยที่กลาวไว
ในการใหสีเปนทาน. ก็ในกุศลจิตที่มีสีลมัยนี้ มีเรื่องทั้งหลายมาในมหาอรรถกถา ตั้งแตเรื่องพระเจาทุฏฐคามนิอภัย ทรงพระดําริวา ธรรมดาวา การไม
ถวายสังฆทานแลวบริโภค เราไมเคยประพฤติ ดังนี้ จึงใหถวายทานแกภิกษุ
ประมาณ ๑,๒๐๐ รูป แลวจึงเสวยพระกระยาหารมีรสดี. ขอความที่แตกตาง
กันมีเพียงเทานี้. พระผูม ีพระภาคเจาผูธรรมราชา ทรงจําแนกแสดงกุศลจิต
แมมีรสเปนอารมณ ดวยกรรมและทวาร. โดยบุญกิริยาวัตถุ ๓ นั่นแหละ.
แมในโผฏฐัพพารมณ มหาภูตรูป ๓ คือ ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ
วาโยธาตุ ชือ่ วา โผฏฐัพพารมณ. ในฐานะนี้ บัณฑิตไมทําการประกอบ
ดวยอํานาจแหงธาตุทั้ง ๓ เหลานั้น พึงทําการประกอบดวยสามารถแหงเตียงและ
ตั่งเปนตน. จริงอยู ในกาลใด บุคคลไดวัตถุอันควรถูกตองนาปรารถนา
อยางใดอยางหนึ่ง ในวัตถุทั้งหลายมีเตียงและตั่งเปนตน แลวคํานึงถึงดวย
อํานาจแหงการถูกตอง ยอมให ยอมบริจาค ดวยคิดวา เราจักใหโผฏฐัพพะ
เปนทานของเรา ดังนี้ ในกาลนั้น กุศลจิตก็ยอมเปนทานมัย ดังนี้. บัณฑิต
พึงทราบขอความทั้งปวง โดยพิสดารตามนัยที่กลาวไวในการใหสีเปนทาน
นั่นแหละ พระธรรมราชา ทรงจําแนกแสดงกุศลจิตแมมีโผฏฐัพพะเปนอารมณ
ดวยกรรมและทวาร ๙ ดวยบุญกิริยาวัตถุ ๓ อยางดังพรรณนานามาฉะนี้.
แตวา ในธรรมารมณ ไดแก ธรรมทั้งหลายที่เปนปริยาปนนะและ
อปริยปนนะในธรรมายตนะเหลานี้ คือ อายตนภายใน ๖ ลักษณะ ๓ อรูปขันธ ๓
สุขุมรูป ๑๕ นิพพาน และบัญญัติ ชื่อวา ธรรมารมณ แตในฐานะนี้ บัณฑิต
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ไมทําการประกอบไวดวยอํานาจแหงธรรมเหลานี้ พึงประกอบไวดวยการให
โอชะ การใหปานะ และการใหชีวติ เปนทาน. จริงอยู กุศลจิตนี้ กระทํา
ธรรมารมณอันนายินดีในโอชะเปนตน ใหเปนอารมณ เกิดขึ้นดวยการกําหนด
๓ อยาง โดยนัยที่กลาวแลวในหนหลังนั่นแหละ. ในธรรมารมณนั้น เมื่อใด
บุคคลยอมถวายเนยใสเนยขึ้นเปนตน โดยคิดวา เราถวายโอชะเปนทาน ยอม
ถวายน้ําปานะ ๘ อยาง โดยคิดวา เราถวายน้ําปานะใหเปนทาน ดังนี้ ยอมถวาย
สลากภัต ปกขิยภัต สังฆภัตเปนตน โดยคิดวา เราถวายชีวิตเปนทาน ดังนี้
ยอมถวายเภสัชแกภิกษุผูไมผาสุกทั้งหลาย ใหหมอมารักษา ใหเผาตาขาย ให
รื้อรอบ ใหทําลายกรงนก ใหพนจากเรือนจํา ใหตีกลองหามฆาสัตว กระทํา
เห็นปานนี้แมอื่น ๆ เพื่อปองกันชีวิต ในกาลนั้น กุศลจิตก็เปนทานมัย อนึ่ง
ในกาลใด บุคคลคิดวา การใหโอชะเปนทาน ใหน้ําปานะเปนทาน ใหชีวิต
เปนทาน เปนวงศตระกูลวงศของเรา เปนแบบแผนของตระกูล เปนประเพณี
ของตระกูล ดังนี้ จึงยังทานมีโอชะเปนตน ใหเปนไปดวยวัตรเปนประธาน
ในกาลนั้น กุศลจิตยอมเปนสีลมัย. ในกาลใด เริ่มตั้งความสิ้นไปเสื่อมไปใน
ธรรมารมณ ในกาลนั้น กุศลจิตยอมเปนภาวนามัย. อนึ่ง กุศลจิตที่เปน
ทานมัยแมกําลังเปนไป คือ ในกาลใด บุคคลยอมถวายโอชะเปนทาน น้ําปานะ
เปนทาน ชีวิตเปนทานดวยมือของตน ในกาลนั้น ยอมเปนกายกรรม ในกาลใด
ใชใหบุตรและภรรยาเปนตนใหถวายทาน ในกาลนั้น กุศลจิตก็เปนวจีกรรม
ในกาลใด ไมยังสวนแหงกายและวาจาใหเคลื่อนไหว ยอมคิดดวยใจวา เราจัก
ถวายวัตถุที่มีอยูดวยอํานาจแหงการใหโอชะเปนทาน ใหน้ําปานะเปนทาน ให
ชีวิตเปนทาน ดังนี้ ในกาลนั้น กุศลจิตก็เปนมโนกรรม.
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อนึ่ง ในกาลใด บุคคลยอมใหวัตถุอันมีอยูมีประการตามที่กลาวแลว
ดวยมือของตน ดวยอํานาจแหงวงศตระกูลเปนตน ในกาลนัน้ กุศลจิตที่เปน
สีลมัย ยอมเปนกายกรรม. ในกาลใด ใชใหบุตรและภรรยาเปนตนใหถวาย
ดวยอํานาจแหงวงศตระกูลนั่นแหละ ในกาลนั้น กุศลจิตก็เปนวจีกรรม. ใน
กาลใด ยอมคิดดวยใจวา เราจักถวายวัตถุอันมีอยูมีประการตามที่กลาวแลว
ดวยอํานาจแหงวงศตระกูลเปนตนนั่นแหละ ในกาลนั้น กุศลจิตก็เปนมโนกรรม.
อนึ่ง บุคคลเดินไปแลว เริ่มตั้งความสิ้นไปเสื่อมไปในธรรมารมณ
กุศลจิตที่เปนภาวนามัย ยอมเปนกายกรรม. เมือ่ บุคคลไมยังสวนแหงกายให
ไหวแลว เริ่มตั้งความสิ้นไปเสื่อมไปดวยวาจา กุศลจิต ยอมเปนวจีกรรม.
บุคคลไมยังสวนแหงกายและวาจาใหไหว เริ่มตั้งซึ่งความสิ้นไปเสื่อมไปดวยใจ
เทานั้น กุศลจิตยอมเปนมโนกรรม. กุศลจิตที่เปนภาวนามัย ๓ อยาง ยอมมี
ดวยอํานาจ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ดวยประการฉะนี้. พระธรรมราชาทรงจําแนกแสดงกุศลจิตที่เปนธรรมารมณ ในที่นี้ดวยกรรมและทวาร ๙
ดวยสามารถแหงบุญกิริยาวัตถุ ๓ อยาง ดังพรรณนามาฉะนี้.
จิตนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวอยางนี้ ดวยอํานาจแหงวัตถุ
ตางกัน และอารมณตางกัน. แตจิตนี้ บัณฑิตยอมไดในวัตถุเดียวกัน ดวย
อํานาจแหงอารมณที่ตางกัน. ถามวา ไดอยางไร ตอบวา เพราะในปจจัย
๔ อยาง เฉพาะในจีวร (เอกวัตถุ) บัณฑิตยอมไดอารมณ ๖ อยาง. จริงอยู
สีแหงจีวรที่ยอมใหม เปนสีที่ชอบใจ นาดู นี้ เรียกวา มีสีเปนอารมณ. อนึง่
ในเวลาใชสอยยอมสงเสียงดังปฏะปฏะ นี้เปนสัททารมณ. ในผานั้น มีกลิ่น
เปลือกไมไทรดําเปนตน นี้เปนคันธารมณ. อนึ่ง รสารมณ ทานกลาวไว
ดวยสามารถแหงรสคือการใชสอย. ในผานั้นมีสัมผัสเปนสุข นี้เปนโผฏฐัพพา-
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รมณ. สุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยจีวร นี้เปนธรรมารมณ. รสารมณ บัณฑิต
ยอมไดในบิณฑิตโดยนิปปริยาย (โดยตรง) ทีเดียว. บัณฑิตทําการประกอบ
จิตในปจจัย ดวยสามารถแหงอารมณตาง ๆ อยางนี้แลวพึงทราบความตางกัน
แหงจิตที่เปนทานมัยเปนตน. อนึ่ง อารมณเปนสภาวะผูกพันจิตนี้ เปน
อารมณแลว จิตก็ไมเกิดขึ้น สวนทวารไมผูกพันจิตไว ถามวา เพราะเหตุไร
ตอบวา เพราะกรรมเปนสภาพไมผูกพัน. จริงอยู เมื่อกรรมไมผูกพันจิตไว
แมทวาร ก็ชอื่ วาไมผูกพันเหมือนกัน.
กามาวจรกุศลและทวารกถา
วาดวยกายกรรมและทวาร
ก็เพื่อประกาศเนื้อความนี้ ในมหาอรรถกถาทานกลาวทวารกถาไวใน
ฐานะนี้. ในทวารกถานั้น ชื่อการตั้งมาติกาในทวารกถานี้มีประมาณเทานี้ คือ
กรรม ๓
ทวารแหงกรรม ๓
วิญญาณ ๕
ทวารวิญญาณ ๕
ผัสสะ ๖
ทวารผัสสะ ๖
อสังวร ๘
ทวารแหงอสังวร ๘
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สังวร ๘
ทวารแหงสังวร ๘
อกุศลกรรมบถ ๑๐
กุศลกรรมบถ ๑๐
ในการตั้งมาติกาเหลานั้น กรรม ๓ อยาง ทานกลาวไวกอนแมก็จริง
ถึงอยางนั้นทานก็เวนกรรม ๓ เหลานั้น แลวแสดงจําแนกทวารแหงกรรม ๓
โดยความเปนเบื้องตนกอน.
ถามวา ทวารแหงกรรม ๓ เปนไฉน ?
ตอบวา ทวารแหงกายกรรม ทวารแหงวจีกรรม ทวารแหงมโนกรรม.
ในทวารแหงกายกรรมนั้น กายมี ๔ อยาง คือ อุปาทินนกกาย (กาย
ที่มีใจครอง) ๑. อาหารสมุฏฐานกาย ๑ อุตุสมุฏฐานกาย ๑ จิตตสมุฏฐานกาย ๑
บรรดากาย ๔ เหลานั้น รูปที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน ๘ คือ มีจักขายตนะเปนตน*
มีชีวิตินทรียเปนที่สุดก็ดี รูป ๘ คือ ธาตุ ๔ วรรณะ คันธะ รสะ โอชา
ที่มีกรรมเปนสมุฏฐานก็ดี ชื่อวา อุปทินนกกาย.
รูป ๘ เหลานั้นนั่นแหละเกิดแตอาหาร ชื่อวา อาหารสมุฏฐานิกกาย
รูป ๘ เกิดแตอุตุ ชื่อวา อุตุสมุฏฐานนิกกาย. รูป ๘ เกิดแตจิต ชื่อวา
จิตตสมุฏฐานิกกาย.
ในบรรดาอุปาทินนกายเปนตนเหลานั้น คําวา ทวารแหงกายกรรม
มิไดเปนชื่อของอุปาทินนกกาย มิไดเปนชื่อของกายนอกนี้ แตในรูป ๘ มีจิต
เปนสมุฏฐาน มีวิญญัติรปู หนึ่ง รูปนี้ ชื่อวา ทวารแหงกายกรรม ตามที่
ทานกลาวไววา รูปทีช่ ื่อวา กายวิญญัติ นั้นเปนไฉน ? ความเครงตึง
* จักขุโสตฆานชิวหากายอิตถิปุริสชีวิตินทรียรูป.
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ความเครงตึงดวยดี กิริยาที่เครงตึงดวยดี การเคลือ่ นไหวกายใหรูความหมาย
กิริยาที่แสดงใหรูความหมาย ภาวะที่ใหผูอื่นรูความหมายของกายของผูมีจิตเปน
กุศล หรือผูม ีจิตเปนอกุศล หรือมีจิตเปนอัพยากตะ หรือผูกาวไปขางหนา
หรือถอยกลับ หรือแลดูขางหนา หรือเหลียวดูซายขวา หรือเหยียด หรือ
คูแขน อันใด รูปนี้นั้น เรียกวา กายวิญญัติ.
จริงอยู จิตที่เกิดขึ้นวา เราจักกาวไปขางหนา จักถอยกลับ ดังนี้
ยอมยังรูปใหตั้งขึ้น ในขณะแหงจิตที่เกิดขึ้นนั้น วาโยธาตุมีจิตเปนสมุฏฐาน
ในภายในแหงรูปกลาปทั้ง ๘ เหลานี้ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ
วาโยธาตุ วรรณะ คันธะ รสะ โอชะ ซึ่งอาศัยธาตุทั้ง ๔ นั้น ยอมค้ําจุน
ทรงไว ยังรูปกายที่เกิดพรอมกับตนนั้นใหเคลื่อนไหว ใหกาวไปขางหนา
ใหถอยกลับ.
ในบรรดารูปกลาป ๘ เหลานั้น วาโยธาตุที่ตั้งขึ้นดวยจิตดวงแรกใน
บรรดาชวนจิต ๗ ดวง ในอาวัชชนวิถีหนึ่ง ยอมสามารถค้ําจุน ดํารงไวซึ่ง
รูปกายที่เกิดพรอมกับตนได แตไมอาจใหเคลื่อนไหวไปมา แมในชวนจิต
ดวงที่ ๒ เปนตน ก็นัยนีแ้ หละ. สวนวาโยธาตุที่ตั้งขึ้นดวยชวนจิตดวยที่ ๗
ไดวาโยธาตุที่ตั้งขึ้นดวยชวนจิต ๖ ดวงเบื้องตน เปนปจจัยอุปถัมภแลว ยอม
สามารถเพื่อค้ําจุน เพื่อทรงไว เพื่อยังรูปที่เกิดพรอมกับตนใหเคลื่อนไหว
ใหกาวไปขางหนา ใหถอยกลับ ใหแลดู ใหเหลียวซายแลขวา ใหคูเขา
ใหเหยียดออก เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา เกิดการเดินไปเกิดการเดินมา ชื่อวา
เกิดการเดินไปเดินมา คือ ยอมถึงคําอันบุคคลพึงกลาววา ไปไดโยชนหนึ่ง
ไปได ๑๐ โยชน ดังนี้.

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 263

เหมือนอยางวา เมื่อเกวียนที่พึงลากไปดวยแอก ๗ แอก โคที่เทียม
แลวในแอกคูแรก ยอมสามารถเพื่อค้ําจุน เพื่อทรงแอกไวไดกอน แตไม
อาจใหลอหมุนไป แมในคูที่ ๒ เปนตนก็เหมือนกัน แตวาในกาลใด สารถี
ผูฉลาดเทียมคูโคที่ ๗ ที่แอกนั่งที่ทูบเกวียน ถือเชือกแลวเอาปลายปฏักกระตุน
คูโคจําเดิมแตโคคูแรกทั้งหมด ในกาลนั้น คูโคทั้งหมดทีเดียวก็รวมกําลังกัน
ทรงแอกและใหลอหมุนไป ยอมถึงคําอันบุคคลพึงพูดไดวา โคพาเกวียนไปได
๑๐ โยชน พาไป ๒๐ โยชน ฉันใด คําอุปมาเปนเครื่องยังอุปไมยใหถึงพรอมนี้
บัณฑิตพึงทราบฉันนั้น.
ในบรรดากาย ๔ เหลานั้น กายที่มีจิตเปนสมุฏฐาน ไมใชวิญญัติ
แตวิการแหงอาการหนึ่งที่สามารถเพื่อเปนปจจัย เพื่อใหค้ําจุน ทรงไวซึ่งรูปกาย
ที่เกิดพรอมกับวาโยธาตุที่มีจิตเปนสมุฏฐานใหไหวได นี้ชอื่ วา วิญญัติ.
วิญญัตินั้นไมใชมีจิตเปนสมุฏฐาน เหมือนรูป ๘ อยาง. เหมือนอยางคํามีอาทิ
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชราและมรณะ ชื่อวา ไมเที่ยง เปนสังขตะ เพราะ
ความที่ธรรมทั้งหลายมีประเภทที่ไมเที่ยงเปนตนตองแกและตาย ฉันใด วิญญัติ
แมนั้น ชื่อวา มีจิตเปนสมุฏฐาน เพราะความที่รูปทั้งหลายมีจิตเปนสมุฏฐาน
เปนสภาพประกาศใหรู ฉันนั้น.
ก็วิญญัตินั้น เรียกวา วิญญัติ เพราะประกาศใหรู. ประกาศใหรู
อะไร ? ประกาศใหรูทางกายอยางหนึ่ง จริงอยู บุคคลยืนอยูในคลองแหงจักษุ
ยอมยกมือหรือเทา สั่นศีรษะหรือยักคิ้ว อาการของมือเปนตนนี้ เปนการให
รูไดดวยจักษุ แมวิญญัติก็ไมรูไดดวยตาแตรูไดดวยใจเทานั้น เพราะวา
บุคคลยอมเห็นสีเปนอารมณ เปนไปตาง ๆ ดวยสามารถแหงการเคลื่อนไหว
มือเปนตน แตวา บุคคลคิดถึงรูปทีป่ ระกาศใหรู ดวยจิตทางมโนทวารแลว
จึงรูวา บุคคลนี้เห็นจะใหเราทําสิ่งนี้และสิ่งนี้ ดังนี้.
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เหมือนอยางวา พวกมนุษยใหผูกใบตาลเปนตนที่ยอดตนไมในสถาน
ที่มีน้ําในฤดูแลงในปา โดยประสงควา ชนทั้งหลายจักรูซึ่งความที่น้ํามีอยูในที่นี้
ดวยสัญญานี้ หรือชักธงขึ้นที่ประตูรานสุรา หรือวา ลมพัดตนไมสูงใหหวั่นไหว
หรือวา เมื่อปลาแหวกวายอยูในน้ํา ฟองน้ําก็ผุดขึ้นขางบน หรือเศษหญาและ
ใบไมที่ถูกน้าํ ซัดไปติดอยูที่ทางไปของหวงน้ําใหญ ในกาลใด บุคคลเห็นใบตาล
ธง กิ่งไม ฟองน้ํา เศษหญาและใบไม แมไมเห็นดวยตาแตก็ยอมรูดวย
มโนวิญญาณวา ในที่นี้น้ําจักมี สุราจักมี ตนไมนี้ถูกลมพัด ปลาจักมีภายในน้ํา
หวงน้ําจักไหลทวมที่มีประมาณเทานี้ ฉันใด แมวญ
ิ ญัติ ก็ฉันนั้น ไมรูดวยตา
รูไดดวยใจ เพราะวา บุคคลยอมเห็นสีเปนอารมณเคลื่อนไหวไปมา ดวย
อํานาจแหงการยกมือเปนตนดวยตาเทานั้น แตเขาคิดดวยจิตทางมโนทวาร
จึงรูวา บุคคลนี้เห็นจะใหเราทําอยางนี้ ๆ.
ก็วิญญัตินี้ ชื่อวา วิญญัติ เพราะการประกาศใหรูอยางเดียวก็หาไม
ที่แทแลว ชือ่ วา วิญญัติ เพราะควรรูก็มีทีเดียว. เพราะวา วิญญัตินี้ยอม
ปรากฏแกชนทั้งหลายเหลาอื่น โดยที่สุดแมแกสัตวเดรัจฉานบาง. จริงอยู
สัตวเดรัจฉานทั้งหลายมีสุนัขบาน สุนัขจิ้งจอก กา โคเปนตน ที่ประชุมกันใน
ที่นั้น เมื่อบุคคลจับทอนไม หรือกอนดินแสดงอาการขวางปา สัตวนี้ก็รูวา
เขาตองประหารพวกเรา ยอมหนีไปที่ใดที่หนึ่ง แตเมื่อบุคคลอื่นอยูในภายใน
กําแพงและฝาเรือนเปนตน เวลานั้นก็เปนเวลาที่รูปไมปรากฏ ในขณะนั้นรูป
ไมปรากฏแกเขา ถึงอยางนั้น ก็ชื่อวา วิญญัตินั่นแหละ เพราะเปนธรรมชาติ
ปรากฏแกผูอยูเฉพาะหนา.
ถามวา เมื่อกายที่มีจิตเปนสมุฏฐานกําลังไหว กายที่มีสมุฏฐาน ๓
ยอมไหวไปดวย หรือไมไหวไป.
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ตอบวา กายมีสมุฏฐาน ๓ แมนั้นก็ไหวไปเหมือนกัน.
กายที่มีสมุฏฐาน ๓ นั้น มีคติเหมือนกายที่มีจิตเปนสมุฏฐาน คลอย
ตามกายที่มีจิตเปนสมุฏฐานโดยแท. เหมือนอยางวา เมื่อน้ํากําลังไหลไปอยู
แมเศษไมแหง หญาแหง ใบไมแหงเปนตนที่ตกไปสูน้ํา ก็ยอมไหลไปตามน้ํา
(มีคติอยางน้ํา) ทีเดียว คือ เมื่อน้ําไหลไป เศษไมแหงเปนตน ก็ยอมลอยไป
เมื่อน้ําหยุด เศษไมแหงเปนตนนั้นก็หยุด ฉันใด คําอุปมาเปนเครื่องยังอุปไมย
ใหถึงพรอมนี้บัณฑิตพึงทราบ ฉันนั้น วิญญัติในรูปทั้งหลายที่มีจิตเปนสมุฏฐาน
แมนี้ บัณฑิตพึงทราบวา ชื่อ ทวารแหงกายธรรม ดวยประการฉะนี้.
ก็เจตนาที่ใหสําเร็จในทวารนั้นเปนเหตุใหบุคคลฆาสัตว ถือเอาสิ่งของ
ที่เจาของไมให ประพฤติมิจฉาจาร งดเวนจากปาณาติบาต ขอนี้ชื่อวา
กายกรรม. เมื่อปรวาทีมีอยูอยางนี้ บัณฑิตก็พึงดํารงไวดวยนัยแหงคําวา กาย
เปนทวาร เจตนาที่สําเร็จในทวารนั้นเปนกายกรรม คือ เปนกุศล หรือวา
เปนอกุศล ดังนี้. แตเมื่อปรวาทีไมมี ก็พึงดํารงติกะวา กายกรรมเปนกุศล
หรือกุศล หรืออัพยากตะ ดังนี้ใหบริบูรณ ในขอนั้น เปรียบเหมือนประตู
พระนคร ยอมตั้งไวในที่ที่เขาสรางไวแลว ยอมไมเลื่อนไปเลื่อนมาแมสักองคุลี
ก็มหาชนยอมสัญจรไปทางประตูนั้น ๆ ฉันใด ทวารก็ฉันนั้นเหมือนกัน จะ
เที่ยวไปหาไดไม สวนกรรมยอมเทีย่ วไปโดยการเกิดขึ้นในทวารนั้น ๆ ดวย
เหตุนั้น พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา
ทฺวาเร จรนฺติ กมฺมานิ
น ทฺวารา ทฺวารจาริโน
ตสฺมา ทฺวาเรหิ กมฺมานิ อฺมฺ ววฏิตา.

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 266

กรรมทั้งหลายยอมเที่ยวไปในทวาร
ทวารทั้งหลายไมเที่ยวไปกับทวารทั้งหลาย
เพราะฉะนั้น ทานจึงกําหนดกรรมทั้งหลาย
กับทวารทั้งหลายไวดวยกัน.
ในคาถานั้น อธิบายวา ทวารยอมไดชื่อตามกรรม แมกรรมก็ไดชอื่
ตามทวาร. เหมือนอยางวา ที่เปนทีเ่ กิดแหงวิญญาณเปนตน ยอมได
ชื่อวา ทวารแหงวิญญาณ ทวารแหงผัสสะ ทวารแหงความไมสํารวม
ทวารแหงความสํารวม ดังนี้ ฉันใด ที่เปนที่เกิดขึ้นแหงกายกรรม ก็ไดชื่อวา
ทวารแหงกายกรรม ฉันนั้น. แมในทวารแหงวจีกรรมและมโนกรรม
ก็นัยนี้เหมือนกัน.
อนึ่ง เทวดาที่สิงอยูที่ตนไมนั้น ๆ ยอมไดชื่อตามตนไมนั้น ๆ วา
เทวดาไมงิ้ว (สิมฺพลิเทวตา) เทวดาใบไมเหลือง (ปลาสเทวตา) เทวดา
ตนสะเดา (ปุจิมนฺททวตา) เทวดาไมสะครอ ฉันใด แมกรรมที่บคุ คลทําแลว
ดวยกายทวาร ยอมไดชอื่ ตามทวารวา กายกรรม ฉันนั้นเหมือนกัน. แมใน
วจีกรรมและมโนกรรมก็นัยนี้เหมือนกัน. ในบรรดากายและกรรมนั้น กายก็
เปนอยางหนึ่ง กรรมก็เปนอยางหนึ่ง แตทานเรียกกายและกรรมนั้นวา
กายกรรม เพราะความที่กรรมนั้นกระทําดวยกาย ดวยเหตุนั้น พระอรรถกถาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา
หากกรรมกระทําดวยกาย เรียกวา
กายกรรม กายและกายกรรม ทานก็กําหนด
ไวดวยกัน หากกรรมกระทําดวยเข็ม เรียกวา
สุจกิ รรม เข็มและสุจิกรรม ทานก็กําหนด
ไวดวยกัน หากกรรมกระทําดวยมีด เรียกวา
วาสิกรรม มีดและวาสิกรรม ทานก็กําหนด
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ไวดวยกัน
หากกรรมกระทําดวยบุรุษ
เรียกวา ปุริสกรรม บุรษุ และปุริสกรรม
ทานก็กําหนดไวดวยกัน ฉันใด หากกรรม
กระทําดวยกาย ก็เรียกวากายกรรม กาย
และกายกรรม ทานกําหนดไวดวยกัน ฉันนั้น
เหมือนกัน.
ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้น การกําหนดเฉพาะทวารก็ไมถูก การ
กําหนดเฉพาะกรรมก็ไมถูก ถามวา ไมถกู อยางไร ตอบวา เพราะบาลีวา
ทฺวาเร จรนฺติ กมฺมานิ (กรรมทั้งหลายยอมเที่ยวไปในทวาร) แมวจีกรรม
ก็ยอมเปนไปในกายวิญญัติ เพราะฉะนั้น การกําหนดวจีวิญญัตินั้นวา
ทวารแหงกายกรรมดังนีก้ ็ไมถูก ทั้งกายกรรมก็ยอ มเปนไป แมในวจีวิญญัติ
เพราะเหตุนั้น การกําหนดวจีวิญญัตินั้นวา กายกรรมก็ไมถกู . การกําหนด
อยางนั้นมิใชไมถูก เพราะเหตุไร เพราะความเปนไปโดยมาก และเพราะ
เปนไปมากในทวารนั้น. จริงอยู กายกรรมเทานั้น ยอมเปนไปโดยมากในกายวิญญัติ วจีกรรมนอกนี้ไมเปนไปโดยมาก เพราะฉะนั้น ความที่กายวิญญัตินี้
เปนทวารแหงกายกรรมสําเร็จแลวเปนไปโดยมากแหงกายกรรม เปรียบเหมือน
บานพราหมณ สวนมะมวง และไมกากะทิงเปนตน ชื่อวา บานพราหมณ
เปนตน เพราะฉะนั้น การกําหนดทวารจึงถูก เพราะกายกรรมยอมเปนไปมาก
ในกายทวารทีเดียว สวนในวจีทวารเปนไปนอย ฉะนั้น การที่ทวารนี้เปน
กายกรรมสําเร็จเปนไปมากในกายทวาร เปรียบเหมือนโคจรของนายพรานปา
และกุมาริกาอวนเปนตน ชื่อวา นายพรานปาเปนตน ฉะนั้น แมการ
กําหนดกรรมจึงถูกตอง ดวยประการฉะนี้.
จบกถาวาดวยทวารแหงกายกรรม
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ิ

กถาวาดวยทวารแหงวจีกรรม

ก็ในกถาวาดวยทวารแหงวจีกรรม ชื่อวา วาจา มี ๓ อยาง คือ
เจตนา วิรติ สัททะ (เสียง) บรรดาวาจา ๓ อยางเหลานั้น วาจานี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วาจาประกอบดวยองค เหลานั้น เปนวาจาสุภาษิต มิใช
วาจาทุพภาษิต เปนวาจาไมมีโทษ เปนวาจาที่ผูรูทั้งหลายไมติเตียน ดังนี้
ชื่อวา เจตนาวาจา. วาจานี้วา การงด การเวน จากวจีทุจริต ๔ ฯลฯ อันใด
นี้ตรัสเรียกวา สัมมาวาจา ดังนี้ ชื่อวา วิรติวาจา. วาจานี้วา จริงอยู
วาจาที่เปลง คลองแหงคํา การเปลงขึ้น เสียงกึกกอง ทําเสียงใหกึกกอง วาจา
การเปลงวาจา ดังนี้ ชื่อวา สัททวาจา.
บรรดาวาจาทั้ง ๓ เหลานั้น คําวา วจีกรรมทวาร มิใชเปนชื่อของ
เจตนามิใชเปนชื่อของวิรติ แตวา วิญญัติอยางหนึ่งซึ่งมีเสียงรวมดวยมีอยู นี้ชื่อ
วา ทวารแหงวจีกรรม. วจีทวารที่พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาตรัสไววา
รูปที่เปนวจีวิญญัตินั้น เปนไฉน ? การพูด การเปลงออก คลองแหงวาจา
การเปลงขึ้น เสียงกึกกอง การทําเสียงใหกึกกอง วาจา การเปลงวาจา แหง
บุคคลผูมีจิตเปนกุศล หรือมีจิตเปนอกุศล หรือมีจิตเปนอัพยากตะ อันใด
ดังนี้ นี้เรียกวา วาจา. วิญญัติ การแสดงใหรูความหมาย กิริยาที่แสดงใหรู
ความหมายทางวาจา อันใด รูปนี้นนั้ เรียกวา วจีวิญญัติ.
จริงอยู เมื่อเราตรึกวา เราจักกลาวคํานี้ เราจักกลาวคํานั้น ชื่อวา
เสียงอันแผไปดวยวิตก ยอมเกิดขึ้น. วาทะนี้มาในมหาอรรถกถาวา เสียงนี้
มิไดรูไดดวยโสตะ รูไดดว ยใจ ดังนี้ แตในอรรถกถาที่มาทั้งหลาย อธิบาย
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คําวา วิตกฺกวิปฺผารสทฺท (เสียงที่แผไปดวยวิตก) เปนเสียงของคนหลับ
และประมาทแลว กําลังบนเพออันเกิดขึ้นดวยอํานาจแหงการแผไปของวิตก.
คําวา สุตฺวา นั้น ความวา เมื่อบุคคลนั้นฟงแลวตรึกซึ่งเรื่องใด เสียงอัน
แผไปแหงวิตกนั้นเกิดขึ้นแลว ดวยอํานาจแหงเรื่องนั้น ก็จักทายใจไดวา ใจของ
ทานเปนอยางนี้บาง ใจของทานเปนอยางนั้นบาง ครั้นกลาวดวยประการฉะนั้น
แลว ก็กลาวแมเรื่องทั้งหลาย. แมในปฏฐานก็มีพระบาลีอันมาแลววา สัททายตนะ มีจิตเปนสมุฏฐาน เปนปจจัยแกโสตวิญญาณดวยอารัมมณปจจัย ดังนี้
เพราะฉะนั้น ชื่อวา เสียงที่แผไปแหงวิตกที่รูไมไดดวยโสตะ ซึ่งเกิดขึ้นเวน
จากการกระทบกับวิญญัติยอมไมมี ก็จิตเมื่อเกิดขึ้นวา ขาพเจาจักกลาวคํานี้
ขาพเจาจักกลาวคํานั้นดังนี้ ยอมยังรูปใหตั้งขึ้น ๘ รูป คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ
เตโชธาตุ วาโยธาตุ วรรณะ คันธะ รส โอชา ปฐวีธาตุที่มีจิตเปน
สมุฏฐานในภายในแหงรูป ๘ เหลานัน้ กระทบอยูซึ่งอุปทินนกกายกอนจึงเกิด
ขึ้น เสียงยอมเกิดขึ้นดวยกายกระทบกับปฐวีธาตุนั้น นีช้ ื่อวา เสียงที่มีจิตเปน
สมุฏฐานนี้ไมใชวิญญัติ แตวา วิการแหงอาการอยางหนึ่งซึ่งเปนปจจัยแกการ
กระทบอุปทินนกกายของปฐวีธาตุที่มีจิตเปนสมุฏฐานนั้น นี้ชื่อวา วจีวิญญัติ
นอกจากนี้ คําทั้งปวงมีอาทิวา สา อฏ รูปานิ วิย น จิตฺตสมุฏานา
วจีวิญญัตินั้น ไมมีจิตเปนสมุฏฐาน เหมือนรูปทั้ง ๘ บัณฑิตพึงทราบโดยนัย
กลาวแลวในหนหลังนั่นแหละ.
จริงอยู แมในที่นี้ บุคคลฟงเสียงของผูเรียกวา ติสสะ ทัตตะ มิตตะ
ดังนี้ แลวก็คิดถึงวิญญัติ ดวยมโนทวารจิตแลวยอมรูวา ผูนี้เห็นจะใหกระทํา
สิ่งนี้และสิ่งนี้ ดังนี้ อนึง่ แมวาจานี้ ก็ยอมปรากฏแกสัตวเดรัจฉาน ดุจกาย-
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วิญญัติ. จริงอยู แมสัตวเดรัจฉานทั้งหลายพึงเสียงวา เจาจงมา เจาจงไป ดังนี้
ก็รูวา บุคคลนี้เห็นจะใหทําชื่อสิ่งนี้ จึงเดินมาและเดินไป.
ก็วาระนี้วา เสียงยอมยังกายอันมีสมุฏฐาน ๓ อยาง ยอมใหไหว
หรือไมใหไหว ดังนี้ ไมมีในวจีวิญญัตินี้ แมกิจคือการอุปถัมภแหงเสียง
ที่มีจิตเปนสมุฏฐานดวงกอนก็ไมมี แตวา เจตนาใดที่ใหสําเร็จแมในวจีทวาร
นั้น และเจตนาที่เปนเหตุพูดเท็จ กลาวสอเสียด กลาวคําหยาบ กลาวเพอเจอ
เจตนางดเวนจากมุสาวาทเปนตน นีช้ ื่อวา วจีกรรม. เบื้องหนาแตนี้ บัณฑิต
พึงทราบการกําหนดกรรม การกําหนดทวาร โดยนัยที่กลาวไวในหนหลังนั้นแล.
จบ กถาวาดวยทวารแหงวจีกรรม
กถาวาดวยทวารแหงมโนกรรม
ก็บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในกถาวาดวยทวารแหงมโนกรรมตอไป
ใจ ๔ อยาง ดวยสามารถแหงจิตที่เปนกามาวจรจิตเปนตน ชือ่ วา มโน
(ใจ) ในบรรดามโนที่เปนกามาวจรเปนตนเหลานั้น มโนแมทั้งหมดมี ๘๙
อยางคือ มโนที่เปนกามาวจร ๕๔ อยาง มโนที่เปนรูปาวจรมี ๑๕ อยาง
มโนที่เปนอรูปาวจรมี ๑๒ อยาง มโนที่เปนโลกุตรมี ๘ อยาง ในบรรดา
มโนเหลานั้น ธรรมดามโนนี้ไมควรกลาววา ไมเปนมโน เหมือนอยางวา
ธรรมดาวา เจตนานี้ ไมควรกลาววา ไมเปนกรรม เพราะโดยที่สุดแมเจตนา
ที่สัมปยุตดวยปญจวิญญาณ (วิญญาณ ๕) ในมหาปกรณก็ทรงแสดงไววา เปน
กรรมนั่นแหละ ฉันใด ธรรมดาวา มโนนี้ก็ไมควรกลาววา ไมใชมโนทวาร
ฉันนั้นเหมือนกัน.
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ในอธิการวาดวยมโนทวารนี้ มีผูทวงกลาววา ธรรมดาวา กรรมนี้
ยอมทําซึ่งอะไร ตอบวา ยอมประมวลมา ยอมปรุงแตง ยอมรวบรวม ยอม
ตั้งใจ ยอมดําริ ยอมใหสําเร็จ. ถามวา เมื่อเปนเชนนี้ เจตนาในปญจวิญญาณ
ยอมประมวลมา ยอมปรุงแตง ยอมรวบรวมซึ่งอะไร ตอบวา ยอมประมวลมา
ยอมปรุงแตง ยอมรวบรวม ซึ่งสหชาตธรรมทั้งหลาย. จริงอยู เจตนาใน
ปญจวิญญาณแมนั้น ยอมประมวล ยอมตกแตง ยอมรวบรวม ยอมตั้งใจ
ยอมดําริ ยอมใหสําเร็จสัมปยุตขันธที่เกิดขึ้นพรอมกัน. อีกอยางหนึ่ง มี
ประโยชนอะไร ดวยการกลาวถึงขอนี้ เพราะทานไดกลาวคํานี้ไวดวยสามารถ
แหงการรวบรวมมโน (ใจ) ไวทั้งหมด ก็ในอธิการวาดวยมโนทวารนี้ มีคาํ
สันนิษฐานดังนี้ มโน ๒๙ อยาง ดวยสามารถแหงกุศลและอกุศลอันเปนไปใน
ภูมิ ๓ ชื่อวา ทวารแหงมโนกรรม แตเจตนาใดที่ใหสําเร็จในมโนทวารนั้น
ยอมถือเอาซึ่งอภิชฌา พยาบาท มิจฉาทัสสนะและความไมมีอภิชฌา ไมพยาบาท และสัมมาทัสสนะดวยเจตนาใด นีช้ ื่อวา มโนกรรม. เบือ้ งหนาแตนี้
บัณฑิตพึงทราบการกําหนดกรรมและการกําหนดทวารทั้งหมด โดยนัยทีก่ ลาว
ไวในหนหลังนั่นแหละ ดังนี้แล.
จบกถาวาดวยทวารแหงมโนกรรม
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กถาวาดวยกรรม ๓*
ชื่อวา ทวารแหงกรรม ๓ เหลานี้ บัดนี้ จะกลาวถอยคําพิสดารการ
ตั้งมาติกาในกถาวาดวยทวารที่กลาวคางไว ตั้งแตกรรม ๓ ตามที่ไดแสดง
ทวารแหงกรรมเหลานั้นแลว เวนกรรม ๓ เหลานัน้ ไว. จริงอยู กรรม ๓ คือ
กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ถามวา ชื่อวา กรรม นี้ไดแกอะไรบาง
ตอบวา ไดแก เจตนา และธรรมที่สมั ปยุตดวยเจตนาบางอยาง บรรดาธรรม
ทั้งสองเหลานั้น ความที่เจตนาเปนกรรม มีพระสูตรเหลานั้นกลาวไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวเจตนาวาเปนกรรม บุคคลจงใจแลว
จึงกระทํากรรมดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ (และคําวา) ดูกอนอานนท จริงอยู
เมื่อกายมีอยู ความสุขและทุกขอันเปนภายในยอมเกิดขึ้น เพราะกายสัญเจตนา
เปนเหตุ (เพราะความจงใจทางกายเปนเหตุ) ดูกอนอานนท หรือเมื่อวาจามีอยู
ความสุขและทุกขอันเปนภายในยอมเกิดขึ้น เพราะวจีสัญเจตนาเปนเหตุ ดูกอน
อานนท หรือวาเมื่อใจมีอยู ความสุขและทุกขอันเปนภายในยอมเกิดขึ้น เพราะ
มโนสัญเจตนาเปนเหตุ (และคําวา) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กายสัญเจตนา ๓ อยาง
เปนกายกรรมฝายอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก วจีสญ
ั เจตนา ๔
อยาง เปนวจีกรรมฝายอกุศล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มโนสัญเจตนา ๓
อยาง เปนมโนกรรมฝายกุศล มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก (และคําวา)
ดูกอนอานนท ถาโมฆบุรุษ ชื่อวา สมิทธิ นี้ถูกปาฏลิบุตรปริพาชกถามอยางนี้
พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกอนทานปาฏลิบุตร ทานกระทํากรรมเนื่องดวยสัญเจตนา ยอมเสวยสุขเนื่องดวยสุขเวทนา ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ ฯลฯ
* กถานี้เปนลําดับแรกแตทานแสดงไวที่ ๒
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ทานก็ยอมเสวยอทุกขมสุขเนื่องดวยอทุกขมสุขเวทนา ดังนี้ ดูกอนอานนท
เมื่อสมิทธิโมฆบุรุษนั้นพยากรณอยางนี้ ชื่อวา พยากรณ โดยชอบแกปาฏลิบุตร
ปริพาชก. ความที่เจตนาเปนกรรมมีพระสูตรเพียงเทานี้กอน.
สวนความที่สัมปยุตตธรรมดวยเจตนาเปนกรรม ทานแสดงไวโดย
กรรมจตุกะ (หมวด ๔ แหงกรรม) สมจริงดังที่ตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ เหลานั้น เรากระทําใหแจงดวยปญญา
อันยิ่งเองประกาศแลว กรรม ๔ เปนไฉน ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กรรมดํามี
วิบากดําก็มี กรรมขาวมี วิบากขาวก็มี กรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวก็มี
กรรมไมดําไมขาวมีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไป เพื่อความสิ้นกรรมก็มี.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมไมดําไมขาวมีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อ
ความสิ้นกรรมเปนไฉน สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค นี้เรา
เรียกวา กรรมไมดําไมขาวมีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนเปนไปเพื่อความสิ้น
กรรม. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมไมดําไมขาวมีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปน
ไปเพื่อความสิ้นกรรม เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคมีองค ๘
นี้เทานั้น คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เราเรียกวา กรรมไมดําไมขาว
มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นกรรม ธรรม ๑๕ อยาง ตางโดย
โพชฌงคและองคมรรคเหลานั้น ทรงแสดงไวดวยกรรมจตุกะ ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง พึงทราบธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนา ๒๑ อยาง กับธรรม ๖ อยาง
เหลานั้น คือ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ อนภิชฌา อัพยาบาท และสัมมาทิฏฐิ.
บรรดาธรรมเหลานั้น โลกุตรมรรคเมื่อจะรวมเปนพวก ก็ยอมรวม
กรรม ๓ อยาง มีกายกรรมเปนตน. จริงอยู การสํารวมจากการประพฤติกาวลวง
ความทุศีลทางวาจา พึงทราบวาเปนวาจสิกะ สัมมากัมมันตะเปนกายกรรม
สัมมาวาจาเปนวจีกรรม เมื่อถือเอากรรมทั้งสองหมวดนี้ สัมมาอาชีวะยอม
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ชื่อวาเปนอันถือเอาแลว เพราะเปนพวกแหงกรรมทั้งสองนั้นทีเดียว. สวนการ
สํารวมจากการกาวลวงความทุศีลทางใจ พึงทราบวาเปน มานสิกะ มานสิกะ
(การสํารวมทางใจ) นั้น มี ๕ อยาง ดวยสามารถแหง ทิฏฐิ สังกัปปะ วายามะ
สติ และสมาธิ มานสิกะแม ๕ อยางนี้ ชื่อวา มโนกรรม โลกุตรมรรค
เมื่อรวมเปนพวกก็ยอมรวมกรรม ๓ อยาง ดวยประการฉะนี้.
ในที่นี้ ชื่อวา การเทียบเคียงกับทวาร จริงอยู กรรมทีถ่ ึงความ
หวั่นไหวในกายทวารและวจีทวารแตไมถึงกรรมบถก็มี กรรมที่ถึงความปรากฏ
เปนไปในมโนทวาร แตไมถึงกรรมบถก็มี ทานจึงถือเอากรรมนั้น ๆ (ที่ไมเปน
กรรมบถ) กระทําใหเปนพวกของทวารนั้น ๆ ทีเดียว. ในเรื่องนั้นมีนัย ดังนี้.
บุคคลใดคิดวาจักไปลาเนื้อ จึงจัดแจงธนู ฟนเชือก ลับหอกบริโภค
อาหารแลวนุงหมเสื้อผา ดวยเหตุเพียงเทานี้ กรรมก็ถึงความหวั่นไหว แลวใน
กายทวาร. เขาเที่ยวไปในปาตลอดวันยอมไมไดอะไรโดยที่สุด แมกระตายและ
แมว. ถามวา อกุศลนี้ ชือ่ วา เปนกายกรรมหรือไม ตอบวา ไมเปน
ถามวา เพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะไมถึงกรรมบถ. แตพึงทราบวา กุศลจิตนี้
ชื้อวา กายทุจริตอยางเดียว. แมในการไปจับปลาเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน
แมในวจีทวาร บุคคลสั่งวา เราจักไปลาเนื้อ พวกเจาจงเตรียมธนูเปนตน
โดยเร็วเถิด ดังนี้ เมื่อไมไดอะไรในปาโดยนัยกอนนั่นแหละ กรรมนั้นถึง
ความหวั่นไหวในวจีทวารแมก็จริง ถึงอยางนั้นก็ไมเปนวจีกรรม. พึงทราบวา
อกุศลจิตนั้น ชื่อวา เปนวจีทุจริตอยางเดียว. สวนในมโนทวาร เมื่อวธกเจตนาเพียงเกิดขึ้นเทานั้นก็ยอมเปนอันทําลายกรรมบถทีเดียว. อนึ่ง ประเภท
กรรมบถนั้นยอมมี ดวยอํานาจแหงความพยาบาท มิใชดวยอํานาจแหงปาณาติบาต จริงอยู กายกรรมที่เปนอกุศล ยอมตั้งขึ้นในกายทวารและวจีทวาร
ไมตั้งขึ้นในมโนทวาร วจีกรรมที่เปนอกุศลก็เหมือนกัน. แตมโนกรรมที่เปน
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อกุศลยอมตั้งขึ้นในทวารแมทั้งสาม. กายกรรม วจีกรรม และมโนทวาร
ที่เปนกุศลก็เหมือนกัน.
ถามวา เปนอยางไร ?
ตอบวา เมื่อบุคคลฆาสัตว ถือเอาสิ่งของที่เขาไมให ประพฤติมิจฉาจาร
กรรมยอมเปนกายกรรมเทานั้น แมทวารก็เปนกายทวารเหมือนกัน กายกรรม
ที่เปนอกุศลยอมตั้งขึ้นในกายทวารอยางนี้กอน สวนอภิชฌา พยาบาท และ
มิจฉาทิฏฐิที่เกิดพรอมกับจิตเหลานั้น ยอมเปนไปฝายเจตนาบาง เปนอัพโพหาริก (กลาวอางไมไดวามีหรือไมมี) บาง.
แตเมื่อบุคคลสั่งวา เจาจงไปฆาผูนี้ จงลักสิ่งของชื่อนี้ กรรมเปน
กายกรรม สําหรับทวารเปนวจีทวาร กายกรรมที่เปนอกุศลยอมตั้งขึ้นใน
วจีทวารอยางนี้ สวนอภิชฌา พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิที่เกิดพรอมกับจิต
เหลานั้นเปนไปในฝายเจตนาบาง เปนอัพโพหาริกบาง ชื่อวา คําอธิบายที่
เหมือนกันของอาจารยทั้งหลายมีประมาณเทานี้.
สวนอาจารยวิตัณฑวาทีกลาววา กายกรรมที่เปนอกุศลยอมตั้งขึ้นใน
มโนทวารก็มี อาจารยวิตัณฑวาทีนั้น ถูกอาจารยอื่นทวงวา ทานจงนําสูตร
ที่ยกขึ้นในการรวบรวม (สังคายนา) ทั้ง ๓ ดังนี้ จึงนําชื่อกุลุมพสูตรนี้มาวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง สมณะ หรือพราหมณบางคนในโลกนี้มฤี ทธิ์
ถึงความชํานาญจิต เพงดูสัตวในเกิดในครรภของหญิงอื่นดวยใจอันลามกวา
โอหนอ สัตวในครรภนี้ อยาพึงคลอดออกมาดวยความสวัสดี ดังนี้ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย การฆาสัตวในครรภ ยอมมีดวยอาการอยางนี้. อาจารยวิตัณฑวาทีครั้นนําสูตรนี้มาแลว จึงกลาววา ก็เพียงแตคิดเทานั้น สัตวเกิดในครรภ
ของหญิงนั้นก็ยอมยอยยับไปเหมือนกอนฟองน้ํา ในการยอยยับแหงครรภนี้
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มีการไหวสวนแหงกายหรือสวนแหงวาจาแตที่ไหนเลา ก็กายกรรมที่เปนอกุศลนี้
ยอมตั้งขึ้นในมโนทวารทีเดียว ดังนี้.
อาจารยทั้งหลาย กลาวกะอาจารยวิตัณฑวาทีนั้นวา พวกเราจักพิจารณา
เนื้อความพระสูตรของทาน ดังนี้ แลวพากันพิจารณาโดยนัยที่ทานอาจารย
วิตัณฑวาทีกลาวอยางนี้วา ทานกลาวถึงการฆาสัตวอื่นดวยฤทธิ์ ก็ธรรมดาวา
ฤทธิ์นั้นมี ๑๐ อยางคือ อธิษฐานอิทธิ วิกุพพนอิทธิ มโนมยอิทธิ ญาณวิปผารอิทธิ สมาธิวิปผารอิทธิ อริยอิทธิ กัมมวิปากชอิทธิ ปุญญวโตอิทธิ วิชชามยอิทธิ ภาวนามยอิทธิ ทีช่ ื่อวา ฤทธิ์ ดวยอรรถวาสําเร็จ เพราะการประกอบโดย
ชอบในคุณนั้น ๆ เปนปจจัย บรรดาฤทธิ์เหลานั้น ทานกลาวถึงฤทธิ์อยางไหน.
ทานวิตัณฑวาทีตอบวา ภาวนามยอิทธิ. ถามวา กรรมคือการฆาสัตวอื่นมีได
ดวยภาวนามยอิทธิหรือ. ทานวิตัณฑวาทีตอบวา ใช. อาจารยบางพวกกลาววา
การฆาสัตวอื่นดวยภาวนามยอิทธินั้นมีไดครั้งหนึ่ง. เหมือนหมอน้ําเต็มดวยน้ํา
บุคคลประสงคจะประหารผูอื่นจึงขวางไปแลว แมหมอก็แตก แมน้ําก็พินาศไป
ฉันใด กรรม คือ การฆาผูอื่นดวยภาวนามยอิทธิ ยอมมีไดครัง้ หนึ่ง ฉันนั้น
เหมือนกัน ตอจากนั้นไปฤทธิ์นั้นก็เสื่อม.
ลําดับนั้น อาจารยทั้งหลายจึงกลาวกะทานวิตัณฑวาทีนั้นวา กรรม คือ
การประหารผูอื่นดวยภาวนามยอิทธิ มิไดมีหนึ่งครั้งสองครั้งเทานั้น แลวจึงถาม
ทานวิตัณฑวาทีซึ่งไมดําเนินไปดวยวาจาตามประกาศใหรูวา ภาวนามยอิทธิเปน
กุศล หรือเปนอกุศล หรือเปนอัพยากตะ สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา เปนสวีตักกวิจาร ไมมีวิตกมีแตวิจาร ไมมีวิตกไมมีวิจาร
เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร. บุคคลใดรูปญ
 หานี้ บุคคลนัน้
ยอมกลาวอยางนี้วา ภาวนามยอิทธิยอมเปนกุศลบาง เปนอัพยากตะบาง เปน
ที่ตั้งของอทุกขมสุขบาง เปนอวิตักกอวิจาร และเปนรูปาวจรเทานั้น. อาจารย
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วิตัณฑวาทีนั้นจะพึงถูกผูอื่นถามวา เจตนาที่ยังสัตวมีชีวิตใหตกลวงไปยอมรวม
เขากันไดกับสวนไหนในบรรดากุศลเปนตน. เมื่ออาจารยวิตัณฑวาทีรูอยูก็ยอม
บอกวา เจตนาที่ยังสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป เปนอกุศล เปนทีต่ ั้งแหงทุกขเวทนา
มีวิตกและวิจารเปนกามาวจรเทานั้น. เมื่อเปนเชนนั้นก็พึงบอกวิตัณฑวาทีวา
ปญหาของทานไมสมกับเปนกุศลติกะ ไมสมกับเวทนาติกะ ไมสมกับวิตักกติกะ
ไมสมกับภุมมันตระ (คือกามาวจรเปนตน ). อาจารยวิตัณฑวาทีจะกลาววา
ก็สูตรใหญอยางนี้ไมมีประโยชนหรือ ? พวกอาจารยพึงตอบวา มิใช ไมมี
ประโยชน แตวาทานยอมไมรูประโยชนของสูตรนั้นวา สมณะหรือพราหมณ
นั้นมีฤทธิ์ ถึงความชํานาญทางใจ. จริงในที่นี้ทานไมประสงคเอาภาวนามยอิทธิ
แตประสงคเอาอาถัพพนิทธิ.
จริงอยู อาถัพพนิทธินั้น เมื่อไดยอมไดในคําวา ทานผูมีฤทธิ์ ถึง
ความชํานาญทางใจนี้ แตวา อาถัพพนิทธินั้น พนจากกายทวารและวจีทวาร
แลวก็ไมอาจทําได เพราะวา บุคคลผูประกอบอาถัพพนิทธิทั้งหลาย ตอง
บริโภคของไมเค็ม ปูลาดหญาแพรกนอนบนพื้นดิน ประพฤติตบะตลอด ๗ วัน
ในวันที่ ๗ ตกแตงพื้นที่ปาชา แลวยืนอยูในยางเทาที่ ๗ ทําใหมือหมุนไปมา
รายมนตดวยปาก ทีนั้นการทําของพวกเขาจึงสําเร็จ ฤทธิ์แมนพี้ นจากกายทวาร
และวจีทวารแลว ก็ไมอาจทําได เพราะฉะนั้น ในขอนี้ พึงถึงความตกลงวา
กายกรรมยอมไมตั้งขึ้นในมโนทวาร ดังนี้.
ก็เมื่อบุคคลกลาวมุสาวาทเปนตนดวยศีรษะและมือ กรรมเปนวจีกรรม
แตทวารเปนกายทวาร แมวจีกรรมที่เปนอกุศลก็ยอมตั้งขึ้นในกายทวารดวย
ประการฉะนี้. สวนอภิชฌา พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิที่เกิดพรอมกับจิตทั้งหลาย
เหลานั้นยอมเปนฝายของเจตนาบาง เปนอัพโพหาริกบาง ก็เมือ่ บุคคลทําการ
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เปลงวาจากลาวมุสาวาทเปนตน แมกรรมก็เปนวจีกรรม แมทวารก็เปนวจีทวาร
เหมือนกัน วจีกรรมที่เปนอกุศลยอมตั้งขึ้นในวจีทวารดวยประการฉะนี้. สวน
อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิที่เกิดพรอมกับจิตเหลานั้นเปนฝายของเจตนาบาง
เปนอัพโพหาริกบาง ชื่อวา คําชี้แจงที่เหมือนกันของอาจารยทั้งหลายมีเพียง
เทานี้.
สวนอาจารยวิตัณฑวาทีกลาววา วจีกรรมที่เปนอกุศลยอมตั้งขึ้นใน
มโนทวารก็ได. อาจารยวิตัณฑวาทีนั้นถูกอาจารยอื่นซักวา ทานจงนําสูตรที่
ขึ้นสูการรวบรวมทั้งสามครั้งมา จึงนําสูตรอุโปสถขันธกะมาวา ก็ภิกษุใด
เมื่อถูกสวดประกาศถึง ๓ ครั้ง ระลึกได แตไมทําใหแจงซึ่งอาบัติที่มีอยู
ภิกษุนั้นยอมตองอาบัติสัมปชานมุสาวาท ดังนี้. ครั้นทานนําสูตรนี้มาแลวก็
กลาววา ภิกษุนั้นไมกระทําใหแจงอาบัติอยางนี้ เปนผูนิ่งเฉย ยอมตองอาบัติ
อื่น การไหวสวนแหงกาย หรือวาจาในที่นี้มีที่ไหน ก็วจีกรรมที่เปนอกุศล
ยอมตั้งขึ้นในมโนทวารนั่นแหละ ดังนี้.
อาจารยทั้งหลายพึงถามวิตัณฑวาทีนั้นวา ก็สูตรที่ทานกลาวนี้ มีเนือ้ ความที่ควรแนะนํา หรือมีเนื้อความอธิบายไวแลว อยางไร ? วิตัณฑวาที
กลาววา สูตรของขาพเจานี้ มีเนื้อความอธิบายไวแลว ดังนี้ แลวถูกกลาวเตือน
วา ทานอยาพูดอยางนี้ พวกเราจักชวยกันพิจารณาดูเนื้อความของสูตรนั้น
ดังนี้ แลวพึงถาม อยางนี้วา มีอาบัติอะไรในเพราะสัมปชานมุสาวาท. เมื่อ
อาจารยวิตัณฑวาทีรูอยูก็จักบอกวา เปนอาบัติทุกกฏในเพราะสัมปชานมุสาวาท
จากนั้นก็พึงถูกกลาววา วินัยมีมูลเหตุสองอยาง คือ กายและวาจา จริงอยู
พระสัมมาสัมพุทธะทรงบัญญัติอาบัติทั้งหมดในทวารทั้ง ๒ เหลานี้เทานั้น ขึ้น
ชื่อวา การบัญญัติอาบัติ ในมโนทวารยอมไมมี ทานรูวินัยบัญญัติมากไป
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บุคคลใดบัญญัติอาบัติในฐานะอันพระศาสดาไมบัญญัติไว ผูนั้นชื่อวายอมกลาว
ตูพระสัมมาสัมพุทธะ ยอมประหารชินจักร ครัน้ ถูกขมดวยถอยคําเปนตนอยางนั้น
แลวก็พึงถามปญหาใหยิ่งขึ้นไปอีกวา สัมปชานมุสาวาทยอมตั้งขึ้นเพราะการ
กระทําหรือ หรือวาเพราะการไมกระทํา ดังนี้ เมื่อวิตัณฑวาทีทราบอยูก็จักท
บอกวา เพราะการไมกระทํา จากนั้น ก็พึงบอกทานวา ภิกษุผูไมทําใหแจง
อาบัติยอมทํากิริยาอยางไหน ทานวิตัณฑวาทีเมื่อไมเห็นการกระทําแนแทก็จัก
ถึงความลําบากใจ ลําดับนั้น อาจารยทั้งหลายพึงใหวิตัณฑวาทีนั้นยอมจํานน
ดวยเนื้อความแหงสูตรนี้. ก็ในสูตรนีม้ ีเนื้อความดังตอไปนี้
ถามวา สัมปชานมุสาวาท ที่ทานกลาววาเปนอาบัติ เปนอาบัติอะไร
คือ เปนอาบัติประเภทไหน ตอบวา เปนอาบัติทุกกฏ ก็อาบัติทุกกฏนั้นแล
วาโดยลักษณะแหงมุสาวาท บัณฑิตพึงทราบวา เปนอาบัติซึ่งมีการไมทําใน
วจีทวารตามพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาเปนสมุฏฐาน สมจริงดังคําที่ตรัส
ไวในปริวาร วาดวยเสทโมจนคาถาวา
ภิกษุไมเจรจากับมนุษยไร ๆ ไมเปลง
วาจาพูดกับผูอื่น แตตองอาบัติทางวาจาไม
ตองอาบัติทางกาย ปญหานี้ทานผูรูทั้งหลาย
คิดกันแลว ดังนี้.
ในที่นี้ พึงถึงความตกลงวา วจีกรรมที่เปนอกุศลยอมไมตั้งขึ้นใน
มโนทวาร ดวยประการฉะนี้.
ก็แตในกาลใด บุคคลมีจิตสหรคตดวยอภิชฌายังสวนแหงกายใหไหว
กระทํากิจมีการถือเอาดวยมือเปนตน มีใจสหรคตดวยพยาบาทมีการถือไม
เปนตน มีใจสหรคตดวยมิจฉาทิฏฐิ คิดวา พระขันธกุมาร พระศิวะประเสริฐ
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ที่สุด จึงทํากิจมีการอภิวาท อัญชลีกรรมและตกแตงตั่งนอยสําหรับภูต เพื่อ
พระศิวะนั้น ในกาลนัน้ กรรมเปนมโนกรรม แตทวารเปนกายทวาร
มโนกรรมที่เปนอกุศลยอมตั้งขึ้นในกายทวาร ดวยประการฉะนี้ แตเจตนา
ในที่นี้เปนอัพโพหาริก.
ในกาลใด บุคคลมีใจสหรคตดวยอภิชฌา ยังสวนแหงวาจาใหไหว
เพงดูอุปกรณเครื่องปลื้มใจของผูอื่นโดยพูดวา โอหนอ ของผูอื่นพึงเปนของเรา
ดังนี้ มีใจสหรคตดวยพยาบาท กลาววา ขอสัตวเหลานี้ถูกเบียดเบียน จง
ถูกฆา จงขาดสูญ หรือวา จงอยาไดมี ดังนี้ มีใจสหรคตดวยมิจฉาทิฏฐิ
ยอมกลาววา ทานที่บุคคลใหแลวไมมีผล ยัญทีบ่ ุคคลเซนสรวงแลวไมมีผล
เปนตน ในกาลนั้น กรรมเปนมโนกรรม แตทวารเปนวีทวาร มโนกรรม
ยอมตั้งขึ้นในวจีทวาร ดวยประการฉะนี้ เจตนาในที่นี้ก็เปน อัพโพหาริก.
ก็ในกาลใด บุคคลไมยังสวนแหงกายวาจาใหไหวนั่งแลว ในทีล่ ับ
ใหจิตทั้งหลายเกิดขึ้นสหรคตดวยอภิชฌา พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ ในกาลนั้น
กรรมเปนมโนกรรม แมทวารก็เปนมโนทวารเหมือนกัน มโนกรรมที่เปน
อกุศลยอมตั้งขึ้นในมโนทวาร ดวยประการฉะนี้. ก็ในที่นี้ เจตนาก็ดี ธรรม
ที่สัมปยุตดวยเจตนาก็ดี ยอมตั้งขึ้นในมโนทวารเทานั้น มโนกรรมที่เปนอกุศล
บัณฑิตพึงทราบวา ยอมตั้งขึ้นโนทวารแมทั้ง ๓ ดังพรรณนามาฉะนี้.
ก็คําที่ทานกลาววา กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ที่เปน
กุศลก็เหมือนกันนั้น มีนัยดังตอไปนี้.
จริงอยู ในกาลใด บุคคลไมสามารกลาววาจาดวยเหตุบางอยาง
ยอมถือเอาสิกขาบทเหลานี้ ดวยมือและศีรษะวา ขาพเจายอมงดเวนจาก
ปาณาติบาต จากอทินนาทาน จากกาเมสุมิจฉาจาร ดังนี้ ในกาลนั้น กรรม
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เปนกายกรรม แมทวารก็เปนกายทวารเหมือนกัน กายกรรมทีเ่ ปนกุศลยอม
ตั้งขึ้นในกายทวารอยางนี้ ธรรมมีอภิชฌาเปนตนที่เกิดพรอมกับจิตเหลานั้น
ยอมเปนฝายของเจตนาบาง เปนอัพโพหาริกบาง.
แตในกาลใด บุคคลเปลงวาจารับสิกขาบททั้งหลายเหลานั้นนั่นแหละ
ในกาลนั้น กรรมเปนกายกรรม แตทวารเปนวจีทวาร กายกรรมที่เปนกุศล
ยอมตั้งขึ้นในวจีทวารอยางนี้ ธรรมมีอนภิชฌาเปนตนที่เกิดพรอมกับจิต
เหลานั้น ยอมเปนฝายของเจตนาบาง เปนอัพโพหาริกบาง.
แตในกาลใด เมื่อพระภิกษุใหสิกขาบทเหลานั้นอยู บุคคลไมใหสวน
แหงกายและวาจาใหไหว ยอมรับเอาดวยใจเทานั้นวา ขาพเจายอมงดเวนจาก
ปาณาติบาต จากอทินนาทาน จากกาเมสุมิจฉาจาร ดังนี้ ในกาลนั้น กรรม
เปนกายกรรม แตทวารเปนมโนกรรม กายกรรมที่เปนกุศลยอมตั้งขึ้นใน
มโนทวารอยางนี้ ธรรมมีอนภิชฌาเปนตนที่เกิดพรอมกับจิตเหลานั้น ยอมเปน
ฝายของเจตนาบาง เปนอัพโพหาริกบาง ก็เมือ่ บุคคลรับสิกขาบททั้ง ๔ มี
เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากมุสาวาทเปนตน ดวยกายเปนตนโดยนัยที่กลาวแลว
นั่นแหละ วจีกรรมที่เปนกุศล บัณฑิตพึงทราบวา ยอมตั้งขึ้นในทวารทั้ง ๓
ดังนี้ แมในที่นี้ ธรรมมีอนภิชฌาเปนตน ก็ยอมเปนฝายของเจตนาบาง
เปนอัพโพหาริกบาง.
แตวา บุคคลยังสวนแหงกายใหไหวไปดวยจิตอันสหรคต ดวย
อนภิชฌาเปนตน กระทําการปดกวาดลานพระเจดีย ทําการบูชาดวยของหอม
และดอกไมเปนตน และไหวพระเจดียเปนตน กรรมเปนมโนกรรม แตทวาร
เปนกายทวาร มโนกรรมที่เปนกุศลยอมตั้งขึ้นในกายทวารอยางนี้ แตวา
เจตนาในที่นี้ เปนอัพโพหาริกเทานั้น เมื่อบุคคลมีจิตสหรคตดวยอนภิชฌา
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ยังสวนแหงวาจาใหไหว ไมเพงดูวา โอหนอ วัตถุเครื่องปลื้มใจของคนอื่น
พึงเปนของเราดังนี้ มีจิตสหรคตดวยอัพยาบาท กลาวอยูวา สพฺเพ สตฺตา
อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตาน ปริหรนฺตุ ดังนี้ มีจติ
สหรคตดวยสัมมาทิฏฐิ เปลงวาจาวา ทานที่บุคคลใหแลวมีผลเปนตน กรรม
เปนมโนกรรม แตทวารเปนวจีทวาร มโนกรรมที่เปนกุศลยอมตั้งขึ้นใน
วจีทวารอยางนี้ แตเจตนาในที่นี้เปนอัพโพหาริก แตเมื่อบุคคลไมใหกาย
และวาจาไหว นั่งในที่ลบั ใหจิตเกิดขึ้นสหรคตดวยอนภิชฌาเปนตน ดวยใจ
เทานั้น กรรมเปนมโนกรรม แมทวารก็เปนมโนทวารเหมือนกัน มโนกรรม
ที่เปนกุศลยอมตั้งขึ้นในมโนทวารอยางนี้ แตในฐานะนี้ เจตนาก็ดี ธรรมที่
สัมปยุตดวยเจตนาก็ดี ยอมตั้งขึ้นในมโนทวารเทานั้น.
บรรดากรรมและทวารเหลานั้น บุคคลเมื่อกลาววา เมื่อปาณาติบาต
และอทินนาทานทั้งหลายที่ตั้งขึ้นดวยอาณัติ แมกรรมก็เปนกายกรรม แม
ทวารก็เปนกายทวารดวยอํานาจแหงกรรมนั่นแหละ ดังนี้ ยอมรักษากรรม
ชื่อวา ยอมทําลายทวาร เมื่อกลาววา บรรดามุสาวาทเปนตนที่ตั้งขึ้นดวย
มือและศีรษะ แมทวารก็เปนกายทวาร แมกรรมก็เปนกายกรรมดวยอํานาจ
แหงทวารนั่นแหละ ดังนี้ ยอมรักษาทวาร ชือ่ วา ยอมทําลายกรรม
เพราะฉะนั้น ไมควรทําลายทวารดวยคิดวา เราจักรักษากรรม และไมพึง
ทําลายกรรม ดวยคิดวา เราจักรักษาทวาร อนึ่ง บัณฑิตพึงทราบกรรมและ
ทวารโดยนัยตามที่กลาวแลวนั้นแหละ เพราะวา เมื่อบุคคลกลาวอยูอยางนี้
ยอมไมทําลายกรรมและทวารดังนี้แล.
จบกถาวาดวยกรรม
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อธิบายวาดวยวิญญาณ ๕ เปนตน
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยวิญญาณ ๕ และทวารวิญญาณ ๕ ตอไป.

ชื่อวาวิญญาณ ๕ คือ
๑. จักขุวิญญาณ
๒. โสตวิญญาณ
๓. ฆานวิญญาณ
๔. ชิวหาวิญญาณ
๕. กายวิญญาณ

ชื่อวาทวารวิญญาณ ๕ คือ
๑. ทวารแหงจักขุวิญญาณ
๒. ทวารแหงโสตวิญญาณ
๓. ทวารแหงฆานวิญญาณ
๔. ทวารแหงชิวหาวิญญาณ
๕. ทวารแหงกายวิญญาณ
เจตนาที่เกิดขึ้นดวยอํานาจแหงทวาร ๕ เหลานั้น บัณฑิตพึงทราบวา
ไมเปนกายกรรม ไมเปนวจีกรรม เปนแตมโนทวารเทานั้น. แตชื่อวา สัมผัส
เหลานั้นมี ๖ คือ จักขุสัมผัส โสต ฆาน ชิวหา กาย มโนสัมผัส. ชื่อวา ทวาร
แหงสัมผัสเหลานี้มี ๖ คือ ทวารแหงจักขุ สัมผัส ทวารแหงโสต ฆาน ชิวหา
กาย มโนสัมผัส. ชื่อวา อสังวร ๘ เหลานั้น คือ จักขุอสังวร โสต ฆาน ชิวหา

อสังวร ปสาทกายอสังวร โจปนกายอสังวร วาจาสังวร มโนอสังวร.
อสังวร ๘ เหลานั้น วาโดยอรรถไดแกธรรม ๕ เหลานี้ คือ ความเปนผูทุศีล
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(ทุสฺสีลย) ความเปนผูหลงลืมสติ (มุฏ สสจฺจ) ความไมรู (อฺาณ)
ความไมอดทน (อกฺขนฺติ) ความเกียจคราน (โกสชฺช) บรรดาธรรม
๕ เหลานั้น แมธรรมอยางหนึ่ง ยอมไมเกิดขึ้นในจิตทั้งหลายมีโวฏฐัพพนจิต
เปนที่สุดในปญจทวาร แตยอมเกิดในขณะแหงชวนจิตเทานั้น ธรรมนั้นแม
เกิดขึ้นในชวนจิต ทานเรียกวา อสังวร (ความไมสํารวม ) ในทวาร ๕.
จริงอยู ผัสสะเกิดพรอมกับจักขุวิญญาณ ชื่อวา จักขุสัมผัส เจตนา
ชื่อวา มโนกรรม จิตนั้น ชื่อวา ทวารแหงมโนกรรม ในจักขุวิญญาณนี้
อสังวร ๕ อยางยังไมมี. ผัสสะที่เกิดพรอมกับสัมปฏิกิจฉันนจิต ชื่อวา
มโนสัมผัส เจตนาชื่อวา มโนกรรม จิตนั้นชื่อวา ทวารแหงมโนกรรม
ในสัมปฏิจฉันนจิตแมนี้ อสังวรก็ยังไมมี. แมในสันติรณจิตและโวฏฐัพพนจิต
ก็มีนัยนี้แหละ. แตวาผัสสะที่เกิดพรอมกับชวนจิตชื่อวามโนสัมผัส เจตนา
ชื่อวา มโนกรรม จิตนั้นชื่อวา ทวารแหงมโนกรรม ความไมสํารวมใน
ชวนจิตนั้น ชื่อวา จักขุอสังวร (ความไมสํารวมทางจักษุ). แมในโสตฆานชิวหาปสาทกายทวาร ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
ก็ในกาลใด ชวนจิตทางมโนทวารมีอารมณอยางใดอยางหนึ่ง มีรูป
เปนตนเปนอารมณ เวนวจีทวาร ยอมเกิดขึ้นยังความไหวกายทวารลวนให
เปนไปอยู ในกาลนั้น ผัสสะที่เกิดพรอมกับจิตนั้น ชื่อวา มโนสัมผัส
เจตนาชื่อวา กายกรรม แตจิตนั้นเปนอัพโพหาริก ไมถึงการนับวาเปน
มโนทวาร เพราะความไหวเกิดแลว ก็ความไมสํารวมในชวนะนี้ ชือ่ วา
ความไมสํารวมทางกาย (กายอสังวร).
ในกาลใด ชวนจิตเชนนั้นนั่นแหละ จากกายทวาร เกิดขึ้นยังการ
ไหววจีทวารลวน ๆ ใหเปนไปอยู ในกาลนั้น ผัสสะที่เกิดพรอมกับจิตนั้น
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ชื่อวา มโนสัมผัส เจตนาชื่อวาวจีกรรม แตจิตนั้นเปนอัพโพหาริกไมถึง
การนับวาเปนมโนทวาร เพราะความไหวเกิดขึ้นแลว ความไมสํารวมใน
ชวนจิตนี้ ชือ่ วา ความไมสํารวมทางวาจา (วาจาอสังวร).
แตในกาลใด ชวนจิตเชนนั้นเวนจากกายทวารและวจีทวาร เปน
มโนทวารลวน ๆ เกิดขึ้น ในกาลนั้น ผัสสะที่เกิดพรอมกับจิตนั้น ชื่อวา
มโนสัมผัส เจตนาชื่อวามโนกรรม จิตชื่อวาทวารแหงมโนกรรม ความไม
สํารวมในชวนจิตนี้ ชื่อวา ความไมสํารวมทางใจ (มโนอสังวร).
บัณฑิตพึงทราบทวารแหงอสังวร ๘ เหลานี้ คือ ทวารแหงอสังวร
ทางจักษุ ทวารแหงอสังวรทางโสต ฆาน ชิวหา ปสาทกาย โจปนกาย
วาจา มโน ดวยอํานาจแหงอสังวร ๘ เหลานี้ ดวยประการฉะนี้.
สวนชือ่ วา สังวร ๘ เหลานี้ คือ จักขุสังวร (สํารวมทางตา)
โสตสังวร ฆานสังวร ชิวหาสังวร ปสาทกายสังวร โจปนกายสังวร วาจา
สังวร มโนสังวร. บรรดาสังวรเหลานั้น วาโดยอรรถ ไดแกธรรม ๕ เหลานี้
คือ ศีล สติ ญาณ ขันติ วิริยะ ในบรรดาธรรมทั้ง ๕ แมเหลานั้น
แมธรรมอยางหนึ่ง ยอมไมเกิดในจิตทั้งหลาย มีโวฏฐัพพนจิตเปนที่สุดใน
ปญจทวาร ธรรมนั้นยอมเกิดในขณะแหงชวนจิตเทานั้น แมเกิดในชวนจิต
ทานก็เรียกวา สังวรในปญจทวาร.
บัณฑิตพึงทราบความเกิดขึ้นแหงผัสสะนั้นแมทั้งหมด โดยนัยที่กลาว
แลวในอสังวรซึ่งมีคําวา จกฺขุวิฺาณสหชาโต หิ ผสฺโส จกฺขสุ มฺผสฺโส
(จริงอยู ผัสสะที่เกิดพรอมกับจักขุวิญญาณ ชื่อวา จักขุสัมผัส ) เปนตน
ดวยสามารถแหงสังวร ๘ เหลานี้อยางนี้ บัณฑิตพึงทราบสังวรทวาร (ทวาร
แหงสังวร) ๘ เหลานั้น คือ ทวารแหงสังวรทางจักษุ ฯสฯ ทวารแหงสังวร
ทางมโนตามที่กลาวแลว.
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กถาวาดวยอกุศลกรรมบถ
ก็ชื่อวาอกุศลกรรมบถเหลานี้มี ๑๐ คือ
ปาณาติบาต
อทินนาทาน
กาเมสุมิจฉาจาร
มุสาวาท
ปสุณาวาจา
ผรุสวาจา
สัมผัปปลาปะ
อภิชฌา
พยาบาท
มิจฉาทิฏฐิ.
บรรดาอกุศลกรรมบถเหลานั้น การยังสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป ชื่อวา
ปาณาติบาต ทานอธิบายวา การทําลายชีวิต คือการฆาสัตว. ก็ในคําวา
ปาณาติบาตนี้ โดยโวหารไดแกสัตว โดยปรมัตถไดแกชีวิตินทรีย ๒ อยาง
วธกเจตนา (เจตนาฆา) ของบุคคลผูมีความสําคัญในสัตวนั้น วามีชีวิต เปนไป
ทางทวารใดทวารหนึ่งของกายทวาร หรือวจีทวารที่ตั้งขึ้นดวยความพยาบาท
เขาไปตัดชีวิตินทรีย ชื่อวา ปาณาติบาต. ในบรรดาสัตวทั้งหลายมีสัตว
เดรัจฉานเปนตนที่ไมมีคุณ ปาณาติบาตนั้น ชื่อวามีโทษนอยในเพราะสัตวเล็ก
ชื่อวามีโทษมากในเพราะรางกายใหญ. ถามวา เพราะเหตุไร ตอบวา เพราะ
มีความพยาบาทมาก. แมจะมีความพยายามเสมอกันก็มีโทษมากเพราะวัตถุใหญ
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บรรดาสัตวที่มีคุณมีมนุษยเปนตน ปาณาติบาตนั้นชื่อวามีโทษนอย เพราะ
สัตวมีคุณนอย ชื่อวามีโทษมากเพราะมีคุณมาก. เมื่อสัตวนั้นมีสรีระและคุณ
เทากัน ก็พึงทราบวา ปาณาติบาตมีโทษนอยเพราะความที่กิเลสทั้งหลาย และ
ความพยายามออน ชื่อวามีโทษมากเพราะกิเลสและความพยายามกลา. องค
(สวนประกอบ) ของปาณาติบาตนั้น มี ๕ อยาง คือ
๑. ปาโณ
(สัตวมชี ีวิต)
๒. ปาณสฺิตา (รูวาสัตวมีชีวิต)
๓. วธกจิตฺต
(มีจิตคิดฆา)
๔. อุปกฺกโม
(มีความพยายาม)
๕. เตน มรณ (สัตวตายดวยความพยายามนั้น)
ปาณาติบาตนั้น ประโยค ๖ คือ
๑. สาหัตถิกปโยคะ
๒. อาณัตติกปโยคะ
๓. นิสสัคคิยปโยคะ
๔. ถาวรปโยคะ
๕. วิชชามยปโยคะ
๖. อิทธิมยปโยคะ
ก็อรรถนี้ขาพเจาใหพิสดารอยูยอมจะชักชาไป เพราะฉะนั้น ขาพเจา
จักไมยังอรรถนั้น และอรรถอื่นอยางเดียวกันใหพิสดาร แตผูตองการอรรถ
พิสดารพึงตรวจดูอรรถกถาพระวินัยชื่อ สมันตปาสาทิกา แลวถือเอาเถิด.
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วาดวยอทินนาทาน
การถือเอาสิ่งของที่เจาของไมให ชื่อวา อทินนาทาน ทานอธิบาย
วา การนําภัณฑะ (สิ่งของ) ของคนอื่นไป คือการลัก การขโมย. บรรดา
บทเหลานั้น บทวา อทินนฺ  ไดแก สิ่งของที่บุคคลอื่นหวงแหน. อธิบายวา
บุคคลอื่นใชของที่ใหทําแลวตามชอบใจในสิ่งใด ไมมีความผิค ไมมโี ทษ
เถยยเจตนาของบุคคลผูมีความสําคัญ ในวัตถุอื่นบุคคลอื่นหวงแหนนั้น ก็รูวา
ผูอื่นหวงแหนแลว ใหตั้งขึ้นดวยความพยายามถือเอาสิ่งนั้น จึงชื่อวา
อทินนาทาน. อทินนาทานนั้น ชื่อวา มีโทษนอย ในเพราะวัตถุอันเปน
ของมีอยูของผูอื่นนอย ชือ่ วา มีโทษนอย ในเพราะวัตถุประณีต เพราะเหตุไร
จึงมีโทษมาก เพราะวัตถุที่ลักไปนัน้ เปนของประณีต เมือ่ วัตถุเสมอกัน
อทินนาทานนั้นชื่อวามีโทษมาก เพราะเปนวัตถุของบุคคลผูมีคุณอันยิ่ง ชื่อวา
มีโทษนอยในเพราะวัตถุอันมีอยูของบุคคลผูมีคุณอันเลว โดยเทียบกับผูมีคุณ
นั้น ๆ.
อทินนาทานนั้น มีองค ๕ คือ
๑. ปรปริคฺคหิต (สิ่งของที่เขาเก็บรักษาไว)
๒. ปรปริคฺคหิตสฺิตา (รูวาสิ่งของที่เขาเก็บรักษาไว)
๓. เถยฺยจิตฺต (มีจิตคิดลัก)
๔. อุปกฺกโม (มีความพยายาม)
๕. เตน หรณ (นําสิ่งของนั้นไปดวยความพยายามนั้น )
อทินนาทานนั้น มีประโยค ๖ มีสาหัตถิกปโยคะเปนตน ประโยค
เหลานั้นแล ยอมเปนไปดวยอํานาจแหงอวหาร (การขโมย) ๕ เหลานี้ คือ
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๑. เถยยาวหาร (การลักโดยขโมย)
๒. ปสัยหาวหาร (การลักโดยขมขู)
๓. ปฏิจฉันนาวทาร (การลักโดยปกปด)
๔. ปริกัปปาวหาร (การลักโดยกําหนดไว)
๕. กุสาวหาร (การลักโดยจับสลาก)
เนื้อความในที่นี้ทานยอไว สวนความพิสดาร ทานกลาวไวในสมันตปาสาทิกาแลว.
วาดวยกาเมสุมิจฉาจาร
ก็พึงทราบวินิจฉัยในคําวา กาเมสุมิจฉาจาร ตอไป
คําวา กาเมสุ ไดแกการเสพเมถุน. การประพฤติลามกอันบัณฑิต
ติเตียนโดยสวนเดียว ชือ่ วา มิจฉาจาร. แตเมื่อวาโดยลักษณะ ไดแก
เจตนาเปนเหตุกาวลวงฐานะที่ไมควรเกี่ยวของที่เปนไปทางกายทวารโดยประสงค
อสัทธรรม ชื่อวา กาเมสุมิจฉาจาร.
อคมนียฐาน ๒๐
ในกาเมสุมิจฉาจารนั้น มีหญิง ๒๐ จําพวก ไดแกหญิงที่มารดารักษา
เปนตน ๑๐ จําพวกแรก คือ
๑. หญิงที่มารดารักษา
๒. หญิงที่บิดารักษา
๓. หญิงที่มารดาบิดารักษา
๔. หญิงที่พี่ชายนองชายรักษา
๕ . หญิงที่พี่สาวนองสาวรักษา

๖. หญิงที่ญาติรักษา
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๗. หญิงที่ตระกูลรักษา
๘. หญิงที่มีธรรมรักษา
๙. หญิงที่รับหมั้นแลว
๑๐. หญิงที่กฎหมายคุมครอง
และหญิงที่เปนภรรยามีการซื้อมาดวยทรัพยเปนตนเหลานี้ คือ
๑. ภรรยาที่ซื้อไถมาดวยทรัพย
๒. ภรรยาที่อยูดวยความพอใจ
๓. ภรรยาที่อยูดวยโภคะ
๔. ภรรยาที่อยูดวยผา
๕. ภรรยาที่ทําพิธีรดน้ํา (จุมน้ํา)
๖. ภรรยาที่ชายปลงเทริดลงจากศีรษะ.
๗. ภรรยาที่เปนทาสีในบาน
๘. ภรรยาที่จางมาทํางาน
๙. ภรรยาที่เปนเชลย
๑๐. ภรรยาที่อยูดวยกันครูหนึ่ง
หญิง ๒๐ พวกนี้ ชื่อวา อคมนียฐาน (คือฐานะที่ไมควรเกี่ยวของ)
ก็บรรดาหญิงทั้งหลาย หญิง ๑๒ จําพวก ที่บุรุษไมควรลวงเกิน คือ หญิงที่รบั
หมั้นและกฎหมายคุมครองแลวรวม ๒ จําพวก และหญิงที่เปนภรรยา ๑๐ จําพวก
มีหญิงที่เปนภรรยาไถมาดวยทรัพยเปนตน นี้ ชื่อวา อคมนียฐาน.
ก็มิจฉาจารนี้นั้น ชือ่ วา มีโทษนอย ก็เพราะอคมนียฐานเวนจาก
คุณมีศีลเปนตน ชื่อวา มีโทษมาก ในเพราะอคมนียฐานถึงพรอมดวยคุณ
มีศีลเปนตน มิจฉาจารนั้นมี (องค) ๔ คือ
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๑. อคมนียวัตถุ (วัตถุที่ไมควรเกี่ยวของ)
๒. ตสมึ เสวนจิตต (มีจิตคิดเสพในอคมนียวัตถุนั้น)
๓. เสวนปฺปโยโค (พยายามเสพ)
๔. มคฺเคน มคฺคปฏิปตฺติอธิวาสน (การยังมรรคใหถึง
มรรค)
ประโยคของมิจฉาจารนั้น มีหนึ่งคือ สาหัตถิกปโยคะเทานั้น.
วาดวยมุสาวาท
ความพยายามทางวาจา (วจีปโยคะ) หรือความพยายามทางกายอัน
ทําลายประโยชน ของบุคคลผูมุงกลาวใหขัดแยงกัน ชื่อวา มุสา. ก็เจตนา
อันใหตั้งขึ้นดวยความพยายามทางกายหรือทางวาจาที่มุงจะกลาวใหคลาดเคลื่อน
เปนอยางอื่น ของบุคคลอื่น โดยประสงคจะกลาวใหคลาดเคลื่อน ชื่อวา
มุสาวาท.
อีกนัยหนึ่ง เรื่องอันไมเปนจริง ไมใชของแท ชื่อวา มุสา. การให
บุคคลรูเรื่องไมจริงไมแทนั้น โดยภาวะวาจริง วาแท เรียกวา วาทะ ก็วาโดย
ลักษณะ เจตนาที่ใหตั้งขึ้นดวยเคลื่อนไหวอยางนั้น ของบุคคลผูประสงคใหคน
อื่นรูถึงเรื่องไมจริงแท เรียกวา มุสาวาท.
มุสาวาทนั้น ชื่อวา มีโทษนอย เพราะประโยชนที่ผูพูดทําลาย
ประโยชนนนั้ นอย ชื่อวา มีโทษมาก เพราะทําลายประโยชนมาก. อีกอยางหนึ่ง
มุสาวาทของคฤหัสถทั้งหลายที่เปนไปโดยนัยมีอาทิวา ไมมีดังนี้ เพราะประสงค
จะไมใหวัตถุที่มีอยูของตน ชื่อวา มีโทษนอย. มุสาวาทที่ตนเปนพยาน
กลาวเพื่อทําลายประโยชน ชื่อวา มีโทษมาก. มุสาวาทของบรรพชิตทั้งหลาย
ที่เปนไปโดยนัยปูรณกถาวา น้ํามันในบาน วันนี้เห็นทีจะไหลไปเหมือนแมน้ํา
โดยประสงคจะหัวเราะกันเลน เพราะน้ํามันหรือเนยใสเพียงเล็กนอย ชื่อวา
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มีโทษนอย แตมุสาวาทของบรรพชิตผูกลาวโดยนัยมีอาทิวา ไมเห็นเลยวา
เห็น ดังนี้ ชือ่ วา มีโทษมาก. (องค) ของนี้มุสาวาทนั้น มี ๔ อยาง คือ
๑. อตถ วตฺถุ (เรื่องไมจริง)
๒. วิสวาทนจิตฺต (คิดจะกลาวใหคลาดเคลื่อน)
๓. ตชฺโช วายาโม (พยายามเกิดดวยความคิดนั้น)
๔. ปรสฺส ตทตฺถวิชานน (คนอื่นรูเนื้อความนั้น)
ประโยคของมุสวาทมีอยางเดียว คือสาหัตถิกปโยคะเทานั้น. มุสาวาท
นั้นพึงทราบโดยการกระทํากิริยาของผูกลาวใหคลาดเคลื่อนดวยกาย หรือดวย
ของเนื่องดวยกาย หรือดวยวาจา. ถาบุคคลอื่นรูเนื้อความนั้นดวยกิริยานั้น
เจตนาอันตั้งขึ้นดวยกิริยานี้ ยอมผูกพันโดยกรรมที่เปนมุสาวาทในขณะนั้น
ทีเดียว. อนึ่ง เมื่อบุคคลสั่งวา เจาจงกลาวแกบุคคลนี้ ดังนี้ก็ดี เมื่อเขียน
หนังสือทิ้งไปขางหนาก็ดี เมื่อเขียนติดไวที่ขางฝาเรือนเปนตนโดยประสงควา
บุคคลนี้พึงทราบอยางนี้ก็ดี โดยประการที่ใหบุคคลอื่นกลาวใหคลาดเคลื่อนจาก
กาย หรือจากวัตถุเนื่องดวยกาย หรือดวยวาจา เพราะฉะนั้น แมประโยคทั้งหลาย
คือ อาณัตติปโยคะ นิสสัคคิยปโยคะ ถาวรปโยคะ ก็ยอมสมควรในมุสาวาทนี้
แตเพราะไมมีมาในอรรถกถาทั้งหลาย จึงควรพิจารณากอนแลวถือเอา.
วาดวยปสุณาวาจาเปนตน
พึงทราบวินิจฉัยในปสุณาวาจาเปนตน
บุคคลยอมกลาววาจากอนบุคคลใดยอมกระทําความรักของตนในหัวใจ
ของบุคคลนั้น ใหเกิดการปายรายแกบุคคลอื่น วาจานั้น ชื่อวา ปสุณาวาจา.
ก็วาจาใด ยอมกระทําความหยาบคายใหตนบาง ใหผูอื่นบาง วาจานั้น ชื่อวา
ผรุสวาจา. อีกอยางหนึ่ง วาจาใด ทําความหยาบคายเอง ไมเพราะหู ไมจับใจ
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วาจานี้ ชื่อวา ผรุสวาจา. บุคคลยอมพูดเพอเจอ คือไรประโยชน
ภาวะนั้น ชื่อวา สัมผัปปลาปะ แมเจตนา ก็ไดชื่อวา ปสุณาวาจา
เปนตนนั่นแหละเพราะเปนเหตุของวาจาเหลานั้น. ก็เจตนานั้นเองทานประสงค
เอาในที่นี้.
บรรดาวาจาเหลานี้ เจตนาของบุคคลผูมีจิตเศราหมองแลว ตั้งขึ้นดวย
ความพยายามทางกายและวาจาเพื่อความแตกแยกของชนเหลาอื่น หรือทําความ
รักใหแกตน ชื่อวา ปสุณาวาจา เจตนาที่เปนปสุณาวาจานั้น ชื่อวา มีโทษนอย
เพราะทําความแตกแยกใหบุคคลผูมีคุณนอย ชื่อวา มีโทษมาก เพราะบุคคล
นั้นมีคุณมาก. สวนประกอบ (องค) ของปสุณาวาจามี ๔ คือ
มีคนอื่นที่ตนพึงทําใหแตกกัน (ภินฺทิตพฺโพ ปุโร) ๑. ความเปน
ผูมีเจตนากลาวใหแตกกัน (เภทปุเรกฺขารตา) ดวยประสงควา ชนเหลานี้
จักเปนไปตาง ๆ กันดวยอุบายอยางนี้ หรือวา เปนผูใครจะทําตนใหเปนที่รักวา
เราจักเปนที่รักใคร จักเปนที่คุนเคยดวยอุบายอยางนี้ ๑. มีความพยายามเกิดขึ้น
ดวยจิตนั้น (ตชฺโช วายาโม) ๑. บุคคลนั้นรูความหมายนั้น (ตสฺส ตทตฺถวิ
ชานน) ๑. ก็เมื่อบุคคลอื่นไมแตกกัน กรรมบถก็ไมแตก เมื่อบุคคลแตกกัน
นั่นแหละกรรมบถจึงแตกทีเดียว.
เจตนาหยาบคายโดยสวนเดียว ที่ตั้งขึ้นดวยความพยายามทางกายและ
วาจาอันตัดความรักของผูอื่น ชื่อวา ผรุสวาจา. เพือ่ ความแจมแจงแหง
ผรุสวาจานั้น มีเรื่องนี้เปนอุทาหรณ.
ไดยินวา เด็กชายคนหนึ่งไมเชื่อฟงถอยคําของมารดาไปปา มารดา
ไมอาจใหเขากลับได จึงไดดาวา ขอใหแมควายดุรายจงไลตามมัน ดังนี้ ทีนั้น
แมควายในปาก็ไดปรากฏแกเขา เหมือนอยางมารดานั้นกลาวนั่นแหละ เด็กไดทํา
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สัจจกิริยาวา แมของขาพเจายอมพูดคําใดดวยปาก (ไมคิดราย) ขอคํานั้นจง
อยามี ถาแมคิดคําใดดวยความตั้งใจ ขอคํานั้นจงมีเถิด ดังนี้. แมควายได
ยืนอยู เหมือนบุคคลผูกไวในที่นั้นนั่นแหละ.
ความพยายามแมอันตัดเสียซึ่งความรักอยางนี้ ยอมไมชื่อวา ผรุสวาจา
เพราะความที่จิตออน. จริงอยู ในกาลบางครั้ง มารดาและบิดายอมพูดกะบุตร
นอยแมอยางวา ขอใหพวกโจรจงตัดพวกเจาใหเปนทอนนอยทอนใหญดังนี้
แตทานทั้งสองนั้นไมปรารถนาอะไร ๆ แมกลีบดอกอุบลตกไปถูกบุตรเหลานั้น.
อนึ่ง ในกาลบางคราว อาจารยและอุปชฌาย ยอมกลาวกะศิษยผูอาศัยอยางนี้วา
พวกนี้ไมมีหิริ ไมมโี อตัปปะ พูดอะไร พวกเจาจงไลเขาออกไปเสีย แตที่แท
ทานเหลานั้น ยอมปรารถนาซึ่งความถึงพรอมแหงการเลาเรียนและการบรรลุมรรคผลของศิษยเหลานั้น ไมชื่อวา ผรุสวาจา เพราะความที่จิตออน
แมฉันใด ไมชื่อวา เปนผรุสวาจา เพราะเปนวาจาออนหวาน ฉันนั้นก็
หาไม ดวยวาคําพูดของบุคคลผูประสงคจะใหคนอื่นตายวา พวกทานจงใหผูนี้
นอนเปนสุข ดังนี้ ยอมไมเปนผรุสวาจาหาไม ก็วาจานั้นเปนผรุสวาจาแท
เปนวาจามีจิตหยาบ. วาจานั้น ชื่อวา มีโทษนอย เพราะความที่บุคคลนั้น
มีคุณนอย ชือ่ วา มีโทษมาก เพราะบุคคลนั้นมีคุณมาก. ผรุสวาจานั้นมี
องค ๓ คือ
๑. อกฺโกสิตพฺโพ ปโร (มีคนอื่นที่ตนพึงดา)
๒. กุปตจิตฺต (มีจิตโกรธ)
๓. อกฺโกสนา (การดา)
อกุศลเจตนาอันยังบุคคลอื่นรูสิ่งที่ไมเปนประโยชน ซึ่งตั้งขึ้นดวยการ
พยายามทางกายและวาจา ชื่อวา สัมผัปปลาปะ สัมผัปปลาปะนั้น ชื่อวา
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มีโทษนอย เพราะความที่มีการสองเสพนอย ชื่อวา มีโทษมาก เพราะมีการ
ซองเสพมาก องคของสัมผัปปลาปะมี ๒ คือ ภารตยุทฺธสีตาหรณาทินิรตฺถกกถาปุเรกฺขารตา (ความเปนผูมีเจตนาจะพูดเรื่องไรประโยชนมีภารตยุทธ
และการลักพานางสีดาไปเปนตน) ๑. ตถารูปกถากถน (การกลาววาจา
เชนนั้น) ๑. ก็เมื่อบุคคลอื่นไมถือเอาถอยคํานั้น กรรมบถก็ไมแตก เมื่อมีผูอื่น
ถือสัมผัปปลาปะนั่นแหละ กรรมบถจึงแตกไป.
ธรรมชาติที่เพงเล็ง ชื่อวา อภิชฌา. อธิบายวา เปนผูมุงตอสิ่งของ
ของผูอื่น ยอมเปนไปโดยความเปนผูนอมไปสูสมบัติของผูอื่น อภิชฌานัน้
มีการเพงเลงภัณฑะของบุคคลอื่นเปนลักษณะอยางนี้วา โอหนอ สิ่งนี้พึงเปน
ของเรา ดังนี้ ชื่อวา มีโทษนอยและโทษมาก เหมือนอทินนาทาน.
อภิชฌานั้น มีองค ๒ คือ ปรภณฺฑ (สิ่งของของบุคคลอื่น) ๑. อตฺตโน
ปริณามนฺจ (นอมมาเพื่อตน) ๑. ที่จริง เมื่อความโลภในวัตถุอันเปน
ของผูอื่น แมเกิดแลว กรรมบถยังไมแตกไปกอน จนกวา เขานอมมาเพื่อตน
ดวยคําวา โอหนอ วัตถุนี้พึงเปนของเรา ดังนี้.
สภาวธรรมที่ยังประโยชนเกื้อกูลและความสุขใหพินาศไป ชื่อวา
พยาบาท. พยาบาทนั้นมีความมุงรายเพื่อใหผูอื่นพินาศเปนลักษณะมีโทษนอย
และมีโทษมาก เหมือนผรุสวาจา. พยาบาทนั้นมีองค ๒ คือ ปรสตฺโต
(สัตวอื่น) ๑. ตสฺส จ วินาสจินฺตา (ความคิดที่ใหสัตวนั้นพินาศไป) ๑.
ที่จริง เมื่อความโกรธมีสัตวอื่นเปนที่ตั้งแมเกิดขึ้นแลว กรรมบถยังไมแตก
ไปกอน ตราบจนกวาจะคิดยังสัตวใหพินาศวา ไฉนหนอ สัตวนี้พึงขาดสูญ
พึงพินาศดังนี้.
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ธรรมชาติที่ชื่อวา มิจฉาทิฏฐิ เพราะอรรถวา เห็นผิดโดยความ
ไมถือเอาตามความเปนจริง. มิจฉาทิฏฐินั้นมีความเห็นวิปริตเปนลักษณะโดย
นัยเปนอาทิวา ทานที่บุคคลใหแลวไมมีผล ดังนี้ ชื่อวา มีโทษนอย และ
มีโทษมาก เหมือนสัมผัปปลาปะ อีกอยางหนึ่ง อนิยตฉาทิฏฐิมีโทษนอย
นิยตมิจฉาทิฏฐิมีโทษมาก. องคของมิจฉาทิฏฐิมี ๒ อยาง คือ วตฺถุโน จ
คหิตาการวิปรีตตา (เรื่องทั้งหลายวิปริตจากอาการที่ถือเอา) ๑. ยถา จ ต
คณฺหาติ ตถาภาเวน ตสฺสูปฏาน (ความปรากฏแหงเรื่องนั้นโดยความ
ไมเปนจริงตามที่ยึดถือ) ๑. บรรดามิจฉาทิฏฐิเหลานั้น กรรมบถยอมแตกไป
เพราะนัตถิกทิฏฐิ อเหตุกทิฏฐิ และอกิริยทิฏฐิเทานั้น กรรมบถยอมไมแตกไป
เพราะทิฏฐิอื่น ๆ.
วาดวยอกกุศอกุศลกรรมบถ ๕ ประเภท
พึงทราบวินิจฉัยอกุศลกรรมบถ ๑๐ แมเหลานี้ โดยอาการ ๕ คือ
โดยธรรม (ธมฺมโต) โดยโกฏฐาส (โกฏาสโต) โดยอารมณ (อารมฺมณโต) โดยเวทนา (เวทนาโต) โดยมูล (มูลโต).
บรรดาอาการ ๕ เหลานั้น คําวา โดยธรรม ความวา ก็บรรดา
อกุศลกรรมบถ ๑๐ เหลานั้น อกุศลกรรมบถ ๗ โดยลําดับ (คือกายทุจริต ๓
วจีทุจริต ๔) เปนธรรมคือเจตนาเทานั้น อกุศลกรรมบถ ๓ มีอภิชฌาเปนตน
เปนธรรมที่สัมปยุตกับเจตนา.
คําวา โดยโกฏฐาส ไดแก อกุศลกรรมบถ ๘ ที่ไมเปนมูล คือ
อกุศลกรรมบถ ๗ โดยลําดับ และมิจฉาทิฏฐิ ๑. อภิชฌาและพยาบาทเปน
กรรมบถดวย เปนมูลดวย. จริงอยู อภิชฌา คือ โลภะเพงถึงมูล ยอมเปน
อกุศลมูล พยาบาท คือ โทสะ ยอมเปนอกุศลมูล.
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คําวา โดยอารมณ ไดแก ปาณาติบาต มีสังขารเปนอารมณ
เพราะมีชีวิตินทรียเปนอารมณ. อทินนาทาน มีสัตวเปนอารมณ หรือมี
สังขารเปนอารมณ. มิจฉาจาร มีสังขารเปนอารมณ ดวยอํานาจโผฏฐัพพะ
อาจารยบางพวกกลาววา มิจฉาจารมีสัตวเปนอารมณ ดังนี้บา ง. มุสาวาท
มีสัตวเปนอารมณ หรือมีสังขารเปนอารมณ. ปสณ
ุ าวาจา มีอารมณเหมือน
มุสาวาท ผรุสวาจา มีสัตวเปนอารมณเทานั้น. สัมผัปปลาปะ มีสัตวเปน
อารมณ หรือมีสังขารเปนอารมณ ดวยสามารถธรรมคือ ทิฏฐะ สุตะ มุตะ
วิญญาตะ อภิชฌา ก็เหมือนกัน พยาบาท มีสัตวเปนอารมณเทานั้น.
มิจฉาทิฏฐิ มีสังขารเปนอารมณ ดวยอํานาจแหงธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓.
คําวา โดยเวทนา ไดแกปาณาติบาตเปนทุกขเวทนา. จริงอยู พระราชาทั้งหลายทรงเห็นโจรแลว แมทรงพระสรวลอยู ก็ทรงตรัสวา พวกเธอจง
ไปฆามันเสียแมก็จริง ถึงอยางนั้น เจตนาที่ถึงความตกลงพระทัยของพระราชา
เหลานั้นก็เปนเจตนาสัมปยุตดวยทุกขเวทนาโดยแท. อทินนาทานมีเวทนา ๓
จริงอยู อทินนาทานนั้น เมื่อบุคคลเห็นภัณฑะของผูอื่นราเริงยินดีถือเอา
ก็เปนสุขเวทนา เมื่อมีความหวาดกลัวถือเอาก็เปนทุกขเวทนา หรือเมื่อพิจารณา
ผลอันไหลออกของอทินนาทานก็เปนทุกขเวทนาเหมือนกัน แตในเวลาที่ลักไป
ตั้งอยูในภาวะความเปนกลาง อทุกขมสุขเวทนาก็เกิดขึ้น. มิจฉาจารมีเวทนา
๒ คือดวยสามารถแหงสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา แตในจิตที่ตกลงใจ
ไมเปนอุเบกขาเวทนา. มุสาวาท มีเวทนา ๓ โดยนัยที่กลาวแลวในอทินนาทาน
นั่นแหละ ปสุณาวาจา ก็มีเวทนา ๓ เหมือนกัน. ผรุสวาจา เปนทุกขเวทนา.
สัมผัปปลาปะ มีเวทนา ๓. จริงอยู ในเวลาบุคคลผูยินดีราเริง กลาวเรื่อง
มีการลักพานางสีดาและภารตยุทธเปนตน เมื่อบุคคลเหลาอื่นกําลังใหสาธุการ
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มีการยกขึ้นซึ่งแผนผาเปนตน สัมผัปปลาปะนั้น ยอมเปนสุขเวทนา. ครั้นเมื่อ
บุคคลคนหนึ่งใหสินจางไวกอน แตมาภายหลังคนอื่นพูดวา ขอทานจงกลาว
เรื่องตั้งแตตน ดังนี้ ในเวลาที่กําลังเลาเรื่อง โทมนัสเกิดขึ้น ดวยคิดวา เรา
จักกลาวกถาเบ็ดเตล็ดไมสืบตอกันหรือไมหนอ ดังนี้ ยอมเปนทุกขเวทนา.
เมื่อเขากลาวกถาเฉย ๆ ยอมเปนอทุกขมสุขเวทนา. อภิชฌา มีเวทนา ๒
ดวยสามารถแหงสุขเวทนา และอุเบกขาเวทนา. มิจฉาทิฏฐิ ก็มี ๒ เหมือน
อภิชฌา. พยาบาท เปนทุกขเวทนา.
คําวา โดยมูล คือ ปาณาติบาตมี ๒ มูล ดวยสามารถแหงโทสมูล
และโมหมูล. อทินนาทาน ก็มี๒ มูล คือดวยอํานาจแหงโทสะ กับ โมหะ
หรือวาดวยอํานาจแหงโลภะกับโมหะ มิจฉาจาร ก็มีมูล ๒ คือดวยอํานาจ
แหงโลภะและโมหะนั่นแหละ มุสาวาท มี ๒ มูล ดวยสามารถแหงโทสะกับ
โมหะ หรือโลภะกับโมหะ ปสุณาวาจา และสัมผัปปลาปะก็มี ๒ เหมือนกัน
ผรุสวาจา มี ๒ มูล ดวยสามารถแหงโทสะและโมหะ. อภิชฌามีมูลเดียว
ดวยสามารถแหงโมหะ พยาบาทก็มีมูลเดียวเหมือนกัน มิจฉาทิฏฐิมี ๒ มูล
ดวยอํานาจแหงโลภมูลและโมหมูลแล.
จบกถาวาดวยอกุศลบถ
กถาวาดวยกุศลกรรมบถ ๑๐
ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้ คือ การงดเวนจากปณาติบาตเปนตน (มี
๗ อยาง) อนภิชฌา อัพยาบาท และสัมมาทิฏฐิ ชื่อวา กุศลกรรมบถ.
บรรดากุศลกรรมบถ ๑๐ เหลานั้น ปาณาติบาตเปนตนมีเนื้อความตามที่กลาว
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ไวแลวนั่นแหละ ธรรมที่ชื่อวา วิรัติ (วิรติ) เพราะอรรถวาเปนเครื่องงดเวน
จากปาณาติบาตเปนตนดวยธรรมนี้ หรือวาเปนตัวงดเวน หรือวา ธรรมนี้
เปนเพียงการงดเวนเทานั้น. การงดเวนของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต
สัมปยุตดวยกุศลจิต ตามที่ตรัสไวอยางนี้วา การงดการเวนจากปาณาติบาต
อันใด มีในสมัยนั้น ดังนี้ วิรัติ (การงดเวน) นั้น มี ๓ ประเภท คือ
สัมปตตวิรัติ
สมาทานวิรัติ
สมุจเฉทวิรัติ
บรรดาวิรัติ ๓ ประเภทนั้น วิรัตเมื่อเกิดขึ้นแกบุคคลผูไมไดสมาทาน
สิกขาบททั้งหลาย ซึ่งพิจารณาถึงความเกิด (ชาติ) ความเสื่อม (วย) และ
พาหุสัจจะเปนตนของตนแลว ไมกาวลวงวัตถุที่ถึงพรอมดวยคิดวา การกระทํา
เห็นปานนี้ไมสมควรแกพวกเรา ดังนี้ พึงทราบวา เปนสัมปตตวิรัติ. สัมปตตวิรัตินั้น มีเรื่องเปนอุทาหรณ เหมือนวิรัติของอุบาสก ชื่อ จักกนะ ในเกาะ
สีหลดังตอไปนี้.
ไดยินวา โรคเกิดขึ้นแกมารดาของนายจักกนะนั้น ในเวลาที่เขายัง
เปนเด็กทีเดียว. หมอบอกวา ควรไดเนื้อกระตายสด ลําดับนั้น พี่ชายของ
นายจักกนะจึงสงใหนายจักกนะไดดวยคําวา พอจักกนะจงไปเที่ยวหาที่ไรนา
นายจักกนะนั้นก็ไปในที่นั้น ก็ในสมัยนั้น มีกระตายตัวหนึ่งมาเพื่อจะเคี้ยวกิน
ขาวกลาออน มันเห็นนายจักกนะนั้นก็แลนไปโดยเร็ว ไดถูกเถาวัลยพันไว
จึงสงเสียงกิริ กิริ ดังนี้. นายจักกนะไปตามเสียงนั้น จับมันแลวคิดวา เราจัก
ปรุงยาใหมารดา แลวคิดอีกวา เราฆาสัตวอื่นเพราะชีวิตมารดาเปนเหตุ นี้ไม
สมควรแกเรา ลําดับนั้น จึงปลอยไปโดยกลาววา เจาจงไปกินหญาและน้ํา
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พรอมกับกระตายทั้งหลายในปาเถิด. เขาถูกพี่ชายถามวา ดูกอ นพอ เจาได
กระตายแลวหรือ เขาบอกเรื่องนั้นทั้งหมด ลําดับนั้น จึงถูกพี่ชายดาเอา
นายจักกนะนั้นไปสูสํานักมารดาแลว กลาวอธิษฐานสัจจะวา ตั้งแตเกิดแลว
ขาพเจายังไมรูจักการแกลงฆาสัตวมีชีวิตเลย ดังนี้ ทันใดนั้น มารดาของเขา
ก็หายจากโรค.
ก็วิรัติเมื่อเกิดขึ้นแกบุคคลผูสมาทานสิกขาบททั้งหลาย ในเวลา
สมาทานสิกขาบทนั่นแหละ และในกาลตอไปถึงสละชีวิตของคนก็ไมกาวลวง
วัตถุ พึงทราบวา เปนสมาทานวิรัติ. เหมือนวิรัติของอุบาสกผูอาศัยอยูที่ภูเขา
ชื่อวา ทันตรวัฑฒมานะ.
ไดยินวา อุบาสกนัน้ รับสิกขาบททั้งหลายในสํานักของพระเถระปงคล
พุทธรักขิตตะ ผูอยูในอัมพรวิหารแลวไปไถนา. ครั้งนั้น โคของเขาหายไป
เขาตามหาโคนั้น จึงขึ้นไปยังภูเขาชื่อวา ทันตรวัฑฒมานะ งูใหญไดรัดเขา
ในที่นั้น เขาคิดวา เราจักตัดศีรษะงูนั้นดวยมีอันคมนี้ แลวคิดอีกวา เรารับ
สิกขาบททั้งหลายในสํานักครูที่ควรแกการยกยองแลวพึงทําลายเสีย ขอนั้นไม
สมควรแกเราเลย ดังนี้. เขาคิดอยางนี้จนถึง ๓ ครั้ง แลวตัดสินใจวา เราจัก
สละชีวิต จักไมสละสิกขาบท ดังนี้ จึงทิ้งมีดอันคมที่วางบนบา ทันทีนั้นแหละ
งูใหญก็ปลอยเขาไดเลื้อยไปแลว.
วิรัติ ที่สัมปยุตดวยอริยมรรค พึงทราบวาเปนสมุจเฉทวิรัติ จําเดิม
แตสมุจเฉทวิรัติเกิดขึ้นแลว แมจิตของพระอริยบุคคลทั้งหลายก็ไมเกิดขึ้นวา
เราจักฆาสัตว ดังนี้.
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วาดวยกุศลกรรม ๕ ประเภท
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยกุศลกรรมบถเหลานี้ โดยอาการ ๕ อยาง
เหมือนอกุศลกรรมบถ คือ โดยธรรม โดยโกฏฐาส โดยอารมณ โดย
เวทนา โดยมูล.
บรรดากุศลกรรม ๕ ประเภทนั้น คําวา โดยธรรม ความวา
จริงอยู บรรดากรรมบถ. เหลานั้น กรรมบถ ๗ โดยลําดับ (กายสุจริต ๓
วจีสุจริต ๔) ยอมเปนเจตนาและเปนทั้งวิรัติ กรรมบถ ๓ เบื้องปลายเปน
ธรรมสัมปยุตดวยเจตนาเทานั้น.
คําวา โดยโกฏฐาส ความวา กรรมบถ ๗ โดยลําดับเปนกรรมบถ
อยางเดียวไมเปนมูล. กรรมบถ ๓ เบือ้ งปลายเปนกรรมบถดวย เปนมูลดวย.
จริงอยู อนภิชฌา คือ อโลภะเพงถึงมูลแลวก็เปนกุศลมูล อัพยาบาท คือ
อโทสะเปนกุศลมูล สัมมาทิฏฐิ คือ อโมหะเปนกุศลมูล.
คําวา โดยอารมณ ความวา อารมณทั้งหลายของปาณาติบาตเปนตน
นั่นแหละก็เปนอารมณของกุศลกรรมเหลานั้น. จริงอยู การงดเวน (วิรัติ)
จากวัตถุที่พึงกาวลวงนั่นแหละ ชื่อวา เวรมณี. เหมือนอยางวา อริยมรรคมี
นิพพานเปนอารมณ ยอมละกิเลสทั้งหลาย ฉันใด ก็กรรมบถเหลานี้มีชีวิตินทรีย
เปนตนเปนอารมณ พึงทราบวา ยอมละความเปนผูทุศีลทั้งหลายมีปาณาติบาต
เปนตน ฉันนั้น.
คําวา โดยเวทนา ความวา กุศลกรรมบถทั้งหมดเปนสุขเวทนา
หรืออุเบกขาเวทนา. จริงอยู เพงถึงกุศลแลว ชื่อวา ทุกขเวทนายอมไมม.ี
คําวา โดยมูล ความวา กรรมบถ ๗ โดยลําดับ ยอมมี ๓ มูล คือ
อโลภะ อโทสะ อโมหะ ของบุคคลผูงดเวนดวยจิตอันสัมปยุตดวยญาณ
มี ๒ มูลของบุคคลผูงดเวนดวยจิตไมประกอบดวยญาณ. และมี ๒ มูล ของ
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บุคคลผูงดเวนดวยจิตอันสัมปยุตดวยอนภิชฌา และญาณ มีมลู เดียวของบุคคล
ผูงดเวนดวยจิตไมประกอบดวยญาณ แตอโลภะไมเปนมูลของตนกับตน แม
ในอัพยาบาทก็มีนัยนี้แหละ สัมมาทิฏฐิ มี ๒ มูล ดวยอํานาจแหงอโลภะและ
อโทสะ ชื่อวา กุศลกรรมบถ มี ๑๐ เหลานั้น ดวยประการฉะนี้.
บัดนี้ บัณฑิตพึงทราบชื่อการเทียบเคียงกรรมบถ ในทีน่ ี้. จริงอยู
อสังวรที่เกิดขึ้นดวยอํานาจทวารแหงผัสสะ ๕ ยอมเปนมโนกรรมฝายอกุศล
เทานั้น. อสังวรที่เกิดขึ้นดวยอํานาจทวารแหงมโนสัมผัส ยอมเปนกรรมแม
ทั้ง ๓ อยาง. เพราะวา อสังวรนัน้ ถึงการไหวในกายทวารแลว ยอมเปน
กายกรรมฝายอกุศล ถึงความไหวในวจีทวาร ก็เปนวจีกรรมฝายอกุศล ไมถงึ
การไหวในทวารทั้ง ๒ นี้ ก็เปนมโนกรรมฝายอกุศล. อสังวรอันเกิดขึ้นดวย
สามารถทวารแหงอสังวร ๕ เปนมโนกรรมฝายอกุศลเทานั้น. อสังวรที่เกิดขึ้น
ดวยทวารแหงอสังวรที่กายไหว ยอมเปนกายกรรมฝายอกุศลเทานั้น. อสังวร
ที่เกิดขึ้นดวยทวารแหงอสังวรโดยใหวาจาไหว ยอมเปนวจีกรรมฝายอกุศล
เทานั้น. อสังวรที่เกิดขึ้นดวยสามารถทวารแหงอสังวรโดยใจไหวไป ยอมเปน
มโนกรรมฝายอกุศลเทานั้น กายทุจริต ๓ อยาง เปนกายกรรมฝายอกุศล
เทานั้น. วจีทุจริต ๔ อยาง ก็เปนวจีกรรมฝายอกุศลนั่นแหละ มโนทุจริต
๓ อยาง ก็เปนมโนกรรมฝายอกุศลเทานั้น.
แมสังวรก็เกิดดวยสามารถทวารแหงผัสสะ ๕ ก็เปนมโนกรรมฝายกุศล
เทานั้น. สวนสังวรแมนี้เกิดขึ้นดวยสามารถทวารแหงมโนสัมผัส ก็เปนกรรม
แมทั้ง ๓ ดุจอสังวร. สังวรแมเกิดแลวดวยสามารถทวารแหงสังวร ๕ ก็เปน
มโนกรรมฝายกุศลเทานั้น. สังวรที่เกิดขึ้นดวยสามารถทวารแหงสังวรไหวกาย
ก็เปนกายกรรมฝายกุศลเทานั้น. สังวรที่เกิดขึ้นดวยสามารถทวารแหงสังวรให
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ไหววาจา ก็เปนวจีกรรมฝายกุศลเทานั้น. สังวรที่เกิดขึ้นดวยสามารถทวาร
แหงสังวรทางใจ ก็เปนมโนกรรมฝายกุศลเหมือนกัน กายสุจริต ๓ อยาง
ยอมเปนกายกรรมฝายกุศลเทานั้น. วจีสุจริต ๔ อยาง ยอมเปนวจีกรรมฝาย
กุศลเทานั้น. มโนสุจริต ๓ อยาง ก็เปนมโนกรรมฝายกุศลเหมือนกัน.
กายกรรมที่เปนอกุศลยอมไมเกิดขึ้นดวยสามารถทวารแหงผัสสะ ๕
แตยอมเกิดขึ้นดวยสามารถทวารแหงมโนสัมผัสเทานั้น. วจีกรรมฝายอกุศล
ก็เหมือนกัน แตมโนกรรมฝายอกุศลยอมเกิดขึ้นดวยสามารถแหงสัมผัส ๖.
มโนกรรมนัน้ ถึงความไหวในกายทวารและวจีทวารแลว ก็เปนกายกรรมและ
วจีกรรมฝายอกุศล. มโนกรรมนั้นไมถึงความไหวในกายทวารและวจีทวาร
ก็เปนมโนกรรมฝายอกุศลเทานั้น. เหมือนอยางวา กายกรรมฝายอกุศล ยอม
ไมเกิดขึ้นดวยสามารถทวารแหงผัสสะ ๕ ฉันใด กายกรรมฝายอกุศลก็ยอม
ไมเกิดขึ้นแมดวยสามารถทวารแหงอสังวร ๕ ฉันนั้น คือยอมเกิดดวยสามารถ
ทวารแหงอสังวรอันยังกายใหไหว และดวยสามารถทวารแหงอสังวรทางวาจา
ยอมไมเกิดดวยสามารถทวารแหงอสังวรทางมโน. แมวจีกรรมที่เปนอกุศล
ยอมเกิดขึ้นดวยสามารถทวารแหงอสังวร ๕ ยอมเกิดขึ้นดวยสามารถทวารแหง
อสังวรอันยังกายและวาจาใหไหว ยอมไมเกิดดวยสามารถทวารแหงอสังวร
ทางมโน. มโนกรรมฝายอกุศลยอมเกิด แมดวยสามารถทวารแหงอสังวร ๘
นั้นแหละ แมในกายกรรมที่เปนฝายกุศลเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน. สวน
ตางกันมีดังนี้.
กายกรรมและวจีกรรมที่เปนอกุศล ยอมไมเกิดขึ้นดวยสามารถแหง
อสังวรทางมโน ฉันใด กายกรรมและวจีที่เปนกุศลก็ยอมไมเกิดขึ้นดวย
สามารถทวารแหงสังวรทางมโนทวาร ฉันนั้น. แตวา กายกรรมและวจีกรรม
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ฝายกุศลเหลานั้น ยอมเกิดแกบุคคลผูไมยังสวนแหงกายและวาจาใหไหวรับ
สิกขาบททั้งหลาย แมในทวารแหงมโนสังวร.
ดวยประการดังกลาวมาแลว กุศลจิตที่เปนกามาวจร ชื่อวายอมเกิด
ขึ้นในมโนทวารนั้น ดวยสามารถแหงกรรมและทวาร ๓ อยาง ไมเกิดขึ้นดวย
สามารถทวารแหงวิญญาณ ๕. การเสวยอารมณเปนสุขหรือเปนทุกข หรือ
อทุกขมสุขนี้อันใด ยอมเกิดขึ้น เพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย. ก็โดยนัยนี้กุศลจิตที่เปนกามาวจร ยอมเกิดขึ้นดวยสามารถทวารแหงผัสสะ ๖ ยอมไมเกิดขึ้น
ดวยสามารถทวารแหงอสังวร ๘ ยอมเกิดขึ้นดวยสามารถทวารแหงสังวร ๘
ยอมไมเกิดขึ้นดวยสามารถแหงอกุศลกรรมบถ ๑๐ ยอมเกิดขึ้นดวยสามารถแหง
กุศลกรรมบถ ๑๐ เพราะฉะนั้น กุศลจิตนี้จึงเกิดขึ้นดวยสามารถทวารแหงกรรม
๓ อยาง หรือดวยสามารถทวารแหงผัสสะ ๖ หรือดวยสามารถทวารแหง
สังวร ๘ หรือวา ดวยสามารถแหงกุศลกรรมบถ ๑๐. เมื่อคําวา กามาวจรกุศลจิตยอมเกิดขึ้นปรารภรูปารมณ ฯ ล ฯ หรือธรรมารมณ ดังนี้ตรัสแลว
กามาวจรกุศลจิตทั้งหมดก็เปนอันตรัสไวแลวแล.
จบกถาวาดวยทวาร
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อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ
พึงทราบการประกอบเนื้อความในพระบาลีนี้วา ย ย วา ปนารพฺภ
ดังตอไปนี้ บรรดารูปารมณเปนตนตามที่กลาวแลวขางตน ปรารภรูปเปน
อารมณ คือกระทํารูปใหเปนอารมณ หรือปรารภเสียงเปนอารมณ ฯลฯ หรือ
ปรารภธรรมารมณเกิดขึ้น ดวยคํามีประมาณเทานี้ ยอมเปนเชนกับทรง
รับรองอารมณหนึ่งเทานั้น ในบรรดาอารมณเหลานี้ อารมณใดอารมณหนึ่ง
ของจิตนี้. ก็จิตนี้ของบุคคลคนหนึ่ง ในสมัยหนึง่ ปรารภรูปารมณเกิดขึ้น
หรือปรารภอารมณอยางใดอยางหนึ่ง แมมีเสียงเปนตนของบุคคลอื่นในสมัยอื่น
จึงเกิดขึ้นอีกทีเดียว. อนึ่ง เมื่อจิตนี้มีอารมณเกิดขึ้นอยูอยางนี้ ก็ไมมีลําดับ
แมนี้วา จิตดวงหนึ่งปรารภรูปารมณกอน ในภพหนึ่งเปนไปแลว จึงปรารภ
สัททารมณในภายหลัง ดังนี้. แมลําดับนี้วา ในบรรดาอารมณที่มีรูปเปนตน
มีสีเขียวเปนอารมณกอนแลว มีสีเหลืองเปนอารมณในภายหลัง ดังนี้ ก็ไม
กําหนดไว เพื่อแสดงจิตนั้นนั่นแหละมีอารมณทุกอยางนี้ และความไมมีลําดับ
และแมในความไมมีลําดับ ก็ยังไมมคี วามกําหนดอารมณ มีสีเขียวและสีเหลือง
เปนตน จึงตรัสคําวา ย ย วา ปนารพฺภ ดังนี้ คํานี้ทานอธิบายไววา
บรรดาอารมณทั้งหลายมีรูปารมณเปนตนเหลานี้ มิใชมีอารมณอยางใดอยางหนึ่ง
เพียงอารมณเดียว ที่แทแลวปรารภอารมณอะไรก็ไดเกิดขึ้น และจิตนั้นแม
เมื่อเกิดขึ้นอยางนี้ ก็ไมเกิดขึ้นแมโดยลําดับอยางนี้วา มีรูปเปนอารมณกอน
ภายหลังจึงมีเสียงเปนอารมณ แตวา ปรารภอารมณใด ๆ ก็ได เกิดขึ้น.
อธิบายวา กระทําอารมณอยางใดก็ตามในบรรดารูปารมณเปนตน เกิดขึ้นโดย
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ปฏิโลมหรือโดยอนุโลม หรือโดยนัยมีอารมณอยางหนึ่งคั่นหรือสองอยางคั่น
เปนตน. และแมรูปารมณทั้งหลายก็ไมเกิดโดยกําหนดแมนี้วา จิตมีสีเขียว
เปนอารมณกอน ภายหลังจึงมีสีเหลืองเปนอารมณ แตปรารภอารมณใด ๆ
ก็ได อธิบายวา จิตปรารภรูปารมณอยางใดอยางหนึ่ง ในบรรดารูปารมณ
ทั้งหลายมีสีเขียวและสีเหลืองเปนตนเกิดขึ้น. แมในสัททารมณเปนตน ก็นยั นี้
แหละ นี้เปนการประกอบความอธิบายไวอยางหนึ่งกอน ยังมีขอความที่ควร
แนะนําอื่นอีก ดังตอไปนี้.
รูปเปนอารมณของจิตนี้ มีอยู เพราะเหตุนั้น จิตนี้จึงชื่อวา มีรูป
เปนอารมณ ฯลฯ ธรรมเปนอารมณของจิตนี้มีอยู เพราะเหตุนั้น จิตนี้จึง
ชื่อวา มีธรรมเปนอารมณ. พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสวา จิตมีรูปารมณ
ฯลฯ หรือมีธรรมารมณเกิดขึ้น ดวยประการฉะนี้แลว จึงตรัสอีกวา ก็หรือวา
จิตปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น ดังนี้ เนื้อความแหงพระดํารัสที่ตรัสวา จิต
ปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้นดังนี้นั้น พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในรูปเปนตน
เหลานั้นเถิด.
สวนในมหาอรรถกถา มีขอความกลาวไวเพียงเทานี้วา พระผูมี
พระภาคเจาตรัสเยวาปนกนัยไว ไมมีอะไรใหม คือเปนอารมณที่ถือเอาแลว
ในหลังนั่นแหละ แลวตรัสพระดํารัสนี้ เพื่อกลาวปรารภรูป ฯลฯ หรือ
ปรารภธรรม หรือปรารภอารมณนี้หรืออารมณนั้น ดังนี้.
อธิบายคําวาธรรมมีผัสสะเปนตน
คําวา ตสฺมึ สมเย นี้เปนคําปฏินิทเทส (คือการวกกลับมาอธิบายอีก)
โดยกําหนดสมัยที่ทรงยกขึ้นแสดงโดยไมแนนอน เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึง

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 307

ทราบเนื้อความแหงคําวา ตสฺมึ สมเย นั้นวา กามาวจรกุศลจิต เกิดขึ้น
ในสมัยใด ผัสสะ ฯ ล ฯ อวิกเขปะก็เกิดขึ้นในสมัยนั้นนั่นแหละ ดังนี้.
ในเนื้อความเหลานั้น คําที่เปนมติของอาจารยทั้งหลายนอกจากอรรถกถากลาวไวดังนี้วา พึงทําการประกอบการอธิบายธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนตน
เหมือนจิตนั่นแหละ ดวยสามารถแหงบทที่คิดได โดยนัยมีอาทิวา ผัสสะยอม
เกิดขึ้น ดังนี้ ถามวา ผัสสะยอมเกิดเปนอะไร ตอบวา ยอมเกิดเปนกามาวจร
เปนกุศล เปนโสมนัสสสหคตะ เพราะวา ในเวทนายอมไมไดในคําวา
โสมนัสสสหคตะ และในปญญินทรียก็ยอมไมไดในคําวา ญาณสัมปยุต
เพราะฉะนั้น จึงกลาววา ดวยสามารถแหงบทที่คิดไดดังนี้ แตคําที่อาจารย
กลาวเเลวนี้ไมควรเห็นเปนสาระ.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร ในคําวา ผสฺโส โหติ เปนตนนี้ พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสผัสสะไวกอน.
ตอบวา เพราะผัสสะยังจิตใหตกไปกอน*
จริงอยู ผัสสะเปนธรรมยังจิตใหตกไปกอนในอารมณ ถูกตองอารมณ
เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น จึงตรัส ผัสสะกอน ก็จิตถูกตองอารมณดวยผัสสะ
เสวยอารมณดวยเวทนา จําอารมณไดดวยสัญญา ยอมคิดดวยเจตนา ดวย
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูอันผัสสะ
ถูกตองแลวยอมเสวยอารมณ ผูอันผัสสะถูกตองแลวยอมจําอารมณ ผูอ ัน
ผัสสะถูกตองแลวยอมคิดอารมณ ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง ผัสสะนี้เปนปจจัยที่มีกําลังของสัมปยุตธรรมที่เกิด
พรอมกัน เหมือนปราสาท ชื่อวา เสาเปนปจจัยสําคัญของทัพสัมภาระที่เหลือ
*บาลีบางแหงวา จิตฺตสฺส ปมาภินิปาตตฺตา แปลวา เพราะเปนการประชุมรวมกันแหงจิต
เปนครั้งแรก.
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คือ ขื่อ ไมระแนง เชิงฝา ยอด กลอน จั่ว ดั้ง แป เปนสิ่งที่เนื่องดวยเสา
ตั้งอยูบนเสา ฉะนั้น ผัสสะนี้เปนเชนกับเสา สัมปยุตตธรรมที่เกิดพรอมกัน
เปนเชนกับทัพสัมภาระที่เหลือ แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสผัสสะกอน แต
ขอความที่กลาวแลวนี้มิใชเปนเหตุ (การณะ) เพราะวา ธรรมขอนี้ไมไดเพื่อ
จะกลาววา ผัสสะนี้เกิดขึ้นกอนธรรมที่เกิดขึ้นในจิตดวงหนึ่ง แตสัมปยุตตธรรม
นี้เกิดภายหลัง ดังนี้ ทั้งเหตุ (การณะ) ของผัสสะ แมในความเปนแหงปจจัย
ที่มีกําลังก็ไมปรากฏ พระผูมีพระภาคเจาตรัสผัสสะไวกอน ดวยวาระแหง
เทศนาเทานั่น. ความจริงแมจะนํามากลาววา เวทนายอมเกิด ผัสสะยอมเกิด
สัญญายอมเกิด ผัสสะยอมเกิด เจตนายอมเกิด ผัสสะยอมเกิด จิตยอมเกิด
ดังนี้ก็ควร. ก็ผัสสะนั่นเอง พึงทราบวา ตรัสไวกอนโดยวาระแหงเทศนา ดังนี้.
อนึ่ง ในผัสสะนี้ ฉันใด แมธรรมที่เหลือนอกนี้ ก็พึงทราบฉันนั้น ชื่อวา
ลําดับแหงธรรมที่เกิดและเกิดหลัง บัณฑิตไมพึงแสวงหา แตพึงแสวงหา
ธรรมทั้งหลาย โดยความหมายแหงคํา (วจนัตถะ) ลักษณะ และรส
เปนตนเทานั้น คือ
ความหมายของคําวาผัสสะ
ผุสตีติ ผสฺโส ธรรมชื่อวา ผัสสะ เพราะอรรถวากระทบอารมณ
ผัสสะนั้นมีลักขณาทิจตุกะ ดังนี้.
ผุสนลกฺขโณ มีกระทบอารมณเปนลักษณะ
สฆฏนรโส มีการประสานเปนกิจ
สนฺนิปาตปจฺจุปฏาโน มีการประชุมพรอมกันเปนปจจุปฏฐาน
อาปาถคตวิสยปทฏาโน มีอารมณมาสูคลองเปนปทัฏฐาน
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จริงอยู ผัสสะนี้ แมมิใชรูปธรรมแตก็เปนไปโดยอาการการถูกตอง
อารมณ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มีการกระทบอารมณเปนลักษณะ ผัสสะนี้
แมไมติดกับอะไรสักอยางหนึ่ง แตกป็ ระสานจิตกับอารมณเหมือนรูปกับจักษุ
และเสียงกับโสต เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มีการประสานเปนกิจรส อีกอยางหนึ่ง
พึงทราบวา มีการประสานเปนสัมปตติรส เพราะการเกิดประสานวัตถุกับ
อารมณ สมดังคําอรรถกถากลาวไววา ผัสสะที่เปนไปในภูมิ ๔ ชื่อวามีการ
กระทบอารมณเปนลักษณะไมมีก็หามิได แตผัสสะที่เปนไปทางปญจทวาร
เทานั้น มีการประสานเปนรส จริงอยู คําวา มีการกระทบอารมณเปนลักษณะ
ก็ดี มีการประสานเปนรสก็ดี เปนชื่อของผัสสะที่เปนไปทางปญจทวาร คําวา
มีการกระทบอารมณเปนลักษณะเปนชื่อของผัสสะที่เปนไปทางมโนทวาร แต
คําวา มีการประสานเปนรส หาไดเปนชื่อของผัสสะที่เปนไปทางมโนทวารไม
ครั้นทานกลาวคํานี้แลว ไดนําสูตรนี้มาวา ดูกอนมหาบพิตรแพะสองตัวชนกัน
พึงเห็นจักษุเหมือนแพะตัวหนึ่ง พึงเห็นรูปเหมือนแพะตัวที่สอง พึงเห็นผัสสะ
เหมือนการชนกันของแพะทั้งสองนั้น ผัสสะมีการกระทบอารมณเปนลักษณะ
และมีการประสานเปนรสดวยอาการอยางนี้ อนึ่ง ดูกอนมหาบพิตร เหมือน
ฝามือทั้งสองประสานกัน คือพึงเห็นจักษุเหมือนฝามือขางหนึ่ง พึงเห็นรูป
เหมือนฝามือขางที่สอง พึงเห็นผัสสะเหมือนการประสานกันของฝามือทั้งสอง
นั้น ผัสสะมีการกระทบอารมณเปนลักษณะ. แตมีการประสานเปนรส ดวย
ประการฉะนี้ ความพิสดารมีเพียงเทานี้.
อีกอยางหนึ่ง ตรัสธรรมมีจักขุวิญญาณเปนตน โดยชื่อวา จักขุเปนตน
ในประโยควา จกฺขุนา รูป ทิสฺวา เปนตน (เพราะเห็นรูปดวยจักษุ) ฉันใด
แมในที่นี้ก็พึงทราบวา จักขุวิญญาณเปนตนเหลานั้น ตรัสไวโดยชื่อจักขุ
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เปนตนฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น พึงทราบเนื้อความในคํามีอาทิวา
เอว จกฺขุ ทฏพฺพ ดังนี้ โดยนัยนี้วา พึงเห็นจักขุวิญญาณ ฉันนั้น เมื่อ
เปนเชนนี้ เพราะการประสานจิตกับอารมณในสูตรแมนี้ ผัสสะจึงสําเร็จเปน
การประสานเปนรสดวยกิจรสเปนอรรถ.
ผัสสะนั้น ชื่อวามีการประชุมพรอมกันเปนปจจุปฏฐาน เพราะแสดง
ใหทราบดวยอํานาจแหงการกระทําของตน กลาวคือการประชุมพรอมกันของ
ธรรม ๓ (อารมณ วัตถุ วิญญาณ). จริงอยู ผัสสะนี้ประกาศใหรูดวยอํานาจ
แหงการกระทําในที่นั้น ๆ อยางนี้วา ชื่อวา ผัสสะ เพราะมีการประชุม
สภาวธรรม ๓ อยาง เพราะฉะนั้น พึงทราบบทแหงพระสูตรนี้วา ชือ่ วา
ผัสสะ เพราะมีการประชุมแหงสภาวธรรม ๓ ดังนี้ หาใชผัสสะเพียงการ
ประชุมเทานั้นไม แตผสั สะยอมปรากฏโดยอาการนั้นนั่นแหละ เพราะการ
ประกาศแลวอยางนี้ ฉะนั้น จึงกลาววา มีการประชุมพรอมกันเปนอาการ
ปรากฏ ดังนี้.
อนึ่ง ผัสสะนั้น ชื่อวามีเวทนาเปนปจจุปฏฐาน เพราะปจจุปฏฐาน
คือมีผลเปนอรรถ จริงอยู ผัสสะนี้ ยอมยังเวทนาใหปรากฏ คือ ยอมใหเกิดขึ้น
อนึ่ง ผัสสะนี้ เมื่อจะใหเวทนาเกิดขึ้น แมจะมีปจจัยอื่นกลาวคือวัตถุและ
อารมณ แตก็ทําใหเวทนาเกิดขึ้นเฉพาะในจิต ซึง่ เปนที่อาศัยของตนเทานั้น
เพราะตนอาศัยจิต พึงทราบวา ไมทําใหเกิดเวทนาในวัตถุ หรืออารมณแม
จะเปนปจจัยของตน เหมือนกับไออุนที่อาศัยอยูในธาตุคือครั่ง ยอมทําใหเกิด
ความออนในครั่งอันเปนที่อาศัยของตน แมเพราะความรอนภายนอกเปนปจจัย
แตไมทําใหเกิดความออนในความรอน กลาวคือถานที่ปราศจากเปลวไฟใน
ภายนอก แมจะเปนปจจัยของตน ผัสสะนี้ทานเรียกวา มีอารมณที่มาสูคลอง
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เปนปทัฏฐาน (คือเหตุใกลใหเกิดขึ้น) เพราะความเกิดขึ้นแหงผสัสะไมมีการ
ขัดขวางในอารมณ ที่ประมวลมาแหงธรรมเหลานั้น และอินทรียที่ปรุงแตง
ดีแลว ดังนี้.
ความหมายของคําวาเวทนา
เวทยตีติ เวทนา ธรรมที่ชื่อวา เวทนา เพราะอรรถวา รูสกึ
อารมณ เวทนานั้นมีลักขณาทิจตุกะดังนี้
เวทยิตลกฺขณา มีการรูสึกอารมณเปนลักษณะ
อนุภวนรสา มีการเสวยรสอารมณเปนกิจ
อิฏาการสมโภครสา หรือมีความเสวยอารมณที่ชอบเปนกิจ
เจตสิก อสฺสาทปจฺจุปฏานา มีความพอใจทางเปนปจจุปฏฐาน
ปสฺสทฺธิปทฏานา มีปสสัทธิเปนปทัฏฐาน.
จริงอยู เวทนาเปนไปในภูมิ ๔ ชื่อวา ไมมีการรูสึกอารมณ
เปนลักษณะก็หาไม แตทานกลาววา เวทนามีการเสวยอารมณเปนรส ยอมได
เฉพาะสุขเวทนาเทานั้น แลวกลับปฏิเสธวาทะนั้นอีก แลวแสดงเนื้อความนี้วา
สุขเวทนาก็ตาม ทุกขเวทนาก็ตาม อุเบกขาเวทนาก็ตาม ทั้งหมด มีการเสวย
อารมณเปนรส จริงอยู มุงถึงฐานะการเสวยอารมณเปนรสแลวสัมปยุตตธรรม
ที่เหลือยอมเสวยอารมณเพียงบางสวน คือผัสสะก็เพียงกระทบอารมณเทานั้น
สัญญามีเพียงจําอารมณเทานั้น เจตนามีเพียงความตั้งใจเทานั้น วิญญาณมีการ
รูแจงอารมณเทานั้น แตเวทนาเทานั้นยอมเสวยรสแหงอารมณโดยสวนเดียว
เพราะความเปนเจาของโดยความเปนใหญ เปนผูสมควร จริงอยู เวทนา
เปรียบเหมือนพระราชา ธรรมที่เหลือเหมือนพอครัว พอครัวยังโภชนะมีรส
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อันเลิศตาง ๆ ใหเรียบรอยแลวใสสมุกประทับตรา ยกไปวางไวในสํานักพระราชา ทําลายตราแลวเปดสมุก แลวพนักงานก็ถือเอาสวนขางบนจากกับแกง
ทั้งหลายใสภาชนะเพื่อลองชิมดูวามีโทษหรือไมมีโทษ จากนั้นก็นอมโภชนะมี
รสตาง ๆ ไปถวายพระราชา พระราชาเทานั้นทรงเปนเจาของเสวยไดตาม
ปรารถนา เพราะทรงเปนใหญและทรงมีอํานาจ ธรรมนอกนัน้ เสวยรสอารมณ
บางสวน เหมือนพอครัวเพียงแตชิม และทดลองชิมพระกระยาหารเพียงบางสวน
เทานั้น ฉันใด แมธรรมที่เหลือก็ฉันนั้น ยอมเสวยรสอารมณเพียงบางสวน
เทานั้น เหมือนอยางวา พระราชาทรงเปนเจาของ เพราะพระองคทรงเปนใหญ
เปนผูสมควร ยอมเสวยตามความพอพระทัย ฉันใด แมเวทนาก็ฉันนั้น
ยอมเสวยรสแหงอารมณ โดยความเปนเจาของ เพราะความเปนใหญ เปนผู
สมควร เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา เวทนามีการเสวยอารมณเปนรส.
ในการกําหนดเนื้อความที่สอง เวทนาที่ทานประสงคเอาในที่นี้ ทาน
กลาววา เวทนา (สุขเวทนา) วามีการเสวยอาการที่นาปรารถนาเปนรส
เพราะอรรถวา ยอมเสวยรสแหงอารมณ มีอาการนาปรารถนาตามที่ประสบ
ก็เวทนานี้ เมื่อวาโดยความชอบใจ ทานกลาววา มีความพอใจเปนปทัฏฐาน
หมายถึงการปรากฏโดยสภาวะของตน ก็เพราะบุคคลผูมีกายสงบแลว ยอมเสวย
ความสุข ฉะนั้น พึงทราบวา เวทนานี้มีความสงบเปนปทัฏฐาน ดังนี้.
ความหมายของคําวาสัญญา
นีลาทิเภท อารมฺมณ สฺชานาตีติ สฺา ธรรมที่ชื่อวา
สัญญา เพราะอรรถวา ยอมจําอารมณมีสีเขียวเปนตน สัญญานั้นมีลักขณาทิจตุกะดังนี้
ที่อื่นใช ผสฺสปทฏานา มีผัสสะเปนปทัฏฐาน.
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สฺชานนลกฺขณา สัญญานั้นมีการจําเปนลักษณะ ปจฺจาภิฺาณรสา มีการทําเครื่องหมายเปนรส.
จริงอยู สัญญาเปนไปในภูมิ ๔ ไมชื่อวามีความจําไดหามีไม สัญญา
ทั้งหมดลวนมีความจําเปนลักษณะทั้งนั้น. ก็ในทีน่ ี้ สัญญาใดยอมจําไดโดย
เครื่องหมาย สัญญานั้น ชื่อวา มีการทําเครื่องหมายเปนรส. พึงทราบความ
เปนไปแหงสัญญานั้นในเครื่องหมายนั้นอีก และในเวลาที่บุรุษกําหนดเครื่อง
หมายดวยไฝดําเปนตน แลวจําเครื่องหมายของบุคคลนั้นอีกวา บุคคลนี้ ชือ่ โนน
ดวยเครื่องหมายนั้น และในเวลาที่ขุนคลังผูรักษาเครื่องประดับของพระราชา
ผูกชื่อหนังสือไวที่เครื่องประดับนั้น เมื่อพระราชาตรัสวา เจาจงนําเครื่อง
ประดับชื่อโนนมา ขุนคลังก็จุดประทีปแลวเขาไปในหองดวยประทีปนั้น อาน
หนังสือแลวก็นําเครื่องประดับนั้น ๆ นั่นแหละมาได.
อีกนัยหนึ่ง ก็เมื่อวาโดยการรวบรวมธรรมทั้งหมด สัญญามีการจําได
เปนลักษณะ มีการทํานิมิตโดยปจจัยใหจําไดอีกเปนรส เหมือนชางถากเปนตน
ทําเครื่องหมายที่ไมเปนตน ดวยสามารถแหงนิมิตตามที่ตนทําไว ชื่อวา การ
กระทําความโนมนาวไวเปนปจจุปฏฐาน เหมือนคนตาบอดแสดงชาง
หรือวามีการตั้งอยูในอารมณไมนานเปนปจจุปฏฐาน เพราะไมหยั่งลงในอารมณ
เหมือนสายฟา หรือความที่มีอารมณตามที่ปรากฏเปนปทัฏฐาน เหมือนกับ
สัญญาที่เกิดขึ้นแกลูกเนื้อทั้งหลายในหุนหญาวาเปนคน. ก็ในที่นี้ สัญญาใด
เปนญาณสัมปยุต สัญญานั้นก็เปนไปตามญาณนั่นแหละ ธรรมที่เหลือทั้งหลาย
บัณฑิตพึงทราบเหมือนปฐวีธาตุเปนตน ในสสัมภารปฐวีธาตุเปนตน ดังนี้.
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ความหมายของคําวาเจตนา
เจตยตีติ เจตนา ธรรมที่ชื่อวา เจตนา เพราะอรรถวา ตั้งใจ
อธิบายวา ยอมยังสัมปยุตธรรมกับตนใหเปนไปในอารมณ เจตนานั้นมี
ลักขณาทิจตุกะ ดังนี้.
เจตยิกลกฺขณา มีการตั้งใจเปนลักษณะ คือมีความจงใจเปน
ลักษณะ อายูหนรสา มีการประมวลมาเปนรส. จริงอยู เจตนาที่เปน
ไปในภูมิ ๔ ชื่อวา ไมมคี วามจงใจเปนลักษณะก็หาไม. เจตนาทั้งหมด
มีความตั้งใจเปนลักษณะทั้งนั้น ก็เจตนาที่มีการประมวลมาเปนรสยอมเปนทั้ง
กุศล และอกุศลทั้งนั้น เพงถึงฐานะแหงการประมวลมาซึ่งกุศลกรรม และ
อกุศลกรรมแลว สัมปยุตธรรมที่เหลือก็มีกิจเพียงบางสวนเทานั้น แตวา
เจตนามีอุตสาหะยิ่งนัก มีความพยายามยิ่งนัก คือมีอุตสาหะสองเทา มีความ
พยายามสองเทา ดวยเหตุนั้น อาจารยในปางกอน จึงกลาววา ก็แล เจตนา
นี้ตั้งอยูในสภาพความเปนเจาของแท เจาของนา เรียกวา เจาของแท เหมือน
อยางวา บุรษุ เจาของนาชวนบุรุษรวมแรงกัน ๕๕ คน หยัง่ ลงนาพรอมกัน
โดยบอกวา เราจักเกี่ยวขาว ดังนี้ เจาของนามีความอุตสาหะยิ่ง มีความพยายาม
ยิ่ง คือมีความอุตสาหะสองเทา มีความพยายามสองเทา ยอมบอกกลาวถึงเขต
มีคําวา พวกทานจงเกี่ยวติดตอกันไป ดังนี้ แลวจัดแจงสุราอาหารและของหอม
เปนตน นําไปใหชนเหลานั้น ยอมชี้ทางใหเทา ๆ กัน ฉันใด ขออุปไมยนี้
บัณฑิตพึงทราบฉันนั้นเถิด จริงอยู เจตนาเหมือนบุรุษเจาของนา ธรรม
ทั้งหลายเปนกุศล ๕๕ ทีเ่ กิดขึ้นดวยสามารถเปนองคของจิต เหมือนบุรุษ
ผูรวมแรงกัน ๕๕ คน เพราะเพงถึงฐานะแหงการประมวลมาซึ่งกุศลกรรม
และอกุศลกรรม เจตนาก็มีความอุตสาหะสองเทา มีความพยายามสองเทา
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เหมือนเวลาที่บุรุษเจาของนาทําการอุตสาหะสองเทา มีความพยายามสองเทา
บัณฑิตพึงทราบความที่เจตนานั้นมีความประมวลมาเปนรส ดวยประการฉะนี้.
ก็เจตนานั้น มีการจัดแจงเปนปทัฏฐาน (สวิทหนปจฺจุปฏานา)
จริงอยู เจตนานี้เมื่อจัดแจงยอมปรากฏเหมือนศิษยผูใหญ และนายชางใหญ
เปนตนผูสามารถทํากิจของตนและของผูอื่นใหสําเร็จ. เหมือนอยางวา ศิษย
ผูใหญ เห็นพระอุปชฌายมาแตไกล เมื่อตนเองสาธยายอยู ก็ยังเตือนศิษย
ผูนอยนอกนี้ ใหสาธยายตามอัชฌาศัยของตน ๆ เมื่อศิษยผูใหญนั้นเริ่มสาธยาย
ศิษยผูนอยแมเหลานั้น ก็สาธยาย เพราะคลอยตามศิษยผูใหญนั้น ฉันใด และ
เปรียบเหมือนนายชางใหญ เมื่อตนเองถากก็ยังชางถากแมนอกนี้ใหเปนไปใน
กรรมคือการถากของตน ๆ เพราะวา เมื่อนายชางใหญนั้นเริ่มถาก ชางถาก
เหลานั้นก็ยอมถากตามนายชางใหญนั้น ฉันใด และเปรียบเหมือนแมทัพ
เมื่อตนเองรบ ก็เตือนนักรบแมนอกนี้ใหทําการรบ เพราะวา เมื่อแมทัพเริ่ม
ทําการรบ นักรบแมเหลานั้นก็ทําการรบตามแมทัพนั้น ฉันใด แมเจตนานี้
ก็ฉันนั้น แมเปนไปในอารมณดวยกิจของตนอยู ก็ยังสัมปยุตตธรรมแมอื่น ๆ
ใหเปนไปในการกระทําของตน ๆ เพราะวา เมื่อเจตนานั้น เริ่มกิจของตน
แมธรรมที่สมั ปยุตกับเจตนานนั้นก็เริ่ม เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงกลาววา เจตนา
นั้นทํากิจของตนและของผูอื่นใหสําเร็จ เหมือนศิษยผูใหญและนายชางใหญ
เปนตน. ก็เจตนานี้ พึงทราบวา ปรากฏเปนไปโดยภาวะที่ใหสัมปยุตธรรม
ใหอุตสาหะในการระลึกถึงการงานที่รีบดวนเปนตน ดังนี้.
ความหมายของคําวาจิต
ความหมายของคําแหงจิต ขาพเจากลาวไวโดยนัยเปนตนวา อารมฺมณ
จินฺเตตีติ จิตฺต (ธรรมทีช่ อื่ วาจิต เพราะอรรถวา คิดซึ่งอารมณ) นั่นแหละ
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ก็เมื่อวาโดยลักษณะเปนตน จิตมีการรูแจงอารมณเปนลักษณะ (วิชานนลกฺขณ) มีการเปนหัวหนาเปนรส (ปุพฺพงฺคมรส) มีการเกี่ยวของกันเปน
ปจจุปฏฐาน (สนฺธานปจฺจุปฏาน) มีนามรูปเปนปทัฏฐาน (นามรูปปทฏาน) จริงอยู จิตที่เปนไปในภูมิ ชื่อวา ไมมีการรูแจงอารมณ
เปนลักษณะก็หาไม จิตทั้งหมดมีการรูแจงอารมณทั้งนั้น.
ก็เพงถึงทวารแลว จิตก็เปนหัวหนา คือมีปกติเที่ยวไปกอนในที่เปนที่
กระทําใหแจมแจงซึ่งอารมณ จริงอยู บุคคลยอมรูแจงรูปารมณอันเห็นดวย
จักษุ ดวยจิตนั่นแหละ ฯลฯ ยอมรูแ จงธรรมารมณ อันรูแลวดวยใจ ดวยจิต
นั่นแหละ เหมือนอยางวา บุคคลผูรักษาพระนครนั่งอยูที่ทาง ๔ แพรง ใน
ทามกลางพระนครยอมใครครวญ ยอมกําหนดชนผูมาแลว ๆ วา คนนี้เปน
เจาถิ่น คนนี้เปนผูจรมา ฉันใด พึงทราบขออุปไมยฉันนั้น. ขอนี้เหมือน
กับคําที่พระมหาเถระนามวานาคเสนกลาวไววา ธรรมดาบุคคลผูรักษาพระนคร
นั่งอยูที่ทาง ๔ แพรง ทามกลางพระนครพึงเห็นบุคคลผูมาจากทิศตะวันออก
พึงเห็นบุคคลผูมาจากทิศตะวันตก จากทิศทักษิณ จากทิศอุดร ฉันใด ขาแต
มหาบพิตร ฉันนั้นนั่นแหละ บุคคลยอมเห็นรูปใดดวยจักษุ ยอมรูแจงรูปนั้น
ดวยวิญญาณ ยอมฟงเสียงใดดวยโสต ยอมสูดกลิน่ ดวยฆานะ ยอมลิ้มรสดวย
ชิวหา ยอมถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ยอมรูแจงธรรมดวยใจ ยอมรูแจง
สิ่งนั้น ๆ ดวยวิญญาณ เพราะเพงถึงทวารแลว จิตเทานั้นเปนหัวหนา เปน
ธรรมชาติเที่ยวไปขางหนา ในฐานะที่กระทําอารมณใหแจมแจงอยางนี้ ฉะนั้น
จึงกลาววา มีการเปนหัวหนาเปนรส ดังนี้.
จิตนี้นั้น ดวงหลัง ๆ เมื่อเกิดขึ้น ยอมปรากฏติดตอกันทีเดียว เพราะ
ทําดวงตน ๆ ใหสืบตอกันนั่นเอง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มีการเกี่ยวของกัน
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เปนปจจุปฏฐาน แตวา ในปญจโวการภพ (ภพที่มีขันธ ๕) จิตนั้น มีนามรูป
เปนปทัฏฐาน ในจตุโวการภพ มีนามเทานั้นเปนปทัฏฐานโดยแนนอน
เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา จิตมีนามและรูปเปนปทัฏฐาน ดังนี้.
ถามวา ก็จิตนี้ เปนจิตดวงเดียวกันกับจิตที่แสดงมาขางตนหรือเปน
ดวงอื่น ตอบวา เปนดวงเดียวกันนั่นแหละ. ถามวา เมื่อเปนเชนนี้ เพราะ
เหตุไร จึงกลาวอีกเลา. ตอบวา คํานี้อรรถกถาและอาจารยทั้งหลายยังมิได
วิจารในคําแหงจิตนี้. ก็ในคําแหงจิตนี้ มีการประกอบดังนี้ เหมือนอยางวา
พระอาทิตยเปนตนที่บัญญัติ เพราะอาศัยรูปเปนตน วาโดยความหมายก็มิใช
สิ่งอื่นที่นอกไปจากรูปเปนตน ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ แมจะกลาววา สมัยใด
พระอาทิตยยอมอุทยั สมัยนั้น รูปคือแสงแหงพระอาทิตยนั้น ยอมปรากฏ
ดังนี้ ขึ้นชื่อวา พระอาทิตยอื่น นอกจากรูปเปนตนยอมไมมี ฉันใด จิตนี้
ยอมมีฉันนั้น หามิได พระองคทรงบัญญัติจิต เพราะอาศัยธรรมทั้งหลาย
มีผัสสะเปนตน แตเมื่อวาโดยความหมาย จิตนั้นก็เปนอีกดวงหนึ่ง นอกจาก
ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนตนเหลานั้นโดยแท เพราะเหตุนั้น เพื่อแสดงเนื้อ
ความวา สมัยใด จิตยอมเกิดขึ้น สมัยนั้น จิตดวงอื่นอีกนอกจากธรรมมี
ผัสสะเปนตน ยอมเกิดขึ้น ดังนี้ จิตนี้ บัณฑิตพึงทราบวา พระองคทรงตรัส
ไวอีก.
เหมือนอยางวา เมื่อพระองคทรงกําหนดสมัยดวยบุคคลผูเจริญมรรค
ในพระบาลีมีคําเปนตนวา สมัยใด บุคคลเจริญมรรค ฯลฯ มีปฐวีกสิณเปนอารมณ
เพื่อความเกิดขึ้นในรูปภพ สมัยนั้น ผัสสะยอมมี ดังนี้ ผูใด ยอมเจริญมรรค
ในสมัย วาโดยอรรถ ผูนั้นชื่อวา ยอมเกิดขึ้นหามิได เพราะเหตุนั้น
นั่นแหละ ในขอที่กลาวแลวนั้น จึงตรัสวา ผัสสะยอมมี เวทนายอมมี ฉันใด
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แตมิไดตรัสวา บุคคลใดยอมเจริญมรรค ผูนั้นยอมมีฉันนั้น แตเมื่อทรง
กําหนดสมัยดวยจิต ในพระบาลีมีคําเปนตนวา สมัยใด กามาวจรกุศลจิต
เกิดขึ้น ดังนี้ จิตทรงกําหนดไวดวยสมัย วาโดยอรรถแลว ยอมไมเกิดขึ้น
เหมือนอยางนั้น หามิได แตตรัสวา ผัสสะยอมมี เวทนายอมมี ในสมัยนัน้
ฉันใด แมจติ นี้ก็ยอมมี ฉันนั้น ดังนี้ เพื่อแสดงเนื้อความแมนี้ พึงทราบวา
ทรงตรัสจิตนี้อีก ก็ในขอนี้ มีขอสันนิษฐาน ดังตอไปนี้
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงจิต เพื่อประมวลมาไวในอุทเทสวาร
และเพื่อทรงจําแนกในนิทเทสวาร จริงอยู พระองคทรงกําหนดสมัยไวดวย
จิตศัพท ซึ่งเปนศัพทตนอยางเดียว เพื่อทรงแสดงธรรมในสมัยซึ่งมีการกําหนด
ดวยจิต จึงเริ่มตรัสวา ผสฺโส โหติ เปนตน แมจิตนั้นก็ยอมมีในสมัยนั้น
เหมือนกัน เพราะฉะนั้น เพื่อประมวลมาซึ่งจิตแมนั้น จึงตรัสคําวาจิตนี้อีก.
อนึ่ง เมื่อไมตรัสคําวาจิตนี้ในที่นี้ ก็ไมอาจเพื่อจําแนกในนิทเทสวารไดวา
จิตในสมัยนั้น เปนไฉน ? ดวยเหตุนั้น การจําแนกจิตนั้นนั่นเองก็จะหายไป
เพราะฉะนั้นนั่นแหละ พึงทราบวา เพื่อทรงจําแนกจิตนั้นในนิทเทสวาร จึง
ตรัสจิตนี้อีก.
อีกอยางหนึ่ง ในอรรถกถาทานวิจารวา คําวา จิตเกิดขึ้นในคําวา
อุปฺปนฺน โหติ นี้ วาเปนเพียงหัวขอแหงเทศนาเทานั้น แตจิตนี้มิไดเกิดขึ้น
ไดเพียงดวงเดียวเทานั้น เพราะฉะนั้น แมในคําวา อุปฺปนฺน นี้ ก็มิไดถอื
เอาจิตอยางเดียว แตถือเอาจิตกับกุศลธรรมเกิน ๕๐ ทีเดียว โดยประการฉะนี้
จึงเริ่มตรัสคําวา ผสฺโส โหติ เปนตน เพื่อแสดงจิตนั้น ในทีน่ ั้นโดยสังเขป
แลวแสดงโดยประเภทโดยถือเอาจิตและเจตสิกธรรมทั้งปวงนั้น และโดยยอ
ในที่นี้ ดวยประการฉะนี้ พึงทราบวา แมจิตก็พึงตรัสไวเหมือนธรรมมีผัสสะ
เปนตน ฉะนี้แล.
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ความหมายของคําวาวิตก
วิตกฺเกตีติ วิตกฺโก วิตกกฺน วา วิตกฺโก ธรรมที่ชื่อวา วิตก
เพราะอรรถวา ตรึก อีกอยางหนึ่ง การตรึก คือ การจดอารมณ ชื่อวา วิตก.
วิตกนี้นั้น มีการยกจิตขึ้นในอารมณเปนลักษณะ (อารมฺมเณ จิตฺตสฺส
อภินิโรปนลกฺขโณ) จริงอยู วิตกนั้นยกจิตขึ้นในอารมณ. เหมือนอยางวา
คนบางคนอาศัยญาติ หรือมิตรที่เปนราชวัลลภ จึงเขาไปสูพระราชมณเฑียรได
ฉันใด จิตก็อาศัยวิตก ฉันนั้น เพราะฉะนั้น วิตกนั้น ทานจึงกลาว มีการ
ยกจิตขึ้นในอารมณเปนลักษณะ.
อนึ่ง พระนาคเสนเถระกลาววา วิตกมีการเคาะอารมณเปนลักษณะ
ขอถวายพระพรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุคคลตีกลอง หลังจากนั้นก็มีเสียง
กลองดังกระหึ่มออกไป ฉันใด มหาบพิตรพึงเขาพระทัย วิตกเหมือนบุคคล
ตีกลอง พึงเขาพระทัยวิจารเหมือนเสียงกลองดังกระหึ่ม ฉันนัน้ .
วิตกนั้นมีการกระทําใหจิตกระทบอารมณบอย ๆ เปนรส (อาหนนปริยาหนนรโส) จริงอยางนั้น ทานจึงกลาววา พระโยคาวจรยอมกระทํา
จิตนั้น อันวิตกใหกระทบแลวบอย ๆ วิตกนั้นมีการนําจิตมาในอารมณเปน
ปจจุปฏฐาน (อารมฺมเณ จิตฺตสฺส อานยปจฺจุปฏาโน) และมีนามขันธ
๓ ที่เหลือ (เวทนา สัญญา วิญญาณขันธ) เปนปทัฏฐาน (เสสขนฺธตฺตยปทฏาโน)*.
อารมฺมเณ เตน จิตต วีจรตีติ วิจาโร ธรรมทีช่ อื่ วา วิจาร เพราะ
เปนเหตุใหจิตเที่ยวไปในอารมณ. อีกอยางหนึ่ง การเที่ยวไป คือการสัญจร
ไปตามอารมณ ชื่อวา วิจาร. วิจารนั้นมีการเคลาคลึงในอารมณเปนลักษณะ
บาลีวา เสสขนฺธตฺตยปทฏาโน ไมมีในทีน่ ี้
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(อารมฺมณานุมชชนลกฺขโณ) มีการประกอบสหชาตธรรมไวในอารมณนั้น
เปนรส (ตตฺถ สหชาตานุโยชนรโส) มีการผูกพันจิตไวในอารมณเปนปจจุปฏฐาน (จิตฺตอนุปปพนฺธปจฺจุปฏาโน).
อนึ่ง เมื่อความไมแยกจากกันแหงวิตกและวิจารในจิตตุปบาทบางแหง
แมมีอยู ดวยอาการอยางนี้ การทําจิตตกไปในอารมณครั้งแรก ชื่อวา วิตก
เพราะอรรถวาเปนธรรมหยาบ เพราะอรรถวาเปนธรรมถึงกอน เพราะอรรถวา
ยกจิตขึ้นสูอารมณ เหมือนการเคาะระฆัง. การผูกพันในอารมณ ชื่อวา วิจาร
เพราะอรรถวา เปนธรรมสุขุม เพราะอรรถวา เคลาคลึงในอารมณ เหมือน
เสียงครางของระฆัง ฉะนั้น. ก็ในธรรม ๒ อยางนั้น วิตกมีการแผไป เปนการ
แผไปโดยรอบในกาลเกิดขึ้นแหงจิต จับอารมณครั้งแรกเหมือนการขยับปกของ
นกตัวที่ตองการบินขึ้นในอากาศ และเหมือนภมรมีจิตผูกพันในกลิ่นมุง หนา
บินลงสูดอกปทุม ฉะนั้น. วิจารมีความเปนไปสงบ ไมมีการแผไปของจิต
เกินไป เหมือนการกางปกของนกตัวที่ตองการบินไปในอากาศ และเหมือน
ภมรตัวที่บินลงที่ดอกปทุมแลวบินเคลาเคลียเบื้องบน ฉะนั้น.
แตในอรรถกถาทุกนิบาต ทานกลาวไววา วิตกเปนไปโดยการยกจิต
ขึ้นในอารมณ เหมือนนกใหญบินไปในอากาศ กระพือปกทั้งสองใหจับลม
แลวใหปกทัง้ สองติดลมบินไป เพราะวาวิตกนั้นมีอารมณเปนหนึ่งแนวแน.
สวนวิจารเปนไปโดยการเคลาอารมณ เหมือนนกใหญขยับปกเพื่อใหจับลมเปน
ไป เพราะวา วิจารนั้น มีการเคลาในอารมณ ดังนี้. ถอยคําในอรรถกถา
ทุกนิบาตนั้น เหมาะสมอยางยิ่งในการที่จิตผูกพันในอารมณเปนไป. แตวาการ
แปลกกันแหงวิตกและวิจารนั้น ยอมปรากฏชัดในฌานที่หนึ่งและที่สอง.
อีกอยางหนึ่ง เมื่อบุคคลเอามือขางหนึ่งจับภาชนะสําริดที่ติดสนิมไว
ใหมั่น แลวเอามืออีกขางหนึ่งขัดสีดวยจุณน้ํามัน หรือมูลสัตวที่เหมาะสม
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วิตกเหมือนมือที่จับไวมั่น วิจารเหมือนมือที่ขัดสี อนึ่ง เมื่อชางหมอใชไมตี
หมุนจักรทําภาชนะ วิตกเหมือนกับมือที่กดไว วิจารเหมือนกับมือที่หมุนไป
ทางโนนและทางนี้. อนึ่ง เมื่อบุคคลทําวงกลม วิตกคือการจดจออยูซึ่งอารมณ
เหมือนเหล็กแหลมที่ปกยันไวทามกลาง วิจารเคลาอารมณ เหมือนเหล็กแหลม
ที่หมุนไปรอบ ๆ ขางนอก ฉะนั้น.
ความหมายของคําวาปติ
ปนยตีติ ปติ ธรรมที่ชื่อวา ปติ เพราะเอิบอิ่ม ปตินนั้ มีการ
ชื่นชมยินดีเปนลักษณะ (สมฺปยายนลกฺขณา) มีการทํากายและจิตใหเอิบอิ่ม
เปนรส หรือวาซาบซานไปเปนรส (กายจิตฺตปนนรสา ผรณรสา วา)
มีการฟูกายและใจเปนปจจุปฏฐาน (โอทคฺยปจฺจุปฏานา) ก็ปต ินั้นมี ๕
อยาง คือ
ขุททกาปติ
ขณิกาปติ
โอกกันติกาปติ
อุพเพงคาปติ
ผรณาปติ.
บรรดาปติเหลานั้น ขุททกาปติสามารถเพื่อทําเพียงขนในรางกายให
ชูชันเทานั้น. ขณิกาปติยอมเปนเชนกับความเกิดขึ้นแหงฟาแลบขณะหนึ่ง ๆ
โอกกันติกาปติ กาวลงสูกายแลว ครั้นกาวลงแลวก็แตกไป เหมือนคลื่นที่
ฝงสมุทร อุพเพงคาปติ เปนปติมีกําลัง ทํากายใหฟูขึ้นถึงการลอยไปในอากาศ
ได.
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จริงอยางนั้น พระมหาติสสเถระผูอยูในปุณณวัลลิกวิหารในวันปุรณมี
เวลาเย็นไปสูลานพระเจดียเห็นแสงสวางดวงจันทร จึงหันหนาไปทางพระมหาเจดียแลวรําพึงวา เวลานี้พวกบริษัท ๔ กําลังไหวพระมหาเจดียกันหนอ ดังนี้
ยังอุพเพงคาปติมีพระพุทธเจาเปนอารมณ ใหเกิดขึ้นดวยสามารถอารมณที่เห็น
ตามปกติ ลอยขึ้นไปในอากาศแลว ไปยืนอยูเฉพาะที่ลานแหงพระมหาเจดีย
นั่นแหละ เหมือนลูกขางอันวิจิตรที่ขวางไปที่พื้นที่ฉาบไวดวยปูนขาว.
อนึ่ง แมกุลธิดาคนหนึ่งในบานวัตตกาลก ซึ่งอาศัยอยูใกลคิริกัณฑวิหาร ลอยขึ้นไปในอากาศดวยอุพเพงคาปติ มีพระพุทธคุณที่มีกําลังเปน
อารมณ ไดยินวา มารดาบิดาของกุลธิดานั้นเมื่อไปวิหารเพื่อตองการฟงธรรม
ในเวลาเย็นไดบอกวา แมเจามีภาระหนัก ไมอาจเพื่อเที่ยวไปในเวลาอันไมควร
กับพวกแมได พวกแมจะฟงธรรมใหสวนบุญนั้นแกเจา แลวพากันไป. กุลธิดา
นั้นแมอยากจะไป แตไมอาจขัดขืนคําของมารดาบิดาได จึงหยุดอยูขางหลัง
ยืนอยูที่ประตูบาน แลดูอยูซึ่งลานพระเจดียที่คิริกัณฑวิหารทางอากาศดวย
แสงจันทร ไดเห็นการบูชาดวงประทีปแหงพระเจดีย และไดเห็นบริษัท ๔
กระทําการบูชาพระเจดียดวยมาลา และของหอมเปนตนแลวกระทําประทักษิณ
ไดฟงเสียงสาธยายเปนคณะของหมูภิกษุ. ทีนั้นเมือ่ นางคิดวา โอมนุษยผูมีบุญ
เหลานั้นพากันไปวิหารยอมไดเพื่อการเดินเวียนที่เนินพระเจดีย และไดการฟง
ธรรมกถาที่ไพเราะเห็นปานนี้ ดังนี้แลว กําลังมองดูพระเจดียเชนกับกองแกว
มุกดานั่นแหละ อุพเพงคาปติก็เกิดขึ้น. นางลอยไปในอากาศหยั่งลงที่ลาน
พระเจดียทางอากาศกอนกวามารดาบิดาทีเดียว แลวไหวพระเจดีย ยืนฟงธรรม
อยู. ทีนั้น มารดาและบิดาจึงมาถึงแลวถามนางกุลธิดานั้นวา แมเจามาทางไหน
นางตอบวา มาทางอากาศ มิไดมาตามทาง มารดาบิดากลาววา แมชื่อวา
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พระขีณาสพทั้งหลายจึงทองเที่ยวไปทางอากาศได เจามาไดอยางไร ? นาง
ตอบวา เมื่อลูกยืนแลดูพระเจดียอยูโดยแสงจันทร ปติมีกําลังมีพุทธคุณเปน
อารมณก็เกิดขึ้น ทีนั้น ดิฉันไมทราบวาตนยืนหรือนั่งลอยไปสูอากาศดวยนิมิต
ที่ถือเอานั่นแหละ แลวยืนอยูที่ลานพระเจดีย อุพเพงคาปติมีการลอยไปใน
อากาศ ดวยประการฉะนี้.
สวนผรณาปติเกิดขึ้นแลวก็แผไปสูสรีระทั้งสิ้น เหมือนถุงที่เต็มดวย
ลม และเหมือนทองภูเขาที่หวงน้ําใหญไหลเขาไปซึมซาบแลว.
ก็ปติ ๕ อยางเหลานั้น เมื่อถือเอาครรภถึงความแกรอบยอมยังปสสัทธิ
๒ อยาง คือ กายปสสัทธิ และจิตตปสสัทธิ ใหบริบูรณ. ปสสัทธิเมื่อถือเอา
ครรภถึงความแกรอบยอมยังสุข ๒ อยาง คือ กายิกสุข และเจตสิกสุขใหบริบูรณ
ความสุขเมื่อถือเอาครรภถึงความแกรอบยอมยังสมาธิ ๓ อยาง คือ ขณิกสมาธิ
อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ ใหบริบรู ณ. บรรดาปติเหลานั้น ปติ ๒ อยาง
เวนปติที่ถึงความสมบูรณดวยอัปปนา ยอมควรในกามาวจรนี้.
ความหมายของคําวาสุข
สุขยตีติ สุข ธรรมที่ชื่อวา สุข เพราะอรรถวา สบาย อธิบายวา ความ
สุขยอมเกิดแกผูใด ก็ทําบุคคลนั้นใหถึงความสุข. อีกอยางหนึ่ง ธรรมชาติใด
ยอมเคี้ยวกินอยางดี และยอมขุด (ทําลาย) อาพาธทางกายทางใจ เพราะเหตุนั้น
ธรรมชาตินนั้ จึงชื่อวาสุข. สุขนี้เปนชื่อของโสมนัสสเวทนา. บัณฑิตพึงทราบ
ลักษณะเปนตนของสุขนั้นโดยนัยที่กลาวแลวในบทแหงเวทนานั้นแหละ อีกนัย
หนึ่ง สุขมีการยินดีเปนลักษณะ (สาตลกฺขณ) มีการยังสัมปยุตธรรมทั้งหลาย
ใหเจริญเปนรส (สปฺปยุตฺตาน อุปพฺรูหนรส) มีการอนุเคราะหเปน
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ปจจุปฏฐาน (อนุคฺคหณปจฺจุปฏาน) อนึ่ง เมื่อปติและสุขเหลานั้นไมแยก
จากกันมีอยูในที่บางแหง ความยินดีในการไดอิฏฐารมณเปนปติ การเสวยรส
อารมณที่ไดแลว เปนสุข ปติมีในทีใ่ ด สุขก็มีในที่นั้น สุขมีในที่ใด ในทีน่ ั้น
ไมแนวาเปนปติ ปติทานสงเคราะหเขาในสังขารขันธ สุขทานสงเคราะหเขาใน
เวทนาขันธ. ปติยอมมีในกรณีที่บุคคลเหน็ดเหนื่อยในทางกันดารไดเห็นหรือ
ไดยินน้ําในปา. สุขยอมมีในเวลาที่บุคคลนั้นเขาไปสูรมเงาในปา และใชสอย
น้ําฉะนั้น.
เหมือนอยางวา บุรุษเดินทางไกลกันดารมาก มีเหงื่อโซมตัว มีความ
อยากกระหายเห็นบุรุษเดินทางสวนนาก็พึงถามวา มีน้ําดื่มที่ไหนบาง บุรุษ
นั้นตอบวา ผานดงไปมีสระธรรมชาติและปาสูง ทานไปในที่นั้นจักได ดังนี้
เขาฟงคําบอกบุรุษคนนั้นแลวก็พึงมีใจราเริง ยินดี เมื่อเขาไปจากที่นั้นเห็น
กลีบ กาน ใบดอกอุบลเปนตนตกเกลื่อนที่แผนดิน ก็เปนผูมจี ิตยินดีราเริง
อยางดี เมื่อเดินไปเห็นบุรุษมีผาเปยก ผมเปยก ฟงเสียงไกปาและนกยูงปา
เปนตน พึงเห็นไพรสณฑอันเขียวเชนกับขายแกวมณีเกิดที่ในเขตสระธรรมชาติ
พึงเห็นดอกอุบลและดอกโกมุทเปนตนซึ่งเกิดในสระ พึงเห็นน้ําใสสะอาด เขาก็
มีความยินดีราเริงยิ่ง จึงกาวลงสูสระธรรมชาติ อาบดื่มตามชอบใจระงับความ
กระวนกระวายแลว เคี้ยวกินเหงารากใบบัวเปนตน ประดับดอกอุบลเขียว
เปนตน เอารากบัวขาวพาดที่บา ขึ้นจากสระนุงผาตากผาที่แดดนอนอยูใตรมเงา
อันเย็น เมื่อลมออน ๆ โชยมาก็พึงกลาววา สุขหนอ สุขหนอ ดังนี้ คําอุปมา
เปนเครื่องเปรียบเทียบพึงเห็นอยางนี้วา
ก็ปติมีอาการราเริงยินดีในอารมณอันเปนสวนเบื้องตน พึงเห็นเหมือน
เวลาที่ราเริงยินดี นับตั้งแตเวลาที่บุรุษนั้นไดยินวามีสระธรรมชาติและไพรสณฑ
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จนกระทั่งถึงการเห็นน้ํา. สุขดํารงอยูดวยอาการเสวยรสอารมณถึงแลวซึ่งกําลัง
พึงเห็นเหมือนบุคคลอาบน้ํา ดื่มแลวนอนรําพึงวา สุขหนอ สุขหนอ ทีร่ ม
เงาไมอันเย็นเมื่อลมออน ๆ โชยมากระทบ. ก็สุขนี้ พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะความปรากฏในสมัยนั้น ๆ ดังนี้ คํานี้ทานกลาว
อธิบายวา ก็ในที่ใดมีปติ แมสุขก็มีอยูในที่นั้นนั่นแล.
อธิบายวาดวยเอกัคคตาแหงจิต
ความที่จิตมีอารมณเลิศเปนหนึ่ง ชื่อวา จิตตฺ สฺเสกคฺคตา คําวา
จิตตัสเสกัคคตานี้ เปนชือ่ ของสมาธิ. ก็ในบรรดาธรรมมีลกั ษณะเปนตนของ
สมาธินั้น ทานอรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถากอนแลว. สมาธินั้นมีความ
เปนประธานเปนลักษณะ (ปาโมกฺขลกฺขโณ) และมีความไมฟุงซานเปน
ลักษณะ (อวิกฺเขปลกฺขโณ).
จริงอยู สมาธิชื่อวา เปนประธานแหงธรรมเหลานั้นแมทั้งหมด
เพราะกุศลธรรมทั้งปวงสําเร็จดวยสมาธิ เหมือนชอฟาเรือนยอดชื่อวาเปน
ประธานของทัพสัมภาระของเรือนที่เหลือ เพราะเปนเครื่องยืดไว เพราะ
เหตุนั้น พระนาคเสนเถระจึงถวายพระพรวา มหาบพิตร ไมจันทันทั้งหลาย
ไมวาอันใดแหงเรือนยอด ไมจันทันทั้งหมดเหลานั้นไปรวมที่ยอดเรือน
นอมไปที่ยอด ไปประชุมกันยอด เงื้อมไปที่ยอด ยอดเรือน บัณฑิตกลาววา
เปนเลิศกวาไมจันทันเหลานั้น ฉันใด ขอถวายพระพรมหาบพิตร กุศลธรรม
ไมวาชนิดใด กุศลธรรมเหลานั้น ทั้งหมดนอมไปสูสมาธิ ประชุมลงที่สมาธิ
เงื้อมไปสูสมาธิ สมาธิ บัณฑิต ยอมเรียกวาเปนเลิศกวากุศลธรรมเหลานั้น
ฉันนั้น สมาธิชื่อวา มีความไมฟุงซานเปนลักษณะ เพราะไมใหสหชาตธรรม
ทั้งหลายฟุงซานกระจัดกระจาย เหมือนพระราชาจอมทัพเสด็จไปสูที่ทหาร
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ประชุมกันเนืองแนน ในที่ที่พระองคเสด็จไป ๆ ทหารยอมพรั่งพรอมทําลาย
ทหารขาศึก ยอมคลอยตามพระราชานั่นแหละ.
อีกนัยหนึ่ง ชื่อวา สมาธิ กลาวคือเอกกัคคตาแหงจิตนี้ มีความไมซาน
ไปเปนลักษณะ หรือมีความไมฟุงซานเปนลักษณะ มีการประมวลมาซึ่ง
สหชาตธรรมทั้งหลายเขาดวยกันเปนรสดุจน้ําประมวลจุรณสําหรับอาบน้ํา (ทํา
จุรณใหเปนกอน) มีความเขาไปสงบเปนปจจุปฎฐาน หรือมีญาณเปนปจจุปฏฐาน คือวา บุคคลมีจิตตั้งมั่นแลว ยอมทราบชัด ยอมเห็นตามความ
เปนจริง วาโดยพิเศษ สมาธิมีสุขเปนปทัฏฐาน บัณฑิตพึงทราบ ความตั้งอยู
แหงจิต เหมือนการตั้งอยูแหงเปลวประทีปทั้งหลายที่ปราศจากลม ฉะนั้น.
ความหมายของคําวาสัทธินทรีย
ธรรมที่ชื่อวา ศรัทธา เพราะอรรถวา เปนเหตุใหเชื่อ หรือเชื่อเอง
หรือเปนเพียงความเชื่อเทานั้น ก็ชื่อวา ศรัทธา. ศรัทธานั้น ชื่อวา อินทรีย
เพราะอรรถวาเปนอธิบดี โดยครอบงําความไมมีศรัทธา อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
อินทรีย เพราะครองความเปนใหญกวาธรรมอื่น ในการนอมใจเชื่อเปนลักษณะ.
ศรัทธานั่นเองเปนอินทรีย ชื่อวา สัทธินทรีย. ก็ศรัทธานั้น มีการเลื่อมใสเปน
ลักษณะ และมีความแลนไปเปนลักษณะ ศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นยอมขมนิวรณ
ทั้งหลาย ยอมใหกิเลสสงบ ยอมใหจติ ผองใส ยอมทําจิตไมใหขุนมัว เหมือน
แกวมณีพระเจาจักรพรรดิอันทําน้ําใหใสสะอาด ใสในน้ําแลวสามารถทําใหน้ําใส
ยอมใหโคลนสาหราย จอกแหน เปอกตมสงบ ยอมใหน้ําใสสะอาดไมขุนมัว
ฉะนั้น. กุลบุตรโยคาวจรใหทานก็ดี สมาทานศีลก็ดี กระทําอุโบสถกรรมก็ดี เริ่ม
ภาวนาก็ดี ดวยจิตอันผองใส พึงทราบศรัทธานั้น อยางนี้วามีความเลื่อมใสเปน
ลักษณะ เพราะเหตุนั้น ทานพระนาคเสนเถระ จึงถวายพระพรพระยามิลินทรวา
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มหาบพิตร พระเจาจักรพรรดิขามแมน้ํานอยพรอมดวยจตุรงคินีเสนา น้ํานั้น
พึงกระทบกระเทือนดวยชาง มา รถ และพลเดินเทาทั้งหลายก็ขุนมัว ขุนขน
เปนเปอกตม พระราชาทรงขามไปแลว จึงสั่งมนุษยทั้งหลายวา แนะพนาย
พวกเธอจงนําน้ําดื่มมา เราจักดื่มน้ํานั้น ก็พระราชามีแกวมณีสําหรับทําน้ําให
ใสสะอาด พวกมนุษยจึงกราบทูลวา พระพุทธเจาขา แลวเอาแกวมณีอันทํา
น้ําใหใสนั้นใสลงในน้ํา พรอมกับการตกไปในน้ํา โคลน สาหราย จอกแหน
เปอกตมก็สงบ น้ําพึงเปนน้ําใสสะอาดไมขุนมัว จากนั้นพวกมนุษยก็นอม
น้ําดื่มถวายพระราชา กราบทูลวา ขอพระองคผูสมมติเทพ จงทรงดื่ม
พระเจาขา.
ขอถวายพระพรมหาบพิตร พระองคพึงเห็นจิตเหมือนน้ํา พึงเห็น
กุลบุตรโยคาวจรเหมือนมนุษยเหลานั้น พึงเห็นกิเลสทั้งหลายเหมือนโคลน
สาหราย จอกแหนเปอกตม พึงเห็นศรัทธาเหมือนแกวมณีทําน้ําใหใสสะอาด
ขอถวายพระพรมหาบพิตร ศรัทธาเมื่อเกิดยอมขมนีวรณทั้งหลาย จิตปราศจาก
นิวรณก็ใสสะอาดไมขุนมัว เหมือนเมื่อใสแกวมณีอันยังน้ําใหใสสะอาดแลว
โคลน สาหราย จอกแหนเปอกตมยอมสงบ น้ํายอมใสสะอาดไมขุนมัว ฉะนั้น.
เหมือนอยางวา เหลาชนผูกลัวอาศัยมหานทีที่เกลื่อนกลนไปดวยจระเข
มังกร และรากษสรายเปนตน ก็ยืนอยูที่ฝงแมน้ําทั้งสอง สวนทหารผูใหญ
ผูกลาในสงครามมาถึงจึงถามวา เพราะเหตุไร พวกทานจึงยืนอยู เมื่อเขา
กลาววา พวกเราไมอาจขามเพราะมีภัยเฉพาะหนา จึงจับดาบที่ตนเคยชํานาญ
มาแลวนั้น แลวกลาววา พวกทานจงมาขางหลังเรา อยากลัวเลย แลวกาวลงสู
แมน้ํา ปองกันจระเขเปนตนที่มาแลว ๆ กระทําความสวัสดีแกพวกมนุษย
ทั้งหลาย นําจากฝงนี้ไปฝงโนน จากฝงโนนมาที่ฝงนี้ ฉันใด เมื่อบุคคล
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ใหทานรักษาศีล กระทําอุโบสถกรรม เริ่มภาวนา ศรัทธายอมเปนหัวหนา
เปนภาวะนําหนาไป เพราะฉะนั้น จึงกลาววา ศรัทธา มีการแลนไปเปน
ลักษณะ ดังนี้.
อีกนัยหนึ่ง ศรัทธามีการเชื่อเปนลักษณะ หรือมีการเชื่อมั่นเปน
ลักษณะ. มีการผองใสเปนรส ราวกะแกวมณีทําน้ําใหใสสะอาด หรือวา
มีการแลนไปเปนรสเหมือนการขามหวงน้ํา มีการไมขุนมัวเปนปจจุปฏฐาน
หรือมีการนอมใจเชื่อเปนปจจุปฏฐาน มีวัตถุเปนตั้งแหงศรัทธาเปนปทัฏฐาน
หรือมีโสดาปตติยังคะเปนปทัฏฐาน บัณฑิตพึงเห็นเหมือนมือ ทรัพยสมบัติ
และพืช.

ความหมายของคําวา วิริยินทรีย
ความเปนแหงบุคคลผูกลา ชื่อวา วิริยะ หรือการงานของบุคคล
ผูกลา ชื่อวา วิริยะ หรือวา ชื่อวา วิริยะ เพราะอรรถวา พึงดําเนินไป
คือใหเปนไปโดยวิธี คือโดยนัย โดยอุบาย วิริยะนั้นนั่น แหละ ชื่อวา
อินทรีย ดวยอรรถวาเปนอธิบดีเพราะครอบงําโกสัชชะ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
อินทรีย เพราะครองความเปนใหญกวาธรรมอื่นในลักษณะของความเพียร.
ความเพียรนั่นแหละเปนอินทรีย ชื่อวา วิริยินทรีย. ก็วิรยิ ะนี้นั้น มีการอุปถัมภ
คือค้ําจุนไวเปนลักษณะ และมีความประคองไวเปนลักษณะ เหมือนอยางวา
เรือนเกา ยอมตั้งอยูไดดวยเสาอื่นนํามาค้ําจุนไว ฉันใด พระโยคาวจรก็
เหมือนกันนั่นแหละ เปนผูไดอุปถัมภแลวดวยความอุปถัมภของความเพียร
กุศลธรรมทัง้ ปวงจึงไมเสื่อมสูญไป พึงทราบความที่วิริยินทรียนั้น มีความ
อุปถัมภคือค้ําจุนไวเปนลักษณะอยางนี้กอน ดวยเหตุนั้น พระนาคเสนเถระ
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จึงถวายพระพรกะพระยามิลินทรวา มหาบพิตร วิริยะมีการอุปถัมภคือค้ําจุน
ไวเปนลักษณะ กุศลธรรมทั้งหมดมีวิริยอุปถัมภค้ําจุนแลว ยอมไมเสื่อมไป
เหมือนเมื่อบานเกาจะพังไป ไดไมอื่นมาค้ําจุนไว บานเรือนที่มีเสาอุปถัมภ
ค้ําจุนแลวนั่นแหละก็ไปพึงลมไป ฉะนั้น.
เหมือนอยางวา กองทัพนอยและกองทัพใหญทําสงครามกัน กองทัพ
นอยถอยรนมา ทีนั้นเขาพึงกราบทูลพระราชา พระราชาพึงสงพลและพาหนะ
ไป กองทัพของพระองคอันพลและพาหนะสนับสนุนแลว พึงยังกองทัพของ
ขาศึกใหพายแพ ฉันใด วิริยะก็เหมือนกันนั่นแหละ ยอมไมทําใหสัมปยุตธรรม
ที่เกิดพรอมกันใหลาใหถอย ยอมยกคือยอมประคองไว ดวยเหตุนั้น จึงกลาว
วา วิริยะ มีความประคองไวเปนลักษณะ.
อีกนัยหนึ่ง วิริยะมีความอุตสาหะเปนลักษณะ มีความอุปถัมภสหชาตธรรมทั้งหลายเปนรส มีความไมทอถอยเปนปจจุปฏฐาน มีความสลดใจ
เปนปทัฏฐาน เพราะพระบาลีวา สวิคฺโค โยนิโส ปทหติ (ความสลด
ยอมเริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคาย) หรือมีวัตถุแหงวิริยารัมภะเปนปทัฏฐาน.
บัณฑิตพึงทราบวา ความเพียรอันเริ่มตั้งไวโดยชอบ เปนมูลเหตุแหงสมบัติ
ทั้งปวง ดังนี้.

ความหมายของคําวา สตินทรีย
ธรรมที่ชื่อวา สติ เพราะเปนเหตุระลึก หรือวา ยอมระลึกเอง หรือวา
เปนเพียงการระลึกเทานั้น. ก็สตินั้น ชื่อวา อินทรีย ดวยอรรถเปนอธิบดี
โดยครอบงําความเปนผูหลงลืมดวยสติ อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อินทรีย เพราะ
ครองความเปนใหญในลักษณะแหงการอุปการะ สตินั่นแหละเปนอินทรีย
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ชื่อวา สตินทรีย. ก็สตินี้นั้นมีการระลึก (การไมฟนเฟอน) เปนลักษณะ
และมีการเขาไปประคองไวเปนลักษณะ สติยอมใหกําหนด ยอมใหระลึก
กุศลกรรมโดยชอบ เหมือนขุนคลังของพระราชารักษารัตนะ ๑๐ อยาง ยอ
ยังพระราชาใหกําหนด ใหระลึกถึงอิสริยสมบัติในเวลาเย็นเวลาเชา ฉะนั้น.
ดวยเหตุนั้น พระนาคเสนเถระจึงถวายพระพรพระราชาวา มหาบพิตร ขุนคลัง
ของพระเจาจักรพรรดิ ยอมใหพระเจาจักรพรรดิใหระลึกถึงอิสริยสมบัติทั้ง
เวลาเย็นและเวลาเชาวา ขาแตเทวะ ชางมีประมาณเทานี้ มามีประมาณเทานี้
รถมีประมาณเทานี้ พลเดินเทามีประมาณเทานี้ เงินมีประมาณเทานี้ ทองมี
ประมาณเทานี้ สมบัติทั้งปวงมีประมาณเทานี้ ขอเทวะจงระลึกถึงอิสริยสมบัติ
นั้น ฉันใด ขอถวายพระพรมหาบพิตร สติก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ยอมให
ระลึกถึงกุศลธรรมทั้งหลาย คือ สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ สัมมัปปธาน ๔ เหลานี้
อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อินทรีย ๔ เหลานี้ พละ ๕ เหลานี้ โพชฌงค ๗ เหลานี้
นี้อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นีส้ มถะ นี้วปิ สสนา เหลานี้เปนอริยสัจ
นี้เปนวิชชา นี้เปนวิมุตติ เหลานั้นเปนโลกุตรธรรม มหาบพิตร สติมีการระลึก
เปนลักษณะอยางนี้แล.
ก็สติใครครวญคติทั้งหลายแหงธรรมที่เปนประโยชน และไมเปน
ประโยชน รูวาธรรมทั้งหลายมีกายทุจริตเปนตนเหลานี้ วาไมมีประโยชน
ยอมบันเทาธรรมที่ไมเปนประโยชน รูวาธรรมมีกายสุจริตเปนตนเหลานี้เปน
ประโยชน ยอมประคับประคองธรรมที่เปนประโยชน เหมือนปริณายกแกวของ
พระเจาจักรพรรดิ รูสิ่งที่ไมเปนประโยชน และสิง่ ที่เปนประโยชนของพระเจาจักรพรรดิ ยอมนําสิ่งที่ไมเปนประโยชนออกไป ยอมนอมเขามาซึ่งสิ่งเปน
ประโยชน ฉะนั้น. ดวยเหตุนั้น พระนาคเสนเถระถึงถวายพระพรพระราชาวา
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มหาบพิตร ปริณายกแกวของพระเจาจักรพรรดิ ยอมรูสิ่งที่เปนประโยชนและ
ไมเปนประโยชนแกพระเจาจักรพรรดิวา สิ่งเหลานี้เปนประโยชนแกพระราชา
สิ่งเหลานี้ไมเปนประโยชน สิ่งเหลานั้นเปนอุปการะ สิ่งเหลานี้ไมเปนอุปการะ
ดังนี้ จากนั้นก็จะบันเทา (กําจัด ) สิง่ ไมเปนประโยชน ยอมประคับประคอง
สิ่งที่เปนประโยชน ฉันใด ขอถวายพระพรมหาบพิตร สติฉันนั้นเหมือนกันแล
เมื่อเกิดขึ้น ยอมใครครวญสติทั้งหลายแหงธรรมที่เปนประโยชน และไมเปน
ประโยชนวา ธรรมเหลานั้นเปนประโยชน ธรรมเหลานี้ไมเปนประโยชน
ธรรมเหลานี้มีอุปการะ ธรรมเหลานี้ไมมีอุปการะ ดังนี้ จากนั้นยอมบันเทา
(กําจัด) ธรรมที่ไมเปนประโยชน ยอมประคับประคองธรรมที่เปนประโยชน
มหาบพิตร สติมีการประคับประคองเปนลักษณะอยางนี้แล.
ก็อีกนัยหนึ่ง สติมีการระลึกเปนลักษณะ มีการไมหลงลืมเปนรส
มีการอารักขา (การรักษาอารมณ) เปนปจจุปฏฐาน หรือมีการมุงตออารมณ
เปนปทัฏฐาน มีการจําไดอันมั่นคงเปนปทัฏฐาน หรือวามีกายคตาสติปฏฐาน
เปนตนเปนปทัฏฐาน ก็บัณฑิตพึงเห็นสติเหมือนเสาเขื่อน เพราะตั้งอยูมั่นคง
ในอารมณ และเหมือนนายทวารผูรักษาประตู เพราะรักษาทวารทั้งหลาย
มีจักขุทวารเปนตน.

ความหมายของสมาธินทรีย
ธรรมที่ชื่อวา สมาธิ เพราะตั้งมั่น คือวางจิตไวในอารมณโดยชอบ
ก็สมาธินั้น ชื่อวา อินทรีย ดวยอรรถวาเปนอธิบดี เพราะครอบงําความ
ฟุงซาน อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อินทรีย เพราะครองความเปนใหญกวาธรรมอื่น
ในลักษณะแหงความไมฟุงซาน. สมาธินั่นแหละเปนอินทรีย ชื่อวา สมาธินทรีย
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ก็ธรรมมีลักษณะเปนตนของสมาธินั้น บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวใน
หนหลังนั่นแหละ.

ความหมายของคําวา ปญญินทรีย
ปชานาตีติ ปฺา ธรรมทีช่ ื่อวา ปญญา เพราะอรรถวา
ยอมรูทั่ว. ถามวา ยอมรูทั่วซึ่งอะไร? ตอบวา ยอมรูทั่วซึ่งอริยสัจทั้งหลาย
โดยนัยมีคําวา นี้ทุกข เปนตน แตในอรรถกถาทานกลาววา ชือ่ วา ปญญา
เพราะอรรถวา ยอมใหรู ถามวา ยอมใหรูอะไร? ตอบวา ยอมใหรู
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา.
ก็ปญญานั้น ชื่อวา อินทรีย ดวยอรรถวาเปนอธิบดีเพราะครอบงํา
อวิชชา อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อินทรีย เพราะครองความเปนใหญกวาธรรม
อื่นในลักษณะแหงการเห็น. ปญญานั่นแหละเปนอินทรีย ชื่อวา ปญญินทรีย.
ก็ปญญานี้นนั้ มีการสองแสงเปนลักษณะ. และมีการรูทั่วเปนลักษณะ เหมือน
อยางวา เมื่อบุคคลจุดประทีปใหสวางในเวลากลางคืนในบานที่มีฝา ๔ ดาน
ความมืดยอมหมดไป แสงสวางยอมปรากฏฉันใด ปญญามีการสองสวางฉันนั้น
เหมือนกัน. ธรรมดาแสงสวางเสมอดวยแสงสวางของปญญายอมไมมี. จริงอยู
เมื่อมหาบุรุษผูมีปญญานั่งโดยบัลลังกหนึ่ง หมื่นโลกธาตุก็มีแสงสวางเปน
อันเดียวกัน. ดวยเหตุนั้น พระนาคเสนเถระจึงถวายพระพรพระราชาวา
มหาบพิตร ในเวลาที่มืดค่ําแลว บุรุษพึงเอาประทีปเขาไปวางไวในบาน
ประทีปที่นําเขาไปแลวยอมกําจัดความมืด ยอมยังโอภาสใหเกิดขึ้น ยอมยัง
แสงสวางใหรุงโรจน ยอมทํารูปทั้งหลายใหปรากฏ ฉันใด มหาบพิตร ปญญา
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเกิดขึ้นยอมกําจัดความมืดคือ อวิชชา ยอมยังโอภาส
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คือวิชชาใหเกิด ยอมยังแสงสวางคือญาณใหรุงโรจน และยอมทําอริยสัจจะ
ทั้งหลายใหปรากฏ มหาบพิตร ปญญามีการสองสวางเปนลักษณะดวย
ประการฉะนี้แล.
อีกอยางหนึ่ง ปญญาเมื่อเกิดขึ้นยอมรูทั่วซึ่งธรรมทั้งหลายที่เปนกุศล
และอกุศล ที่ควรเสพและไมควรเสพ ที่เลวและประณีต ทีดําและขาว และ
ที่เขากันไดและเขากันไมได เหมือนแพทยผูฉลาดยอมรูเภสัชเปนตนที่เปนที่
สบายและไมสบายแกบุคคลผูปวย ฉะนั้น. สมดังคําพระธรรมเสหาบดีกลาว
ไววา ดูกอนอาวุโส ธรรมชาติใดยอมรูทั่ว เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น
จึงชื่อวา ปญญา. ถามวา ยอมรูทั่วซึ่งอะไร? ตอบวา ยอมรูทั่ววา นี้ทุกข
เปนตน ขอความนี้บัณฑิตพึงใหพิสดาร. พึงทราบความที่ปญญานั้นมีความรู
ทั่วเปนลักษณะดวยประการฉะนี้.
อีกนัยหนึ่ง ปญญามีการแทงตลอดสภาวะเปนลักษณะ หรือการแทง
ตลอดไมผิดพลาดเปนลักษณะดุจการแทงของลูกศรที่นายขมังธนูผูฉลาดยิงไป
ฉะนั้น มีการสองใหเห็นอารมณเปนรสดุจประทีป มีการไมหลงใหลเปน
ปจจุปฏฐานดุจผูชี้ทางแกบุคคลไปมาฉะนั้น.

ความหมายของคําวา มนินทรีย
ธรรมที่ชื่อวา มนะ เพราะยอมรู คือยอมรูแจง.
แตทานอรรถกถาจารยทั้งหลายกลาววา ชือ่ วา มนะ เพราะยอม
รูอารมณ เหมือนบุคคลนับอยูดวยทะนาน และเหมือนชั่งอยูดวยชั่งใหญ
ฉะนั้น. มนะนั้นนั่นแหละ ชื่อวา อินทรีย เพราะครองความเปนใหญกวา
ธรรมอื่นในลักษณะแหงความรู. มนะนั่นแหละเปนอินทรีย จึงชื่อวา มนินทรีย.
มนะนี้เปนคําไวพจนของจิตตามที่กลาวแลวในหนหลัง.

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 334

ความหมายของคําวา โสมนัสสินทรีย
บุคคลชื่อวา สุมนะ เพราะมีใจงาม เพราะสัมปโยคะดวยปติและ
โสมนัส ความเปนแหงบุคคลผูมีใจงาม ชื่อวา โสมนัสสะ โสมนัสสะนั้น
ชื่อวา อินทรีย เพราะครองความเปนใหญกวาธรรมอื่นในลักษณะแหงความ
ยินดี. โสมนัสสะนั่นแหละเปนอินทรีย ชื่อวา โสมนัสสินทรีย โสมนัสสินทรียนี้เปนไวพจนของเวทนาตามที่กลาวแลวในหนหลังแล.
ความหมายของชีวิตินทรีย
ธรรมที่ชื่อวา ชีวิต เพราะเปนเหตุใหธรรมที่สัมปยุตดวยชีวิตินทรีย
นั้นเปนอยู. ชีวิตนั้นชื่อวา อินทรีย เพราะครองความเปนใหญกวาธรรมอื่น
ในลักษณะแหงการตามรักษา. ชีวิตนัน่ แหละเปนอินทรีย ชื่อวา ชีวิตินทรีย
ชีวิตินทรียนนั้ เปนอธิบดีในความเปนไปและสืบตอ. ก็เมื่อวาโดยลักษณะ
เปนตน ชีวิตินทรียมีการตามรักษาธรรมที่เกิดแลวโดยไมเวนตนเปนลักษณะ
มีการเปนไปแหงสัมปยุตธรรมเหลานั้นเปนรส มีการดํารงอยูแหงสัมปยุตตธรรมเหลานั้นนั่นแหละเปนปจจุปฏฐาน มีธรรม (คือ เวทนา สัญญา
วิญญาณ) ที่เปนอยูเปนปทัฏฐานะ เมื่อการทรงไวมีการตามรักษาเปนตน
แมมีอยู ชีวิตินทรียก็ยอมตามรักษาธรรมในขณะที่มีอยูเทานั้น เหมือนน้ํา
ตามรักษาอยูซึ่งดอกอุบลเปนตน และยอมรักษาธรรมทั้งหลายอันเกิดขึ้นเพราะ
ปจจัยตามความเปนของตนดุจแมนมเลี้ยงดูกุมาร และเปนไปโดยสัมพันธกับ
ธรรมที่ตนใหเปนไปดุจตนหนยังเรือใหแลนไป ชีวิตินทรียนนั้ ใหเปนไปเหนือ
ภังคขณะไมได เพราะความที่ตนและธรรมที่ตนใหเปนไปไมมี ยอมไมตั้งอยู
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ในภังคขณะเพราะตนเองก็ตองแตกดับ ดุจไสน้ํามันสิ้นไปอยู เปลวประทีป
ก็ดับไป บัณฑิตไมพึงเห็นชีวิตินทรียวาเวนจากอานุภาพแหงการรักษา การ
ใหเปนไป การดํารงไวเพราะชีวิตินทรียยังอานุภาพนั้น ๆใหสําเร็จ ดังนี้.
อธิบายวาดวยสัมมาทิฏฐิเปนตน
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา สัมมาทิฏฐิ เปนตน องคมรรคที่ชื่อวา
สัมมาทิฏฐิ เพราะอรรถวาการเห็น. ชือ่ วา สัมมาสังกัปปะ เพราะอรรถ
วาการยกขึ้น. ชื่อวา สัมมาวายามะ เพราะอรรถวาการประคอง. ชื่อวา
สัมมาสติ เพราะอรรถวาการอุปการะ. ชื่อวา สัมมาสมาธิ เพราะอรรถวา
การไมฟุงซาน. ก็วาโดยวจนัตถะ คือความหมายของพระบาลี ชื่อวา
สัมมาทิฏฐิ เพราะเห็นชอบหรือวาเปนเหตุใหเห็นชอบ. ชื่อวา สัมมาสังกัปปะ เพราะดําริชอบหรือวาเปนเหตุใหดําริชอบ. ชื่อวา สัมมาวายามะ
เพราะพยายามชอบหรือวาเปนเหตุใหพยายามชอบ. ชื่อวา สัมมาสติ เพราะ
ระลึกชอบหรือวาเปนเหตุใหระลึกชอบ. ชื่อวา สัมมาสติ เพราะตั้งมั่น
โดยชอบหรือวาเปนเหตุใหตั้งมั่นโดยชอบ. อีกอยางหนึ่ง พึงทราบวจนัตถะ
ขององคมรรคนั้นโดยนัยแมนี้วา ทิฏฐิอันบัณฑิตสรรเสริญแลวเปนทิฏฐิดี
ชื่อวา สัมมาทิฏฐิ. สวนธรรมมีลกั ษณะเปนตน ขาพเจากลาวไวแลวใน
หนหลังนั่นแหละ.
อธิบายวาดวยศรัทธาพละเปนตน
ธรรมมีศรัทธาพละเปนตน มีเนื้อความตามกลาวไวแมในศรัทธาพละ
นั่นแหละ แตวาพึงทราบวาพละเพราะอรรถวาไมหวั่นไหว. บรรดาธรรม
เหลานั้น ธรรมที่ชื่อวา ศรัทธาพละ เพราะไมหวั่นไหวไปในความเปน

ผูไมมีศรัทธา ชื่อวา วิริยพละ เพราะไมหวั่นไหวไปในความเกียจคราน.
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ชื่อวา สติพละ เพราะไมหวั่นไหวไปในความหลงลืมสติ. ชื่อวา สมาธิพละ
เพราะไมหวั่นไหวไปในความฟุงซาน. ชื่อวา ปญญาพละ เพราะไมหวั่นไหว
ไปในอวิชชา. ชื่อวา หิริพละ เพราะไมหวั่นไหวไปในอหิริกะ. ชื่อวา
โอตตัปปพละ เพราะไมหวั่นไหวไปในอโนตตัปปะ นี้เปนการพรรณนา
เนื้อความดวยอํานาจบททั้งสอง ดวยประการฉะนี้.
บรรดาพละ ๗ เหลานั้น พละ ๕ เบื้องตนขาพเจาประกาศแลวโดย
ลักษณะเปนตนนั่นแหละ พละ ๒ บทหลัง มีคําอธิบายวา ธรรมที่ชื่อวา. หิริ
เพราะละอายแตกายทุจริตเปนตน คําวา หิรินี้เปนชื่อของความละอาย ชื่อวา
โอตตัปปะ เพราะความเกรงกลัวแตกายทุจริตเปนตนเหลานั้นเหมือนกัน
คําวาโอตตัปปะนี้เปนชื่อของความเกรงกลัวตอบาป. เพื่อการแสดงความตางกัน
แหงหิริและโอตตัปปะทั้ง ๒ นั้น ทานจึงเริ่มตั้งมาติกา (แมบท) นี้วา
สมุฏาน อธิปติลชฺชาภยลกฺขเณน วา (สมุฏฐาน อธิบดี ลัชชาภัย และ
ลักษณะ) ดังนี้.
วาโดยสมุฏฐานเปนตน ชื่อวา หิริ เพราะมีเหตุภายในเปน
สมุฏฐาน. ชื่อวา โอตตัปปะ เพราะมีเหตุภายนอกเปนสมุฏฐาน. ชื่อวา
หิริ เพราะมีอัตตาเปนอธิบดี ชื่อวา โอตตัปปะ เพราะมีโลกเปนอธิบดี.
ชื่อวา หิริ เพราะตั้งอยูโดยสภาพแหงความละอาย. ชื่อวา โอตตัปปะ
เพราะตั้งอยูโดยสภาพแหงความกลัว. ชื่อวา หิริ เพราะมีความเคารพเชื่อฟง
เปนลักษณะ ชื่อวา โอตตัปปะ เพราะมีความกลัวโทษและเห็นเปนลักษณะ
บรรดาหิริและโอตตัปปะเหลานั้น บุคคลยอมใหหิริอันมีเหตุภายในเปน
สมุฏฐานดวยเหตุ ๔ คือ พิจารณาถึงชาติ พิจารณาถึงวัย พิจารณาถึงความ
เปนผูกลา พิจารณาถึงความเปนพหูสูต. ถามวา พิจารณาอยางไร ตอบวา
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เบื้องตนบุคคลพิจารณาถึงชาติอยางนี้วา ขึ้นชือ่ วา การกระทําความชั่วนี้ไมใช
การงานของบุคคลสมบูรณดวยชาติ การงานนี้เปนของบุคคลผูมีชาติมีพวกประมง
เปนตน การงานนี้ไมสมควรแกบุคคลผูสมบูรณดวยชาติ เชนดังเรา แลวไมทํา
ปาณาติบาต เปนตน ชื่อวา ยังหิริใหตั้งขึ้น.
อนึ่ง บุคคลผูพิจารณาถึงวัยอยางนี้วา ขึ้นชื่อวา การทําบาปนี้เปน
การกระทําอันคนหนุมทั้งหลายพึงกระทํา การทํานี้ไมสมควรแกผูดํารงอยูในวัย
เชนอยางเรา แลวไมทําปาณาติบาตเปนตน ชื่อวา ยอมยังหิรใิ หตั้งขึ้น.
อนึ่ง บุคคลพิจารณาถึงความเปนผูกลาอยางนี้วา ขึ้นชื่อวา การทํา
บาปนี้เปนการทําของบุคคลผูมีชาติออนแอ การทํานี้ไมสมควรแกบุคคลผู
สมบูรณดวยความกลาเชนเรา แลวไมทําปาณาติบาตเปนตน ชื่อวา ยอมยัง
หิริใหตั้งขึ้น.
อนึ่ง บุคคลพิจารณาถึงความเปนพหูสูตอยางนี้วา ขึ้นชื่อวาการทําบาป
นี้เปนการกระทําของบุคคลอันพาลไมใชของบัณฑิต การทํานี้ไมสมควรแก
บุคคลผูเปนพหูสูตผูเปนบัณฑิตเชนกับเราแลวไมทําบาป ชื่อวา ยอมยังหิริ
ใหตั้งขึ้น ดวยอาการอยางนี้ บุคคลชื่อวา ยอมยังหิริอันมีเหตุภายในเปน
สมุฏฐานใหตั้งขึ้นดวยเหตุ ๔ อยาง ก็และครั้นใหตั้งขึ้น คือใหหิริเขาไปตั้ง
ไวในจิตของตนไมกระทําบาปกรรม ชื่อวา หิริ มีเหตุภายในเปนสมุฏฐาน
ดวยประการฉะนี้.
ถามวา ชื่อวา โอตตัปปะ มีเหตุภายนอกเปนสุมุฏฐาน อยางไร
ตอบวา ถาทานจักทําบาป ทานก็จักถูกบริษัท ๔ ติเตียน จริงอยู เมื่อบุคคล
พิจารณาอยูอยางนี้วา
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วิญูชนทั้งหลายจักติเตียนเธอ เธอ
จักเปนอันบุคคลผูมีศีลทั้งหลายเวนแลว
เหมือนชาวพระนครเวนของไมสะอาด
ดูกอ นภิกษุ เธอจักทําอยางไรเลา ดังนี้.
บุคคลนั้นยอมไมทําบาปกรรมเพราะโอตตัปปะอันเหตุภายนอกเปน
สมุฏฐาน ชือ่ วา โอตตัปปะ มีเหตุภายนอกเปนสมุฏฐาน ดวยประการฉะนี้.
ถามวา ชื่อวา หิริ มีอัตตาเปนอธิบดี อยางไร. ตอบวา กุลบุตรบาง
คนในโลกนีก้ ระทําตนใหเปนใหญใหเปนหัวหนาแลวคิดวา การทําความชั่ว
ไมสมควรแกบุคคลผูบวชดวยศรัทธา เปนพหูสูต ผูปฏิบัติธุดงค ผูเชนกับเรา
แลวไมทําบาปกรรม ชื่อวา หิริ มีอัตตาเปนอธิบดี อยางนี้ เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา บุคคลนั้นกระทําตนเทานั้นใหเปนใหญ ใหเปน
หัวหนาแลวยอมละอกุศล เจริญกุศล ยอมละธรรมที่มีโทษ เจริญธรรมไมมี
โทษ ยอมบริหารตนใหหมดจด ดังนี้.
ถามวา ชื่อวา โอตตัปปะ มีโลกเปนอธิบดี อยางไร ตอบวา
กุลบุตรบางคนในโลกนีก้ ระทําโลกใหเปนใหญ ใหเปนหัวหนา แลวไมทําบาปกรรม เหมือนอยางที่ตรัสไววา ก็โลกสันนิวาสนี้ใหญแล อนึง่ ในโลกสันนิวาส
ใหญแล ยอมมีสมณพราหมณทั้งหลายผูมีฤทธิ์ มีทิพยจักษุ รูจิตของผูอื่น
สมณพราหมณเหลานั้นยอมมองเห็นไดแมแตที่ไกล แมแตทใี่ กลเราก็มองไม
เห็นทาน สมณพราหมณเหลานั้นยอมรูชัดซึ่งจิตแมดวยจิต ทานแมเหลานั้น
จักรูเราอยางนี้วา ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย จงดูกุลบุตรนี้ซิ เขาเปนผูมีศรัทธา
ออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิตผูไมมีเรือน แตเกลื่อนกลนดวยอกุศลธรรม
อันลามกอยู ดังนี้ ถึงเทวดาทั้งหลายที่มีฤทธิ์ มีทิพยจักษุ รูใ จผูอื่นก็มีอยู
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เทวดาเหลานั้นยอมมองเห็นไดแมแตที่ไกล แมทานอยูใกลพวกเราก็ไมเห็น
เทวดาเหลานั้นยอมรูชัดซึ่งจิตแมดวยจิต ถึงพวกเทวดาเหลานั้นก็จักรูเรา
อยางนี้วา ทานผูเจริญทั้งหลาย จงดูกุลบุตรนี้ซิ เปนผูมีศรัทธาออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิตผูไมมีเรือน แตเกลื่อนกลนไปดวยอกุศลธรรมอันลามก
ทั้งหลายอยู ดังนี้ บุคคลนั้นกระทําโลกเทานั้นใหเปนใหญ เปนหัวหนาแลว
ยอมละอกุศล เจริญกุศล ยอมละธรรมที่มีโทษ เจริญธรรมไมมีโทษ ยอม
บริหารตนใหหมดจด ชื่อวา โอตตัปปะ มีโลกเปนอธิบดี ดวยประการฉะนี้.
ก็บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในคําวา หิริ อันตั้งขึ้นดวยสภาวะ คือ
ความละอาย และโอตตัปปะอันตั้งขึ้นดวยสภาวะคือความกลัวตอไป คําวา
ละอาย ไดแก อาการที่นา ละอาย อธิบายวา หิริตั้งอยูโดยสภาวะที่นาละอาย
นั้น. คําวา กลัว ไดแก กลัวอบาย อธิบายวา โอตตัปปะตั้งอยูโดยสภาวะ
ที่กลัวนั้น. หิริและโอตตัปปะแมทั้ง ๒ นั้น ยอมปรากฏในการเวนจากความชั่ว.
จริงอยู คนบางคนกาวลงสูธรรมคือ ความละอายในภายใน ยอมไมทําบาป
เหมือนอยางกุลบุตรบางคนผูกระทําการถายอุจจาระปสสาวะเปนตน เห็นบุคคล
แมคนเดียวที่ตนควรละอายก็พึงถึงอาการละอาย พึงแอบแลวเปนผูละอายแลว
ไมทําการถายอุจจาระปสสาวะฉะนั้น. คนบางคนเปนผูกลัวตอภัยในอบายแลว
ก็ไมทําบาปกรรม. ในอธิการแหงหิริและโอตตัปปะนั้น มีขออุปมาดังนี้
เปรียบเหมือนกอนเหล็ก ๒ กอน กอนหนึ่งเย็นแตเปอนคูถ กอนหนึ่งรอน
ลุกโพลง บรรดากอนเหล็กทั้ง ๒ นัน้
คนฉลาดรังเกียจกอนเหล็กที่เย็นแต
เปอนคูถจึงไมจับ รังเกียจกอนเหล็กนอกนี้เพราะกลัวความรอน ในการ
อุปมานั้น พึงทราบการที่บุคคลกาวลงสูธรรม คือความละอายภายในแลวไมทํา
บาปเหมือนคนฉลาดไมจับกอนเหล็กเย็นที่เปอนคูถเพราะความรังเกียจ. พึง
ทราบการไมทําบาปเพราะกลัวอบาย เหมือนบุคคลไมจับกอนเหล็กรอนเพราะ
กลัวความรอน ฉะนั้น.
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หิริมีความเคารพเชื่อฟงเปนลักษณะ โอตตัปปะมีความกลัวโทษและ
เห็นภัยเปนลักษณะ เพราะฉะนั้น ธรรมทั้ง ๒ แมนี้จึงปรากฏในการเวนจาก
บาปเหมือนกัน. จริงอยู คนบางคนยังหิริอันมีความเคารพเชื่อฟงเปนลักษณะ
ใหตั้งขึ้นแลวไมทําบาปดวยเหตุ ๔ คือ พิจารณาถึงชาติที่เปนใหญ พิจารณาถึง
ศาสดาที่เปนใหญ พิจารณาถึงความเปนทายาทที่เปนใหญ พิจารณาถึงเพื่อน
พรหมจารีที่เปนใหญ บางคนยังโอตตัปปะอันมีความกลัวโทษและเห็นภัยเปน
ลักษณะใหตั้งขึ้นแลวไมทําบาปดวยเหตุ ๔ คือ ภัยเกิดแตการติเตียนตนเอง
ภัยเกิดเเตการติเตียนแตผูอื่น ภัยแตอาชญา ภัยแตทุคติ. บรรดาเหตุทั้ง ๘
เหลานั้น บัณฑิตพึงกลาวถึงการพิจารณาชาติที่เปนใหญเปนตน และภัยมีการ
ติเตียนตนเองเปนตนใหพิสดาร.
ความหมายของคําวา อโลภะ
ธรรมที่ชื่อวา อโลภะ เพราะเปนเหตุใหไมโลภ หรือวา ตัวเอง
ไมโลภ หรือวาเปนเพียงความไมโลภ. แมในอโทสะและอโมหะก็นัยนี้เหมือน
กัน บรรดาธรรมทั้ง ๓ เหลานั้น อโลภะมีความที่จิตไมกําหนัดในอารมณ
เปนลักษณะ หรือมีความที่จิตไมติดในอารมณเปนลักษณะเหมือนหยดน้ํา
ไมติดบนใบบัว มีการไมหวงแหนเปนรสเหมือนภิกษุพนแลว มีการไมติดใจ
เปนปจจุปฏฐานเหมือนบุรุษผูตกไปในของไมสะอาด ฉะนั้น. อโทสะมีการไม
ดุรายเปนลักษณะ หรือวา มีการไมพิโรธเปนลักษณะเหมือนมิตรผูชวยเหลือ
มีการกําจัดความอาฆาตเปนรส หรือวา มีการกําจัดความเรารอนเปนรส
เหมือนเนื้อไมจันทน มีความรมเย็นเปนปจจุปฏฐานเหมือนจันทรเพ็ญ. สวน
อโมหะพรอมทั้งลักษณะเปนตน ทานตั้งบทอธิบายเหมือนปญญินทรีย ตามที่
กลาวแลวในหนหลังนั่นแหละ.
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อนึ่ง ในธรรมทั้ง ๓ เหลานั้น อโลภะเปนขาศึกตอมลทินคือความตระหนี่
อโทสะเปนขาศึกตอมลทินคือความเปนผูทุศีล อโมหะเปนขาศึกตอความไม
เจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย และในบรรดาคุณธรรมเหลานั้น อโลภะเปนเหตุ
แหงทาน อโทสะเปนเหตุแหงศีล อโมหะเปนเหตุแหงภาวนา. บรรดาคุณธรรม
เหลานั้น บุคคลมีความไมโลภยอมถือเอาไมมาก เพราะผูโลภจึงถือเอามาก
บุคคลไมมีโทสะยอมถือเอาไมพรอง เพราะผูโทสะประทุษรายจึงถือเอาพรอง
บุคคลไมมีความหลงยอมถือเอาไมวิปริต เพราะผูหลงจึงถือเอาวิปริต.
อนึ่ง ในบรรดาคุณธรรมเหลานั้น บุคคลทรงจําโทษที่มีอยูโดยความ
เปนโทษ ยอมเปดเผยโทษทั้งหลายไปเพราะความไมโลภ เพราะวา บุคคลโลภ
แลวยอมปกปดโทษ. บุคคลทรงจําคุณที่มีอยูโดยความเปนคุณ ยอมประกาศคุณ
ทั้งหลายใหเปนไปเพราะความไมมีโทสะ เพราะวา บุคคลมีโทสะประทุษราย
แลว ยอมลบหลูคุณทาน. บุคคลทรงจําไวซึ่งสภาวะตามความเปนจริง โดย
สภาวะตามความเปนจริง ยอมประกาศสภาวะตามความเปนจริงใหเปนไป
เพราะความไมหลง เพราะวา บุคคลหลงยอมถือเอาสิ่งที่แทจริง วาเปนสิ่งที่
ไมแทจริง ถือเอาสิ่งที่ไมแทจริง วาเปนสิ่งที่แทจริง.
อนึ่ง ทุกขมีการพลัดพรากจากของที่รักยอมไมมี เพราะความไมโลภ
เพราะคนโลภแลว มีสภาวะยึดถือความรัก และเพราะอดทนตอการพลัดพราก
ของที่รักไมได. ทุกขอนั ประสบกับของอันไมเปนที่รักยอมไมมีเพราะความ
ไมมีโทสะ เพราะบุคคลมีโทสะประทุษราย แลวมีสภาวะยึดสิ่งที่ไมเปนที่รัก
และเพราะอดทนตอการประสบกับสิ่งที่ไมเปนที่รักไมได. ทุกขมีการไมไดสิ่ง
ที่ปรารถนายอมไมมีเพราะความไมหลง เพราะบุคคลผูไมหลงมีการเจริญ
พิจารณาอยางนี้วา พวกทานพึงไดสิ่งนั้นในที่นี้แตที่ไหน เปนตน.
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อนึ่ง บรรดาคุณธรรมเหลานี้ ชาติทุกขยอมไมมีเพราะอโลภะ เพราะ
อโลภะเปนปฏิปกษตอตัณหา และชาติทุกขมีตัณหาเปนมูล. ชราทุกขยอมไมมี
เพราะอโทสะ เพราะบุคคลมีโทสะกลาเปนผูมีสภาวะคือความชราเร็วพลัน.
มรณทุกขยอมไมมีเพราะอโมหะ เพราะการตายของบุคคลผูหลงเปนทุกข แต
ทุกขนั้น ยอมไมมีแกบุคคลผูไมหลง.
อนึ่ง การอยูรวมกันเปนสุขของคฤหัสถทั้งหลายเพราะความไมโลภ
การอยูรวมกันเปนสุขของบรรพชิตทั้งหลายเพราะความไมหลง การอยูรว มกัน
เปนสุขของคฤหัสถและบรรพชิตแมทั้งหมด เพราะความไมมีโทสะ.
อนึ่ง บรรดาคุณธรรมเหลานั้น วาโดยพิเศษ ความเกิดขึ้นในปตติวิสัยยอมไมมีเพราะความไมโลภ. จริงอยู สัตวทั้งหลายโดยมากยอมเขาถึง
ปตติวิสัยเพราะตัณหา ดวยวา ความไมโลภเปนปฏิปกษตอตัณหา. ความเกิด
ในนรกยอมไมมีเพราะความไมมีโทสะ. จริงอยู สัตวทั้งหลายยอมเขาถึงนรก
เชนกับโทสะ เพราะความเปนผูดุรายดวยโทสะ ดวยวาอโทสะเปนปฏิปกษ
ตอโทสะ. การเกิดในกําเนิดสัตวดิรัจฉานยอมไมมีเพราะความไมหลง จริงอยู
บุคคลทั้งหลายผูหลงเปนนิตยดวยโมหะยอมเขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ดวยวา
อโมหะเปนปฏิปกษตอโมหะ. บรรดาคุณธรรมเหลานั้น อโลภะยอมไมทําความ
เกี่ยวของดวยอํานาจแหงราคะ อโทสะยอมไมทําความเกี่ยวของดวยอํานาจแหง
โทสะ อโมหะยอมไมทําความเปนกลางดวยอํานาจแหงโมหะ.
อนึ่ง วาโดยคุณธรรมเหลานั้นแมทั้ง ๓ ยอมไดสัญญา ๓ เหลานี้ ตาม
ลําดับ คือ เนกขัมมสัญญา อัพยาปาทสัญญา อวิหึสาสัญญา และ
สัญญา ๓ เหลานี้ คือ อสุภสัญญา อัปปมาณสัญญา ธาตุสัญญา ก็การ
เวนธรรมที่สุดคือกามสุขัลลิกานุโยคยอมมีเพราะอโลภะ การเวนธรรมที่สดุ คือ
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อัตตกิลมถานุโยคยอมมีเพราะอโทสะ การดําเนินไปดวยขอปฏิบัติอันเปน
มัชฌิมายอมมีเพราะอโมหะ อนึ่ง การทําลายอภิชฌากายคัณฐะยอมมีเพราะ
อโลภะ การทําลายพยาปาทกายคัณฐะยอมมีเพราะอโทสะ การทําลายคัณฐะทั้ง ๒
ที่เหลือยอมมีเพราะอโมหะ และสติปฏฐาน ๒ ขอเบื้องตน ยอมสําเร็จดวย
อานุภาพ (ความยิ่งใหญ) แหงคุณธรรม ๒ ขอเบื้องตน สติปฏฐาน ๒ ขอหลัง
ยอมสําเร็จดวยอานุภาพแหงคุณธรรมขอหลังเทานั้น.
อนึ่ง บรรดาคุณธรรมเหลานั้น อโลภะยอมเปนปจจัยแกความไมมีโรค
เพราะบุคคลไมโลภแลวยอมไมเสพอสัปปายะ แมเปนอารมณของโลภะ เพราะ
เหตุนั้น บุคคลผูไมโลภจึงไมมีโรค. อโทสะยอมเปนปจจัยแกความหนุมสาว
เพราะบุคคลไมมีโทสะประทุษรายแลว ก็ไมถกู ไฟคือโทสะอันนํามาซึ่งความ
เปนผูมีหนังเหี่ยวยน และผมหงอกแผดเผาอยู ยอมเปนหนุมสาวไดนาน.
อโมหะยอมเปนปจจัยแกความมีอายุยืน เพราะบุคคลผูไมหลงรูสิ่งที่เปน
ประโยชน และไมเปนประโยชน ก็เวนสิ่งที่ไมเปนประโยชน เสพสิ่งที่เปน
ประโยชน จึงเปนผูมีอายุยืน.
อนึ่ง บรรดาคุณธรรมเหลานั้น อโลภะเปนปจจัยแกโภคสมบัติ เพราะ
คนไมโลภแลวก็เปนผูไดเฉพาะซึ่งโภคะ ดวยจาคะ. อโทสะเปนปจจัยแกการได
มิตตสมบัติ เพราะเมื่อบุคคลไมมีโทสะประทุษรายแลว ก็ไดมิตรและการไม
เสื่อมมิตร. อโมหะเปนปจจัยแกอัตตสมบัติ เพราะบุคคลไมหลง เมื่อทํา
ประโยชนของตนนั่นแหละ ยอมชื่อวายังตนใหถึงพรอม. อโลภะเปนปจจัยแก
ทิพยวิหาร อโทสะเปนปจจัยแกพรหมวิหาร อโมหะเปนปจจัยแกอริยวิหาร.
อนึ่ง บรรดาคุณธรรมเหลานั้น บุคคลผูดับเข็ญในสัตวและสังขาร
ทั้งหลายฝายตนไดดวยอโลภะ เพราะสัตวและสังขารเหลานั้นพินาศไป ก็ไมมี
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ความทุกขอันมีความเกี่ยวของกันเปนเหตุ ผูดับเข็ญในสัตวและสังขารทั้งหลาย
ฝายอื่นไดดวยอโทสะ. เพราะบุคคลไมมีโทสะประทุษรายแลว ก็ไมมีความ
สําคัญแมในบุคคลทั้งหลายที่จองเวรกัน. ผูดับเข็ญในสัตวและสังขารทั้งหลาย
ในฝายความเฉยไดดวยอโมหะ. เพราะคนไมหลงก็ไมมีความเกี่ยวของทั้งหมด.
การเห็นอนิจจังยอมมีดวยอโลภะ เพราะบุคคลโลภแลวยอมไมเห็นสังขารแม
ไมเที่ยงโดยความเปนไมเที่ยง โดยมุงจะใชสอย. การเห็นทุกขยอมมีดวยอโทสะ
เพราะคนมีอัชฌาศัยไมมีโทสะ กําหนดสละอาฆาตวัตถุไดแลวยอมเห็นสังขาร
นั่นแหละ โดยความเปนทุกข. การเห็นอนัตตายอมมีดวยอโมหะ เพราะคน
ไมหลงเปนผูฉลาดในการถือเอาสภาวะตามความเปนจริง ยอมรูขันธ ๕ ซึ่ง
มิใชผูเปนใหญโดยมิใชผูเปนใหญ. การเห็นอนิจจังเปนตน ยอมมีดวยคุณธรรม
๓ เหลานั้น ฉันใด แมคณ
ุ ธรรม ๓ เหลานั้น ก็ยอ มมีดวยการเห็นอนิจจังเปนตน
ฉันนั้นเหมือนกัน. จริงอยู ความไมโลภยอมมีเพราะการเห็นอนิจจลักษณะ
ความไมโกรธยอมมีเพราะการเห็นทุกขลักษณะ ความไมหลงยอมมีเพราะการ
เห็นอนัตตลักษณะ. เพราะวา ชื่อวาใครรูโดยชอบวา สิ่งนี้เปนของไมเที่ยง
ดังนี้แลว พึงใหความรักเกิดขึ้นเพื่อตองการสิ่งไมเที่ยงนั้น หรือรูอยูวานี้เปน
ทุกขในสังขารดังนี้แลว. พึงยังความทุกขที่เกิดจากความโกรธจัด แมอื่นให
เกิดซ้ําอีกทีเดียว และรูถ ึงความวางเปลาแหงอัตตาแลว ก็พึงถึงความหลงใหล
อีกเลา ดังนี.้

ความหมายของคําวา อนภิชฌา
ธรรมที่ชื่อวา อนภิชฌา เพราะไมเพงเล็ง. ชื่อวา อัพยาบาท
เพราะยังสุขทางกายสุขทางใจ ประโยชนในโลกนี้ ประโยชนในโลกหนา
และการไดเกียรติ ที่ไดเฉพาะแลวดวยอานุภาพแหงความดีไมใหพินาศ. ชือ่ วา
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สัมมาทิฏฐิ เพราะยอมเห็นโดยชอบ หรือเห็นอันงาม. คําวา อนภิชฌา
เปนตนเหลานั้นเปนชื่อของธรรมมีความไมโลภเปนตนนั่นแหละ ก็ธรรมเหลานี้
พึงทราบวา ในตอนตนทานถือเอาดวยสามารถแหงความเปนมูล ในที่นพี้ ึง
ทราบวา ทานถือเอาดวยสามารถแหงกรรมบถ.
แมหิรแิ ละโอตตัปปะก็พึงทราบวา ในตอนตนทานถือเอาดวย
อํานาจแหงความเปนพละ ในที่นี้พึงทราบดวยอํานาจแหงโลกบาล. จริงอยู
ธรรมทั้ง ๒ นี้ยอมรักษาโลก เหมือนอยางที่ตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สุกกธรรมทั้ง ๒ เหลานี้ ยอมรักษาโลก ธรรม
๒ ประการเปนไฉน ? คือ หิริและโอตตัปปะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สุกกธรรม
๒ เหลานี้แลยอมรักษาโลก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาสุกกธรรม ๒ เหลานี้ ไม
พึงคุมครองโลกไซร ในโลกนี้ก็ไมพงึ ปรากฏ คําวา แม นา ปา ภรรยา
ของอาจารย หรือภรรยาของครู ชาวโลกจักถึงแลวซึ่งการปะปนกันเหมือน
อยางพวกแพะ แกะ ไก สุกร สุนัขบาน สุนัขจิ้งจอก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็เพราะสุกกธรรมทั้ง ๒ เหลานี้ยอมคุมครองโลก ฉะนั้น จึงยังปรากฏคําวา
แม นา ปา ภรรยาของอาจารย หรือภรรยาของครู ดังนี้.
ความหมายของยุคลธรรม
ความสงบกายชื่อวา กายปสสัทธิ ความสงบจิตชื่อวา จิตตปสสัทธิ
คําวา กาย ในคําวา กายปสสัทธินี้ ไดแก ขันธ ๓ มีเวทนาขันธเปนตน
อนึ่ง ปสสัทธิธรรมทั้ง ๒ แมเหลานี้รวมกันแลว พึงเห็นวากายปสสัทธิและ
จิตตปสสัทธิ มีการระงับความกระวนกระวายทางกายและทางจิตเปนลักษณะ
มีการกําจัดความกระวนกระวายทางกายและจิตเปนรส มีการเยือกเย็นไม
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เรารอนแหงกายและจิตเปนปจจุปฏฐาน มีกาย (เจตสิก) และจิตเปนปทัฏฐาน
เปนปฏิปกษตอกิเลส มีอทุ ธัจจะอันกระทําความไมสงบเปนตนแหงกายและจิต.
ความเบาแหงกาย ชื่อวา กายลหุตา. ความเบาแหงจิต ชื่อวา
จิตตลหุตา. ลหุตาทั้ง ๒ นั้น พึงเห็นวา มีความสงบความหนักกายและจิต
เปนลักษณะ มีการกําจัดความหนักกายและจิตเปนรส มีความไมชักชาแหงกาย
และจิตเปนปจจุปฏฐาน มีกายและจิตเปนปทัฏฐาน เปนปฏิปกษตอกิเลส
มีถีนมิทธะเปนตนที่กระทําความหนัก.
ความออนแหงกาย ชื่อวา กายมุทุตา. ความออนแหงจิต ชื่อวา
จิตตมุทุตา. กายและจิตตมุทุตาเหลานั้น มีความสงบความกระดางกายและจิต
เปนลักษณะ มีการกําจัดความกระดางกายและจิตเปนรส มีการไมคับแคนใจ
เปนปจจุปฏฐาน มีกายและจิตเปนปทัฏฐาน พึงเห็นวา เปนปฏิปกษตอกิเลส
มีทิฏฐิและมานะเปนตน อันการทําความที่กายและจิตใหกระดาง.
ความควรแกการงานของกาย ชื่อวา กายกัมมัญญตา ความควร
แกการงานของจิต ชื่อวา จิตตกัมมัญญตา. กัมมัญญตาทั้ง ๒ นั้น มีการ
เขาไปสงบความไมควรแกการงานของกายและจิตเปนลักษณะ มีการกําจัดการ
ไมควรแกการงานของกายและจิตเปนรส มีการถึงพรอมดวยการทํากายและจิต
สมควรแกอารมณเปนปจจุปฏฐาน มีกายและจิตเปนปทัฏฐาน พึงเห็นวา
เปนปฏิปกษตอนิวรณที่เหลือ อันกระทําความไมควรแกการงานของกายและ
จิต. และพึงเห็นกัมมัญญตาทั้ง ๒ นั้น เปนธรรมนํามาซึ่งความเลื่อมใส ใน
วัตถุอันเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใสทั้งหลาย เปนการนํามาซึ่งความเกษม
เหมาะสมในการทําประโยชนเกื้อกูลดุจความหมดจดแหงทอง ฉะนั้น.
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ความเปนแหงการคลองแคลวของกาย ชื่อวา กายปาคุญญตา ความ
เปนแหงการคลองแคลวของจิต ชื่อวา จิตตปาคุญญตา. ปาคุญญตาทั้ง ๒
นั้น มีการไมขัดของของกายและจิตเปนลักษณะ มีการกําจัดความขัดของของ
กายและจิตเปนรส มีการปราศจากโทษเปนปจจุปฏฐาน มีกายและจิตเปน
ปทัฏฐาน พึงเห็นวา เปนปฏิปกษตอกิเลส คือความเปนผูไมมีศรัทธาเปนตน
อันกระทําความขัดของของกายและจิต.
ความตรงของกาย ชื่อวา กายุชุกตา ความตรงของจิต ชื่อวา
จิตตุชุกตา. อุชุกตาทั้ง ๒ นั้น มีการตรงของกายและจิตเปนลักษณะ มีการ
กําจัดการคดของกายและจิตเปนรส มีการซื่อตรงของกายและจิตเปนปจจุปฏฐาน
มีกายและจิตเปนปทัฏฐาน พึงทราบวา เปนปฏิปกษตอกิเลส มีมายาและ
สาเถยยะเปนตน อันกระทําความคดโคงของกายและจิต.
ธรรมที่ชื่อวา สติ เพราะระลึก ชื่อวา สัมปชัญญะ เพราะรูตัว
อธิบายวา ยอมรูโดยประการตาง ๆ รอบดาน ก็บรรดาธรรมทั้ง ๒ นั้น พึงทราบ
สัมปชัญญะ ๔ ประเภทเหลานี้ คือ สาตถกสัมปชัญญะ สัปปายสัมปชัญญะ
โคจรสัมปชัญญะ อสัมโมหสัมปชัญญะ สวนธรรมมีลักษณะเปนตนของสติและ
สัมปชัญญะเหลานั้น พึงทราบโดยนัยที่กลาวในสตินทรีย และปญญินทรียนั่นแหละ คูธรรมนี้ ตรัสไวในหนหลังแลว ในทีน่ ี้ตรัสไวอีกดวยสามารถแหง
ความเปนธรรมมีอุปการะดวยประการฉะนี้.
ธรรมที่ชื่อวา สมถะ เพราะสงบธรรมที่เปนขาศึกมีกามฉันทะเปนตน.
ชื่อวา วิปสสนา เพราะเห็นธรรมทั้งหลายโดยอาการตาง ๆ ดวยสามารถแหง
ความไมเที่ยงเปนตน โดยอรรถะวิปส สนานี้ก็คือปญญานั่นเอง. ธรรมมีลกั ษณะ
เปนตนแหงสมถะและวิปสสนาแมเหลานั้นมีเนื้อความตามที่กลาวไวแลวในหน-
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หลังนั่นแล แตถือเอาในที่นี้อีกดวยสามารถแหงธรรมยุคนัทธะ (ธรรมเนือ่ ง
กันเหมือนแอก).
ธรรมที่ชื่อวา ปคคาหะ เพราะประคองสหชาตธรรม. ที่ชื่อวา
อวิกเขปะ เพราะความไมฟุงซานโดยปฏิปกษตอความฟุงซาน คือ อุทธัจจะ
ธรรมมีลกั ษณะเปนตน แมแหงธรรมทั้ง ๒ นี้ กลาวไวแลวในหนหลังนั่นแหละ
ก็ธรรมทั้ง ๒ นี้ พึงทราบวาถือเอาในที่นี้เพื่อการประกอบวิริยะและสมาธิแล.
อธิบายคําวา เยวาปนกนัย
คําวา เยวาปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปปฺ นฺนา
อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา (ก็หรือวา ในสมัยนั้น ธรรมที่มิใช
รูป ซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้น แมอื่นใดมีอยู ธรรมเหลานี้ชื่อวา กุศล)
พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
กุศลธรรมเกิน ๕๐ (ปโรปณฺณาสธมฺมา) เหลานี้ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงยกขึ้นแสดงโดยลําดับวา ผัสสะยอมมี ฯลฯ อวิกเขปะยอมมีอยางเดียว
ก็หาไม โดยที่แททรงแสดงวา ในสมัยใด มหาจิตเปนอสังขาริก ดวงที่หนึ่ง
สหรคตดวยโสมนัสสติเหตุกะฝายกามาวจรยอมเกิดขึ้น ในสมัยนั้น ธรรมแม
เหลาอื่นที่เปนเยวาปนกธรรม ที่สัมปยุตดวยธรรมเหลานั้นนั่นแหละ มีผสั สะ
เปนตน ซึ่งอาศัยปจจัยอันสมควรแกตน ๆ เกิดขึน้ ชื่อวา อรูป เพราะความ
ไมมีรูป ซึ่งกําหนดไดโดยสภาวะ ธรรมเหลานั้นแมทั้งหมดเปนกุศล.
พระผูมีพระภาคเจาผูธรรมราชาครั้นแสดงธรรมเกิน ๕๐ ที่ยกขึ้นไวใน
บาลีดวยอํานาจแหงสวนประกอบของจิตดวยพุทธพจนมีประมาณเทานี้แลวจึง
ทรงแสดงธรรม ๙ อยาง แมอื่นอีกดวยสามารถแหงเยวาปนกธรรม. จริงอยู
บรรดาบทพระสูตรเหลานั้น ๆ ธรรม ๙ เหลานี้ยอ มปรากฏ คือ
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ฉันทะ ๑ อธิโมกข ๑ มนสิการ ๑ ตัตรมัชฌัตตตา ๑ กรุณา ๑
มุทุตา ๑ กายทุจริตวิรัติ ๑ วจีทุจริตวิรัติ ๑ มิจฉาชีววิรัติ ๑.
อนึ่ง ในมหาจิตดวงที่หนึ่งแมนี้ ฉันทะในกุศลธรรมของความเปน
ผูใครเพื่อกระทําก็มีอยู แตไมไดยกไวในพระบาลีดวยอํานาจแหงสวนประกอบ
ของจิต ในที่นี้ ฉันทะนั้นทานจึงถือเอาดวยสามารถแหงเยวาปนกธรรม.
อธิโมกขก็มี มนสิการ ตัตรมัชฌัตตตา และบุรพภาคของเมตตาก็มี เมื่อ
อโทสะทรงถือเอาแลว บุรพภาคของเมตตานั้นก็เปนอันถือเอาดวยเหมือนกัน
ถึงบุรพภาคของกรุณา บุรพภาคของมุทิตา บุรพภาคของอุเบกขาก็มี แตเมื่อ
ตัตรมัชฌัตตตาทรงถือเอาแลว บุรพภาคของอุเบกขานั้นก็ยอมเปนอันถือเอา
แลวโดยแท สัมมาวาจาก็มี สัมมากัมมันตะก็มี สัมมาอาชีวะก็มี แตทาน
ไมไดยกขึ้นไวในบาลีดวยสามารถแหงสวนประกอบของจิต ในที่นี้ ธรรมมี
สัมมาวาจาเปนตน แมนั้นก็ถือเอาดวยอํานาจแหงเยวาปนกธรรม แตในบรรดา
ธรรม ๙ อยางเหลานั้น ธรรม ๔ อยาง ที่ไดในขณะเดียวกัน คือ ฉันทะ ๑
อธิโมกข ๑ มนสิการ ๑ ตัตรมัชฌัตตตา ๑ ที่เหลือนอกนั้นไดในขณะตางกัน.
เหมือนอยางวา บุคคลยอมละมิจฉาวาจาดวยจิตดวงนี้ ยอมบําเพ็ญ
สัมมาวาจาดวยอํานาจวิรัติ ในกาลใด ในกาลนัน้ ธรรม ๕ อยางเหลานั้น คือ
ธรรม ๔ มีฉนั ทะเปนตน และสัมมาวาจายอมเกิดในขณะเดียวกัน. เมื่อใด
บุคคลยอมละมิจฉากัมมันตะ ยอมบําเพ็ญสัมมากัมมันตะดวยอํานาจวิรัติ ฯลฯ
ยอมละมิจฉาอาชีวะ ยอมบําเพ็ญสัมมาอาชีวะดวยอํานาจวิรัติ ฯลฯ เมื่อใดกระทํา
บริกรรมดวยกรุณา ฯลฯ ทําบริการดวยมุทิตา ในกาลนั้น ธรรม ๕ เหลานี้
ยอมเกิดในขณะเดียวกัน คือ ธรรม ๔ อยางมีฉันทะเปนตน และบุรพภาค
ของมุทิตา. ก็นอกจากนี้แลว เมื่อบุคคลใหทาน บําเพ็ญศีล เจริญภาวนา

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 350

ยอมไดธรรม ๔ อยาง (ฉันทะ อธิโมกข มนสิการ ตัตรมัชฌัตตตา) ซึ่งเปน
สวนประกอบที่แนนอน.
อธิบายฉันทะเปนตน
บรรดาเยวาปนกธรรมทั้ง ๙ เหลานี้ ดังที่พรรณนามานี้ คําวา ฉันทะ
เปนชื่อของกัตตุกัมยตา เพราะฉะนั้น ฉันทะนั้น จึงมีความเปนผูใคร
เพื่อจะทําเปนลักษณะ มีการแสวงหาอารมณเปนกิจ มีการตองการอารมณเปน
ปจจุปฏฐาน อารมณของฉันทะนั้นนั่นแหละเปนปทัฏฐาน ก็ฉันทะนี้ในการ
ยึดอารมณ บัณฑิตพึงเห็นเหมือนจิตเหยียดมือออกไป.
ความนอมใจเชื่อ ชือ่ วา อธิโมกข อธิโมกขนั้นมีการตกลงใจเปน
ลักษณะ มีการไมสายไปเปนรส มีการตัดสินเปนปจจุปฏฐาน มีธรรมที่พึงตกลง
ใจเปนปทัฏฐาน อธิโมกขนี้พึงเห็นเหมือนเสาเขื่อนเพราะความไมหวั่นไหวใน
อารมณ.
การกระทํา ชื่อวา การะ การกระทําไวในใจชื่อวา มนสิการ
ธรรมที่ชื่อวา มนสิการ เพราะทําใจใหขึ้นสูวิถีจากภวังคจิต. มนสิการนี้นั้น
มี ๓ ประการ คือ
อารัมมณปฏิปาทกะ (สังขารขันธ)
วิถีปฏิปาทกะ (ปญจทวาราวัชชนจิต)
ชวนปฏิปาทกะ (มโนทวาราวัชชนจิต).
บรรดามนสิการทั้ง ๓ นั้น มนสิการที่ทําจิตใหรับอารมณ ชื่อวา
มนสิการ เพราะกระทําไวในใจ. มนสิการที่ทําจิตใหรับอารมณนั้น มีการ
ทําสัมปยุตตธรรมใหรับอารมณเปนลักษณะ มีการประกอบสัมปยุตธรรม
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ทั้งหลายไวดวยอารมณเปนรส มีการมุงตออารมณเปนปจจุปฏฐาน นับเนื่อง
ดวยสังขารขันธ (มีอารมณเปนปทัฏฐาน) พึงเห็นเหมือนสารถี เพราะยัง
สัมปยุตตธรรมใหดําเนินไปในอารมณ. สวนคําวา วิถีปฏิปาทกะ นี้ เปนชื่อ
ของปญจทวาราวัชชนจิต. คําวา ชวนปฏิปาทกะ นี้ เปนชื่อของมโนทวาราวัชชนจิต. มนสิการทั้ง ๒ เหลานั้น ทานไมประสงคเอาในที่นี้.
ความเปนกลางในธรรมเหลานั้น ชื่อวา ตัตรมัชฌัตตตา ตัตรมัชฌัตตตานั้น มีการทรงไวซึ่งจิตและเจตสิกใหเสมอกันเปนลักษณะ มีการหามจิต
และเจตสิกไมใหยิ่งและหยอนเปนรส หรือมีการตัดขาดจากการตกไปในฝายใด
ฝายหนึ่งเปนรส มีความเปนกลางเปนปจจุปฏฐาน ดวยอํานาจแหงความวางเฉย
ตอจิตและเจตสิก (และมีสัมปยุตตธรรมเปนปทัฏฐาน) ตัตรมัชฌัตตตานี้
พึงเห็นเหมือนสารถีผูวางเฉยตอมาอาชาไนยทั้งหลายที่วิ่งไปเรียบรอย ฉะนั้น.
กรุณาและมุทุตาจักมีแจงในนิทเทสแหงพรหมวิหาร อันที่จริง กรุณา
และมุทุตานั้นมีขอที่แปลกกันอยูเทานี้วา ที่ถึงอัปปนาเปนรูปาวจร ในที่นี้เปน
กามาพจร.
การงดเวนจากกายทุจริต ชื่อวา กายทุจริตวิรัติ. วิรัติ ๒ ที่เหลือ
ก็นัยนี้แหละ. ก็วิรัติแมทั้ง ๓ เหลานั้นโดยลักษณะเปนตน มีการไมกาวลวง
วัตถุมีกายทุจริตเปนตนเปนลักษณะ อธิบายวา มีการไมย่ํายีสัตวเปนลักษณะ
วิรัติ ๓ นั้นมีการเบือนหนาจากวัตถุมีกายทุจริตเปนตนเปนรส มีการไมทํากาย
ทุจริตเปนตนเปนปจจุปฏฐาน มีคุณคือศรัทธา หิริ โอตตัปปะ และความปรา
รถนานอยเปนตนเปนปทัฏฐาน พึงเห็นวิรัติ ๓ นั้นเปนจิตที่เฉยตอการทําบาป.
วาระแหงธัมมุทเทส (ธรรมทีท่ รงยกขึ้นแสดง) นี้ มีบทธรรมแม
ทั้งหมด ๖๕ บท คือ ธรรม ๕๖ มีผสั สะเปนตน และธรรม ๙ ที่ตรัสไวดว ย
อํานาจเยวาปนกธรรม.
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บรรดาบทเหลานั้น บางคราวในขณะเดียวกันมี ๖๑ บางคราวมี
๖๐ บทถวน เพราะวา บทธรรมเหลานั้นที่ตรัสไวดวยอํานาจแหงการสมบูรณ
ดวยสัมมาวาจาเปนตน ก็มี ๖๑ บท ทีเ่ ปนไปในฐาน ๕ (วิรัติ ๓ อัปปมัญญา ๒)
ในฐานะหนึ่งพนจากฐาน ๕ เหลานี้ มีฐานะ ๖๐ ถวนแตถาเวนเยวาปนกธรรม
บทธรรมที่ทา นถือเอาดวยสามารถแหงรุฬหีศัพทในพระบาลีมี ๕๖ บท. แตถา
ไมนับบทที่ซ้ํากันในบาลีนี้ ก็มีบทธรรม ๓. ถวน คือ หมวด ๕ แหงผสัสะ
(ผสฺสปฺจก) วิตก ๑ วิจาร ๑ ปติ ๑ จิตเตกัคคตา ๑ อินทรีย ๕
พละ ๒ คือ หิริพละ โอตตัปปพละ มูล ๒ คือ อโทภะ อโทสะ ธรรม ๑๒
มีกายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิเปนตน.
บรรดาธรรม ๓๐ เหลานั้น ธรรม ๑๘ ทานไมจําแนกไว ธรรม ๑๒
ทานจําแนกไว. ธรรม ๑๘ ประการเปนไฉน ? ธรรม ๑๘ ประการเหลานี้
คือ ผัสสะ ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ วิจาร ๑ ปติ ๑ ชีวิตินทรีย ๑ ธรรม
๑๒ มีกายปสสัทธิเปนตนทานไมจําแนกไว. ธรรม ๑๒ ประการเหลานี้ คือ
เวทนา ๑ จิต ๑ วิตก ๑ จิตเตกัคคตา ๑ สัทธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑
สตินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ หิริพละ ๑ โอตตัปปพละ ๑ อโลภะ ๑ อโทสะ ๑
ทานจําแนกไว.
บรรดาธรรมเหลานั้น ธรรม ๗ ประการจําแนกไวในฐานะทั้ง ๒
ธรรมหนึ่งจําแนกไวในฐานะทั้ง ๓ ธรรมสองจําแนกไวในฐานะ ๔ ธรรมหนึ่ง
จําแนกไวในฐานะ ๖ ธรรมหนึ่งจําแนกไวในฐานะ ๗.
ธรรม ๗ เหลานี้ คือ จิต วิตก ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ อโลภะ
อโทสะ จําแนกไวในฐานะ ๒ อยางไร ? จริงอยู บรรดาธรรม ๗ เหลานั้น
จิตกอนทานมุงถึงธรรมมีหมวด ๕ แหงผัสสะ ทานเรียกวา จิต เพงถึงอินทรีย
ทานเรียกวา มนินทรีย. วิตกถึงเปนองคฌานก็เรียกวา วิตก ถึงเปนองคมรรค
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เรียกวา สัมมาสังกัปปะ ศรัทธาเพงเปนอินทรียเรียกวา สัทธินทรีย เพงถึง
เปนพละเรียกวา สัทธาพละ หิริเพงถึงเปนพละเรียกวา หิริพละ เพงถึงธรรม
หมวด ๒ แหงโลกบาลเรียกวา หิริ. แมในโอตตัปปะก็นัยนี้เหมือนกัน. อโลภะ
เพงถึงมูลเรียกวา อโลภะ เพงถึงกรรมบถเรียกวา อนภิชฌา. อโทสะเพงถึง
มูลเรียกวา อโทสะ เพงถึงกรรมบถเรียกวา อัพยาบาท. ธรรม ๗ เหลานี้
จําแนกแลวในฐานะทั้ง ๒.
สวนเวทนา เพงถึงธรรมหมวด ๕ แหงผัสสะเรียกวา เวทนา เพงถึง
องคฌานเรียกวา สุข เพงถึงอินทรียเรียกวา โสมนัสสินทรีย. ธรรมหนึง่ นี้
จําแนกไวในฐานะ ๓ อยางนี้.
สวนวิริยะเพงถึงอินทรียเรียกวา วิริยินทรีย เพงถึงองคมรรคเรียกวา
สัมมาวายามะ เพงถึงพละเรียกวา วิริยพละ เพงถึงปฏฐิทุกะ เรียกวา
ปคคาหะ แมสติเพงถึงอินทรียก็เรียกวา สตินทรีย เพงถึงองคมรรคเรียกวา
สัมมาสติ เพงถึงพละเรียกวา สติพละ เพงถึงปฏฐิทุกะ เรียกวา สติ.
ธรรม ๒ เหลานั้นจําแนกไวในฐานะ ๔ ดวยประการฉะนี้.
สวนสมาธิเพงถึงองคฌานเรียกวา จิตเตกัคคตา เพงถึงอินทรียเรียกวา
สมาธินทรีย เพงถึงองคมรรคเรียกวา สัมมาสมาธิ เพงถึงพละเรียกวา สมาธิพละ เพงถึงปฏฐิทุกะ เรียกวา สมถะและอวิกเขปะ ธรรมอยางหนึ่งนี้จําแนก
ไวในฐานะ ๖ ดวยประการฉะนี้.
สวนปญญาเพงถึงอินทรีย เรียกวาปญญินทรีย เพงถึงองคมรรค
เรียกวาสัมมาทิฏฐิ เพงถึงพละ เรียกวา ปญญาพละ เพงถึงมูล เรียกวา อโมหะ
เพงถึงกรรมบถ เรียกวา สัมมาทิฏฐิ เพงถึงปฏฐิทุกะ เรียกวา สัมปชัญญะ
และวิปสสนา ธรรมหนึ่งนี้จําแนกไวในฐานะ ๗ ดวยประการฉะนี้.

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 354

ก็ถาบุคคลไรๆพึงทวงวา ในพระบาลีนี้ ขึ้นชือ่ วาบทที่ไมเคยมี หามีไม
เพราะพระองคทรงกําหนดธรรมที่ทรงถือเอาแลวในหนหลังนั่นแหละมาทําบท
ใหเต็มในฐานะนั้น ๆ กถาที่ไมมีอนุสนธิเชนกับสิ่งของอันพวกโจรลักมาสุมกันไว
เชนกับหญาที่ฝูงโคเหยียบย่ําที่ทางเดิน อันพระพุทธเจาไมทรงรูแลวจึงตรัสไว
ไซร บุคคลนั้นพึงถูกกลาวปฏิเสธวา ไมควรกลาวอยางนั้น ธรรมดาวาเทศนา
ของพระพุทธเจาทั้งหลายที่ไมมีอนุสนธิ หามีไม เปนเทศนาที่มีอนุสนธิ
แมถอยคําที่ไมทรงทราบตรัสไวก็ไมมี เรื่องทั้งหมดพระองคทรงทราบแลวจึงตรัส
ไวทั้งนั้น. จริงอยู พระสัมมาสัมพุทธะทรงทราบหนาที่ (กิจ) ของธรรมเหลา
นั้น ๆ ครั้นทรงทราบกิจนั้นแลวจึงทรงยกขึ้นจําแนกไปตามหนาที่ ทรงทราบ
ธรรม ๑๘ อยาง วามีหนาที่แตละอยาง จึงทรงยกขึ้นจําแนกไวในฐานะแต
ละฐานะ ทรงทราบธรรม ๗ อยาง มีหนาที่อยางละ ๒ จึงทรงยกขึ้นจําแนก
ในฐานะ ๒ ทรงทราบเวทนามีหนาที่ ๓ ในฐานะ ๓ จึงทรงยกขึ้น
จําแนกในฐานะ ๓ ทรงทราบวิริยะและสติมีหนาที่ ๔ อยาง จึงทรงยกขึ้น
จําแนกในฐานะ ๔ ทรงทราบสมาธิมีหนาที่ ๖ อยาง จึงทรงยกขึ้นจําแนกใน
ฐานะ ๖ ทรงทราบ ปญญาที่ ๗ จึงทรงยกขึ้นจําแนกในฐานะ ๗ ในขอ
นั้นมีอุปมา ดังนี้.
ไดยินวา พระราชาพระองคหนึ่งทรงเปนบัณฑิตเสด็จประทับอยูในที่
เฉพาะพระองคแลวทรงดําริวา เราจักเพิ่มสินจางอันสมควรแกผูรูศิลปะโดย
ประการที่ไมพึงเสียทรัพยพระคลังหลวงนี้ ทาวเธอจึงตรัสใหเรียกนักศิลปะ
ทั้งหมดประชุมกัน แลวตรัสวา พวกเธอจงเชิญคนที่มีความรูเฉพาะอยางเดียว
มา เมื่อพระองคตรัสใหเรียกอยางนี้ ชนทั้ง ๑๘ ก็ลุกขึ้นมาแลวก็พระราชทาน
ใหชนเหลานั้นคนละสวน. เมื่อพระราชาตรัสวา ผูรูศิลปะ ๒ อยางจงมา คน
๗ คนพากันมาเฝา พระองคก็ทรงพระราชทานใหคนเหลานั้นคนละ ๒ สวน
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เมื่อตรัสวาผูรูศิลปะ ๓ อยางจงมา มีคนเพียงคนเดียวเขามาเฝา พระองคก็
พระราชทานใหคนนั้น ๓ สวน เมื่อพระองคตรัสวา ผูรูศลิ ปะ ๔ อยางจงมา
ก็มีคน ๒ คนเขามาเฝา พระองคก็พระราชทานใหคนละ ๔ สวน เมื่อพระองค
ตรัสวา ผูรศู ิลปะ ๕ อยางจงมา แมคนเดียวก็ไมมา เมื่อตรัสวา ผูรูศิลปะ
๖ อยางจงมา มีเพียงคนเดียวเทานั้นเขามา พระองคก็พระราชทานให ๖ สวน
แกเขา เมื่อตรัสวา ผูร ศู ิลปะ ๗ อยางจงมา มีเพียงคนเดียวเทานั้นเขามา
พระองคก็พระราชทานใหเขาถึง ๗ สวน.
ในเรื่องนั้นมีขออุปมา ดังนี้.
พระมาสัมพุทธะผูทรงเปนธรรมราชาไมมีใครยิ่งกวา เปรียบ
เหมือนพระราชาผูเปนบัณฑิต ธรรมทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นดวยอํานาจแหงการ
เปนองคของจิต เปรียบเหมือนชนผูรูศิลปะ การที่พระองคทรงยกธรรมเหลา
นั้น ๆ ขึ้นจําแนกดวยสามารถแหงหนาที่ เปรียบเหมือนการเพิ่มคาจางใหสมควร
แกผูรูศิลปะ ก็ธรรมเหลานี้แมทั้งหมดเปนกองแหงธรรม ๑๗ หมวด คือ
หมวดธรรม ๕ มีผัสสะเปนตน องคแหงฌาน ๑ อินทรีย ๑ องคแหงมรรค ๑
พละ ๑ มูล ๑ กรรมบถ ๑ โลกบาล ๑ ปสสัทธิ ๑ ลหุตา ๑ มุทุตา ๑
กัมมัญญตา ๑ ปาคุญญตา ๑ อุชกุ ตา ๑ สัมปชัญญะ ๑ สมถวิปสสนา ๑
ปคคาหาวิกเขปะ ๑.
จบกถาวาดวยธรรมุทเทสวาร.
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บาลีนทิ เทสวาร
[๑๗] ผัสสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การกระทบ กิริยาทีก่ ระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนั้น
อันใด นีช้ ื่อวา ผัสสะมีในสมัยนั้น.
[๑๘] เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณ.
ธาตุที่สมกัน ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยา
เสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา
เวทนา มีในสมัยนั้น.
[๑๙ ] สัญญา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การจํา กิริยาที่จํา ความจํา อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุที่
สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา สัญญามีในสมัยนั้น.
[๒๐] เจตนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การคิด กิริยาที่คิด ความคิด อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุ
ที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา เจตนามีในสมัยนั้น.
[๒๑] จิต มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ* มโน มนายตนะ มนินทรีย
วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนัน้ อันใด นี้ชอื่ วา
จิตมีในสมัยนั้น.
* ธรรมชาติที่ผองใส

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 357

[๒๒] วิตก มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความที่จิตแนบอยูใน
อารมณ ความที่จิตแนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตขึ้นสูอารมณ สัมมาสังกัปปะ ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา วิตกมีในสมัยนั้น.
[๒๓] วิจาร มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณา
ความที่จิตสืบตออารมณ ความที่จิตเพงอารมณ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
วิจารมีในสมัยนั้น.
[๒๔] ปติ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความอิ่มใจ ความปราโมทย ความยินดียิ่ง ความบันเทิง ความราเริง
ความรื่นเริง ความปลื้มใจ ความตื่นแตน ความที่จิตชื่นชมยินดี ในสมัยนั้น
อันใด นีช้ ื่อวา ปติมีในสมัยนั้น.
[๒๕] สุข มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา สุขมีในสมัยนั้น.
[๒๖] เอกัคคตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความ
ไมสายไปแหงจิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ
สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชอื่ วา เอกัคคตา
มีในสมัยนั้น.
[๒๗] สัทธินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
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ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ ความปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง ศรัทธา
อินทรียคือศรัทธา สัทธาพละ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัทธินทรียมีใน
สมัยนั้น.
[๒๘] วิริยินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความ
ตั้งหนา ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความ
หมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้ง
ธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ อินทรียค ือวิริยะ วิรยิ พละ สัมมา.
วายามะ ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา วิริยินทรียในสมัยนั้น.
[๒๙] สตินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความ
ทรงจํา ความไมเลื่อนลอย ความไมลืม สติ อินทรียคือสติ สติพละ สัมมาสติ
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สตินทรียม ีในสมัยนั้น.
[๓๐] สมาธินทรีย มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความ
ไมสายไปแหงจิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ
อินทรียคือสมาธิ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา
สมาธินทรียมีในสมัยนั้น.
[๓๑] ปญญินทรีย มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รชู ดั ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม
ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู
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ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความ
เห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา อินทรียคือปญญา ปญญาพละ
ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวาง คือ ปญญา แสงสวาง
คือปญญา ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา ปญญินทรียมีในสมัยนั้น.
[๓๒] มนินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ อินทรีย คือ
มโนวิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด
นี้ช่อื วา มนินทรียมีในสมัยนั้น.
[๓๓] โสมนัสสินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา โสมนัสสินทรียมีในสมัยนั้น.
[๓๔] ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่
สืบเนื่องกันอยู ความประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลี้ยงอยู ชีวิตินทรียคอื ชีวิต
ของนามธรรมนั้น ๆ ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา ชีวิตินทรียม ีในสมัยนั้น.
[๓๕] สัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม
ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู
ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ
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ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความ
เห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ
ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง
ความวิจัยธรรม ความเห็นชอบ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัมมาทิฏฐิ
มีในสมัยนั้น.
[๓๖] สัมมาสังกัปปะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความที่จิตแนบอยูใน
อารมณ ความที่จิตแนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตขึ้นสูอารมณ ความ
ดําริชอบ ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา สัมมาสังกัปปะมีในสมัยนั้น.
[๓๗] สัมมาวายามะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความ
ตั้งหนา ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความ
หมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้ง
ธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิริยินทรีย วิริยพละ ความพยายาม
ชอบ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัมมาวายามะมีในสมัยนั้น.
[๓๘] สัมมาสติ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิรยิ าที่ระลึก ความทรงจํา
ความไมเลื่อนลอย ควานไมลืม สติ สตินทรีย สติพละ ความระลึกชอบ
ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา สัมมาสติมีในสมัยนั้น.
[๓๙] สัมมาสมาธิ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
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ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความ
ไมสายไปแหงจิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ
สมาธินทรีย สมาธิพละ ความตั้งใจชอบ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
สัมมาสมาธิมีในสมัยนั้น.
[๔๐] สัทธาพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ กิริยาที่ปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง ศรัทธา
สัทธินทรีย กําลังคือศรัทธา ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัทธาพละ มีใน
สมัยนั้น.
[๔๑] วิริยพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความ
ตั้งหนา ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความ
หมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้ง
ธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิริยินทรีย กําลังคือวิริยะ สัมมาวายามะ
ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา วิริยพละ มีในสมัยนัน้ .
[๔๒] สติพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิรยิ าที่ระลึก ความทรงจํา
ความไมเลื่อนลอย ความไมลืม สติ สตินทรีย กําลังสติ สัมมาสติ ใน
สมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา สติพละมีในสมัยนั้น.
[๔๓] สมาธิพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความ
ไมสายไปแหงจิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ
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สมาธินทรีย กําลังคือสมาธิ สัมมาสมาธิ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ชอื่ วา สมาธิพละ
มีในสมัยนั้น.
[๔๔] ปญญาพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม
ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู
ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความ
เห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย กําลังคือปญญา
ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความ
วิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา ปญญาพละ มีในสมัยนั้น.
[๔๕] หิริพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
กิริยาทีล่ ะอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาละอาย กิริยาที่
ละอายตอการประกอบอกุศลบาปกรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ชอื่ วา
หิริพละมีในสมัยนั้น.
[๔๖] โอตัปปพละ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
กิริยาทีเ่ กรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาเกรงกลัว กิริยา
เกรงกลัวตอการประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ชอื่ วา
โอตัปปพละมีในสมัยนั้น.
[๔๗] อโลภะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การไมโลภ กิริยาทีไ่ มโลภ ความไมโลภ การไมกําหนัด กิริยาที่ไม
กําหนัด ความไมกําหนัด ความไมเพงเล็ง กุศลมูลคืออโลภะ ในสมัยนั้น
อันใด นีช้ ื่อวา อโลภะมีในสมัยนั้น.
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[๔๘] อโทสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การไมคิดประทุษราย กิริยาที่ไมคิดประทุษราย ความไมคิดประ
ทุษราย ความไมพยาบาท ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ ในสมัย
นั้น อันใด นี้ชื่อวา อโทสะมีในสมัยนั้น.
[๔๙] อโมหะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความ
กําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รูภาวะ
ที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน
ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญา
เหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญา
เหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญาเหมือน
ประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
กุศลมูลคือ อโมหะ ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา อโมหะมีในสมัยนั้น.
[๕๐] อนภิชฌา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การไมโลภ กิริยาที่ไมโลภ ความไมโลภ การไมกําหนัด กิริยาที่
ไมกําหนัด ความไมกําหนัด ความไมเพงเล็ง กุศลมูลคืออโลภะ ในสมัยนั้น
อันใด นีช้ ื่อวา อนภิชฌามีในสมัยนั้น.
[๕๑] อัพยาปาทะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การไมคิดประทุษราย กิริยาที่ไมคิดประทุษราย ความไมคิดประทุษ
ราย ความไมพยาบาท ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ ในสมัยนัน้
อันใด นีช้ ื่อวา อัพยาปาทะ มีในสมัยนั้น.
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[๕๒] สัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รชู ดั ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม
ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู
ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความ
เห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ
ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความ
วิจัยธรรม ความเห็นชอบ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัมมาทิฏฐิมีในสมัยนั้น.
[๕๓] หิริ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
กิริยาทีล่ ะอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาละอาย กิริยาที่
ละอายตอการประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้น อันใด นีช้ อื่ วา
หิริมีในสมัยนั้น.
[๕๔] โอตตัปปะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
กิริยาทีเ่ กรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาเกรงกลัว กิริยา
ที่เกรงกลัวตอการประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย ในสมัยนัน้ อันใด นีช้ ื่อ
วาโอตตัปปะมีในสมัยนั้น.
[๕๕] กายปสสัทธิ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
การสงบ การสงบระงับ กิริยาที่สงบ กิริยาที่สงบระงับ ความสงบ
ระงับแหงเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา
กายปสสัทธิมีในสมัยนั้น.
[๕๖] จิตตปสสัทธิ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
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การสงบ การสงบระงับ กิริยาที่สงบ กิริยาที่สงบระงับ ความสงบ
ระงับแหงวิญญาณขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา จิตตปสสัทธิมีในสมัยนั้น.
[๕๗] กายลหุตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความเบา ความรวดเร็ว ความไมเชื่องชา ความไมกระดาง แหง
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา กายลหุตามีใน
สมัยนั้น.
[๕๘] จิตตลหุตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความเบา ความรวดเร็ว ความไมเชื่องชา ความไมกระดาง แหง
วิญญาณขันธ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ชื่อวา จิตตลหุตามีในสมัยนั้น.
[๕๙] กายมุทุตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความออน ภาวะที่ออน ความไมกักขฬะ ความไมแข็ง แหงเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา กายมุทุตามีในสมัย
นั้น.
[๖๐] จิตตมุทุตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความออน ภาวะที่ออน ความไมกักขฬะ ความไมแข็ง แหงวิญญาณขันธ ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา จิตตมุทุตามีในสมัยนั้น.
[๖๑] กายกัมมัญญตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
กิริยาทีค่ วรแกการงาน ความควรแกการงาน ภาวะที่ควรแกการงาน
แหงเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
กายกัมมัญญตา มีในสมัยนั้น.
[๖๒] จิตตกัมมัญญตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
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กิริยาทีค่ วรแกการงาน ความควรแกการงาน ภาวะที่ควรแกการงาน
แหงวิญญาณขันธ ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา จิตตกัมมัญญตามีในสมัยนั้น.
[๖๓] กายปาคุญญตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
กิริยาทีค่ ลองแคลว ความคลองแคลว ภาวะที่คลองแคลว แหงเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา กายปาคุญญตา
มีในสมัยนั้น.
[๖๔] จิตตปาคุญญตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
กิริยาที่คลองแคลว ความคลองแคลว ภาวะที่คลองแคลว แหง
วิญญาณขันธ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ชื่อวา จิตตปาคุญญตา มีในสมัยนั้น.
[๖๕] กายุชุกตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความตรง กิริยาที่ตรง ความไมคด ความไมโคง ความไมงอ แหง
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชอื่ วา กายุชุกตา
มีในสมัยนั้น.
[๖๖] จิตตุชุกตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความตรง กิริยาที่ตรง ความไมคด ความไมโคง ความไมงอ แหง
วิญญาณขันธ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ชื่อวา จิตตุชุกตา มีในสมัยนั้น.
[๖๗] สติ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิรยิ าที่ระลึก ความทรงจํา
ความไมเลื่อนลอย ความไมลืม สติ สตินทรีย สติพละ สัมมาสติ ในสมัย
นั้นอันใด นีช้ ื่อวา สติมีในสมัยนั้น.
[๖๘] สัมปชัญญะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
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ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม
ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู
ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความ
เห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ
ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความ
วิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา สัมปชัญญะ มีในสมัยนัน้ .
[๖๔] สมถะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความ
ไมสายไปแหงจิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ
สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชอื่ วา สมถะ
มีในสมัยนั้น.
[๗๐] วิปสสนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รูชดั ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม
ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู
ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความ
เห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ
ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความ
วิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา วิปสสนา มีในสมัยนั้น.
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[๗๑] ปคคาหะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความ
ตั้งหนา ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความ
หมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้ง
ธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิริยินทรีย วิริยพละ สัมมาวายามะ
ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ่อื วา ปคคาหะ มีในสมัยนัน้ .
[๗๒] อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต
ความไมสายไปแหงจิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ
สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น. *หรือวา นามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ปทภาชนีย จบ
ปฐมภาณวาร จบ
* คําวา หรือวา นามธรรม ฯลฯ ธรรมเปนกุศล. ฉบับบาลีไทยและพมาไมมีขอ ของกรม
เปนขอ ๗๓ ขอในบาลีกับแปลจึงไมตรงกันหลายขอ.
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อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ
บัดนี้ ทรงประสงคจะจําแนกบทวาระวาดวยธัมมุทเทส (หัวขอธรรม)
๕๖ ที่ยกขึ้นสูพระบาลีเหลานั้นทั้งหมด จึงทรงเริ่มนิทเทสวาร โดยนัยมีอาทิวา
กตโม ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ (ผัสสะยอมมีในสมัยนั้น เปนไฉน)
ดังนี้ ควรทราบเนื้อความนี้แหงคําถามในนิทเทสนั้นกอนแลวพึงทราบใจความ
ในคําถามทั้งหมดโดยนัยมีอาทิวา กามาวจรมหากุศลจิตสหรคตดวยโสมนัสเปน
อสังขาริกเกิดขึ้นในสมัยใด ผัสสะใดก็ยอมมีในสมัยนั้นดังนี้ จึงตรัสวา ผัสสะ
มีในสมัยนั้นเปนไฉน ? ดังนี้.
คําวา ผัสสะใดยอมมีในสมัยนั้น ความวา ผัสสะอันใดที่เกิดขึ้น
ดวยสามารถแหงธรรมที่สัมผัส (กระทบ) ในสมัยนั้น คําวา ผัสสะนีน้ ั้น
ชื่อวาเปนบทสภาวธรรมเพราะแสดงสภาวะของผัสสะ. คําวา ผุสนา ไดแก
อาการที่ถูกตอง คําวา สมฺผุสนา คืออาการที่กระทบพรอมกันนั่นแหละ
ทรงเพิ่มบทอุปสรรคแลวตรัสวา สมฺผุสนา. คําวา สมฺผุสิตตฺต ไดแก
ภาวะที่ถูกกระทบกันแลว. ก็ในนิทเทสวารนี้ มีคําประกอบความดังตอไปนี้วา
ผัสสะอันใดดวยการถูกตองยอมมีในสมัยนั้น ผุสนา (กิริยาที่กระทบ) อันใดยอมมีในสมัยนั้น สมฺผุสนา (อาการที่กระทบพรอมกัน) อันใด
ยอมมีในสมัยนั้น สมฺผุสิตตฺต (ภาวะที่ถูกกระทบพรอมกัน) อันใดยอมมี
ในสมัยนั้น อีกอยางหนึ่ง ผัสสะอันใดยอมมีดวยสามารถแหงธรรมที่กระทบ
กัน โดยปริยายอื่นทานเรียกวา ผุสนา สัมผุสนา สัมผุสิตัตตา สภาวะนี้
ชื่อวา ผัสสะยอมมีในสมัยนั้นดังนี้. ในนิทเทสทั้งหลายแมแหงธรรมมีเวทนา
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เปนตน พึงทราบโยชนาเฉพาะบทโดยนัยนี้ สวนขอวินิจฉัยในการจําแนก
บทที่ทั่วไปในบททั้งหมดในนิทเทสวาร ดังตอไปนี้
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงจําแนกกามาวจรมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งแลว
เมื่อจะทรงจําแนกออกไป จึงวางบทธรรมไวเกิน ๕๐ บทดวยอํานาจแหง
มาติกาแลว จึงทรงยกขึ้นทีละบทจําแนกอีก บทธรรมเหลานั้น เมื่อถึงการ
จําแนกยอมถึงการจําแนกดวยเหตุ ๓ ประการ บทธรรมเหลานั้นเมื่อแตกตาง
กันก็ยอมแตกตางกันดวยเหตุ ๔ ประการ. ก็ในนิทเทสวารนี้ การแสดงโดย
ประการอื่น ยอมไดฐานะ ๒ ประการ ไดอยางไร จริงอยู บทเหลานั้นยอมถึง
การจําแนกดวยเหตุ ๓ ประการเหลานั้น คือดวยอํานาจพยัญชนะ ๑ ดวยอํานาจ
อุปสรรค ๑ ดวยอํานาจอรรถะ ๑.
บรรดาเหตุ ๓ ประการเหลานั้น บัณฑิตพึงทราบถึงการจําแนกดวย
สามารถแหงพยัญชนะอยางนี้วา ความโกรธ (โกโธ) กิริยาที่โกรธ (กุชฺฌนา)
ความเปนผูโกรธ (กุชฺฌิตตฺต) ความประทุษราย (โทโส) กิริยาที่ประทุษราย
(ทุสฺสนา) ความเปนผูประทุษราย (ทุสฺสิตฺต) จริงอยู ในเหตุเหลานี้
ความโกรธอยางเดียวเทานั้นถึงการจําแนกอยางนี้ดวยอํานาจแหงพยัญชนะ.
สวนการจําแนกดวยสามารถแหงอุปสรรคพึงทราบอยางนี้วา จาโร
(การเที่ยวไป) วิจาโร (การพิจารณา) อนุวิจาโร (การตามพิจารณา)
อุปวิจาโร (การเขาไปพิจารณา) พึงทราบถึงการจําแนกดวยอํานาจแหงอรรถะ
อยางนี้วา ปณฺฑิจฺจ (ความเปนบัณฑิต) โกสลฺล (ความเปนคนฉลาด)
เนปฺุ (ความเฉลียวฉลาด) เวภพฺยา (ความเปนผูรูแจง) จินฺตา
(ความคิด) อุปปริกฺขา (ความใครครวญ) บรรดาการจําแนกบทธรรมเหลา
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นั้น การจําแนกแมทั้ง ๓ เหลานั้นยอมไดในนิทเทสแหงบทผัสสะกอน จริงอยู
คําวา ผสฺโส ผุสนา ไดแกการจําแนกดวยพยัญชนะ คําวา สมผุสนาไดแก
การจําแนกดวยอุปสรรค. คําวา สมฺผุสิตตฺต ไดแกการจําแนกดวยอรรถะ.
พึงทราบการจําแนกในนิทเทสบททั้งปวงโดยนัยนี้.
สวนธรรมทั้งหลายแมเมื่อมีบทตางกัน ชื่อวา ยอมตางกันดวยเหตุ
ประการเหลานั้น คือ ความตางกันโดยชื่อ ความตางกันโดยลักษณะ
ความตางกันโดยกิจ (หนาที่) ความตางกันโดยการปฏิเสธ บรรดา
ความตางกันเหลานั้น พึงทราบความตางกันโดยชื่ออยางนี้ในที่นี้วา ความ
พยาบาทมีในสมัยนั้นเปนไฉน ? ความประทุษราย กิริยาที่ประทุษรายอันใดมี
ในสมัยนั้นดังนี้ ธรรมเหลานี้แมทั้ง ๒ คือ ความพยาบาท หรือโทสะ
ก็คือความโกรธนั่นเอง แตถึงความตางกันโดยชื่อ อนึ่ง ธรรมแม ๕ อยาง
ชื่อวาขันธเพราะอรรถวา เปนกอง ธรรมหนึ่งเทานั้นก็เรียกวา ขันธ ก็ขันธ
๕ ยอมมีความตางกันโดยลักษณะนี้ คือ ในบรรดาขันธ ๕ เหลานี้ รูปมี
ความยอยยับไปเปนลักษณะ เวทนามีการเสวยอารมณเปนลักษณะ สัญญามีการ
จําอารมณเปนลักษณะ เจตนามีการกระตุนเตือนสัมปยุตตธรรมเปนลักษณะ
วิญญาณมีการรูอารมณเปนลักษณะ วาโดยความตางกันแหงกิจ ความเพียร
อยางเดียวเทานั้นมาแลวในฐานะทั้ง ๔ อยางนี้วา สัมมัปปธาน ๔ คือ ภิกษุ
ในศาสนานี้ ทําฉันทะใหเกิด ประคองจิตไว ทําความเพียร ฯลฯ เพื่อปองกัน
บาปอกุศลธรรมที่ยังมิเกิดมิใหเกิดขึ้น พึงทราบความตางกันดวยสามารถความ
ตางกันดวยกิจ ดวยประการฉะนี้. ก็พงึ ทราบความตางกันดวยความตางกันโดย
การปฏิเสธ ในประโยคมีอาทิอยางนี้วา อธรรม ๔ ประการคือ ความเปนผู
หนักในความโกรธมิใชเปนผูหนักในสัทธรรม ๑ ความเปนผูหนักในความลบหลู
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มิใชหนักในสัทธรรม ๑ ความเปนผูหนักในลาภมิใชหนักในสัทธรรม ๑ ความ
เปนผูหนักในสักการะมิใชหนักในสัทธรรม ๑ ดังนี้.
ก็ความตางกัน ๔ อยางเหลานั้น ยอมไดในผัสสะเทานั้นก็หาไม ยอม
ไดในธรรมแมทั้งหมด อันเปนหมวด ๕ มีผัสสะเปนตน จริงอยู คําวา ผสฺโส
เปนชื่อของผัสสะ ฯลฯ คําวา จิตฺต เปนชื่อของจิต (นี้เรียกวาตางกันโดยชื่อ)
ก็ผัสสะมีการถูกตองเปนลักษณะ เวทนามีการเสวยอารมณเปนลักษณะ สัญญา
มีการจําอารมณเปนลักษณะ เจตนามีการกระตุนเตือนสัมปยุตตธรรมเปน
ลักษณะ วิญญาณมีการริอารมณเปนลักษณะ(นี้เรียกวาตางกันโดย ลักษณะ)
อนึ่ง ผัสสะมีการถูกตองเปนกิจเทานั้น เวทนามีการเสวยอารมณเปนกิจ
สัญญามีการจําอารมณเปนกิจ เจตนามีการกระตุนเตือนเปนกิจ วิญญาณมีการ
รูอารมณเปนกิจ พึงทราบความตางกัน แหงกิจอยางนี้ดวยประการฉะนี้.
ความตางกันในการปฏิเสธในธรรมหมวด ๕ แหงผัสสะไมมี. แตใน
นิทเทสแหงธรรมมีอโลภะเปนตน พึงทราบความตางกันดวยสามารถแหงความ
ปฏิเสธอยางนี้วา บุคคลยอมโลภโดยนัยเปนตนวา ความไมโลภ กิรยิ าที่ไม
โลภ ความเปนผูไมโลภ พึงทราบความตางกันแมทั้ง ๔ อยาง ดวยสามารถ
แหงบทที่มีอยูในนิทเทสบททั้งหมดดวยประการฉะนี้.
สวนการแสดงโดยปริยายอื่นอีก ยอมได ๒ ฐานะอยางนี้ คือ ปทัตถูติ
(บทสดุดี) ทัฬหีกรรม (บทที่ย้ําความ) จริงอยู เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัส
คําวา ผัสสะเพียงครั้งเดียว ประดุจการกดปลายไมเทาลง บทเดียวยังไมชื่อวา
การประดับแลวตกแตงแลวซึ่งบทสัมผัส เมื่อตรัสบอย ๆ วา ผัสสะ ผุสนา
สัมผุสนา สัมผุสิตัตตัง ดวยสามารถแหงพยัญชนะ ดวยสามารถแหงอุปสรรค
ดวยสามารถอรรถ บทนัน้ ชื่อวา ประดับแลวตกแตงแลวซึ่งบทผัสสะ เปรียบ
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เหมือนพี่เลี้ยงอาบน้ําใหพระราชกุมารแลวเอาผาที่ชอบใจหมแลว เอาดอกไม
ทั้งหลายประดับแลว หยอดยาตาแลวตอจากนั้นก็เอามโนศิลา (สีแดง) เจิมหนา
ผากเพียงจุดเดียวเทานั้น เพียงเทานี้ยังไมชื่อวา มีรอยเจิมที่สวยงาม แตเมื่อ
พี่เลี้ยงเอาสีทั้งหลายมาเจิมลอม จึงชื่อวา มีรอยเจิมที่สวยงาม ความอุปมาเปน
เครื่องเปรียบเทียบนี้ พึงเห็นฉันนั้นเถิด. นี้ชื่อวา ปทัตถูติบท. ก็การกลาว
บอย ๆ นั่นแหละ. ดวยสามารถแหงพยัญชนะ อรรถะ และอุปสรรค ชื่อวา
ทัพหีกรรมบทเปรียบเหมือนเมื่อกลาววา อาวุโสก็ดี ภันเตก็ดี ยักษก็ดี งูกด็ ี
ไมชื่อวา กลาวย้ําความ แตเมื่อกลาววา อาวุโส อาวุโส ภันเต ภันเต ยักษ
ยักษ งู งู ดังนี้ จึงชื่อวา กลาวย้ําความ ฉันใด เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสบทวา ผัสสะก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนดุจการกดปลายไมเทา ไมชื่อวา
เปนการย้ําความ แตเมื่อตรัสบอย ๆ วา ผัสสะ ผุสนา ผัมผุสนา สัมผุสิตัตตัง
ดวยสามารถแหงพยัญชนะ อุปสรรคและอรรถนัน่ แหละ จึงชื่อเปนการตรัส
ย้ําความ การแสดงโดยปริยายอื่นยอมไดฐานะ ๒ ดวยประการฉะนี้. บัณฑิต
พึงทราบเนื้อความในบททั้งหมด ในนิทเทสแหงบทที่มีอยูดวยสามารถแหง
ผัสสะแมนี้เถิด.
คําวา อย ตสมึ สมเย ผสฺโส โหติ ความวา กามาวจรมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งยอมเกิดขึ้นในสมัยใด ชื่อวา ผัสสะนี้ยอมมีในสมัยนั้น
การพรรณนานิทเทสบทแหงผัสสะเพียงเทานี้กอน.
อธิบายเวทนานิทเทสเปนตน
ก็ตอจากนี้ไป ขาพเจาพรรณนาซึ่งเหตุสักความตางกันในนิทเทสอื่น ๆ
แหงบทมีเวทนาเปนตน คําที่เหลือพึงทราบโดยนัยที่กลาวไวในนิทเทสแหง
ผัสสะนี้แหละ.
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ในคําวา ย ตสฺมึ สมเย นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มคํามีอาทิวา
เวทนาในสมัยนั้นเปนไฉนดังนี้แมก็จริง ถึงอยางนั้นก็ตรัสคําวา ย ไวดวยอํานาจ
แหงบทสาตะะ (ความยินดี) เวทนาตรัสเรียกวา ตัชชาในคําวา ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสช นี้ เพราะเหมาะสม สมควรแกความสุขอันเปนที่
ยินดีนั้น จริงอยู ตัชชาศัพทนี้มีอรรถวา เหมาะสมก็มี เหมือนอยางที่ตรัสวา
ตชฺช สารูป กถ มนฺเตติ (ชนพูดถอยคําพอเหมาะพอสมควร) ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง ธรรมที่ชื่อวา ตัชชา เพราะเกิดแตธรรมมีรูปารมณ
เปนตนเหลานั้นและเกิดแตปจจัยแหงความสุขนี้ก็มี. มโนวิญญาณนั่นแหละ
ชื่อวา ธาตุ ดวยอรรถวาไมใชสัตว เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา มโนวิญญาณธาตุ.
ธรรมใดเกิดแตสัมผัส หรือเกิดในสัมผัส เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น จึงชือ่ วา
สัมผัสสชะ. ชื่อวา เจตสิกเพราะอาศัยจิต. ชื่อวา สาตะ เพราะอรรถวา
ชอบใจ. คํานี้มีอธิบายวา เจตสิกที่เกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุที่ชื่อ
ตัชชา โดยความหมายดังที่กลาวแลวเปนความยินดีในสมัยนั้นอันใด นีช้ อื่ วา
เวทนาในสมัยนั้นดังนี้. พึงทราบการประกอบกับบททั้งปวงดวยประการฉะนี้.
บัดนี้ ในคําวา เจตสิก สุข เปนตน พระผูมีพระภาคเจาทรง
ปฏิเสธสุขทางกายดวยบทแหงเจตสิก ทรงปฏิเสธทุกขทางใจดวยบทแหงสุข.
บทวา เจโตสมฺผสฺสช ไดแก จิตเกิดในสัมผัส. หลายบทวา สาต สุข เวทยิต
ไดแก เสวยอารมณที่นาชอบใจมิใชอารมณที่ไมชอบใจ เสวยอารมณที่เปนสุข
มิใชอารมณที่เปนทุกข. สวนสามบทขางหนาตรัสไวดวยอิตถีลิงค. ก็เนื้อความ
ในบททั้ง ๓ นี้มีเพียงเทานี้วา เวทนาที่ชอบใจมิใชเวทนาที่ไมชอบใจ เวทนา
ที่เปนสุขมิใชเวทนาที่เปนทุกข.
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ในนิทเทสแหงสัญญา คําวา ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา
ไดแก สัญญาเกิดในสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุอันสมควรแกกุศลสัญญานั้น.
คําวา สัญญา เปนชื่อสภาวะ. คําวา สฺชานนา ไดแก อาการที่จําได.
คําวา สฺชานิตตฺต ไดแก ภาวะที่จําได. แมในนิทเทสแหงเจตนาก็พึง
ทราบโดยนัยนี้.
ในนิทเทสแหงจิต ที่ชื่อวา จิต เพราะความที่จิตเปนธรรมชาติวิจิตร
ชื่อวา มโน เพราะกําหนดรูอารมณ. มโนนั่นแหละชื่อวา มานัส จริงอยู
ในคาถาวา อนฺตลิกฺขจโร ปาโส ยฺวาย จรติ มานโส เตน ต
พาธยิสฺสามิ น เม สมณ มโนรมา (บวงใดมีใจไปไดในอากาศ กําลัง
เที่ยวไป ขาพระองคจักคลองพระองคไวดวยบวงนั้น สมณะทานไมพนเรา) นี้
ตรัสเรียกธรรมคือราคะที่สัมปยุตดวยใจวา มานัส. พระอรหัต ก็ตรัสวา มานัส
ดังในพระคาถานี้วา
กถฺหิ ภควา ตุยฺห สาวโก สาสเน รโต
อปตฺตมานโส เสโข กาล กยิรา ชเนสุตา.
ขาแตพระผูม ีพระภาคเจาผูปรากฏ
ในหมูชน สาวกของพระองคยินดีในพระศาสนา ยังไมบรรลุพระอรหัตเปนพระเสข
บุคคล เพราะเหตุไรเลา จึงทํากาละเสีย.
แตในนิทเทสนี้ มโนนั่นเองชื่อวา มานัส เพราะทานทําบทใหเจริญ
ดวยพยัญชนะ. คําวา หทัย อธิบายวา อก ทานเรียกวา หทัย ในคํานี้วา
เราจักขวางจิตของทานไป หรือจักผาหทัยของทานเสีย. จิตเรียกวา หทัย
ในประโยคนี้วา หทยา หทย มฺเ อฺาย ตจฺฉติ (บุตรชางทํารถ
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ยอมถากไมเหมือนจะรูใจดวยใจ) หทัยวัตถุเรียกวา หทัย ในคํานี้วา วกฺก หทย
(มาม หัวใจ) แตในนิทเทสนี้ จิตเทานั้นเรียกวา หทัย เพราะอรรถวา
อยูภายใน. จิตนั้นแหละชื่อวา ปณฑระ เพราะอรรถวา บริสุทธิ์. คําวา
ปณฑระ นี้ หมายเอาภวังคจิต เหมือนอยางที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
จิตนี้ประภัสสร แตจิตนั้นแลเศราหมองแลวดวยอุปกิเลสที่จรมา ดังนี้ อนึ่ง
แมกุศลก็ตรัสเรียกวา ปณฑระเหมือนกัน เพราะออกจากจิตนั้น เหมือน
แมน้ําคงคาไหลมาจากแมน้ําคงคา และแมน้ําโคธาวรีไหลมาจากแมน้ําโคธวรี
ฉะนั้น.
สวนศัพทมโน ในที่นี้วา มโน มนายตน ดังนี้ เพื่อแสดงมโน
นั่นเองวาเปนอายตนะ. ดวยคําวา มโน มนายตน นั้น จึงแสดงบทวา
มโนนั้น. มโนนี้ชื่อวา มนายตนะ เพราะเปนอายตนะแหงใจนั่นแหละ เหมือน
คําวา เทวายตน นี้หามิได โดยที่แทอายตนะ คือ มโนนั่นแหละ ชื่อวา
มนายตนะ ในคําวา มนายตนะนั้น บัณฑิตพึงทราบวา ชื่อวา อายตนะ
เพราะอรรถวาเปนที่อาศัยอยู เพราะอรรถวาเปนบอเกิด เพราะอรรถวาเปน
ที่ประชุม เพราะอรรถวาเปนถิ่นเกิด เพราะอรรถวาเปนการณะ.
จริงอยางนั้น สถานที่อยูในโลก เรียกวา อายตนะ ดุจในประโยค
มีอาทิวา ที่อยูของพระอิศวร (อิสฺสรายตน) ที่อยูของวาสุเทพ (วาสุเทวายตน) บอเกิดเรียกวา อายตนะ ดุจในประโยคมีอาทิวา บอเกิดแหงทอง
(สุวณฺณายตน) บอเกิดแหงรัตนะ (รตนายตน) แตในศาสนา สถานที่
ประชุมเรียกวา อายตนะ ดุจในประโยคมีอาทิวา เมื่อสถานที่ประชุมอันเปน
ที่รื่นเริงมีอยู นกทั้งหลายยอมพากันเสพที่นั้น. ถิน่ เกิดเรียกวา อายตนะ ดุจ
ในประโยคมีอาทิวา ทักขิณาบถ เปนถิ่นเกิดของโคทั้งหลาย. การณะเรียกวา
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อายตนะ ดุจในประโยคมีอาทิวา เธอยอมถึงความสามารถในธรรมที่ควรทํา
ใหแจง...ในที่นี้นั้น ๆ นัน่ แหละได ในเมื่อมีสติ. ก็ในที่นี้ ยอมควรแมทั้ง ๓
อรรถะ คือ ชื่อวา อายตนะ เพราะอรรถวาเปนถิน่ เกิด เพราะอรรถวาเปน
สถานที่ประชุม และเพราะอรรถวาเปนการณะ (เหตุ ).
จริงอยู ธรรมมีผัสสะเปนตน ยอมเกิดพรอมกันในมนะนี้ เพราะ
เหตุนั้น มนะนี้จึงชื่อวา ความเกิดแหงอายตนะ แมเพราะอรรถวาเปนถิ่นเกิด.
รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในภายนอก ยอมประชุมลงในมนะนี้ เพราะเหตุนั้น
มนะนี้จึงชื่อวา อายตนะ แมอรรถวาเปนสถานที่ประชุม. ก็มนะนี้พึงทราบวา
เปนอายตนะ เพราะอรรถวาเปนปจจัยของผัสสะเปนตน มีสหชาตปจจัยเปนตน
บาง ดวยอรรถวาเปนเหตุ เพราะเปนการณะบาง มนินทรียมีอรรถตามที่
กลาวมาแลวนั่นแหละ.
ธรรมชาติท่ชี ื่อวา วิญญาณ เพราะยอมรูแจง ขันธคือวิญญาณนั่นแหละ
เรียกวา วิญญาณขันธ พึงทราบเนื้อความแหงวิญญาณขันธนั้น ดวยอํานาจ
ความเปนกองเปนตน.
จริงอยู ขันธพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยความเปนกอง ในพระบาลีนี้วา น้ําในมหาสมุทร ยอมนับวาเปนกองน้ําใหญแท ดังนี.้ ขันธตรัสไว
โดยอรรถวาคุณ ดังในประโยคมีอาทิวา คุณคือศีล คุณคือสมาธิดังนี้. ขันธ
ตรัสไวโดยอรรถวาเปนเพียงบัญญัติ ดังในประโยคนี้วา พระผูมีพระภาคเจา
ไดทรงเห็นแลวแลซึ่งทอนไมใหญ ดังนี้. แตในวิญญาณขันธนี้ ตรัสขันธดวย
รุฬหีศัพท (คือตามที่เขาใจกัน) เพราะวา สวนแหงวิญญาณขันธ เรียกวา
วิญญาณดวงหนึ่ง เพราะอรรถวาเปนกอง เพราะฉะนั้น วิญญาณแมดวงเดียว
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ซึ่งเปนสวนหนึ่งแหงวิญญาณขันธ ทานก็เรียกวา วิญญาณขันธ ตามที่รูกัน
เหมือนคนตัดสวนหนึ่งแหงตนไม ทานก็เรียกวา ตัดตนไมฉะนั้น.
คําวา ตชฺชมโนวิฺาณธาตุ ไดแก มโนวิญญาณธาตุอันสมควร
แกธรรม มีผสั สะเปนตน เหลานั้น. จริงอยู ในบทนี้จิตดวงเดียวเทานั้น ทาน
กลาวชื่อไว ๓ อยาง คือ ชื่อวา มโน เพราะอรรถวากําหนดอารมณ ชื่อวา
วิญญาณ เพราะอรรถวารูแจง ชื่อวาธาตุ เพราะอรรถวาเปนสภาวะ หรือ
เพราะอรรถวามิใชสัตว.
ในหมวด ๕ แหงผัสสะนี้ ตามที่กลาวมาแลว จะกลาวผัสสะกอน
เพราะเปนผัสสะเทานั้น มิใชผัสสะที่เกิดดวยสัมผัสสะที่เปนตัชชามโนวิญญาณธาตุ และเพราะจิตเปนตัชชามโนวิญญาณธาตุเทานั้น เพราะฉะนั้น พระองค
จึงไมทรงยกบัญญัติที่เปนตัชชามโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชา ใน ๒ บทนี้ แตก็
ใชในบทวิตกเปนตนไดบาง ที่ไมยกขึ้นใชในนิทเทสนี้ เพราะมิไดกําหนดไว.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา เมือ่ ทรงจําแนกธรรมหมวด ๕ แหง
ผัสสะเหลานี้จําแนกเปนแตละแผนกแลวทรงยกขึ้นสูบัญญัติ ชื่อวา กระทําสิ่ง
ที่ทําไดโดยยาก เมื่อบุคคลใสน้ําตาง ๆ น้ํามันตาง ๆ ลงในภาชนะหนึ่งแลว
กวนตลอดวัน การมองดูสี หรือการสูดกลิ่น หรือการลิ้มรสก็อาจรูความตาง
กันได เพราะความตางกันแหงสี กลิน่ และรส แมจะเปนถึงอยางนั้น เขาก็
กลาวกันวา การกระทํานั้นเปนการกระทําไดยาก. แตพระสัมมาสัมพุทธะ
เมื่อทรงจําแนกธรรมคือจิตและเจตสิกอันไมใชรปู เหลานี้ ที่เปนไปในอารมณ
หนึ่งกระทําใหเปนแผนก ๆ แลวทรงยกขึ้นสูบัญญัติ ชื่อวา ทรงกระทําไดยาก
อยางยิ่ง. ดวยเหตุนั้น พระนาคเสนเถระจึงถวายพระพรพระยามิลินทรวา
มหาบพิตร พระผูมีพระภาคเจาทรงทําสิ่งที่ทําไดโดยยาก.
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พระยามิลินทร : ทานพระนาคเสน พระผูมพี ระภาคเจาทําอะไร ซึ่ง
ทําไดโดยยาก
พระนาคเสน มหาบพิตร : พระผูมีพระภาคเจาทรงบอกการกําหนด
ธรรมคือจิตและเจตสิกอันไมใชรูปเหลานี้ ที่เปนไปในอารมณเดียวกันวา นี้
เปนผัสสะ นี้เปนเวทนา นี้เปนสัญญา นี้เปนเจตนา นี้เปนจิต.
พระยามิลินทร : ขอพระผูเปนเจาจงอุปมาใหฟง.
พระนาคเสน : มหาบพิตร อุปมาเหมือนคนบางคนขามสมุทรดวย
เรือ แลวใชอุงมือวักน้ําชิมดูก็พึงทราบหรือหนอวา นี้น้ําแมน้ําคงคา นี้น้ําแมน้ํายมุนา นี้น้ําแมน้ําอจิรวดี นี้น้ําแมน้ําสรภู นี้นา้ํ แมน้ํามหี.
พระยามิลินทร : ขาแตทานนาคเสน รูไดยาก.
พระนาคเสน : มหาบพิตร การที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกการ
กําหนดธรรมคือจิตและเจตสิก ซึ่งไมใชรูปเปนไปในอารมณเดียวกันวา นี้เปน
ผัสสะ ฯลฯ นี้เปนจิต ชือ่ วา ทรงทําสิ่งที่ทําไดยากกวานั้นมาก.
อธิบายวิตกนิทเทสเปนตน
ในนิทเทสแหงวิตก ธรรมที่ชื่อวา ตักกะเพราะตรึก. บัณฑิตพึงทราบ
ความเปนไปแหงธรรมที่ชื่อวา ตักกะนั้น ดวยสามารถแหงการตรึกอยางนี้วา
ทานตรึกถึงอะไร ? ทานตรึกถึงหมอ ตรึกถึงเกวียน ตรึกถึงโยชน ตรึกถึง
ครึ่งโยชนหรือ นี้เปนบทแสดงสภาวะของการตรึก. ธรรมที่ชื่อวา วิตก
เพราะอํานาจแหงการตรึกพิเศษ คําวา วิตกนี้เปนชื่อของความตรึกที่มีกําลัง
มากกวา. ชือ่ วา สังกัปปะ เพราะการกําหนดอยางดี. เอกัคคจิต ชือ่ วา
อัปปนา เพราะแนบแนนในอารมณ. บทที่สองทรงเพิ่มขึ้นดวยอํานาจอุปสรรค
อีกอยางหนึ่ง อัปปนาที่มีกาํ ลังกวา ชือ่ วา พยัปปนา. ธรรมชาติที่ชื่อวา การ
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ยกจิตขึ้น เพราะยกจิต คือตั้งจิตไวในอารมณ. ธรรมที่ชื่อวา สัมมาสังกัปปะ
เพราะเปนสังกัปปะ (ความดําริ) ทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสริญถึงความ
เปนกุศล เพราะเปนความดําริตามความเปนจริง และเปนความดํารินําสัตว
ออกจากวัฏฏะ.
ในนิทเทสแหงวิจาร ธรรมที่ชื่อวา จาระ เพราะเที่ยวไปในอารมณ
บทนี้เปนบทแสดงสภาวะของจาระนั้น ทีช่ ื่อวา วิจาร เพราะเที่ยวไปพิเศษ
ชื่อวา อนุวจิ าร เพราะเที่ยวตามไป ชื่อวา อุปวิจาร เพราะเที่ยวไปใกล.
บทเหลานั้นทานเพิ่มมาดวยอํานาจอุปสรรค. ธรรมที่ชื่อวา ความสืบตอจิต
เพราะการตั้งจิตสืบตอไวในอารมณ ดุจการพาดลูกศรที่สายธนู. ธรรมทีช่ อื่ วา
การเขาไปเพง เพราะตั้งอยู ดุจการเพงอารมณ.
ในนิทเทสแหงปติ บทวา ปติ เปนบทแสดงสภาวะ ภาวะแหง
บุคคลผูปราโมทยแลว ชื่อวา ปาโมชชะ อาการแหงการบันเทิง ชื่อวา อาโมทนา
อาการที่รื่นเริง ชื่อวา ปโมทนา. การรวมกันแหงยาหรือน้ํามัน หรือน้ํารอน
และน้ําเย็นเขาดวยกัน ทานเรียกวา โมทนา ฉันใด แมปตินี้กฉ็ ันนั้น ชื่อวา
โมทนาเพราะรวมธรรมทัง้ หลายเขาดวยกัน แตพระผูมีพระภาคเจาทรงประดับ
คําโมทนาดวยอุปสรรคแลว ตรัสวา อาโมทนา และปโมทนา ธรรมที่ชื่อวา
หาสะ เพราะราเริง คําวา หาสะนี้เปนชื่อของอาการที่ราเริงยินดี. ธรรมที่ชอื่ วา
วิตตะ เพราะปลื้มใจ คําวา วิตตะนี้ เปนชื่อของทรัพย ก็ความปลื้มใจนี้ ชื่อวา
วิตติ เพราะเปนปจจัยใหเกิดโสมนัส เพราะคลายกับความปลื้มใจเหมือน
อยางวา คนมีทรัพยอาศัยทรัพยเกิดโสมนัส ฉันใด คนมีปต ิก็อาศัยปติเกิด
โสมนัสขึ้น ฉันนั้น ดังนั้นจึงเรียกปติวา วิตติ คําวา วิตตินี้ เปนชื่อของ
ปติดํารงอยูดวยความยินดี. ก็บุคคลผูมีปติตรัสเรียกวา อุทคฺคะ เพราะพุงขึ้น
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แหงกายและจิต คือพุงขึ้นสูงแหงกายและจิต. ภาวะแหงคนที่มีกายและใจสูงขึ้น
เรียกวา โอทัคคะ ความเปนผูมีใจเปนของตน ชือ่ วา อัตตมนา จริงอยู
ใจของบุคคลผูไมยินดี (โกรธ) ไมชื่อวา เปนใจของคน เพราะเปนเหตุเกิด
แหงทุกข. อนึ่ง บุคคลยินดีแลว ก็ชอื่ วา มีใจเปนของตน เพราะเปนเหตุ
ใหเกิดสุข. ดวยเหตุตามที่กลาวมานี้ ความเปนผูมีใจเปนของตน จึงชื่อวา
อัตตมนา คือมีใจเปนของตน. อธิบายวา ความที่บุคคลเปนผูมีใจเปนของตน
ก็เพราะความดีใจนั้นมิใชของใครอื่น เพราะความเปนผูมีใจเปนของตนเอง คือ
สภาพนั้น เปนของจิตนั่นเอง อนึ่ง เพราะความผูมีใจเปนของตนนั้น มิใชเปน
ธรรมอื่น คือมิใชเปนเจตสิกธรรม ฉะนั้น จึงตรัสวา ความเปนผูมีใจเปน
ของตน คือ จิต.
ในนิทเทสแหงจิตตัสเสกัคคตา ธรรมชาติที่ชื่อวา ฐิติ เพราะ
ตั้งมั่นในอารมณอันไมหวั่นไหว. สองบทขางหนาทานเพิ่มบทอุปสรรคเขามา.
อีกอยางหนึ่ง ทีช่ ื่อวา สัณฐิติ เพราะประมวลสัมปยุตตธรรมทั้งหลายมาตั้ง
ไวดวยอารมณ. ทีช่ ื่อวา อวัฏฐิติ เพราะหยั่งลงสูอารมณ คือเขาไปแลวตั้งอยู.
จริงอยู ธรรมทั้ง ๔ คือ ศรัทธา สติ สมาธิ ปญญา ยอมหยัง่ ลง คือยอม
ปรากฏในฝายกุศล. ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ ธรรมคือศรัทธา พระองคจึงตรัสวา
โอกัปปนา (การทําใจใหเชื่อมั่น ). ตรัสเรียกสติวา อปลาปนตา (ความเปน
ผูมีใจไมฟนเฟอน). ตรัสเรียกสมาธิวา อวัฏฐิติ (ความที่ใจตั้งมั่น). ตรัสเรียก
ปญญาวา ปริโยคาหนา (การสองดู).
สวนในฝายอกุศล ธรรม ๓ อยาง คือ ตัณหา ทิฏฐิ และอวิชชา
ยอมหยั่งลงสูอารมณ ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ ธรรมเหลานั้น พระองคจึงตรัสวา
เปนโอฆะ แตในฝายอกุศลนี้ เอกัคคตาแหงจิตไมเปนสภาพมีกําลัง เปรียบ
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เหมือนบุคคลเอาน้ํารดในที่มีฝุน สถานที่ก็เกลี้ยงฝุน ฝุนยอมระงับไปเวลา
เล็กนอย เมือ่ ฝุนแหง ฝุนก็ตั้งขึ้นเปนปกติอีก ฉะนั้น. แตในฝายกุศล
เอกัคคตาแหงจิตมีกําลังมาก เปรียบเหมือนบุคคลเอาหมอน้ําลาดนําลงในที่นั้น
คลุกเคลาดวยจอบกระทําการทุบขยํา ขัดสีไลทาใหปรากฏเหมือนในเงากระจก
แมจะกาวเลยไปรอยปก็เปนของวิจิตรเหมือนเวลาครูหนึ่ง ฉะนั้น.
ธรรมที่ชื่อวา อวิสาหาระ เพราะเปนปฏิปกษตอความฟุงซานที่เปนไป
ดวยอํานาจอุทธัจจะและวิจิกิจฉา. จิตที่ดําเนินไปดวยอํานาจแหงอุทธัจจะและ
วิจิกิจฉา ชื่อวา ยอมฟุงซาน แตความฟุงซานนี้เชนอยางนั้นไมมี เพราะเหตุนั้น
สภาพธรรมนั้นจึงชื่อวา อวิกเขปะ. จิตที่ชื่อวา ฟุงซานไปดวยอํานาจแหง
อุทธัจจะและวิจิกิจฉาเทานั้น คือ อุทธัจจะและวิจิกิจฉา ยอมนําไปทางนี้และ
ทางโนนได แตอวิกเขปะนี้เปนภาวะของใจที่ไมฟุงซานดวยอาการอยางนั้น
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ความเปนผูมีใจไมฟุงซาน (อวิสาหฎมานสตา).
คําวา สมณะ ไดแก สมถะ ๓ อยาง คือ จิตตสมถะ อธิกรณสมถะ
และสัพพสังขารสมถะ
บรรดาสมถะทั้ง ๓ นั้น เอกัคคตาแหงจิต (ความที่จิตแนวแน) ใน
สมาบัติ ๘ ชือ่ วา จิตตสมถะ จริงอยู เพราะอาศัยจิตตสมถะนั้น ความดิ้นรน
แหงจิต ความหวั่นไหวแหงจิตยอมสงบ คือ เขาไประงับไว เพราะฉะนั้น
สมถะนั้นจึงตรัสเรียกวา จิตตสมถะ. สมถะ ๗ อยางมีสัมมุขาวินัยเปนตน ชื่อวา
อธิกรณสมถะ เพราะอาศัยอธิกรณสมถะนั้น อธิกรณเหลานั้นยอมสงบ คือ
ยอมระงับไว เพราะฉะนั้น สมถะนั้น จึงตรัสเรียกวา อธิกรณสมถะ. อนึง่
เพราะสังขารทั้งหมด อาศัยพระนิพพานยอมเขาไปสงบระงับ ฉะนั้น พระนิพพานนั้น พระองคจึงตรัสเรียกวา สัพพสังขารสมถะ. ในอรรถะนี้ ทรง
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ประสงคเอาจิตตสมถะ จิตตสมถะนั้นชื่อวา สมาธินทรีย เพราะทําความเปน
ใหญกวาธรรมอื่นในลักษณะแหงสมาธิ. ที่ชื่อวา สมาธิพละ เพราะความ
ไมหวั่นไหวไปในเพราะอุทธัจจะ สมาธิตามความเปนจริง ชือ่ วา สัมมาสมาธิ
สมาธิฝายกุศล ชื่อวา นิยยานิกสมาธิ (สมาธิที่นําออก).
ในนิทเทสแหงสัทธินทรีย ธรรมที่ชื่อวา ศรัทธา เพราะการเชื่อ
พุทธคุณเปนตน. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ศรัทธา เพราะเชื่อ คือ ดําเนินไปสู
รัตนะมีพระพุทธรัตนะเปนตน. อาการแหงการเชื่อ ชื่อวา สัททหนา. ที่ชื่อวา
โอกัปปนา (นอมใจเชื่อ) เพราะหยั่งลงเหมือนการทําลายแลวแทรกเขาไปใน
พุทธคุณเปนตน. ทีช่ ื่อวา อภิปสาทะ (เลื่อมใสยิ่ง) เพราะเปนเหตุใหสัตว
ทั้งหลายเลื่อมใสอยางยิ่งในพุทธคุณเปนตน หรือวาตัวเองยอมเลื่อมใสยิ่ง.
บัดนี้ เพราะพระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงปรารภปริยายอื่นดวยบทสมาส (ความ
ยอ) แหงสัทธินทรียเปนอาทิ จึงทรงถือเอาบทวา อาทิ มาทําการจําแนกบท
ขอนี้เปนเรื่องธรรมดาในพระอภิธรรม ฉะนั้น พระองคจึงตรัสคําวา ศรัทธา
อีก. อีกอยางหนึ่ง อินทรียแหงหญิง ชื่อวา อิตถินทรีย ฉันใด สัทธินทรีย
นี้ฉันนั้นหามิได. ก็อินทรียนี้คือศรัทธาเทานั้น จึงชื่อวา สัทธินทรีย ดวยอาการ
อยางนี้ จึงตรัสศรัทธาอีก เพื่อจะใหรูถึงภาวะที่กระทําใหยิ่งกวามีอยู. ในทํานอง
เดียวกันนี้ พึงทราบการประกอบคําสําหรับบทวา อาทิ ในนิทเทสแหงบท
ทั้งปวงอีก. ธรรมชาติทชี่ ื่อวา สัทธินทรีย เพราะทําความเปนใหญในลักษณะ
แหงอธิโมกข (นอมใจเชื่อ) ทีช่ ื่อวาสัทธาพละ. เพราความไมหวั่นไหวใน
เพราะความไมมีศรัทธา.
ในนิทเทสแหงวิริยนิ ทรีย คําวา เจตสิโก นีท้ านกลาวเพื่อแสดง
ถึงความที่วิริยะเปนเจตสิกโดยนิยม. จริงอยู วิริยะนี้แมจะกลาวอยูวาเปนกายิกะ
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คือเปนไปทางกายเพราะเกิดขึ้นแกบุคคลผูเดินจงกรมเปนตน ในสูตรทั้งหลายมี
อาทิวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย วิริยะเปนไปทางกายก็เปนวิริยสัมโพชฌงค
วิริยะที่เปนไปทางใจก็เปนวิริยสัมโพชฌงค วิริยะนี้ยอมมาสูอุทเทสดวยประการ
ฉะนี้ แตไมเปนไปทางกายเหมือนกายวิญญาณ ก็เพื่อแสดงวาวิริยะนั้นเปนไป
ทางใจอยางเดียว จึงตรัสวา เจตสิโก (เปนเจตสิก). คําวา วิริยารมฺโภ
ไดแก การเริม่ กลาวคือความเพียร. ดวยบทวา วิริยารมฺโภ นี้ทา นปฏิเสธ
การเริ่มความเพียรที่เหลือนอกจากนี้. จริงอยู อารัมภศัพทนี้มาในอรรถะมิใชนอย
คือ กรรม อาบัติ กิริยา วิริยะ หิงสา (ความเบียดเบียน) วิโกปนะ
(การพราก).
จริงอยู กรรม มาในคําวา อารัมภะ ดังในประโยคนี้วา
ย กิจฺ ิ ทุกขฺ  สมฺโภติ สพฺพ อารมฺภปจฺจยา
อารมฺภาน นิโรเธน
นตฺถิ ทุกฺขสฺส สมฺภโว
ทุกขทั้งหมดอยางใดอยางหนึ่ง ยอม
เกิดเพราะกรรมเปนปจจัย เพราะกรรมดับ
โดยไมเหลือ ทุกขก็ยอมไมเกิดขึ้น.
อาบัติมาในคําวา อารัมภะ ในประโยคนี้วา ภิกษุยอมตองอาบัติและ
เปนผูมีวิปฏิสาร. กิริยามีการปกหลักบูชายัญมาในคําวา อารัมภะ ในประโยค
นี้วา มหายัญ มีกิริยาใหญ แตมหายัญเหลานั้น หามีผลใหญไม. วิรยิ ะมาใน
คําวา อารัมภะ ในประโยคนี้วา ทานทั้งหลายจงเพียร จงพยายาม จงขวนขวาย
ในพระพุทธศาสนา. ความเบียดเบียนมาในคําวา อารัมภะ ในประโยคนี้วา
ชนทั้งหลายเบียดเบียนสัตวอุทิศพระสมณโคดม. การพรากมีการตัดและการหัก
เปนตนมาในอารัมภะ ในประโยคนี้วา พระสมณโคดมเวนขาดจากการพราก
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พีชคามและภูตคาม. แตในนิทเทสนี้ทานประสงคเอาวิริยะเทานั้น เพราะเหตุนั้น
จึงตรัสวา วิริยารัมโภ อธิบายวา อารัมภะคือความเพียร. จริงอยู วิริยะ
ตรัสเรียกวา อารัมภะดวยอํานาจแหงความริเริ่ม คําวา อารมฺโภ นี้เปนบท
แสดงสภาวะของวิริยะ สภาวะที่ชื่อวา นิกกมะ ดวยอํานาจการออกไปจากการ
เกียจคราน. ที่ชื่อวา ปรักกมะ ดวยอํานาจการกาวไปสูประโยชนอยางยิ่ง
ขางหนา. ทีช่ ื่อวา อุยยามะ ดวยอํานาจความพยายามเขาถึง. ที่ชื่อวา วายามะ
ดวยอํานาจความพากเพียร. ที่ชื่อวา อุตสาหะ ดวยอํานาจแหงความอดทน.
ที่ชื่อวา อุสโสฬหี ดวยอํานาจแหงความอุตสาหะยิ่ง. ทีช่ ื่อวา ถามะ ดวย
อรรถะวามั่นคง ที่ชื่อวา ธีติ เพราะทรงไวซึ่งการสืบตอกุศล ดวยสามารถ
แหงการทรงไวซึ่งจิตและเจตสิกทั้งหลาย หรือการเปนไปโดยไมขาดสาย.
อีกนัยหนึ่ง ก็สภาวะนั้นชื่อวา นิกกมะ เพราะบรรเทากามทั้งหลาย
ชื่อวา ปรักกมะ เพราะตัดเครื่องผูกพัน ชื่อวา อุยยามะ เพราะการถอน
โอฆะ ชื่อวา วายามะ ดวยอรรถะวาการถึงฝง ชื่อวา อุตสาหะ ดวย
อรรถะวาเปนหัวหนา ชื่อวา อุสโสฬหี ดวยอรรถวาเปนหัวหนาใหญ
ชื่อวา ถามะ เพราะอรรถวาถอดลิ่มสลัก ชื่อวา ธีติ เพราะการทําไดตาม
ตองการ.
วิริยะนั้นก็คือ ความบากบั่นไมยอทอดวยสามารถแหงการไมยอหยอน
ในปวัตติกาลอยางนี้วา. . .จะเหลืออยูแตหนังเอ็นกระดูกก็ตามดังนี้ อธิบายวา
ความบากบั่นมั่นคง ความบากบั่นเด็ดเดี่ยว. ก็เพราะวิริยะนี้ไมทอดทิ้งฉันทะ
ไมทอดทิ้งธุระ ไมใหความเกียจครานไดโอกาส ไมสละ นําความพอใจไม
ทอถอยในฐานะเปนเครื่องสรางกุศลกรรม ฉะนั้น จึงตรัสวา วิริยะไมทอดทิ้ง
ฉันทะ ไมทอดทิ้งธุระ.
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เหมือนอยางวา ในสถานที่มีโคลนตมตามธรรมชาติ เจาของโค
กลาววา พวกเธอจงเอาโคตัวที่นําธุระไปไดมา โคนั้นแมจะคุกเขายันที่พื้นดิน
ก็สูนําไปไมยอมใหแอกตกที่พื้นดิน ฉันใด วิริยะก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไม
ทอดทิ้ง ยอมประคองธุระไปในฐานะเปนเครื่องสรางกุศลกรรม ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา วิริยะเปนธรรมประคับประคองธุระอยางดี ( ธุรสมฺปคฺคาโห ) ธรรมที่ชื่อวา วิริยินทรีย เพราะครองความเปนใหญในลักษณะ
แหงการประคับประคอง. ทีช่ ื่อวา วิรยิ พละ เพราะไมหวั่นไหวในเพราะความ
เกียจคราน. ชื่อวา สัมมาวายามะ เพราะความพยายามในกุศลอันนําออกจาก
สังสารวัฏตามความเปนจริง.
ในนิทเทสแหงสตินทรีย ธรรมที่ชื่อวา สติ ดวยสามารถแหงการ
ระลึก. การระลึกนี้เปนบทแสดงสภาวะของสติ. ชื่อวา อนุสสติ ดวยสามารถ
การตามระลึกเพราะการระลึกบอย ๆ. ชื่อวา ปฏิสสติ ดวยอํานาจการระลึก
เฉพาะโดยการระลึกดุจไปขางหนา. อีกอยางหนึ่ง คําที่กลาวแลวนี้เปนเพียง
เพิ่มเติมดวยอุปสรรค. อาการที่ระลึก ชื่อวา สรณตา ก็เพราะคําวา สรณตา
เปนชื่อแหงการระลึกทั้ง ๓ ฉะนั้น เพื่อที่จะปฏิเสธคําที่เปนชื่อทั้ง ๓ นั้น จึง
กระทําสตศัพท (คือตรัสถึงสติ) อีก. ในที่นี้มอี ธิบายวา ภาวะที่ระลึกคือสติ.
สติ ชื่อวา ธารณตา เพราะทรงจําสิ่งที่ไดฟงและไดเรียนมา. ภาวะที่ไม
เลอะเลือน ชื่อวา อปลาปนตา ดวยอรรถวาหยั่งลงคือการไหลเขาไปในอารมณ
เปรียบเหมือนกระโหลกน้ําเตาเปนตน ลอยอยูบ นน้ําไมจมน้ํา ฉันใด สติก็
ฉันนั้น ตัง้ อยูในอารมณไมจมลง เพราะสติยอมไปตามอารมณ ฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา อภิลาปนตา (ความไมเลอะเลือน). สติ ชือ่ วา
อสัมมุสนตา (ความไมหลงลืม) เพราะความไมหลงลืมในการงานที่ทําและคําพูด
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ที่ลวงมานานได. สติ ชื่อวา อินทรีย เพราะครองความเปนใหญในลักษณะ
แหงการอุปการะ อินทรีย คือ สติ เรียกวา สตินทรีย. สตินั่นเองเปนอินทรีย
เรียกวา สตินทรีย. สติ ชื่อวา สติพละ เพราะไมหวั่นไหวในเพราะความ
ประมาท. สติชื่อวา สัมมาสติ เพราะเปนสติตามความเปนจริง เปนสตินําออก
เปนสติในกุศล.
ในนิทเทสแทงปญญินทรีย ธรรมที่ชื่อวา ปญญา เพราะอรรถวา
การประกาศใหรู คือ กระทําเนื้อความนั้น ๆ ใหแจมแจง. อีกอยางหนึ่ง
ชื่อวา ปญญา เพราะยอมรูธรรมทั้งหลายโดยประการตาง ๆ มีความไมเที่ยง
เปนตนนั้น ๆ. คํานี้เปนบทแสดงสภาวะของปญญานั้น. อาการที่รูทั่ว ชือ่ วา
ปชานนา. ปญญา ชื่อวา วิจัย เพราะคนหาธรรมมีความไมเที่ยงเปนตน
คําวา ปวิจยั นี้ทานเพิ่มอุปสรรคเขามา. ปญญา ชื่อวา ธรรมวิจัย
เพราะคนหาธรรม คือ สัจจะ ๔ ธรรมที่ชื่อวา สัลลักขณาดวยอํานาจการ
กําหนดอนิจจลักษณะเปนตนได. สัลลักขณานั่นแหละ ตรัสเรียกวา อุปลักขณา
ปจจุปลักขณา โดยความตางกันแหงอุปสรรค. ความเปนแหงบัณฑิต ชื่อวา
ปณฑิจจะ ความเปนแหงบุคคลผูฉลาด ชื่อวา โกสัลละ. ความเปนแหงธรรม
ที่ละเอียด ชือ่ วา เนปุญญะ ความเปนแหงการทําใหแจงซึ่งความไมเที่ยงเปนตน
ชื่อวา เวภัพยา ปญญาที่ชื่อวา จินตา ดวยสามารถแหงการคิดความไมเที่ยง
เปนตน. อีกอยางหนึ่ง ที่ชื่อวา จินตา เพราะเกิดขึ้นแกผูใดยอมยังบุคคล
นั้นใหคิดอนิจจลักษณะเปนตน. ทีช่ ื่อวา อุปปริกขา เพราะใครครวญ
อนิจจลักษณะเปนตน. คําวา ภูริ เปนชื่อของแผนดิน. จริงอยูปญญานี้
เรียกวา ภูรี ดุจแผนดิน เพราะอรรถวาตั้งมั่นและกวางขวาง เพราะเหตุนั้น
จึงตรัสเรียกแผนดินวา ภูริ. บุคคลชื่อวา มีปญญาดังแผนดิน เพราะ
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ประกอบดวยปญญาอันกวางขวางไพบูลเสมอดวยแผนดินนั้น. อีกอยางหนึ่ง
คําวา ภูริ นี้เปนชื่อของปญญา. ปญญาชื่อวา ภูริ เพราะยอมยินดีในอรรถะที่
เปนจริง. ปญญาที่ชื่อวา เมธา เพราะทําลายเบียดเบียนกิเลสเหมือนสายฟา
ผาภูเขาหิน. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา เมธา เพราะเรียนและทรงจําไดเร็วพลัน.
ที่ชื่อวา ปริณายิกา เพราะเกิดแกผูใด ยอมนําผูนั้นไปในการปฏิบัติประโยชน
เกื้อกูล และในการแทงตลอดลักษณะตามความเปนจริงในสัมปยุตธรรม.
ปญญาที่ชื่อวา วิปสสนา เพราะยอมเห็นแจงธรรมทั้งหลายดวยสามารถแหง
อนิจจลักษณะเปนตน. ทีช่ ื่อวา สัมปชัญญะ เพราะยอมรูนิจจลักษณะ
เปนตนโดยประการตาง ๆ โดยชอบ. ที่ชื่อวา ปโตทะ (ปฏัก) เพราะแทงจิต
ที่คดโกงวิ่งไปผิดทางใหขึ้นสูทาง เหมือนปฏักแทงมาสินธพที่วิ่งไปผิดทางให
ไปถูกทาง. ปฏักคือปญญานั่นแหละชื่อวา ปญญา คือ ปฏัก. ทีช่ ื่อวา
อินทรีย เพราะครองความเปนใหญในลักษณะแหงการเห็น. อินทรีย คือ
ปญญา เรียกวา ปญญินทรีย. ปญญานัน่ เองเปนอินทรียก็ชื่อวา ปญญินทรีย.
ที่ชื่อวา ปญญาพละ เพราะไมหวั่นไหวในเพราะอวิชชา. ศาสตราคือปญญา
นั่นแหละชื่อวา ปญญาสัตถะ เพราะอรรถวาตัดกิเลส. ปราสาท คือ ปญญานั่น
แหละชื่อวา ปญญาปาสาทะ เพราะอรรถวาสูงยิ่ง. แสงสวางคือปญญาเทียว
ชื่อวา ปญญาอาโลกะ เพราะอรรถวาการสองแสง. โอภาสคือปญญาเทียว
ชื่อวา ปญญาโอภาสะ เพราะอรรถวาสวาง. ประทีปคือปญญาชื่อวา ปญญาปชโชตะ เพราะอรรถวาโชติชวง. จริงอยู บุคคลผูมีปญญานั่งแลวโดย
บัลลังกเดียว หมื่นโลกธาตุก็แสงสวางเปนอันเดียวกัน มีโอภาสเปนอันเดียวกัน
มีการโชติชวงเปนอันเดียวกัน ดวยเหตุนั้นพระองคจึงตรัสพระดํารัสนั้นไวแลว.
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ก็บทปญญาทั้ง ๓ เหลานี้ แมบทเดียวก็สําเร็จเนื้อความได. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระสูตรทั้งหลาย ( ในอังคุตตรนิกายจตุกนิบาต ) ตาม
อัธยาศัยของสัตวทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แสงสวางเหลานั้นมี ๔ อยาง
แสงสวาง ๔ อยางเปนไฉน ? คือแสงสวางแหงดวงจันทร แสงสวางแหง
ดวงอาทิตย แสงสวางแหงไฟ แสงสวางแหงปญญา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
แสงสวาง ๔ เหลานี้แล ภิกษุทั้งหลาย บรรดาแสงสวาง ๔ เหลานี้ แสงสวาง
แหงปญญาเปนเลิศ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย โอภาส ๔ เหลานี้ ฯลฯ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ความโชติชวง เหลานั้นก็ฉันนั้น. แมในนิทเทสนี้พระองคก็ทรงทํา
เทศนาโดยสมควรแกพระสูตรนั้นเหมือนกัน. เพราะวา เนื้อความเมื่อทรง
จําแนกโดยอาการมิใชนอย ยอมชื่อวาเปนการจําแนกดีแลว. สัตวทั้งหลาย
พวกหนึ่งยอมตรัสรูไดโดยประการอยางหนึ่ง และพวกอื่นก็ตรัสรูไดโดย
ประการอื่น. ก็รัตนะ คือ ปญญา เรียกวาปญญารัตนะ ดวยอรรถวากระทํา
ความยินดี ดวยอรรถวาใหความยินดี ดวยอรรถวาใหเกิดความยินดี ดวย
อรรถวาปลื้มใจ ดวยอรรถวาปรากฏไดโดยยาก ดวยอรรถวาชั่ง (เปรียบ)
ไมได ดวยอรรถวาเปนเครื่องใชของสัตวผูไมต่ําทราม. ที่ชื่อวา อโมหะ
เพราะเปนเหตุใหสัตวทั้งหลายไมลุมหลง หรือวา ตัวปญญาเองยอมไมหลงใน
อารมณ หรือวา สิ่งนี้นั้นเปนเพียงไมหลงใหลไปเทานั้น. บทแหงธรรมวิจยะมี
เนื้อความตามที่กลาวแลวนั่นแหละ ถามวา เพราะเหตุไร จึงตรัสธรรมวิจยะ
นี้อีก. ตอบวา เพื่อแสดงความที่อโมหะเปนปฏิปกษตอโมหะ เพราะฉะนั้น
จึงแสดงธรรมวิจยะนี้. อโมหะนั้นมิใชเปนธรรม นอกจากโมหะอยางเดียว
ที่แทเปนปฏิปกษตอโมหะดวย ชื่อวา อโมหะ กลาวคือธรรมวิจยะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาในที่นี้. ทิฏฐิที่เปนจริง เปนเครื่องนํา
ออกจากภพ และเปนกุศล ชื่อวา สัมมาทิฏฐิ.
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ในนิทเทสแหงชีวิตินทรีย พระบาลีวา โย เตส อรูปน ธมฺมาน
อายุ ความวา สภาวธรรมที่ชื่อวา อายุ เพราะอรรถวาเปนเครื่องตอสัมปยุตตธรรมที่เปนอรูปเหลานั้น. จริงอยู เมื่ออายุนั้นมีอยู อรูปธรรมทั้งหลายยอมมี
ตอไป ดําเนินไป เปนไปทั่ว เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา อายุ. บทวา อายุ นี้
เปนบทแสดงสภาวะของอายุน้นั ก็เพราะเมื่ออายุยังมีอยูเทานั้น อรูปธรรม
เหลานั้นจึงดํารงอยู ยอมนําไป ยอมใหนําไป ยอมเคลื่อนไหว ยอมเปนไป
ยอมรักษา ฉะนั้น จึงตรัสคําเปนตน วา ฐิติ. สวนความหมายถอยคําในบทนี้
ดังนี้
ที่ชื่อวา ฐิติ เพราะเปนเหตุใหตั้งอยู. ที่ชื่อวา ยปนา เพราะนําไป
ชื่อวา ยาปนา ก็เหมือนกัน แตพระองคทรงทําบทกอนใหสิ้นดวยอํานาจแหง
สัตวผูตรัสรูดวยอาการอยางนั้น. ทีช่ อื่ วา อิริยนา เพราะเปนเหตุใหเคลื่อน
ไป. ทีช่ ื่อวา วัตตนา เพราะเปนเหตุใหเปนไป. ทีช่ ื่อวา ปาลนา เพราะ
รักษาไว ที่ชอื่ วา ชีวิต เพราะเปนเหตุใหสัตวเปนอยู. ทีช่ ื่อวา ชีวิตินทรีย
เพราะครองความเปนใหญในลักษณะแหงอนุบาล.
ในนิเทสแหงหิริพละ พระบาลีวา ย ตสฺมึ สมเย ความวา
ในสมัยนั้น. . . ดวยธรรมใด. อีกอยางหนึ่ง ทานทําใหเปนลิงควิปลาสแลวพึง
ทราบเนื้อความวา ในสมัยนั้น ธรรมใดดังนี้ ก็ได. บทวา หิรยิ ิตพฺเพน
เปนตติยาวิภัตติ ใชในอรรถทุติยาวิภัตติ อธิบายวา ยอมละอายคือรังเกียจ
ธรรมมีกายทุจริตเปนตน อันควรแกการละอาย. บทวา ปาปกาน ไดแก
ลามก. บทวา อกุสลาน ธมฺมาน ไดแก ธรรมที่เกิดแตความไมฉลาด.
แมคําวา สมาปตฺติยา นี้ก็เปนตติยาวิภัตติใชในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ.
อธิบายวา ยอมละอายคือยอมรังเกียจซึ่งการถึงพรอม การไดเฉพาะ และการ
พรั่งพรอมแหง (อกุศล) ธรรมเหลานั้น.
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ในนิเทสแทงโอตตัปปะ บทวา โอตฺตปปตพฺพยุตฺตเกน เปน
ตติยาวิภัตติ ใชในอรรถแหงเหตุ อธิบายวา ยอมหวั่นเกรง คือ ยอมกลัวทุจริต
มีกายทุจริตเปนตน ซึ่งควรแกความเกรงกลัวอันเปนเหตุแหงความควรเกรง
กลัว และการเขาถึงมีประการตามที่กลาวแลวอันเปนเหตุแหงความเกรงกลัว.
ในนิเทสแหงอโลภะ ธรรมทีช่ ื่อวา อโลภะ เพราะความไมละโมบ
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อโลภะ เพราะยอมไมโลภ. บทวา อโลภะ นี้เปน
บทแสดงสภาวะของความไมโลภนั้น. อาการที่ไมโลภ ชื่อวา อลุพภนา
(กิริยาที่ไมโลภ) บุคคลผูพรั่งพรอมดวยโลภะ ชื่อวา ผูละโมบ. บุคคล
ผูไมละโมบ ชื่อวา อลุพภิตะ (ผูไมละโมบ). ภาวะแหงบุคคลผูไมละโมบ
ชื่อวา ภาวะแหงความไมละโมบ. สภาวะที่ชื่อวา อสาราคะ (ความไม
กําหนัด) เพราะไมกําหนัดโดยเปนปฏิปกษตอความกําหนัด. อาการที่ไม
กําหนัด ชื่อวา อสารัชชนา (กิริยาทีไ่ มกําหนัด ). ภาวะแหงผูไมกําหนัด
แลวชื่อวา อสารัชชิตัตตะ (ความเปนผูไมกําหนัด ). สภาวะที่ชื่อวา
อนภิชฌา เพราะยอมไมเพงเล็ง. บทวา อโลโภ กุสลมูล ไดแก กุศลมูล
คืออโลภะ จริงอยู อโลภะ ชื่อวา กุศลมูล เพราะอรรถวาเปนมูลคือเปน
ปจจัยแกกุศลธรรมทั้งหลายบาง ชื่อวา กุศลมูล เพราะกุศลนั้นดวยเปนมูล
ดวย ดวยอรรถวาเปนปจจัย ดังนี้บาง.
ในนิเทสแหงอโทสะ สภาวะที่ชื่อวา อโทสะ เพราะไมประทุษราย.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อโทสะ เพราะยอมไมประทุษรายบาง. บทวา อโทสะ
นี้เปนบทแสดงสภาวะของอโทสะนั้น. อาการที่ไมประทุษราย ชื่อวา อทุสสนา
(กิริยาที่ไมประทุษราย) ภาวะแหงบุคคลผูไมประทุษรายแลว ชื่อวา
อทุสสิตัตตะ (ความไมประทุษราย) สภาวะชื่อวา อัพยาบาท เพราะ
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ไมพยาบาทโดยเปนปฏิปกษตอความพยาบาท. สภาวะที่ชื่อวา อัพยาปชฌะ
(ความไมเบียดเบียน) เพราะไมเบียดเบียนโดยเปนปฏิปกษตอความทุกข
อันเกิดแตความโกรธ. กุศลมูล คือ อโทสะ ชื่อวา อโทสะ เปนรากเหงา
ของกุศล กุศลมูลนั้นมีเนื้อความตามกลาวแลวนั่นแหละ.
ในนิทเทสแหงกายปสสัทธิเปนตน ขันธ ๓ (เวทนา สัญญา
สังขารขันธ) พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาในคําวา กาย นี้ เพราะฉะนั้น
จึงตรัสวา เวทนากฺขนฺธสฺส เปนตน. สภาวะที่ชื่อวา ปสสัทธิ เพราะ
เปนเหตุใหธรรมเหลานั้นสงบ คือ ปราศจากความกระวนกระวายถึงความ
ปลอดโปรง. บทที่ ๒ (ปฏิปฺปสฺสทฺธิ) ทรงเพิ่มอุปสรรค อาการที่สงบ
ชื่อวา ปสสัมภนา (กิริยาที่สงบ). บทที่ ๒ (ปฏิปปสสัมภนา) ก็ทรง
เพิ่มอุปสรรค. ภาวะแหงขันธ ๓ ทีส่ งบเพราะพรั่งพรอมดวยปสสัทธิ ชือ่ วา
ปฏิปสสัมภิตัตตะ (ความเปนผูสงบระงับ). ความสงบระงับแหงความ
กระวนกระวายของกิเลส ของขันธ ๓ ทานกลาวไวแมดวยบททั้งหมด. ความ
สงบระงับความกระวนกระวายของวิญญาณขันธ ทานกลาวไวดวยนัยที่ ๒.
อาการแหงภาวะที่เบา ชื่อวา ลหุตา. คําวา ลหุปริณามตา ความวา
ธรรมเหลานั้น ชื่อวา ลหุปริณามะ (การเปลี่ยนไปเร็ว) เพราะธรรมเหลานั้น
เปลี่ยนไปเร็ว. ภาวะแหงลหุปริณามธรรมเหลานั้น ชื่อวา ลหุปริณามตา.
อธิบายวา สามารถเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน. คําวา อทันธนตา เปนคํา
ปฏิเสธความหนัก คือ ไมใชภาระหนัก. คําวา อวิตฺถนตา ไดแก ความไมกระดาง เพราะความไมมีภาระหนัก คือ กิเลสมีถีนะและมานะเปนตน.
อีกอยางหนึ่ง ความไมกระดางแหงภาระหนักแหงกิเลสมีถีนะและมานะเปนตน
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ชื่อวา อวิตฺถนตา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสอาการคือความเบาแหงขันธทั้ง ๓
เหลานั้นโดยนัยแรก ตรัสอาการ คือ ความเบาแหงวิญญาณขันธโดยนัยที่ ๒.
ความออน ชื่อวา มุทุตา คําวา มทฺทวตา ความวา ความสนิธ
ความเกลี้ยงเกลา ตรัสเรียกวา มัททวะ ความเปนมัททวะนั้น ชือ่ วา มัททวตา.
ภาวะที่ไมกักขฬะ ชื่อวา อกักขฬตา. ภาวะที่ไมกระดาง ชื่อวา อกถินตา.
แมในนิทเทสนี้ พระผูมพี ระภาคเจาก็ตรัสวา อาการ คือ ความออนแหงขันธ ๓
ไวโดยนัยแรก และของวิญญาณขันธโดยนัยหลัง.
ความสําเร็จแหงกายงาน ชื่อวา กัมมัญญตา ความควรแกการงาน
คือ ความควรแกการประกอบในการทํากุศล. สองบทที่เหลือทานเพิ่มมาดวย
อํานาจพยัญชนะโดยแท. จริงอยู แมโดยบททั้ง ๒ พระองคก็ตรัสอาการ คือ
ความควรแกการงานของขันธทั้ง ๓ โดยนัยแรก และตรัสอาการ คือ ความควร
แกการงานแหงวิญญาณขันธโดยนัยหลัง.
ภาวะแหงความคลองแคลว ชือ่ วา ปคุณตา คือ ความไมชักชา
ความไมปวยไข. บทที่เหลือเปนบทที่เพิ่มมาดวยอํานาจพยัญชนะ. แมในนิทเทส
นี้ ก็ตรัสความคลองแคลวไมเปนไขนั่นแหละแหงขันธ ๓ โดยนัยแรก ตรัส
ความคลองแคลวไมปวยไขแหงวิญญาณขันธโดยนัยหลัง.
ภาวะแหงความซื่อตรง ชื่อวา อุชุตา คือ ความเปนไปโดยอาการ
อันตรง. ภาวะแหงขันธ ๓ อันตรงและวิญญาณขันธอันตรง เรียกวา อุชุกตา.
ความปฏิเสธแหงความคดเหมือนมูตรโค ชื่อวา อชิมหตา (ความคลองแคลว).
บทวา อวงฺกตา ไดแก ปฏิเสธความโคงเหมือนวงจันทร. บทวา อกุฏิลตา
ไดแก ปฏิเสธความคดเหมือนปลายงอนไถ. จริงอยู. บุคคลใดทําบาปแลวกลาว
วาเราไมไดกระทํา บุคคลนั้น ชื่อวา เปนผูคดเหมือนมูตรโค (เยี่ยวโค)
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เพราะความไปวกวน ผูใดกําลังทําบาปแลวพูดวา เราไมกลัวบาปผูนั้น ชื่อวา
คด เหมือนวงจันทร เพราะความคดมาก ผูใดกําลังทําบาป แตกลาววา
ใครไมกลัวบาปเลา ผูนั้นชื่อวา คด เหมือนงอนไถ เพราะไมคดมาก.
อีกอยางหนึ่ง กรรมทวาร ๓ ของบุคคลใดไมบริสุทธิ์ บุคคลนั้นชื่อ
เปนผูคดเหมือนน้ํามูตรโค. กรรมทวาร ๒ แมอยางใดอยางหนึ่งมีอยูแก
บุคคลใดไมบริสุทธิ์ บุคคลนั้น ชื่อวา เปนผูคดเหมือนวงจันทร. กรรมทวาร
หนึ่งอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลใดไมบริสุทธิ์ บุคคลนั้น ชื่อวา เปนผูคด
เหมือนปลายงอนไถ.
สวนอาจารยผูเรียนทีฆนิกาย กลาววา ภิกษุบางรูปในวัยทั้งหมดยอม
ประพฤติอเนสนา ๒๑ และอโคจร ๖ ภิกษุนี้ชื่อวา คดเหมือนน้ํามูตรโค.
บางองคในปฐมวัยยอมบําเพ็ญจตุปาริสุทธิศีล เปนผูละอาย รังเกียจความชั่ว
ใครการศึกษา ในมัชฌิมวัยและปจฉิมวัยเปนเชนภิกษุองคกอน ภิกษุนี้ ชือ่ วา
เปนผูคดเหมือนวงจันทร. บางองคในปฐมวัยก็ดี มัชฌิมวัยก็ดี ยอมบําเพ็ญ
จตุปาริสุทธิศีล มีความละอาย มีความรังเกียจบาป ใครการศึกษา แตใน
ปจฉิมวัยเปนเชนภิกษุองคกอน ภิกษุนี้ ชื่อวา คดเหมือนปลายงอนไถ.
ภาวะของบุคคลผูคดอยางนี้ดวยอํานาจกิเลสนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา
ชิมหตา (ความคด) อวงฺกตา (ความโคง) อกุฏลิ ตา (ความงอ) พระผูมีพระภาคเจาตรัสความไมคดเปนตน โดยปฏิเสธความคดเปนตนเหลานั้น
แลวทรงแสดงโดยเปนขันธาธิษฐาน จริงอยู ความไมคดเปนตนนี้ ยอมมีแก
ขันธทั้งหลาย หามีแกบคุ คลไม ดวยบทเหลานั้น แมทั้งหมดอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสอาการ คือ ความตรงโดยนัยแรก ตรัสอาการ คือ ความตรง
แหงวิญญาณขันธโดยนัยหลัง เพราะฉะนั้น พึงทราบวา พระองคทรงตรัส
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อาการ คือ ความตรงแหงอรูปธรรมทัง้ หลาย เพราะความไมมีกิเลส. บัดนี้
นิทเทสเปนอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวโดยสังเขปแหงธรรม ชื่อวา เยวาปนกะ นั่นแหละ ที่แสดงไวในธัมมุทเทสวาระ โดยอัปปนาวาระที่ตรัสวา
เย วา ปน นั้นดังนี้.
จบกถาวาดวยนิทเทสวาร
ดวยคํามีประมาณเทานี้ เปนอันวาจบวาระวาดวยการกําหนดธรรม
ประดับดวยปริจเฉท ๘ ปริจเฉท คือ ในอุทเทสวาร ๔ ปริจเฉทมี ปุจฉา ๑
สมยนิทเทส ๑ ธัมมุทเทส ๑ อัปปนา ๑ และในนิทเทสวาร ๔ ปริจเฉทมี
ปุจฉา ๑ สมยนิทเทส ๑ ธัมมุทเทส ๑ อัปปนา ๑ ดังนี้แล.
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โกฏฐาสวาร
[๗๓] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘
ฌานมีองค ๕ มรรคมีองค ๕ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ เวทนา ๑ สัญญา ๑
เจตนา ๑ จิต ๑ เวทนาขันธ ๑ สัญญาขันธ ๑ สังขารขันธ ๑ วิญญาณขันธ ๑
มนายตนะ ๑ มนินทรีย ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑ ธรรมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ
มีในสมัยนั้น หรือวา นามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๗๔] ขันธ ๔ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ
เวทนาขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณทีสบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา เวทนาขันธ มีในสมัยนั้น
สัญญาขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การจํา กิริยาที่จํา ความจํา ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัญญาขันธ
มีในสมัยนั้น
สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปติ เอกัคคตา สัทธินทรีย วิรยิ ินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ
ปญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา
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อัพยาปาทะ สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ กายลหุตา
จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตตปาคุญญตา กายชุกตา จิตตุชุกตา สติ สัมปชัญญญะ สมถะ
วิปสสนา ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยู
ในสมัยนั้น เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ นีช้ ื่อวา สังขารขันธ
มีในสมัยนั้น
วิญญาณขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ
วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิญญาณขันธ มีในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ขันธ ๔ มีในสมัยนั้น.
[๗๕] อายตนะ ๒ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
มนายตนะ ธรรมายตนะ
มนายตนะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ
วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา มนายตนะ
มีในสมัยนั้น
ธรรมายตนะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้ชื่อวา ธรรมายตนะ มีใน
สมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา อายตนะ ๒ มีในสมัยนั้น.
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[๗๖] ธาตุ ๒ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
มโนวิญญาณธาตุ ธรรมธาตุ
มโนวิญญาณธาตุ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย
วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนัน้ อันใด นีช้ ื่อวา
มโนวิญญาณธาตุ มีในสมัยนั้น.
ธรรมธาตุ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นีช้ ื่อวา ธรรมธาตุ มีใน
สมัยนั้น สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธาตุ ๒ มีในสมัยนั้น.
[๗๗] อาหาร ๓ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร.
ผัสสาหาร มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความถูกตอง อาการที่ถูกตอง กิริยาที่ถูตอง ภาวะที่ถูกตอง ใน
สมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา ผัสสาหาร มีในสมัยนั้น.
มโนสัญเจตนาหาร มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
การคิด กิริยาที่คิด ความคิด สมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา มโนสัญเจตนาหาร มีในสมัยนั้น.
วิญญาณาหาร มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ
วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา
วิญญาณาหาร มีในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา อาหาร ๓ มีในสมัยนั้น.
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[๗๘] อินทรีย ๘ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย
มนินทรีย โสมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย.
สัทธินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ ความปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง ศรัทธา
อินทรีย คือศรัทธา สัทธาพละ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัทธินทรีย
มีในสมัยนั้น.
วิริยินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความ
ตั้งหนา ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความ
หมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้ง
ธุระ ความประคับประคองธุระ. วิริยะ อินทรียคือวิริยะ วิริยพละ
สัมมาวายามะ ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา วิริยินทรีย มีในสมัยนั้น.
สตินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิรยิ าที่ระลึก ความทรงจํา
ความไมเลื่อนลอย ความไมลืม สติ อินทรียคือสติ สติพละ สัมมาสติ ใน
สมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา สตินทรีย มีในสมัยนั้น.
สมาธินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความ
ไมสายไปแหงจิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ
อินทรียคือสมาธิ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา
สมาธินทรีย มีในสมัยนัน้ .
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ปญญินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รชู ดั ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม
ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู
ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความ
เห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา อินทรียคือปญญา ปญญาพละ
ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง
ความวิจัยธรรมสัมมาทิฏฐิ ในสมัยนัน้ อันใด นีช้ ื่อวา ปญญินทรีย มีใน
สมัยนั้น.
มนินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ อินทรียคือ
มโนวิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด
นี้ชื่อวา มนินทรีย มีในสมัยนั้น.
โสมนัสสินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา โสมนัสสินทรีย มีในสมัยนั้น.
ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่
สืบเนื่องกันอยู ความประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลี้ยงอยู ชีวิต อินทรีย
คือชีวิตของนามธรรมนั้น ๆ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา ชีวติ ินทรีย มีใน
สมัยนั้น.
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สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา อินทรีย ๘ มีในสมัยนั้น.
[๗๙] ฌานมีองค ๕ มีโนสมัยนั้น เปนไฉน ?
วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา.
วิตก มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความที่จิตแนบอยูในอารมณ
ความที่จิตแนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตขึ้นสูอารมณ สัมมาสังกัปปะ
ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา วิตก มีในสมัยนั้น.
วิจาร มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณา
ความที่จิตสืบตออารมณ ความที่จิตเพงอารมณ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
วิจาร มีในสมัยนั้น.
ปติ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความอิ่มใจ ความปราโมทย ความยินดียิ่ง ความบันเทิง ความราเริง
ความรื่นเริง ความปลื้มใจ ความตื่นเตน ความที่จิตชื่นชมยินดี ในสมัยนั้น
อันใด นีช้ ื่อวา ปติ มีในสมัยนั้น.
สุข มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา สุข มีในสมัยนั้น.
เอกัคคตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความ
ไมสายไปแหงจิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ
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สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เอกัคคตา
มีในสมัยนั้น.
สภาวธรรมนี้ชื่อวา ฌานมีองค ๕ มีในสมัยนั้น.
[๘๐] มรรคมีองค ๕ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
สัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม
ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู
ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความ
เห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ
ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง
ความวิจัยธรรม ความเห็นชอบ ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา สัมมาทิฏฐิ
มีในสมัยนั้น.
สัมมาสังกัปปะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความที่จิตแนบอยูในอารมณ
ความที่จิตแนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตขึ้นสูอารมณ ความดําริชอบ
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัมมาสังกัปปะ มีในสมัยนั้น.
สัมมาวายามะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความ
ตั้งหนา ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง
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ความหมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไม
ทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิริยินทรีย วิรยิ พละ ความ
พยายามชอบ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชอื่ วา สัมมาวายามะ มีในสมัยนั้น.
สัมมาสติ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
สติ ความความระลึก ความหวนระลึก สติ กิรยิ าที่ระลึก ความทรงจํา
ความไมเลื่อนลอย ความไมลืม สติ สตินทรีย สติพละ ความระลึกชอบ
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัมมาสติ ในสมัยนั้น.
สัมมาสมาธิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความ
ไมสายไปแหงจิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ
แหงจิต สมาธินทรีย สมาธิพละ ความตั้งจิตไวชอบ ในสมัยนั้น อันใด
นี้ชื่อวา สัมมาสมาธิ มีในสมัยนั้น.
สภาวธรรมนี้ชื่อวา มรรคมีองค ๕ มีในสมัยนั้น.
[๘๑] พละ ๗ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ หิริพละ
โอตตัปปพละ.
สัทธาพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ ความปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง ศรัทธา
สัทธินทรีย กําลังคือศรัทธา ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัทธาพละ มีใน
สมัยนั้น.
วิริยพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความ
ตั้งหนา ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง
ความหมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไม
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ทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิริยินทรีย กําลังคือวิริยะ
สัมมาวายามะ ในสมัยนัน้ อันใด นีช้ ื่อวา วิริยพละ มีในสมัยนั้น.
สติพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิรยิ าที่ระลึก ความทรงจํา
ความไมเลื่อนลอย ความไมลืม สติ สตินทรีย กําลังคือสติ สัมมาสติ
มีในสมัยนั้น อันใด นี้ชอื่ วา สติพละ มีในสมัยนั้น.
สมาธิพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความ
ไมสายแหงจิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ
สมาธินทรีย กําลังคือสมาธิ สัมมาสมาธิ ในสมัยนั้นอันใด นีช้ ื่อวา สมาธิพละ
มีในสมัยนั้น.
ปญญาพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ควรเลือกสรร ความวิจัยธรรม
ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู
ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความ
เห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย กําลังคือปญญา
ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความ
วิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา ปญญาพละมีในสมัยนั้น.
หิริพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
กิริยาทีล่ ะอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาละอาย กิริยาที่
ละอายตอการประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้น อันใด นีช้ อื่ วา
หิริพละมีในสมัยนั้น.
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โอตตัปปะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
กิริยาทีเ่ กรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาเกรงกลัว กิริยา
ที่เกรงกลัวตอการประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
โอตตัปปพละ มีในสมัยนัน้ .
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา พละ ๗ มีในสมัยนั้น.
[๘๒] เหตุ ๓ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
อโลภะ อโทสะ อโมหะ
อโลภะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
การไมโลภ กิริยาทีไ่ มโลภ ความไมโลภ การไมกําหนัด กิริยาที่ไม
กําหนัด ความไมกําหนัด ความไมเพงเล็ง กุศลมูลคือความไมโลภ ในสมัย
นั้น อันใด นี้ชื่อวา อโลภะมีในสมัยนั้น.
อโทสะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
การไมคิดประทุษราย กิริยาที่ไมคิดประทุษราย ความไมคิดประทุษราย ความไมพยาบาท ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคือความไมคิดประทุษ
ราย ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อโทสะมีในสมัยนั้น.
อโมหะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม
ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู
ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ควานรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความ
เห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ
ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง
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คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความ
วิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ กุศลมูลคืออโมหะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
อโมหะมีในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา เหตุ ๓ มีในสมัยนั้น.
[๘๓] ผัสสะ ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การกระทบ กิริยาทีก่ ระทบ อาการที่ถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนั้น
อันใด นีช้ ื่อวา ผัสสะ ๑ มีในสมัยนัน้ .
[๘๔] เวทนา ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เวทนา ๑ มีในสมัยนัน้ .
[๘๕] สัญญา ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การจํา กิริยาที่จํา ความจํา ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัญญา ๑
มีในสมัยนั้น.
[๘๖] เจตนา ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การคิด กิริยาที่คิด ความคิด ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา เจตนา ๑
มีในสมัยนั้น.
[๘๗] จิต ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
จิต มโน มนัส หทัย ปณฑระ มโน มนายจนะ มนินทรีย
วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนัน้ อันใด นีช้ อื่ วา
จิต ๑ มีในสมัยนั้น.
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[๘๘] เวทนาขันธ ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา เวทนาขันธ ๑ มีในสมัยนั้น.
[๘๙] สัญญาขันธ ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การจํา กิริยาที่จํา ความจํา ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา สัญญาขันธ ๑
มีในสมัยนั้น.
[๙๐] สังขารขันธ ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปติ เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ
ปญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา
อัพยาปาทะ สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ กายลหุตา
จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติ สัมปชัญญะ สมถะ
วิปสสนา ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด
เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น นี้ชื่อวา สังขาร
ขันธ ๑ มีในสมัยนั้น.
[๙๑] วิญญาณขันธ ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย
วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนัน้ อันใด นีช้ ื่อวา
วิญญาณขันธ ๑ มีในสมัยนั้น.

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 408

[๙๒] มนายตนะ ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย
วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนัน้ อันใด นีช้ ื่อวา
มนายตนะ ๑ มีในสมัยนั้น.
[๙๓] มนินทรีย ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย
วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนัน้ อันใด นีช้ ื่อวา
มนินทรีย ๑ มีในสมัยนัน้ .
[๙๔ ] มโนวิญญาณธาตุ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา มโนวิญญาณธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น.
[๙๕] ธรรมายตนะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นีช้ ื่อวา ธรรมายตนะ ๑
มีในสมัยนั้น.
[๙๖] ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้ชื่อวา ธรรมธาตุ ๑ มีใน
สมัยนั้น.
[๙๗] หรือวา นามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โกฏฐาสวาร จบ
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อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ
อธิบายสังคหวาร*
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มสังคหวารโดยคําเปนตนวา ตสฺมึ
โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ (ก็ในสมัยนั้นแล ขันธ ๔
ยอมมี) ก็สังคหวารนั้นมี ๓ อยาง คือ อุทเทส นิทเทส และปฏินิทเทส.
บรรดาสังคหวารทั้ง ๓ เหลานั้น วาระที่มีคําเปนตนอยางนี้วา ตสฺมึ
โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา (ก็ในสมัยนั้นแลขันธ ๔ ยอมมี) ดังนี้
พึงทราบวาเปนอุทเทส. วาระที่มีคําเปนตน วา กตเม ตสฺมึ สมเย จตฺตาโร
ขนฺธา (ขันธ ๔ มีใสมัยนัน้ เปนไฉน) ดังนี้พึงทราบวาเปนนิทเทส. วาระที่
มีคําเปนตนวา กตโม ตสฺมึ สมเย เวทนากฺขนฺโธ (เวทนาขันธมีใน
สมัยนั้นเปนไฉน) ดังนี้ พึงทราบวาเปนปฏินิทเทส.
บรรดาวาระเหลานั้น วาระวาดวยอุทเทสมีคําวา จตฺตาโร ขนฺธา
เปนตน มีโกฏฐาส ๒๓ พึงทราบเนื้อความโกฏฐาสเหลานั้น ดังตอไปนี้
กามาวจรมหากุศลจิตดวงที่ ๑ ยอมเกิดขึ้นในสมัยใด ในสมัยนั้น
ธรรมทั้งหลายเกิน ๕๐ ซึง่ มาในพระบาลีที่เกิดขึ้นเปนสวนประกอบของจิตเวน
เยวาปนกธรรม เมื่อประมวลเขาดวยกันแมทั้งหมด ชื่อวา ขันธ ๔ ดวยอรรถ
วาเปนกอง ชื่อวา เปนอายตนะ ๒ เทานั้น ดวยอรรถวาเปนที่ตอตาม
ที่กลาวมาแลว ชื่อวา เปนธาตุ ๒ เหมือนกันนั่นแหละ ดวยอรรถวาเปน
สภาวะ ดวยอรรถวาเปนสุญญตะ ดวยอรรถวาเปนนิสสัตตะ. ในธรรมเหลานั้น
ชื่อวา เปนอาหารมี ๓ เทานั้น ดวยอรรถวานํามากลาวคือเปนปจจัย ธรรม
ที่เหลือไมใชเปนอาหาร.
* บาลี เรียกวา โกฏฐาสวาร
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ถามวา ธรรมที่เหลือเหลานั้นไมเปนปจจัยของกันและกันหรือ หรือ
วาไมเปนปจจัยแกรูปซึ่งมีธรรมนั้นเปนสมุฏฐานหรือ ? ตอบวา ไมเปนปจจัย
หามิได แตวาธรรมเหลานั้นยอมเปนปจจัยอยางนั้นก็ได ยอมเปนโดยประการ
อื่นก็ได เพราะฉะนั้น ครั้นเมื่อความเปนปจจัยแมมีอยู ก็ยอมเปนปจจัยเกินไป
ดังนั้น จึงตรัสวา ธรรมเหลานั้น วาเปนอาหาร.
ถามวา ตรัสวาอยางไร ? ตอบวา บรรดาอาหารเหลานั้น ผัสสาหาร
เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายที่จิตและเจตสิกเปนปจจัยเหลานั้น และยอมนํามา
ซึ่งเวทนา ๓. มโนสัญเจตนาหารยอมเปนปจจัยแกธรรมเหลานั้น และยอม
นํามาซึ่งภพ ๓. วิญญาณาหาร ยอมเปนปจจัยแกธรรมเหลานั้น และยอมนํามา
ซึ่งปฏิสนธิ นามและรูป.
ถามวา วิญญาณาหารนั้นเปนวิบากอยางเดียว สวนวิญญาณนี้เปน
กุศลวิญญาณ มิใชหรือ. ตอบวา เปนกุศลวิญญาณแมก็จริง ถึงอยางนั้น
กุศลวิญญาณนั้น ทานก็เรียกวา วิญญาณาหารเหมือนกัน เพราะเปนสภาพ
เหมือนกับวิปากวิญญาณาหารนั้น. อีกยางหนึ่ง ธรรมทั้ง ๓ เหลานี้ ตรัส
เรียกวา อาหาร เพราะอรรถวาเปนธรรมอุปถัมภ. จริงอยู ธรรมเหลานี้เปน
ปจจัยโดยเปนอุปถัมภกปจจัย แกสัมปยุตตธรรมทั้งหลาย เหมือนกพฬิงการาหารเปนปจจัยแกรูปกาย เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ พระองคจึงตรัสวา อรูปอาหารยอมเปนปจจัยแกสัมปยุตตธรรม และแกรูปทั้งหลายที่มีอาหารนั้นเปน
สมุฏฐาน ดวยอาหารปจจัย.
อีกนัยหนึ่ง ก็ธรรมทั้ง ๓ เหลานั้น พระผูมพี ระภาคเจา ตรัสเรียกวา
อาหาร ดุจกพฬิงการาหารเปนปจจัยพิเศษแหงสันตติ (ความสืบตอ) ในภายใน
จริงอยู กพฬิงการาหารเปนปจจัยพิเศษแกรูปกายของสัตวทั้งหลายผูมีกพฬิงกา-
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ราหารเปนอาหาร ในนามกายผัสสะเปนปจจัยพิเศษแกเวทนา มโนสัญเจตนา
เปนปจจัยพิเศษแกวิญญาณ. วิญญาณเปนปจจัยพิเศษแกนามรูป. เหมือน
อยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กายนี้ดาํ รงอยูไดเพราะ
อาหาร อาศัยอาหารจึงดํารงอยู ไมอาศัยอาหารก็ดํารงอยูไมได เชนกับที่
ตรัสวา เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ
เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป ฉะนั้น.
ก็ธรรม ๘ เทานั้น (ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ ปญญา มนะ
โสมนัส ชีวติ ะ) ชื่อวา อินทรีย ดวยอรรถวาเปนอธิบดี ธรรมที่เหลือ
ไมชื่อวาเปนอินทรีย เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา อินทรีย ๘ มีในสมัยนั้น.
ธรรม ๕ เทานั้น ชื่อวา เปนองคฌาน เพราะอรรถวา เขาไปเพง เพราะ
เหตุนั้น จึงตรัสวา ฌานมีองค ๕ ดังนี้. ธรรม ๕ เทานั้น ชื่อวาเปนองคมรรค
เพราะอรรถวานําออก และเพราะอรรถเปนเหตุ เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา
มรรคมีองค ๕ ดังนี้. จริงอยู อริยมรรคมีองค ๘ แมก็จริง แตวาองคมรรค
ในโลกิยจิต ไมไดวิรติ ๓ พรอมกัน เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา มรรคมีองค ๕.
ถามวา แมมรรคที่เปนบุรพภาควิปสสนาก็มีองค ๘ เหมือนโลกุตรมรรค ดังในสูตรนี้วา ดูกอ นภิกษุ คําวา ยถาคตมคฺโคติ โข มคฺโค โหติ
นี้ เปนชื่อของอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ เพราะความที่เนื้อความนี้ เปน
การแสดงตามยถาคตศัพท แมโลกิยมรรคก็พึงประกอบดวยองค ๘ มิใชหรือ.
ตอบวา โลกิยมรรคไมพึงประกอบดวยองค ๘ เพราะชื่อวา สุตตันติกเทศนา
นี้ เปนปริยายเทศนา ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา
สวนกายกรรม วจีกรรม อาชีวะของเธอบริสุทธิ์ดีแลวในเบื้องตนเทียว ดังนี้.
สวนเทศนานี้เปนนิปปริยายเทศนา เพราะในโลกิยจิตไมไดวิรติ ๓ พรอมกัน
เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา ในโลกิยมรรคไดมรรคมีองค ๕ เทานั้น ดังนี้.
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ก็ธรรม ๗ เทานั้น (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา หิริ
โอตตัปปะ) ชื่อวา พละ เพราะอรรถวาไมหวั่นไหว. ธรรม ๓ เทานั้น
(อโลภะ อโทสะ อโมหะ) ชื่อวา เปนเหตุ เพราะอรรถวาเปนมูล. ธรรม
หนึ่งเทานั้น ชื่อวา ผัสสะ เพราะอรรถวาถูกตอง. ธรรมหนึ่งเทานั้น ชื่อวา
เวทนา เพราะอรรถวา เสวยอารมณ. ธรรมหนึ่งเทานั้น ชื่อวา สัญญา
เพราะอรรถจําได. ธรรมหนึ่งเทานั้น ชื่อวา เจตนา เพราะอรรถวา การตั้งใจ.
ธรรมหนึ่งเทานั้น ชื่อวา จิต เพราะอรรถวาคิดและทําใหวิจิตร.
ธรรมหนึ่งเทานั้น ชื่อวา เวทนาขันธ เพราะอรรถวาเปนกอง
และเพราะอรรถวาเสวยอารมณ. ธรรมหนึ่งเทานั้น ชื่อวา สัญญาขันธ
เพราะอรรถวาเปนกอง และเพราะอรรถวาจําได. ธรรมหนึ่งเทานั้น ชื่อวา
สังขารขันธ เพราะอรรถวาเปนกอง และเพราะอรรถวาปรุงแตง. ธรรมหนึ่ง
เทานั้น ชือ่ วา วิญญาณขันธ เพราะอรรถวาเปนกอง และเพราะอรรถวา
คิดและกระทําใหวิจิตร. ธรรมนั่นแหละ ชื่อวา มนายตนะ เพราะอรรถวา
รูแจง และเพราะอรรถวาเปนอายตนะตามที่กลาวแลว. ธรรมหนึ่งเทานั้น
ชื่อวา มนินทรีย เพราะอรรถวารูแจง และเพราะอรรถวาเปนอธิบดี. ธรรม
หนึ่งเทานั้น ชื่อวา มโนวิญญาณธาตุ. เพราะอรรถวารูแจง และเพราะ
อรรถวาเปนสภาวะ เปนสุญญตะ เปนนิสสัตตะ ธรรมที่เหลือไมใชธรรม
(ตามที่กลาวมา) ธรรมแมทั้งหมดที่เหลือเวนจิต ชื่อวา เปนธรรมายตนะ
หนึ่ง และเปนธรรมธาตุหนึ่งนั่นแหละ เพราะอรรถวาเปนอายตนะตามที่กลาว
แลว ดังนี้.
ก็วาโดยอัปปนาวารนี้วา เย วา ปน ตสฺมึ สมเย ดังนี้ แมใน
ที่นี้ทานก็สงเคราะห คือ รวมเอาเยวาปนกธรรมตามที่กลาวแลวในหนหลังดวย
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คือวา เยวาปนกธรรม ในที่นี้ฉันใด ในที่ทั้งปวงก็ฉันนั้น เพราะวา ตอจาก
นี้ไป ขาพเจาจักไมวิจารเทานี้ บัณฑิตพึงทราบวาระในนิทเทสและปฏินิทเทส
ทั้งหลายโดยนัยตามที่กลาวมาแลวในหนหลังนั่นแหละ แมคําวาโกฏฐาสวาร
ก็เปนชื่อของสังคหวารนั่นแหละ.
จบสังคหวาร
บาลีสญ
ุ ญตวาร
จิตดวงที่ ๑
[๙๘] ก็ธรรม ขันธ อายตนะ ธาตุ อาหาร อินทรีย ฌาน มรรค
พละ เหตุ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต เวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ วิญญาณขันธ มนายตนะ มนินทรีย มโนวิญญาณธาตุ ธรรมายตนะ
ธรรมธาตุ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูใน
สมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๙๙] ธรรม มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เหลานี้ชื่อวา
ธรรม มีในสมัยนั้น.
[๑๐๐] ขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เหลานี้ชื่อวา
ขันธ มีในสมัยนั้น.
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[๑๐๑] อายตนะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
มนายตนะ ธรรมายตนะ เหลานี้ชื่อวา อายตนะ มีในสมัยนั้น.
[๑๐๒ ] ธาตุ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
มโนวิญญาณธาตุ ธรรมธาตุ เหลานี้ชื่อวา ธาตุ มีในสมัยนั้น.
[๑๐๓] อาหาร มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร เหลานั้นชื่อวา อาหาร
มีในสมัยนั้น.
[๑๐๔] อินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย
มนินทรีย โสมมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย เหลานั้นชื่อวา อินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๑๐๕] ฌาน มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา นี้ชื่อวา ฌาน มีในสมัยนั้น.
[๑๐๖] มรรค มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
นี้ชื่อวา มรรค มีในสมัยนั้น.
[๑๐๗] พละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ หิริพละ
โอตตัปปพละ เหลานั้นชือ่ วา พละ มีในสมัยนั้น.
[๑๐๘] เหตุ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
อโลภะ อโทสะ อโมหะ เหลานี้ชื่อวา เหตุ มีในสมัยนั้น.
[๑๐๙] ผัสสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นี้ชื่อวา ผัสสะ
มีในสมัยนั้น.
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[๑๑๐] เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นี้ชื่อวา เวทนา
มีในสมัยนั้น.
[๑๑๑] สัญญา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นี้ชื่อวา สัญญา
มีในสมัยนั้น.
[๑๑๒] เจตนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นี้ชื่อวา เจตนา
มีในสมัยนั้น.
[๑๑๓] จิต มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นีช้ อื่ วา จิต มีในสมัยนั้น.
[๑๑๔] เวทนาขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นี้ชื่อวา
เวทนาขันธ มีในสมัยนัน้ .
[๑๑๕] สัญญาขันธ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ฯลฯ นีช้ ื่อวา
สัญญาขันธ มีในสมัยนัน้ .
[๑๑๖] สังขารขันธ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ฯลฯ นีช้ ื่อวา
สังขารขันธ มีในสมัยนัน้ .
[๑๑๗] วิญญาณขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นีช้ ื่อวา
วิญญาณขันธ มีในสมัยนั้น.
[๑๑๘] มนายตนะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ฯลฯ นีช้ ื่อวา
มนายตนะ มีในสมัยนั้น.
[๑๐๙] มนินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นีช้ ื่อวา มนินทรีย
มีในสมัยนั้น.
[๑๒๐] มโนวิญญาณธาตุ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นีช้ ื่อวา
มโนวิญญาณธาตุ มีในสมัยนั้น.
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[๑๒๑] ธรรมายตนะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้ชื่อวา ธรรมายตนะ มีใน
สมัยนั้น.
[๑๒๒] ธรรมธาตุ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้ชื่อวา ธรรมธาตุ มีในสมัยนั้น.
[๑๒๓] หรือวา นามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
สุญญตวาร จบ
จิตดวงที่ ๑ จบ
จิตดวงที่ ๒
[๑๒๔] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปน
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้นโดยมีกาย
ชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
จิตดวงที่ ๒ จบ
จิตดวงที่ ๓
[๑๒๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ มีรูปเปน
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้นในสมัยใด
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ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย มนินทรีย โสมนัสสินทรีย
ชีวิตินทรีย สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ
วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ
อนภิชฌา อัพยาปาทะ หิริโอตตัปปะ กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ กายลหุตา
จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติ สมถะ ปคคาหะ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูใน
สมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๒๖] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๗
ฌานมีองค ๕ มรรคมีองค ๔ พละ ๖ เหตุ ๒ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธรรมายตนะ ๑
ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนัน้ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยู
ในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๒๗] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปติ เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ หิริพละ โอตตัปปพละ
อโลภะ อโทสะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ หิริ โอตตัปปะ กายปสสัทธิ
จิตตปสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา
จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิคตปาคุญญตา กายุชกุ ตา จิตตุชุกตา สติ
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สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยู
ในสมัยนั้น เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ นีช้ ื่อวา สังขารขันธ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
จิตดวงที่ ๓ จบ
จิตดวงที่ ๔
[๑๒๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ มีรูปเปน
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้นโดยมี
การชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
จิตดวงที่ ๔ จบ
จิตดวงที่ ๕
[๑๒๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปน
อารมณ หรือมีเสียงเปนอารมณ มีกลิ่นเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มี
โผฏฐัพพะเปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น
ในสมัยใด ผัสสะ เวทหา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา
เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย
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มนินทรีย อุเบกขินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ
หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ
สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ จิตตปสสัทธิ กายปสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา
กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา
จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติ สัมปชัญญะ สมถะ วิปสสนา
ปคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด
อยูในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๓๐] ผัสสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การกระทบ กิริยาทีก่ ระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตองในสมัยนั้น
อันใด นีช้ ื่อวา ผัสสะ มีในสมัยนั้น.
เวทนา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช อันเกิดแต
สัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข อัน
เกิดแตเจโตสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เวทนา มีในสมัยนั้น ฯลฯ
อุเบกขา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวย
อารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อุเบกขา มีในสมัยนั้น ฯลฯ
อุเบกขินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
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ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวย
อารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นีช้ อื่ วา อุเบกขินทรีย มีใน
สมัยนั้น.
[๑๓๑] หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูใ นสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๓๒] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘
ฌานมีองค ๔ มรรคมีองค ๕ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๓๓] สังขารขันธ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา
อัพยาปาทะ สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ กายลหุตา
จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติ สัมปชัญญะ สมถะ
วิปสสนา ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่อิงอาศัย เกิดขึ้นแมอื่นใด
มีอยูในสมัยนั้น เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธนี้ชื่อวาสังขารขันธ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
จิตดวงที่ ๕ จบ
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จิตดวงที่ ๖
[๑๓๔] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปน
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการ
ชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
จิตดวงที่ ๖ จบ
จิตดวงที่ ๗
[๑๓๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ มีรูปเปน
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้นในสมัยใด
ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตา
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย มนินทรีย อุเบกขินทรีย
ชีวิตินทรีย สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ
วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ
อนภิชฌา อัพยาปาทะ หิริ โอตตัปปะ กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ กายลหุตา
จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชกุ ตา จิตตุชุกตา สติ สมถะ ปคคาหะ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูใน
สมัยนั้น.
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สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๓๖] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๗ ฌานมี
องค ๔ มรรคมีองค ๔ พละ ๖ เหตุ ๒ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธรรมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๓๗] สังขารขันธ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา สัทธินทรีย วิรยิ ินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ หิริพละ โอตตัปปพละ
อโลภะ อโทสะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ หิริ โอตตัปปะ กายปสสัทธิ
จิตตปสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญตา
จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติ
สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใดมีอยูใน
สมัยนั้น เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ นีช้ ื่อวา สังขารขันธ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
จิตดวงที่ ๗ จบ
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จิตดวงที่ ๘
[๑๓๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ มีรูปเปน
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือวา ปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น
โดยมีการชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯสฯ อวิกเขปะมีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
จิตดวงที่ ๘ จบ
กามาวจรมหากุศลจิต ๘ จบ
ทุตยิ ภาณวาร จบ
อธิบายสุญญตวาร
จิตดวงที่ ๑
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มสุญญตวาร มีคําวา ตสฺมึ โข ปน
สมเย ธมฺมา โหนฺติ ดังนี้ สุญญตวารนั้นกําหนดไว ๒ อยาง ดวยสามารถ
แหงอุทเทส และนิทเทส. บรรดาอุทเทสและนิทเทสเหลานั้น วาระวาดวย
อุทเทสจิตไวเปน ๒ สวน รวมทั้งบทวา ธมฺมา โหนฺติ. ก็ในสวนทั้งปวง
ทานมิไดกลาวกําหนดนับวา เปน ๔ เปน ๒ และเปน ๓ ดังนี้. ถามวา
เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะกําหนดไวในสังคหวารแลว ดวยวา ธรรม
ทั้งหลายที่กําหนดไวในสังคหวารนั้นนั่นแหละทานก็กลาวไว แมในสุญญต-
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วารนี้ จริงอยู ในสุญญตวารนี้ ยอมไมไดสัตว หรือภาวะ หรืออัตตา
ก็ธรรมทั้งหลาย ตรัสไวเพื่อแสดงสุญญตา (ความวาง) นี้วา ธรรมเหลานี้
สักวาเปนธรรม ไมมีสาระ ไมเปนปริณายก เพราะฉะนั้น ในวาระแหง
อุทเทสนี้ พึงทราบเนื้อความ อยางนี้วา
ในสมัยใด กามาวจรมหากุศลจิต ดวงที่ ๑ ยอมเกิดขึ้น ธรรมเกิน
๕๐ ที่เกิดขึ้นดวยองคประกอบของจิต ในสมัยนัน้ ธรรมนัน่ แหละ ยอมมี
ดวยอรรถวาเปนสภาวะ ไมใชอะไร ๆ อื่น คือ ไมใชสัตว ไมใชภาวะ
ไมใชชีวะ ไมใชโปสะ ไมใชบุคคล. อนึ่ง ธรรมนั้น ยอมชื่อวา ขันธ
เพราะอรรถวาเปนกอง. ในบททั้งปวงพึงทราบการประกอบเนื้อความโดยนัย
กอนนั่นแหละ ดวยประการฉะนี้.
ก็เพราะองคฌานอื่นจากฌาน หรือวาองคมรรคอื่นจากมรรคไมมี
ฉะนั้น ในที่นี้พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ฌานยอมมี มรรคยอมมี ดังนี้.
จริงอยู ที่ชื่อวา ฌาน ก็เพราะอรรถวาการเขาไปเพงโดยแท ที่ชื่อวา มรรค
ก็เพราะอรรถวาเปนเหตุนั่นแหละ สัตวหรือวาภาวะ อยางใดอยางหนึ่งอื่นไมมี
พึงทราบการประกอบเนื้อความในบททั้งปวง อยางนี้ดวยประการฉะนี้. นิทเทสวาร มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
จบสุญญตวาร และ
จบการพรรณนาอรรถแหง
ปฐมจิตซึ่งอธิบายแลวประดับ
ดวยมหาวารทั้ง ๓
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อธิบายจิตดวงที่ ๒
บัดนี้ เพื่อแสดงมหากุศลจิตมีจิตดวงที่ ๒ เปนตน จึงเริ่มคําเปนตน
วา กตเม ธมฺมา ดังนี้อีก. แมในจิตเหลานั้นทั้งหมด พึงทราบมหาวาระ
ดวงละ ๓ วาระโดยนัยที่กลาวแลวในปฐมจิต และไมใชมหาวาระอยางเดียว
เทานั้น แมอรรถแหงบททั้งปวงเชนกับคําที่กลาวในปฐมจิต ก็พึงทราบโดยนัย
ที่กลาวแลวเหมือนกัน. เพราะวา เบื้องหนานี้ไปขาพเจาจักกระทําการพรรณนา
ตามลําดับบท เบื้องตนพึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงจิตดวงที่ ๒ กอน.
คําวา สสขาเรน นี้เทานั้นเปนคํายังไมเคยพรรณนา พึงทราบ
เนื้อความแหงคําวา สสขาเรน นั้น. ธรรมที่ชื่อวา สสังขาร (การชักชวน)
เพราะเปนไปกับดวยสังขาร อธิบายวา มีสังขารนั้น คือ มีการประกอบ มีอุบาย
มีปจจัยเปนหมู จริงอยู ปฐมจิต (มหากุศลจิตดวงที่ ๑) ยอมเกิดขึ้นดวย
หมูแหงปจจัยมีอารมณเปนตน อันใด จิตดวงที่ ๒ นี้ ก็ยอมเกิดขึ้นดวยหมู
แหงปจจัยโดยมีปโยคะ มีอุบายนั้นเหมือนกัน.
พึงทราบความเกิดขึ้นแหงจิตดวงที่ ๒ นั้น อยางนี้วา ภิกษุบางรูปใน
พระธรรมวินัยนี้ อาศัยอยูในที่สุดแหงวิหาร เมื่อถึงเวลากวาดลานพระเจดีย
หรือถึงเวลาบํารุงพระเถระ หรือถึงวันฟงธรรม ก็คิดวา เมื่อเราไปแลวกลับมา
จักไกลยิ่ง เราจักไมไป ดังนี้ แลวคิดอีกวา ชื่อวา การปดกวาดลาน
พระเจดีย หรือการบํารุงพระเถระ หรือการไมไปฟงธรรมไมสมควรแกภิกษุ
เราจักไป ดังนี้ จึงไป. กุศลจิตที่เกิดขึ้นแกภิกษุนั้น ผูกระทําปโยคะของตน
หรือถูกผูอื่นแสดงโทษในการไมทําวัตรเปนตน และอานิสงสในการกระทําแลว
กลาวสอนอยู หรือแกภกิ ษุที่ถูกสั่งใหกระทําวา เจาจงมาจงกระทําสิ่งนี้ ดังนี้
ชื่อวา ยอมเกิดขึ้นโดยมีสังขาร มีหมูแหงปจจัย ดังนี้.
จบจิตดวงที่ ๒
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อธิบายจิตดวงที่ ๓
ในจิตดวงที่ ๓ บทวา าณวิปฺปยุตต ความวา จิตไมประกอบ
ดวยญาณ ชือ่ วา ญาณวิปปยุต ถึงจิตญาณวิปปยุตนี้จะราเริงยินดีแลวใน
อารมณ แตวาในจิตดวงที่ ๓ นี้ไมมญ
ี าณเปนเครื่องกําหนด เพราะฉะนั้น
จิตที่เปนญาณวิปปยุตนี้ บัณฑิตพึงทราบวา ยอมเกิดขึ้นในกาลที่พวกเด็กเล็ก ๆ
เห็นภิกษุแลวไหวดวยคิดวา พระเถระนี้ของพวกเราดังนี้ และในกาลตาง ๆ
มีการไหวพระเจดียและการฟงธรรมเปนตน โดยนัยนั้นนั่นแหละ ก็ในพระบาลี
จิตดวงที่ ๓ นี้ ไมมีปญญาในที่ ๗ แหง คําที่เหลือเปนไปตามปกติ คือ เชนกับ
ที่กลาวมาแลวนั้นแล.
จบจิตดวงที่ ๓
อธิบายจิตดวงที่ ๔
แมในจิตดวงที่ ๔ ก็นัยนี้เหมือนกัน แตจิตดวงที่ ๔ นี้ เพราะพระบาลีวา สสขาเรน (การชักชวน) พึงทราบวา ยอมมีในกาลที่มารดาบิดา
จับศีรษะเด็กเล็ก ๆ ใหกม ไหวพระเจดียเปนตน ถึงแมเด็กเหลานั้นไมปรารถนา
จะไหวก็ราเริงยินดี.
จบจิตดวงที่ ๔
อธิบายจิตดวงที่ ๕ เปนตน
ในจิตดวงที่ ๕ บทวา อุเปกฺขาสหคต ไดแก สัมปยุตดวย
อุเบกขาเวทนา เพราะวา อุเบกขาสหคตะนี้ ยอมเปนกลางในอารมณ ในจิต
ดวงที่ ๕ นี้ มีญาณเปนเครื่องกําหนดโดยแท. ก็ในจิตดวงที่ ๕ นี้ในบาลี
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อุเบกขายอมมีในหมวด ๔ แหงฌาน อุเบกขินทรีย
ยอมมีในหมวด ๘ แหงอินทรีย ดังนี้ แลวทรงทําเทศหาโดยการปฏิเสธสิ่งที่
นายินดี ไมนายินดี สุข ทุกขในนิทเทสแหงบทวา เวทนา เปนตน แมทั้งปวง
แลวตรัสอทุกขมสุขเวทนา พึงทราบความที่อทุกขสุขเวทนานั้นเปนอุเบกขินทรีย
ดวยสามารถแหงการครองความเปนใหญในลักษณะแหงมัชฌัตตา. อนึ่ง เมื่อ
วาโดยลําดับแหงบทไมมีปติในฐานะหนึ่งเลย เพราะฉะนั้น ธรรม ๕๕ ทาน
จึงยกขึ้นสูพระบาลีดวยสามารถแหงองคประกอบของจิต พึงทราบวินิจฉัยใน
โกฏฐาสทั้งปวง และในวาระทั้งปวงดวยสามารถแหงธรรมเหลานั้น.
พึงทราบจิตดวงที่ ๖ ที่ ๗ ที่ ๘ โดยนัยที่กลาวแลวในจิตดวงที่ ๒
ที่ ๓ ที่ ๔ นั่นแหละ. ในจิตดวงที่ ๖ ที่ ๗ ที่ ๘ เหลานี้ การเปลี่ยนไป
แหงเวทนาและการลดปติอยางเดียว. คําที่เหลือ กับนัยแหงการเกิดขึ้นเปน
เชนนั้นเหมือนกัน. แมในการบริกรรมของกรุณาและมุทิตา ความเกิดขึ้นแหง
จิตดวงที่ ๖ ที่ ๗ ที่ ๘ เหลานี้ ไดรับรองแลวในมหาอรรถกถาทีเดียว.
จิตเหลานี้ ชื่อวา กามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง.
กามาวจรกุศลจิตเหลานั้น แมทั้งหมดบัณฑิตพึงแสดงดวยบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ถามวาแสดงอยางไร ? ตอบวา พึงแสดง ชื่อบุญกิริยาวัตถุ
๑๐ เหลานี้ คือ
๑. ทานมัย บุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยทาน
๒. สีลมัย
"
" ดวยศีล
๓. ภาวนามัย "
" ดวยภาวนา
๔. อปจิติสหคตะ บุญที่สหรคตดวยนอบนอม
๕. เวยยาวัจจสหคตะ " ดวยการขวนขวาย
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๖. ปตตานุปทานมัย บุญสําเร็จดวยการแผสวนบุญ
๗. อัพภานุโมทนมัย บุญสําเร็จดวยการอนุโมทนา
๘. เทศนามัย บุญสําเร็จดวยการแสดงธรรม
๙. สวนมัย บุญสําเร็จดวยการฟงธรรม
๑๐. ทิฏุชุกรรม.
บรรดาบุญกิริยาวัตถุเหลานั้น ทานนั่นแหละชื่อวา ทานมัย เปน
การทําบุญ (ปฺุกิริยา) การทําบุญนั้นดวย เปนวัตถุ (คือที่ตั้ง) แหงอานิสงส
ทั้งหลายนั้น ๆ ดวย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา บุญกิริยาวัตถุ. ในบุญกิริยาวัตถุ
แมที่เหลือก็นัยนี้แหละ.
บรรดาบุญกิริยาวัตถุเหลานั้น เมื่อบุคคลใหปจจัยเปนตน ในบรรดา
ปจจัย ๔ มีจวี รเปนตน หรือในบรรดาอารมณ ๖ มีรูปเปนตน หรือทานวัตถุ
๑๐ มีการใหขาวเปนตนนั้น เจตนาที่เปนไปในกาลทั้ง ๓ คือ ในกาลเบื้องตน ๑
ในกาลบริจาค ๑ ในการตามระลึกถึงดวยจิตโสมนัสในกาลภายหลัง ๑ จําเดิม
แตการเกิดขึ้นแหงปจจัยเปนตนนั้น ๆ ชื่อวาเปนบุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยการ
ให (ทานมย).
เจตนาที่เปนไปของบุคคลผูสมาทานศีล ๕ หรือศีล ๘ หรือศีล ๑๐
หรือของผูไปสูวิหารดวยคิดวา เราจักบวชก็ดี ผูบ วชอยูก็ดี ผูยังมโนรถใหถึง
ที่สุดแลวรําพึงวา เราบวชแลวเปนการดียิ่งหนอดังนี้ก็ดี ผูสํารวมพระปาฏิโมกข
ก็ดี ผูพิจารณาปจจัยทั้งหลายมีจีวรเปนตนก็ดี ผูสํารวมทวารมีจักขุทวารเปนตน
ในรูปเปนตนที่มาสูคลองก็ดี ผูชําระอาชีวะใหบริสุทธิ์ก็ดี ชื่อวา บุญกิริยาวัตถุ
สําเร็จดวยศีล (สีลมย).
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เจตนาที่เปนไปของบุคคลผูพิจารณาจักษุโดยความเปนของไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา ผูพิจารณาโสต ฯลฯ ผูพิจารณามนะ ฯสฯ ผูพิจารณา
รูปทั้งหลาย ฯลฯ ผูพิจารณาธรรมทั้งหลาย ผูพิจารณาจักขุวิญญาณ ฯลฯ
ผูพิจารณามโนวิญญาณ. ผูพิจารณาจักขุสัมผัส ฯลฯ ผูพิจารณามโนสัมผัส ผู
พิจารณาเวทนาอันเกิดแตจักขุสัมผัส ฯลฯ ผูพิจารณาเวทนาอันเกิดแต มโน
สัมผัส ผูพิจารณารูปสัญญา ฯลฯ ผูพ ิจารณาชรามรณะโดยความเปนของไม
เที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา โดยอุบายแหงวิปสสนา (วิปสฺสนามคฺเคน)
ที่พระสารีบุตรเถระกลาวไวในปฏิสัมภิทามรรค หรือวาเจตนาแมทั้งหมดที่ไม
ถึงอัปปนาในอารมณ ๓๘ อยาง ชือ่ วา บุญกิริยาวัตถุ สําเร็จดวยภาวนา
(ภาวนามย).
พึงทราบบุญกิริยาวัตถุที่สหรคต โดยเห็นผูใหญแลวทําการตอนรับ
การรับบาตรจีวร การอภิวาท และการหลีกทางใหเปนตน.
พึงทราบบุญกิริยาวัตถุที่สหรคต ดวยการขวนขวายในกาลขวนขวาย
ทางกาย ดวยสามารถทําวัตรและทําวัตรปฏิบัติแกภิกษุผูเจริญกวาก็ดี โดยเห็น
ภิกษุผูเขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาต แลวรับบาตรชักชวนใหเขาไปรับภิกษา
ในบานก็ดี โดยไดยินคําวา ทานจงไป จงนําบาตรมาใหภิกษุทั้งหลาย แลว
รีบไปนําบาตรมาใหเปนตนก็ดี.
เมื่อบุคคลใหทาน กระทําการบูชาดวยของหอมเปนตน แลวใหสวน
บุญวา ขอสวนบุญจงมีแกบุคคลชื่อโนน หรือวา ขอสวนบุญจงมีแกสรรพสัตว
ทั้งหลาย ดังนี้ พึงทราบวา เปนบุญกิริยาวัตถุอันเกิดแตการใหสวนบุญ.
ถามวา ก็เมื่อบุคคลใหอยูซึ่งสวนบุญนี้ บุญยอมไมหมดไปหรือ ตอบวา
ยอมไมหมดไป เหมือนอยางวา บุคคลตามประทีปใหโพลงอยูหนึ่งดวง แลว
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ก็ยังประทีปหนึ่งพันดวงใหสวางโพลงไดเพราะประทีปหนึ่งดวงนั้น ใคร ๆ ไม
พึงพูดไดวา ประทีปดวงแรกสิ้นไปแลว แตวา แสงสวางแหงประทีปดวง
หลัง ๆ กับประทีปดวงแรกรวมกัน แลวก็เปนแสงสวางมากยิ่ง ฉันใด เมื่อ
บุคคลใหอยูซึ่งสวนบุญก็ฉันนั้นเหมือนกัน ชื่อวาบุญทั้งหลายที่จะลดลงไปยอม
ไมมี พึงทราบวา ยอมมีแตเจริญขึ้นเทานั้น.
พึงทราบบุญกิริยาวัตถุที่เกิดจากการอนุโมทนา ดวยสามารถแหงการ
อนุโมทนาสวนบุญที่บุคคลอื่นใหแลว หรือวาดวยบุญกิริยาอื่น ๆ ดวยการ
เปลงวา สาธุ (ดี) สุฏ ุ (ดี) ดังนี้.
ภิกษุรปู หนึ่งตั้งอยูในความอยากโดยคิดวา ชนทั้งหลายจักรูจักเราวา
เปนพระธรรมกถึก ดังนี้ แลวเปนผูหนัก (มาก) ดวยลาภแสดงธรรม การ
แสดงธรรมนั้นไมมีผลมาก. สวนภิกษุรูปหนึ่ง ไมหวังผลตอบแทนแสดงธรรม
ที่ตนชํานาญแกชนเหลาอื่น โดยอุบายที่จะใหบรรลุวิมุตติ การแสดงนี้ ชื่อวา
บุญกิริยาวัตถุ สําเร็จดวยการแสดง (เทสนามย).
ภิกษุรปู หนึ่ง เมื่อฟงธรรม ยอมฟงดวยคิดวา ชนทั้งหลายจักรูเรา
วาเปนผูมีศรัทธา การฟงนั้นไมมีผลมาก. สวนภิกษุรูปหนึ่ง ยอมฟงธรรม
ดวยจิตออนโยน ดวยการแผไปซึ่งประโยชนเกื้อกูลวา ผลมากจักมีแกเราดวย
อาการอยางนี้ การฟงธรรมนั้น ชื่อวา บุญกิริยาวัตถุ สําเร็จดวยการฟง
(สวนมย).
เมื่อบุคคลทําความเห็นใหตรง ชื่อวา บุญกิริยาวัตถุ ที่เกิดจากการ
ทําความเห็นใหตรง. แตทานทีฆภาณกาจารยกลาววา ทิฏุชุกรรมเปนลักษณะ
นิยม (คือเครื่องหมายแหงความสมบูรณ) ของบุญกิริยาทั้งหมด เพราะวา
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เมื่อบุคคลจะทําบุญอยางใดอยางหนึ่ง ยอมเปนบุญมีผลมาก เพราะความเห็น
อันตรงนั่นเอง ดังนี้.
ก็บรรดาบุญกิริยาวัตถุเหลานั้น บุญกิริยาวัตถุที่เปนทานมัยยอมเกิดขึ้น
แกบุคคลผูคิดอยูวา เราจักใหทานกอน เมื่อบุคคลกําลังใหทาน บุญกิริยาวัตถุ
ที่เปนทานมัยก็เกิดขึ้น เมื่อบุคคลพิจารณาอยูวา ทานอันเราใหแลวดังนี้
บุญกิริยาวัตถุที่เปนทานมัยก็เกิดขึ้น ธรรมดาวา บุญกิริยาวัตถุที่เปนทานมัย
จะมีไดก็เพราะทําเจตนาทั้ง ๓ คือ บุพเจตนา มุญจนเจตนา อปรเจตนา
ใหเปนอันเดียวกัน. แมศลี มัย ก็ยอมเกิดแกบุคคลผูคิดอยูวา เราจักบําเพ็ญ
ศีลมัยก็ยอมเกิดขึ้น ในเวลาที่กําลังบําเพ็ญศีลใหบริบูรณ ศีลมัยก็เกิดขึ้น เมื่อ
พิจารณาวา เราไดบําเพ็ญศีลแลว ศีลมัยก็ยอมเกิดขึ้น ธรรมดาวา บุญกิริยา
วัตถุที่เปนศีลมัยจะมีไดก็เพราะเจตนาแมทั้งปวงนั้นเปนอันเดียวกัน ฯลฯ แม
บุญกิริยาวัตถุที่เปนทิฏุชุกรรม เมื่อเกิดก็ยอมเกิดแกบุคคลผูคิดวา เราจักทํา
ความเห็นใหตรง ดังนี้ เมื่อบุคคลกําลังทําความเห็นใหตรง ทิฏุชุกรรมก็
ยอมเกิดขึ้น เมื่อบุคคลพิจารณาอยูวา ความเห็นอันเราทําใหตรงแลว ดังนี้
ทิฏุชุกรรมก็ยอมเกิดขึ้น ธรรมดาบุญกิริยาวัตถุที่เปนทิฏุชุกรรมจะมีไดก็
เพราะทําเจตนาแมทั้งหมดเหลานั้นใหเปนอันเดียวกัน ก็บญ
ุ กิริยาวัตถุใน
พระสูตรมีมาเพียง ๓ เทานั้น.
พึงทราบการสงเคราะหบุญกิริยาวัตถุแมนอกนี้ ลงในบุญกิริยาวัตถุ ๓
เหลานั้น จริงอยู ความประพฤติออนนอมและการขวนขวาย ยอมสงเคราะห
เปนศีลมัยเทานั้น. การใหสวนบุญและการอนุโมทนาสวนบุญสงเคราะหเขาใน
ทานัย. การแสดงธรรม การฟง และทิฏุชุกรรมสงเคราะหเขาในภาวนามัย.
สวนชนเหลาใดกลาววา ทิฏุชุกรรมเปนลักษณะแหงความสมบูรณกวา
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บุญกิริยาทั้งปวง ทิฏุชุกรรมของชนเหลานั้น ยอมถึงการสงเคราะหลงใน
บุญกิริยาวัตถุแมทั้ง ๓. บุญกิริยาวัตถุเหลานั้นโดยยอมี ๓ โดยพิสดารมี ๑๐
ดวยประการฉะนี้.
บรรดาบุญกิริยาวัตถุเหลานั้น เมื่อบุคคลคิดอยูวา เราจักใหทาน ดังนี้
ยอมคิดดวยกามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง ดวงใดดวงหนึ่งโดยแท. แมเมื่อให (ทาน)
ก็ยอมใหดวยกามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง ดวงใดดวงหนึ่งนั่นแหละ แมเมื่อ
พิจารณาวา ทานอันเราถวายแลวดังนี้ ก็ยอมพิจารณาดวยกามาวจรกุศลจิต
๘ ดวง ดวงใดดวงหนึ่งเหมือนกัน แมเมื่อคิดวา เราจักบําเพ็ญศีลใหบริบรู ณ
ดังนี้ ก็ยอมคิดดวยกามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง ดวงใดดวงหนึ่งนั่นแหละ แม
กําลังบําเพ็ญศีลอยู ก็บาํ เพ็ญดวยกามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง ดวงใดดวงหนึ่ง
นั่นแหละ แมพิจารณาวา ศีลเราบําเพ็ญแลว ก็ยอมพิจารณาดวยกามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง ดวงใดดวงหนึ่งเหมือนกัน แมเมื่อคิดวา เราจักเจริญภาวนา
ดังนี้ ก็ยอมพิจารณาดวยกามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง ดวงใดดวงหนึ่งนั่นแหละ
แมเมื่อเจริญภาวนา ก็ยอมเจริญดวยกามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง ดวงใดดวงหนึ่ง
นั่นแหละ แมเมื่อพิจารณาวา ภาวนาเราเจริญแลว ดังนี้ ก็ยอมพิจารณาดวย
กามาวจรกุศล ๘ ดวง ดวงใดดวงหนึ่งเหมือนกัน.
แมเมื่อคิดวา เราจักทําความออนนอมตอผูใหญ ก็ยอมคิดดวยกามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง ดวงใดดวงหนึ่งนั่นแหละ แมเมื่อจะกระทําก็ยอมกระทํา
ดวยกามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง เหลานั้นดวงใดดวงหนึ่ง แมเมื่อพิจารณาวา
ความออนนอมเรากระทําแลว ดังนี้ ก็ยอมพิจารณาดวยกามาวจรกุศล ๘
เหลานั้น ดวงใดดวงหนึ่ง แมเมื่อคิดวา เราจักทํากรรมคือการขวนขวายทาง
กาย แมเมื่อจะการทํา แมเมื่อพิจารณาวา เราทําการขวนขวายแลว ก็ยอม
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พิจารณาดวยกามาวจรกุศล ๘ เหลานัน้ ดวงใดดวงหนึ่ง แมเมื่อคิดวา เราจัก
ใหสวนบุญ ดังนี้ แมเมื่อกําลังให แมเมื่อพิจารณา สวนบุญอันเราใหแลว
แมคิดวาเราจักอนุโมทนาสวนบุญ หรือกุศลที่เหลือ ดังนี้ ก็คิดดวยกามาวจรกุศลจิต ๘ เหลานั้น ดวงใดดวงหนึ่ง แมเมื่ออนุโมทนา ก็ยอ มอนุโมทนา
ดวยกามาวจรกุศล ๘ เหลานั้น ดวงใดดวงหนึ่ง แมเมื่อจะพิจารณาวา คํา
อนุโมทนาเราอนุโมทนาแลว ดังนี้ ก็ยอมพิจารณาดวยกามาวจรกุศล ๘ เหลานั้น
ดวงใดดวงหนึ่ง แมเมื่อคิดวา เราจักแสดงธรรม ก็คิดดวยกามาวจรกุศล ๘
เหลานั้น ดวงใดดวงหนึ่ง แมเมื่อแสดง ก็ยอมแสดงดวยกามาวจรกุศล ๘
เหลานั้น ดวงใดดวงหนึ่ง แมเมื่อพิจารณาวา เราแสดงเทศนาแลว ดังนี้
ก็ยอมพิจารณาดวยกามาวจรกุศล ๘ เหลานั้น ดวงใดดวงหนึ่ง แมเมื่อคิดวา
เราจักฟงธรรม ดังนี้ ก็ยอมคิดดวยกามาวจรกุศล ๘ เหลานั้น ดวงใดดวงหนึ่ง
แมเมื่อฟงก็ยอมฟงดวยกามาวจรกุศลจิต ๘ เหลานั้น ดวงใดดวงหนึ่ง แมเมื่อ
พิจารณาวา เราฟงธรรมแลว ดังนี้ ก็ยอมพิจารณาดวยกามาวจรกุศล ๘
เหลานั้น ดวงใดดวงหนึ่ง แมเมื่อคิดวา เราจักกระทําทิฏฐิใหตรง ดังนี้
ก็ยอมคิดดวยกามาวจรกุศลจิต ๘ เหลานั้น ดวงใดดวงหนึ่ง ก็เมื่อจะกระทํา
ความเห็นใหตรง ก็ยอมกระทําโดยญาณสัมปยุต ๔ ดวงใดดวงหนึ่ง ก็เมื่อจะกระทํา
พิจารณาวา ทิฏฐิอันตรงเรากระทําแลว ดังนี้ ก็ยอมพิจารณาดวยกามาวจรกุศลจิต
๘ เหลานั้น ดวงใดดวงหนึ่ง.
วาดวยอนันตะ (สิ่งไมมีที่สดุ ) ๔ อยาง
ในฐานะ (แหงกามาวจรกุศลจิต ๘) นี้ ทานถือเอาอนันตะ ๔ อยาง
จริงอยู อนันตะ มี ๔ อยาง คือ
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อากาโส อนนฺโต (อากาศไมมีที่สุด)
จกฺกวาฬานิ อนนฺตานิ (จักรวาลไมมีที่สุด)
สตฺตนิกาโย อนนฺโต (หมูสัตวไมมีที่สุด)
พุทธฺ าณ อนนฺต (พุทธญาณไมมีที่สุด).
จริงอยู การกําหนดอากาศวา ในทิศบูรพา หรือในทิศปจฉิม ในทิศ
อุดร ในทิศทักษิณวามีเทานี้รอยโยชน หรือเทานี้เปนโยชน ยอมไมได ถาวา
เอาคอนเหล็กเทาขุนเขาสิเนรุทําแผนดินใหแยกเปนสวนแลวโยนไป คอนเหล็ก
ก็พึงตกไปขางลางโดยแท หามีที่รองรับไวไดไม ชื่อวา อากาศ เปนอนันตะ
(คือไมมีที่สุด) อยางนี้.
การกําหนดแมจักรวาลทั้งหลายวามีหลายรอย หรือวาหลายพัน หรือวา
หลายแสนจักรวาล หาไดไม. จริงอยู แมถาวา ทาวมหาพรหมทั้ง ๔ ผูเกิด
ในอกนิฏฐภพ ผูประกอบดวยความเร็ว ผูสามารถผานแสนจักรวาลไปดวย
เวลาเพียงเทาที่ลูกศรที่เร็วมากของนายขมังธนูผูมีกําลังแข็งแรงผานเงาตนตาล
ดานขวาง พึงวิ่งไปโดยเร็วนั้น ดวยคิดวา เราจักดูที่สุดจักรวาล ดังนี้ ทาวมหาพรหมเหลานั้น ไมทันเห็นที่สุดแหงจักรวาล ก็จะพึงปรินิพพานเสียโดยแท
ชื่อวา จักรวาล ทั้งหลายเปนอนันตะ (คือไมมีที่สุด) อยางนี้.
ก็ประมาณแหงสัตวที่อยูในน้ํา และที่อยูบนบกทั้งหลายในจักรวาล
ทั้งหลายมีประมาณเทานี้ ยอมไมมี หมูสัตวทั้งหลาย ชื่อวา เปนอนันตะ
(คือไมมีที่สุด) อยางนี้.
พุทธญาณ ชื่อวา เปนอนันตะ (คือไมมีที่สุด) แมกวาอนันตะ
ทั้ง ๓ นั้นโดยแท. กุศลจิตที่เปนกามาวจร สหรคตดวยโสมนัสเปนญาณสัมปยุต
เปนอสังขาริก ยอมเกิดขึน้ มากมายแกสัตวหนึ่งของสัตวทั้งหลายที่ไมมีประมาณ
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ในจักรวาลที่หาประมาณมิได โดยประการฉะนี้ กุศลจิตมากดวงยอมเกิดขึ้น
แกสัตวแมมาก. กุศลจิตเหลานั้นแมทั้งหมด ชื่อวา ยอมถึงความเปนอัน
เดียวกัน ดวยอรรถวาเปนกามาวจร ดวยอรรถวา สหรคตดวยโสมนัส
ดวยอรรถวาเปนญาณสัมปยุต ดวยอรรถวาเปนอสังขาริก. มหาจิตที่สหรต
ดวยโสมนัส เปนติกเหตุกะ เปนอสังขาริก มีดวงเดียวเทานั้น มหาจิตเปน
อสังขาริกก็เหมือนกัน ฯลฯ จิตที่สหรคตดวยอุเบกขาญาณวิปยุตเปนทุเหตุกะ
เปนสสังขาริก ก็เหมือนกันแล.
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงกําหนดกามาวจรกุศลจิตแมทั้งหมดที่เกิดขึ้น
แกสัตวทั้งหลายไมมีประมาณในจักรวาลที่ไมมีประมาณอยางนี้ ดวยพระสัพพัญุตญาณ เปนดุจทรงชั่งอยูดวยตราชั่งใหญ ดุจใสในทะนานนับอยูฉะนั้น
ทรงกระทําใหเปนสวน ๘ สวนเทานั้นแลวทรงแสดงจิตเหลานั้นวา ๘ เทานั้น
โดยสภาวะเปนเชนเดียวกัน.
ในฐานะนี้ ชื่อวา การประมวลซึ่งบุญ ๖ อยาง ที่ทรงถือ
เอาอีก จริงอยู บุญที่กระทําเอง (สยงฺการ) ก็มี บุญที่ผูอื่นกระทํา (ปรงฺการ)
ก็มี บุญที่ทําดวยมือของตนก็มี บุญที่สั่งใหคนอื่นกระทําก็มี บุญที่เกิดดวย
ความไมรูก็มี บรรดาบุญทั้ง ๖ เหลานั้น บุญที่ทําตามธรรมดาของตน ชื่อวา
สยังการ. บุญที่เห็นคนอื่นกระทําก็กระทํา ชื่อวา ปรังการ. บุญที่ทําดวย
มือของตนเอง ชื่อวา สาหัตถิกะ. บุญทีใ่ ชใหบุคคลกระทํา ชื่อวา อาณัตติกะ.
บุญที่เชื่อกรรมและผลแลวกระทํา ชือ่ วา สัมปชานกตะ. บุญที่ไมรูกรรมก็ดี
ผลก็ดีกระทําแลว ชื่อวา อสัมปชานกตะ.
บรรดาบุญทั้ง ๖ เหลานั้น บุคคลแมเมื่อกระทําเองก็ยอมกระทํา
ดวยกุศลจิต ๘ ดวงเหลานี้ ดวงใดดวงหนึ่งนั่นแหละ เมื่อจะทําอาศัยผูอื่นก็ดี
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เมื่อกระทําดวยมือของตนก็ดี เมื่อใชใหผูอื่นกระทําก็ดี ก็ยอมการทําดวยกุศลจิต
๘ ดวงเหลานี้ ดวงใดดวงหนึ่งเหมือนกัน. แตการกระทําดวยความรู ยอม
ประกอบดวยญาณ ๔ ดวง. การกระทําดวยความไมรู ยอมไมประกอบดวย
ญาณ ๔ ดวง
ในฐานะนี้แมอื่นอีก พระผูพระภาคเจาทรงถือเอา ทักขิณาวิสุทธิ ๔ อยาง คือ ความที่ปจจัยทั้งหลายเกิดขึ้นโดยธรรม ( ธัมมิกะ) ๑
ความที่เจตนามีกําลังมาก (เจตนามหัตตะ) ๑ วัตถุสมบัติ ๑ ความเปนผูมากยิ่ง
ดวยคุณ (คุณาติเรกตา) ๑.
บรรดาทักขิณาวิสุทธิ ๔ อยางเหลานั้น ปจจัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นโดย
ชอบธรรม ชื่อวา ธัมมิกะ. ก็เมือบุคคลเชื่อมั่นแนวแนแลวใหอยู ชื่อวา
เจตนามหัตตะ. ความเปนแหงพระขีณาเสพ ชื่อวา วัตถุสมบัติ. ความที่
พระขีณาสพนั่นแหละออกจากนิโรธสมาบัติ ชื่อวา คุณาติเรกตา. เมื่อบุคคล
สามารถประมวลทักขิณาวิสุทธิ ๔ เหลานั้นมาแลวถวายอยู กามาวจรกุศลยอม
ใหวิบากในอัตภาพนี้โดยแท ดุจกามาวจรกุศลที่ใหวิบากแกปุณณกเศรษฐี นาย
กาลวลิยะ และนายสุมนมาลาการเปนตน.
ก็เมื่อวาโดยยอ กามาวจรกุศลจิตนั้นแมทั้งหมด ชื่อวา เปนอยางเดียว
เทานั้น ดวยอรรถวาจิตเปนสภาพวิจิตร เพราะทําใหวิจิตร. วาดวยอํานาจ
แหงเวทนาเปน ๒ อยาง คือ สหรคตดวยโสมนัส และสหรคตดวยอุเบกขา.
อสังขาริกมหาจิต ที่สหรคตดวยโสมนัส เปนญาณสัมปยุต และอสังขาริกมหาจิต
ที่สหรคตดวยอุเบกขา เปนญาณสัมปยุต เปน ๔ อยาง ดวยสามารแหงการ
แสดงจําแนกญาณ ชื่อวา เปนอยางเดียวเทานั้น เพราะอรรถวาเปนญาณ
สัมปยุต และเพราะอรรถวาเปนอสังขาริก. สสังขาริกที่เปนญาณสัมปยุต
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อสังขาริกที่เปนญาณวิปปยุต และสสังขาริกที่เปนญาณวิปปยุตก็เหมือนกัน
อยางนี้ดวยประการฉะนี้ ในกามาวจรกุศลจิตนี้จึงมี ๔ อยาง ดวยสามารถแหงการ
แสดงการจําแนกญาณ วาโดยการจําแนกอสังขารและสสังขารแลวก็ไดกุศลจิต
๘ ดวงเทานั้น คือ อสังขาริก ๔ ดวง สสังขาริก ๔ ดวง. พระผูมีพระภาคเจา
ผูทรงเปนพระสัพพัญู ทรงเปนผูประเสริฐกวาเจาคณะทั้งหลาย ทรงเปนมุนี
ผูประเสริฐสุด ทรงทราบกามาวจรกุศลจิตเหลานั้นตามความเปนจริงแลวจึง
ทรงบอก ทรงแสดง ทรงบัญญัติ ทรงแตงตั้ง ทรงเปดเผย ทรงจําแนก
ทรงทําใหงาย ดังนี้แล.
นิทเทสวาดวยกามาวจรกุศลจิต
ในอรรถกถาธรรมสังคหะชื่ออัฏฐสาลินีจบบริบูรณ
รูปาวจรกุศล กสิณ ฌาน
จตุกนัย
[๑๓๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู ในสมัยใด ผัสสะ
ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
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[๑๔๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน
ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ภายในผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ จิตถึงความ
เปนธรรมชาติผุดขึ้นดวงเดียว ไมมีวิตกวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดจากสมาธิ
อยูในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต ปติ สุข เอกัคคตา
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย
โสมนัสสินทรีย ชีวิตนิ ทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูใน
สมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๔๑] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘
ฌานมีองค ๓ มรรคมีองค ๔ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธรรมายตนะ ๑
ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนัน้
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยู
ในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๔๒] สังขารขันธ มีอยูในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ผัสสะ เจตนา ปติ เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย
สมาธินทรีย ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ
อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น เวน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ นี้ชื่อวา สังขารขันธมีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
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[๑๔๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ เพราะคลายปติ
ไดอีกดวย จึงเปนผูเพงโดยอุปบัติ มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย
พระอริยะทั้งหลายยอมกลาวบุคคลนั้นวาเปนผูเพงโดยอุปบัติ มีสติอยูเปนสุข
ดังนี้ เพราะฌานใด บรรลุตติยฌานนั้นที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อยูในสมัยใด
ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย โสมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย
สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือ
นามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๔๔] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย
ฌานมีองค ๒ มรรคมีองค ๔ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธรรมายตนะ ๑
ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนัน้ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูใน
ในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯสฯ
[๑๔๕] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา สัทธินทรีย วิรยิ ินทรีย สตินทรีย
สมาธินทรีย ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ
อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น เวน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ นี้ชื่อวา สังขารขันธมีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
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[๑๔๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุจตุตถฌาน
ที่มีปรวีกสิณเปนอารมณไมมีทุกขไมมีสุขเพราะละสุขเเละทุกขไดเพราะโสมนัส
และโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยูในสมัยใด ผัสสะ
เวทนา สัญญา เจตนา จิต อุเบกขา เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย อุเบกขินทรีย ชีวิตินทรีย
สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือ
นามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใดมีอยูในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๔๗] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘
ฌานมีองค ๒ มรรคมีองค ๔ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธรรมายตนะ ๑
ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนัน้ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยู
ในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๔๘] สังขารขันธ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย
สมาธินทรีย ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ
อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูใ นสมัยนั้น เวน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ นี้ชื่อวา สังขารขันธมีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
จตุกนัย จบ
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อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ
อธิบายรูปาวจรกุศล
บัดนี้ เพื่อจะแสดงรูปาวจรกุศล พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มคํา
เปนตนวา กตเม ธมฺมา กุสลา ( ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ? ) ดังนี้.
บรรดาคําเหลานั้น คําวา รูปูปตฺติยา มคฺค ภาเวติ (พระโยคาวจร
เจริญมรรคเพื่อเขาถึงรูปภพ) ดังนี้ ความวา รูปภพทานเรียกวา รูป. คําวา
อุปปตฺติ (ความเขาถึง) ไดแก ความบังเกิด คือความเกิด ความเกิดพรอม.
คําวา มคฺโค ไดแก อุบาย. ก็ความหมายถอยคําในคําวา มรรค นี้ ดังนี้.
สภาวธรรมที่ชื่อวา มรรค เพราะอรรถวา ยอมคนหา คือ ยอม
แสวงหา ยอมใหเกิด ยอมใหสําเร็จซึ่งความเขาถึงนั้น. มีอธิบายวา ความเขาถึง
ความบังเกิด ความเกิด ความเกิดพรอมยอมมีในรูปภพดวยมรรคใด พระโยคาวจรยอมเจริญมรรคนั้น ดังนี้. ถามวา ก็ความเขาถึงรูปภพดวยมรรคนี้
ไดโดยนิยมหรือ. ตอบวา ไมใชโดยนิยม. พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเจริญสมาธิ บุคคลผูมีจิตตั้งมั่นแลว ยอมรูชัด
ยอมรูพรอม ยอมเห็นตามความเปนจริง ดังนี้ เพราะวา แมการกาวลวง
รูปภพโดยสวนแหงการแทงตลอดยอมมีไมได ก็แตวา ชื่อวามรรคอื่นนอกจาก
มรรคนี้ เพื่อความเขาถึงรูปภพยอมไมมี เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา พระโยคาวจร
เจริญมรรคเพื่อเขาถึงรูปภพ ดังนี้. อนึ่ง เมื่อวาโดยอรรถ ธรรมดามรรคนี้
เปนเจตนาก็มี เปนธรรมสัมปยุตดวยเจตนาก็มี เปนทั้ง ๒ คือ เปนทั้งเจตนา
ทั้งธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนาก็มี.
จริงอยู เจตนา ชื่อวา มรรค ดังในประโยคนี้วา ดูกอนสารีบุตร
เรา (ตถาคต) ยอมรูทั่วถึงนรก และมรรค (เจตนา) ที่ใหสัตวไปสูนรก ดังนี้.
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ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนา ชื่อวา มรรค (ทาง)ดังในประโยคนี้วา
ธรรมเหลานี้ คือ ศรัทธา หิริ กุศลทาน เปนทางดําเนินของสัตบุรุษ ก็สัตบุรุษ
ยอมกลาวทางนี้เปนทางทิพย เพราะวา
บุคคลยอมไปสูเทวโลกดวยทางนี้ ดังนี้.
เจตนาก็ดี ธรรมที่สัมยุตดวยเจตนาก็ดี ชื่อวา มรรค ในพระสูตร
มีสังขารูปปตติสูตรเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนมรรค นี้เปนปฏิปทา
ดังนี้. แตในที่นี้ทรงประสงคเอาธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนา เพราะพระบาลีวา
ฌาน ดังนี้. แตเพราะเจตนาสัมปยุตดวยฌาน ยอมเปนเหตุใหปฏิสนธิ ฉะนั้น
เจตนาก็ดี ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนาก็ดี ยอมสมควรเหมือนกัน.
คําวา ภาเวติ (ยอมเจริญ) ไดแก ยอมใหเกิด คือยอมใหบังเกิด
ยอมใหเจริญ. เนื้อความแหงความเจริญ (ภาวนา) ในที่นี้มีเพียงนี้กอน. แต
ในที่อื่น วาดวยความหมายแหงอุปสรรค มีเนือ้ ความโดยเปนอีกอยางหนึ่ง
อยางนี้วา สัมภาวนา (การยกยอง) ปริภาวนา (การอบรม) วิภาวนา
(การชี้แจง)
บรรดาบททั้ง ๓ เหลานั้น เนื้อความนี้วา ดูกอนอุทายี สาวกทั้งหลาย
ของเราในศาสนานี้ ยอมยกเราในอธิศีลวา พระสมณโคตะมีศีล
ประกอบดวยศีลขันธอยางยิ่ง ดังนี้ ชื่อวา สัมภาวนา ไดแกเชื่อมั่น.
เนื้อความนี้วา สมาธิอันศีลอบรมแลวยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ปญญา
อันสมาธิอบรมแลวยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก จิตอันปญญาอบรมแลวยอม
หลุดพนจากอาสวะทั้งหลายโดยชอบทีเดียว ดังนี้ ชื่อวา ปริภาวนา ไดแก
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การอบรม. เนื้อความนี้วา เชิญทานชี้แจงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เถิด ดังนี้ ชื่อวา วิภาวนา ไดแก การชีแ้ จงทําเปนขอ.
สวนปฏิทานี้วา ดูกอ นอุทายี ยังมีขออื่นอีก เราไดบอกปฏิปทาแก
สาวกทั้งหลาย โดยประการทั้งสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแลว ชื่อวายอม
เจริญสติปฏฐาน ๔ ดังนี้ ชื่อวา สําเร็จแลวดวยภาวนา เพราะอรรถวา
ใหเกิดคือใหเจริญ. ในที่แมนี้ ปฏิปทานี้เทานั้นทรงประสงคเอาแลว เพราะ
เหตุนั้น จึงตรัสวา ภาเวติ ไดแก ยอมใหเกิด คือใหบังเกิดขึ้น ใหเจริญขึ้น
ดังนี้.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร ในกามาวจรกุศลนิทเทส ทรงกระทําเทศนา
มีธรรมเปนประธาน แตในรูปวาจรนิทเทสไมทําเหมือนอยางนั้น คือไดทรงทํา
เทศนาบุคคลเปนประธาน. ตอบวา เพราะจะชําระปฏิทาใหหมดจด. จริงอยู
รูปาวจรนิทเทสนี้ พระโยคาวจรพึงชําระใหหมดจดไดดวยปฏิปทา ๔ อยางใด
อยางหนึ่ง เวนจากปฏิปทาเสียจะเกิดเหมือนกามาวจรไดไม. อนึ่ง ธรรมดา
ปฏิปทานี้ เมื่อบุคคลผูปฏิบัติยังมีอยู จึงมีอยู เพราะฉะนั้น เพื่อจะแสดง
เนื้อความนั้น จึงทรงทําเทศนามีบุคคลเปนประธาน จึงตรัสวา พระโยคาวจร
เจริญมรรคเพื่อเขาถึงรูปภพ ดังนี้.
คําวา วิวิจฺเจว กาเมหิ ความวา สงัดแลว คือเวนแลว กาวลวง
แลวจากกามทั้งหลาย ก็ เอว อักษรในคําวา วิวิจฺเจว กาเมหิ นี้ พึงทราบ
วา ใชในอรรถวา นิยม (แนนอน) ก็เพราะ เอวอักษรมีอรรถวา
แนนอน ฉะนั้น จึงทรงแสดงซึ่งความที่กามทั้งหลายแมไมมีอยูในสมัยเปนที่
เขาปฐมฌานอยูนั้นเปนปฏิปกษตอปฐมฌานนั้น และแสดงถึงการบรรลุ
ปฐมฌานนั้น โดยการสละกามไดขาดแลว. ถามวา อยางไร ? ตอบวา
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ก็เมื่อบุคลกําหนดไปอยางนี้วา สงัดจากกามทั้งหลาย ดังนี้ ฌานนี้จึงปรากฏ
ก็กามทั้งหลายเปนปฏิปกษตอฌานนี้แน เพราะกามทั้งหลายยังอยู ฌานนี้
ก็เปนไปไมได เปรียบเหมือนเมื่อความมืดยังมีอยู แสงสวางแหงประทีปก็ยัง
ไมมี ฉะนั้น การบรรลุฌานนั้นได เพราะการสละกามเหลานั้นนั่นแหละ
เปรียบเหมือนละฝงนี้จึงไปถึงฝงโนนได เพราะฉะนั้น เอวอักษรนั้น จึงทํา
ความวาแนนอน ดังนี้.
ในปฐมฌานนั้น พึงมีคําทวงวา ก็เพราะเหตุไร เอวอักษรนี้ทานกลาว
ไวในบทตนเทานั้นไมกลาวไวในบทหลัง พระโยคาวจรแมสงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลวพึงเขาฌานอยูไดหรือ ? ตอบวา ขอนี้ ไมพึงเห็นอยางนั้น
เพราะวา เอวอักษรนี้ทานกลาวไวในบทตน เพราะการสลัดออกซึ่งกามนั้น
ดวยวา ฌานนี้เปนเครื่องสลัดออกซึ่งกามทั้งหลายนั่นเหละ เพราะเปนเหตุ
กาวลวงกามธาตุ และเพราะเปนปฏิปกษตอกามราคะ เหมือนอยางตรัสไววา
เนกขัมมะ คือการสลัดออกจากกามทั้งหลายนี้. อนึ่ง เอวอักษรนี้ แมในบทหลัง
ก็ควรนํามากลาวไวในที่นี้เหมือนดังที่ตรัสไววา อิเธว ภิกขฺ เว ปโม
สมโณ อิธ ทุติโย สมโน (ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะที่หนึ่ง มีใน
ธรรมวินัยนี้เทานั้น สมณะที่สองก็มีในธรรมวินัยนี้เหมือนกัน ) ฉะนั้น. เพราะ
ใคร ๆ ที่ยังไมสละอกุศลธรรมกลาวคือนิวรณ แมเหลาอื่นจากกามนี้แลว ก็
ไมอาจเขาฌานอยูได ฉะนั้น พึงใชเอวอักษรนี้แมในบททั้งสอง อยางนี้วา
วิวจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺเจว อกุสเลหิ ธมฺเมหิ ดังนี้. ก็ดวยพระดํารัส
ที่ไมทั่วไปวา วิวิจฺจ นี้ วิเวกแมทั้งหมดมีตทังควิเวกเปนตน และกายวิเวก
เปนตน ยอมรวมลงแมในบททั้งสองก็จริง ถึงอยางนั้น ในทีน่ ี้ พึงเห็นวิเวก
๓ เทานั้น คือ กายวิเวก จิตตวิเวก วิขัมภนวิเวก.
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ก็ดวยบทวา กาเมหิ นี้ วัตถุกามทั้งหลายที่ตรัสไวในนิทเทส โดยนัย
เปนตนวา วัถถุกามเปนไฉน ? คือรูปที่นาชอบใจ ดังนี้. และกิเลสกาม
ทั้งหลาย ตรัสไวในนิทเทสนั้นนั่นแหละ ในวิภังคอยางนี้วา ฉันทะชื่อวากาม
ราคะชื่อวากาม ฉันทราคะชื่อวากาม สังกัปปกามชื่อวาราคะ กามสังกัปปราคะชื่อวากาม ธรรมเหลานั้น เรียกวา กาม ดังนี้ อกุศลเหลานั้นแมทั้งหมด
พึงเห็นวารวมกันในที่นี้แล. ก็เมื่อเปนเชนนี้ ชื่อความวา วิวิจฺเจว กาเมหิ
(สงัดจากกามทั้งหลาย) จะพึงมีความหมายวา สงัดแลวจากวัตถุกามทั้งหลาย
บางก็สมควร. ดวยคําวา วิวิจฺเจว กาเมหิ นั้น ตรัสวาเปนกายวิเวก.
คําวา วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ (สงัดแลวจากอกุศลธรรมทั้งหลาย)
อธิบายวา สงัดแลวจากกิเลสกามทั้งหลาย หรืออกุศลธรรมทั้งหมด ดังนี้ก็
สมควร. ดวยคําวา วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ นัน้ ตรัสถึงจิตตวิเวก.
ก็ในบรรดาบททั้ง ๒ เหลานั้น บทแรกยอมเปนอันตรัสการสละความสุขในกาม
เพราะตรัสถึงความสงัด จากวัตถุกามทั้งหลายนั่นแหละ บทที่สอง ตรัสอธิบาย
ถึงการกําหนดความสุขในเนกขัมมะ เพราะตรัสถึงความสงัดจากกิเลสกาม
ทั้งหลาย. ก็เพราะตรัสถึงความสงัดจากวัตถุกามและกิเลสกามดวยประการฉะนี้
นั่นแหละ พึงทราบความหมายวา บรรดาคําเหลานั้น ดวยบทแรกตรัสการละ
สงัดกิเลสวัตถุ บทที่สองตรัสการละสังกิเลส. บทแรก ตรัสสละเหตุแหงความโลเล
บทที่สองตรัสการสละเหตุความเปนพาล ดวยบทแรก ตรัสปโยคสุทธิ บทที่สอง
ตรัสอบรมอัธยาศัยของจิต ดังนี้ก็มี. ในกามตามคําวา กาเมหิ นี้ ในฝาย
วัตถุกามมีนัยเพียงเทานี้กอน. สวนในฝายกิเลสกาม กามฉันทะนั่นแหละมี
ประเภทมิใชนอยดวยคําเปนตนอยางนี้ คือ ฉันทะชื่อวากาม ราคะชื่อวากาม
ทานประสงคเอาวา กาม. ก็กามฉันทะนั้นแมนับเนื่องดวยอกุศลธรรม แต
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เพราะเปนปฏิปกษตอองคฌาน จึงตรัสไวสวนหนึ่งในวิภังค โดยนัยมีอาทิวา
บรรดากามเหลานั้น กามฉันทะเปนไฉน ?
อีกนัยหนึ่ง กามตรัสไวในบทแรกเพราะเปนกิเลสกาม ในบทที่สอง
ตรัสไวเพราะนับเนื่องในอกุศล. ก็เพราะกามนั้นแยกมิใชนอย จึงไมตรัส
วา กามโต แตตรัสวา กาเมหิ ดังนี.้ อนึ่ง แมมธี รรมเหลาอื่นที่เปน
อกุศลธรรม แตตรัสเฉพาะนีวรณธรรมเทานั้น โดยทรงถือนิวรณเปนขาศึก
และขดขวางองคฌานเบื้องสูงไวในวิภังค โดยนัยมีอาทิวา ในมาติกาเหลานั้น
ธรรมเปนอกุศลเปนไฉน ? คือ กามฉันทะ ดังนี้. จริงอยู นิวรณธรรม
ทั้งหลายเปนขาศึกตอองคฌาน. อธิบายวา นิวรณทั้งหลายเปนปฏิปกษ เปน
ตัวกําจัด เปนตัวพิฆาตองคฌานเหลานั้น. จริงอยางนั้น ในคัมภีรเปฏกะ
กลาวไววา สมาธิเปนปฏิปกษตอกามฉันทะ ปติเปนปฏิปกษตอพยาบาท
วิตกเปนปฏิปกษตอถีนมิทธะ สุขเปนปฏิปกษตออุทธัจจกุกกุจจะ วิจารเปน
ปฏิปกษตอวิจิกิจฉา ดวยอาการอยางนี้ ในบททั้ง ๒ เหลานั้น ยอมเปนอัน
ตรัสวิเวกเปนเครื่องขมกามฉันทะดวยบทวา วิวิจฺเจว กาเมหิ นี้ ตรัสวิเวก
เปนเครื่องขมนิวรณแมทั้ง ๕ ดวยบทวา วิวจฺจ อกุสเลหิ นี.้
อนึ่ง วาโดยนัยที่ยังมิไดอธิบาย ยอมเปนอันตรัสวิเวกเปนเครื่องขม
กามฉันทะดวยบทที่หนึ่ง (วิวิจฺจเจว กาเมหิ) ยอมเปนอันตรัสวิเวกเปน
เครื่องละนิวรณที่เหลือดวยบทที่สอง (วิวิจฺจ อกุสเลหิ). อนึ่ง ในบรรดา
อกุศลมูล ๓ อยาง ยอมเปนอันตรัสวิเวกเปนเครื่องขมโลกอันเปนอารมณแหง
กามคุณ ๕ ประเภท ดวยบทที่หนึ่ง (วิวิจฺเจ กาเมหิ) ดวยบทที่สอง
(วิวิจฺจ อกุสเลหิ) ยอมเปนอันตรัสวิเวกเปนเครื่องขมโทสะและโมหะซึ่งเปน
อารมณอันตางดวยอาฆาตวัตถุเปนตน. อีกอยางหนึ่ง บรรดาธรรมทั้งหลายมี
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โอฆะเปนตน ดวยบทแรก (วิวิจฺเจว กาเมหิ) ยอมเปนอันตรัสวิเวกอันเปน
เครื่องขมกามโอฆะ กามโยคะ กามาสวะ กามุปทาน อภิฌากายคัณฐะ
และกามราคสัญโญชน ดวยบทที่สอง (วิวิจฺจ อกุสเลหิ) ยอมเปนอันตรัส
วิเวกเปนเครื่องขมโอฆะ โยคะ อาสวะ อุปาทาน คัณฐะและสัญโญชนที่เหลือ
อนึ่ง ดวยบทตน (วิวิจเฺ จว กาเมหิ) ยอมเปนอันตรัสวิเวกเปนเครื่องขม
ตัณหาและธรรมที่สัมปยุตดวยตัณหานั้น ดวยบทที่สอง (วิวิจฺ จ อกุสเลหิ)
ยอมเปนอันตรัสวิเวกเปนเครื่องขมอวิชชา และธรรมที่สัมปยุตดวยอวิชชานั้น.
อีกนัยหนึ่ง ดวยบทแรก (วิวิจฺเจว กาเมหิ) พึงทราบวา ตรัสวิเวกเปน
เครื่องขมจิต ๘ ดวงที่สัมปยุตดวยโลภะ ดวยบทที่สอง (วิวจิ ฺจ อกุสเลหิ)
ยอมเปนอันตรัสวิเวกเปนเครื่องขมอกุศลจิ ต ๔ ดวงที่เหลือ. การประกาศ
เนื้อความในคํานี้วา วิวิจเฺ จว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ ดังนี้
เทานี้กอน.
วาดวยองคฌาน
ก็พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงองคที่ปฐมฌานละไดแลว ดวยคํา
ประมาณเทานี้บัดนี้ เพื่อแสดงสัมปโยคธรรม จึงตรัสคําเปนตนวา สวิตกฺก
สวิจาร ดังนี.้ บรรดาบทเหลานั้น ฌานตรัสเรียกวา สวิตก สวิจาร
เพราะความเปนไปรวมกับวิตกและวิจาร ชื่อวา ถึงความเปนรูปาวจร
เพราะสัมปโยคะดวยอัปปนา โดยการจําแนกลักษณะเปนตน ตามที่กลาวใน
หนหลัง ดุจนี้ไมที่มีดอกและผล ฉะนั้น. แตในวิภังคทานทําเทศนาเปน
ปุคคลาธิฏฐาน โดยนัยมีอาทิวาพระโยคาวจรเปนผูเขาถึงแลว เขาถึงพรอมแลว
ดวยวิตก ดวยวิจารนี้. สวนเนื้อความในวิภังคแมนั้น พึงเห็นตามที่กลาว
แลวนั่นแหละ.
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พึงทราบวินิจฉัยในคําวา วิเวกช นี้ ความสงัดทานเรียกวา วิเวก
อธิบายวา ปราศจากนิวรณ. อีกนัยหนึ่ง ชื่อวา วิเวก เพราะสงัดแลว
อธิบายวา กองธรรมที่สัมปยุตดวยฌานสงัดจากนีวรณ. ปติและสุข ชื่อวา
วิเวกชะ (เกิดแตวิเวก) เพราะอรรถวา เกิดแตวิเวกนั้น หรือเกิดในวิเวกนั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ปติ สุข นี้ ความวา ปติและความสุข
เปนคําที่ขาพเจาอธิบายไวในหนหลังแลวนั่นแหละ. บรรดาปติและสุขเหลานั้น
ปติ ๕ อยาง มีประการตามที่กลาวแลว ผรณาปติเปนมูลรากแหงอัปปนาสมาธิ
เจริญถึงความเปนองคประกอบของสมาธิ ทานประสงคเอาวา ปติในอรรถนี้
ปตินี้ แสะสุขนี้มีอยูแกฌานนี้ หรือในฌานนี้ เพราะฉะนั้น ฌานนี้ ทานจึง
เรียกวา มีปต ิและสุข ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง ปติและสุข ชื่อวา ปติและสุข เหมือนศัพทวาธรรม
และวินัย ชือ่ วา ธรรมวินัยเปนตน. ปติและสุขเกิดแตวิเวกมีอยูแกฌานนี้
หรือในฌานนี้ เพราะเหตุนั้น ฌานนี้จึงชื่อวา มีปติและสุข อันเกิดแตวิเวก
แมดังพรรณนามาฉะนี้. เหมือนอยางวา ฌานมีปต ิและสุขเกิดแตวิเวก ฉันใด
ปติและสุขในฌานนี้ ก็เกิดแตวิเวกฉันนั้นเหมือนกัน. อนึ่ง ปตแิ ละสุขนั้นมีอยู
แกฌานนี้ เพราะฉะนั้น ทานกลาววาปติและสุขเกิดแตวิเวกดวยบทเดียวเทานั้น
ก็สมควร. แตในวิภังค ทานกลาวไวโดยนัยเปนตนวา สุขนี้สหรคตดวยปตินี้
ดังนี้ สวนความหมายพึงเห็นตามนัยวิภังคนั้นนั่นแล.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ปมชฺฌาน นี้ ตอไป
ฌานที่ชื่อวา ที่หนึง่ เพราะนับตามลําดับ. ชื่อวา ที่หนึง่ เพราะ
เกิดขึ้นกอนดังนี้ก็มี. ชื่อวา ที่หนึ่ง เพราะพระโยคาวจร พึงเขากอนดังนี้ก็มี.
การกําหนดแมนี้มิใชแนนอน เพราะพระโยคาวจรผูไดสมาบัติ ๘ มีวสีประพฤติ
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มาแลว ยอมสามารถเพื่อจะเขาฌานตั้งแตตนจนถึงที่สุดก็ได สามารถเขาฌาน
กระทําตั้งแตที่สุดลงมาถึงเบื้องตนก็ได สามารถเขาฌานหนึ่งภายในระหวางก็ได
ก็ฌานนั้น ชือ่ วา ที่หนึ่ง เพราะอรรถวาเกิดขึ้นกอน ดวยประการฉะนี้.
บทวา ฌาน ไดแก ฌาน ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิชฌาน และ
ลักขณูปนิชฌาน. บรรดาฌานทั้ง ๒ นั้น สมาบัติ ๘ ยอมเขาไปเพงอารมณมี
ปฐวีกสิณเปนตนเพราะเหตุนั้น ฌานนั้นจึงถึงการนับวาเปนอารัมมณูปนิชฌาน.
สวนวิปสสนา มรรค และผล ชื่อวา ลักขณูปนิฌาน. บรรดาวิปสสนา
มรรคผลเหลานั้น วิปสสนาชื่อวา ลักขณูปนิชฌาน เพราะการเขาไปเพง
ลักษณะมีอนิจจลักษณะเปนตน. มรรคชื่อวา ลักขณูปนิชฌาน เพราะกิจที่
วิปสสนาทําแลวสําเร็จดวยมรรค. สวนผลชื่อวา ลักขณูปนิชฌาน เพราะ
เขาไปเพงลักษณะอันเปนความจริง คือนิโรธสัจจะ บรรดาอารัมมณูปนิชฌาน
และลักขณูปนิชฌานทั้ง ๒ นั้น ในที่นี้ทานประสงคเอาอารัมมณูปนิชฌาน
เพราะฉะนั้น ฌานนั้น พึงทราบวา ชื่อวา ฌาน เพราะเขาไปเพงอารมณ
หรือเพราะเปนเครื่องเผาธรรมที่เปนขาศึก ดังนี้.
บทวา อุปสมปชฺช ไดแก เขาถึงแลว คือ บรรลุแลว. อีกอยางหนึ่ง
อธิบายวา ใหเขาถึงแลว หรือใหสําเร็จแลว. แตในวิภังคกลาววา บทวา
อุปสมฺปชฺช ไดแก การได การไดเฉพาะ การบรรลุ การบรรลุพรอม
การถูกตอง การทําใหแจง การเขาถึงปฐมฌาน ดังนี้. ความหมายแมแหง
ฌานนั้นพึงเห็นเหมือนในวิภังคนั้นนั่นแหละ.
บทวา วิหรติ ไดแก ความพรั่งพรอมแหงฌานมีประการตามที่กลาว
แลววา โดยการอยูแหงอิริยาบถอันสมควรแกฌานนั้น ยอมใหสําเร็จ การ
เคลื่อนไหว การเปนไป การรักษา การดําเนินไป การใหดาํ เนินไป การเที่ยว
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ไป การอยูแหงอัตภาพ สมจริงดังที่ตรัสไวในวิภังควา บทวา วิหรติ ไดแก
ยอมเคลื่อนไหว ยอมเปนไป ยอมคุมครอง ยอมดําเนินไป ยอมใหดําเนินไป
ยอมเที่ยวไป ยอมอยู เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา วิหรติ ดังนี้.
วาดวยปฐวีกสิณ
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ปวีกสิณ นี้ ตอไป
แมปฐวีมณฑล (วงกลมแหงพื้นดิน) ทานก็เรียกวา ปฐวีกสิณ
เพราะอรรถวาเปนวัตถุสําหรับเพง. แมนิมิตที่ไดแลวเพราะอาศัยปฐวีกสิณ
นั้นก็ชื่อวา ปฐวีกสิณ. แมฌานที่ไดเฉพาะแลวในนิมิต ก็ชื่อวา ปฐวีกสิณ.
บรรดาความหมายเหลานั้น ฌาน พึงทราบวาเปนปฐวีกสิณ ในความหมายนี้.
ก็ในความหมายวา พระโยคาวจรเขาฌานกลาวคือปฐวีกสิณอยู ดังนี้ มีเนื้อความ
ยอดังนี้
ก็กุลบุตรผูใครบรรลุพระอรหัตกระทําบริกรรมในปฐวีกสิณนี้ ยังฌาน
หมวด ๔ ฌานหมวด ๕ ใหเกิดขึ้นแลว เจริญวิปสสนามีฌานเปนปทัฏฐาน
พึงทําอยางไร ? เบื้องตน ควรชําระศีล ๔ คือ ปาฏิโมกขสังวรศีล อินทริยสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล ปจจยสันนิสสิตศีลใหหมดจดกอน เมื่อดํารงอยู
ในศีลดีแลวก็ตัดปลิโพธที่มีอยูในปลิโพธ ๑๐ ประการที่มีอยู มีอาวาสปลิโพธ
เปนตนนั้น แลวเขาไปหากัลยาณมิตรผูใหกรรมฐาน ใครครวญกรรมฐานที่
สมควรแกจริตของตนในบรรดากรรมฐาน ๓๘ ประการ ทีม่ ีมาในพระบาลี
ถาปฐวีกสิณนี้สมควรแกจริงของตนก็พึงถือเอากรรมฐานนี้เทานั้น ละวิหารที่
ไมสมควรแกการเจริญฌานอยูในวิหารที่เหมาะสม ตัดความกังวลเล็ก ๆ นอยๆ
รักษาบริกรรมและนิมิตกสิณ เวนอสัปปาย ๗ แหง เสพเสนาสนสัปปายะ
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๗ แหง พึงทําภาวนาวิธีทั้งหมดอันมีอัปปนาโกศล ๑๐ อยาง ไมใหตกหลน
พึงปฏิบัติเพื่อบรรลุฌาน เนื้อความสังเขปมีเพียงนี้. สวนความพิสดาร พึงทราบ
โดยนัยที่กลาวไวในวิสุทธิมรรค. อนึ่ง ในกสิณแมอื่นจากนี้ ก็พึงทราบเหมือน
ในปฐวีกสิณนี้ จริงอยู วิธีทั้งหมดแหงกรรมฐานทั้งปวงแหงวิธิการเจริญภาวนา
ขาพเจาถือเอาโดยนัยแหงอรรถกถาแลวขยายใหพิสดารในวิสุทธิมรรคแลว จะมี
ประโยชนอะไรดวยวิธีการเจริญกรรมฐานนั้นในวิธีการที่จะกลาวซ้ําอีกในที่นั้น ๆ
เพราะฉะนั้น ขาพเจาจักไมขยายความอีก. แตวา ขาพเจาจักไมทําเนื้อความ
ที่มาในพระบาลีในหนหลัง ใหตกหลนจะพรรณนาตามลําดับบทติดตอกันไป.
บทวา ตสฺมึ สมเย ความวา ในสมัยที่เขาปฐมฌานอยูนั้น ธรรม
๕๖ ตามลําดับมีประการตามที่กลาวในกามาวจรกุศลจิตดวงหนึ่งเหลานี้ คือ
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ ยอมมี ก็ความแปลกกันในปฐมฌานนี้มีอยางเดียว
คือ ธรรม ๕๖ เหลานั้นเปนกามาพจร ธรรม ๕๖ ที่กลาวนี้เปนมหัคคตะ
เปนรูปาวจร ธรรมที่เหลือนอกจากนี้เปนเชนเดียวกันทั้งนั้น สวนเยวาปนกธรรมและธรรม ๔ อยางมีฉันทะเปนตน ยอมหาไดในฌานนี้. โกฏฐาสวาระ
และสุญญตวาระ ยอมเปนไปตามปกตินั่นแหละ ดังนี้แล.
ปฐมฌานจบ
อธิบายทุติยฌาน
พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงทุติยฌาน ตอไป
บทวา วิตกฺกวิจาราน วูปสมา (เพราะวิตกวิจารสงบ) ความวา
ความสงบ คือ เพราะความกาวลวงธรรมทั้ง ๒ เหลานี้ คือ วิตกและวิจาร
มีอธิบายวา เพราะความที่วิตกและวิจารไมปรากฏในฌานที่ ๒ ในบรรดาฌาน
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ทั้ง ๒ นั้น ธรรมที่เปนปฐมฌานแมทั้งหมด ยอมไมมีในทุติยฌานแมโดยแท
เพราะวา ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนตน ในปฐมฌานก็อยางหนึ่ง ในทุตยิ ฌาน
นี้ก็อยางหนึ่งก็จริง ถึงอยางนั้น ก็พึงทราบวา คําที่ตรัสอยางนี้วา เพราะวิตก
และวิจารสงบ เพื่อแสดงวา การบรรลุทุติยฌานเปนตนเปนอยางอื่นจากปฐมฌาน
ยอมมีเพราะกาวลวงองคหยาบ ๆ.
ในบทวา อชฺฌตฺต (ภายใน) นี้ ทานประสงคเอาภายในเปนของตนเอง
แตในวิภังคตรัสคํามีประมาณเทานี้วาเฉพาะตัว ชื่อวา อัชฌัตตะ ก็เพราะ
บทวา อชฺฌตฺต นี้ ทานประสงคเอาบทวา นิยกชฺฌตฺต ฉะนั้นในบทวา
อชฺฌตฺต จึงมีอธิบายวา เกิดในภายในของตน หรือเกิดในสันดานของตน.
ศรัทธา เรียกวา ความผองใสในบทวา สมฺปสาทน นี้. แมฌานก็เรียกวา
ความผองใส เพราะประกอบดวยความผองใส เหมือนผา ชื่อวา ผาเขียว
เพราประกอบดวยสีเขียว. อีกอยางหนึ่ง เพราะฌานนั้นยังจิตใหแจมใส เพราะ
ประกอบดวยความผองใส และเพราะความสงบความกําเริบวิตกและวิจารฉะนั้น
จึงตรัสวา สมฺปสาทน (ความผองใส). ก็ในการกําหนดเนื้อความนี้พึงทราบ
ความสัมพันธแหงบทอยางนี้ วา สมฺปสาทน เจตโส แตในการกําหนด
เนื้อความบทแรก บทวา เจตโส นี้ พึงประกอบกับบท เอโกทิภาว.
ในบทนั้นมีการประกอบเนื้อความดังตอไปนี้.
สมาธิใด ยอมผุดขึ้นเปนเอก เพราะเหตุนั้น สมาธินั้น จึงชื่อวา
เอโกทิ อธิบายวา สมาธินั้นเปนภาวะที่เลิศประเสริฐผุดขึ้น เพราะวิตกและ
วิจารไมเจริญ (เกิด) ขึน้ ในภายใน. จริงอยู แมบุคคลผูประเสริฐที่สุด เขาก็
เรียกวา เปนเอกในโลก ดังนี้. อีกอยางหนึ่ง แมจะกลาววาสมาธิที่เวนวิตก
ละวิจารเปนเอกไมมีสหายผุดขึ้น ดังนี้ก็ควร. อีกนัยหนึ่ง สมาธิใดยอมยัง
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สัมปยุตตธรรมใหผุดขึ้น เพราะเหตุนั้น สมาธินั้น จึงชื่อวา อุทิ คือยอมให
สัมปยุตตธรรมตั้งขึ้น สมาธินั้นเปนเอกเพราะอรรถวาประเสริฐดวย และยัง
สัมปยุตตรรมใหผุดขึ้นดวย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา เอโกทิ. คําวา เอโกทิ
นี้ เปนชื่อของสมาธิ. ทุติฌานใดยอมยังสมาธิชื่อวา เอโกทินี้ใหเกิด
ใหเจริญ เพราะเหตุนั้น ทุติยฌานนี้จึงชื่อวา เอโกทิภาวะ ก็เพราะสมาธิ
นี้นั้นเปนเอกเปนสภาวะที่ยังสัมปยุตตธรรมใหผุดขึ้นยอมมีแกจิต มิใชมีแกสัตว
มิใชมีแกชีวะ ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคํานี้วา เจตโส เอโกทิภาว
ดังนี้
ถามวา ศรัทธานี้ และสมาธิมีชื่อวา เอโกทิ นี้ มีอยูแมในปฐมฌาน
มีใชหรือ เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร ทุติยฌานนี้นั่นแหละ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เปนเครื่องผองใส และเปนเอโกทิภาวะอีกเลา. ตอบวา
เพราะวา ปฐมฌานนั้นยังไมผองใสแทเพราะกําเริบดวยวิตกวิจาร เหมือน
น้ําที่ขุนเพราะระลอกคลื่น ฉะนั้น แมเมื่อศรัทธามีอยู ก็ไมตรัสวา สมฺปสาทน
(ความผองใส) อนึ่ง แมสมาธิในปฐมฌานนี้ก็ยังไมปรากฏ เพราะยังไมผองใส
แทนั่นแหละ ฉะนั้น ปฐมฌานนั้น จึงไมตรัสวา เอโกทิภาวะ แตในทุติยฌานนี้
ศรัทธามีกําสังไดโอกาส เพราะไมมีวิตกและวิจารเปนปลิโพธ (กังวลใจ) แม
สมาธิก็ปรากฏเพราะการไดศรัทธาเปนกําลังและเปนสหาย ฉะนั้น ทุติยฌานนี้
เทานั้นพึงทราบวา ตรัสไวอยางนั้น. สวนในวิภังค ตรัสไวเพียงเทานี้วา
บทวา สมฺปสาทน (ผองใส) ไดแกศรัทธา (ความเชื่อ) กิริยาที่เชื่อ
ความปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง. คําวา เจตโส เอโกทิภาว (ธรรมเอก
ผุดขึ้นแกใจ) ไดแก ความตั้งอยู การตั้งมั่นแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิดังนี้.
พึงทราบการพรรณนาเนื้อความนี้กับพระดํารัสที่ตรัสไวอยางนั้น ยอมไมผิด
เทียบเคียงกันอยู ยอมลงกันได ฉะนั้น.
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บทวา อวิตกฺก อวิจาร (ไมวิตกไมมีวิจาร) มีวิเคราะหวา ชื่อวา
อวิตก (ไมมีวิตก) เพราะอรรถวา วิตกในทุติยฌานนี้ หรือของทุติยฌานนี้
ไมมี เพราะความที่วิตกนั้นละไดแลวดวยภาวนา. ชื่อวา อวิจาร (ไมมีวิจาร)
โดยนัยนี้เหมือนกัน. แมในวิภังคก็ตรัสไว วิตกนี้ และวิจารนี้ ยอมสงบระงับ
เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพินาศไป ใหละลายไป
ถูกทําใหแหงไป ถูกทําใหผากไป ถูกทําใหสิ้นสุด ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร ดวยประการฉะนี้.
ในขอนี้หากมีผูทวง แมดวยคํานี้วา เพราะการเขาไปสงบวิตกและวิจาร
ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัส ก็สมบูรณแลวมิใชหรือ เมื่อเปนเชนนั้น
เพราะเหตุไร จึงตรัสวา ไมมีวิตกไมมีวิจารอีกเลา. ตอบวา ไดความหมายนี้
สําเร็จแลวอยางนั้นนั่นแหละ แตคําวาไมมีวิตกไมมีวิจารนี้เปนคําที่แสดงความ
ขอนั้นก็หาไม ขาพเจาไดกลาวไวแลวมิใชหรือวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
อยางนี้วา วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ดังนี้ เพื่อแสดงวา การบรรลุทุติยฌาน
เปนตนเปนอยางหนึ่งจากปฐมฌาน ยอมมีไดเพราะกาวลวงองคหยาบ ๆ ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง คํานี้เปนเหตุแสดงเหตุแหงภาวะสัมปสาททนะและเอโกทิ
อยางนี้วา ทุติยฌานนี้ ชือ่ วา สัมปสาทนะ เพราะสงบวิตกและวิจาร มิใช
เขาไปสงบกิเลสที่กําเริบตามกาล ฌานนั้น ชื่อวา เอโกทิภาวะสงบวิตก
และวิจาร มิใชละนิวรณไดเหมือนอุปจารฌาน มิใชองคฌานปรากฏเหมือน
ปฐมฌาน. อนึ่ง ทุติยฌานนี้ ชื่อวา อวิตักกะอวิจาร เพราะเขาไปสงบ
วิตกและวิจาร มิใชเพราะไมมีเองเหมือนตติยฌานและจตุตถฌาน และเหมือน
จักขุวิญาณเปนตน เพราะฉะนั้น คําวา ไมมีวิตกไมมีวิจารนี้ เปนคําแสดง
เหตุแหงความที่ทุติยฌานนั้นเปนธรรมชาติไมมีวิตกไมมีวิจาร มิใชเปนคําแสดง
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เพียงความไมมีวิตกไมมีวิจาร. สวนคําวา อวิตกฺก อวิจาร นี้ เปนคําแสดง
เพียงสักวาความไมมีวิตกและวิจารเทานั้น เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ครั้นตรัสอวิตักกะอวิจารแลว ก็พึงตรัสอีกโดยแท.
บทวา สมาธิช (เกิดแตสมาธิ) ความวา เกิดแตสมาธิในปฐมฌาน
หรือแตสมาธิที่สัมปยุตกัน. บรรดาสมาธิทั้ง ๒ นั้นแมฌานที่หนึ่งเกิดแตสมาธิ
ที่สัมปยุตกันก็จริง. แตที่แท สมาธินี้เทานั้น ยอมควรกลาวคําวา สมาธิ
เพราะเปนสมาธิที่ไมหวั่นไหวเกินไป โดยเปนการเวนจากการกําเริบของวิตก
และวิจาร และเพราะเปนเหตุใหสมาธิผองใสดี ฉะนั้น เพื่อกลาวยกยองทุติยฌานนี้ พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสคําวา สมาธิช นี้ทีเดียว. คําวา ปติ สุข
นี้ มีนัยตามที่กลาวมาแลว. คําวา ทุติย นี้ ชื่อวา ที่สองโดยลําดับแหง
การนับ. ทีช่ อื่ วา ที่สอง เพราะอรรถวา ยอมบรรลุฌานที่สองนี้ ดังนี้ก็ได.
ในคําวา ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ เปนตน พึงทราบการลด
บทวิตกและวิจารในฌานหมวด ๕ พึงทราบการลดบทสัมมาสังกัปปะในหมวด ๕
แหงมรรค. พึงทราบวินิจฉัยบทที่มีการจําแนกและไมมีการจําแนกดวยสามารถ
แหงหมวด ๕ แหงฌานและหมวด ๕ แหงมรรคเหลานั้น. แมในโกฏฐาสวาระ
ก็มีพระบาลีมาวา ฌานประกอบดวยองค ๓ มรรคประกอบดวยองค ๔ ดังนี้.
คําที่เหลือนอกจากนี้เปนเชนกับปฐมฌานนั่นแล.
ทุติยฌานจบ
อธิบายตติยฌาน
พึงทราบวินิจฉัยในตติยฌานนิทเทส ตอไป
บทวา ปติยา จ วิราคา (เพราะคลายปติ ) ความวา ความรังเกียจหรือ
ความกาวลวงปติมีประการตามที่กลาวแลว ชื่อวา วิราคะ (ความคลายราคะ)
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ก็ จ ศัพทในระหวางศัพททั้งสองมีอรรถวา ประมวลมา คือยอมประมวลมา
ซึ่งความสงบ หรือยอมประมวลมาซึ่งความสงบและวิจาร. ในการประมวล
มาทั้ง ๒ นั้น ในกาลใด จ ศัพทยอมประมวลซึ่งความสงบเทานั้น ในกาลนั้น
พึงทราบการประกอบความอยางนี้วา เพราะคลายปติ และเพราะความสงบยิ่ง
ขึ้นไปเล็กนอย. เนื้อความที่ประกอบนี้ พึงเห็นวา วิราคะ (ความคลายราคะ)
มีอรรถวารังเกียจ. แตวา ในกาลใด จ ศัพทยอมประมวลมาซึ่งความสงบวิตก
และวิจาร ในกาลนั้น พึงทราบการประกอบเนื้อความอยางนี้วา เพราะคลายปติ
และเพราะความสงบวิตกและวิจารยิ่งขึ้นเล็กนอย. ก็วาดวยการประกอบเนื้อความ
นี้ วิราคะ (ความคลายราคะ) มีอรรถวากาวลวง เพราะฉะนั้น พึงเห็นเนื้อความ
นี้วา เพราะการกาวลวงปติ และเพราะสงบวิตกและวิจารดังนี้. ก็วิตกและวิจาร
เหลานั้นสงบแลวในทุติยฌานก็จริง ถึงอยางนั้น ทานก็กลาวคําวา เพราะความ
สงบวิตกและวิจารนี้ไวเพื่ออธิบายแนวทางของฌานนี้ และเพื่อจะกลาวชมฌานนี้.
จริงอยู เนื้อกลาวคําวา วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ดังนี้ ตติยฌานนี้ ยอม
ปรากฏชัดวา ความเขาไปสงบวิตกและวิจาร เปนอุบายเครื่องบรรลุฌานนี้
แนแท. เหมือนอยางวาการละทานกลาวไวในอริยมรรคที่ ๓ อยางนี้วา เพราะ
ละสัญโญชนเบื้องต่ํา ๕ มีสักกายทิฏฐิเปนตน แมที่ยังมิไดละดังนี้ ยอมเปน
การกลาวถึงคุณความดี เพื่อใหเกิดการอุตสาหะแกบุคคลผูขวนขวายเพื่อบรรลุ
มรรคนั้น ฉันใด การสงบวิตกและวิจาร แมที่ยังไมสงบตามที่ตรัสไวใน
ตติยฌานนี้ ยอมเปนการกลาวชมเชยคุณฉันนั้น เพราะเหตุนั้น จึงตรัส
เนื้อความนี้วา เพราะกาวลวงปติ และเพราะความสงบวิตกและวิจารทั้งหลาย
ดังนี้.
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ในคําวา อุเปกฺขโก จ วิหรติ นี้ มีวิเคราะหวา ธรรมทีช่ ื่อวา
อุเบกขา เพราะอรรถวา ยอมเห็นโดยความเกิดขึ้น อธิบายวา ยอมเห็นเสมอ
คือเห็นอยูโดยไมตกไปเปนฝายไหน. พระโยคาวจรผูพรั่งพรอมดวยตติยฌาน
ตรัสเรียกวา อุเปกฺขโก (ผูเขาไปเพง) เพราะประกอบดวยอุเบกขาอันบริสุทธิ์
ไพบูลมีกําลังนั้น.
วาดวยอุเบกขา ๑๐ อยาง
ก็อุเบกขามี ๑๐ อยาง คือ
ฉฬังคูเบกขา (อุเบกขาของพระขีณาสพคือตัตรมัชฌัตตตา)
พรหมวิหารูเบกขา (อุเบกขาในพรหมวิหารคือตัตรมัชฌัตตตา)
โพชฌังคูเบกขา (อุเบกขาในสัมโพชฌงคคือตัตรมัชฌัตตตา)
วิริยเู บกขา (อุเบกขาคือความเพียร)
สังขารูเบกขา (อุเบกขาในฌานและวิปสสนาคือปญญา)
เวทนูเบกขา (อุเบกขาเวทนา)
วิปส สนูเบกขา (อุเบกขาในวิปสสนาคือปญญา)
ตัตรมัชฌัตตูเบกขา (ตัตรมัชฌัตตเจตสิก)
ฌานูเบกขา (อุเบกขาในฌานคือตัตรมัชฌัตตตา)
ปาริสุทธิอุเบกขา (อุเบกขาทําสติใหบริสุทธิ์คือตัตรมัชฌัตตตา).
บรรดาอุเบกขา ๑๐ เหลานั้น อุเบกขาใดเปนธรรมบริสุทธิ์เปนปกติ
ในคลองแหงอารมณ ๖ ที่นาปรารถนาและไมนาปรารถนาในทวาร ๖ ของพระขีณาสพเปนอาการมีอยูที่มาในพระบาลีอยางนี้วา ภิกษุผูเปนขีณาสพในธรรม
วินัยนี้เห็นรูป ดวยจักษุแลวไมดีใจ ไมเสียใจ มีสติ มีความรูสึกตัว วางเฉย
อยูเทียว ยอมอยู ดังนี้ อุเบกขานี้ ชื่อวา ฉฬวคูเบกขา.
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ก็อุเบกขาใดมีอาการเปนกลางในสัตวทั้งหลาย มีมาในพระบาลีอยางนี้
วา ภิกษุมีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปสูทิศหนึ่งอยู ดังนี้ อุเบกขานี้ชื่อวา
อุเบกขาในพรหมวิหาร.
อุเบกขาใดมีความเปนกลางในสหชาตธรรมทั้งหลาย ที่มาในพระบาลี
วา ภิกษุเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคอาศัยวิเวก ดังนี้ อุเบกขานี้ ชื่อวา อุเบกขาสัมโพชฌงค.
อุเบกขาใด กลาวคือความเพียรที่ไมหยอนไมยิ่งของความเพียรเกินไป
มาในพระบาลีอยางนี้วา ภิกษุมนสิการนิมิตอุเบกขาตลอดกาล ดังนี้ อุเบกขานี้ ชื่อวา วิริยูเบกขา.
อุเบกขาใดมีอาการเปนกลาง มีการกําหนดพิจารณานีวรณเปนตน
มีมาในพระบาลีอยางนี้วา สังขารูเบกขาเทาไร ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจสมาธิ
สังขารูเบกขาเทาไร ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจวิปสสนา สังขารูเบกขา ๘ อยาง
ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจสมาธิ สังขารูเบกขา ๑๐ อยาง ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจ
วิปสสนา ดังนี้ อุเบกขารนี้ ชื่อวา สังขารูเบกขา.
อุเบกขาใดที่หมายรูในความไมใชทุกข ไมใชสุข ที่มาในพระบาลี
อยางนี้วา กามาวจรกุศลจิต ยอมเกิดขึ้นในสมัยนั้น ดังนี้ อุเบกขานี้ชื่อวา
เวทนูเบกขา.
อุเบกขาใดมีความเปนกลางในการคนหาพิจารณา ทีม่ าในพระบาลี
อยางนี้วา สิ่งใดมีอยูเปนแลว ยอมละสิ่งนั้นเสีย ภิกษุยอมไดเฉพาะซึ่งอุเบกขา
ดังนี้ อุเบกขานี้ชื่อวา วิปสสนูเบกขา.
อุเบกขาใดยังสหชาตธรรมใหเปนไปสม่ําเสมอ ที่มาในเยวาปนกธรรม
ทั้งหลายมีฉันทะเปนตน อุเบกขานี้ชื่อวา ตัตรมัชฌัตตูเบกขา.
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อุเบกขาใดเปนชาติตกไปในความสุขแหงฌานนั้น แมเปนสุขอันเลิศ
ที่มาในพระบาลีอยางนี้วา เปนผูเพงอยูดังนี้ ชื่อวา ฌานูเบกขา.
อุเบกขาใดบริสุทธิ์จากปจจนิกธรรมทั้งปวง ไมตองขวนขวายแมใน
การสงบปจจนิกธรรม ทีม่ ีมาในพระบาลีอยางนี้วา ฌานที่ ๔ มีสติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขา ดังนี้ อุเบกขานี้ชื่อวา ปาริสุทธิอเุ บกขา.
บรรดาอุเบกขาทั้ง ๑๐ เหลานั้น ฉฬังคูเบกขา พรหมวิหารูเบกขา
โพชฌังคูเบกขา ตัตรมัชฌัตตูเบกขา ฌานูเบกขา ปาริสุทธิอุเบกขา โดย
อรรถเปนอยางเดียวกัน คือเปนตัตรมัชฌัตตเบกขา. แตวาความแตกตางกัน
แหงอุเบกขาตามที่กลาวมานั้น เพราะแยกประเภทนั้น ๆ ไว ดุจความแตกตาง
กันแหงคนแมคนเดียว คือโดยเปนเด็ก เปนหนุม เปนผูใหญ เปนเสนาบดี
และเปนพระราชาเปนตน เพราะฉะนั้น บรรดาฉฬังคูเบกขาเปนตนเหลานั้น
ในที่ใดไมมีฉฬังคูเบกขา พึงทราบวาในที่นั้นมีโพชฌังคูเบกขาเปนตน หรือวา
ในที่ใดไมมีโพชฌังคูเบกขา พึงทราบวา ในที่นนั้ มีฉฬังคูเบกขาเปนตน.
อนึ่ง อุเบกขา ๖ เหลานั้น วาโดยอรรถมีภาวะเปนอันเดียวกัน ฉันใด
แมสังขารูเบกขาและวิปสสนูเบกขาก็เปนภาวะอันเดียวกัน ฉันนั้น. ก็สังขารเบกขาและวิปสสนูเบกขานั้นคือปญญานั่นเอง แตกแยกเปน ๒ ดวยสามารถ
แหงกิจ. เหมือนอยางวา เมื่อบุรุษถือไมมีสัณฐานเหมือนเทาแพะแสวงหางู
ซึ่งเขาไปสูบานในเวลาเย็น เห็นงูนั้นนอนในที่หลบซอนในกองสิ่งของก็มองดู
อยูดวยสงสัยวา ใชงูหรือไมหนอ เห็นเครื่องหมายดอกจันทนก็หมดความสงสัย
จึงเปนผูวางเฉยในการที่จะวินิจฉัยวาเปนงูหรือมิใช ฉันใด เมือ่ พระโยคาวจร
ผูปรารภวิปสสนาเห็นไตรลักษณดวยวิปสสนาญาณแลว ความเปนผูวางเฉย
ในการที่จะพิจารณาสังขารทั้งหลายเปนของไมเที่ยงเปนตนยอมเกิดขึ้น ฉันนั้น
ความเปนผูวางเฉย (มัชฌัตตตา) นี้ ชื่อวา วิปสสนาอุเบกขา.
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เหมือนอยางวา เมือ่ บุรุษนั้นเอาไมมีสัณฐานเหมือนเทาแพะกดคองู
แลวแสวงหาอาการที่จะปลอดภัยวา โดยวิธีใด เราจะจับงูนี้ไมลําบาก และ
โดยอุบายอยางไร เราจึงจะไมใหงูกัดเราได ดังนี้ การวางเฉย (มัชฌัตตตา)
ในการจับจึงมี ฉันใด เมื่อพระโยคาวจรเห็นภพทั้ง ๓ ดุจไฟติดทั่วแลว เพราะ
เห็นไตรลักษณ ก็มีความวางเฉย (มัชฌัตตตา) ในการยึดถือสังขารฉันนั้น
เหมือนกัน มัชฌัตตตานี้ ชื่อวา สังขารูเบกขา. ดวยประการตามที่กลาว
มานี้ แมสังขารูเบกขาจะสําเร็จไดก็เพราะวิปสสนูเบกขาสําเร็จแลวโดยแท. ก็
อุเบกขา (คือปญญา) นีแ้ ยกออกเปน ๒ อยางโดยกิจนี้ กลาวคือการวางเฉย
ในการพิจารณา และในการยึดถือ ดังนี้. สวนวิรยิ ูเบกขา และเวทนูเบกขา
โดยอรรถตางกัน และตางจากอุเบกขาที่เหลือดวย.
บรรดาอุเบกขาเหลานั้น ตามที่กลาวมาในที่นี้ ทานประสงคเอาฌานูเบกขา. ฌานูเบกขานั้นมีความวางตนเปนกลางเปนลักษณะ มีความไมคํานึง
ถึงเปนรส มีการไมขวนขวายเปนปจจุปฏฐาน มีความคลายปติเปนปทัฏฐาน.
ในอธิการแหงฌานที่ ๓ นี้ หากมีผูคานวา ฌานูเบกขานี้โดยอรรถ
ก็เปนตัตรมัชฌัตตตูเบกขามิใชหรือ และตัตรมัชฌัตตตูเบกขานั้น ก็มีอยูใน
ปฐมฌานและทุติยฌาน เพราะเหตุนั้น แมในปฐมฌานและทุติยฌานนั้น
ฌานูเบกขานี้ก็ควรกลาววา อุเปกฺขโก จ วิหรติ (ผูเพงอยู) ดังนี้ เพราะ
เหตุไร จึงไมตรัสฌานูเบกขาไว. ตอบวา เพราะปฐมฌานและทุติยฌานนี้
มีกิจยังไมแจมแจง. จริงอยู กิจคือความแจมแจงในปฐมฌานและทุติยฌานนั้น
ไมมี เพราะถูกธรรมอันเปนขาศึกทั้งหลายมีวิตกเปนตนครอบงําแลว แตใน
ตติยฌานนี้ ไมมีขาศึกคือวิตกวิจารและปติครอบงําแลว เปนดุจยกศีรษะขึ้น
ไดแลว มีกิจอันแจมแจงแลว เพราะฉะนั้น จึงกลาวฌานูเบกขาไวในตติยฌาน
นี้แล.
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จบการพรรณนาความทั้งปวงแหงคําวา อุเปกฺขโก จ วิหรติ
เพียงนี้.
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในคําวา สโต จ สมฺปชาโน (มีสติและ
สัมปชัญญะ ) นี้ตอไป.
บุคคลใด ยอมระลึกได เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นจึงชื่อวา มีสติ.
บุคคลใด ยอมรูทั่วโดยชอบ เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นจึงชื่อวา มีสัมปชานะ
(ผูรูทั่วโดยชอบ). พระผูมีพระภาคเจาตรัสสติและสัมปชัญญะไวโดยปุคคลาธิษฐาน. บรรดาสติและสัมปชัญญะนั้น สติมีการระลึกเปนลักษณะ. มีการ
ไมหลงลืมเปนรส มีการอารักขาเปนปจจุปฏฐาน... สัมปชัญญะมีความไม
หลงลืมอารมณ (การรูทวั่ โดยชอบ) เปนลักษณะ มีการพิจารณา (หรือมีการ
ถึงฝง) เปนรส มีการใครครวญเปนปจจุปฏฐาน...
บรรดาฌานเหลานั้น สติและสัมปชัญญะนี้ แมมีอยูในฌานเบื้องตน
ก็จริง เพราะวา เมื่อพระโยคาวจรมีสติหลงลืม ไมมีสัมปชัญญะ แมแตเพียง
อุปจารฌานก็ยอมไมสําเร็จ จะปวยกลาวไปไยถึงอัปปนาเลา ถึงอยางนั้น
เพราะความที่ฌานทั้งหลาย (ปฐมฌานทุติยฌาน) เหลานั้นเปนองคอันหยาบ
ทางไป (คติ ) ของจิตจะตองเปนทางสบาย เหมือนทางไปของบุคคลบนแผนดิน
ฉะนั้น กิจแหงสติและสัมปชัญญะในฌานตน ๆ นั้นยังไมมีกําลังกลา แตเพราะ
ฌานที่ ๓.นี้เปนฌานมีอารมณสุขุม เพราะละองคฌานหยาบ ๆ ได การดําเนิน
ไปแหงจิตอันกิจ (หนาที่) ของสติและสัมปชัญญะประคองไวแลวนั่นแหละ
อันพระโยคีพึงปรารถนา เหมือนบุรษุ เดินไปในที่แหลมคม ฉะนั้น เพราะ
เหตุนั้น สติและสัมปชัญญะ จึงตรัสไวในตติยฌานนี้เทานั้น.
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พึงทราบเนื้อความนี้ใหยิ่งขึ้นอีกหนอยหนึ่งวา เปรียบเหมือนลูกโค
ซึ่งยังดื่มนมแมโค เจาของพรากออกไปแลวไมรักษาไว ยอมกลับมาหาแมโค
อีกนั่นแหละ ฉันใด สุขในตติยฌานนี้ก็ฉันนั้น อันพระโยคาวจรพรากจากปติ
ไดแลว สุขนั้นไมรักษาไวดวยสติและสัมปชัญญะ ก็พึงกลับมาหาปติอีกนั่นแหละ
สุขนั้นก็เพงสัมปยุตดวยปติโดยแท. อนึ่ง สัตวทั้งหลายยอมยินดีในสุข และสุขนี้
(ตติยฌาน) ก็มีสุขที่ชอบใจยิ่ง เพราะไมมีสุขอื่นยิ่งกวานี้ แตดวยอานุภาพ
แหงสติและสัมปชัญญะในตติยฌานนี้ ไมมีความยินดีในสุข หาใชดวยอานุภาพ
อื่นไม เพราะฉะนั้น เพื่อแสดงความตางกันแหงเนื้อความแมนี้ จึงตรัสคําวา
สติและสัมปชัญญะไวในตติยฌานนี้ทีเดียว.
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในคําวา สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทติ
(และเสวยสุขดวยนามกาย) นี้ตอไป.
ความผูกใจในการเสวยเฉพาะความสุข ของบุคคลผูพรั่งพรอมดวย
ตติยฌานยอมไมมีแมก็จริง แมเมื่อเปนเชนนั้น เพราะความสุขของพระโยคาวจร
นั้นสัมปยุตดวยนามกาย หรือวา พระโยคาวาวจรนั้นพึงเสวยสุขใดนั้นอันสัมปยุต
ดวยนามกาย หรือเพราะรูปอันประณีตยิ่ง อันตั้งขึ้นดวยนามกายนั้นถูกตอง
รูปกายของพระโยคาวจรนั้น แมเธอออกจากฌานแลว ก็ยงั เสวยความสุข
เพราะความที่กายนั้นอันรูปประณีตยิ่งถูกตองแลว เพราะฉะนั้น เมื่อจะแสดง
เนื้อความนั้นจึงตรัสคําวา สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวทติ ดังนี้.
บัดนี้ พึงทราบอธิบายในคําวา ยนฺต อริยา อาจิกขฺ นฺติ อุเปกฺขโก
สติมา สุขวิหารี (พระอริยะทั้งหลายยอมกลาววา บุคคลผูเพงเฉย มีสติ
อยูเปนสุข) ดังนี้ตอไปวา
พระอริยทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ยอมบอก ยอมแสดง ยอม
บัญญัติ ยอมแตงตั้ง ยอมเปดเผย ยอมจําแนก ยอมกระทําใหงาย ยอมประกาศ
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ยอมสรรเสริญซึ่งบุคคลผูพรั่งพรอมดวยตติยฌานนั้น เพราะฌานใดเปนเหตุ
เพราะฌานใดเปนการณะ.
ถามวา ยอมสรรเสริญ อยางไร ?
ตอบวา ยอมสรรเสริญวา เปนผูเพงเฉยมีสติอยูเปนสุข.
บัณฑิตพึงทราบการประกอบเนื้อความในขอนั้น อยางนี้วา พระโยคาวจรเขาถึงฌานที่ ๓ นั้นอยู. เพราะเหตุไร พระอริยะทั้งหลายจึงสรรเสริญ
พระโยคีนั้นอยางนี้ เพราะทานเปนผูควรแกการสรรเสริญ. จริงอยู พระโยคาวจร
นี้เปนผูเพงเฉยในตติยฌานอันมีความสุขที่ชอบใจยิ่ง แมถึงที่สุดแหงความสุขก็
ไมถูกความติดใจในสุขดึงมาในตติยฌานนั้น และชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะมีสติ
ตั้งมั่นโดยประการที่ปติจะไมเกิดขึ้น และยอมเสวยที่ไมเศราหมอง ที่พระอริยะ
ใคร ที่อริยชนเสพแลวนั่นแหละดวยนามกาย เพราะเหตุนั้น พระโยคีนนั้
จึงควรเพื่อสรรเสริญ. ดวยประการดังกลาวมานี้ บัณฑิตพึงทราบวา พระ
อริยเจาเหลานั้น เมื่อจะประกาศคุณอันเปนเหตุควรแกการสรรเสริญอยางนี้
พระโยคาวจรนั้นเปนผูเพงเฉย มีสติอยูเปนสุข เพราะทานควรแกการสรรเสริญ
ดังนี้.
คําวา ตติย (ที่ ๓) คือ ชื่อวา เปนที่ ๓ เพราะนับตามลําดับ.
ฌานนี้ ชื่อวา ที่ ๓ เพราะอรรถวา ยอมเขาถึงครั้งที่ ๓. พึงทราบวินิจฉัย
ในบทที่จําแนกและไมจําแนกในคําเปนตนวา ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ดังนี้ ในหมวด ๕ แหงฌาน แมบทแหงปติก็ตองลดไปดวยสามารถแหงฌาน
แมนั้น. แมในโกฏฐาสวาระก็ตรัสวา ฌานมีองค ๒ คําที่เหลือเปนเชนกัน
ทุติยฌานนั่นแหละ ดังนี้แล.
ตติยฌานจบ
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อธิบายจตุตถฌาน
พึงทราบนิทเทสแหงจตุตถฌาน ตอไป.
บทวา สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา (เพราะละสุข
และทุกขได) ไดแก การละสุขทางกาย และทุกขทางกาย. คําวา ปุพฺเพว
คือ การละนัน้ มีในกาลกอนทีเดียว มิใชมีในขณะแหงจตุตถฌานไม. คําวา
โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา (เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิท)
ความวา เพราะถึงการตั้งอยูไมไดแหงธรรมทั้ง ๒ เหลานี้ คือ สุขทางใจ
และทุกขทางใจ คํานี้ทานอธิบายวา เพราะละเสียแลว.
ถามวา ก็การละสุขและทุกขทางใจเหลานั้นมีในกาลไร.
ตอบวา ในขณะแหงอุปุจารฌานทั้ง ๔.
จริงอยู พระโยคาวจรละโสมนัสไดในขณะแหงอุปจาระของฌานที่ ๔
เทานั้น สวนทุกข โทมนัส และสุขยอมละไดในขณะแหงอุปจาระของฌาน
ที่หนึ่ง ที่สอง และที่สาม. โดยประการฉะนี้ บัณฑิตพึงทราบการละสุข ทุกข
โสมนัส และโทมนัส แมไมตรัสไวโดยลําดับแหงการละองคฌานเหลานั้น
แตก็ตรัสแมในฌานที่ ๔ นี้ โดยลําดับแหงอุทเทสแหงอินทรียทั้งหลาย ใน
อินทริยวิภังคนั่นแล.
ถามวา ก็องคฌานเหลานั้น พระโยคาวจรยอมละไดในขณะอุปจาระ
ของฌานนั้น ๆ ไซร เมื่อเปนเชนนี้ เพราะเหตุไร จึงตรัสความดับในฌาน
ทั้งหลาย อยางนี้วา ก็ทุกขินทรีย เกิดขึ้นแลว ยอมดับไปไมมีสวนเหลือ
ในที่ไหน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัย สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิด
แตวิเวกอยู ทุกขินทรียทเี่ กิดขึ้นแลว ยอมดับไปไมมีสวนเหลือใน
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ที่นี้.. ก็โทมนัสสินทรีย ฯลฯ สุขินทรีย ฯลฯ โสมนัสสินทรีย
เกิดขึ้นดวยแลว ยอมดับไปไมมีสวนเหลือในที่ไหน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาจตุตถฌานไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละทุกข
และสุข และดับโสมนัสและโทมนัสกอน ๆ ได มีอเุ บกขาเปนตน
ใหสติบริสุทธิ์อยู โสมนัสสินทรียที่เกิดขึ้นแลว ยอมดับไปไมมี
สวนที่เหลือในที่นี้ ดังนี้. ตอบวา เพราะความดับดียิ่ง.
อันที่จริง ความดับองคฌานเหลานั้นในปฐมฌานเปนตน ก็เปนการ
ดับดียิ่งเหมือนกัน แตการดับในขณะแหงอุปจารฌานไมชื่อวา ความดับที่ดียิ่ง
จริงอยางนั้น เมื่อทุกขินทรียแมดับแลวในอุปจาระแหงปฐมฌานในอาวัชชนะ
ตาง ๆ ความเกิดขึ้นแหงทุกขินทรีย จะพึงมีไดเพราะสัมผัสอันเกิดแตเหลือบยุง
เปนตน หรือวา เพราะความลําบากเกิดแตการนั่งในที่อันไมเสมอ สวน
ภายในอัปปนา ทุกขินทรียนั้นหาเกิดขึ้นไม.
อีกอยางหนึ่ง ทุขนิ ทรียในอุปจารฌานแมนี้ ยังไมดับอยางสนิท
เพราะยังมิไดถูกปฏิปกขธรรม (คือฌาน) ปราบปราม แตวา ภายในอัปปนา
กายทั้งปวงไดหยั่งลงสูความสุขแลวดวยการแผไปแหงปติ ทุกขินทรียของพระโยคาวจรผูมีกายอันหยั่งลงแลวในความสุข ยอมเปนธรรมดับสนิท เพราะอัน
ปฏิปกขธรรมกําจัดแลว
อนึ่ง โทมนัสสินทรียแมพระโยคาวจรละไดแลวในอุปจารแหงทุติยฌานในอาวัชชนจิตตาง ๆ นั่นแหละ โทมนัสสินทรียนี้ก็จะพึงเกิดขึ้น เพราะ
ความลําบากกาย และความคับแคนใจ อันมีวิตกและวิจารเปนปจจัยยังมีอยู
แตเมื่อไมมีวิตกและวิจาร โทมนัสสินทรียจะไมเกิดเลย แตเมื่อวิตกและวิจารมี
อยูในที่ใด โทมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นในที่นั้น คือวา วิตกและวิจารในอุปจาร
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แหงทุติยฌานอันพระโยคาวจรยังละไมได เพราะฉะนั้น โทมนัสสินทรียก็พึง
เกิดขึ้นในที่นั้น เพราะความที่วิตกและวิจารเปนปจจัยที่ยังละไมได สวนใน
ทุติยฌาน โทมนัสสินทรียเกิดไมไดเลย เพราะความที่วิตกและวิจารเปนปจจัย
นั้นทานละไดแลว.
อนึ่ง ในอุปจารแหงตติยฌาน สุขินทรียแ มพระโยคาวจรละไดแลว
จะพึงเกิดขึ้นแกกายที่รูปอันประณีตมีปติเปนสมุฏฐานถูกตองแลว สวนใน
ตติยฌาน สุขินทรียจะเกิดไมไดเลย เพราะวา ปติซึ่งเปนปจจัยแกสุขใน
ตติยฌานยอมดับไปโดยประการทั้งปวง.
อนึ่ง ในอุปจารแหงจตุตถฌาน โสมนัสสินทรียแมพระโยคีละแลว
ก็พึงเกิดขึ้นได เพราะความเปนสภาวะใกลตอสุข และเพราะยังไมกาวลวง
โดยชอบ โดยที่ไมมีอุเบกขาที่ถึงอัปปนา สวนในจตุตถฌาน โสมนัสสินทรีย
จะเกิดไมไดเลย เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสกระทําใหถือเอา
โดยไมมีสวนเหลือในที่นั้น ๆ อยางนี้วา ก็ทุกขินทรียเกิดขึ้นแลวยอมดับไป
ไมมีสวนเหลือในที่นี้ ดังนี้.
ในอธิการแหงจตุตถฌานนี้ มีผูทวงวา ถาเวทนาเหลานั้นแมพระโยคี
ละแลวในอุปจารแหงฌานนั้น ๆ ดวยอาการอยางนี้แลว เพราะเหตุไร ในที่นี้
จึงนํามาตรัสอีกเลา. ตอบวา เพื่อใหเขาใจ. จริงอยู เวทนาที่ไมใชทุกข
ไมใชสุขนี้ใด ซึ่งตรัสไวในองคแหงฌานนี้วา ไมใชทุกข ไมใชสุข ดังนี้
เวทนานั้นสุขุมรูไดโดยยาก ใคร ๆ ไมอาจเขาใจไดโดยงาย เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงนําเวทนาเหลานี้ทั้งหมดมาอีกเพื่อใหกําหนดไดโดย
งาย เปรียบเหมือนนายโคบาลตองการจับโคดุตัวหนึ่งที่ใคร ๆ ไมอาจ เพื่อจะ
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เขาไปจับโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง จึงตอนโคทั้งหมดเขาไปในคอกเดียวกัน ทีนนั้
เขาจึงตอนออกไปทีละตัว มันก็ออกมาโดยลําดับ จึงชี้ใหจับวา โคตัวนี้ คือ
โคดุนั้น พวกทานจงจับมัน ฉันใด ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงเวทนาเหลานั้น ทีท่ รงประมวลมา
ดวยอาการอยางนี้แลว ใคร ๆ ก็อาจเพื่อใหบุคคลกําหนดเวทนานั้นไดวา
สภาวะใดไมใชสุข ไมใชทุกข ไมใชโสมนัส ไมใชโทมนัส สภาวะนี้เปน
อทุกขมสุขเวทนา ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสเวทนาเหลานั้น
เพื่อทรงชี้ถึงปจจัยเพื่อเจโตวิมุตติ (คือ ความหลุดพนแหงใจ) ที่ไมมีทุกขและ
สุข เพราะวา การละสุขและทุกขเปนเปนปจจัยเพื่อเจโตวิมุตตินั้น เหมือน
อยาง พระธรรมทินนาเถรี กลาวไววา *จตฺตาโร โข อาวุโส ปจฺจยา
อทุกฺขมสุขาย เจโตวิมตุ ฺติยา สมาปตฺติยา ฯเปฯ สมาปตฺติยา
ดูกอนทานผูมีอายุ ปจจัยแหงสมาบัติ ที่เปนเจโตวิมุตติ อันไมมีทุกข ไมมี
สุข มี ๔ อยางแล ดูกอนทานผูมีอายุ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาถึงจตุตถฌานอันไมมีทุกขและสุข เพราะละสุขและทุกข และดับโสมนัสโทมนัสในกอน
เสียได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ดูกอ นทานผูมีอายุ ปจจัยแหง
สมาบัติที่เปนเจโตวิมุตติอันไมมีทุกขไมมีสุข ๔ อยางนี้แล.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบวา สังโยชนมีสักกายทิฏฐิเปนตน ที่พระอริยเจาละไดแลวในมรรคอื่น (ปฐมมรรคเปนตน ) พระผูมีพระภาคเจา เพื่อจะ
ทรงยอยองมรรคที่ ๓ จึงตรัสวา ละแลวในมรรคที่ ๓ นั้น ดังนี้ ฉันใด
*ม. มู เลม ๑๒. ๕๐๓/๕๔๓
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เพื่อทรงยกยองฌานนั้น จึงตรัสถึงอทุกขมสุขเวทนานั้น ในฌานที่ ๔ นี้ฉันนั้น.
หรืออีกอยางหนึ่ง พึงทราบตรัสอทุกขมสุขนั้น เพื่อแสดงถึงความที่ราคะและ
โทสะเปนสภาพไกลยิ่งในฌานที่ ๔ นี้ โดยขจัดปจจัยไดแลว จริงอยู บรรดา
ฌานเหลานั้น สุขเปนปจจัยแกโสมนัส โสมนัสเปนปจจัยแกราคะ ทุกขเปน
ปจจัยแกโทมนัส โทมนัสเปนปจจัยแกโทสะ ราคะและโทสะพรอมทั้งปจจัย
อันจตุตถฌานขจัดแลว เพราะขจัดความสุขเปนตนไดแลว เพราะฉะนั้น ราคะ
และโทสะ จึงชื่อวา มีอยูใ นที่ไกลยิ่ง ดังนี้.
คําวา อทุกฺขมสุข ความวา ชื่อวา อทุกข เพราะความไมมีทุกข
ชื่อวา อสุข เพราะความไมมีสุข. ดวยคําวา อทุกฺขมสุข นี้ ยอมทรง
แสดงเวทนาที่ ๓ อันเปนปฏิปกษตอทุกขและสุข ในจุตตถฌานนี้ มิใชทรง
แสดงเพียงความไมทุกขไมสุข แตตรัสวา ความไมทุกข ไมสุข ชื่อวา เวทนาที่
๓ เปนอุเบกขาดังนี้ก็มี.
อุเบกขาเวทนานั้น พึงทราบวา มีการเสวยอารมณตรงกันขามกับ
อิฏฐารมณและอนิฏฐารมณเปนลักษณะ มีความเปนกลางเปนรส มีการไม
ปรากฏชัดเปนปจจุปฏฐาน มีการดับความสุขเปนปทัฏฐาน.
คําวา อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ (มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา) ไดแก
มีสติบริสุทธิ์ อันอุเบกขาใหเกิดขึ้นแลว เพราะในฌานนี้ สติบริสุทธิ์ดีแลว
ก็ความบริสุทธิ์ของสตินี้อันอุเบกขาทําแลว มิใชธรรมอื่นทําให เพราะเหตุนั้น
จตุตถฌานนี้ จึงชื่อวา มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขา ดังนี้. แมในวิภังค
พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสวา สตินี้ อันอุเบกขานี้ เปดแลว เปนธรรมชาติ
บริสุทธิ์ผองแผว เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา ดังนี้.
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อนึ่ง ความบริสุทธิ์แหงสติในฌานนี้ยอมมีไดดวยอุเบกขาใด อุเบกขานั้น วา
โดยเนื้อความ พึงทราบวา เปนตัตรมัชฌัตตตา ดังนี้ ก็ในจตุตถฌานนี้ สติ
เทานั้นบริสุทธิ์แลวดวยอุเบกขานั้นเพียงอยางเดียวก็หาไม ทีแ่ ทสัมปยุตตธรรม
แมทั้งหมดก็บริสุทธิ์เพราะอุเบกขาเหมือนกัน แตตรัสเทศนาไวโดยยกสติเปน
ประธาน บรรดาฌานเหลานั้น อุเบกขานี้ แมจะมีอยูในฌานเบื้องต่ํา ๓ ก็จริง
ถึงอยางนั้น ก็ไมทําใหสติและสัมปยุตตธรรมบริสุทธิ์ผุดผอง เปรียบเหมือนดวง
จันทรแมมีอยูในกลางวันก็ไมบริสุทธิ์ผองใส เพราะกลางวันถูกรัศมีพระอาทิตย
ขม และเพราะไมไดราตรีอันเปนสภาคะ โดยเปนราตรีแจมใส หรือราตรีที่
อุปการะแกตนฉันใด แมดวงจันทร คือ ตัตรมัชฌัตตตุเบกขานี้ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน เพราะถูกเดชแหงธรรมอันเปนขาศึกมีวิตกเปนตนครอบงํา และ
ไมไดราตรีอันเปนสภาวะคืออุเบกขาเวทนา แมจะมีอยูในฌานมีปฐมฌาน
เปนตน ก็ไมบริสุทธิ์ เปรียบเหมือนดวงจันทรไมบริสุทธิผ์ ุดผองในเวลา
กลางวัน รัศมีแหงดวงจันทร ก็ไมบริสุทธิ์ แมสหชาตธรรมมีสติเปนตน
ก็ไมบริสุทธิ์เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ในบรรดาฌานเหลานั้น แมฌานหนึ่ง
ก็ไมตรัสวา มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แตในจตุตถฌานนี้ ดวงจันทร คือ
ตัตรมัชฌัตตตุเบกขานี้ บริสุทธิ์ยิ่งนัก เพราะไดราตรี คือ อุเบกขาเวทนาเปน
สภาคะ เพราะไมถูกเดชแหงขาศึกมีวิตกเปนตนครอบงํา เพราะเหตุที่อุเบกขา
นั้นเปนธรรมบริสุทธิ์ แมสหชาตธรรมมีสติเปนตนก็บริสุทธิ์ผองแผว ดุจรัศมี
แหงดวงจันทรที่บริสุทธิแ์ ลว เพราะฉะนั้น พึงทราบวา จตุตถฌานนี้เทานั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขา ดังนี้.
คําวา จตุตฺถ แปลวา ที่ ๔ โดยลําดับแหงการนับ. ฌานนี้ ชื่อวา
ฌานที่ ๔ เพราะอรรถวา ยอมบรรลุครั้งที่ ๔. ในคําวา ผสฺโส โหติ
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เปนตน พึงทราบในผัสสปญจกะ (หมวด ๕ แหงผัสสะ) วา เวทนานั้นเปน
อุเบกขาเวทนาเทานั้น. อนึ่ง ในหมวด ๕ แหงฌาน และหมวด ๘ แหง
อินทรีย ก็ตรัสวา เปนอุเบกขา เปนอุเบกขินทรียนั่นแล. บทที่เหลือนอกนี้
ไมมีในฌานที่ ๓ แมในฌานที่ ๔ นี้ ก็ไมมีเหมือนกัน. แมในโกฏฐาสวาร
ก็ตรัสวา ฌานมีองค ๒ คํานี้พึงทราบดวยสามารถแหงอุเบกขาและจิตเตกัคคตา
นั่นแหละ. คําที่เหลือทั้งปวงเปนเชนกับตติยฌานนั่นแล.
ฌานจุตกนัยจบ
ปญจกนัย
[๑๔๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
[๑๕๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌานที่มี
ปฐวีกสิณเปนอารมณ ไมมีวิตก มีแตวิจาร กับปติและสุขอันเกิดจากสมาธิ
อยูในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
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สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย
โสมนัสสินทรีย ชีวิตนิ ทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูใน
สมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๕๑] ก็ขนั ธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘ ฌาน
มีองค ๔ มรรคมีองค ๔ พละ ๗ เหตุ ๓. ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธรรมายตนะ ๑
ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูใน
สมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๕๒] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ผัสสะ เจตนา วิจาร ปติ เอกัคคตา สัทธินทรีย วิรยิ ินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ
ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่อิงอาศัย เกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ นี้ชอื่ วา สังขารขันธ มีใน
สมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๕๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุตติยฌาน
ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ภายในผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ ฯลฯ อยูใน
สมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต ปติ สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 472

วิริยินทรีย สิตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย โสมนัสสินทรีย
ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๕๔] ก็ขันธ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘ ฌาน
มีองค ๓ มรรคมีองค ๔ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธรรมมายตนะ ๑
ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนัน้ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูใน
สมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
[๑๕๕] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ผัสสะ เจตนา ปติ เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย
สมาธินทรีย ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ
อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น เวน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ นีช้ ื่อวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๕๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ เพราะคลายปติ
ไดอีกดวย ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณอยูในสมัยใด ผัสสะ
เวทนา สัญญา เจตนา จิต สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย โสมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย
สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น. หรือ
นามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด อยูในสมัยนั้น.
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สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๕๗] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘
ฌานมีองค ๒ มรรคมีองค ๔ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธรรมายตนะ ๑
ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนัน้ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยู
ในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๕๘] สังขารขันธ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย
สมาธินทรีย ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ
ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ นี้ชื่อวา สังขารขันธ มีใน
สมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
[๑๕๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุปญจมฌาน
ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต อุเบกขา เอกัคคตา
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย
อุเปกขินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
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[๑๖๐] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘
ฌานมีองค ๒ มรรคมีองค ๔ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธรรมายตนะ ๑
ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยใด หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูใน
สมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๖๑] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย
สมาธินทรีย ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ
ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ นี้ชื่อวา สังขารขันธ มีใน
สมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ปญจกนัย จบ
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อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ
อธิบายฌานปญจกนัย
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มปญจกนัย (นัยแหงฌานหมวด ๕)
วา กตเม ธมฺมา กุสลา (ธรรมเปนกุศล เปนไฉน) ดังนี้.
ถามวา เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงฌานปญจกนัย
ตอบวา เพราะแสดงตามอัธยาศัยของบุคคล และเพราะความงามแหงเทศนา
ไดยินวา ในเทวบริษัทที่ประชุมกัน วิตกของเทวดาบางพวกเทานั้นปรากฏ
เปนของหยาบ สวนวิจาร ปติ สุข เอกัคคตาจิตปรากฏเปนของสงบ พระศาสดาทรงจําแนกชื่อทุติยฌานมีองค ๔ ซึ่งไมมีวติ กมีแตวิจารดวยสามารถแหง
สัปปายะแกเทวดาเหลานั้น บางพวกมีวิจารปรากฏโดยเปนของหยาบ ปติ สุข
เอกัคคตาจิตปรากฏโดยเปนของสงบ พระศาสดาก็ทรงจําแนกชื่อตติยฌาน
มีองค ๓ ดวยสามารถสัปปายะแกเทวดาเหลานั้น บางพวกมีปติปรากฏโดยเปน
ของหยาบ สุขเอกัคคตาจิตปรากฏโดยความสงบ พระศาสดาก็ทรงจําแนกชื่อ
จตุตถฌาน มีองค ๒ ดวยสามารถสัปปายะแกเทวดาเหลานั้น บางพวกมีสุข
ปรากฏโดยเปนของหยาบ อุเบกขาและเอกัคคตาจิตปรากฏโดยความสงบ
พระศาสดาก็ทรงจําแนกชื่อปญจมฌานมีองค ๒ ดวยสามารถแหงสัปปายะแก
เทวดาเหลานั้น นี้ชื่อวา อัธยาศัยของบุคคลกอน.
สวนชือ่ วา เทศนาที่ถึงความงามแหงเทศนา เพราะธรรมธาตุใด
อันเวไนยสัตวแทงตลอดดีแลว ธรรมธาตุนั้น พระตถาคตทรงแทงตลอดมา
ดีแลว เพราะฉะนั้น พระศาสดาผูทรงบรรลุถึงความงามแหงเทศนา ผูฉลาด
ในวิธีเทศนาเพราะทรงมีพระญาณใหญ ทรงกําหนดเทศนาไดตามพระประสงค
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ดวยสามารถแหงองคนั้น ๆ ในที่นี้ ทรงจําแนกปฐมฌานมีองค ๕ ทุติยฌาน
มีองค ๔ คือไมมีวิตกมีแตวิจาร ตติยฌานมีองค ๓ จตุตถฌานมีองค ๒
ปญจมฌานก็มีองค ๒ นัน่ แหละ นีช้ ื่อวา เทศนาวิลาส (ความงามแหง
เทศนา).
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสมาธิ ๓ เหลาใดในพระสูตรวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมาธิ ๓ เหลานี้ คือ
สวิตักกสวิจารสมาธิ
อวิตักกวิจารมัตตสมาธิ
อวิตักกอวิจารสมาธิ.
บรรดาสมาธิเหลานั้น สวิตักกสวิจารสมาธิ และอวิตักกอวิจารสมาธิ
พระผูมีพระภาคเจาทรงจําแนกแสดงไวในหนหลังแลว. สวนอวิตักกวิจารมัตตสมาธิยังมิไดทรงแสดงไว เพราะฉะนั้น พึงทราบวา เพื่อแสดงอวิตักวิจารมัตตสมาธินั้น จึงทรงเริ่มปญจกนัยนี้. ในนิทเทสแหงทุติยฌานในปญจกนัย
นั้น บรรดาธรรมมีผัสสะเปนตน ธรรมมีเพียงวิตกที่ลดลง สวนในโกฏฐาสวาร
เนื้อความวา ฌานมีองค ๔ มรรคมีองค ๔ ดังนี้ เทานั้นที่แปลกกัน คําที่
เหลือทั้งหมดเชนกับปฐมฌานนั่นแหละ. และฌานที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ในจตุกนัย
เปนฌานที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ในปญจกนัยนี้ เพื่อแสดงลําดับการบรรลุฌาน
เหลานั้น พึงทราบนัยดังตอไปนี้.
ไดยินวา บุตรของอํามาตยคนหนึ่ง มาสูพระนครจากชนบทเพื่อเขา
เฝาพระราชา เขาเฝาพระราชาเพียงวันเดียวเทานั้น แลวผลาญทรัพยทั้งหมด
ดวยการดื่มสุรา วันหนึ่ง พวกนักเลงแกผาเขาซึ่งเมาสุรา แลวเอาเสื่อลําแพนเกา
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มาปดไว แลวเอาออกจากโรงสุรา ผูร ูวิชาดูลักษณะคนหนึ่งเห็นเขานอนหลับ
ที่กองหยากเยื่อ จึงสันนิษฐานวา บุรษุ คนนี้จักเปนที่พึ่งแกมหาชนได เราควร
ชวยบุรุษนี้ จึงใหอาบน้ําชําระรางกาย ใหนุงหมผาเนื้อหยาบคูหนึ่ง แลวให
อาบดวยน้ําหอมอีก แลวใหนุงหมผาทุกูลเนื้อละเอียด ใหขึ้นสูปราสาท ให
บริโภคโภชนะอยางดี แลวมอบคนปรนนิบัติใหดวยคําวา พวกเธอจงบําเรอ
ผูนี้อยางนี้ แลวหลีกไป.
ตอจากนั้นพวกคนใชเหลานั้น ก็ยกเขาใหขึ้นสูที่นอนก็เพื่อปองกัน
ไมใหเขาไปรานดื่มสุรา คนปรนนิบัติ ๔ คน ไดยืนกดมือและเทาเขาไว
คนหนึ่งนวดเทา คนหนึ่งเอาพัดใบตาลมาพัดโบก คนหนึ่งนั่งดีดพิณขับ
กลอมอยู. เขาหายเมื่อยแลว เพราะหลับบนที่นอนหนอยหนึ่งแลวตื่นขึ้นไม
สามารถทนการกดมือและเทาได จึงคุกคามดวยคําวา ใครมากดเทากดมือเรา
ไว จงออกไป คนเหลานั้นก็ออกไปเพียงคําเดียวเทานั้น เขาก็หลับไปอีก
หนอยหนึ่งแลวก็ตื่นขึ้น ทนการนวดเทาไมได จึงพูดวา ใครมานวดเทาของเรา
จงออกไป แมคนนวดเทานั้นก็หลีกไปเพียงคําเดียวนั่นแหละ เขาหลับไปอีก
หนอยหนึ่งตื่นขึ้นทนลมพัดใบตาลเหมือนลมเจือฝนไมได จึงพูดวา นัน่ ใคร
จงออกไป แมคนนั้นก็หลีกไปเพียงคําเดียวเทานั้น เขาหลับไปอีกหนอยหนึ่ง
ตื่นขึ้นทนเสียงเพลงขับเหมือนหลาวแทงหูไมได จึงคุกคามคนดีดพิณ แมคน
ดีดพิณก็ออกไปเพียงคําเดียวเหมือนกัน ที่นั้นเขาละอุปทวะ (ความรบกวน)
คือความเมื่อยลา การถูกกด การบีบนวด การถูกลมพัด และเพลงขับประโคม
จึงนอนสบาย ตื่นขึ้นแลวไดไปเฝาพระราชา แมพระราชาก็ไดพระราชทาน
ความเปนใหญใหแกเขา เขาไดเปนที่พึ่งแกมหาชนเกิดขึ้นแลว.
ในเรื่องนั้น พึงเห็นกุลบุตรผูครองเรือนถึงความเสื่อมโทรม เพราะ
ความพินาศไปแหงทรัพยเปนอเนกนี้ เปรียบเหมือนบุตรแหงอํามาตยผูถึงความ
เสื่อมโทรม เพราะพินาศไปดวยการดื่มน้ําเมานั้น. พระตถาคตเปรียบเหมือน
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บุคคลผูรูวิชาดูลักษณะ การที่พระตถาคตทรงสันนิษฐานวา กุลบุตรนี้จักเปน
ที่พึ่งแกมหาชนได สมควรจะบรรพชา ดังนี้ เปรียบเหมือนบุรุษผูรูวิชาดู
ลักษณะ สันนิษฐานวา บุคคลนี้จักเปนที่พึ่งแกมหาชน สมควรจะชวยเหลือ
ตอมากุลบุตรไดบรรพชา เปรียบเหมือนบุตรอํามาตยนั้นไดอาบน้ําทําความ
ชําระรางกาย ตอมากุลบุตรนี้ ไดนุงหมผาคือศีล ๑๐ เหมือนบุตรอํามาตยนั้น
นุงผาเนื้อหยาบ การที่กลุ บุตรนี้ไดอาบน้ําหอม คือ ปาฏิโมกขสังวรศีลเปนตน
เปรียบเหมือนบุตรของอํามาตยนั้นไดอาบน้ําหอมอีก. การที่กลุ บุตรนี้ไดนุงหม
ผาทุกูลพัสตร คือถึงพรอมดวยศีลวิสุทธิ์ตามที่กลาวแลว เปรียบเหมือนบุตร
ของอํามาตยนั้น ไดนุงหมผาทุกูลเนื้อละเอียดอีก. การที่กุลบุตรนี้ นุงหมผาทุกูล
คือศีลวิสุทธิขึ้นสูปราสาท คือสมาธิภาวนา เปรียบเหมือนบุตรของอํามาตยนั้น
นุงหมผาทุกูลเนื้อละเอียดขึ้นสูปราสาท.
ตอจากนั้นกุลบุตรนีไ้ ดการบริโภคอมตธรรม มีสติและสัมปชัญญะ
เปนตนซึ่งมีอุปการะตอสมาธิ เปรียบเหมือนบุตรของอํามาตยนั้นบริโภค
อาหารอยางดี. การที่กลุ บุตรนี้ ถูกวิตกและวิจารยกขึ้นสูอุปจารแหงฌาน
เปรียบเหมือนบุตรของอํามาตยนั้นบริโภคอาหารแลว ถูกผูบ ําเรอทั้งหลายยก
ขึ้นสูที่นอน. เนกขัมมวิตกของกุลบุตรนี้ บีบคัน้ จิตในอารมณเพื่อปองกัน
มุงหนาตอกามสัญญา เปรียบเหมือนชาย ๔ คน กดเทากดมือของบุตรแหง
อํามาตยนั้นไว เพื่อมิใหไปสูโรงดื่มอีก. วิจารที่เคลาเคลียจิตในอารมณ
ของกุลบุตรนี้ เปรียบเหมือนบุรุษบีบนวดเทาของอํามาตยนั้น. ปติอนั ให
ซึ่งความเยือกเย็นใจของกุลบุตรนี้ เปรียบเหมือนการใหบุรุษเอาพัด
ใบตาลพัดโบกใหบุตรของอํามาตยนั้น. โสมนัสอนุเคราะหจิตของกุลบุตรนี้
เปรียบเหมือนนักดนตรีทําการอนุเคราะหโสตของบุตรของอํามาตยนั้น. การที่
กุลบุตรบรรเทาความเมื่อยคือปราศจากนิวรณ โดยอาศัยอุปจารฌานเขาถึง
ปฐมฌานนี้ เปรียบเหมือนบุตรของอํามาตยนั้น บรรเทาความเมื่อยลาหนอยหนึ่ง
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ดวยการเขาไปสูที่นอนแลวหลับไป. การที่กุลบุตรนี้ออกจากปฐมฌานเห็นโทษ
วิตก เพราะทนวิตกบีบคั้นจิตไมได จึงละวิตกเขาฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตสมาธิ (ไมมีวิตกมีเพียงวิจาร) เปรียบเหมือนการที่บุตรของอํามาตยหลับ
แลวตื่นขึ้นคุกคามคนผูกดมือกดเทา เพราะทนตอการกดมือกดเทาไมได เพราะ
คนเหลานั้นหลีกไป จึงหลับหนอยหนึ่ง.
ตอจากนั้น การที่กลุ บุตรนี้ออกจากทุติยฌานเปนตนบอยๆ เห็นโทษ
วิจารเปนตน โดยลําดับ เพราะไมอาจทนตอวิจารเปนตน ซึ่งมีโทษตามที่
กลาวแลว และเพราะละวิจารเปนตนเหลานั้น จึงเขาฌานที่ไมมีวิตก ไมมีวิจาร
ไมมีปติ ละโสมนัสไดแลว เปรียบเหมือนบุตรอํามาตยนั้นนอนหลับแลวตื่น
ขึ้นบอย ๆ คุกคามคนผูบีบนวดเทาเปนตน โดยลําดับตามที่กลาวแลวเพราะ
ไมอาจทนตอการบีบนวดเทาเปนตน และเพราะคนนวดเทาเปนตนเหลานั้นออก
ไปแลว จึงเขาถึงความหลับหนอยหนึ่งบอย ๆ. ก็เมื่อกุลบุตรแมนี้ออกจาก
ปญจมฌานเขาถึงวิปสสนามรรคบรรลุพระอรหัต เปรียบเหมือนบุตรของอํามาตยนั้นลุกจากที่นอนไปเฝาพระราชา แลวถึงพรอมดวยอิสริยยศ. แมความ
ที่กุลบุตรแมนี้บรรลุพระอรหัตแลวเปนที่พึ่งแกชนเปนอันมาก พึงทราบเหมือน
ความที่บุตรของอํามาตยนั้นไดอิสริยยศแลวเปนที่พึ่งแกชนเปนอันมาก ฉะนั้น.
จริงอยู ดวยความเกิดขึ้นแหงพระอรหัตมีประมาณเทานี้ กุลบุตรนี้ ก็ชอื่ วา
เปนบุญเขตอันยอดเยี่ยมฉะนี้แล.
ฌานปญจกนัยจบ
ดวยคํามีประมาณเทานี้ ยอมเปนอันประกาศชื่อ สุทธิกนวกะ (ความ
บริสุทธิ์ ๙ ) อันตางโดยฌานจตุกนัย และฌานปญจกนัย แตเมื่อวาโดยอรรถ
สุทธิกนวกะนั้นพึงทราบวาเปนฌานปญจกนัยนั่นเอง เพราะฌานจตุกนัยรวม
เขาในฌานปญจกนัยได.
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ปฏิปทา ๔
[๑๖๒] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ
เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวาธรรมเปนกุศล.
[๑๖๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ
เปนทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๖๔] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ
เปนสุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
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[๑๖๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ
เปนสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
[๑๖๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน
ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ
บรรลุปญ
 จมฌาน ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา
ฯลฯ ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ฯลฯ ที่มี
ปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนสุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ฯลฯ ที่มีปฐวีกสิณ
เปนอารมณเปนสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ปฏิปทา ๔ จบ
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อารมณ ๔
[๑๖๗] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีกําลัง
นอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๖๘ ] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีกําลัง
นอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๖๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีกาํ ลัง
มาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
[๑๗๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
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โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีกําลัง
มาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๗๑] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน
ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ
บรรลุปญ
 จมฌาน ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย
ฯลฯ มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
อารมณ ๔ จบ
แจกฌานอยางละ ๑๖
[๑๗๒] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปน
ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ.
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สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา เปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปน
ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปน
ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปน
ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
[๑๗๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปน
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ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปน
ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปน
ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากการ สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปน
ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
[๑๗๔] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
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โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปน
สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปน
สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปน
สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปน
สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
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สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
[๑๗๕ ] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีสิณเปนอารมณ เปน
สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปน
สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปน
สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปน
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สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังมาก เปนอารมณไพบูลย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
[๑๗๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน
ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ
บรรลุปญ
 จมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ.
เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
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เปนสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
แจกฌานอยางละ ๑๖ จบ
[๑๗๗] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีอาโปกสิณเปนอารมณ ฯลฯ
ที่มีเตโชกสิณเปนอารมณ ฯลฯ ที่มวี าโยกสิณเปนอารมณ ฯลฯ ที่มีนีลกสิณ
เปนอารมณ ฯลฯ ที่มีปตกิ สิณเปนอารมณ ฯลฯ ที่มีโลหิตกสิณเปนอารมณ
ฯลฯ ที่มีโอทาตกสิณเปนอารมณ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
กสิณ ๘ แจกอยางละ ๑๖ จบ

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 490

อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ
อธิบายปฏิปทา ๔
บัดนี้ เพื่อแสดงประเภทลําดับปฏิปทา เพราะธรรมดาวาฌานนี้ยอม
สําเร็จดวยลําดับปฏิปทานั้น ฉะนั้น จึงทรงปรารภคํามีอาทิวา กตเม ธมฺมา
กุสลา อีก. ในปฏิปทาเหลานั้น ฌานที่ชื่อวา ทุกขาปฏิปทา เพราะอรรถวา
ฌานนั้นปฏิบัติลําบาก ที่ชื่อวา ทันธาภิญญา เพราะฌานนั้นรูไดยาก ดวย
ประการฉะนี้ แมคําทั้ง ๓ คือ ทุกขาปฏิปทาก็ดี ทันธาภิญญาก็ดี ปฐวีกสิณก็ดี
เปนชื่อของฌานทั้งนั้น. แมในคําเปนตน วา ทุกฺขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ
ก็นัยนี้เหมือนกัน.
บรรดาปฏิปทาเปนตนเหลานั้น
การเจริญฌานตั้งแตเริ่มตั้งใจ
ครั้งแรก จนถึงอุปจารแหงฌานนั้น ๆ เกิดขึ้นเปนไป เรียกวา ปฏิปทา. สวน
ปญญาที่ดําเนินไปตั้งแตอุปจาร จนถึงอัปปนา เรียกวา อภิญญา. ก็ปฏิปทา
นี้นั้น ยอมเปนทุกขแกบุคคลบางคนอธิบายวา ชื่อวา ปฏิบัติยาก ไมไดเสพ
ความสุขเพราะความที่ปจจนีกธรรมมีนิวรณเปนตนทําใหฟุงขึ้น. ปฏิปทาของ
บางคนเปนสุข เพราะไมมีปจจนิกธรรมเชนนัน้ แมอภิญญาของบางคนก็ชา
คือเปนธรรมชาติออน ไมเปนไปโดยรวดเร็ว อภิญญาของบางคนรวดเร็ว คือ
ไมชา เปนไปโดยรวดเร็ว เพราะฉะนั้น บุคคลใด เมื่อขมกิเลสทั้งหลายดวย
วิปสสนาญาณตั้งแตตน ลําบากอยู ยอมขมไดโดยยาก พรอมทั้งสังขารและ
สัมปโยคะ ปฏิปทาของบุคคลนั้น ชือ่ วา ทุกขาปฏิปทา (ปฏิบัติลําบาก).
สวนบุคคลใด ขมกิเลสไดแลวอบรมอัปปนาอยู ยอมบรรลุถึงความ
เปนองคฌานไดโดยกาลชานาน ปฏิปทาของบุคคลนั้น ชื่อวา ทันธาภิญญา
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(รูไดชา). บุคคลใดยอมบรรลุถึงความเปนองคฌานไดโดยเร็ว ปฏิปทาของ
บุคคลนั้น ชื่อวา ขิปปาภิญญา (รูไดเร็ว). บุคคลใดเมื่อขมกิเลสทั้งหลาย
ไมลําบากขมไดโดยงาย ปฏิปทาของบุคคลนั้น ชื่อวา สุขาปฏิปทา (ปฏิบตั ิ
สะดวก).
ในอธิการแหงฌานเหลานั้น สัปปายะและอสัปปายะก็ดี บุรพกิจมีการ
ตัดปลิโพธเปนตนก็ดี อัปปนาโกศลก็ดี ขาพเจาอธิบายไวในจิตภาวนานิทเทส
ในวิสุทธิมรรคแลว ในปฏิปทามีสัปปายะเปนตนเหลานั้น บุคคลใดเสพ
อสัปปายะ ปฏิปทาของบุคคลนั้นก็เปนทุกขาปฏิปทา และทันธาภิญญา. บุคคล
ใดเสพสัปปายะ ปฏิปทาของบุคคลนั้นก็เปนสุขาปฏิปทา และขิปปาภิญญา. สวน
บุคคลใดเสพอสัปปายะในสวนเบื้องตน ยอมเสพสัปปายะในเวลาภายหลัง หรือ
วา เสพสัปปายะในกาลสวนเบื้องตน เสพอสัปปายะในกาลภายหลัง บัณฑิตพึง
ทราบวาปฏิปทาและอภิญญาของบุคคลนั้นปะปนกัน.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบวา พระโยคาวจรไมทําบุรพกิจมีการตัดปลิโพธ
เปนตนอยางนั้นใหสําเร็จกอนแลวเจริญภาวนา ปฏิปทาของเขา เปนทุกขาปฏิปทา โดยปริยายตรงกันขาม เปนสุขาปฏิปทา อนึ่ง เมื่อพระโยคาวจรไมทําอัปปนาโกศลใหสําเร็จ อภิญญาของเขาก็เปน ทันธาภิญญา เมื่อทําอัปปนาโกศลให
สําเร็จอภิญญาของเขาก็เปน ขิปปาภิญญา.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบประเภทแหงปฏิปทาและอภิญญาเหลานั้นดวย
อํานาจตัณหาและอวิชชา และดวยอํานาจแหงการบําเพ็ญสมถะและวิปสสนา.
จริงอยู ปฏิปทาของบุคคลผูถูกตัณหาครอบงําแลว เปนทุกขาปฏิปทา ปฏิปทา
ของผูไมถูกตัณหาครอบงําแลว เปนสุขาปฏิปทาและปฏิปทาของบุคคลผูถูก
อวิชชาครอบงําแลว เปนทุกขาภิญญา ปฏิปทาของผูไมถูกอวิชชาครอบงําแลว
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เปนขิปปาภิญญา อนึ่ง บุคคลใด ไมสรางความดีในสมถะไว ปฏิปทาของบุคคล
นั้นเปนทุกขาปฏิปทา ปฏิปทาของบุคคลผูสรางความดีในสมถะไว เปนสุขาปฏิปทา. ก็บุคคลใดไมทําอธิการไวในวิปสสนา ปฏิปทาของบุคคลนั้นเปนทันธาภิญญา ปฏิปทาของผูทําอธิการไวในวิปสสนาเปนขิปปาภิญญา.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบประเภทแหงปฏิปทาและอภิญญาเหลานั้นดวย
สามารถแหงกิเลส และอินทรีย. จริงอยู ปฏิปทาและอภิญญาของบุคคลมีกิเลสกลา มีอนิ ทรียออนก็เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา. สวนปฏิปทาและ
อภิญญาของผูมีอินทรียกลาก็เปนขิปปาภิญญา. ปฏิปทาและอภิญญาของบุคคล
ผูมีกิเลสออน อินทรียออ นก็เปนสุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา. สวนปฏิปทาและ
อภิญญาของบุคคลผูมีอินทรียกลาก็เปนขิปปาภิญญา.
บรรดาปฏิปทาและอภิญญาเหลานี้ โดยประการที่กลาวมานี้ บุคคลใด
ยอมบรรลุฌาน เพราะปฏิบัติลําบากและรูไดชา ฌานนั้นของบุคคลนั้น เรียกวา
ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา. แมคําที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. ในอธิการแหง
ฌานนั้น บัณฑิตพึงทราบวา สติเปนสภาพสมควรแกปฐมฌานเปนตนนั้น
ยอมตั้งโดยชอบ ปญญาเปนฐิติภาคินี (มีสวนตั้งมั่น) และพึงทราบปฏิปทาใน
การขมไวดวยสติตามที่กลาวแลวอยางนี้ หรือดวยความใครในฌานนั้น ๆ และ
พึงทราบอภิญญาในการอบรมอัปปนาของผูบรรลุอุปจารฌานนั้น ๆ.
อนึ่ง ปฏิปทาและอภิญญายอมมีแมดวยสามารถแหงการบรรลุก็ได
เหมือนกัน. เพราะวา แมทุติยฌานที่บุคคลบรรลุปฐมฌานที่เปนทุกขาปฏิปทา
ทันธาภิญญาแลว บรรลุกเ็ ปนเชนเดียวกันนั่นแหละ แมในฌานที่ ๓ ฌานที่ ๔
ก็นัยนี้แหละ พึงทราบความตางกัน ๔ อยางดวยสามารถแหงปฏิปทาแมในฌาน
ปญจกนัย เหมือนในฌานจตุกนัย. พระผูมีพระภาคเจาตรัสฌาน ๒ นัย เปน
หมวด ๙ เปน ๔ เพราะอํานาจแหงปฏิปทา ดวยประการฉะนี้. ในฌานหมวด ๙
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ปฏิปทา ๔ เหลานั้น วาโดยพระบาลี ไดจิต ๓๖ ดวง แตวาโดยอรรถ
(ใจความ) ไดจิต ๒๐ ดวงเทานั้น เพราะความที่ฌานจตุกนัยก็รวมอยูในฌาน
ปญจกนัยแล.
ปฏิปทา จบ
อธิบายอารมณของฌาน ๔
บัดนี้ ชื่อวา ฌานนี้มี ๔ อยาง แมโดยประเภทอารมณ เหมือน
ประเภทปฏิปทา เพราะฉะนั้น เพื่อทรงแสดงประเภทอารมณนั้นแหงฌานนั้น
จึงเริ่มคําเปนตน วา กตเม ธมฺมา กุสลา ดังนี้อีก.
พึงทราบวินิจฉัยในรูปาวจรกุศลฌานนั้นมีคําเปนตน วา ปริตฺต ปริตฺตารมฺมณ (ฌานมีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย) ตอไป ฌานใดไมคลองแคลว
(มีคุณนอย) ไมสามารถเปนปจจัยแกฌานในเบื้องบน ฌานนี้ ชื่อวา ปริตตะ
สวนฌานใด เปนไปในอารมณมีนิมิตเทากระดง หรือเทาขันน้ํา ซึ่งขยายขึ้น
ไมได ฌานนี้ชื่อวา ปริตตะ อารมณเปนปริตตะของฌานนี้มีอยู เพราะเหตุนั้น
ฌานนั้น จึงชื่อวา ปริตตารมณ (มีอารมณเล็กนอย). ฌานใดคลองแคลว
อบรมดีแลว สามารถเปนปจจัยแกฌานเบื้องบน ฌานนี้ ชื่อวา อัปปมาณ. ฌาน
ใดเปนไปในอารมณอันกวางขวาง ฌานนั้นก็ ชื่อวา อัปปมาณ เพราะกําหนด
นิมิตที่เจริญได. อารมณเปนอัปปมาณ มีอยูแกฌานนั้น เพราะเหตุนั้น ฌานนั้น
จึงชื่อวา อัปปมาณารมณ (อารมณไมมีประมาณ). อนึ่ง พึงทราบนัยที่
เจือกันเพราะความที่ลักษณะตามที่กลาวแลวเจือกัน พระผูม ีพระภาคเจาตรัส
ธรรมหมวด ๙ ไว ๔ หมวด แมดวยสามารถแหงอารมณ ดังพรรณนามาฉะนี้
อนึ่ง การนับจิตในประเภทแหงอารมณนี้ เหมือนกับประเภทแหงปฏิปทานั่นแล.
อารมณของฌาน ๔ จบ
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อธิบายอารมณและปฏิปทาเจือกัน
บัดนี้ เพื่อแสดงนัย ๑๖ ครั้ง เจือดวยอารมณและปฏิปทา จึงทรงเริ่มคํา
เปนตนวา กตเม ธมฺมา กุสลา ดังนี้. บรรดานัยเหลานั้น ฌานพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในนัยแรกชื่อวา หีนะ เพราะเหตุ ๔ อยาง คือ เพราะเปน
ทุกขาปฏิปทา (ปฏิบัติลําบาก) เพราะเปนตนทันธาภิญญา (รูไ ดชา) เพราะเปน
ปริตตะ (ไมชํานาญ) เพราะเปนปริตตารัมมณะ (มีอารมณเล็กนอย) ฌานที่
ตรัสไวในนัยที่ ๑๖ ชื่อวา ปณีตะ เพราะเหตุ ๔ อยาง คือ เพราะเปน
สุขาปฏิปทา เพราะเปนขิปปาภิญญา เพราะเปนอัปปมาณะ (ชํานาญ) เพราะเปน
อัปปมาณารัมมณะ (มีอารัมณไมมีประมาณ). ในนัยที่เหลือ ๑๔ นัย พึงทราบ
ความเปนหีนะและปณีตะ ดวยเหตุหนึ่งเหตุสองและเหตุสาม.
ถามวา ก็นัยนี้ทานแสดงไวเพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะความเกิดขึ้นแหงฌาน เปนเหตุ.
จริงอยู พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงสุทธิกฌานในปฐวีกสิณดวย
สามารถแหงฌานจตุกนัย และฌานปญจตุกนัย ทรงแสดงสุทธิกปฏิปทา และ
สุทธิการมณในปฐวีกสิณดวยสามารถแหงฌานจตุกนัย และฌานปญจกนัย
เหมือนกัน. บรรดาจตุกนัยและปญจกนัยทั้งสองเหลานั้น เทวดาเหลาใด ยอม
อาจเพื่อจะตรัสรูสุทธิกฌานในปฐวีกสิณที่พระองคแสดงอยูดวยสามารถแหงฌาน
จตุกนัย ก็ทรงแสดงจตุกนัยในสุทธิกฌานดวยสามารถแหงสัปปายะแกเทวดา
เหลานั้น.
เทวดาเหลาใด ยอมอาจเพื่อจะตรัสรูสุทธิกฌานในปฐวีกสิณที่พระองค
ทรงแสดงดวยสามารถแหงฌานปญจกนัย ก็ทรงแสดงปญจกนัย ดวยสามารถ
แหงสัปปายะแกเทวดาเหลานั้น.
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เทวดาเหลาใด ยอมอาจเพื่อจะตรัสรูสุทธิกฌานในสุทธิกปฏิปทา และ
ในสุทธิการมณ ที่ทรงแสดงดวยสามารถจตุกนัยก็ทรงแสดงจตุกนัยในสุทธิกปฏิปทา และในสุทธิการมณ ดวยสามารถสัปปายะแกเทวดาเหลานั้น.
เทวดาเหลาใด ยอมอาจเพื่อจะตรัสรูสุทธิกฌานในสุทธิกปฏิปทาและ
ในสุทธิการมณ ที่ทรงแสดงดวยสามารถแหงปญจกนัย ก็ทรงแสดงปญจกนัย
ในสุทธิกปฏิปทา และสุทธิการมณ ดวยสามารถแหงสัปปายะแกเทวดาเหลานั้น.
พระผูมีพระภาคเจาทรงทําเทศนาดวยสามารถแหงอัธยาศัยของบุคคลตามที่กลาว
ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูเทศนาไพเราะ ทรงแตกฉานใน
ปฏิสัมภิทา ทรงมีพระทศพลญาณและเวสารัชชญาณบริสุทธิ์ สามารถกําหนด
เทศนาดวยอํานาจแหงนัยใด ๆ ก็ได เพราะความที่พระองคฉลาดในการบัญญัติ
ธรรม โดยทีธ่ รรมทั้งหลายพระองคทรงแทงตลอดดีแลวตามความเปนจริงพรอม
ทั้งรสและลักษณะ. เพราะฉะนั้น พระองคจึงทรงทําเทศนาดวยสามารถแหงฌาน
สุทธิกจตุกนัยเปนตนในปฐวีกสิณนั้น เพราะเหตุที่ทรงเทศนาไพเราะนี้ (เทสนา
วิลาส).
ก็ชนเหลาใดเหลาหนึ่งยังฌานใหเกิดขึ้น เวนอารมณและปฏิปทาก็ไม
สามารถจะใหฌานเกิดขึ้นได เพราะฉะนั้น จึงตรัสนัยสิ้น ๑๖ ครั้งนี้เพราะการ
บรรลุฌานเปนเหตุโดยการกําหนด ดวยคํามีประมาณเทานี้ เปนอันตรัสหมวด
๙ ไว ๒๕ นัย คือ สุทธิกนวกะ ๑ นัย ปฏิปทานวกะ ๔ นัย อารัมมณนวกะ
๔ นัย และนวกะ ๑๖ นัยนี้แหละ บรรดานวกธรรม ๒๕ นัยเหลานั้น ในนวกะ
หนึ่ง ๆ มีนัย ๕๐ คือ จตุกนัย ๒๕ ปญจกนัย ๒๕. บรรดานัย ๕๐ เหลานัน้
วาโดยพระบาลีไดฌานจิต ๒๒๕ ดวง คือ นัย ๒๕ ในจตุกนัย ได ๑๐๐ นัย
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(๒๕ X ฌาน ๔) ในปญจกนัยได ๑๒๕ นัย แตเมื่อวาโดยอรรถไดจิต ๑๒๕ ดวง
เทานั้น เพราะความที่ฌานจตุกนัยก็รวมเขาในฌานปญจกนัย. ก็ในนิทเทสแหง
จิตแตละดวงในบรรดาจิต ๒๒๕ ดวงเหลานั้น ในพระบาลี มีมหาวาระ คือ
ธรรมววัฏฐานะเปนตน มีอยางละ ๓. ก็มหาวาระเหลานั้นในที่นั้น ๆ ทานยอ
แสดงพอเปนนัยเทานั้น ดังนี้แล.
ปฐวีกสิณ จบ
อธิบายอาโปกสิณเปนตน
บัดนี้ ฌานเหลานี้ ยอมเกิดขึ้นแมในอาโปกสิณเปนตน เพราะฉะนั้น
เพื่อแสดงฌานเหลานั้น จึงทรงเริ่มคําเปนตนวา กตเม ธมฺมา กุสลา
ดังนี้อีก. ในฌานเหลานั้น นัยแหงบาลีทั้งหมด การอธิบายเนื้อความ การนับ
จํานวนจิต การยอวาระ พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวในปฐวีกสิณนั่นแหละ
แตนัยแหงภาวนาแมทั้งหมดตั้งแตทําบริกรรมกสิณ ขาพเจาประกาศไวใน
วิสุทธิมรรคทั้งนั้น. ก็แตวาในมหาสกุลูทายิสูตร ทานกลาวกสิณไว ๑๐ อยาง
ในกสิณ ๑๐ เหลานั้น มหัคคตวิญญาณที่เปนไปในอากาศก็ดี วิญญาณัญจายตนสมาบัติ ที่เกิดขึ้นเพราะกระทําบริกรรมในอากาศนั้นก็ดี รวมเทศนาไวในอรูป
โดยประการทั้งปวง เพราะฉะนั้น วิญญาณกสิณ พระผูมีพระภาคเจา จึงไม
ตรัสไวในที่นี้.
ก็กสิณคุ ฆาฏิมากาศ (อากาศที่เพิกกสิณทั้ง ๙ ออกเวนอากาสกสิณ)
ก็ดี ขันธทั้งหลายที่เปนไปเพราะทําอากาศที่เพิกนั้นใหเปนอารมณก็ดี ปริจเฉทากาศมีนิมิตที่พึงถือเอาในชองฝาเปนตนอยางใดอยางหนึ่งก็ดี ฌานจตุกนัย
และฌานปญจกนัยที่เกิดขึ้นเพราะทําอากาศนั้นใหเปนอารมณก็ดี เรียกวาอากาส-
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กสิณ. บรรดาอากาสกสิณทั้ง ๔ นั้น นัยเบื้องตน (๒ นัยแรก) รวมอยูใน
อารูปเทศนา นัยหลัง (๒ นัยหลัง) รวมอยูในรูปาวจรเทศนา ดวยประการฉะนี้
อากาสกสิณ จึงไมกลาวไวในรูปาวจรเทศนานี้เพราะความเปนของปะปนกัน แต
ฌานที่เกิดขึ้นในการกําหนดปริจเฉทากาศ ยอมเปนมรรคเพราะความเขาถึง
รูปภพ เพราะฉะนั้น จึงควรถือเอาฌานนั้น ฌานที่เปนจตุกนัยเเละปญจกนัย
เทานั้น ยอมเกิดขึ้นในปริจเฉทากาศนั้น อรูปฌานยอมไมเกิดขึ้น.
ถามวา เพราะเหตุไร จึงไมเกิด.
ตอบวา เพราะไมไดเพิกกสิณออก.
จริงอยู อากาสกสิณนั้นแมเพิกอยูบอย ๆ ก็เปนอากาศนั่นแหละ ยอม
ไมไดการเพิกกสิณขึ้นในอรูปฌานนั้น เพราะฉะนั้น ปริจเฉทากาศฌาน ซึ่ง
เกิดขึ้นในที่นั้น จึงเปนไปเพื่ออยูเปนสุขในปจจุบันเปนเหตุแหงอภิญญา เปน
บาทใหวิปสสนา ไมเปนบาทใหนิโรธ แตวา การดับโดยลําดับในรูปาวจรฌานนี้
จนถึงปญจมฌานเปนเหตุแหงวัฏฏะเทานั้น ก็ฌานนี้ (ปริจเฉทากาศ) ฉันใด
แมฌานทั้งหลายที่เกิดขึ้นในกสิณกอนก็ฉันนั้น แตความที่กสิณกอนเปนบาท
แหงนิโรธ จึงเปนการแปลกกันในปริจเฉทากาศนั้น. คําที่เหลือในที่นี้ คําใด
ที่ควรจะกลาวในอากาสกสิณ คําทั้งหมดนั้นไดกลาวไวในวิสุทธิมรรคนั่นแล.
สวนพระโยคาวจรผูปรารถนาแสดงฤทธิ์ตาง ๆ นัยอาทิวา แมคน
เดียวก็เปนหลายคนได ดังนี้ ทําสมาบัติ ๘ ใหเกิดในกสิณ ๘ อันเปนเบื้องตน
แลวพึงฝกจิตโดยอาการ ๑๔ อยางเหลานี้ คือ
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๑. กสิณานุโลมโต (เขาฌานลําดับกสิณ)
๒. กสิณปฏิโลมโต (เขาฌานยอนกสิณ)
๓. กสิณานุโลมปฏิโลมโต (เขาฌานตามสําดับและยอนกสิณ)
๔. ฌานานุโลมโต (เขาตามลําดับฌาน)
๕. ฌานปฏิโลมโต (เขายอนลําดับฌาน)
๖. ฌานานุโลมปฏิโลมโต (เขาฌานตามลําดับและยอนฌาน)
๗. ฌานุกันติกโต (เขาฌานโดยขามลําดับ )
๘. กสิณุกันติกโต (เขาฌานโดยขามกสิณ)
๙. ฌานกสิณุกันติกโต (ขามทั้งฌานและกสิณ)
๑๐. อังคสังกันติโต (เขาฌาน ๕ โดยกาวลวงองค)
๑๑. อารัมมณสังกันติโต (เขาฌานโดยเปลี่ยนอารมณ)
๑๒. อังคารัมมณสังกันติโต (เขาตามลําดับฌานและกสิณ )
๑๓. อังคววัฏฐานโต (กําหนดรูอ งคฌาน)
๑๔. อารัมมณววัฏฐานโต (กําหนดรูอารมณ).
เรื่องพิสดารแหงการฝกจิตเหลานั้น ขาพเจากลาวไวในวิสุทธิมรรค
ทั้งนั้นแล ก็พระโยคาวจรไมเคยอบรมมากอน เปนอาทิกัมมิกะ ไมฝกจิต
โดยอาการ ๑๔ อยาง อยางนี้ จักยังการแสดงฤทธิ์ตาง ๆ ใหสําเร็จ ดวยประการ
ที่กลาวมานี้ นั่นมิใชฐานะที่มีได จริงอยู แมการบริกรรมกสิณของพระโยคาวจรผูเริ่มเปนภาระ (ของยาก) ก็บรรดาผูเริ่มบริกรรมกสิณตั้งรอยองค
พันองค องคเดียวยอมสามารถ. พระโยคาวจรผูทํากสิณบริกรรมแลว การที่
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จะทํานิมิตใหเกิดขึ้นก็เปนภาระ (ของยาก) ในบรรดารอยองค พันองค
องคเดียวเทานั้นยอมสามารถ. เมื่อนิมิตเกิดขึ้นแลว ขยายนิมิตใหเจริญขึ้น
แลวบรรลุอัปปนาก็เปนภาระ (ของยาก) ในรอยองคพันองค องคเดียวเทานั้น
ยอมสามารถ แมผูบรรลุอัปปนาไดแลว การฝกจิตโดยอาการ ๑๔ ก็เปนภาระ
(ของยาก) ในรอยองคพันองค องคเดียวยอมสามารถ แมผูฝกจิตโดยอาการ
๑๔ อยางแลว ชื่อวา การแสดงฤทธิ์ตาง ๆ ก็เปนภาระ (ของยาก) ใน
รอยองคพันองค องคเดียวเทานั้นยอมสามารถ แมผูแสดงฤทธิ์ไดแลว ชือ่ วา
การเขาฌานไดรวดเร็วก็เปนภาระ (ของยาก) ในบรรดารอยองคพันองค
จะมีองคหนึ่งเทานั้นเขาฌานไดรวดเร็ว เหมือนพระรักขิตเถระผูมีพรรษา ๘
โดยการอุปสมบท ในบรรดาทานผูมีฤทธิ์ประมาณสามแสนองค ผูมาพยาบาล
พระมหาโรหณคุตตเถระผูอาพาธในเถรัมพัตถลวิหาร เรื่องพิสดารในวิสุทธิมรรค
นั่นแล.
กสิณกถา จบ
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อภิภายตนะ
[๑๗๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํา
รูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํา
รูปนั้น บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญ
 จมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ปฏิปทา ๔
[๑๗๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํา
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รูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวาจะรูเห็นครอบงํา
รูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูใ นสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํา
รูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เปนรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํา
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รูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมที่หลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํา
รูปนั้น บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ฯลฯ เปน
สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ปฏิปทา ๔ จบ
อารมณ ๒
[๑๘๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํา
รูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน มี
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กําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํา
รูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน
มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํา
รูปนั้น บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
อารมณ ๒ จบ
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แจกฌานอยางละ ๘
[๑๘๑] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํา
รูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํา
รูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
ทุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํา
รูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 505

สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํา
รูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํา
รูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังเล็กนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํา
รูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
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สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํา
รูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํา
รูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํา
รูปนั้น บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน
เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
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เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
แจกฌานอยางละ ๘ จบ
[๑๘๒] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย มีสีงามหรือสีไมงาม ตั้งใจวา
จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย มีสีงามหรือสีไมงาม ตั้งใจวา
จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น บรรลุทุตยิ ฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุ
จตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญ
 จมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
อภิภายตนะแมนี้ก็แจกอยางละ ๘
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[๑๘๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํารูป
นั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํารูป
นั้น บรรลุทตุ ิยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ฯลฯ อยูใ นสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ปฏิปทา ๔
[๑๘๔] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํารูป
นั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
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ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํารูป
นั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูใ นสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตัง้ ใจวาจะรูจะเห็นครอบงํารูป
นั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํารูป
นั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
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สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํารูป
นั้น บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจุตตถฌาน ฯลฯ
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญ
 จมฌาน ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ปฏิปทา ๔ จบ
อารมณ ๒
[๑๘๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตัง้ ใจวาจะรูจะเห็นครอบงํารูป
นั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน มีกาํ ลัง
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นอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มี
ในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํารูป
นั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน มีกําลัง
มาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํารูป
นั้น บรรลุทตุ ิยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
อารมณ ๒ จบ
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แจกฌานอยางละ ๘ อีกอยางหนึ่ง
[๑๘๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตัง้ ใจวาจะรูจะเห็นครอบงํารูป
นั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังนอย อารมณไพบูลย ฯลฯ อยูใน
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํารูป
นั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรม
สัญญา ในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํา
รูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
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สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรม
สัญญา ในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวาจะรูเห็นครอบงํารูป
รูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูใน
สมัยใด ผัสสะ ฯสฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรม
สัญญา ในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํา
รูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรม
สัญญา ในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํา
รูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
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ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรม
สัญญา ในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํา
นั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรม
สัญญา ในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํานั้น
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญา ในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํา
รูปนั้น บรรลุทุติฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรลุจตุตถฌาน ฯลฯ
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน
เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
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เปนทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
แจกฌานอยางละ ๘ อีกอยาง จบ
[๑๘๗] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรม
สัญญา ในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย มีสีงามหรือมีสีไมงาม ตั้งใจวา
จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรม
สัญญา ในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ทั้งมีสีงามและมีสีไมงาม
ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ
บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ฯลฯ อยูใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
อภิภายตนะแมนี้ ก็แจกอยางละ ๘
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[๑๘๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรม
สัญญา ในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เขียว มีวรรณเขียว เขียวแท มีรัศมีเขียว
ตั้งใจวาจะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลาย
แลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรม
สัญญา ในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เหลือง มีวรรณเหลือง เหลืองแท
มีรัศมีเหลือง ฯลฯ เห็นรูปภายนอกที่แดง มีวรรณแดง แดงแท มีรัศมีแดง
ุฯลฯ เห็นรูปภายนอกที่ขาว มีวรรณขาว ขาวแท มีรัศมีขาว ตั้งใจวาจะรู
จะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
อภิภายตนะแมเหลานี้ ก็แจกอยางละ ๑๖
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อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ
อธิบายอภิภายตนะ
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงรูปาวจรกุศลในกสิณ ๘ ดวยอาการ
อยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อทรงแสดงรูปาวจรกุศลกลาวคืออภิภายตนะแมอื่นอีกที
เปนไปในกสิณ ๘ เหลานี้ เพราะความที่อภิภายตนะเปนภาวะที่ไมเหมือนกันใน
ภาวนาในอารมณแมที่มีอยูนั้น เพราะฉะนั้น จึงเริ่มคําเปนตนวา กตเม
ธมฺมา กุสลา ดังนี้อีก.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา กตเม ธมฺมา เปนตน.
บทวา อชฺฌตฺต อรูปสฺี (ไมมีบริกรรมรูปสัญญาในภายใน)
ความวา เวนบริกรรมสัญญาในอัชฌัตติกรูป เพราะการไมไดอัชฌัตติกรูป
หรือวา เพราะไมมีอัชฌัตติกรูป. บทวา พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ความวา
ยอมเห็นรูปในกสิณ ๘ ในภายนอกเหลานั้น ดวยอํานาจบริกรรม และอํานาจ
อัปปนา เพราะความที่ทําบริกรรมในกสิณ ๘ ภายนอก. บทวา ปริตฺตานิ
(เล็กนอย) ไดแก มีอารมณขยายไมได. บทวา ตานิ อภิภุยยฺ (ครอบงํา
รูปเหลานั้น) ความวา บุคคลผูยิ่งดวยญาณ ผูมีญาณนบริสุทธิ์คิดวา จะมี
ประโยชนอะไรที่ตนพึงเขาสมาบัติในอารมณอันเล็กนอยนี้ เพราะฉะนั้น รูปธรรมนี้ จึงไมใชภาระของเรา ดังนี้ จึงครอบงํา (เวน ) รูปเหลานั้นเสียแลว
เขาสมาบัติ คือ ยังอัปปนาใหเกิดขึ้นในฌานนี้ พรอมกับการเกิดขึ้นแหงนิมิต
เปรียบเหมือนบุคคลผูบริโภคอาหารไดขาวมาเพียงทัพพีเดียวก็คิดวา เราจะพึง
บริโภคอยางไร ในภัตเพียงชอนเดียวนี้ จึงรวมทําเปนเพียงคําเดียวเทานั้น
ฉะนั้น. ก็บุรพภาคของฌานนั้น ทานกลาวไวดวยบทนี้วา ชานามิ ปสฺสามิ
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(เรายอมรูยอมเห็น) แตทานกลาวไวในอรรถกถาในนิกายที่มาทั้งหลายวาทาน
กลาวถึงการผูกใจของฌานนั้น ดวยบทวา ชานามิ ปสฺสามิ นี.้ ก็ความผูกใจ
นั้นยอมมีแกพระโยคาวจรผูออกจากสมาบัติแลว มิใชมีในภายในสมาบัติ.
บทวา อปฺปมาณานิ ไดแก มีอารมณกวางใหญ.
ก็ในคําวา อภิภุยฺย นี้ มีอธิบายวา บุคคลผูยิ่งดวยญาณ ผูมีญาณ
บริสุทธิ์ คิดวา ประโยชนอะไรที่เราจะเขาอรูปฌานนี้ อรูปฌานนี้ไมมีอารมณ
กวางใหญ การทําจิตใหแนวแนหาใชเปนภาระของเราไม เพราะฉะนั้น จึง
ครอบงํา (เวน ) อารมณนั้นเสีย แลวเขาสมาบัติ คือยังอัปปนาสมาธิใหเกิดขึ้น
ในอรูปฌานนี้ พรอมกับใหนิมิตเกิดขึ้น เหมือนคนที่กินจุไดภัตที่เขาคดให
สวนหนึ่ง ก็คิดวา สวนอื่น ๆ ยังมีอกี เพราะฉะนั้น ภัตสวนนี้จักทําประโยชน
อะไรใหแกเรา ดังนี้ จึงไมเห็นภัตสวนนั้นวามาก ฉะนั้น.
ในคําวา ปริตฺต ปริตฺตารมมณ อปฺปมาณ ปริตฺตารมมณ
(มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย) นี้ มิได
ทรงถือเอาอรูปฌานมีอารมณหาประมาณมิได เพราะไดตรัสมาแลววา เปน
ปริตตะ คือมีกําลังนอย สวนในนัยที่สองมิไดทรงถือวา อรูปฌานนั้นมีอารมณ
ไมมีประมาณ เพราะไดตรัสขางหนาวา อปฺปมาณานิ และในอรรถกถาก็ได
กลาวไวอยางนั้น แตในที่นี้มิไดทรงถือเอาอารมณอยางละ ๔ แตทรงถือเอา
อยางละสองเทานั้น. ถามวา เพราะเหตุไร ตอบวา เพราะเมื่อถือเอาอยางละ ๔
เทศนาก็จะเปน ๑๖ ครั้ง และเทศนา ๑๖ ครั้งก็จะเปนเทศนาโดยกวาง ดุจ
หวานเมล็ดงาบนเสื่อลําแพน ในทีน่ ี้พระองคมีอัธยาศัยเพื่อทรงทําเทศนาแก
สัตวเพียง ๘ ครั้ง เพราะฉะนั้น พึงทราบวา พระองคทรงถือเอาอยางละ ๒
เทานั้น.
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บทวา สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ (มีสงี ามและไมงาม) ความวา มีสี
บริสุทธิ์และไมบริสุทธิ์ จริงอยู อารมณมีสีเขียวเปนตนที่บริสุทธิ์ ทรงประสงค
เอาวาสีงาม และอารมณมีสีไมบริสุทธิ์ ทรงประสงคเอาสีไมงามในที่นี้. สวน
ในอรรถกถาที่มาในนิกายทั้งหลายกลาววา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
อภิภายตนะเหลานั้น ดวยอํานาจที่เปนปริตตารมณ และอัปปมาณารมณเทานั้น
วาเปนอารมณที่มีสีงาม และอารมณที่มีสีไมงาม. อนึ่ง ในอภิภายตนะ ๔ เหลานี้
อภิภายตนะที่เปนปริตตารมณสมควรแกบุคคลผูมีวิตักกจริต อภิภายตนะที่เปน
อัปปมาณารมณสมควรแกบุคคลผูมีโมหจริต อภิภายตนะที่มีสีงามสมควรแก
บุคคลผูมีโทสจริต อภิภายตนะที่มีสีไมงามสมควรแกบุคคลผูมีราคจริต เพราะ
อารมณเหลานี้เปนสัปปายะแกบุคคลเหลานั้น. และความที่อารมณเหลานั้นเปน
สัปปายะแกบุคคลเหลานั้น ขาพเจากลาวไวในจริตนิทเทส ในวิสุทธิมรรค
โดยพิสดารแลว.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร ในพระอภิธรรมนี้ จึงตรัสวา ความที่บุคคล
มีความสําคัญในรูปภายในวามิใชรูป ในอภิภายตนะแมทั้ง ๔ ไมตรัสเหมือนที่
ตรัสในพระสูตรซึ่งมีคําเปนตนวา บุคคลคนหนึ่ง มีความสําคัญในรูปภายใน
วาเปนรูป เห็นรูปภายนอกวามีอารมณเล็กนอย อยางนี้เลา ?
ตอบวา เพราะไมครอบครองถึงรูปในภายใน จริงอยู ในพระสูตรนั้น
หรือในพระอภิธรรมนี้ ตรัสคําเปนตนวา เห็นรูปภายนอกมีอารมณเล็กนอย
ดังนี้ รูปภายนอกนั่นแหละพระโยคาวจรครอบครองได เพราะฉะนั้น จึงตรัส
ไวในพระสูตรบาง ในพระอภิธรรมบางวา รูปภายนอกเหลานั้นพึงกลาวถึง
โดยจํากัด ดังนี้.
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ก็ในคําวา อชฺฌตฺตอรูปสฺี นี้เปนเพียงความงามของเทศนา
ของพระศาสดาเทานั้น. นี้เปนการพรรณนาตามลําดับบทในอภิภายตนะทั้ง ๔
กอน. สวนความแตกตางแหงปฏิปทาในสุทธิกนัยในที่นี้ พึงทราบในอภิภายตนะ
แตละอยางโดยนัยที่กลาวไวในปฐวีกสิณนั่นแหละวา ก็ปฐวีกสิณในพระสูตรนั้น
อภิภายตนะมีอารมณ ๔ อยาง ในพระอภิธรรมนี้ มีอารมณ ๒ อยาง และใน
ปฐวีกสิณนั้นแสดงอภิภายตนะไว ๑๖ ครั้ง อภิภายตนะในอภิธรรมนี้แสดงไว
๘ ครั้ง ขอความที่เหลือเปนเชนเดียวกันนั่นแหละ บรรดาอภิภายตนะ ๔
เหลานี้ อภิภายตนะแตละอยางมีนวกะ ๑๕ คือ สุทธิกนวกะ ๑ ปฏิปทานวกะ ๔
อารัมมณนวกะ ๒ นวกะที่มีอารมณเจือกัปปฏิปทามี ๘ หมวด พึงทราบวา
ในอภิภายตนะแมทั้ง ๔ รวมเปนนวกะ ๖๐ หมวดพอดี.
บทวา นีลานิ (เขียว) ในอภิภายตนะที่ ๕ เปนตน ตรัสไวโดย
รวมอภิภายตนะทั้งหมด. บทวา นีลวณฺณานิ (สีเขียว) นี้ตรัสไวดวยการ
เปรียบเทียบวา วาโดยสีเปนสีเขียวแท. มีอธิบายวา เขียวไมปรากฏมีชองวาง
เขียวไมเจือปน เปนสีเขียวลวนทีเดียว. ก็บทวา นีลนิภาสานิ (รัศมีเขียว) นี้
ตรัสดวยอํานาจการสองแสง อธิบายวา การสองแสงสีเขียวเปนการประกอบ
ดวยรัศมีเขียว ดวยคําวารัศมีเขียวนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงความที่รูป
เหลานั้นเปนรูปบริสุทธิ์ดแี ลว เพราะฉะนั้น จึงตรัสอภิภายตนะ ๔ เหลานี้
ดวยอํานาจสีที่บริสุทธิ์ดีแลวนั่นแหละ แมในคําเปนตนวา ปตานิ (เหลือง)
ก็พึงทราบเนื้อความโดยนัยนี้ ก็การทํากสิณก็ดี การบริกรรมก็ดี อัปปนาก็ดี
ในนีลกสิณนี้ ซึ่งมีคําเปนตนวา พระโยคาวจรผูศึกษานีลกสิณ ยอมถือเอา
นิมิตเขียวในดอกไม หรือในวัตถุ หรือในวรรณธาตุ ทั้งหมดขาพเจากลาว
ไวโดยพิสดาร ในวิสุทธิมรรคนั่นแล. ในอภิภายตนะแตละอยางในนีลกสิณนี้
พึงทราบนวกะ ๒๕ นั่นแหละ เหมือนในปฐวีกสิณแล.
อภิภายตนกถาจบ

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 521

วิโมกข ๓
[๑๘๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ เปนผูไดฌาน
มีรูปภายในเปนอารมณ เห็นรูปทั้งหลาย สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน เห็นรูปภายนอก สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ผูกใจอยูในวรรณกสิณวางาม สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลายแลว บรรลุปฐมฌาน
ฯลฯ อยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
แมวิโมกข ๓ นี้ ก็แจกอยางละ ๑๖
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พรหมวิหารฌาน ๔
[๑๙๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่สหรคตดวยเมตตา ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน
ที่สหรคตดวยเมตตา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ เพราะคลายปติ
ไดอีกดวย ฯลฯ บรรลุตติยฌานนั้น ที่สหรคตดวยเมตตา อยูในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่สหรคตดวยเมตตา ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
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ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน
ที่สหรคตดวยเมตตา ไมมีวิตก มีแตวิจาร กับปติและสุขอันเกิดจากสมาธิ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุตติยฌาน
ที่สหรคตดวยเมตตา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ เพราะคลายปติ
ไดอีกดวย ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานนั้น ที่สหรคตดวยเมตตา อยูในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่สหรคตดวยกรุณา ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
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โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน
ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานนั้น ที่
สหรคตดวยกรุณา อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่สหรคตดวยมุทิตา ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน
ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานนั้น ที่
สหรคตดวยมุทิตา อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุจตุตถฌาน
ที่สหรคตดวยอุเบกขา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
พรหมวิหารฌาน ๔ แจกอยางละ ๑๖
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อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ
อธิบายวิโมกข ๓
ธรรมดาวา รูปาวจรกุศลนี้ ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจอภิภายตนะเพราะ
ครอบงําอายตนะ คือ อารมณอยางเดียวเทานั้นก็หามิได โดยที่แท รูปตายนะนี้
ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจแหงวิโมกขดวย เพราะฉะนั้น บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดง
นัยแมนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มคําวา กตเม ธมฺมา กุสลา ดังนี้ อีก.
ถามวา ก็ธรรมคือวิโมกขนี้ บัณฑิตพึงทราบไดอยางไร ตอบวา
พึงทราบได ดวยอรรถวาหลุดพน. อะไรเลา ชื่อวา อรรถวาหลุดพนนี้.
ก็อรรถวาหลุดพนนี้ เปนการหลุดพนอยางดีจากปจจนีกธรรมทั้งหลาย และ
เปนการหลุดพนอยางดีดวยอํานาจแหงความยินดียิ่งในอารมณ มีอธิบายวา
ธรรมคือวิโมกขนี้ยอมเปนไปในอารมณ โดยความไมเกี่ยวของกับปจจนีกธรรม
และความยินดียิ่งในอารมณ เพราะความไมยึดถือ เหมือนทารกปลอยอวัยวะ
นอยใหญ นอนบนตักของบิดา ฉะนั้น.
ก็เพื่อทรงแสดงรูปาวจรกุศลที่ถึงความเปนวิโมกขดวยลักษณะอยางนี้
จึงทรงเริ่มนัยนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา รูป (มีรูป) มีวิเคราะหวา ที่ชื่อวา
รูป เพราะอรรถวา รูปของบุคคลนั้นมีอยู คือ รูปฌานที่ใหเกิดขึ้นในโกฏฐาส
มีผมเปนตนในภายใน. จริงอยู พระโยคาวจรเมื่อทําบริกรรมนีลกสิณในภายใน
ยอมกระทําที่ผม หรือทีน่ ้ําดี หรือทีด่ วงตา เมื่อจะกระทําปตกสิณ ยอมทํา
มันขน หรือที่ผิวหนัง หรือที่ฝามือฝาเทา หรือที่ตาสีเหลือง เมื่อจะทํา
บริกรรมโลหิตกสิณ ก็ยอ มทําที่เนื้อ หรือที่เลือด หรือที่ลิ้น หรือที่ฝามือฝาเทา
หรือที่สีแดงแหงลูกตา เมื่อจะทําบริกรรมโอทาตกสิณ ก็ยอมทําที่กระดูก
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หรือที่ฟน หรือที่เล็บ หรือที่สีของลูกตา. คําวา รูป นี้ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสหมายเอาบุคคลคนหนึ่ง ในบรรดาบุคคลผูพรั่งพรอมดวยฌานที่เกิดขึ้น
เพราะทําบริกรรมดวยอาการอยางนี้.
บทวา พหิทฺธานิ รูปานิ ปสฺสติ (เห็นรูปทั้งหลายในภายนอก)
ไดแก ยอมเห็นรูปมีนีลกสิณเปนตนแมในภายนอก ดวยฌานจักษุ (ดวยจักษุ
คือฌาน) ดวยคําวา ยอมเห็นในรูปในภายนอก นี้ ทรงแสดงการไดฌาน
ในกสิณวัตถุทั้งในภายในทั้งในภายนอก.
บทวา อชฺฌตฺต อรูปสฺี (ไมมีบริกรรมสัญญาในรูปภายใน)
ความวา ไมมีความสําคัญในรูปภายใน อธิบายวา บุคคลนั้นไมมีรูปาวจรฌาน
ที่ใหเกิดขึ้นในโกฏฐาสทั้งหลายมีผมเปนตนของตน ดวยคําวา ไมมีบริกรรม
สัญญาในรูปภายใน นี้ ทรงแสดงถึงความที่พระโยคาวจรไดฌานในอารมณ
ภายนอก เพราะทําบริกรรมในวัตถุภายนอก. ดวยบทวา สุภ (งาม) นี้
ทรงแสดงฌานทั้งหลายในวรรณกสิณมีสีเขียวเปนตนที่บริสุทธิ์ดีแลว. บรรดา
ฌานที่เปนไปในวรรณกสิณเหลานั้น ความผูกใจวา งาม ไมมีในอัปปนาใน
ภายใน แมก็จริง ถึงอยางนั้น พระโยคาวจรใดทําสุภกสิณที่บริสุทธิ์ดีแลว
ใหเปนอารมณอยู พระโยคาวจรนั้นผูกใจอยูในวรรณกสิณวา งาม สงัดจาก
กาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลวเขาถึงปฐมฌานอยู ทุติยฌานเปนตน
ก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้น พระองคจึงทรงทําเทศนาไวอยางนี้ แตในปฏิสัมภิทามรรค ทานกลาววา สภาวธรรม ที่ชื่อวา วิโมกข เพราะอรรถวา
เปนผูนอมไปในคําวา งาม ดังนี้ เปนอยางไร ? ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
มีจิตสหรคต (ประกอบ) ดวยเมตตาแผไปสูทิศหนึ่ง ฯลฯ อยู สัตวทั้งหลาย
ยอมเปนผูไมปฏิกูล เพราะเจริญเมตตา ภิกษุมีจิตสหรคตดวยกรุณา. . .มุทติ า
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. . .อุเบกขา แผไปสูทิศหนึ่ง ฯลฯ อยู สัตวทั้งหลาย ยอมเปนผูไมปฏิกูล
เพราะเจริญอุเบกขา พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําวา ชื่อวา วิโมกข เพราะ
อรรถวา เปนผูนอมไปในอารมณวา งาม ดังนี้ ดวยประการฉะนี้ แตใน
พระอภิธรรมนี้ พระองคทรงปฏิเสธนัยนั้น เพราะความที่พรหมวิหารมาแลว
ในพระบาลีขางหนานั่นแหละ ทรงตรัสอนุญาตสุภวิโมกขไวดวยอํานาจนีลกสิณ
ที่ดี ปตกสิณที่ดี โลหิตกสิณที่ดี โอทาตกสิณที่ดี นีลกสิณที่บริสุทธิ์ ปตกสิณ
ที่บริสุทธิ์ โลหิตกสิณที่บริสุทธิ์ โอทาตกสิณที่บริสุทธิ์เทานั้น ดวยประการฉะนี้
คําวา กสิณ หรือคําวา อภิภายตนะ หรือคําวา วิโมกข ก็คือรูปาวจรฌาน
นั่นเอง. จริงอยู รูปาวจรฌานนั้น ตรัสวา ชื่อวา กสิณ เพราะอรรถวา
ทั่วไปแกอารมณ ชื่อวา อภิภายตนะ เพราะอรรถวา ครอบงําอารมณ
ชื่อวา วิโมกข เพราะอรรถวา นอมใจไปในอารมณ และเพราะอรรถวา
หลุดพนจากธรรมอันเปนขาศึกทั้งหลาย บรรดาเทศนากสิณ อภิภายตนะและ
วิโมกขเหลานั้น เทศนากสิณ พึงทราบวา ตรัสไวดวยอํานาจพระอภิธรรม
สวนเทศนา ๒ อยางนอกจากนี้ ตรัสไวดวยอํานาจการเทศนาในพระสูตร. นี้
เปนการพรรณนาบทตามลําดับในวิโมกขนี้ แตวา วิโมกขแตละขอ พึงทราบ
นวกนัย ๗๕ หมวด โดยทําเปนขอละ ๒๕ ดุจปฐวีกสิณแล.
วิโมกขขกถาจบ
อธิบายพรหมวิหารฌาน
บัดนี้ เพื่อแสดงรูปาวจรกุศลเปนไปดวยอํานาจพรหมวิหารมีเมตตาฌานเปนตน พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มคําเปนตนวา กตเม ธมฺมา กุสลา
ดังนี้ อีก. พึงทราบวินิจฉัยในคําวา กตเม ธมฺมา กุสลา เปนตนนั้นตอไป.
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คําวา เมตฺตาสหคต (สหรคตดวยเมตตา) ไดแก ประกอบดวย
เมตตา แมในคําวา สหรคตดวยกรุณาเปนตนขางหนาก็นัยนี้เหมือหกัน. ก็พระโยคาวจรนั้นปฏิบัติแลวโดยวิธีใด จึงเขาถึงฌานอันสหรคตดวยเมตตาเปนตนอยู
วิธีการเจริญเมตตาเปนตนนั้น ขาพเจาใหพิสดารไวในวิสุทธิมรรคแลว สวน
เนื้อความพระบาลีที่เหลือ พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวในปฐวีกสินนั่นแหละ.
ก็แตวาในปฐวีกสิณไดธรรมหมวด ๙ รวม ๒๕ หมวดเทานั้น ในพรหมวิหารนี้
ไดธรรมหมวด ๗ รวม ๒๕ หมวด ดวยสามารถแหงพระบาลี มีคําวาติกฌาน
(ฌานหมวด ๓) และจตุกฌาน (ฌานหมวด ๔) เปนตน ในพรหมวิหาร ๓
ขางตน แตละหมวดได ๒๕ หมวด ดวยอํานาจแหงฌานที่ ๔ ในอุเบกขา
แตในฌานที่สหรคตดวยกรุณาและมุทิตา ยอมมีเยวาปนกธรรมแมเหลานี้ คือ
กรุณาและมุทิตา กับธรรม ๔ มีฉันทะเปนตน.
อนึ่ง ความเปนทุกขาปฏิปทาเปนตนในพรหมวิหารนี้ พึงทราบการ
ขมพยาบาทดวยเมตตากอน พึงทราบการขมวิหิงสาดวยกรุณา พึงทราบการขม
อรติดวยมุทิตา พึงทราบการขมราคปฏิฆะดวยอุเบกขา มีอยูดวยประการฉะนี้.
สวนเนื้อความที่แปลกกันมีวา ความเปนปริตตารมณยอมไมมีดวยอํานาจ
แหงสัตวจํานวนมากเปนอารมณ สวนความเปนอัปปมาณารมณยอมมีดวยอํานาจ
มีสัตวมากเปนอารมณ ดังนี้ คือที่เหลือเปนเชนเดียวกันทั้งหมด.
บัณฑิตครั้นทราบพรหมวิหารเหลานี้
อันพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพรหมอันสูงสุด
ตรัสแลวดวยอาการอยางนี้กอนแลวพึงทราบ
แมปกิณณกกถา ในพรหมวิหารฌานเหลานี้
ใหยงิ่ ขึ้นไป.
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จริงอยู บรรดาพรหมวิหาร คือ เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเหลานั้น
วาโดยอรรถ ธรรมที่ชื่อวา เมตตา เพราะอรรถวา ยอมรักใคร คือวายอม
เสนหา. อีกอยางหนึ่ง ที่ชื่อวา เมตตา เพราะอรรถวา ธรรมนี้มีในมิตร
หรือวา ยอมเปนไปเพื่อมิตร. ธรรมที่ชื่อวา กรุณา เพราะอรรถวา ยอม
กระทําหทัยของสาธุชนทั้งหลายใหหวั่นไหว ในเพราะคนอื่นมีทุกข. อีกอยาง
หนึ่ง ชื่อวา กรุณา เพราะอรรถวา ยอมบําบัด หรือยอมเบียดเบียน คือ
ยอมยังทุกขของผูอื่นใหพินาศ. อีกอยางหนึ่ง ที่ชื่อวา กรุณา เพราะอรรถวา
ยอมทําใหกระจายไปใหออกไปดวยการแผไปในสัตวผูเปนทุกข. ธรรมทีช่ ื่อวา
มุทิตา เพราะอรรถวา เปนเครื่องบันเทิงของผูพรั่งพรอมดวยมุทิตานั้นหรือ
ยอมยินดีเอง. หรือวา เปนเพียงความยินดีเทานั้น. ธรรมที่ชื่อวา อุเบกขา
เพราะอรรถวา ยอมแลดูดวยการละความพยาบาทมีอาทิวา ขอสัตวทั้งหลาย
จงเปนผูไมมีเวรเถิด ดังนี้ และดวยความเขาถึงความเปนกลาง.
อนึ่ง ในพรหมวิหารเหลานี้ วาโดยลักษณะเปนตน พึงทราบวา
เมตตามีความเปนไปแหงอาการที่เปนประโยชนเกื้อกูลเปนลักษณะ มีการนอม
เขาไปซึ่งประโยชนเปนกิจ มีการกําจัดความอาฆาตเปนปจจุปฏฐาน มีการดู
แตสิ่งที่นาพอใจของสัตวเปนปทัฏฐาน เมตตานี้มีการสงบพยาบาทเปนสมบัติ
มีการเกิดขึ้นแหงเสนหาเปนวิบัติ.
กรุณา มีการเปนไปแหงอาการชวยบําบัดทุกขเปนลักษณะมีการกําจัด
ทุกขผูอื่นเปนรส มีความไมเบียดเบียนเปนปจจุปฏฐาน มีการเห็นสัตวผูถูก
ทุกขครอบงําแลว เปนผูไมมีพึ่งเปนปทัฏฐาน กรุณานี้ มีความสงบจากความ
เบียดเบียนเปนสมบัติ มีความเกิดขึ้นแหงความโศกเปนวิบัติ.
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มุทิตา มีการบันเทิงใจเปนลักษณะ มีความไมริษยาในความดีเปนรส
มีความกําจัดอรติเปนปจจุปฏฐาน มีการเห็นสมบัติของสัตวทั้งหลายเปนปทัฏฐาน
มุทิตานี้มีการสงบอรติเปนสมบัติ มีการเกิดขึ้นแหงความราเริงเปนวิบัติ.
อุเบกขา มีการเปนไปโดยอาการเปนกลางในสัตวทั้งหลายเปนลักษณะ
มีความเห็นสัตวทั้งหลายโดยความเสมอกันเปนรส มีการเขาไปสงบความโกรธ
และความรักเปนปจจุปฏฐาน มีความเห็นสัตวมีกรรมเปนของตน อยางนี้วา
สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของ ๆ ตน สัตวเหลานั้นจักมีความสุข หรือจักพน
จากทุกข หรือจักไมเสื่อมจากสมบัติตามความพอใจของใครดังนี้ เปนปทัฏฐาน
อุเบกขานั้น มีความสงบความโกรธและความรักเปนสมบัติ มีความเกิดขึ้นแหง
อัญญาณูเบกขาซึ่งอาศัยเรือนเปนวิบัติ.
ก็ความสุขในวิปสสนา และภวสมบัติเปนสาธารณประโยชนของ
พรหมวิหารเหลานั้นแมทั้ง ๔ แตความกําจัดพยาบาทเปนตนเปนประโยชน
เฉพาะองค. จริงอยู ในอภิธรรมนี้ เมตตามีการกําจัดพยาบาทเปนประโยชน
พรหมวิหาร ๓ แมนอกนี้มีการกําจัดความเบียดเบียน ความไมยินดี และราคะ
เปนประโยชน. ขอนี้ สมดังคําที่ทานกลาวไววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย
เพราะธรรมชาติ คือ เมตตาเจโตวิมุตตินี้ เปนเครื่องสลัดออกซึ่งความ
พยาบาท...ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เพราะธรรมชาติ คือ กรุณาเจโตวิมุตตินี้ เปนเครื่องสลัดออกซึ่งความเบียดเบียน... ดูกอนอาวุโส
ทั้งหลายเพราะธรรมชาติ คือ มุทิตาเจโตวิมุตตินี้ เปนเครื่องสลัดออก
ซึ่งอรติ...ดูกอ นอาวุโสทั้งหลาย เพราะธรรมชาติ คืออุเบกขาเจโตวิมุตตินี้ เปนเครื่องสลัดออกซึ่งราคะ ดังนี้.
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ก็ในพรหมวิหารเหลานั้น มีธรรมที่เปนขาศึกอยางละ ๒ โดยอํานาจ
แหงความเปนขาศึกใกลและไกล จริงอยู เมตตาพรหมวิหารมีราคะเปนเหตุ
ใกล เพราะเห็นวาเปนคุณเทากัน เหมือนศัตรูของบุรุษผูเที่ยวไปใกลกนั .
ราคะนั้นยอมไดโอกาสได เพราะฉะนั้น พึงรักษาเมตตาใหดีจากราคะนั้น
พยาบาทเปนขาศึกไกล เพราะความเปนสภาคะและวิสภาคะ เหมือนศัตรูของ
บุรุษซึ่งอาศัยอยูในที่รกชัฏมีภูเขาเปนตน เพราะฉะนั้น พระโยคาวจร พึงแผ
เมตตาออกไปโดยปราศจากความกลัวตอพยาบาทนั้น ขอที่วา บุคคลจักแผเมตตา
และจักโกรธพรอมกัน นัน่ มิใชเหตุที่มีได.
โทมนัสอาศัยเรือนที่ตรัสไวโดยนัยเปนตนวา บุคคลเมื่อเล็งเห็น
ความไมไดเฉพาะซึ่งรูปที่รูไดดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร
นาชอบใจ เปนที่รื่นรมยแหงใจ ประกอบดวยโลกามิส โดยเปนของ
อันตนไมไดเฉพาะ หรือหวนระลึกถึงรูปที่เคยไดเฉพาะในกาลกอน
อันลวงไปแลว อันดับไปแลว แปรปรวนไปแลว ยอมเกิดโทมนัส
โทมนัสเชนนี้ เราเรียกวา โทมนัสอาศัยเรือน ดังนี้ เปนขาศึกไกลของ
กรุณาพรหมวิหาร เพราะเห็นความวิบัติเหมือนกัน ความเบียดเบียนเปนขาศึก
ไกล เพราะเปนวิสภาคะตอสภาคะ ขอที่วา ชื่อวา บุคคลจักทํากรุณา และ
จักเบียดเบียนสัตวดวยการประหารดวยฝามือเปนตนพรอมกัน ดังนี้ นั่นมิใช
เหตุที่เปนไปได.
โสมนัสอาศัยเรือนที่ตรัสไวโดยนัยวา บุคคลเมื่อเล็งเห็นความได
เฉพาะซึ่งรูปที่รูไดดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ
เปนที่รื่นรมยแหงใจ อันประกอบดวยโลกามิส โดยเปนของอันตน
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ไดเฉพาะ หรือหวนระลึกถึงรูปที่เคยไดเฉพาะแลวในกาลกอน อัน
ลวงไปแลว อันดับไปแลว แปรปรวนไปแลว ยอมเกิดโสมนัส
โสมนัสเชนนี้ เรียกวา โสมนัสอาศัยเรือน ดังนี้ เปนขาศึกใกลของ
มุทิตาพรหมวิหาร เพราะเห็นวาเปนสมบัติเสมอกัน อรติเปนขาศึกไกล เพราะ
เปนวิสภาคะตอสภาคะ เพราะฉะนั้น พึงเจริญมุทิตาไปโดยปราศจากความกลัว
ตอขาศึกนั้น ขอที่วา บุคคลจักเปนผูชื่นชมยินดี และจักเบื่อหนายในเสนาสนะ
อันสงัดและในกุศลธรรมอันยิ่งพรอมกัน ดังนี้ มิใชฐานะที่เปนได.
อัญญาณุเบกขา ที่อาศัยเรือน ที่ตรัสโดยนัยเปนตน วา เพราะเห็นรูป
ดวยจักษุ อุเบกขาจึงเกิดขึ้นแกปุถุชนคนโงเขลา ยังไมชนะกิเลส
ยังไมชนะวิบาก ไมเห็นโทษ ไมไดสดับ เปนคนหนาแนน อุเบกขา
เชนนี้นั้น ไมละเลยรูปไปได เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา อุเบกขา
อาศัยเรือน ดังนี้ เปนขาศึกไกลของอุเบกขาพรหมวิหาร เพราะเปนธรรม
เสมอกันดวยอํานาจแหงการไมใครครวญถึงโทษและคุณ ราคะและปฏิฆะเปน
ขาศึกไกล เพราะเปนวิสภาคะตอสภาคะ เพราะฉะนั้น พึงแผอุเบกขาไปโดย
ปราศจากความกลัวแตขาศึกนั้น ขึ้นชื่อวา บุคคลจักแผอุเบกขาไป จักยินดี
จักโกรธพรอม ๆ กันนั้น มิใชเหตุที่มีได.
อนึ่ง ความพอใจใครเพื่อจะทํา (กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท) เปนเบื้องตน
การขมนิวรณเปนตน เปนทามกลาง อัปปนาเปนปริโยสานของพรหมวิหาร
เหลานั้นแมทั้งหมด สัตวตนหนึ่ง หรือมาก เปนอารมณของพรหมวิหารนั้น
โดยบัญญัติธรรม อารมณบัญญัติธรรมนั้น เมือ่ ถึงอุปจาระหรืออัปปนาแลว
จึงขยายอารมณได.
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ในอธิการวาดวยพรหมวิหารนั้น มีลําดับแหงการขยายอารมณ ดังตอ
ไปนี้. พระโยคาวจรพึงกําหนดอาวาสหนึ่งกอนทีเดียวแลว พึงเจริญเมตตาไป
ในสัตวทั้งหลายในอาวาสนี้นั้น โดยนัยวา สตฺตา อเวรา โหนฺตุ ขอให
สัตวทั้งหลายจงเปนผูไมมีเวรเถิด ดังนี้เปนตน เหมือนชาวนาผูฉลาดกําหนด
สถานที่ตนพึงไถแลวจึงไถ ฉะนั้น พระโยคาวจรพึงทําจิตใหออนและควรแก
การงานในอาวาสนั้น แลวพึงกําหนดอาวาส ๒ แหง จากนั้นก็กําหนดอาวาส
๓ แหง ๔ แหง ๕ แหง ๖ แหง ๗ แหง ๘ แหง ๙ แหง ตรอกหนึ่ง
กึ่งหมูบาน หนึ่งหมูบาน ชนบทหนึ่ง รัฐหนึ่ง ทิศหนึ่ง จนกระทั่งจักรวาล
หนึ่ง หรือยิ่งกวานั้น แลวเจริญเมตตาไปในสัตวนั้น ๆ กรุณาพรหมวิหาร
เปนตนก็เหมือนกัน นี้เปนลําดับแหงการขยายอารมณในพรหมวิหาร ๔ ดังนี้.
ในพรหมวิหาร ๔ เหลานี้ อุเบกขาพรหมวิหารเปนผลไหลออกของ
พรหมวิหาร ๓ ขางตน เหมือนรูปสมาบัติเปนผลไหลออกของกสิณทั้งหลาย
เนวสัญญานาสัญญายตนะเปนผลไหลออกของอรูปสมาธิ ผลสมาบัติเปนผล
ไหลออกของวิปสสนา นิโรธสมาบัติเปนผลไหลออกของสมถะและวิปสสนา
ฉะนั้น เหมือนอยางวา บุคคลสรางบานยังไมไดยกเสาทั้งหลายขึ้นตั้ง ยังมิได
ยกขื่อและอกไก ก็ไมสามารถจะยกยอดเรือนและกลอนหลังคาตั้งไวในอากาศได
ฉันใด พระโยคาวจรเวนตติยฌานที่เกิดขึ้นในเบื้องตน ก็ไมอาจเพื่อจะเจริญ
จตุตถฌานไดฉันนั้น ก็แตวา อุเบกขาพรหมวิหารนี้ ยอมไมเกิดขึ้นแมแก
บุคคลผูยังตติยฌานใหเกิดขึ้นแลวในกสิณทั้งหลาย เพราะเปนอารมณมีสวน
ไมเสมอกัน.
ก็ในพรหมวิหารเหลานั้น หากจะมีคําถามวา เพราะเหตุไร เมตตา
กรุณามุทิตาอุเบกขา จึงตรัสเรียกวา พรหมวิหาร ? เพราะเหตุไร พรหมวิหาร
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จึงมี ๔ และลําดับของพรหมวิหารเหลานั้นเปนอยางไร ? เพราะเหตุไร ใน
วิภังค จึงตรัสเรียกวา เปนอัปปมัญญาเลา ?
ตอบวา ความเปนพรหมวิหารในธรรมมีเมตตาเปนตนเหลานี้ พึงทราบ
ดวยอรรถวาประเสริฐ และความเปนธรรมไมมีโทษกอน.
จริงอยู ธรรมเหลานี้ ชื่อวา เปนธรรมเครื่องอยูอันประเสริฐ เพราะ
เปนความปฏิบัติโดยชอบในสัตวทั้งหลาย ก็พรหมทั้งหลายมีจิตปราศจากโทษ
อยูฉันใด พระโยคีทั้งหลายผูประกอบดวยพรหมวิหารเหลานั้น ยอมเปนผูเสมอ
กับพรหมอยูฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงตรัสเรียกธรรมเหลานั้นวา
พรหมวิหาร เพราะอรรถวาประเสริฐและความเปนธรรมปราศจากโทษ.
สวนปญหามีคําวา เพราะเหตุไร จึงเปน ๔ เปนตน มีคําวิสัชนา
ดังนี้วา
พรหมวิหาร ชื่อวามี ๔ เพราะเปน
ทางหมดจดเปนตน อนึ่ง ลําดับแหงพรหมวิหารเหลานั้นยอมมี
เพราะอาการมี
ประโยชนเกื้อกูลเปนตน และพรหมวิหาร
เหลานั้น ยอมเปนไปในอารมณไมมีประมาณ
เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา อัปปมัญญา ดังนี้.
จริงอยู บรรดาพรหมวิหารเหลานั้น เมตตาเปนทางหมดจดของบุคคล
ผูมากดวยพยาบาท กรุณาเปนทางหมดจดของบุคคลผูมากดวยวิหิงสา มุทิตา
เปนทางหมดจดของบุคคลผูมากดวยอรติ อุเบกขาเปนทางหมดจดของบุคคล
ผูมากดวยราคะ.
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อนึ่ง มนสิการในสัตวทั้งหลายของพรหมวิหารก็มี ๔ อยางนั่นแหละ
ดวยอํานาจการนอมเขาไปซึ่งประโยชนเกื้อกูล ๑ การนําออกซึ่งสิ่งที่ไมเปน
ประโยชน ๑ การพลอยยินดีดวยสมบัติผูอื่น ๑ และการไมผูกใจ ๑.
เหมือนอยางวา มารดามีลูก ๔ คน บรรดาลูก ๔ คนเปนเด็กคนหนึ่ง
เปนคนปวยคนหนึ่ง เปนหนุมสาวคนหนึ่ง และกําลังประกอบกิจทั้งปวงคนหนึ่ง
มารดายอมปรารถนาใหลกู คนเล็กเจริญเติบโต มีความปรารถนากําจัดความ
ปวยไขของลูกที่ปวย มีความปรารถนาใหลูกผูเปนหนุมสาวดํารงอยูในสมบัติ
แหงความเปนหนุมสาวตลอดกาลนาน และไมไดขวนขวายกิจการงานในการ
งานอะไร ของลูกคนที่ประกอบการแลว ฉันใด แมพระโยคาวจรผูมี อัปปมัญญาเปนเครื่องอยูก็ฉันนั้น พึงเจริญไปดวยอํานาจแหงอัปปมัญญามีเมตตา
เปนตนในสัตวทั้งปวง เพราะฉะนั้น อัปปมัญญาจึงมี ๔ อยาง เพราะอํานาจ
แหงทางหมดจดเปนตนนี้.
ก็พระโยคาวจรผูใครจะเจริญอัปปมัญญาเหลานั้นแมทั้ง ๔ พึงปฏิบัติ
ในสัตวทั้งหลายดวยอํานาจแหงความเปนไปดวยอาการอันเปนประโยชนเกือ้ กูล
กอน ดวยวา เมตตามีการเปนไปแหงอาการเกื้อกูลแกสัตวเปนลักษณะ แตนั้น
ก็พึงปฏิบัติในสัตวทั้งหลาย ดวยอํานาจความเปนไปแหงอาการที่เห็น หรือได
ฟง หรือกําหนดสัตวทั้งหลายผูอันความทุกขครอบงําที่ตนปรารถนาจะเกื้อกูล
ดวยประการฉะนี้แลวชวยนําทุกขออกไป ดวยวากรุณา มีการเปนไปแหงอาการ
นําทุกขออกไปเปนลักษณะ ลําดับนั้น ก็พึงปฏิบตั ิในสัตวทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ความยินดีในสมบัติ เพราะเห็นสมบัติ (คือการถึงพรอม) แหงสัตวที่ตน
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ปรารถนาเกื้อกูลแลว มีทุกขไปปราศแลวเหลานั้น ดวยวา มุทิตามีการบันเทิงใจ
ตอสมบัติผูอื่นเปนลักษณะ เบื้องหนาแตนั้น ก็พึงปฏิบัตใิ นสัตวทั้งหลาย
โดยอาการแหงความเปนกลาง กลาวคือ ความเปนผูวางเฉย เพราะความไมมี
กิจที่พึงทําอีก ดวยวา อุเบกขามีความเปนไปแหงอาการแหงความเปนกลาง
เปนลักษณะ เพราะฉะนั้น จึงตรัสเมตตาไวกอน ดวยอํานาจแหงความเปนไป
ดวยอาการมีการเกื้อกูลเปนตน ตอจากนั้นก็พึงทราบวา ลําดับนี้ คือ กรุณา
มุทิตา และอุเบกขาโดยประการดังกลาวมานี้.
ก็อัปปมัญญาเหลานี้ทั้งหมดยอมเปนไปในอารมณไมมีประมาณ ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาวไววา จริงอยู สัตวไมมีประมาณเปนอารมณของอัปปมัญญาเหลานี้ และพึงเจริญเมตตาเปนตนไปในประเทศเทานี้ตอสัตวหนึ่ง ดังนี้
แลว ไมถือเอาประมาณอยางนี้ แลวใหเปนไปดวยอํานาจแหงการแผไปทั้ง
สิ้นนั่นแหละ เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา อัปปมัญญา ดวยเหตุนั้น ขาพเจา
จึงกลาววา
พรหมวิหาร ชื่อวามี ๔ เพราะเปน
ทางหมดจดเปนตน อนึ่ง ลําดับแหงพรหม
วิหารเหลานั้นยอมมี เพราะอาการมีประโยชนเกื้อกูลเปนตน และพรหมวิหารเหลา
นั้น ยอมเปนไปในอารมณไมมีประมาณ
เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา อัปปมัญญา ดังนี้.
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ก็อัปปมัญญาเหลานั้น แมมีอารมณเปนลักษณะอยางเดียวกัน โดย
ความเปนอารมณไมมีประมาณอยางนี้ แตอัปปมัญญา ๓ ขางตนยอมเปนไปใน
ฌาน ๓ และฌาน ๔. เพราะเหตุไร เพราะฌานเหลานั้นยังไมปราศจากโสมนัส.
ก็เพราะเหตุไร อัปปมัญญา ๓ ขางตน จึงยังไมปราศจากโสมนัส เพราะ
อัปปมัญญา ๓ ขางตนเปนธรรมสลัดพยาบาทเปนตน อันมีโทมนัสเปนสมุฏฐาน
ออกไป สวนอัปปมัญญาขอสุดทายฌานเดี่ยวที่ไมมีโสมนัสเหลือ เพราะเหตุไร
เพราะประกอบดวยอุเบกขาเวทนา จริงอยู อุเบกขาในพรหมวิหารเปนไปโดย
อาการเปนกลางในสัตวทั้งหลาย เวนอุเบกขาเวทนา ยอมเปนไปไมไดเลย.
พรหมวิหารกถาจบ
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อสุภฌาน
[๑๙๑ ] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่สหรคตดวยอุทธุมาตกสัญญา
ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่สหรคตดวยวินีลกสัญญา ฯลฯ
ที่สหรคตดวยวิปุพพกสัญญาฯสฯ ทีส่ หรคตดวยวิจฉิททกสัญญาฯลฯ ที่สหรคต
ดวยวิกขายิตกสัญญา ฯลฯ ที่สหรคตดวยวิกขิตตกสัญญา ฯลฯ ที่สหรตดวย
หตวิกขิตตกสัญญา ฯลฯ ที่สหรคตดวยโลหิตกสัญญา ฯลฯ ที่สหรคตดวย
ปุฬุวกสัญญา ฯลฯ ที่สหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
อสุภฌานแจกอยางละ ๑๖
รูปาวจรกุศล จบ
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อธิบายอสุภฌาน
วาดวยรูปาวจรกุศล
บัดนี้ เพื่อแสดงรูปาวจรกุศลที่เปนประโยชนเกื้อกูลสมควรแกสัตว
ผูมีราคจริต ซึ่งเปนไปดวยอํานาจฌานเดียวในอารมณตางๆ นั่นแหละ จึงทรง
เริ่มคําเปนอาทิวา กตเม ธมฺมา กุสลา ดังนี้อีก.
บรรดาบทเหลานั้น พึงทราบวินิจฉัยในบทวา อุทฺธุมาตกสฺา
สหคต (สหรคตดวยอุทธุมาตกสัญญา) เปนตนตอไป.
ซากศพ ชื่อวา อุทธุมาตะ เพราะพองขึ้นโดยความพองอืดขึ้น
ตามลําดับเพราะสิ้นชีวิต เหมือนลูกหนังพองดวยลมฉะนั้น. ซากศพที่ชื่อวา
อุทธุมาตะ นัน่ เอง ชื่อวา อุทธุมาตกะ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อุทธุมาตกะ
เพราะอรรถวา เปนซากศพพองขึ้นนาเกลียด เพราะเปนของปฏิกูล คําวา
อุทธุมาตกะ นี้เปนชื่อของซากศพอยางนั้น. ซากศพที่มีผิวแตกออกโดย
ประการตาง ๆ (ที่เนา ) ทานเรียกวา วินีลกะ ซากศพที่ชื่อวา วินีละ นั่นเอง
ชื่อวา วินีลกะ อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา วินีลกะ เพราะเปนของนาเกลียดมี
สีเขียวคล้ําเพราะปฏิกูล. ก็คําวา วินลี กะ นี้ เปนชื่อของซากศพที่มีสีแดง
ในที่มีเนื้อมาก มีสีขาวในที่บมดวยน้ําหนอง และมีสีเขียวโดยมากในที่สีเขียว
เชนกันคลุมดวยผาสีเขียว. ซากศพที่มีน้ําหนองอันไหลออกไปในที่แตกออก
แลว ชื่อวา วิปุพพะ (น้ําหนองไหลออก) ซากศพที่มีน้ําหนองไหลออกนั่นเอง
ชื่อวา วิปุพพกะ อีกอยางหนึ่ง ที่ชื่อวา วิปุพพกะ เพราะอรรถวา นา
เกลียดมีน้ําหนองไหลออกเพราะเปนของปฏิกูล. คําวา วิปุพพกะ นี้เปนชื่อ
ชองซากศพที่เปนเชนนั้น.
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ซากศพที่ขาดเปน ๒ ทอน เรียกวา วิฉิททะ ซากศพที่ชื่อวา วิฉิททะ
นั่นเอง ชื่อวา วิฉิททกะ อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา วิฉทิ ทกะ เพราะอรรถวา
นาเกลียดเปนทอนตาง ๆ เพราะเปนของปฏิกูล. คําวา วิฉิททกะนี้เปนชื่อของ
ซากศพที่ขาดในทามกลาง.
ซากศพทั้งหลายที่มีสุนัขบานและสุนัขจิ้งจอกกัดกินโดยอาการตาง ๆ
โดยกระจัดกระจายไป ชื่อวา วิกขายิตะ ซากศพที่ชื่อวา วิกขายิตะ นั่นเอง
ชื่อวา วิกขายิตกะ อีกอยางหนึ่ง ทีช่ ื่อวา วิกขายิตกะ เพราะอรรถวา
เปนของนาเกลียด เปนของสัตวกัดกิน เพราะเปนของปฏิกูล. คําวาวิกขายิตกะ
นี้เปนชื่อของซากศพเชนนั้น.
ซากศพที่กระจัดกระจายไป ชื่อวา วิกขิตตะ ซากศพทีช่ ื่อวา วิกขิตตกะ นั่นเอง ชื่อวา วิกขิตตกะ อีกอยางหนึ่ง ที่ชื่อวา วิกขิตตกะ
เพราะอรรถวา เปนของนาเกลียด เปนของกระจัดกระจายไป เพราะเปนของ
ปฏิกูล. คําวา วิกขิตตกะ นี้เปนชื่อซากศพที่กระจัดกระจายไปแตที่นั้น ๆ
อยางนี้คือ มือไปทางหนึ่ง เทาไปทางหนึ่ง ศีรษะไปทางหนึ่ง.
ซากศพที่ถูกฟนยับเยิน กระจัดกระจายโดยนัยกอนนั่นแหละ ชื่อวา
หตวิกขิตตกะ คําวา หตวิกขิตตกะนี้ เปนชื่อของซากศพที่ถูกสับฟนดวย
ศัสตราในอวัยวะนอยใหญ โดยอาการดังเพียงกากบาทกระจัดกระจายโดยนัยที่
กลาวแลวนั่นแหละ.
ซากศพที่มีโลหิตหยดเรี่ยไหลไปขางโนนขางนี้ ชื่อวา โลหิตกะ
คําวา โลหิตกะนี้ เปนชือ่ ของซากศพที่เปอนโลหิตไหลไป.
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หมูหนอนทั้งหลาย ทานเรียกวา ปุลุวา ซากศพที่เกลื่อนไปดวยหมู
หนอนชอนไช ชื่อวา ปุลวุ กะ คําวา ปุลุวกะ นี้เปนชื่อของซากศพที่เต็ม
ไปดวยหมูหนอน.
ซากศพที่มีกระดูกเทานั้น เรียกวา อัฏฐิกะ อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
อัฏฐิกะ เพราะอรรถวา เปนกระดูกอันนาเกลียด เพราะเปนของปฏิกูล
คําวา อัฏฐิกะนี้ เปนชื่อของซากศพที่มีรางกระดูกบาง มีกระดูกทอนหนึ่งบาง
ก็ซากศพเหลานี้แหละเปนชื่อของนิมิตที่เกิดขึ้น เพราะอาศัยซากศพที่ขึ้นพอง
เปนตนเหลานี้บาง ของฌานที่ไดในนิมิตทั้งหลายบาง.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา อุทธุมาตกสัญญาเปนตนเหลานั้นตอไป.
สัญญาที่เกิดขึ้นดวยสามารถอัปปนา ในซากศพที่ขึ้นพองเปนนิมิต ชื่อวา
อุทธุมาตกสัญญา. จิตที่สหรคตดวยอุทธุมาตกสัญญานั้น เพราะอรรถวาเปน
สัมปโยคะ ชื่อวา อุทธุมาตกสัญญาสหคตะ แมในจิตที่สหรคตดวยวินีลกสัญญาเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน. แตในอธิการแหงอสุภะนี้ วิธีเจริญอันใดที่
พึงกลาว วิธีเจริญนั้นขาพเจากลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค แมโดยประการทั้งปวง
การพรรณนาพระบาลีที่เหลือ พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวแลวนั่นแหละ ก็ใน
อสุภะนี้ แตละหมวดมีหมวดละ ๒๕ ดวยอํานาจแหงปฐมฌานอยางเดียว
เหมือนในอุเบกขาพรหมวิหารมีดวยอํานาจจตุตถฌาน เพราะความที่อารมณที่
เปนอสุภะไมพึงขยาย. อารมณนิมิตที่เกิดขึ้นในที่ซากศพอุทธุมาตกะมีเล็กนอย
พึงทราบวาเปนปริตตารมณ ที่เกิดขึ้นในอุทธุมาตกะอันใหญเปนอัปปมาณารมณ
แมในอสุภะที่เหลือ ก็นัยนี้เหมือนกัน. (บาลีปกิณณกกถาวา)

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 542

อิติ อสุภานิ สุภคุโณ
ทสสตโลจเนน ถุติกิตฺติ
ยานิ อโวจ ทสพโล
เอเกกชฺฌานเหตูนิ.
เอว ปาลินเยเนว
ตาว สพฺพานิ ตานิ ชานิตฺวา
เตเสฺว อย ภิยฺโย
ปกิณฺณกกถาป วิฺเยฺยา.
พระผูมีพระภาคเจาทศพลทรงพระคุณอันงาม ทรงพระเกียรติ ควรแกการ
สรรเสริญ ดวยการแลเห็นตั้งพัน ควรแกการ
อสุภะทั้งทลาย อันเปนเหตุแหงฌาน แตละ
อยางไว ดวยประการฉะนี้.
บัณฑิตทราบอสุภะทั้งหมดเหลานั้น
โดยนัยแหงพระบาลีอยางนี้กอนแลว พึง
ทราบแมกถาเบ็ดเตล็ดนี้ในอสุภะเหลานั้น
นั่นแหละใหยิ่งขึน้ ไป.
จริงอยู บุคคลยอมปราศจากความประพฤติโลเล (ความดิ้นรน )
ได ในเพราะอสุภะใดอสุภะหนึ่งในบรรดาอสุภะเหลานั้น เหมือนผูมีราคะไป
ปราศแลว เพราะความทําราคะอันตนขมไวในฌานที่บรรลุแลว แมเมื่อเปน
เชนนั้น ประเภทแหงอสุภะนี้ใด ประเภทแหงอสุภะนั้น พึงทราบวา ตรัสไว
โดยการถึงความเปนไปเองแหงซากศพ และดวยอํานาจแหงการทําลายราคจริต
เพราะซากศพเมื่อความเปนของปฏิกูล ก็จะพึงถึงสภาพขึ้นพองของซากศพ
หรือถึงสภาพเปนซากศพอยางใดอยางหนึ่งมีสีเขียวคล้ําเปนตน ดวยเหตุนี้
กุลบุตรพึงกําหนดนิมิตในอสุภะอยางใดเทาที่จะหาไดอยางนี้วา ซากศพที่พอง
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ขึ้นเปนของปฏิกูล ซากศพที่สีเขียวคล้ําเปนของปฏิกูลเปนตน พึงทราบวา
ตรัสประเภทอสุภะ ๑๐ อยาง ดวยสามารถการถึงความเปนเองของซากศพ
ดังนี้.
วาดวยสัปปายะ ๑๐ อยาง
อนึ่ง วาโดยความแปลกกันในอสุภะ ๑๐ เหลานั้น ซากศพที่เปน
อุทธุมาตกะ (พองขึ้น) เปนสัปปายะแกบุคคลผูยินดีในสรีรสัณฐาน เพราะ
ประกาศความพิบัติลงสรีรสัณฐาน. ซากศพที่มีสีเขียวคล้ําเปนสัปปายะแก
บุคคลผูยินดีในสรีรวรรณะ เพราะประกาศความพิบัติความยินดีในผิว. ซาก
ศพที่มีน้ําหนองไหลเปนสัปปายะแกบุคคลผูยินดีในกลิ่นแหงสรีระที่ปรุงแตง
ขึ้นดวยดอกไมและของหอมเปนตน เพราะประกาศความเปนกลิ่นเหม็น
อันเนื่องดวยชนิดของศพ. ซากศพที่ถูกตัดเปนทอนเปนสัปปยะแกบุคคลผูยินดี
ในความเปนฆนะ (แทง) แหงสรีระ เพราะประกาศความโพรงแหงกายใน
ภายใน. ซากศพที่ถูกสัตวแทะกินเปนสัปปายะแกบุคคลผูยินดีในที่มีเนื้อนูนใน
สวนแหงรางกายมีถันเปนตน เพราะประกาศความพินาศแหงการสมบูรณดวย
เนื้อนูน. ซากศพที่มีอวัยวะกระจัดกระจายไปเปนสัปปายะแกบุคคลผูยินดีในการ
เยื้องกรายแหงอวัยวะนอยใหญ เพราะประกาศความกระจัดกระจายแหงอวัยวะ
นอยใหญ. ซากศพที่ถูกตัดเปนทอน ๆ เปนสัปปายะแกบุคคลผูยินดีในการ
ถึงพรอมแหงโครงรางกาย เพราะประกาศความพิการของโครงรางกาย. ซากศพ
ที่มีเลือดติดเปนสัปปายะแกบุคคลผูยินดีในความงามอันเกิดแตการประดับ
ตกแตง เพราะประกาศความปฏิกูลโดยการเปอนเลือด. ซากศพที่มีหมูหนอน
ชอนไชเปนสัปปายะแกบุคคลผูยินดีในรางกายวาเปนของเรา เพราะประกาศ
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ถึงความที่รางกายเปนของสาธารณะแกตระกูลหมูห นอนมิใชนอย. ซากศพที่
เหลือแตกระดูกเปนสัปปายะแกบุคคลผูยินดีในการสมบูรณแหงฟน เพราะ
ประกาศความเปนของปฏิกูลแหงกระดูกในสรีระ พึงทราบวา ประเภทแหง
อสุภะ ๑๐ อยาง พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแมดวยอํานาจการทําลายราคจริต
ดวยประการฉะนี้.
ก็ในอสุภะ ๑๐ อยางนี้ จิตจะสงบดํารงอยูไดโดยกําลังของวิตกเทานั้น
เวนวิตกแลวก็ไมอาจดํารงอยูได เพราะความที่อารมณมีกําลังทรามโดยที่เปน
ของปฏิกูล เหมือนเรือจอดอยูที่แมน้ํามีกระแสอันไหลเชี่ยวไหลไปยอมหยุดได
ดวยกําลังไมถอเทานั้น เวนจากไมถอก็ไมอาจจอดอยูได ฉะนั้น เพราะฉะนั้น
ในอสุภกรรมฐานนี้ ยอมมีเพียงปฐมฌานเทานั้น ทุติยฌานเปนตนหามีไดไม.
อนึ่ง ในอารมณแมเปนของปฏิกูลนี้ ปติและโสมนัสก็ยอมเกิด เพราะ
ความที่พระโยคาวจรเห็นอานิสงสอยางนี้วา เราจักพนจากชราและมรณะเพราะ
ปฏิปทานี้แนแท และเพราะละความเรารอนแหงนิวรณไดเหมือนคนเทดอกไม
เห็นอานิสงสวา วันนี้เราจักไดคาจางมาก จึงเกิดปติโสมนัสในกองคูถ และ
เหมือนคนมีโรคเปนทุกข เพราะพยาธิที่เกิดขึ้น มีความปติโสมนัสในการเปน
ไปแหงการถายยา ฉะนั้น.
ก็อสุภะนี้แมทั้ง ๑๐ อยาง โดยลักษณะก็มีอยางเดียวเทานั้น ดวยวา
อสุภะแม ๑๐ อยางนี้ มีความเปนของปฏิกูลโดยเปนของไมสะอาดมีกลิ่นเหม็น
นารังเกลียดเทานั้นเปนลักษณะ โดยลักษณะนี้ อสุภะนี้นั้นจึงไมปรากฏใน
สรีระที่ตายแลวอยางเดียว ยอมปรากฏแมในรางกายที่ยังมีชีวิตอยู เหมือน
พระมหาติสสเถระผูอยูในวิหารเจติยบรรพตเกาะสีหลผูเห็นกระดูกฟน และ
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เหมือนปรากฏแกสามเณรอุปฏฐาก พระสังฆรักขิตเถระซึ่งแลดูพระราชาผูประทับเหนือคอชาง ฉะนั้น เพราะวา รางกายที่ตายแลวเปนอสุภะฉันใด แม
สรีระที่กําลังเปนอยูก็เปนอสุภะฉันนั้นนั่นแหละ แตวา ในรางกายที่ยังเปนอยูนี้
ลักษณะแหงอสุภะ ยอมไมปรากฏ เพราะเครื่องประดับจรมาปดบังไว ฉะนี้แล.
อสุภกถาจบ
ถามวา ก็รูปาวจรอัปปนานี้ มีปฐวีกสิณเปนตน มีอัฏฐิกสัญญาเปนปริโยสานเปนอารมณเทานั้นหรือ หรือแมอยางอื่นก็มีอยู. ตอบวา แมอยางอื่นที่เปน
อารมณก็มีอยู. แตในอภิธรรมนี้ ไมไดตรัสอานาปานฌานและกายคตาสติภาวนา
ไว แมไมตรัสไวก็จริง ถึงอยางนั้น ทานก็ระบุถึงวาโยกสิณไว จึงเปนอัน
ระบุถึง แมอานาปานฌานโดยแท. อนึ่ง เมื่อระบุถึงวรรณกสิณทั้งหลาย ก็เปน
อันระบุถึงกายคตาสติที่เกิดขึ้นดวยจตุกฌาน และปญญจกฌานในโกฏฐาสมีผม
เปนตน. และในอสุภะ ๑๐ อยางทรงถือเอาแลว กายคตาสติที่เปนไปดวยอํานาจ
แหงฌานที่มนสิการปฏิกลู ในอาการ ๓๒ และดวยอํานาจแหงฌานอันเกิดขึ้นแต
วรรณะในปาชา ๙ ชนิด ก็ยอมเปนอันทรงถือเอาแลวเหมือนกัน. อัปปนา
ที่เปนรูปาวจรแมทั้งหมด ยอมเปนอันตรัสไวแลวในที่นี้ ดวยประการฉะนี้.
รูปาวจรกถาจบ
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อรูปาวจรกุศล
อรูปฌาน ๔
[๑๙๒] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวง
รูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา เพราะไม
มนสิการซึ่งนานัตตสัญญา จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนสัญญา สหรคตดวยอุเบกขา ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได
เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยูใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวง
อากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวย
วิญญาณัญจายตนสัญญา สหรคตดวยอุเบกขา ไมมีทุกขไมมีสุข ฯลฯ อยูใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวง
วิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวย
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อากิญจัญญาตนสัญญา สหรคตดวยอุเบกขา ไมมีทุกขไมมีสุข ฯลฯ อยูใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวง
อากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวย
เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา สหรคตดวยอุเบกขา ไมมีทุกขไมมีสุข ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
อรูปฌาน ๔ แจกอยางละ ๑๖
อรูปาวจรกุศล จบ
อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ
วาดวยอรูปาวจรกุศล ๔
บัดนี้ เพื่อทรงแสดงอรูปาวจรกุศล จึงทรงเริ่มคําเปนตนวา กตเม
ธมฺมา กุสลา ดังนี้อีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อรูปูปปตฺติยา ความวา อรูปภพ
เรียกวา อรูป ความเกิดขึ้นในอรูปเห็นปานนี้ เรียกวา อรูปปู ปตติ. พระโยคาวจรเจริญมรรคปฏิปทา เพื่อเขาถึงอรูปภพนั้น.
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บทวา มคฺค ภาเวติ ความวา ยอมยังอุบาย คือ เหตุ คือ การณะ
ใหเกิดขึ้น คือ ใหเจริญขึ้น. บทวา สพฺพโส ไดแก โดยอาการทั้งปวง
อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา ทั้งหมดไมมีเหลือ. บทวา รูปสฺาน ไดแก
รูปาวจรฌานที่ตรัสไวโดยมีสัญญาเปนประธานและเปนอารมณของฌานนั้น.
จริงอยู แมรปู าวจรฌานก็ตรัสเรียกวา รูป เหมือนในประโยคมีคําเปนตนวา
ผูมีรูปยอมเห็นรูปทั้งหลาย ดังนี้ แมอารมณแหงรูปาวจรฌานนั้น ก็ตรัสวา
รูป เหมือนในประโยคมีอาทิวา ยอมเห็นรูปภายนอกซึ่งมีผิวพรรณดีและไมดี
เพราะฉะนั้น ในที่นี้ คําวา รูปสฺาน นี้ จึงเปนชื่อของรูปาวจรฌาน
ตามที่กลาวไวโดยมีสัญญาเปนประธาน อยางนี้วา สัญญาในรูป ชื่อวา
รูปสัญญา ดังนี้ รูปาวจรฌานที่ชื่อวา รูปสัญญา เพราะอรรถวา มีรูป
เปนเครื่องหมาย อธิบายวา รูปเปนชือ่ ของฌานนั้น. อนึ่ง คําวา รูป นี้
ก็พึงทราบวาเปนชื่อของอารมณของฌานนั้น อันตางดวยรูปมีปฐมวีกสิณเปนตน.
บทวา สมติกฺกมา (เพราะกาวลวง) ไดแก เพราะสํารอก และ
ดับสนิท. คํานี้มีอธิบายไวอยางไร ? ทานอธิบายวา พระโยคาวจรเขาอากาสานัญจายตนะอยู เพราะสํารอก และดับสนิท คือเหตุที่สํารอกและเหตุที่ดับสนิท
ซึ่งรูปสัญญาทั้งหลายคือฌาน ๑๕ โดยกุศล วิบาก และกิริยาเหลานั้น และ
รูปสัญญาทั้งหลาย คือ อารมณ ๘ อยาง ดวยสามารถปฐวีกสิณเปนตนเหลานั้น
โดยอาการทั้งปวง หรือวาโดยไมมีสวนเหลือ. จริงอยู พระโยคาวจรไมสามารถ
เขาอากาสานัญจายตนะนั้น โดยยังมิไดกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงใน
รูปสัญญาเหลานั้น เพราะผูยังไมคลายความยินดีในอารมณก็กาวลวงสัญญาไป
ไมได และเมื่อกาวสัญญาทั้งหลายไดแลว อารมณก็ยอมเปนอันกาวลวงไปได
เหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงไมตรัสถึงการกาวลวงอารมณ ตรัสแตการกาวลวง
สัญญาทั้งหลายเทานั้นไวในวิภังค อยางนี้วา
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คําวา เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง มีอธิบายวา
รูปสัญญาเปนไฉน ? การจํา กิริยาทีจ่ ํา ความจําของพระโยคาวจรผูเขารูปสมาบัติ หรือของผูอุบัติในรูปภูมิ หรือของพระอรหันตผูอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม
เหลานี้ เรียกวา รูปสัญญา ภิกษุกาวลวงแลว ขามแลว ขามพนแลวซึ่ง
รูปสัญญาเหลานี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา เพราะกาวลวงรูปสัญญา โดยประการ
ทั้งปวง ดังนี้. ก็เพราะสมาบัติเหลานี้ พึงกลาวดวยการกาวลวงอารมณ มิใช
กลาวในอารมณหนึ่งเทานั้น เหมือนปฐมฌานเปนตน ฉะนั้นพึงทราบวา
การพรรณนาเนื้อความนี้ ทรงทําไวดวยอํานาจการกาวลวงอารมณ.
คําวา ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา (เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา)
ความวา สัญญาที่เกิดขึ้นเพราะการกระทบวัตถุมีจักษุเปนตน และอารมณมี
รูปารมณเปนตน ชื่อวา ปฏิฆสัญญา คําวา ปฏิฆสัญญา นี้ เปนชื่อของ
รูปสัญญาเปนตน. เหมือนอยางที่ตรัสในวิภังควา คําวา เพราะความดับไป
แหงปฏิฆสัญญา ดังนี้ มีอธิบายวา ปฏิสัญญาเปนไฉน ? รูปสัญญา
สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา เหลานี้ เรียกวา
ปฏิฆสัญญา ดังนี้. มีอธิบายวา เพราะดับ คือเพราะละ คือเพราะความ
ไมเกิดขึ้น ไดแกกระทําไมใหเปนไป โดยประการทั้งปวงแหงปฏิฆสัญญาแม
ทั้ง ๑๐ คือ กุศลวิบาก ๕ อกุศลวิบาก ๕ แหงปฏิฆสัญญาเหลานั้น. ก็
ปฏิฆสัญญาเหลานั้น ยอมไมมีแมแกผูเขาฌานมีปฐมฌานเปนตนโดยแท เพราะ
ในสมัยนั้น จิตยอมไมเปนทางการปญจทวาร. แมเมื่อเปนอยางนั้น พึงทราบ
คําที่ตรัสถึงปฏิฆสัญญาเหลานั้น ในอภิธรรมนี้ ดวยสามารถแหงการยกยองฌานนี้
เพื่อการยังฌานนี้ใหเกิดขึ้น เหมือนการกลาวถึงสุขและทุกขอันละไดแลว ใน
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ฌานอื่นไวในฌานที่ ๔ และเหมือนการกลาวถึงสักกายทิฏฐิเปนตน อันละ
ไดแลวในมรรคอื่นไวในมรรคที่ ๓ ฉะนั้น.
อีกอยางหนึ่ง ปฏิฆสัญญาเหลานี้ไมมีอยูแกผูเขารูปาวจรฌานก็จริง
แตยอมไมมีเพราะละไดแลวก็หาไม เพราะวา การเจริญรูปาวจรมิใชเปนไป
พรอมเพื่อความคลายความยินดีในรูป. อนึ่ง ปฏิฆสัญญาเหลานี้ยอมเปนไปพรอม
เพราะอาศัยรูป แตภาวนานี้ยอมเปนไปพรอมเพื่อคลายความยินดีในรูป
เพราะฉะนั้น สมควรจะกลาวไดวาปฏิฆสัญญาเหลานั้น พระโยคาวจรละไดแลว
ในฌานนี้. อนึ่ง ไมใชเพียงการกลาวเทานั้น แมการทรงจําไวอยางนี้ โดย
สวนเดียวนั่นแหละก็สมควร จริงอยู พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา เสียงเปน
หนาม (ขาศึก) ของผูเขาปฐมฌาน ดังนี้ เพราะยังละไมไดในกาลกอน
แตกาลนี้ แตในที่นี้พระองคตรัสความที่อรูปสมาบัติทั้งหลายเปนอเนญชา และ
ความที่อรูปสมาบัติทั้งหลายเปนสันติวิโมกข เพราะละ (ปฏิฆสัญญา) ไดแลว
โดยแท ก็อาฬารดาบสกาลามโคตรเขาอรูปฌาน ไมไดเห็นและไมไดยินเสียง
เกวียนประมาณหารอยเลมซึ่งผานไปใกลที่อาศัย.
บทวา นานตฺตสฺาน อมนสิการา (เพราะไมมนสิการซึ่ง
นานัตตสัญญา) ความวา สัญญาทั้งหลายที่เปนไปในอารมณตางกัน หรือสัญญา
ทั้งหลายตางกัน ก็ในทีน่ ี้ประสงคเอาสัญญาเหลานี้ ที่ตรัสจําแนกไวในวิภังค
อยางนี้วา ในสัญญาเหลานั้น นานัตตสัญญาเปนไฉน ? สัญญา กิริยาที่จําได
ความเปนผูจําไดของผูไมเขาสมาบัติ หรือวา ผูพรั่งพรอมดวยมโนธาตุ หรือวา
ผูพรั่งพรอมดวยมโนวิญญาณธาตุ เหลานั้นเรียกวา นานัตตสัญญาทั้งหลาย และ
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สัญญาที่พรั่งพรอมดวยมโนธาตุ และมโนวิญญาณธาตุของผูไมเขาสมาบัติ
ยอมเปนไปในอารมณอันมีความแตกตางกัน และสภาวะที่ตางกันซึ่งตางกันดวยรูป
และเสียงเปนตน.
อนึ่ง สัญญาเหลานี้แมทั้ง ๔๔ อยางนี้ คือ
กามาวจรกุศลสัญญา ๘
อกุศลสัญญา ๑๒
กามาวจรกุศลวิปากสัญญา ๑๑
อกุศลวิปากสัญญา ๒
กามาวจรกิริยสัญญา ๑๑
มีความตางกัน มีสภาวะตางกัน ไมเหมือนกัน เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา นานัตตสัญญา เพราะไมมนสิการ เพราะไมใครครวญ เพราะ
ไมคํานึง เพราะไมนํามา เพราะไมพิจารณานานัตตสัญญาเหลานั้น โดย
ประการทั้งปวง ทานอธิบายไววา เพราะไมใครครวญ ไมมนสิการ ไมพิจารณาสัญญาเหลานั้น ก็เพราะในอากาสานัญจยตนะนั้น รูปสัญญา ปฏิฆสัญญา
ขางตน ยอมไมมีแมในภพที่เกิดขึ้นดวยฌานนี้ จะปวยกลาวไปไยถึงในกาลที่
เขาฌานนี้ในภพนั้นอยู เพราะฉะนั้น จึงตรัสความไมมีสัญญาแมทั้ง ๒ นัน้
ดวยคําวา เพราะความกาวลวง เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญาเหลานั้น
ดังนี้. แตในนานัตตสัญญาทั้งหลาย สัญญา ๒๗ อยางนี้ คือ กามาวจรกุศลสัญญา ๘ กิริยาสัญญา (มหากิริยา ๗ มโนทวาราวัชชน ๑) ๙ อกุศลสัญญา
(เวนโทสะ ๒) ๑๐ไมมีในภพที่เกิดแลวดวยฌานนี้ เพราะฉะนั้น พึงทราบวา
คํานี้ตรัสไววา เพราะไมมนสิการสัญญาเหลานั้น เพราะวา แมในการเกิดขึ้น
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เมื่อพระโยคาวจรเขาฌานนี้อยู ก็เขาฌานเพราะไมมนสิการสัญญาเหลานั้นเลย
แตเมื่อมนสิการสัญญาเหลานั้นก็ยอมไมเปนอันเขา ดังนี้ ก็เมื่อวาโดยยอใน
สัญญาเหลานั้น ตรัสการละรูปาวจรธรรมทั้งปวง ดวยคํานี้วา รูปสฺาน
สมติกฺกมา (เพราะการกาวลวงรูปสัญญาทั้งหลาย) ดังนี้ และพึงทราบวา
ตรัสการละและการไมมนสิการจิตและเจตสิกที่เปนกามาพจรทั้งปวง ดวยคํานี้วา
ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา เพราะความ
ดับไปแหงปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการซึ่งนานัตตสัญญา เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสชี้แจงอากาสานัญจายตนสมาบัติไวดวยบททั้ง ๓ คือ
ดวยการกาวลวงรูปสัญญา ๑๕ อยาง ดวยการดับไปแหงปฏิฆสัญญา ๑๐ อยาง
ดวยการไมมนสิการมานัตตสัญญา ๔๔ อยาง.
หากมีคําถามวา เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงชี้แจงอยางนั้น
ตอบวา เพื่อจะใหเกิดความอุตสาหะ และเพื่อประโลมใจ (ทําใหเบิกบานใจ)
แกผูฟงทั้งหลาย ก็ถาหากอาจารยบางพวกซึ่งมิใชบัณฑิตจะพึงกลาววา พระศาสดายอมตรัสวา พวกทานจงทําอากาสานัญจายตนสมาบัติใหเกิด ดังนี้ ก็
อะไรหนอเปนประโยชน อะไรหนอเปนอานิสงสของอากาสานัญจายตนสมาบัติ
ที่เกิดขึ้นนั้น เพราะฉะนั้น พระองคจึงทรงชี้แจงสมาบัติดวยเหตุเหลานี้ โดย
พระดําริวา ขอชนเหลานั้นอยาไดเพื่อกลาวอยางนี้เลย ดังนี้. จริงอยู ชน
เหลานั้นไดฟงพระดํารัสนั้นแลว ก็จักคิดวา ไดยินวา สมาบัตินี้จักเปนเชนนี้
จักสงบอยางนี้ จักประณีตอยางนี้ พวกเราจักยังสมาบัตินั้นใหเกิด ทีนนั้
พวกเขาจักพากันทําอุตสาหะเพื่อใหสมาบัตินั้นใหเกิดขึ้น ดังนี้.
ก็อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสยกยองอากาสานัญจายตนสมาบัตินี้ แกพระโยคาวจรเหลานั้นเพื่อประโลมใจ เหมือนพอคางบน้ําออย
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ชื่อ วิสกัณฐกะ ทานเรียกวิสกัณฐกพาณิชวา ผูคางบน้ําออย ไดยินวา
พอคางบน้ําออยนั้น ใชเกวียนบรรทุกน้ําออยงบและน้ําตาลกรวดเปนตนไป
ปจจันตคามแลวโฆษณาวา พวกทานจงมารับน้ําออยงบวิสกัณฐกะ พวกทาน
จงนารับน้ําออยงบ วิสกัณฐกะ ดังนี้. พวกชาวบานฟงโฆษณานั้นแลว
ก็คิดวา สิ่งนี้รายนัก ชื่อวา มีพิษ บุคคลใดเคี้ยวกินมัน บุคคลนั้นตองตาย
แมหนามแทงแลวก็ใหตายได สิ่งทั้ง ๒ นี้รายนัก มันจะมีประโยชนอะไร ดังนี้
จึงพากันปดประตูบาน และใหพวกเด็กหนีไป. พอคาเห็นการกระทํานั้นแลว
จึงคิดวา ชาวบานเหลานั้นไมฉลาดในโวหาร เอาเถอะเราจักใชเขาซื้อไปดวย
อุบาย จึงโฆษณาวา พวกทานจงมารับน้ําผึ้งหวาน พวกทานจงมารับน้ําตาล
อรอย พวกทานจะไดน้ําออยงบและน้ําตาลกรวดราคาพอสมควร จะเอา
มาสกปลอม และกหาปณะปลอมเปนตนมาซื้อก็ได ดังนี้. พวกชาวบานฟงคํา
นั้นแลว ตางก็พากันราเริงดีใจไปใหราคาแมมากถือเอาแลว.
ในคําเหลานั้น พึงเทียบเคียงอุปมาพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา พวกเธอจงยังอากาสานัญจายตนสมาบัติใหเกิดดังนี้ เปรียบเหมือน
การโฆษณาของพอคาวา พวกทานจงรับงบน้ําออยวิสกัณฐกะ ดังนี้. พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา พวกเธอพึงทําอากาสานัญจายตนะใหเกิดดังนี้ เปรียบ
เหมือนพวกชาวบานพากันคิดวา สิ่งทั้ง ๒ นี้รายกาจนัก อะไรเลา เปนประโยชนในที่น.ี้ คนที่ฟงก็จะคิดวา อะไรหนอเปนอานิสงสในที่นี้ พวกเรายอม
ไมทราบคุณของสิ่งนี้ ทีนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประกาศอานิสงส มีการ
กาวลวงรูปสัญญาเปนตน เหมือนเมื่อพอคานั้นโฆษณาคําเปนตนวา พวกทาน
จงมารับเอาน้ําผึ้งหวานไปเถิด ดังนี้. พระผูมีพระภาคเจาตรัสสรรเสริญคุณ
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อากาสานัญจายตนสมาบัติ ก็เพื่อใหเกิดความอุตสาหะ และเพื่อประโลมใจ
ดวยทรงพระดําริวา ชนเหลานี้อันพระองคใหรื่นเริงพอใจแลว ดวยอานิสงสนี้
จักทําอุตสาหะใหญแลวจักยังสมาบัติใหเกิด ดังนี้ เหมือนชาวบานทั้งหลาย
เหลานั้นฟงคําโฆษณาพอคา แลวใหราคาแมมาก ถือเอางบน้ําออย ฉะนั้น
วินิจฉัยคําวาอากาสานัญจายตนะ
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา อากาสานฺจายตนสฺาสหคต
ดังตอไปนี้. อากาศที่ชื่อวา อนันตะ เพราะอรรถวา ไมมีที่สุด. อากาศ
นั่นแหละไมมีที่สุด ชื่อวา อากาสานันตะ อากาสานันตะนั่นแหละ ชื่อวา
อากาสานัญจะ อากาศอันไมมีที่สุดนั้น ชื่อวา อายตนะ เพราะอรรถวา
เปนที่ตั้งมั่นของฌานพรอมทั้งสัมปยุตธรรมนี้ ดุจที่ตั้งอยูของเทพทั้งหลาย
ชื่อวา เทวายตนะ เพราะฉะนั้น ฌานนี้จึงชื่อวา อากาสานัญจายตนะ
ดวยประการฉะนี้ อากาสานัญจะนั้นดวย เปนอายตนะดวย เพราะฉะนั้นจึง
ชื่อวา อากาสานัญจายตนะ คําวา อากาสานัญจายตนะนี้ เปนชื่อของกสิณุคฆาฏิมากาส (อากาศที่เพิกกสิณ). ฌานที่สหรคตกับสัญญาที่ถึงอัปปนาใน
อากาสานัญจายตนะนั้น ชื่อวา อากาสานัญจายตนสัญญาสหคตะ ก็ในที่
อื่นตรัสวา อากาศเปนอนันตะ (ไมมีที่สุด) ฉันใด ในที่นี้มิไดทรงถือเอา
อากาศอันไมมีที่สุด หรือวา เล็กนอยฉันนั้น เพราะเมื่อทรงถือเอาอากาศอัน
ไมมีที่สุด ก็ไมถือเอาอากาศเล็กนอย เมื่อถือเอาอากาศเล็กนอยก็ไมถือเอา
อากาศอันไมมีที่สุด ครัน้ เมื่อเปนเชนนั้น อารมณ ๔ หมวดก็ไมสมบูรณ
เทศนาก็ไมได ๑๖ ครั้ง แตพระอัธยาศัยของพระสัมมาสัมพุทธเจาเพื่อทําเทศนา
ในที่นี้ ๑๖ ครั้ง เพราะฉะนั้น จึงไมตรัสคําวา ไมมีที่สุด หรือวาเล็กนอย แต
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ตรัสวา อากาสานัญจายตนสัญญาสหคตะ (สหคตดวยอากาสานัญจายตนสัญญา) ก็เมื่อเปนเชนนั้น คําแมทั้ง ๒ ก็ยอมเปนคําที่ทรงถือเอาเหมือนกัน
อารมณ ๔ หมวดก็สมบูรณ เทศนาก็ถงึ ๑๖ ครั้ง เนื้อความพระบาลีที่เหลือ
พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวในหนหลังแล.
อนึ่ง ในอากาสานัญจายตนะนี้ ชื่อวา ทุกขาปฏิปทา เพราะความ
ลําบากในการสิ้นไปแหงนิกันติในรูปาวจรจตุตถฌาน ชื่อวาเปนทันธาภิญญา
เพราะความชักชาในการอบรมอัปปนาของผูมีความยินดีในนิกนั ติอันสิ้นไปแลว.
และพึงทราบสุขาปฏิปทา และขิปปาภิญญา โดยปริยายตรงกันขาม. ก็ฌานที่เปน
ไปในอากาศที่เพิกกสิณเล็กนอย พึงทราบวาเปนปริตตารมณ ฌานที่เปนไปใน
อากาศที่เพิกกสิณกวางขวางพึงทราบวาเปนอัปปมาณารมณ. แมในฌานนี้ มี
ธรรมหมวดละ ๒๕ ดวยอํานาจจตุตถฌาน เหมือนในอุเบกขาพรหมวิหาร
ก็ในอากาสานัญจายตนะนี้ ฉันใด แมในวิญญาณัญจายตนะเปนตน นอกจากนี้
ก็มีธรรมหมวดละ ๒๕ ฉันนั้น แตขาพเจาจักพรรณนาเหตุสักวาการตางกันใน
วิญญาณัญจายตนะเปนตนเหลานั้นเทานั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา อากาสานฺจายตน สมติกฺกมา (เพราะ
กาวลวงอากาสานัญจายตนะ) นี้ตอไป. ก็อากาสานัญจะ ชือ่ วา อายตนะ
เพราะอรรถวาเปนที่ตั้งมั่นของฌานนั้นโดยนัยที่กลาวไวกอนนั่นแหละ เพราะ
เหตุนั้น แมฌานนี้ก็ชื่อวา อากาสานัญจายตนะ. แมอารมณของอากาสานัญจายตนะนั้น ก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว พระโยคาวจรพึงกาวลวงธรรม
แมทั้ง ๒ คือ ฌานนี้และอารมณนี้ ดวยการไมทําใหเปนไปและไมมนสิการ
แลวพึงเขาถึงวิญญาณัญจายตนะนี้อยู เพราะฉะนั้น พึงทราบวา ทรงรวมสิ่ง
ทั้ง ๒ นี้ แลวตรัสคํานี้วา เพราะการกาวลวงอากาสานัญจายตนะ ดังนี้.
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พึงทราบวินิจฉัยในคําวา วิฺาณฺจายตนสฺาสหคต นี้ตอไป
ที่สุดแหงวิญญาณนั้นไมมี ดวยสามารถที่พึงทําไวในใจวา อนันตัง เพราะเหตุ
นั้น วิญญาณนั้นจึงชื่อวา อนันตะ อนันตะนั่นแหละ ชื่อวา อานัญจัง พระผูมีพระภาคเจา ไมตรัสวาวิญญาณอันไมมีที่สุด ชือ่ วา วิญญาณานัญจะ แต
ตรัสวา วิญญาณัญจะ ดังนี้ เพราะวา ในคําวา วิญญาณัญจะนี้ เปนรุฬหีศัพท
(ศัพทที่นิยมใชกัน ). วิญญาณัญจะนั้นแหละ ชื่อวา อายตนะ เพราะอรรถวา
ตั้งมั่นดวยสัญญานี้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา วิญญาณัญจายตนะ ฌานที่
สหรคตดวยสัญญาที่เปนไปในวิญญาณัญจายตนะนั้น เพราะเหตุนั้น ฌานนั้น
จึงชื่อวา วิญญาณัญจายตนสัญญาสหคตะ คําวา วิญญาณัญจายตนสัญญาสหคตะ นี้เปนชื่อของฌานซึ่งมีวิญญาณที่เปนไปในอากาศเปนอารมณ. ในวิญญาณัญจายตนะนี้เปนทุกขาปฏิปทา เพราะลําบากในความสิ้นไปแหงนิกันติใน
อากาสานัญจายตนสมาบัติ เปนทันธาภิญญา เพราะความชักชาในการอบรม
อัปปนาของผูมีนิกันติใหสิ้นไป เปนสุขาปฏิปทาและเปนขิปปาภิญญาโดยปริยาย
ตรงกันขาม พึงทราบฌานนี้วาเปนปริตตารมณ เพราะปรารภสมาบัติที่มีการ
เพิกกสิณเล็กนอยเปนอารมณเปนไป พึงทราบวา เปนอัปปมาณารมณ โดยปริยายตรงกันขาม คําที่เหลือเชนเดียวกับคํากอนนั่นแหละ.
พึงทราบวินิจฉัยในคําแมนี้วา วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมา
(เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะ) ตอไป.
วิญญาณัญจะ ชื่อวา อายตนะ เพราะอรรถวาเปนที่ตั้งมั่นของฌาน
นั้นโดยนัยทีก่ ลาวไวในกอนนั่นแหละ เพราะฉะนั้น แมฌานก็ชื่อวา วิญญาณัญจายตนะ แมอารมณของฌานนั้นโดยนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ ก็เรียกวา
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วิญญาณัญจายตนะ พระโยคาวจรกาวลวงสิ่งทั้ง ๒ คือ ฌานนี้ และอารมณนี้
ดวยประการฉะนี้ ดวยการไมใหเปนไป และดวยไมมนสิการ แลวจึงเขาถึง
อากิญจัญญายตนะนี้อยู เพราะฉะนั้น พึงทราบวา ทรงรวมสิ่งทั้ง ๒ นี้เขาดวย
กันแลวตรัสคํานี้วา เพราะกาวลวงวิญญาณณัญจายตนะ ดังนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา อากิฺจฺายตนสฺาสหคต นี้
ตอไป
ก็ฌานนี้ ชื่อวา อากิญจนะ เพราะอรรถวา ไมมีอะไรแมหนอยหนึ่ง
มีอธิบายวา โดยที่สุดแมเพียงภังคขณะก็ไมพึงเหลือ คือ มิไดมีอยู. ดังนี้.
ความเปนแหงความไมมีอะไรหนอยหนึ่ง ชื่อวา อากิญจัญญะ. คําวา
อากิญจัญญะนี้ เปนชื่อของฌานที่ปราศจากอากาสานัญจายตนะและวิญญาณ
เปนอารมณ. อากิญจัญญะนั้น เปนอายตนะดวยอรรถวาเปนที่ตั้งมั่นดวยสัญญานี้
เพราะฉะนั้น ฌานนี้จึงชื่อวา อากิญจัญญายตนะ ฌานที่สหรคตดวยสัญญา
เปนไปในอากิญจัญญายตนะนั้น ชื่อวา อากิญจัญญายตนสหคตะ คําวา
อากิญจัญญายตนสหคตะนี้ เปนชื่อของฌานที่มีอารมณปราศจากวิญญาณที่เปน
ไปในอากาศ. ในอากิญจัญญายตนะนี้ เปนทุกขาปฏิปทา เพราะลําบากในการ
สิ้นแหงนิกันติ แหงวิญญาณัญจายตนสมาบัติ เปนทันธาภิญญา เพราะความชา
ในการอบรมอัปปนาของผูใครในการสิ้นไป เปนสุขาปฏิปทา และขิปปาภิญญา
โดยปริยายตรงกันขาม พึงทราบชื่อวา ความเปนปริตตารมณ เพราะความ
มีอารมณปราศจากวิญญาณที่เปนไปในอากาศที่เพิกกสิณเล็กนอย ชื่อวา ความ
เปนอัปปมาณารมณ โดยปริยายตรงกันขามกับปริตตารมณ. คําที่เหลือ
เชนกับนัยกอนทั้งนั้นแล.
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พึงทราบวินิจฉัยแมในคําวา อากิฺจฺายตน สมติกฺกมา นี้
ตอไป. อากิญจัญญะ โดยนัยกอนนั่นแหละชื่อวา เปนอายตนะ เพราะ
อรรถวาเปนที่ตั้งมั่นของฌานนั้น เพราะฉะนั้น แมฌานก็ชื่อวา อากิญจัญญายตนะ แมอารมณชื่อวา อากิญจัญญายตนะ โดยนัยที่กลาวแลว
นั่นแหละ คําที่เหลือเชนกับนัยกอนทั้งนั้น พึงทราบการกาวลวงสิ่งแมทั้ง ๒
คือ ฌานนัน้ ดวย อารมณนั้นดวย โดยการกระทําไมใหเปนไป และโดยไม
มนสิการ และพึงเขาถึงเนวสัญญานาสัญญานี้อยู เพราะฉะนั้น พึงทราบวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงรวมสิ่งทั้ง ๒ นี้แลวตรัสวา เพราะการกาวลวงอากิญจัญญายตนะ ดังนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา เนวสฺานาสฺายตนสหคต นี้
ตอไป.
ก็ฌานนั้น ตรัสเรียกวา เนวสัญญานาสัญญายตนะ เพราะสภาวะแหง
สัญญาใด สัญญานั้นยอมมีแกผูปฏิบัติอยางไร เพื่อแสดงสัญญานนั้นกอน จึงทรง
ยกบทวา เนวสัญญีนาสัญญี ขึ้นในวิภังค แลวตรัสวา พระโยคาวจรยอม
มนสิการอากิญจัญญายตนะนั้นนั่นแหละโดยสงบ ยอมเจริญสมาบัติอันมีสังขาร
เหลืออยู เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา เนวสัญญีนาสัญญี ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺตโต มนสิกโรติ (ยอมมนสิการ
โดยความสงบ) ไดแก ยอมมนสิการวา สมาบัตนิ ี้สงบหนอ เพราะทําแม
ความไมมีใหเปนอารมณตั้งอยูได แลวมนสิการสมาบัตินั้น วาเปนความสงบ
เพราะอารมณสงบ.
ถามวา ถามนสิการโดยความสงบแลว การกาวลวงจะมีอยางไร
ตอบวา เพราะความเปนผูตองการจะไมนึกถึง. จริงอยู พระโยคาวจรนั้นยอม
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มนสิการฌานนั้นโดยความสงบแมก็จริง ถึงอยางนั้น การคํานึง การประมวลมา
มนสิการนั้นยอมไมมีแกพระโยคีนั้นวา เราจักนึกถึง เราจักเขา เราจักอธิฐาน
เราจักออก เราจักพิจารณาฌานนั้น ดังนี้.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะเปนธรรมสงบกวา ประณีต
กวาอากิญจัญญายตนะ.
เหมือนอยางวา พระราชาเสด็จขึ้นทรงบนคอชางตัวประเสริฐ เสด็จ
เที่ยวไปในทางพระนคร โดยอานุภาพแหงพระราชาผูเปนใหญ ทรงทอด
พระเนตรคนมีศิลปะมีชางแกะสลักงาเปนตนนุงผาผืนหนึ่ง โผกผาผืนหนึ่งที่
ศีรษะทะมัดทะแมงมีตัวเกลื่อนกลนดวยผงงาเปนตนกําลังทําศิลปะแกะสลักงา
เปนตนมิใชนอย ก็ทรงพอพระทัยในความฉลาดของชางเหลานั้น อยางนี้วา
นาอัศจรรยหนอ อาจารยผูฉลาดสามารถกระทําศิลปะทั้งหลายชื่อแมเชนนี้ได
ดังนี้ แตมิไดมีพระดําริอยางนี้วา โอหนอ ตัวเราก็พึงสละราชสมบัติแลวเปน
นักศิลปะเชนนี้ ดังนี้ ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร เพราะความที่ราชสมบัติมีคามาก
พระองคก็ทรงเสด็จผานนักศิลปะทั้งหลายไป ฉันใด พระโยคาวจร ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมมนสิการสมาบัตินั้นโดยสงบแมก็จริง ถึงอยางนั้น ทานก็ไม
คํานึง ไมประมวลมา ไมมนสิการวา เราจักนึกถึง จักเขาสมาบัติ จักอธิษฐาน
จักออก จักพิจารณาสมาบัตินี้ ดังนี้ เมื่อมนสิการสมาบัตินั้นโดยสงบอยู
ยอมบรรลุสญ
ั ญาถึงอัปปนาอันละเอียดอยางยิ่งนั้นโดยนัยที่กลาวไวในกาลกอน
นั่นแหละ ชื่อวา เนวสัญญีนาสัญญี ยอมมีดวยสมาบัติใด ตรัสเรียกสมาบัติ
นั้นวา พระโยคียอมเจริญสมาบัติมีสังขารที่เหลือเปนอารมณ ดังนี้.
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คําวา สมาบัติมีสังขารที่เหลือเปนอารมณ คืออรูปสมาบัติที่ ๔ มี
สังขารถึงความละเอียดที่สุด.
บัดนี้ เพื่อทรงแสดงพระดํารัส ที่ตรัสวา เนวสัญญานาสัญญายตนะ
ดวยสามารถแหงสัญญาที่พระโยคาวจรบรรลุอยางนี้โดยเนื้อความ จึงตรัสวา
บทวา เนวสัญญานาสัญญายตนะ ไดแก ธรรมทั้งหลาย คือ จิตและเจตสิก
ของบุคคลผูเขาสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนะ หรือผูบังเกิดขึ้นในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ หรือพระขีณาสพผูอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม. บรรดาทานทั้ง ๓
เหลานั้น ในที่นี้ทรงประสงคเอาธรรม คือ จิตและเจตสิกของผูเขาสมาบัติ.
สวนวจนัตถะในฌานนั้นพึงทราบดังนี้. ฌานที่ชื่อวา เนวสัญญานาสัญญา (มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช) เพราะอรรถวา สัญญาของ
ฌานพรอมทั้งสัมปยุตธรรมมีอยูก็มิใชไมมีสัญญาก็มิใช คือ ไมมีสัญญาหยาบ
มีแตสัญญาละเอียด ฌานนั้นเปนสภาวะที่มีสัญญา ก็มิใชไมมสี ัญญาก็มิใชดวย
เปนอายตนะเพราะนับเนื่องดวยมนายตนะและธรรมายตนะดวย เพราะเหตุนั้น
ฌานนั้น จึงชื่อวา เนวสัญญานาสัญญายตนะ.
อีกอยางหนึ่ง สัญญาในฌานนี้ ชื่อวา เนวสัญญา (ไมใชสัญญา)
เพราะไมสามารถทํากิจของสัญญาไดโดยเฉพาะ และชื่อวา นาสัญญา (ไมมี
สัญญา) เพราะเปนธรรมมีอยูโดยละเอียดแหงสังขารที่เหลือ เพราะฉะนั้น
ฌานนั้นจึงชื่อวา เนวสัญญานาสัญญา. ฌานที่ชื่อวา เนวสัญญานาสัญญา
นั้นดวย ชื่อวา เปนอายตนะ เพราะอรรถวาเปนที่ตั้งมั่นแหงธรรมที่เหลือ
ดวย เพราะเหตุนั้น จึงชือ่ วา เนวสัญญานาสัญญายตนะ.
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อนึ่ง ในเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนี้ สัญญาเปนเชนนี้อยางเดียว
ก็หาไม โดยที่แท แมเวทนาก็ชื่อวา เนวเวทนานาเวทนา (มีเวทนาก็มิใช
ไมมีเวทนาก็มิใช) แมจิต ก็ชื่อวา เนวจิตตนาจิตตะ (มีจิตก็มิใช ไมมี
จิตก็มิใช) แมผัสสะ ก็ชอื่ วา เนวผัสสนาผัสสะ (มีผัสสะก็มิใชไมมีผัสสะ
ก็มิใช). ในสัมปยุตตธรรมที่เหลือก็นัยนี้. แตเทศนานี้พึงทราบวา ทรงกระทํา
สัญญาใหเปนประธาน. บัณฑิตพึงทราบเนื้อความนี้ดวยอุปมาทั้งหลายตั้งแต
เรื่องน้ํามันทาบาตรเปนตน.
ไดยินวา สามเณรเอาน้ํามันทาบาตรวางไว ในเวลาดื่มขาวยาคู
พระเถระกลาวกะสามเณรวา สามเณรจงนําบาตรมา สามเณรเรียนทานวา
ในบาตรมีน้ํามันขอรับ ทีนั้นพระเถระจึงกลาววา สามเณรจงนํามา เราจักใส
ใหเต็มทะนานตวงน้ํามัน สามเณรจึงเรียนวา ทานขอรับน้ํามันไมมี.
ในการอุปมานั้น น้ํามัน ชื่อวา มีอยู เพราะอรรถวาเปนของไมควร
กับขาวยาคู เพราะความมีอยูในภายใน น้ํามันนั้น ชื่อวา ไมมี เพราะความ
ไมมีใสวัตถุทั้งหลายมีทะนานเปนตน ฉันใด สัญญาแมนนั้ ก็ฉันนั้น ชื่อวา
สัญญาก็มิใช เพราะไมสามารถเพื่อทํากิจของสัญญาโดยเฉพาะ และชือ่ วา
ไมมีสัญญาก็ไมใช เพราะความมีอยูโดยความเปนของละเอียดแหงสังขาร
ที่เหลือ.
ถามวา ก็ในฌานนี้ กิจของสัญญาเปนอยางไร ?
ตอบวา กิจของสัญญาคือการจําไดหมายรูอารมณ และการเขาถึง
ความเปนอารมณแหงวิปสสนาแลวเกิดความเบื่อหนาย.
จริงอยู สัญญานั้นไมอาจทํากิจคือการจําไดหมายรูโดยฉับพลัน ดุจ
เตโชธาตุในน้ํา (เดือดจน) แหง ไมสามารถทํากิจคือการเผาไหม. สัญญานี้
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ไมอาจเพื่อทําแมเขาถึงความเปนอารมณแหงวิปสสนาแลวใหเกิดความเบื่อหนาย
เหมือนสัญญาในสมาบัติอื่นที่เหลือ (เวนสัญญาในฌานนี้) เพราะวา ภิกษุ
ไมไดอาศัยขันธเหลาอื่นทําไว จึงชื่อวา ไมสามารถเพื่อพิจารณาขันธ คือ
เนวสัญญานาสัญญายตนะแลวบรรลุนิพพิทา. ถึงทานพระสารีบุตรเถระผูเห็น
แจงโดยปกติ และทานทีม่ ีปญญามากพึงสามารถเชนกับพระสารีบุตร แมทาน
นั้นก็พึงเห็นไดดวยสามารถการพิจารณาเปนกลาปะ (กอง ๆ) เทานั้นอยางนี้วา
นัยวาธรรมเหลานี้ไมมีแลวก็มี ครั้นมีแลวก็ปรวนแปรไป มิใชเห็นดวยสามารถ
แหงวิปสสนาธรรมตามบท สมาบัตินี้ ถึงความละเอียดอยางนี้ บัณฑิตพึงทราบ
เนื้อความนี้ดวยการอุปมาเหมือนน้ําในหนทาง เหมือนอุปมาดวยน้ํามันทาบาตร
ตอไป.
ไดยินวา สามเณรเดินไปขางหนาพระเถระผูเดินทางเห็นน้ําหนอยหนึ่ง
แลวเรียนพระเถระวา ทานขอรับ มีนา้ํ โปรดถอดรองเทาเถอะครับ ลําดับนั้น
พระเถระกลาววา ถามีน้ํา เธอจงนําผาอาบน้ํามา ฉันจักสรงน้ํา สามเณรเรียนวา
น้ําไมมีขอรับ ดังนี้.
ในคําอุปมานั้นพึงทราบวา ชื่อวา น้ํามีอยู ดวยอรรถวาเพียงเปยก
รองเทา ที่ชื่อวา ไมมี ดวยอรรถวาไมพอที่จะอาบ ฉันใด สมาบัตินั้นก็ฉันนั้น
ชื่อวา เนวสัญญา (ไมมีสัญญา) เพราะไมสามารถทํากิจของสัญญาโดยฉับ
พลันได ชื่อวา ไมมีสัญญาก็มิใช เพราะสัญญามีอยู โดยความเปนของละเอียดแหงสังขารที่เหลือ และมิใชจะเปรียบดวยขออุปนาเหลานี้เทานั้น พึงยัง
เนื้อความนี้ใหแจมแจงดวยอุปมาที่สมควรแมอื่นอีก.
โดยนัยที่กลาวมา ฌานชื่อวา เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาสหคตะ เพราะอรรถวา สหรคตดวยสัญญาที่เปนไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะ
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นี้ หรือสหรคตดวยสัญญาที่เปนเนวสัญญานาสัญญายตนะ คํานี้เปนชื่อของฌาน
ที่มีอารมณ (กาวลวง)อากิญจัญญายตนสมาบัติ. ในฌานนี้ ชือ่ วา เปน
ทุกขาปฏิปทา เพราะเปนทุกขในการสิ้นไปแหงนิกันติในอากิญจัญญายตนสมาบัติ ทีช่ ื่อวา ทันธาภิญญา เพราะความชักชาในการอบรมอัปปนาของ
ผูมีนิกันติที่สิ้นไป ชื่อวาเปนสุขาปฏิปทาและขิปปาภิญญา โดยปริยายตรง
กันขาม. พึงทราบความเปนปริตตารมณ เพราะปรารภสมาบัติมีอารมณ
ปราศจากวิญญาณที่เปนไปในอากาศซึ่งเพิกกสิณขึ้นเล็กนอยเปนไป พึงทราบ
ความเปนอัปปมาณารมณโดยปริยายตรงกันขาม คําที่เหลือเชนกับนัยกอน
นั่นแหละ.
พระพุทธเจาผูทรงเปนนาถะ มีพระรูปไมมีใครเสมอเหมือน ตรัสอรูปฌาน ๔
อยางอันใดไว พระโยคีครั้นทราบอรูปฌาน
๔ นั้นแลว พึงรูแมกถาปกิณณกะในอรูป
ฌานนั้น ตอไป.
เพราะอรูปสมาบัติ
แมทั้ง ๔ เหลานี้
ยอมมีเพราะการ
กาวลวงอารมณ
นักปราชญผูมีปญญาไม
ปรารถนา จะละเลยอธิบายขององคแหงสมาบัติ
เหลานั้น.
จริงอยู บรรดาสมาบัติเหลานั้น พึงทราบอรูปสมาบัติทั้ง ๔ ซึ่งเกิด
ขึ้นโดยการกาวลวงอารมณโดยประการทั้งปวง คือ อรูปสมาบัติที่หนึ่งกาวลวง
ฌานที่มีรูปนิมิต อรูปสมาบัติที่ ๒ กาวลวงอากาศ อรูปสมาบัติที่ ๓ กาวลวง
วิญญาณที่เปนไปในอากาศ อรูปสมาบัติที่ ๔ กาวลวงโดยการปราศจากวิญญาณ
ที่เปนไปในอากาศ.
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แตบัณฑิตทั้งหลายไมปรารถนาการกาวลวงองคในสมาบัติเหลานั้น
ซึ่งไมมีเหมือนรูปาวจรสมาบัติ ดวยวาในรูปาวจรสมาบัติทั้งหมดเหลานั้น ยอม
มีองคของฌาน ๒ เทานั้น คือ อุเบกขา และเอกัคคตาจิต. แมเมื่อเปนเชนนั้น
สมาบัติที่เกิดหลัง ๆ ในทีน่ ี้ ก็เปน
สภาพประณีตดีกวาสมาบัติกอน ๆ พึงทราบ
อุปมาในสมาบัตเิ หลานั้น ดุจพื้นปราสาท
และผาสาฎก ตอไป.
เหมือนอยางวา ปราสาท ๔ ชั้น ปราสาทชั้นลางสุดมีกามคุณ ๕ อัน
ประณีตดวยอํานาจแหงการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี กลิ่นหอมดอกไม
อันนาพอใจ เครื่องดื่มโภชนะมีรสอันดี มีที่นั่งที่นอน และเสื้อผาอันเปนทิพย
เปนตนปรากฏแลว ปราสาทชั้นที่ ๒ มีกามคุณเหลานั้นประณีตกวาชั้นที่หนึ่ง
ปราสาทชั้นที่ ๓ มีกามคุณเหลานั้นประณีตกวาชั้นที่สอง ปราสาทชั้นที่ ๔ มี
กามคุณเหลานั้นประณีตกวาทุกชั้น. ในปราสาทเหลานั้น พื้นของปราสาทแม
ทั้ง ๔ เหลานั้น ไมมีความตางกันแมก็จริง ถึงอยางนั้น ปราสาทชั้นบน ๆ
ก็ประณีตกวาปราสาทชั้นลาง ๆ เพราะวิเศษกวาดวยสัมฤทธิ์แหงกามคุณ ๕
และเปรียบเหมือนผาสาฎก ๔ ชั้น ๓ ชั้น ๒ ชั้น และ ๑ ชั้นของดายอยาง
หยาบ อยางละเอียด อยางละเอียดกวา อยางละเอียดที่สุดซึ่งหญิงคนหนึ่งกรอ
ไวโดยกวางและยาวเทากัน บรรดาผาสาฎกเหลานั้น แมทั้ง ๔ มีกวางยาวเทากัน
ไมแปลกกัน แตวา ผาที่ทอครั้งหลัง ๆ ประณีตกวาที่ทอครั้งกอน ๆ โดยมี
สัมผัสสบาย มีเนื้อละเอียด และมีคามาก ฉันใด ในอรูปฌานสมาบัติแมทั้ง
๔ เหลานี้ ก็ฉันนั้น เหมือนกัน องคฌานเหลานี้มีเพียง ๒ อยาง คือ อุเบกขา

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 565

และเอกัคคตาจิตเทานั้นก็จริง ถึงอยางนั้น ในที่นพี้ ึงทราบวา องคฌานหลัง ๆ
ประณีตดีกวา โดยความประณีตและประณีตกวาองคฌานเหลานั้น เพราะการ
เจริญวิเศษโดยแท ก็ฌานเหลานั้นประณีตและประณีตโดยลําดับ ดวยประการ
ฉะนี้. (พึงทราบอุปมาตอไป)
บุรษุ คนหนึง่ ยืนเกาะมณฑปในที่
ไมสะอาด อีกคนหนึ่ง ยืนอาศัยบุรุษผูนั้น
อีกคนหนึ่ง ไมอาศัยยืนอยูภายนอก อีก
คนหนึ่ง
อาศัยคนที่อยูภายนอกยืนอยู
บัณฑิตผูมีปรีชา พึงทราบอรูปแมทั้ง ๔
โดยความเปนสภาวะเสมอกัน ดุจบุรษุ ๔ คน
เหลานี้ โดยลําดับ.
ในคาถานั้น พึงทราบการประกอบเนื้อความ ดังตอไปนี้.
ไดยินวา มณฑปหลังหนึ่งตั้งอยูในที่ไมสะอาด ภายหลังบุรุษคนหนึ่ง
เดินมาจากบุรุษ ๔ คนเหลานั้น โดยลําดับ รังเกียจอยูซึ่งที่อันไมสะอาดนั้น
จึงเอามือยึดมณฑปนั้นยืนอยู ดุจยึดติดที่มณฑปนั้น ภายหลังอีกคนหนึ่งมายืน
พิงบุรุษซึ่งติดที่มณฑปนั้น ตอมาคนอื่นอีกมาแลวคิดวา บุคคลคนที่ยืนเกาะ
มณฑป และบุรุษที่ยืนพิงทั้ง ๒ คนนี้ยืนไมดี และเขาทั้ง ๒ นั้นจะตกไปใน
บอที่ไมสะอาดของมณฑป เอาเถอะเราจักยืนในภายนอกมณฑป ดวยเหตุนั้น
เขาจึงไมยืนอาศัยคนที่ยืนพิงนั้น แลวไปยืนอยูภายนอกมณฑปทีเดียว ตอมา
มีบุรุษอีกคนหนึ่งมาแลวคิดเห็นวา บุรุษคนที่ยืนเกาะมณฑป และบุรุษคนที่

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 566

ยืนพิงบุรุษนั้นไมมีความเกษม รูวาคนที่ยืนอยูภายนอกมณฑปยืนดีแลว จึงได
ยืนพิงบุรุษคนนั้น.
ในคําเหลานั้น บัณฑิตพึงเห็นอากาศที่เพิกกสิณขึ้น พึงเห็นเหมือน
มณฑปในประเทศที่ไมสะอาด. อากาสานัญจายตนฌานซึ่งมีอากาศเปนอารมณ
เพราะรังเกียจรูปนิมิต พึงเห็นเหมือนบุรุษยืนเกาะมณฑป เพราะรังเกียจของ
ไมสะอาด. วิญญาณัญจายตนฌานที่ปรารภอากาสานัญจายตนฌานซึ่งมีอากาศ
เปนอารมณเปนไปแลว พึงเห็นเหมือนบุรุษคนยืนพิงคนที่ยืนเกาะมณฑป.
อากิญจัญญายตนฌาน ไมทําอากาสานัญจายตนฌานใหเปนอารมณ ทําความ
ไมมีแหงอากาสานัญจายตนะนั้นใหเปนอารมณ เปรียบเหมือนบุรุษคิดถึงความ
ไมเกษมของบุรุษแมทั้งสองนั้น จึงไมอาศัยบุรุษนั้นแลวไปยืนภายนอก.
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานที่ปรารภอากิญจัญญายตนะซึ่งตั้งอยูในประเทศ
ภายนอก กลาวคือความไมมีวิญญาณเปนไปแลว พึงเห็นเหมือนบุรุษคิดวา
บุรุษผูยืนเกาะมณฑป และบุรุษผูยืนพิง ทั้งสองนั้นไมมีความเกษม รูวาบุรุษ
ผูยืนอยูภายนอกเปนผูยืนดีแลว จึงยืนพิงบุรุษนั้นอยู ฉะนั้น. ก็เนวสัญญานาสัญญายตนะ เมื่อจะเปนไปไดอยางนี้
ยอมกระทําอรูปฌาน ๓ นี้ ใหเปน
อารมณ เพราะความไมมีอารมณอื่นเหมือน
ประชาชนยกพระราชาครองราชย แมที่
ตนเห็นวาไมดี เพราะเหตุแหงการเปนอยู.
จริงอยู เนวสัญญานาสัญญายตนะนี้ ยอมทําอากิญจัญญายตนะนั้น
แมอันเห็นแลวไมดีอยางนี้วา อากิญจัญญายตนสมาบัตินี้ มีวิญญาณัญจายตนะ
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เปนขาศึกใกลใหเปนอารมณ เพราะความไมมีอารมณอื่น. ถามวา เหมือน
อะไร. ตอบวา เหมือนประชาชนยกพระราชาที่ตนเห็นวาไมดีขึ้น ครองราชย
เพราะเหตุแหงการเปนอยูเปนเหตุ. เหมือนอยางวา พระราชาผูเปนใหญใน
ทวีปทั้งหมด องคหนึ่ง ไมสํารวมมีความประพฤติทางกาย วาจา และทางใจ
หยาบคาย ประชาชนเห็นโทษอยางนี้วา พระราชาองคนี้มีวาจาหยาบคาย แต
เมื่อไมไดความเปนอยูในที่อื่น จึงตองอาศัยพระราชาพระองคนั้น เพราะเหตุ
แหงการเปนอยู ฉันใด เนวสัญญานาสัญญายตนะนี้ เมื่อไมไดอารมณอื่น ก็
กระทําอากิญจัญญายตนะ แมที่ตนเห็นแลววาไมดีนั้นใหเปนอารมณ ฉันนั้น
นั่นแหละ อนึ่ง ฌานคือเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้ เมื่อทําอยูดวยอาการ
อยางนี้
ยอมอาศัยอรูปฌานที่ ๓ นี้ จึงเปน
ไปไดแล เหมือนบุคคลขึ้นบันไดยาวพึงเกาะ
แมบันไดไว และเหมือนบุคคลขึ้นสูยอดภูเขาพึงเกาะยอดภูเขา หรือเหมือนบุคคลขึ้น
สูภูเขาศิลา ก็ตอ งอาศัยเขาของตนเทานั้น
ฉะนั้น.
อรูปาวจรกุศล จบ
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เตภูมิกกุศลธรรม ๓ ประเภท
กามาวจรกุศล
[๑๙๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นเปน
อยางต่ํา ฯลฯ เปนอยางกลาง ฯลฯ เปนอยางประณีต ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี
ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี ฯลฯ เปน
ฉันทาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี
อยางประณีต ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ
เปนวิริยาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนจิตตาธิบดี
อยางกลาง ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางต่ํา
ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางประณีต อยูใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยฌาน เกิดขึ้นโดย
มีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ
สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคต
ดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุต
ดวยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากฌาณ
เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง
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เปนอยางต่ํา ฯลฯ เปนอยางกลาง ฯลฯ เปนอยางประณีต ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี
ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ
เปนฉันทาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางประณีต
ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางประณีต อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
กามาวจรกุศล จบ
รูปาวจรกุศล
[๑๙๔] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ฯลฯ
เปนอยางต่ํา ฯลฯ เปนอยางกลาง ฯลฯ เปนอยางประณีต ฯลฯ เปนฉันทาอธิบดี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี ฯลฯ
เปนฉันทาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี
อยางประณีต ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ
เปนวิริยาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนจิตตาธิบดี
อยางกลาง ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางต่ํา
ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางประณีต อยูใ น
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
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ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน
ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ
บรรลุปญ
 จมฌาน ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ฯลฯ เปนอยางต่ํา ฯลฯ เปน
อยางกลาง ฯลฯ เปนอยางประณีต ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี
ฯลฯ เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ
เปนฉันทาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางประณีต
ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยาง
กลาง ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางประณีต อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
รูปาวจรกุศล จบ
อรูปาวจรกุศล
[๑๙๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวง
รูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา เพราะไม
มนสิการซึ่งนานัตตสัญญา จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนสัญญาไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัส
ดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขาเปนอยางต่ํา ฯลฯ เปนอยางกลาง
ฯลฯ เปนอยางประณีต ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 571

เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ
เปนฉันทาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิริยา
ธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางประณีต
ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี
อยางกลาง ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางประณีต อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวง
อากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวย
วิญญาณัญจายตนสัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข ฯลฯ เปนอยางต่ํา เปนอยางกลาง
ฯลฯ เปนอยางประณีต ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ
เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ
เปนฉันทาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางประณีต
ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี
อยางกลาง ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางประณีต อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวง
วิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวย
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อากิญจัญญายตนสัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข ฯลฯ เปนอยางต่ํา ฯลฯ เปนอยาง
กลาง ฯลฯ เปนอยางประณีต ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ
เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ
เปนฉันทาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางประณีต
ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยาง
กลาง ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางประณีต อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวง
อากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวย
เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข ฯลฯ เปนอยางต่ํา ฯลฯ
เปนอยางกลาง ฯลฯ เปนอยางประณีต ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปน
วิริยาธิบดี ฯลฯ เปนจิตจาธิบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี
อยางต่ํา ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางประณีต
ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางกลาง
ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปน
วิมังสาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางประณีต อยูในสมัยนั้น
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
อรูปาวจรกุศล จบ
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อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ
อธิบายกุศลที่เปนไปในภูมิ ๓
บัดนี้ กุศลที่เปนไปในภูมิ ๓ แมทั้งหมดเหลานี้ ยอมเปนไปโดย
ประเภท ๓ มีประเภทต่ําเปนตน ก็เพื่อแสดงประเภทนั้นแหงธรรมเหลานั้น จึง
ทรงเริ่มคําเปนตน วา กตเม ธมฺมา กุสลา ดังนีอ้ ีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หีน (ต่ํา) ไดแก ลามก คือ หยาบ
พึงทราบกุศลต่ําดวยสามารถแหงการประมวลมา กุศลที่มีในทามกลางแหง
หีนะและอุตตมะ ชื่อวา มัชฌิมะ (อยางกลาง) กุศลที่นําไปสูความเพียร
ชื่อวา ประณีต ไดแก กุศลที่สูงสุด บัณฑิตพึงทราบกุศลแมเหลานั้น ดวย
อํานาจการประมวลมานั่นแหละ.
จริงอยู ในขณะที่ประมวลมาซึ่งกุศลใด จะเปนฉันทะ หรือวิรยิ ะ
หรือจิตตะ หรือวิมังสาเปนหีนะ (อยางต่ํา) มีอยู กุศลนั้น ชื่อวา ต่ํา.
ธรรมเหลานั้นเปนมัชฌิมะ เปนประณีตแหงกุศลใด กุศลนั้น ชื่อวา มัชฌิมะ
และปณีตะ. ก็กุศลใดประมวลมาซึ่งฉันทะคือความเปนผูใครเพื่อจะทํา ทํา
ฉันทะใหเปนธุระ ใหเปนใหญ ใหเปนประธาน กุศลนั้นชื่อวา ฉันทาธิปไตย
เพราะความที่กุศลมาแลวโดยฉันทาธิบดี และในวิริยาธิปไตยเปนตน ก็นัย
นี้แหละ.
แตในที่นี้ พึงถือเอานัยทั้งหลายที่ตั้งไวแลว คือ นัยที่จําแนกไวกอน
เปนนัย ๑ คําวา หีนะ เปนนัย ๑ คําวา มัชฌิมะ เปนนัย ๑ คําวา
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ปณีตะ เปนนัย ๑ และคําวา ฉันทาธิปไตย เปนนัย ๑ นัยทั้ง ๕ เหลานี้
ในฉันทาธิปไตยเทานี้กอน. แมในวิรยิ าธิปไตยเปนตนก็อยางนี้ เพราะฉะนั้น
ปญจกนัยทั้ง ๔ จึงเปน ๒๐ นัย. อีกอยางหนึ่ง เปน ๒๐ นัย แมอยางนี้ คือ
นัยแรกเปนสุทธิกนัย ๑ นัย ๓ นัยมีคาํ วา หีนะเปนตน (มัชฌิมะ และปณีตะ)
นัย ๔ นัยมีคําวา ฉันทาธิปไตยเปนตน (วิริยะ จิตตะ วิมังสา) และนัย ๑๒
นัยมีคําวา ฉนฺทาธิปเตยฺเย หีน (ฉันทะเปนตน กับหีนะเปนตน ) นัยเหลานี้
เปนมหานัย ๒๐ กอน.
ถามวา ทรงจําแนกนัยเหลานั้นไวในที่ไหน ?
ตอบวา ในหีนติกะ ในมหาปกรณ.
แตในฐานะนี้ พึงถือเอากองธรรมมัชฌิมะจากหีนติกะ แลวแบงเปน ๓
สวน ดวยอํานาจหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ พึงเวนกองธรรมมัชฌิมะแมจากหีนติกะ
นั้นแลวถือเอาหีนะและปณีตะ แลวแบงออกอยางละ ๙ สวน เพราะวาในหีนะ
นั่นแหละ กุศลธรรมที่ต่ําก็มี กุศลธรรมที่ปานกลางก็มี กุศลธรรมที่ประณีต
ก็มี ถึงแมในปณีตะเลา กุศลธรรมที่ต่ําก็มี กุศลธรรมที่ปานกลางก็มี กุศลธรรม
ที่ประณีตก็มี. อนึ่ง ในธรรมที่เปนหีนะและหีนะ กุศลธรรมที่เปนหีนะ (ต่ํา)
ก็มี ในธรรมที่เปนหีนะและหีนะ กุศลธรรมที่เปนมัชฌิมะก็มี ในธรรมที่เปน
หีนะและหีนะ กุศลธรรมที่เปนปณีตะก็มี ในธรรมที่เปนหีนะและมัชฌิมะ กุศลธรรมที่เปนหีนะก็มี ในธรรมที่เปนหีนะและมัชฌิมะ กุศลธรรมที่เปนมัชฌิมะ
ก็มี ในธรรมที่เปนหีนะและมัชฌิมะ กุศลธรรมที่เปนปณีตะก็มี ในธรรมทีเ่ ปน
หีนะและปณีตะ กุศลธรรมที่เปนหีนะก็มี ในธรรมที่เปนหีนะและปณีตะ กุศล
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ธรรมที่เปนมัชฌิมะก็มี ในธรรมที่เปนหีนะและปณีตะ กุศลธรรมที่เปนปณีตะ
ก็มี นี้เรียกวา นวกะหนึ่ง.
แมในธรรมที่เปนปณีตะและหีนะ ชื่อวา กุศลธรรมทีต่ ่ําก็มี ใน
ธรรมที่เปนปณีตะและหีนะ กุศลธรรมที่เปนมัชฌิมะก็มี ในธรรมที่เปนปณีตะ
และหีนะ กุศลธรรมที่เปนปณีตะก็มี. อนึ่ง ในธรรมที่เปนปณีตะและมัชฌิมะ
กุศลธรรมทีต่ ํา่ ก็มี ในธรรมที่เปนปณีตะและมัชฌิมะ กุศลธรรมที่เปนมัชฌิมะ
ก็มี ในธรรมที่เปนปณีตะและมัชฌิมะ กุศลธรรมทีเ่ ปนปณีตะก็มี ในธรรมที่
เปนปณีตะและปณีตะกุศลธรรมที่เปนหีนะ (ต่ํา) ก็มี ในธรรมทีเ่ ปนปณีตะและ
ปณีตะ กุศลธรรมที่เปนมัชฌิมะก็มี ในธรรมที่เปนปณีตะและปณีตะ กุศลธรรม
ที่เปนปณีตะก็มี นี้เปนนวกะที่ ๒ รวมนวกะทั้งสองเปนธรรม ๑๘. ธรรม
๑๘ เหลานี้ ชื่อวา กรรมทวาร. วาดวยกรรมทวารเหลานี้ พึงทราบวา
กษัตริย ๑๘ พราหมณ ๑๘ แพทย ๘ ศูทร ๑๘ โคตรจรณะ ๔๘ เพราะ
ความเปนผูอบรมแลวดวยกรรมทวาร ๑๘ เหลานี้.
บรรดากุศลธรรมที่เปนไปในภูมิ ๓ เหลานี้ กามาวจรกุศล เปน
ทุเหตุกะโดยการไมประกอบญาณสัมปยุตบาง แตรูปาวจรและอรูปาวจร เปน
ติเหตุกะอยางเดียว คือเปนญาณสัมปยุตเทานั้น. ก็ในกุศลที่เปนไปในภูมิ ๓
เหลานั้น กามาวจรกุศลยอมเกิดรวมกับอธิบดีบาง เวนจากอธิบดีบาง แต
รูปาวจรและอรูปาวจรกุศลยอมสัมปยุตดวยอธิบดีโดยแท. และในกุศลประกอบ
ดวยภูมิ ๓ นี้ ในกามาวจรกุศลยอมไดอธิบดี เพียง ๒ เทานั้น คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ. ในรูปาวจรและอรูปาวจรกุศลยอมไมไดอารัมมณาธิปติ
ยอมไดเฉพาะสหชาตาธิปติเทานั้น ในสหชาตาธิปติเหลานั้น ตรัสความเปน
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จิตตาธิปไตยของจิตไวดวยอํานาจสัมปยุตธรรมทัง้ หลาย. แตเพราะจิต ๒ ดวง
ไมมีพรอมกัน ชื่อวา จิตตาธิปติ ของสัมปยุตตจิตก็ไมมี. อนึ่ง ฉันทาธิปติเปนตน
แหงธรรมมีฉันทะเปนตนก็เชนเดียวกัน แตอาจารยบางพวกยอมปรารถนาชื่อ
อธิบดี ดวยสามารถแหงการมาอยางนี้วา กุศลจิตดวงอื่นอีกกระทําจิตใดให
เปนธุระใหเปนใหญ ประมวลมาแลวอยางนี้วา ถากุศลธรรมมีอยูเเกบุคคลผูมี
จิตไซร กุศลธรรมก็จักมีแกเรา ดังนี้ จิตดวงเดิมนั้นของบุคคลนั้น ชื่อวา
เปนจิตตาธิปติ จิตนี้ชื่อวา จิตตาธิปไตย เพราะมาจากจิตดวงนั้น ดังนี้.
ก็นัยนี้ไมปรากฏในพระบาลีและอรรถกถา เพราะฉะนั้น พึงทราบความเปน
อธิบดีโดยนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ.
ก็ในมหานัย ๑๙ เหลานี้ มีจิตทั้งหลายประมาณตามที่กลาวในสุทธิกนัย
ตน และมีนวกะทั้งหลาย และวาระแหงพระบาลีทั้งหลาย เพราะฉะนั้น
พึงทราบประเภท จิตตะ นวกะ และวาระ ซึ่งคูณดวย ๒๐ โดยประมาณที่
กลาวในญาณสัมปยุต และคูณดวย ๑๖ ในญาณวิปปยุต ๔ ดังนี้ นีช้ ื่อวา
ปกิณณกถา ในกุศลเปนไปในภูมิ ๓ ดังนี้แล.
กุศลที่เปนไปในภูมิ ๓ จบ
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โลกุตตรกุศลจิต
มรรคจิตดวงที่ ๑
[๑๙๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพาน เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยูในสมัยใด ผัสสะ
เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย
วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย โสมนัสสินทรีย
ชีวิตินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ
วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ หิรพิ ละ โอตตัปปพละ อโลภะ
อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตัตัปปะ กายปสสัทธิ
จิตตปสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา กายกัมมัญญตา
จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชกุ ตา จิตตุชุกตา
สติสัมปชัญญะ สมถะ วิปสสนา ปคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือวา
นามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
[๑๙๗] ผัสสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การกระทบ กิริยาทีก่ ระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง มีในสมัยนั้น
อันใด นีช้ ื่อวาผัสสะ มีในสมัยนั้น.
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[๑๙๘] เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวย
อารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เวทนา
มีในสมัยนั้น.
[๑๙๙] สัญญา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การจํา กิริยาที่จํา ความจํา อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญานธาตุ
ที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวาสัญญา มีในสมัยนั้น.
[๒๐๐] เจตนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การคิด กิริยาที่คิด ความคิด อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุ
ที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา เจตนา มีในสมัยนั้น.
[๒๐๑] จิต มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย
วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนัน้ อันใด นี้ชอื่ วา
จิต มีในสมัยนั้น.
[๒๐๒] วิตก มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความที่จิตแนบอยูใน
อารมณ ความที่จิตแนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตขึ้นสูอารมณ สัมมาสังกัปปะ อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนัน้ อันใด นีช้ อื่ วา
วิตก มีในสมัยนั้น.
[๒๐๓] วิจาร มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
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ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณา
ความที่จิตสืบตออารมณ ความที่จิตเพงอารมณ ในสมัยนั้นอันใด นี้ชื่อวา
วิจาร มีในสมัยนั้น.
[๒๐๔] ปติ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความอิ่มใจ ความปราโมทย ความยินดียิ่ง ความบันเทิง ความราเริง
ความรื่นเริง ความปลื้มใจ ความตื่นเตน ความที่จิตชื่นชมยินดี ปติสัมโพชฌงค
ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวาปติ มีในสมัยนั้น.
[๒๐๕] สุข มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบาย เปนสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวาสุข มีในสมัยนั้น.
[๒๐๖] เอกัคคตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความ
ไมสายไปแหงจิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ
สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวาเอกัคคตา มีในสมัยนั้น.
[๒๐๗] สัทธินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ ความปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง ศรัทธา
อินทรีย คือศรัทธา สัทธาพละ อันใด นีช้ ื่อวา สัทธินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๒๐๘] วิริยินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความ
ตั้งหนา ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความ
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หมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้ง
ธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ อินทรีย คือวิริยะ วิริยพละ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัย
นั้น อันใด นี้ชื่อวา วิริยนิ ทรีย มีในสมัยนั้น.
[๒๐๙] สตินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิรยิ าที่ระลึก ความทรงจํา
ความไมเลื่อนลอย ความไมลืม สติ อินทรียคือสติ สติพละ สัมมาสติ สติ
สัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด
นี้ชื่อวา สตินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๒๑๐] สมาธินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นแหงจิต ความ
ไมสายไปแหงจิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ
อินทรียคือสมาธิ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหง
มรรค นับเนือ่ งในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา สมาธินทรีย มีใน
สมัยนั้น.
[๒๑๑] ปญญินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รชู ดั ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม
ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู
ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความ
เห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา อินทรียคือปญญา ปญญา
พละ ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา
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แสงสวางคือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง
ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา ปญญินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๒๑๒] มนินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ อินทรียคือมโนวิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนัน้ อันใด นี้ชอื่ วา
มนินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๒๑๓] โสมนัสสินทรีย ในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบาย เปนสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบาย เปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา โสมนัสสินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๒๑๔] ชีวิตินทรีย มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่
สืบเนื่องกันอยู ความประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลี้ยงอยู ชีวิต อินทรีย
คือชีวิตของนามธรรมนั้น ๆ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา ชีวิตินทรีย มีใน
สมัยนั้น.
[๒๑๕] อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม
ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู
ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความ
เห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญาญินทรีย ปญญาพละ
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ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง.
ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค เพื่อรูธรรมที่ยังไมเคยรู เพื่อเห็นธรรมที่ยังไมเคยเห็น
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมเคยบรรลุ เพื่อทราบธรรมที่ยังไมเคยทราบ เพื่อทําให
แจงธรรมที่ยังไมเคยทําใหแจงนั้น ๆ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชอื่ วา อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๒๑๖] สัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รชู ดั ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม
ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู
ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความ
เห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ
ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง
ความวิจัย สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนือ่ ง
ในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวาสัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น.
[๒๑๗] สัมมาสังกัปปะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความที่จิตแนบอยูใน
อารมณ ความที่จิตแนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตขึ้นสูอารมณ ความ
ดําริชอบ อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนัน้ อันใด นี้ชอื่ วา
สัมมาสังกัปปะ มีในสมัยนั้น.
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[๒๑๘] สัมมาวาจา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเครื่องเวน การไมทาํ การไม
ประกอบ การไมลวงละเมิด การไมลา้ํ เขต การกําจัดตนเหตุวจีทุจริต ๔ วาจา
ชอบ อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา
สัมมาวาจา มีในสมัยนั้น.
[๒๑๙] สัมมากัมมันตะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเครื่องเวน การไมทาํ การไม
ประกอบ การไมลวงละเมิด การไมล้ําเขต การกําจัดตนเหตุกายทุจริต ๓
การงานชอบ อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด
นี้ชื่อวา สัมมากัมมันตะ มีในสมัยนัน้ .
[๒๒๐] สัมมาอาชีวะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเครื่องเวน การไมทาํ การไม
ประกอบ การไมลวงละเมิด การไมล้ําเขต การกําจัดตนเหตุมิจฉาชีพ การ
เลี้ยงชีพชอบอันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรคในสมัยนั้น อันใด
นี้ชื่อวา สัมมาอาชีวะ มีในสมัยนั้น.
[๒๒๑] สัมมาวายามะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความ
ตั้งหนา ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่น
ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ
ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิริยินทรีย วิริยพละ ความพยายามชอบ
วิริยสัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด
นี้ชื่อวา สัมมาวายามะ มีในสมัยนั้น.
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[๒๒๒] สัมมาสติ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก กิรยิ าที่ระลึก ความทรงจํา
ความไมเลื่อนลอย ความไมลืม สติ สตินทรีย สติพละ ความระลึกชอบ
สติสัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด
นี้ชื่อวา สัมมาสติ มีในสมัยนั้น.
[๒๒๓] สัมมาสมาธิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นคงแหงจิต ความ
ไมสายไปแหงจิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ
สมาธินทรีย สมาธิพละ ความตั้งใจชอบ สมาธิสมั โพชฌงค อันเปนองค
แหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา สัมมาสมาธิ
มีในสมัยนั้น.
[๒๒๔] สัทธาพละ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ กิริยาที่ปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง ศรัทธา
สัทธินทรีย กําลังคือศรัทธา ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา สัทธาพละ
มีในสมัยนั้น.
[๒๒๕] วิริยพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การปรารภความเพียงทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความ
ตั้งหนา ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่น
ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ
ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิริยินทรีย กําลังคือความเพียร สัมมาวายามะ
วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด
นี้ชื่อวา วิริยพละ มีในสมัยนั้น.
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[๒๒๖] สติพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิรยิ าที่ระลึก ความทรงจํา
ความไมเลื่อยลอย ความไมลืม สติ สตินทรีย กําลังคือสติ ความระลึกชอบ
สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด
นี้ชื่อวา สติพละ มีในสมัยนั้น.
[๒๒๗] สมาธิพละ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นคงแหงจิต ความ
ไมสายไปแหงจิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ
สมาธินทรีย กําลังคือสมาธิ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองค
แหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สมาธิพละ
มีในสมัยนั้น.
[๒๒๘] ปญญาพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รชู ดั ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม
ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู
ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเปนเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเปนเครื่องนําทาง
ความเห็นแจง ความรูชดั ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย กําลัง
คือปญญา ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา
แสงสวางคือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความ
ไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองค
แหงมรรค นับเนื่องในมรรค มีในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา ปญญาพละ
มีในสมัยนั้น.
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[๒๒๙] หิริพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
กิริยาทีล่ ะอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาละอาย วิริยาที่
ละอายตอการประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้น อันใด นีช้ อื่ วา
หิริพละ มีในสมัยนั้น.
[๒๓๐] โอตตัปปพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
กิริยาทีเ่ กรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาเกรงกลัว กิริยา
ที่ไมประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา โอตตัปปพละ มีในสมัยนั้น.
[๒๓๑] อโลภะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การไมโลภ กิริยาทีไ่ มโลภ ความที่ไมโลภ การไมกําหนัด กิริยา
ที่ไมกําหนัด ความไมกําหนัด ความไมเพงเล็ง กุศลมูลคืออโลภะ ในสมัยนั้น
อันใด นีช้ ื่อวา อโลภะ มีในสมัยนั้น.
[๒๓๒] อโทสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การไมคิดทุษราย กิริยาที่ไมคิดประทุษราย ความไมคิดประทุษราย
ความไมพยาบาท ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ ในสมัยนั้น
อันใด นีช้ ื่อวา อโทสะ มีในสมัยนั้น.
[๒๓๓] อโมหะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รชู ดั ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม
ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู
ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความ
เห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ
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ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง
ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา อโมหะ มีในสมัยนั้น.
[๒๓๔] อนภิชฌา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การไมโลภ กิริยาทีไ่ มโลภ ความไมโลภ ความไมกําหนัด กิริยาที่
ไมกําหนัด ความไมกําหนัด ความไมเพงเล็ง กุศลมูลคืออโลภะ ในสมัยนัน้
อันใด นีช้ ื่อวา อนภิชฌา มีในสมัยนัน้ .
[๒๓๕] อัพยาปาทะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การไมคิดประทุษราย กิริยาที่ไมคิดประทุษราย ความไมคิดประทุษราย ความไมพยาบาท ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ
ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา อัพยาปาทะ มีในสมัยนั้น.
[๒๓๖] สัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม
ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู
ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครควรญ
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความ
เห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ
ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง
ความวิจัยธรรม ความเห็นชอบ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา สัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น.
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[๒๓๗] หิริ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
กิริยาทีล่ ะอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาละอาย กิริยาที่
ละอายตอการประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ชอื่ วา
หิริ มีในสมัยนั้น.
[๒๓๘] โอตตัปปะ มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
กิริยาทีเ่ กรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาเกรงกลัว กิริยา
ที่เกรงกลัวตอการประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา
โอตตัปปะ มีในสมัยนั้น.
[๒๓๙] กายปสสัทธิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การสงบ การสงบระงับ กิริยาที่สงบ กิริยาที่สงบระงับ ความสงบ
ระงับแหงเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ ปสสัทธิสัมโพชฌงค ใน
สมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา กายปสสัทธิ มีในสมัยนั้น.
[๒๔๐] จิตตปสสัทธิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การสงบ การสงบระงับ กิริยาที่สงบ กิริยาที่สงบระงับ ความสงบ
ระงับแหงวิญญาณขันธ ปสสัทธิสัมโพชฌงค ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา
จิตตปสสัทธิ มีในสมัยนัน้ .
[๒๔๑] กายลหุตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความเบา ความรวดเร็ว ความไมเชื่องชา ความไมหนัก แหง
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา กายลหุตา
มีในสมัยนั้น.
[๒๔๒] จิตตลหุตา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
ความเบา ความรวดเร็ว ความไมเชื่องชา ความไมหนัก แหง
วิญญาณขันธ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ชื่อวา จิตตลหุตา มีในสมัยนั้น.
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[๒๔๓] กายมุทุตา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
ความออน ภาวะที่ออน ความไมกักขฬะ ความไมแข็ง แหงเวทนาขันธ
สัญญาขันธ สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา กายมุทุตา มีในสมัยนั้น.
[๒๔๔] จิตตมุทุตา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
ความออน ภาวะที่ออน ความไมแข็ง ความไมกระดาง แหง
วิญญาณขันธ ในสมัยนัน้ อันใด นีช้ ื่อวา จิตตมุทุตา มีในสมัยนั้น.
[๒๔๕] กายกัมมัญญตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
กิริยาทีค่ วรแกการงาน ความควรแกการงาน ภาวะที่ควแกการงาน
แหงเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
กายกัมมัญญตา มีในสมัยนั้น.
[๒๔๖] จิตตกัมมัญญตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
กิริยาทีค่ วรแกการงาน ความควรแกการงาน ภาวะที่ควรแกการงาน
แหงวิญญาณขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา จิตตกัมมัญญตา มีในสมัยนั้น.
[๒๔๗] กายปาคุญญตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
กิริยาทีค่ ลองแคลว ความคลองแคลว ภาวะที่คลองแคลว แหง
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นีช้ อื่ วา กายปาคุญญตา มีในสมัยนั้น.
[๒๔๘] จิตตปาคุญญตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
กิริยาทีค่ ลองแคลว ความคลองแคลว ภาวะที่คลองแคลว แหง
วิญญาณขันธ ในสมัยนัน้ อันใด นี้ชอื่ วา จิตตปาคุญญตา มีในสมัยนั้น.
[๒๔๙] กายุชุกตา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
ความตรง กิริยาที่ตรง ความไมคด ความไมโคง ความไมงอ
แหงเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา กายุชุกตา
มีในสมัยนั้น.
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[๒๕๐] จิตตุชุกตา มีในสมัยนัน้ เปนไฉน ?
ความตรง กิริยาที่ตรง ความไมคด ความไมโคง ความไมงอ
แหงวิญญาณขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา จิตตุชุกตา มีในสมัยนั้น.
[๒๕๑] สติ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิรยิ าที่ระลึก ความทรงจํา
ความไมเลื่อนลอย ความไมหลงลืม สติ สตินทรีย สติพละ ความระลึกชอบ
สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด
นี้ชื่อวา สติ มีในสมัยนั้น.
[๒๕๒] สัมปชัญญะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม
ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู
ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความ
เห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ
ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความ
วิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนือ่ ง
ในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา สัมปชัญญะ มีในสมัยนัน้ .
[๒๕๓] สมถะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นคงแหงจิต ความ
ไมสายไปแหงจิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 591

สมาธินทรีย สมาธิพละ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงคอันเปนองคแหง
มรรค นับเนือ่ งในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา สมถะ มีในสมัยนั้น.
[๒๕๔] วิปสสนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม
ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู
ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความ
เห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ
ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง
ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา วิปสสนา มีในสมัยนั้น.
[๒๕๕] ปคคาหะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
การปรารภความเพียร ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่น
ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ
ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิริยินทรีย วิรยิ พละ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด
นี้ชื่อวา ปคคาหะ มีในสมัยนั้น.
[๒๕๖] อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นคงแหงจิต ความ
ไมสายไปแหงจิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ
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สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นีช้ ื่อวา อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น.
[๒๕๗] หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
[๒๕๘] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๙ ฌานมี
องค ๕ มรรคมีองค ๘ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑
จิต ๑ เวทนาขันธ ๑ สัญญาขันธ ๑ สังขารขันธ ๑ วิญญาณขันธ ๑ มนายตนะ ๑
มนินทรีย ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑ ธรรมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๒๕๙] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปติ เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ
ปญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา
อัพยาปาทะ สัมมาทิฏฐิ หิริโอตตัปปะ กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ กายลหุตา
จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติ สัมปชัญญะ สมถะ
วิปสสนา ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด
เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น นีช้ ื่อวา สังขารขันธ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
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มหานัย ๒๐
สุทธิกปฏิปทา
[๒๖๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพานเพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากการ สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๒๖๑] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพานเพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
[๒๖๒] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพานเพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ฯลฯ อยูใ น
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
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[๒๖๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพานเพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
[๒๖๔] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพานเพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน บรรลุทตุ ิยฌาน ฯลฯ
บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุ
ปญจมฌานเปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา
ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
สุทธิกปฏิปทา จบ
สุญญตะ
[๒๖๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพานเพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิดสุญญตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
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ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพานเพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุ
ตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจุตตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญ
 จมฌาน ชนิดสุญญตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัย
นั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
สุญญตะ จบ
สุญญตมูลกปฏิปทา
[๒๖๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพานเพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทา
ทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพานเพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทา
ขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
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ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพานเพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทา
ทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพานเพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทา
ขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพานเพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุ
ตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปน
ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา
ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ
ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
สุญญตมูลกปฏิปทา จบ
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อัปปณิหิตะ
[๒๖๗] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพานเพื่อละทิฎฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ ฯลฯ อยูในสมัย
ใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพานเพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุ
ตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญ
 จมฌาน
ชนิดอัปปณิหิตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
อัปปณิหิตะ จบ
อัปปณิหิตมูลกปฏิปทา
[๒๖๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพานเพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทา
ทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
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สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพานเพื่อละทิฎฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพาน เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทา
ทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพาน เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพาน เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน บรรลุทตุ ิยฌาน ฯลฯ
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บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุ
ปญจมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ฯลฯ ชนิด
อัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปน
สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา
ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
อัปปณิหิตมูลกปฏิปทา จบ
[๒๖๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญสติปฏฐานเปน
โลกุตระ ฯลฯ เจริญสัมมัปปธานเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญอิทธิบาทเปน
โลกุตระ ฯลฯ เจริญอินทรียเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญพละเปนโลกุตระ ฯลฯ
เจริญโพชฌงคเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญสัจจะเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญสมถะ
เปนโลกุตระ ฯลฯ เปนเจริญธรรมเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญขันธเปนโลกุตระ ฯลฯ
เจริญอายตนะเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญธาตุเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญอาหาร
เปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญผัสสะเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญเวทนาเปนโลกุตระ ฯลฯ
เจริญสัญญาเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญเจตนาเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญจิตเปน
โลกุตระอันเปนเครื่องออกไปจากโลก นําไปสูนิพพาน เพื่อละทิฏฐิ เพื่อ
บรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
มหานัย ๒๐ จบ
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อธิบดี
[๒๗๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพาน เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี
ฯลฯ เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา
ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพาน เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ
บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุ
ปญจมฌาน เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ
เปนวิมังสาธิบดี เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ
ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญสติปฏฐานเปน
โลกุตระ ฯลฯ เจริญสัมมัปปธานเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญอิทธิบาทเปน
โลกุตระ ฯลฯ เจริญอินทรียเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญพละเปนโลกุตระ ฯลฯ
เจริญโพชฌงคเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญสัจจะเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญสมถะ
เปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญธรรมเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญขันธเปนโลกุตระ ฯลฯ
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เจริญอายตนะเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญธาตุเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญอาหาร
เปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญผัสสะเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญเวทนาเปนโลกุตระ
ฯลฯ เจริญสัญญาเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญเจตนาเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญจิต
เปนโลกุตระ ฯลฯ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก นําไปสูนิพพาน เพื่อละทิฏฐิ
เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี เปน
ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ฯลฯ อยูใ นสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
อธิบดี จบ
มรรคจิตดวงที่ ๑ จบ
อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ
อธิบายโลกุตรกุศล
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงกุศลที่ยังสมบัติในสามภพใหเกิดขึ้น
อยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อแสดงโลกุตรกุศลเพื่อกาวลวงภพทั้งหมดจึงเริ่มพระบาลี
มีอาทิวา กตเม ธมฺมา กุสลา (ธรรมเปนกุศล เปนไฉน) อีก.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา กตเม ธมฺมา เปนตนตอไป.
บทวา โลกุตฺตร ถามวา ธรรมทีช่ ื่อวา โลกุตระ เพราะอรรถ
วากระไร ? ตอบวา ที่ชื่อวา โลกุตระ เพราะอรรถวา ยอมขามโลก ชื่อวา
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โลกุตระ เพราะอรรถวา ขามพนโลกไป ชื่อวา โลกุตระ เพราะอรรถวา
กาวลวง ครอบงําโลกทั้งสามตั้งอยู.
บทวา ฌาน ภาเวติ (เจริญฌานโลกุตระ) ไดแก. พระโยคาวจรยัง
อัปปนาฌานอันประกอบดวยขณะจิตดวงหนึ่งใหเกิด คือใหเจริญ. อธิบายวา
โลกุตรฌาน ชื่อวา นิยยานิกะ เพราะอรรถวา ออกไปจากโลก ออกไป
จากวัฏฏะ อีกนัยหนึ่ง ทีช่ ื่อวา นิยยานิกะ เพราะอรรถวา เปนเครื่องออก
ไปจากโลกและจากวัฏฏะนั้น จริงอยู บุคคลผูพ รั่งพรอมดวยโลกุตรฌานนั้น
เมื่อกําหนดรูทุกข ชื่อวา ยอมออกไป เมื่อละสมุทัยชื่อวายอมออกไป เมื่อ
กระทําใหแจงซึ่งนิโรธชื่อวายอมออกไป เมื่อเจริญมรรคก็ชื่อวายอมออกไป
เพราะฉะนั้น โลกุตรฌานนั้น จึงชื่อวา นิยยานิกะ.
ก็กุศลอันเปนไปในภูมิสามยอมกอจุตแิ ละปฏิสนธิทําใหเจริญในวัฏฏะ
เพราะฉะนั้น กุศลนั้นจึงชื่อวา อาจยคามี ฉันใด โลกุตรกุศลนี้เปน
เชนนั้นหามิได ก็โลกุตรกุศลนี้ รื้ออยูทําลายอยูซึ่งจุติและปฏิสนธิ อันกุศล
ในภูมิสามสรางไว โดยกระทําใหขาดแคลนซึ่งปจจัยไป เปรียบเหมือนเมื่อ
บุรุษคนหนึ่งสรางกําแพงสูง ๑๘ ศอก แตอีกคนหนึ่งเอาคอนใหญรื้ออยู ทํา
ใหกระจัดกระจายอยูซึ่งที่อันบุรุษนั้นกอแลว ๆ พึงไป ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น
โลกุตรฌานนั้น จึงชื่อวา อปจยคามี (นําไปสูพระนิพพาน).
ในบทวา ทิฏิคตาน ปหานาย (เพื่อละทิฏฐิ) นี้ ทิฏฐิทั้งหลาย
นั่นเอง ชื่อวา ทิฏฐิคตะ เหมือนคําเปนตนวา คูถคต (คูถ) มุตฺตคต
(มูตร). อีกอยางหนึ่ง ที่ชื่อวา ทิฏฐิคตะ แมเพราะอรรถวา ไปแลวใน
ทิฏฐิทั้งหลายเพราะหยั่งลงในภายในแหงทิฏฐิ ๖๒. อีกอยางหนึ่ง ธรรมชาติที่
ชื่อวา ทิฏฐิคตะ แมเพราะอรรถวา มีทิฏฐิเปนไป อธิบายวา สภาวะที่มี
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การไปเชนเดียวกับทิฏฐิ คือ สภาที่เปนไปทั่วเชนกับทิฏฐิ. ถามวา ก็สภาวะ
ที่เปนไปทั่วเชนกับทิฏฐินั้น เปนอยางไร ? ตอบวา ไดแกสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพตปรามาส และอกุศลมีราคะ โทสะ โมหะ พรอมสัมปยุตตธรรมของ
ทิฏฐินั้นซึ่งยังสัตวใหไปสูอบาย เพราะสภาวธรรมเหลานั้น ทานเรียกวา
สภาวะที่มีการไปเชนกับทิฏฐิ เพราะมีสภาพเปนไปจนถึงมรรคที่หนึ่งเกิด
เพราะฉะนั้น ทิฏฐิทั้งหลายดวย สภาวะที่มีการไปของทิฏฐิทั้งหลายดวย จึง
ชื่อวา ทิฏฐิคตะ. บทวา ปหานาย (เพื่อละ) ไดแก เพื่อละทิฏฐิคตะ
เหลานั้นดวยอํานาจสมุจเฉทประหาณ.
บทวา ปมาย (เบือ้ งตน) ไดแก ชื่อวาเบื้องตนดวยอํานาจแหงการ
นับบาง ดวยอํานาจแหงการเกิดขึ้นครั้งแรกบาง. บทวา ภูมิยา (ภูมิ) ความวา
มหาปฐพีนี้ ทานเรียกวา ภูมิ กอน ดุจในประโยคมีอาทิวา อนนฺตรหิตาย
ภูมิยา (บนพื้นอันปราศจากเครื่องปูลาด). จิตุปบาท (ความเกิดขึ้นแหงจิต)
ก็เรียกวา ภูมิ ดุจในประโยคมีอาทิวา สุขภูมิย กามาวจเร (ในกามาวจร
เปนภูมิแหงความสุข ). แตในที่นี้ทรงประสงคเอาสามัญผล ดวยวา
สัมปยุตตธรรมเหลานั้น ตอเกิดในสามัญผลนี้ เพราะฉะนั้น สามัญผลนี้
จึงชื่อวา ภูมิ เพราะความเปนที่อาศัยของสัมปยุตตธรรมเหลานั้น. อีกอยางหนึ่ง
เมื่อความเปนโลกุตระแมมีอยู สามัญผลยอมเกิดขึ้นปรากฏไดเอง มิใชไม
ปรากฏเหมือนนิพพาน เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา ภูมิ.
ถามวา เพราะเหตุไร จึงตรัสคําวา ภูมิ นี้ ตอบวา เพื่อแสดงการ
บรรลุภูมิเบื้องตน ในขอนี้ พึงทราบเนื้อความอยางนี้วา เพื่อบรรลุ คือเพื่อ
ประโยชนการไดเฉพาะสามัญผลที่หนึ่ง กลาวคือ โสดาปตติผล. บทวา
วิวิจฺจ (สงัด ) คือสงัดแลว เวนแลวดวยอํานาจสมุจเฉทวิเวก.
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บัดนี้ เพราะความเปนผูใครจะแสดงถึงโลกิยฌานเวนปฏิปทายอมไม
สําเร็จโดยแท ครั้นความไมสําเร็จแมมีอยูในโลกุตรกุศลนี้ จึงทรงละสุทธิกนัย
เสียแลวกระทําโลกุตรฌานใหหนักพรอมกับปฏิปทานั่นแหละ จึงตรัสคํา
เปนตนวา ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ดังนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในคําเปนตนวา ทุกขาปฏิปทา นั้นตอไป.
โยคาจรบุคคลใด เมื่อขมกิเลสทั้งหลายตั้งแตเริ่มตน ลําบากอยูดวย
การขวนขวายพรอมกับสังขารอันยากเข็ญ จึงขมไวได ปฏิปทาของทานนั้น
เปนทุกขาปฏิปทา สวนโยคาวจรบุคคลใดมีกิเลสขมไวแลว เมื่ออบรม
วิปสสนาอยูโดยกาลนานจึงถึงความปรากฏแหงมรรค การตรัสรูของทานนั้น
เปนทันธาภิญญา. ดวยประการตามที่กลาวแลว วาระอยางใดอยางหนึ่ง
ชื่อวา ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ดังนี้เปนตน ทานอธิบายไวแลว.
ถามวา ก็วาระไหน ทานพระอรรถกถาจารยชอบใจ.
ตอบวา ในวาระใด กิเลสทั้งหลายที่โยคาวจรขมไวครั้งเดียวแลวก็ฟุง
ขึ้นอีก ขมแลวครั้งที่สองก็ยอมฟุงขึ้นอีก แตเมื่อขมครั้งที่สามจึงทําการขมไว
ไดเหมือนอยางนั้นทีเดียว แลวจึงใหถงึ การถอนขึ้นดวยมรรค ก็วาระนี้ ทาน
พระอรรถกถาจารยชอบใจ ทานตั้งชื่อวาระนี้วา ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา.
ก็ดวยคําเพียงเทานี้ วาระนี้ก็ยังไมชัดเจน เพราะฉะนั้น ในอธิการนี้
พึงทราบการอธิบายตั้งแตตนอยางนี้วา ก็โยคาวจรบุคคลใดกําหนดมหาภูตรูป ๔
แลวจึงกําหนดอุปาทารูป กําหนดอรูปได แตเมื่อกําหนดรูปและอรูปก็ลําบากอยู
ดวยความทุกข ดวยความลําบาก ยอมสามารถเพื่อกําหนดได ปฏิปทาของ
ทานจึงชื่อวา ทุกขาปฏิปทา สวนโยคาวจรบุคคลใดมีรูปและอรูปกําหนด
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ไดแลว ในการเจริญวิปสสนา เพราะความชักชาแหงความปรากฏของมรรค
อภิญญาของโยคาวจรบุคคลนั้น จึงชื่อวา ทันธาภิญญา.
แมโยคาวจรบุคคลใดกําหนดรูป และอรูปไดแลว เมื่อกําหนดแยก
นามรูป ลําบากอยูดวยความทุกข ดวยความลําบาก จึงกําหนดแยกได และเมื่อ
กําหนดแยกนามรูปไดแลว เจริญวิปส สนาอยูโดยกาลนาน จึงสามารถใหมรรค
เกิดขึ้นได ปฏิปทาของทานแมนั้น จึงเปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา.
อีกรูปหนึ่ง กําหนดนามรูปไดแลว กําหนดแมปจจัยทั้งหลาย แทง
ตลอดลักษณะทั้งหลาย ลําบากอยูดวยความทุกข ความยาก จึงกําหนดได ครั้น
กําหนดปจจัยแทงตลอดลักษณะไดแลว เจริญวิปสสนาอยูโดยกาลนาน จึงยัง
มรรคใหเกิดขึ้น แมดวยอาการอยางนี้ก็ชื่อวา ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา.
รูปอีกกําหนดแมปจจัยทั้งหลายแลว แทงตลอดลักษณะทั้งหลาย
ลําบากอยูดวยความทุกข ความยาก จึงแทงตลอดได และทานที่มีลักษณะอัน
แทงตลอดแลว เจริญวิปสสนาอยูโดยกาลนาน จึงยังมรรคใหเกิด แมดวย
อาการอยางนี้ ก็ชื่อวา ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา.
รูปอื่นอีกแทงตลอดลักษณะทั้งหลายนําวิปสสนาญาณอันคมกลาและ
ผองใสมา เมื่อครอบงํานิกันติแหงวิปสสนาที่เกิดขึ้น ลําบากอยูดวยความทุกข
ความยาก จึงครอบงําได ครั้นครอบงํานิกันติไดแลว เจริญวิปสสนาอยูโดย
กาลนาน จึงยังมรรคใหเกิด แมดวยอาการอยางนี้ก็ชื่อวา ทุกขาปฏิปทา
ทันธาภิญญา. วาระนี้ พระอรรถกถาจารยพอใจ และตั้งชือ่ วาระนี้ไวแลว.
พึงทราบปฏิปทา ๓ ขางหนา (ที่เหลือ) โดยอุบายนี้.
ในบรรดาบททั้งหลายมีคําเปนตนวา ผสฺโส โหติ (ผัสสะยอมมี) มี
อธิกบท ๔ คือ อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑
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สัมมาอาชีวะ ๑ และบทมีคําเปนตนวา มคฺคงฺค ในนิทเทสมีวิตักกะเปนตน
ในนิทเทสวาร เปนอธิกบท. คําที่เหลือทั้งหมดเชนเดียวกับที่กลาว แลวนั่นแหละ
แตในอธิการนี้ มีความแปลกกันดวยสามารถความตางกันแหงภูมิ เพราะเปน.
โลกุตระ.
บรรดาอธิกบททั้ง ๔ เหลานั้น บทวา อนัญญตัญญัสสามีตินฺทฺริย
ไดแก อินทรียอันเกิดขึ้นโดยสวนเบื้องตนนี้ ของโยคีผูปฏิบัติดวยมนสิการวา
เราจักรูทั่วซึ่งอมตบท คือ สัจจธรรม ๔ นั่นแหละ ที่ยังไมเคยรูแลวใน
สังสารวัฏซึ่งมีเบื้องตนและที่สุดที่บุคคลรูไมไดแลว. สวนคํามีลักษณะเปนตน
ของอนัญญตัญญัสสามีตินทรียนั้น พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวในปญญินทรียใน
หนหลังนั่นแหละ.
วาจาดี หรือวาจาที่บัณฑิตสรรเสริญ ชื่อวา สัมมาวาจา คําวา
สัมมาวาจานี้ เปนชื่อของการงดเวนมิจฉาวาจา เพราะเปนวาจาถอนขึ้นซึ่ง
วจีทุจริต. สัมมาวาจานั้นมีการกําหนดเปนลักษณะ มีการงดเวนเปนกิจ มีการ
ละมิจฉาวาจาเปนปจจุปฏฐาน.
การงานที่ดีหรือที่บัณฑิตสรรเสริญ ชื่อวา สัมมากัมมันตะ คําวา
สัมมากัมมันตะนี้เปนชื่อของการงดเวนปาณาติบาตเปนตน เพราะเปนการงาน
ที่ถอนขึ้นซึ่งมิจฉากัมมันตะ สัมมากัมมันตะนั้นมีการตั้งขึ้นดีเปนลักษณะ มีการ
งดเวนเปนกิจ มีการละมิจฉากัมมันตะเปนปจจุปฏฐาน.
อาชีวะดีหรือที่บัณฑิตสรรเสริญ ชื่อวา สัมมาอาชีวะ คําวา
สัมมาอาชีวะนี้เปนชื่อของการงดเวนมิจฉาอาชีวะ สัมมาอาชีวะนั้นมีความผองแผวเปนลักษณะ มีการเปนไปแหงอาชีวะชอบธรรมเปนกิจ มีการละมิจฉา
อาชีวะเปนปจจุปฏฐาน.
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อีกอยางหนึ่ง พึงทราบขอธรรมมีลักษณะเปนตน ในสัมมาวาจาเปนตน
เหลานั้น ดวยสามารถแหงคําที่กลาวแลวในวิรติ ๓ ในหนหลัง. พึงทราบมรรค
๕ ที่กลาวไวในหนหลังดวยสามารถแหงธรรม (วีรตี) ๓ เหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้ ในที่นี้พึงทราบมรรค และในเยวาปนกธรรมทั้งหลาย ไมมีสัมมาวาจา
เปนตนเหลานั้น กรุณาและมุทิตาก็ไมมีเหมือนกัน ดวยวา ธรรมทั้ง ๓
(มีสัมมาวาจาเปนตน) เหลานี้ เพราะความที่กลาวไวในบาลีนี้ จึงไมถือเอาใน
เยวาปนกธรรมทั้งหลาย สวนกรุณาและมุทิตามีสัตวเปนอารมณ ก็ธรรม
(กรุณา มุทิตา) เหลานี้เปนอดีต อารมณที่เย็นสงบ ทานไมถอื เอาในโลกุตระนี้
เนื้อความที่ตางกันในอุทเทสวารเพียงเทานี้.
ก็พึงทราบวินิจฉัยในคํานี้วา มคฺคงฺค (เปนองคแหงมรรค) มคฺคปริยาปนฺน (นับเนื่องในมรรค) ในนิทเทสวารกอน.
ธรรมที่ชื่อวา มัคคังคะ เพราะอรรถวา เปนองคแหงมรรค อธิบายวา
เปนสวนแหงมรรค เหมือนอยางวา สิ่งที่นับเนื่องในปา ชื่อวา อรัญญปริยาปนนะ ฉันใดธรรมทีน่ ับเนื่องในมรรค ชื่อวา มัคคปริยาปนนะ ฉันนั้น
อธิบายวา อาศัยมรรค.
ในขอวา ปติสัมโพชฌงค นี้ สัมโพชฌงคคือปตินั่นแหละ ชื่อวา
ปติสัมโพชฌงค. อีกอยางหนึ่ง ในคําวาปติสัมโพชฌงคเหลานั้น ธรรมที่
ชื่อวา โพชฌงค เพราะอรรถวา เปนองคแหงธรรมสามัคคีเครื่องตรัสรู
หรือของบุคคลผูตรัสรู คํานี้มีอธิบายวา ธรรมสามัคคีนี้ ตรัสเรียกวา
โพธิ เพราะทํานายวา พระอริยสาวกยอมตรัสรูด วยธรรมสามัคคีกลาวคือ
สติ ธรรมวิจยะ วิริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา อันเกิดขึ้นใน
ขณะแหงโลกุตรมรรค ซึ่งเปนปฏิปกษตออุปทวะมิใชนอยมีความหดหู ถีนะ
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อุทธัจจะ ปติฏฐานคือกิเลสเปนเครื่องยึดไว อายูหนะ คือ กิเลสเปนเครื่อง
ประกอบไว กามสุขัลลิกานุโยค อัตตกิลมถานุโยค และอภินิเวสะ คือ ยึดมั่น
ในสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิเปนตน. คําวา ยอมตรัสรู คือ ยอมลุกขึ้น
จากความหลับ คือความสืบตอแหงกิเลส หรือยอมตรัสรูอริยสัจ ๔ หรือกระทํา
ใหแจงซึ่งพระนิพพานนั่นแหละ องคแหงโพธิกลาวคือธรรมสามัคคีนั้น มีอยู
เหตุนั้น ธรรมนั้นจึงชื่อวา โพชฌงค เหมือนองคฌานและองคแหงมรรค
เปนตน. พระอริยสาวกแมนี้ ก็เรียกวา โพธิ เพราะทําอธิบายวา ยอม
ตรัสรู ดวยธรรมสามัคคีมีประการตามที่กลาวแลวนั้น. แมองคแหงโพธิ คือ
พระอริยสาวกผูตรัสรูนั้น ทานก็เรียกวา โพชฌงค เหมือนองคแหงเสนา
และองคแหงรถเปนตน ดวยเหตุนั้น พระอรรถกถาจารยทั้งหลายจึงกลาววา
ชื่อวา โพชฌงค เพราะเปนองคแหงบุคคลผูตรัสรู.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบอรรถแหงโพชฌงคแมโดยนัยปฏิสัมภิทามรรค
นี้วา คําวา โพชฌงค ถามวา ธรรมที่ชื่อวา โพชฌงค เพราะอรรถวา
กระไร ? ตอบวา ที่ชื่อวา โพชฌงค เพราะอรรถวา ยอมเปนไปพรอม
เพื่อการตรัสรู. ชื่อวา โพชฌงค เพราะอรรถวา ยอมตรัสรู. ชื่อวา โพชฌงค
เพราะอรรถวา ยอมตรัสรูตาม. ชือ่ วา โพชฌงค เพราะอรรถวา ยอม
ตรัสรูเฉพาะ ชื่อวา สัมโพชฌงค เพราะอรรถวา ยอมตรัสรูพรอม ดังนี้.
โพชฌงคอันบัณฑิตสรรเสริญแลวดวย เปนโพชฌงคอันดีดวย ชื่อวา สัมโพชฌงค. ดวยประการฉะนี้ สัมโพชฌงคคือปตินั่นแหละ ชื่อวา ปติสัมโพชฌงค ดังนี้. แมในนิทเทสแหงเอกัคคตาแหงจิตเปนตน บัณฑิตพึงทราบ
โดยนัยนี้แล.
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บทวา เตส ธมฺมาน (ธรรมเหลานั้น) ไดแก ธรรมคือสัจจะ ๔
ยอมถึงการแทงตลอดในสมัยนั้น ชือ่ วา ธรรมเหลานั้น. บทวา อฺตาน
(ที่ยังไมเคยรู) ความวา ธรรมเหลานั้นอันโยคาวจรชื่อวา รูแ ลวดวยปฐมมรรคแมก็จริง ทานก็กลาวอุปมาไววา บุคคลมาสูวิหารที่ไมเคยตามปรกติ
แมยืนอยูในทามกลางวิหารก็ยอมพูดวา ขาพเจามาสูที่ไมเคยมา เพราะอาศัย
ความเปนผูไมมาตามปกติฉันใด และเหมือนบุคคลประดับดอกไมที่ไมเคย
ประดับตามปกติ นุงผาที่ยังไมเคยนุง (ผาใหม) บริโภคอาหารที่ไมเคยบริโภค
เพราะอาศัยความเปนผูไมเคยบริโภคตามปกติ จึงพูดวา ขาพเจาบริโภคอาหาร
ที่ยังไมเคยบริโภค ฉันใด แมในขอนี้ ก็ฉันนั้น เพราะธรรมเหลานี้ อันบุคคลนี้
ไมรูตามปกติ ฉะนั้น จึงกลาววา ที่ยังไมเคยรู ดังนี้.
แมในคําวา ที่ยังไมเคยเห็น เปนตน ก็นยั นี้แหละ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อทิฏาน (ทีย่ ังไมเคยเห็น) ไดแก
ไมเคยเห็นดวยปญญาจักษุในกาลกอนแตกาลนี้. บทวา อปฺปตฺตาน (ที่ยัง
ไมเคยบรรลุ) คือที่ยังไมเคยบรรลุดวยสามารถแหงความรู. บทวา อวิทิตาน
(ที่ยังไมเคยทราบ) คือที่ยังไมปรากฏดวยญาณ. บทวา อสจฺฉิกตาน (ที่ยัง
ไมเคยทําใหแจง คือที่ยังไมเคยทําใหประจักษ. บทวา สจฺฉกิ ิริยาย (เพื่อ
ทําใหแจง) คือทําใหประจักษ. พึงประกอบเนื้อความแมกับบทที่เหลือกับบท
นี้อยางนี้วา เพื่อรูธรรมทีย่ ังไมเคยรู เพื่อเห็นธรรมที่ยังไมเคยเห็น เพื่อบรรลุ
ธรรมที่ยังไมเคยบรรลุ เพื่อทราบธรรมที่ยังไมเคยทราบ ดังนี้.
ในบททั้งหลายมีอาทิวา จตูหิ วจีทุจฺจริเตหิ (วจีทุจริต ๔) บทวา
วจี พึงทราบวาเปนเครื่องหมายใหรูทางวาจา (วจีวิญญัติ). ธรรมที่ชื่อวา
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ทุจริต เพราะอรรถวา ความประพฤติอันโทษสามอยางใดอยางหนึ่งประทุษราย
แลว. ทุจริตที่เปนไปทางวาจา ชื่อวา วจีทุจริต อีกอยางหนึ่ง ทุจริตที่สําเร็จ
ดวยคําพูดเรียกวาวจีทุจริต. เจตนาที่ชื่อวา อารตี เพราะยอมงดหางไกลจาก
วจีทุจริตเหลานั้น. ชื่อวา วิรติ เพราะยอมเวนหางไกลจากวจีทุจริตเหลานั้น
ชื่อวา ปฏิวิรติ (การเลิกละ) เพราะเปนผูถอยจากวจีทุจริตนั้น ๆ และงดเวน
จากวจีทุจริตเหลานั้น. อีกอยางหนึ่ง บททั้งสามนี้ทานเพิ่มคําอุปสรรค บท
ทั้งสามนี้เปนชื่อของการงดเวนทั้งหมด. ที่ชื่อวา เวรมณี เพราะอรรถวา
การย่ํายี คือทําใหพินาศ. แมคําวา เวรมณี นี้ก็เปนชื่อของการงดเวนนั่นแหละ
ก็บุคคลเมื่อกลาวมุสาวาทเปนตน. ชื่อวา ยอมทําดวยเจตนาใด วิรติใน
โลกุตรมรรคนี้ เกิดขึ้นแลวยอมไมไหเพื่อกระทํากิริยานั้น ยอมตัดขาดทาง
แหงการทํา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อกิริยา (การไมทํา). อนึ่ง การไมให
เพื่อการกระทํานั้น ยอมตัดขาดทางเปนเครื่องกระทํา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา
อกรณะ (การไมประกอบ). อนึ่ง บุคคลเมื่อกลาววจีทุจริต ๔ อยางดวย
เจตนาใด ชือ่ วา ยอมลวงละเมิด วิรติในโลกุตรมรรคนี้เกิดขึ้นแลว ยอม
ไมใหเพื่อลวงละเมิดเหมือนอยางนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา อนัชฌาปตติ
(การไมลวงละเมิด).
ในบทนี้วา เวลาอนติกฺกโม (การไมล้ําเขต ) อธิบายวา กาล
ตรัสเรียกวา เวลา เหมือนในประโยคมีอาทิวา ตาย เวลาย (ในกาลนั้น)
ดังนี้กอน. ราสิ (กอง) ตรัสเรียกวา เวลา ในคํานี้วา อุรุเวลาย วิหรติ
ประทับอยูที่ตําบลอุรุเวลา (กองทราย) สีมา (เขตแดน) ตรัสวาเวลาในคํา
นี้วา ิติธมฺโม เวล นาติวตฺตติ (ผูมีธรรมดํารงอยูยอมไมประพฤติล้ําเขต)
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แมในอธิการนี้ทรงประสงคเอาเวลาคือเขตเทานั้น จริงอยู วจีสุจริต ๔ ทรง
ประสงคเอาเวลา (คือเขต) เพราะอรรถวา ไมควรกาวลวง ดวยประการฉะนี้
บุคคลเมื่อกาวลวงวจีทุจริต ๔ ดวยเจตนาใด ชื่อวา ยอมกาวล้ําเขต วิรติ
ในโลกุตรมรรคนี้ เกิดขึ้นแลวยอมไมใหเพื่อกาวลวงเขตนั้น เพราะเหตุนั้น
จึงตรัสวา การไมลวงล้ําเขต ดังนี้. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา เวลา เพราะอรรถวา
ยอมใหยอยยับไป อธิบายวา ทําใหพินาศ ใหกระจัดกระจายไป. ถามวา
ทําอะไรใหยอยยับไป. ตอบวา ทําวจีทุจริต ๔ ดวยประการฉะนี้ จึงชื่อวา
เวลา เพราะทําใหยอยยับไป. ทีช่ ื่อวา อนติกกมะ (การไมกาวล้ํา) เพราะ
อรรถวา ไมกาวลวงประโยชนสุขของบุคคลใหเปนไป. พึงทราบอรรถแมดว ย
อํานาจบททั้ง ๒ ในคําวา เวลาอนติกกฺ โม นี้ ดวยประการฉะนี้.
ธรรมที่ชื่อวา เสตุฆาต เพราะอรรถวา ยอมฆาซึ่งเหตุ (เสตุ) คือ
ฆาทางแหงวจีทุจริต ๔ อธิบายวา ฆาปจจัย. ปจจัยตรัสเรียกวา เสตุ ในทีน่ ี้.
ในคําวา เสตุฆาต นั้น มีความหมายถอยคําดังตอไปนี้. ปจจัยแหงวจีทุจริต ๔
มีราคะเปนตน ยอมเชื่อม คือ ยอมผูกพันบุคคลไวในวัฏฏะ เพราะเหตุนั้น
ปจจัยนั้น จึงชื่อวา เสตุ. การฆาซึ่งปจจัยที่ชื่อวาเสตุนั้น ชื่อวา เสตุฆาต
คําวา เสตุฆาต นี้เปนชือ่ ของวิรติ เพราะถอนขึ้นซึ่งปจจัยแหงวจีทุจริต.
แตวริ ตินี้ คือ สัมมาวาจา ยอมไดในจิตตาง ๆ ในสวนเบื้องตน เพราะยอม
งดเวนมุสาวาทดวยจิตดวงหนึ่ง ยอมงดเวนจากเปสุญญวาทเปนตนดวยจิตดวง
อื่น แตในขณะแหงโลกุตรมรรคยอมไดในจิตดวงเดียวเทานั้น เพราะวิรติ
คือสัมมาวาจาดวงเดียวเกิดขึ้นทําการตัดทางของเจตนาในวจีทุจริต ๔ ยังองค
มรรคใหบริบูรณ.
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บทวา กายทุจฺจริเตหิ ไดแก ทุจริตที่เปนไปทางกาย หรือทุจริต
มีปาณาติบาตเปนตนอันใหสําเร็จดวยกาย. คําที่เหลือพึงทราบโดยนัยกอนนั่นแล.
วิรติแมนี้ กลาวคือสัมมากัมมันตะยอมไดในจิตตาง ๆ ในกาลเบื้องตน เพราะ
ปาณาติบาตยอมงดเวนดวยจิตดวงหนึ่ง ในอทินนาทานและมิจฉาจารก็ไดในจิต
ดวงอื่น แตในขณะแหงโลกุตรมรรคยอมไดจิตดวงเดียวเทานั้น ดวยวา วิรติ
ดวงเดียวเกิดทําการตัดทางแหงเจตนาในกายทุจริต ๓ อยาง ยังองคมรรคให
บริบูรณ.
พึงทราบวินิจฉัยในบทเปนตนวา อกิริยา (การไมทํา) ในนิทเทส
แหงสัมมาอาชีวะ ตอไป.
บัณฑิตพึงประกอบเนื้อความโดยนัยนี้วา บุคคลเลี้ยงชีพอยูชื่อวายอม
กระทํากิริยามิจฉาชีพดวยเจตนาใด โลกุตรเจตนานี้เกิดขึ้นแลวยอมไมใหเพื่อ
ทํากิริยานั้น เพราะเหตุนั้น เจตนานั้นจึงชื่อวา อกิริยา (การไมทํา). อนึ่ง
ชื่อวา อาชีวะ นี้ เปนเฉพาะสวนหนึ่งมิไดมี เมื่อสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะ
โยคาวจรถือเอาแลว สัมมาอาชีวะก็เปนอันถือเอาแลวเหมือนกัน เพราะความ
ที่สัมมาอาชีวะนั้นเปนไปในฝกฝายแหงวาจาและกายนั้น แตอาชีวะนั้นพระองค
ทรงนําออกจากวาจาและกายนั้น แสดงไวดวยอํานาจแหงการเสพอาศัยอยู
เปนนิตย เมื่อเปนเชนนั้น สัมมาอาชีวะก็ไมมีหนาที่ของตน มรรค ๘ ก็ยอม
ไมบริบูรณ เพราะฉะนั้น สัมมาอาชีวะพึงมีหนาที่ของตน องคมรรค ๘ ก็
พึงบริบูรณ เพราะฉะนั้น ในอธิการนี้ พึงทราบนัยดังตอไปนี้.
ขึ้นชื่อวา อาชีวะ แมเมื่อแตกก็ยอมแตกในกายทวารและวจีทวาร
นั่นแหละ ชื่อวาการแตกแหงอาชีวะในมโนทวารหามีไม แมเมื่อบริบูรณ
ก็ยอมบริบูรณในสองทวารนั้นนั่นเอง ชื่อวาความบริบูรณแหงอาชีวะมิไดมี
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ทางมโนทวาร เพราะฉะนั้น สัมมาอาชีวะก็พึงทํากิจของตน องคแหงมรรค ๘
ก็พึงบริบูรณ นี้เปนนัยในอาชีวะนั้น ก็การกาวลวงในกายทวารมีอาชีวะเปน
เหตุบาง ไมมีอาชีวะเปนเหตุบาง ในวจีทวารก็เหมือนกัน.
บรรดาทวารทั้งสองนั้น พระราชาและมหาอํามาตยของพระราชา
เปนผูขวนขวายในการเลน เมื่อจะแสดงความเปนผูกลาหาญ ยอมทําการลาเนื้อ
บาง ปลนคนเดินทางบาง ลวงเกินภรรยาของผูอื่นบาง ใด ๆ นีช้ ื่อวา
กายกรรมเปนอกุศล. แมเจตนางดเวนจากอกุศลกายกรรมแลว ก็ชื่อวา
สัมมากัมมันตะ อนึ่ง พระราชาและมหาอํามาตยของพระราชายอมกลาว
วจีทุจริต ๔ มิใชมีอาชีวะเปนเหตุ นีช้ ื่อวา วจีกรรมอันเปนอกุศล แม
งดเวนจากวจีกรรมอันเปนอกุศลนั้น ก็ชื่อวา สัมมาวาจา.
แตวา นายพรานและชาวประมงเปนตน เพราะอาชีพเปนเหตุ ยอม
ฆาสัตว ยอมถือเอาสิ่งของที่เขาไมให ยอมประพฤติมิจฉาจารใด นี้ชอื่ วา
มิจฉาอาชีวะ การงดเวนจากมิจฉาอาชีวะนั้น ชื่อวา สัมมาอาชีวะ พวกชน
ที่รับคาจางแมใดยอมกลาวมุสา ยอมยังเปสุญญวาท ผรุสวาท สัมผัปปลาปะ
ใหเปนไป กรรมแมนี้ ก็ชื่อวา มิจฉาอาชีวะ แมการงดเวนจากมิจฉาอาชีวะนั้น ก็ชื่อวา สัมมาอาชีวะ.
ก็พระมหาสิวเถระกลาวไววา การกาวลวงกายทวารและวจีทวาร มี
อาชีวะเปนเหตุ หรือไมมีอาชีวะเปนเหตุก็ตาม ยอมนับวาเปนกายกรรมและ
วจีกรรมฝายอกุศลโดยแท แมการงดเวนจากกายกรรมและวจีกรรมฝายอกุศล
จึงเรียกวา สัมมากัมมันตะ สัมมาวาจาได ก็ถามีคนถามวา อาชีวะไปไหน
เสียเลา ? ก็จะพูดวา บุคคลอาศัยกุหนวัตถุ (เรื่องโกหก) ๓ อยาง ยังปจจัย
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๔ ใหเกิดขึ้นแลวบริโภคปจจัยนั้น ก็อันนี้เปนมิจฉาอาชีวะถึงที่สุด การงดเวน
จากมิจฉาอาชีวะนั้น ชือ่ วา สัมมาอาชีวะ.
สัมมาอาชีวะแมนี้ ในสวนเบื้องตนยอมไดในจิตตาง ๆ เพราะการ
งดเวนจากการกาวลวงทางกายทวารก็จิตอยางหนึ่ง จากวจีทวารก็ไดจิต
อยางหนึ่ง แตในขณะแหงโลกุตรมรรคยอมไดจิตดวงเดียวเทานั้น เพราะวิรติ
ดวงเดียวเกิดขึ้นกระทําการตัดทางของเจตนา ความเปนผูทุศีล คือมิจฉาอาชีวะ
อัน เกิดขึ้นดวยสามารถแหงกรรมบถ ๗ คือ กายกรรมและวจีกรรมในกายทวาร
และวจีทวารยังองคมรรคใหบริบูรณ เพราะฉะนั้น ความนี้จึงแปลกกันใน
นิทเทสวาร.
แตในอินทรียทั้งหลายทรงเพิ่มอนัญญตัญญัสสามีตินทรีย และในองค
แหงมรรคทรงเพิ่มสัมมาวาจาเปนตนนั้น ตรัสวา อินทรีย ๙* มรรคมีองค ๘
ดังนี้ ในสังคหวารดวยสามารถแหงอนัญญตัญญัสสามีตินทรีย และสัมมาวาจา
เปนตนเหลานั้น. สุญญตวาระเปนไปตามปรกตินั่นแหละ ก็ความเบื้องตนนี้
แปลกกันในสุทธิกปฏิปทา.
สุทธิปฏิปทา จบ
กถาวาดวยสุญญตาเปนตน
เบื้องหนาแตนี้ไป เปนประเภทแหงเทศนา คือ
สุทธิกสุญญตา ๑
สุญญตปฏิปทา ๑
สุทธิกอัปปณิหิตะ ๑
อัปปณิหิตปฏิปทา ๑
* ขออันอรรถกถาฉบับไทยเปน สงฺคหวาเรน วิริยินทฺรยิ านิ อฏงฺคิโก มคฺโค ฉบับพมาเปน
สงฺคหวาเร นวินฺทฺริยานิ อฏงฺคิโก มคฺโค
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บรรดาประเภทแหงเทศนา ๔ เหลานั้น คําวา สุญญตา นี้เปนชื่อ
ของโลกุตรมรรค จริงอยู โลกุตรมรรคนั้น ยอมไดชื่อเพราะเหตุ ๓ อยาง คือ
เพราะการบรรลุ ๑ เพราะคุณของตน ๑ เพราะอารมณ ๑.
ถามวา ขอนี้ เปนอยางไร ?
ตอบวา ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ อาศัยอยูโดยความเปนอนัตตา
ยอมเห็นสังขารโดยความเปนอนัตตา แตธรรมดาวา การออกจากสังขตธรรม
ดวยมรรค (มรรควุฏฐานะ) ยอมไมมีโดยเพียงเห็นโดยความเปนอนัตตาเทานั้น
การเห็นโดยความเปนของไมเที่ยงบาง โดยความเปนทุกขบาง จึงสมควร
เพราะฉะนั้น เธอจึงยกขึ้นสูอนุปสสนา ๓ อยาง คือ อนิจจัง ทุกขัง และ
อนัตตา แลวพิจารณาอยูทองเที่ยวไป ก็วิปสสนาอันเปนวุฏฐานคามินีของภิกษุ
นั้น ยอมเห็นสังขารทั้งหลายแมอันเปนไปในภูมิ ๓ โดยความเปนของสูญ
(วางเปลา) ทีเดียว วิปสสนานี้ชื่อวา สุญญตา วิปสสนานั้นดํารงอยูในฐานะ
ที่ควรบรรลุ จึงใหชื่อมรรคของตนวา สุญญตะ มรรคยอมไดชอื่ วา สุญญตะ
เพราะการบรรลุดวยประการฉะนี้. แตเพราะมรรคนั้นสูญจากราคะเปนตน
ฉะนั้น จึงไดชื่อวา สุญญตะ ดวยคุณของตน. แมพระนิพพาน ทานก็เรียก
ชื่อวา สุญญตะ เพราะเปนสภาวะสูญจากราคะเปนตน. มรรคยอมไดชื่อ
สุญญตะ โดยอารมณเพราะความที่มรรคนั้นทําพระนิพพานใหเปนอารมณ
เกิดขึ้น.
บรรดาเหตุทั้ง ๓ เหลานั้น โลกุตรมรรคยอมไดชื่อโดยคุณของตนบาง
โดยอารมณบาง โดยปริยายอันมีในพระสุตตันตะ เพราะปริยายนี้เปนปริยายเทศนา สวนอภิธรรมกถาเปนนิปปริยายเทศนา เพราะฉะนั้น ในอภิธรรมกถานี้
โลกุตรมรรค ยอมไมไดชื่อโดยคุณของตน หรือโดยอารมณ ยอมไดโดยการ
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บรรลุเทานั้น เพราะวา การบรรลุนั้นเปนธุระ (กิจ) การบรรลุนนั้ มี ๒ อยาง
คือ การบรรลุดวยวิปสสนา การบรรลุดวยมรรค ในการบรรลุทั้ง ๒ นั้น
การบรรลุดวยวิปสสนาเปนธุระในฐานแหงมรรคถึงแลว การบรรลุดวยมรรค
เปนธุระในฐานแหงผลมาแลว ในอภิธรรมนี้ เพราะความที่มรรคมาแลว การ
บรรลุดวยวิปสสนาเทานั้น จึงเปนธุระเกิดขึ้น.
พึงทราบวินิจฉัยแมในคํานี้วา อัปปณิหิตะ ตอไป.
คําวา อปฺปณิหิต นี้เปนชื่อของมรรค มรรคยอมไดชื่อแมนี้ดวย
เหตุ ๓ เหมือนกัน. ไดอยางไร ? คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ อาศัยอยู
โดยความเปนทุกขแตตนเทียว ยอมเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเปนทุกข
เทานั้น ก็เพราะธรรมดามัคควุฏฐาน (การออกจากสังขตธรรมดวยมรรค)
ยอมไมมีเพียงการเห็นทุกขเทานั้น การเห็นโดยความไมเที่ยงบาง โดยอนัตตา
บาง จึงสมควรฉะนั้น เธอจึงยกขึ้นสูอนุปสสนา ๓ อยาง คือ ความไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา พิจารณาอยู ยอมเที่ยวไป ก็วิปสสนาอันเปนวุฏฐานคามินีของภิกษุนั้นยังปณิธิ (ความปรารถนา) ในสังขารทั้งหลายในภูมิ ๓ ให
เหือดแหง ใหสิ้นไปจึงปลอยวาง วิปสสนานี้ ชื่อวา อัปปณิหิตะ วิปสสนานั้น
ดํารงอยูในฐานควรบรรลุ จึงใหชื่อมรรคของตนวา อัปปณิหติ ะ มรรค
ยอมไดชื่อวา อัปปณิหิตะ เพราะการบรรลุอยางนี้ ก็การดํารงไวซึ่งราคะ
โทสะแสะโมหะในมรรคนั้นมิไดมี ฉะนั้น มรรคนั้นจึงไดชื่อดวยคุณของตน
นั่นแหละวา อัปปณิหิตะ ดังนี้. แมพระนิพพาน ก็ตรัสเรียกวา อัปปณิหิตะ
เพราะความไมมีที่ตั้งอยูแหงราคะเปนตนเหลานั้น. มรรคยอมไดชื่อวา อัปปณิหิตะ เพราะทําพระนิพพานนั้นใหเปนอารมณเกิดขึ้น. บรรดาเหตุทั้ง ๓
เหลานั้น มรรคยอมไดชอื่ โดยคุณของตนบาง โคยอารมณบาง โดยปริยาย
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แหงพระสุตตันตะ เพราะเทศนานี้เปนปริยายเทศนา แตอภิธรรมกถาเปน
นิปปริยายเทศนา ฉะนั้น ในอภิธรรมกถานี้ โลกุตรมรรคจึงไมไดชื่อโดยคุณ
ของตนบาง โดยอารมณบาง ยอมไดชื่อโดยการบรรลุเทานั้น. ก็การบรรลุ
เทานั้นเปนธุระ การบรรลุนั้น มี ๒ อยาง คือ การบรรลุดวยวิปสสนา การบรรลุ
ดวยมรรค ในการบรรลุ ๒ อยางนั้น การบรรลุดว ยวิปสสนาเปนธุระในฐาน
แหงมรรคมาแลว การบรรลุดวยมรรคเปนธุระในฐานแหงผลมาแลว ในอภิธรรมกถานี้ เพราะความที่มรรคมาแลว การบรรลุดวยวิปสสนาเทานั้นจึงเปน
ธุระเกิดขึ้น.
ถามวา ก็มรรคมีชื่อ ๓ อยาง คือ สุญญตะ อนิมิตตะ อัปปณิหิตะ
มิใชหรือ ? เหมือนอยางที่ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วิโมกขเหลานี้มี ๓ อยาง
คือ สุญญตวิโมกข อนิมติ ตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข ในบรรดามรรคที่มี
ชื่อ ๓ เหลานั้น ในอภิธรรมนี้ ถือเอามรรค ๒ เพราะเหตุไร จึงไมถือเอา
อนิมิตตวิโมกขเลา ?
ตอบวา เพราะไมมีการบรรลุ.
จริงอยู อนิมิตตวิปสสนาดํารงอยูในฐานที่ควรบรรลุเองไมอาจใหชื่อ
มรรคของตน. ก็พระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสอนิมิตตวิปสสนาแกพระราหุลเถระ
ผูเปนโอรสของพระองควา
อนิมิตฺตฺจ ภาเวหิ มานานุสยมุชฺชห
ตโต มานาภิสมยา อุปสนฺโต จริสฺสสิ
เธอจงเจริญอนิมิตตวิปสสนา (พิจารณาโดยความเปนของไมเที่ยง) จงละมานานุสยั เสีย แตนั้น เธอจักเปนผูเขาไปสงบ
เที่ยวไปเพราะละมานะเสียได ดังนี้.

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 618

จริงอยู วิปสสนายอมถอนขึ้นซึ่งนิมิตวาเที่ยง ซึ่งนิมิตวายั่งยืน ซึ่งนิมิต
วาอัตตา ซึ่งนิมิตวาเปนสุข ฉะนั้น จึงตรัสวา อนิมิต (ไมมีนิมิต ) วิปสสนา
แมนั้นยอมถอนขึ้น ซึ่งนิมิตนั้นแมก็จริง ถึงอยางนั้นวิปสสนานั้นจึงมีชื่อวา
นิมิตนั่นเอง เพราะยอมเที่ยวไปในนิมิตธรรมทั้งหลายเอง เพราะฉะนั้น ตน
เองดํารงอยูในฐานที่พึงบรรลุ จึงไมอาจเพื่อใหชื่อมรรคของตน.
อีกนัยหนึ่ง ธรรมดาพระอภิธรรมเปนปรมัตถเทศนา และอนิมิตของ
มรรคเปนการบกพรองแหงเหตุโดยปรมัตถทีเดียว. มีการบกพรองอยางไร ?
คือ อนิมิตตวิโมกขตรัสไวดวยอํานาจแหงอนิจจานุปสสนา สัทธินทรียมีประมาณ
ยิ่งดวยวิโมกขนั้น สัทธินทรียนั้นไมเปนแมองคหนึ่งในอริยมรรค เพราะมิใช
องคมรรค จึงไมอาจใหชื่อมรรคของตนโดยปรมัตถได สวนวิโมกข ๒ นอกนี้
สุญญตวิโมกข ตรัสไวดวยอํานาจแหงอนัตตานุปสสนา อัปปณิหิติวิโมกข
ตรัสไวดวยอํานาจแหงทุกขานุปสสนา. บรรดาวิโมกขเหลานั้น ปญญินทรีย
มีกําลังยิ่งดวยสุญญตวิโมกข สมาธินทรียมีกําลังยิ่งดวยอัปปณิหิตวิโมกข
ปญญินทรียแ ละสมาธินทรียเหลานั้น เพราะความเปนองคแหงอริยมรรค จึง
สามารถใหชอื่ มรรคของตนโดยปรมัตถได.
จริงอยู ในเวลาที่ฉันทะและจิตตะเปนอธิบดีในการจําแนกธรรมแหง
มัคคาธิปติ แมในมัคคารัมมณติกะ พระองคมิไดตรัสความเปนมัคคาธิปติไว
เพราะความที่ธรรม คือ ฉันทะและจิตตะเหลานั้นมิใชเปนองคมรรค พึงทราบ
ถอยคําที่ถึงพรอมแลวอยางนั้นเถิด เนื้อความนี้เปนวินิจฉัยเฉพาะ ของอาจารย
รูปหนึ่งนอกจากอรรถกถาในเรื่องนี้. อนิมิตตวิปสสนาแมโดยประการทั้งปวง
อยางนี้ ตั้งอยูในฐานะที่พึงบรรลุไดเอง จึงไมสามารถใหชื่อมรรคของตนได
เพราะฉะนั้น พระองคมิไดทรงถือเอามรรคที่เปนอนิมิตตะ.
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แตอาจารยบางพวกกลาววา มรรคที่เกิดดวยอนิมิตตะ แมไมไดชื่อ
โดยการบรรลุ แตก็ไดชอื่ โดยคุณของตน และโดยอารมณ โดยปริยายแหง
พระสูตร ครั้นอาจารยพวกนั้นกลาวแลวก็ถูกสกวาทีอาจารยคัดคานวา เมื่อ
มรรคอันเกิดขึ้นดวยอนิมิตตะไดชื่อโดยคุณของตนและโดยอารมณ แมมรรคที่
เกิดแตสุญญตะและอัปปณิหิตะก็พึงไดชื่อนี้ตามคุณของตนและโดยอารมณ แต
ก็ไมได เพราะเหตุไร ? เพราะวา ธรรมดามรรคนี้ยอมไดชื่อดวยเหตุ ๒ อยาง
คือโดยหนาที่ของตนและโดยเปนปจจนิก คือวา โดยสภาวะและโดยการปฏิเสธ.
ในเหตุทั้ง ๒ นั้น มรรคที่เกิดขึ้นดวยสุญญตะและอัปปณิหิตยอมไดชื่อโดยกิจ
ของตนบาง โดยเปนปจจนิกบาง จริงอยู มรรคที่เกิดดวยสุญญตะและอัปปณิหิตะ ยอมไดชื่อโดยกิจของตนอยางนี้คือ ชื่อวา วาง เพราะวางจากราคะ
เปนตน และเพราะไมมีที่ตั้งโดยไมมีที่ตั้งแหงราคะเปนตน และยอมไดชื่อโดย
เปนปจจนิกอยางนี้ คือ มรรคที่เกิดขึ้นเปนสุญญตะเปนปฏิปกษตอการยึดถือ
อัตตา มรรคที่เกิดเปนอัปปณิหิตะเปนปฏิปกษตอธรรมเปนที่ตั้ง สวนมรรค
ที่เกิดขึ้นดวยอนิมิตตะ ยอมไดชื่อโดยกิจของตนเทานั้น เพราะไมมีนิมิตแหง
ราคะเปนตน และนิมิตวาเที่ยงเปนตน มิใชไดชอื่ โดยความเปนขาศึก ดวยวา
มรรคอนิมิตตะนั้นเปนปฏิปกษตออนิจจานุปสสนา ซึ่งมีสังขารนิมิตเปนอารมณ
หามิได ก็อนิจจานุปสสนาตั้งอยูในความเปนอนุโลมแกมรรคนั้น เพราะฉะนั้น
มรรคที่เกิดดวยอนิมิตตะนั้น จึงไมมีโดยปริยายแหงพระอภิธรรมแมโดยประการ
ทั้งปวง ฉะนี้แล.
แตวา โดยปริยายแหงพระสูตร มรรคที่เกิดขึ้นดวยอนิมิตนั้น พระองคนํามาแสดงไวอยางนี้ ก็ในวาระใด มีการออกจากกิเลสดวยมรรค ลักษณะ
ทั้ง ๓ ยอมมาสูคลองดุจอาวัชชนะเดียวกัน ก็ขนึ้ ชื่อวา การมาสูคลองแหง
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ลักษณะทั้ง ๓ พรอมกันมิไดมี แตเพื่อแสดงความแจมแจงแหงกรรมฐาน
พระองคจึงตรัสไวอยางนี้ ก็ความยึดถือในที่ใดทีห่ นึ่งตั้งแตตนจงยกไว แตวา
วิปสสนาอันเปนวุฏฐานคามินีพิจารณาธรรมใด ๆ แลวยอมออกจากกิเลสตั้งอยู
ในฐานที่ควรบรรลุดวยสามารถแหงธรรมนั้นๆ นัน่ แหละยอมใหชื่อมรรคของตน
ขอนี้ เปนอยางไร ?
ก็พระโยคาวจรอาศัยธรรมใดธรรมหนึ่ง ในบรรดาลักษณะมีความ
ไมเที่ยงเปนตน ก็สมควรเห็นลักษณะทั้ง ๒ นอกนี้อีกทีเดียว ธรรมดาการ
ออกจากกิเลสดวยมรรคโดยเพียงการเห็นลักษณะเดียวนั้นยอมไมมี เพราะฉะนั้น
ภิกษุตั้งมั่นแลวโดยความไมเที่ยง ยอมออกไปแมจาก (กิเลส ) โดยความเปนของ
ไมเที่ยง แมโดยความเปนทุกขอยางเดียวหามิได ยอมออกไปจาก (กิเลส)
โดยความเปนอนัตตาดวยนั่นแหละ แมในความตั้งมั่นอยูโดยความเปนทุกข
ก็นัยนี้แหละ. ดวยประการฉะนี้ การยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนอารมณตั้งแต
ตนจงยกไว ก็วิปสสนาที่เปนวุฏฐานคามินีพิจารณาธรรมใด ๆ ยอมออกไป
ดํารงอยูในฐานที่ควรบรรลุดวยสามารถแหงธรรมนั้น ๆ แลวใหชื่อมรรคของ
ตน. ในบรรดาลักษณะเหลานั้น เมื่อพระโยคาวจรออกจากอนิจจลักษณะ
มรรคก็เปนอนิมิตตะ เมื่อออกจากทุกขลักษณะ มรรคก็เปนอัปปณิหิตะ เมื่อ
ออกจากอนัตตลักษณะ มรรคก็เปนสุญญตะ ดังนี้ ทรงนํานิมิตตมรรคมา
แสดงโดยปริยายแหงพระสูตรดวยประการฉะนี้.
ถามวา ก็วิปสสนาที่เปนวุฏฐานคามินี มีอะไรเปนอารมณ ?
ตอบวา มีลักษณะเปนอารมณ.
ขึ้นชื่อวา ลักษณะ มีคติเปนบัญญัติ เปนธรรม ที่ไมควรกลาวถึง แต
วาภิกษุใดกําหนดลักษณะ ๓ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ขันธ ๕ ของภิกษุ
นั้นยอมเปนดุจซากศพผูกที่คอ ญาณมีสังขารเปนอารมณนั่นแหละยอมออกไป
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จากสังขาร. เหมือนอยางภิกษุรูปหนึ่ง ตองการจะซื้อบาตรเห็นบาตรที่พอคา
บาตรนํามาแลวก็มีความยินดีราเริง คิดวา เราจักถือเอาบาตร ดังนี้ เมื่อทดลองดู
จึงเห็นรูทะลุ ๓ แหง ภิกษุนั้นหมดความอาลัยในรูทะลุทั้งหลายก็หาไม ทีแ่ ท
หมดความอาลัยในบาตร ฉันใด ภิกษุกําหนดลักษณะทั้ง ๓ แลวจึงเปนผูหมด
ความอาลัยในสังขารทั้งหลาย ฉันนัน้ เหมือนกัน พึงทราบวา วิปสสนานั้นยอม
ออกไปจากสังขารดวยญาณมีสังขารเปนอารมณนั่นแหละดังนี้. แมอุปามาดวย
ผา ก็นัยนี้เหมือนกัน.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงจําแนกฌานโลกุตระ จึงทรงนํานัยแมทั้ง ๒
คือ จตุกนัย และปญจกนัย จากสุทธิกปฏิปทามาดวยประการฉะนี้. ในสุทธิกสุญญตา ในสุญญตปฏิปทา ในสุทธิกอัปปณิหิต ในอัปปณิหิตปฏิปทาก็ทรงนํานัย
ทั้ง ๒ คือ จตุกนัย และปญจกนัย มาแสดงไวเหมือนกัน.
ถามวา เพราะเหตุไร จึงทรงนํามาอยางนี้ ?
ตอบวา เพราะอัชฌาสัยของบุคคล และเพราะความงามแหงเทศนา
พึงทราบแมทั้ง ๒ นัยนั้น โดยนัยที่กลาวแลวในหนหลังแล.
ในคําวา เจริญโลกุตรฌานนี้ อยางนี้ พระองคทรงจําแนกนัยทั้ง ๒
ดวยอํานาจจตุกนัยและปญจกนัยจากสุทธิกปฏิปทา ในที่เหลือก็เหมือนกัน
เพราฉะนั้น จึงจําแนกนัยทั้ง ๑๐ ในสวนทั้ง ๕ สวนทั้งหมด.
ในโลกุตรฌานนั้น พึงทราบขอธรรมปกิณณกะดังนี้
ธรรมภายใน (อชฺฌตฺตฺจ) ธรรม
ภายนอก (พหิทฺธา) ในรูปและอรูปทั้ง ๕
การเปลี่ยนองคมรรค ๗ และ ๘ นิมิต ปฏิปทา
และอธิบดี.
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จริงอยู ในโลกุตรมรรค ภิกษุอาศัยธรรมภายในยอมออกจากธรรม
ภายใน อาศัยธรรมภายในแลวยอมออกจากธรรมภายนอก อาศัยธรรมภายนอก
แลวยอมออกจากธรรมภายนอก อาศัยธรรมภายนอกแลวยอมออกจากธรรม
ภายใน ภิกษุอาศัยรูปแลวยอมออกจากรูป อาศัยรูปแลวยอมออกจากอรูป
อาศัยอรูปแลวออกจากอรูป อาศัยอรูปแลวยอมออกจากรูป ยอมออกจากขันธ ๕
พรอมกัน.
คําวา เปลี่ยนองคมรรค ๗ และ ๘ อธิบายวา ก็มรรคนัน้ นี้มี
องค ๘ บาง มีองค ๗ บาง แมโพชฌงคเปน ๗ ก็มี เปน ๖ ก็มี ถึงฌาน
มีองค ๕ ก็มี มีองค ๔ ก็มี มีองค ๓ ก็มี มีองค ๒ ก็มี พึงทราบการเปลี่ยน
องคมี ๗ และ ๘ เปนตนอยางนี้ดวยประการฉะนี้.
คําวา นิมิต ปฏิปทา และอธิบดี อธิบายวา คําวา นิมิต ไดแก
แดนเปนที่ออก. คําวา ปฏิปทาและอธิบดี ไดแก พึงทราบความหวั่นไหว
และไมหวั่นไหวแหงปฏิปทาและอธิบดีเทานั้น.
ในบรรดาคําเหลานั้น พึงทราบวินิจฉัยในคําเปนตนวา อาศัยธรรม
ภายในแลวออกจากธรรมภายในนั้นกอน. ก็ภิกษุบางรูปในพระศาสนานี้
ยอมอาศัยขันธ ๕ อันเปนภายในจําเดิมแตตน ครั้นอาศัยแลวยอมเห็นขันธ ๕
เหลานั้นโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน โดยมนสิการวา ภิกษุในธรรมวินัย
นี้เบื้องตนยอมออกจากธรรมภายในดังนี้ แตเพราะการออกดวยมรรค ยอมมี
เพียงการเห็นธรรมภายในลวน ๆ เทานั้นหามิได พึงเห็นแมธรรมภายนอก
ทีเดียว ฉะนั้น จึงพิจารณาขันธของคนอื่นบาง สังขารขันธอันไมมีใจครอง
บางวาเปน อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ดังนี้ ภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็น
ธรรมภายในโดยกาลอันควร ยอมพิจารณาเห็นธรรมภายนอกตามกาลอันควร
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ดังนี้ เมื่อเธอพิจารณาอยูอยางนี้. ในกาลที่พิจารณาธรรมภายใน ยอมเชื่อม
ตอกับมรรคดวยวิปสสนา ดวยอาการฉะนี้ ชื่อวา อาศัยธรรมภายในออก
จากธรรมภายใน ก็ถาในเวลาพิจารณาธรรมภายนอกของเธอ ยอมเชื่อม
ตอกับมรรคดวยวิปสสนา ดวยอาการอยางนี้ ชือ่ วา อาศัยธรรมภายใน
ยอมออกจากธรรมภายนอก. แมในการออกเพราะอาศัยธรรมภายนอกแลว
ยอมออกจากธรรมภายนอก และธรรมภายใน ก็นัยนี้เหมือนกัน.
ก็ภิกษุอีกรูปหนึ่ง ยอมอาศัยรูปตั้งแตตน ครั้นอาศัยแลวก็กําหนด
ภูตรูป และอุปาทารูป ยอมเห็นโดยความไมเที่ยงเปนตน แตเพราะการออก
ดวยมรรค ยอมมีเพียงการเห็นรูปลวน ๆ ก็หาไม พึงเห็นแมอรูปโดยแท
ฉะนั้น ภิกษุนั้นทํารูปนั้นใหเปนอารมณ แลวกําหนดเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณซึ่งเกิดขึ้นแลววา นี้เปนอรูปดังนี้ ยอมเห็นโดยความไมเที่ยงเปนตน
ภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นรูปโดยกาลอันควร เห็นอรูปโดยกาลอันควร เมื่อ
เธอพิจารณาอยูอยางนี้ ในการพิจารณารูป ยอมเชื่อมตอกับมรรคดวยวิปสสนา
ดวยอาการอยางนี้ ชื่อวา อาศัยรูปแลวยอมออกจากรูป. ก็ถาในการ
พิจารณาอรูปของเธอ ยอมเชื่อมตอกับมรรคดวยวิปสสนา ดวยอาการอยางนี้
ชื่อวา อาศัยรูปแลวยอมออกจากอรูป. แมในการออกจากอรูป และรูป
เพราะอาศัยอรูป ก็นัยนีเ้ หมือนกัน. ก็ในกาลทีภ่ ิกษุอาศัยธรรมอยางนี้ วา
ธรรมอยางใดอยางหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา ธรรมนั้นทั้งหมดมีความ
ดับเปนธรรมดา ดังนี้ แลวออกไปจาก (สังขตะ) ธรรม อยางนี้นั่นแหละ
ชื่อวา ยอมออกจากขันธ ๕ พรอมกันทีเดียว. นี้เปนวิปสสนาของภิกษุ
ผูมีปญญามาก ผูเห็นแจงดวยปญญาอันคมกลา.
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เหมือนอยางวา บุคคลวางกอนคูถในทามกลางโภชนะแลวนอมถาด
อันเต็มดวยโภชนะมีรสอันเลิศตาง ๆ ไปเพื่อบุรุษผูมีความอดอยาก บุรุษผูอด
อยากนั้นเอามือเขี่ยกับขาวออกเห็นกอนคูถแลวพูดวา นี่อะไร เมื่อเขากลาววา
กอนคูถ ดังนี้ จึงกลาววา ถุย ๆ จงเอาออกไป เปนผูหมดความอาลัยทั้งใน
อาหารทั้งในถาด ฉันใด คําอุปมาที่นํามาเปรียบนี้ พึงทราบฉันนั้น.
จริงอยู กาลที่ภิกษุนี้ถือขันธ ๕ วา เปนเรา ของเราในกาลที่ยังเปน
พาลปุถุชน พึงทราบเหมือนกาลที่บุรุษอดอยากนั้นมีใจยินดีในการเห็นถาดโภชนะ
กาลที่กําหนดลักษณะ ๓ พึงทราบเหมือนบุรุษนั้นเห็นกอนคูถ. กาลทีภ่ ิกษุ
ผูมีปญญามาก ผูมีความเห็นแจงดวยปญญาอันคมกลาเห็นวา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มีความเกิดขึ้นเปนธรรม สิ่งนั้นทั้งหมดลวนมีความดับไปเปนธรรมดา ดังนี้
แลวออกจากขันธ ๕ พรอมกันนั่นแหละ พึงทราบเหมือนกาลที่บุรุษอดอยาก
นั้น หมดความอาลัยทั้งโภชนะทั้งถาด ฉะนั้น.
ในคําวา การเปลี่ยนองคมรรค ๗ และ ๘ นี้ พึงทราบการเปลี่ยน
องคธรรมมีประเภทตามที่กลาวนี้โดยประการที่มีอยู. จริงอยู สังขารุเบกขาญาณ
เทานั้น ยอมกําหนดความตางกันแหงโพชฌงค (องคธรรมเครื่องตรัสรู)
องคมรรค (มัคคังคะ) และองคฌาน (ฌานังคะ) แตพระเถระบางพวก
กลาววา ฌานที่เปนบาทยอมกําหนดความตางกันแหงโพชฌงค องคมรรค
และองคฌาน ดังนี้. พระเถระบางพวกกลาววา ขันธทั้งหลายที่เปนอารมณ
แหงวิปสสนายอมกําหนด ดังนี้. พระเถระบางพวกกลาววา อัธยาศัยของบุคคล
ยอมกําหนด ดังนี้.
ในวาทะทั้งหลายของพระเถระแมเหลานั้นพึงทราบวา วิปสสนาที่เปน
บุรพภาคกลาวคือสังขารุเบกขาญาณ และวิปสสนาที่เปนวุฏฐานคามินีนี้ ยอม
กําหนด ในขอนี้ มีถอยคําตามลําดับ ดังนี้.
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จริงอยู วาโดยการกําหนดแหงวิปสสนา มรรคที่เกิดขึ้นแกพระสุกขวิปสสกก็ดี มรรคที่เกิดขึ้นแกบุคคลผูไดสมาบัติที่ไมทําฌานใหเปนบาทก็ดี
มรรคที่เกิดขึ้นเพราะทําปฐมฌานใหเปนบาทแตพิจารณาปกิณณกสังขารก็ดี ยอม
เปนมรรคประกอบดวยปฐมฌานทั้งนั้น. ในมรรคจิตทั้งหมดยอมมีโพชฌงค ๗
มรรคมีองค ๘ และองคฌาน ๕ ดวยวา วิปสสนาที่เปนบุรพภาคแหงมรรค
แมเหลานั้น เปนสภาพสหรคตดวยโสมนัสบาง สหรคตดวยอุเบกขาบาง แต
ในกาลเปนที่ออกไป (วุฏฐานคามินีวิปสสนา) ถึงความเปนสังขารุเบกขาญาณ
ยอมสหรคตดวยโสมนัสอยางเดียว.
ในปญจกนัย ฌานในมรรคที่เกิดขึ้นเพราะทําทุติยฌาน ตติยฌาน
จตุตถฌานใหเปนบาท มีองค ๔ องค ๓ และองค ๒ โดยลําดับนั่นแหละ
ก็ในมรรคแมทั้งหมด ยอมมีองคมรรค ๗ ในฌานที่ ๔ มีโพชฌงค ๖ นี้
เปนความแตกตางกันโดยกําหนดทําฌานใหเปนบาท และโดยการกําหนดแหง
วิปสสนา. เพราะวิปสสนาที่เปนบุรพภาคแหงมรรคเหลานั้น สหรคตดวย
โสมนัสบาง สหรคตดวยอุเบกขาบาง แตวิปสสนาที่เปนวุฏฐานคามินีเปน
ธรรมสหรคตดวยโสมนัสอยางเดียว.
สวนในมรรคที่พระโยคาวจรทําปญจมฌานใหเปนบาทแลวใหเกิดขึ้น
องคฌานมี ๒ ดวยสามารถแหงอุเบกขาและเอกัคคตาจิต ไดโพชฌงค ๖ มรรค
มีองค ๗ เทานั้น ความแปลกกันแมนี้ ยอมมีดวยสามารถแหงการกําหนดทั้ง ๒
อยางเพราะในนัยนี้ วิปสสนาที่เปนบุรพภาค ยอมสหรคตดวยโสมนัส หรือสหรคตดวยอุเบกขา. สวนวิปสสนาที่เปนวุฏฐานคามินีสหรคตดวยอุเบกขาเทานั้น
แมในมรรคที่พระโยคาวจรทําอรูปฌานใหเปนบาทแลวใหเกิดขึ้น ก็นัยนี้แหละ
สมาบัติที่พระโยคาวจรออกในสวนที่ใกลชิดแหงมรรคที่ทานออกจากฌานที่เปน

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 626

บาทดวยอาการอยางนี้ แลวพิจารณาสังขารอยางใดอยางหนึ่งใหเกิดแลว ยอม
ทําภาวะเชนเดียวแกตน ดุจสีพื้นดินกระทําเหี้ย ใหมีสีเชนเดียวกันฉะนั้น.
แตในวาทะของพระเถระองคที่ ๒ มีอธิบายวา มรรคที่พระโยคาวจร
ออกจากสมาบัติใด ๆ แลวพิจารณาธรรมในสมาบัติใด ๆ เกิดขึน้ มรรคก็เปน
เชนสมาบัตินั้น ๆ นั่นแหละ คือเชนเดียวกับสมาบัติที่ทานพิจารณาแลว ก็ถา
ทานพิจารณาธรรมอันเปนกามาวจรทั้งหลาย มรรคก็เปนอันประกอบปฐมฌาน.
พึงทราบการกําหนดวิปสสนาแมนี้ โดยนัยที่กลาวแลวในวาทะนั้นนั่นแหละ
ในวาทะของพระเถระองคที่ ๓ มีอธิบายวา มรรคที่พระโยคาวจร
กระทําฌานใด ๆ ใหเปนบาท หรือพิจารณาธรรมใด ๆ ในฌาน สมควรแก
อัธยาศัยแกตนวา โอหนอ เราพึงบรรลุมรรคประกอบดวยองค ๗ หรือองค ๘
ดังนี้ใหเกิดขึ้น มรรคก็เปนเชนเดียวกับฌานนั้น ๆ แหละ ก็แตวามรรคนั้น
เวนฌานที่เปนบาท หรือฌานที่พิจารณาแลว ยอมไมสําเร็จ เพียงอัธยาศัย
อยางเดียว. เนื้อความนี้นั้น บัณฑิตพึงแสดงดวยนันทโกวาทสูตร (ใน
มัชฌิมนิกายสฬายตนวรรค).
จริงอยู พระดํารัสนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํานั้น ชนเปนอันมากยอมไมมีความเคลือบแคลง หรือ
สงสัยวา ดวงจันทรพรองหรือเต็มหนอ แตที่แทดวงจันทรก็เต็มแลวทีเดียว
ฉันใด ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีเหลานั้นเปนผูชื่นชมธรรมเทศนาของ
นันทกะและมีความดําริอันบริบูรณแลว ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาภิกษุณีทั้ง ๕๐๐ รูปเหลานั้น รูปที่ทรงคุณต่ํายังเปนถึงพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา แนนอนที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ดังนี้.
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ก็บรรดาภิกษุณีเหลานั้น ภิกษุณีรูปใดมีอุปนิสัยแหงโสดาปตติผล
ภิกษุณีรูปนั้น ก็ไดมีความดําริ (สังกัปปะ) บริบูรณแลวดวยโสดาปตติผล
เทานั้น ฯลฯ รูปใดมีอุปนิสัยแหงพระอรหัต รูปนั้นก็มีความดําริบริบูรณแลว
ดวยพระอรหัตเทานั้น.
มรรคที่พระโยคาวจรการทําฌานใด ๆ ใหเปนบาท หรือพิจารณา
ธรรมในฌานใด ๆ โดยสมควรแกอัธยาศัยของตนเกิดขึ้นแลว ยอมเปนเชน
เดียวกับฌานนั้น เหมือนกันนั่นแหละ ก็มรรคที่เปนเชนเดียวกับฌานนั้น ๆ
เวนฌานที่เปนบาท หรือเวนฌานที่พิจารณาแลว ยอมไมสําเร็จโดยเพียงเปน
อัธยาศัยเทานั้น เพราะฉะนั้น พึงทราบการกําหนดวิปสสนาโดยนัยที่กลาวแลว
ในวาทะนี้แล.
บรรดาวาทะของพระเถระเหลานั้น พระจูฬนาคเถระผูทรงพระไตรปฎกมีวาทะอยางนี้วา ฌานที่เปนบาทเทานั้นยอมกําหนด ดังนี้ ไดถูกอันเตวาสิก
ถามวา ขาแตทานผูเจริญ ในที่ใดมีฌานที่เปนบาทอยูกอน ในทีน่ ั้น ฌานที่เปน
บาทนั้นก็กําหนดได แตในที่ใด (อรูปภพ) ฌานที่เปนบาทไมมี ในที่อรูปภพนั้น
อะไรยอมกําหนด พระเถระตอบวา ดูกอนอาวุโส แมในที่นนั้ ฌานที่เปน
บาทเทานั้นก็ยอมกําหนด ดวยวา ภิกษุใดไดสมาบัติ ๘ ทําปฐมฌานใหเปน
บาทยังโสดาปตติมรรคและผลใหเกิดขึ้นแลว เปนผูมีฌานไมเสื่อม ทํากาละ
เกิดในอรูปภพ ออกจากสมาบัติแหงโสดาปตติผลอันประกอบดวยปฐมฌาน
เริ่มตั้งวิปสสนายังมรรคและผล ๓ ในเบื้องบนใหเกิดขึ้น มรรคและผลเหลานั้น
ของทานก็ประกอบปฐมฌานเทานั้น แมในมรรคผลที่ประกอบกับทุติยฌาน
เปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน ฌานที่เปนหมวด ๓ หมวด ๔ ในอรูปยอมเกิดขึ้น
ก็ฌานหมวด ๓ หมวด ๔ นั้นแลเปนโลกุตระ มิใชโลกิยะ ดูกอนอาวุโส
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แมดวยอาการอยางนี้ก็เหมือนกัน ฌานที่เปนบาทเทานั้นยอมกําหนด. พวก
อันเตวาสิกเรียนวา ทานขอรับ ปญหาทานกลาวดีแลว ดังนี้.
แมพระมหาทันธเถระผูอยูที่โมรวาปวิหารผูมีวาทะอยางนี้วา ขันธ
ทั้งหลายที่เปนอารมณของวิปสสนายอมกําหนด ดวยวาพิจารณาธรรมใด ๆ
แลวออก มรรคยอมเปนเชนกับธรรมนั้น ๆ นั่นแหละ ดังนี้ ถูกพวกอันเตวาสิก
ถามวา ทานขอรับ ในวาทะของทานขอควรตําหนิยอมปรากฏ ดวยวา ภิกษุ
ผูพิจารณารูปแลวออก (จากสังขตอารมณ) ไดแลว มรรคก็พึงเปนอัพยากตะ
เหมือนรูป พระโยคาวจรกําหนดเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยนัยแลวออกไป
ก็พึงเปนมรรคถึงความเปนเนวสัญญานาสัญญายตนะเชนเดียวกันกับเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น ดังนี้ พระเถระตอบวา ดูกอนอาวุโส เปนเชนนั้นหามิได
เพราะโลกุตรมรรค ชื่อวา ไมถึงอัปปนา มิไดมี เพราะฉะนั้น ภิกษุ
พิจารณารูปแลวออกไปได มรรคประกอบดวยองค ๘ ยอมสหรคตดวยโสมนัส
เมื่อพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะแลว แมออกไปได ยอมเปนเชนนั้น
โดยอาการทั้งปวงหามิได สวนมรรคที่สหรคตดวยอุเบกขา ยอมเปนมรรค
มีองค ๗ ดังนี้.
แมพระจูฬาภยเถระผูทรงพระไตรปฎก ซึ่งมีวาทะวา อัชฌาสัยแหง
บุคคลยอมกําหนด ดังนี้ ไดถกู พวกอันเตวาสิกนําวาทะของทานไปถามพระจูฬนาคเถระผูทรงพระไตรปฎก พระจูฬนาคเถระจึงกลาววา ฌานที่เปนบาท
มีอยูแกบุคคลใด อัชฌาสัยแหงบุคคลยอมกําหนดแกบุคคลนั้น ฌานที่เปนบาท
นั้นไมมีแกภิกษุใด อัชฌาสัยอะไรเลาจักกําหนดแกภิกษุนั้น เพราะฉะนั้น
สภาวะนั้น ยอมเปนดุจเวลาที่แสวงหากําไรของบุคคลไรทรัพย ฉะนั้น.
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พวกอันเตวาสิกไดนําเรื่องนั้น มาเรียนแกพระจูฬาภยเถระผูทรง
พระไตรปฎก. พระเถระนั้นกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ถอยคํานี้ทานกลาว
สําหรับบุคคลผูมีฌานเปนบาท เหมือนอยางวา อัชฌาสัยของบุคคลแมผูมีฌาน
เปนบาท ฉันใด แมบุคคลผูมีฌานอันพิจารณาแลว ก็พึงทราบฉันนั้นเหมือนกัน
เพราะมรรคที่พระโยคาวจรออกจากปญจมฌานเกิดขึ้น โดยพิจารณาปฐมฌาน
เปนตน ประกอบดวยปญจมฌาน ก็ยอมประสบตามวาทะของพระเถระ
รูปแรก และมรรคที่ประกอบดวยปฐมฌานเปนตน ก็ยอมประสบตามวาทะ
ของพระเถระรูปที่สอง เพราะเหตุนั้น วาทะแมทั้ง ๒ ยอมผิด แตในฌาน
เหลานั้น ในวาทะของพระเถระที่ ๓ วา พระโยคาวจรยอมปรารถนาฌานใด
มรรคก็ประกอบดวยฌานนั้น ดังนั้น วาทะเหลานั้นของทานจึงไมผิด และภิกษุ
นั้นก็เปนผูมีอัชฌาสัยเปนไปกันดวยประโยชน ดังนี้ พระเถระแมทั้ง ๓ รูป
เปนบัณฑิต เปนผูฉลาด เปนผูสมบูรณดวยคุณธรรมอันเจริญ ดวยเหตุนั้น
อันเตวาสิกเหลานั้น จึงทําวาทะของพระเถระทั้ง ๓ เหลานั้น ใหเปนแบบแผน
ก็ในอภิธรรมนี้ขาพเจาจึงยกอรรถนัน้ แหละขึ้นแสดงวา ก็วิปสสนายอมกําหนด
วาทะทั้ง ๓ นี้ ดังนี้.
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในคํานี้วา นิมิตฺตปฏิปทาปติ (นิมิต ปฏิปทา
และอธิบดี) ตอไป. ถามวา กาลเกิดขึ้นแหงมรรคซึ่งเปลี่ยนองคอยางนี้ โคตรภู
ยอมออกไปจากที่ไหน มรรคยอมออกไปจากที่ไหน ? ตอบวา โคตรภูยอม
ออกจากนิมิตกอน แตไมอาจตัด (กิเลส) ที่เปนไปได เพราะโคตรภูนั้นมีการ
ออกไปอยางเดียว มรรคยอมออกจากนิมิต ยอมตัด (กิเลส) ที่เปนไปได
เพราะมรรคนี้มีการออกไปทั้ง ๒ อยาง. บรรดาการออกไปแหงโคตรภูและ
มรรคนั้น พึงทราบนัยที่เกิดขึ้น ดังตอไปนี้.
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ก็ในวาระ (คือในมรรควิถี) ใด มีการออกไปดวยมรรค ในวาระนั้น
ไมมีอนุโลมดวงเดียว ไมมีอนุโลมดวงที่ ๕ เพราะอนุโลมมีครัง้ เดียวยอมไมได
อาเสวนปจจัย อนุโลมดวงที่ ๕ ยอมหวั่นไหว เพราะใกลตกภวังค เพราะวา
ในคราว (ขณะ) จิตใกลภวังคดวงที่ ๕ นั้นชื่อวา จิตตกไปแลว เพราะฉะนั้น
อนุโลมจึงไมมีดวงเดียว ไมมีในดวงที่ ๕.
ก็บุคคลผูมีปญญามากมีอนุโลม ๒ ดวง ดวงที่ ๓ เปนโคตรภู ดวงที่ ๔
เปนมรรคจิต มีผลจิต ๓ ดวง จากนั้นจิตก็ลงสูภวังค.
สวนบุคคลผูมีปญญาปานกลาง อนุโลมมี ๓ ดวง ดวงที่ ๔ เปน
โคตรภู ดวงที่ ๕ เปนมรรคจิต มีผลจิต ๒ ดวง จากนั้นก็ลงสูภวังค.
สําหรับคนมีปญญานอย (มันทปญญา) อนุโลมมี ๔ ดวง ดวงที่ ๕
เปนโคตรภู ดวงที่ ๖ เปนมรรคจิต ดวงที่ ๗ เปนผลจิต จากนั้นจิตก็ลงสู
ภวังค.
บรรดาพระโยคาวจร ๓ ประเภทนั้น ขาพเจาไมกลาวดวยสามารถแหง
ทาน ผูมีปญญามากและมีปญญานอย แตพึงกลาวดวยสามารถแหงทานผูมีปญญา
ปานกลาง เพราะในวาระคือ (วิถีแหงมรรค) ใด มีการออกไปดวยมรรค
มโนวิญญาณธาตุที่เปนอเหตุกกิริยา เปนธรรมสหรคตดวยอุเบกขา เปนมโนทวาราวัชชนจิตใหภวังคเคลื่อนไปกระทําขันธทั้งหลาย ที่เปนอารมณแหง
วิปสสนาใหเปนอารมณ ถัดจากนั้นไป ชวนะดวงแรก ชื่ออนุโลมญาณ
ก็เกิดขึ้นถือเอาขันธที่มโนทวาราวัชชนจิตนั้นถือเปนอารมณ อนุโลมญาณนั้น
ก็เปนไปในขันธเหลานั้นวา ไมเทีย่ งบาง เปนทุกขบาง เปนอนัตตาบาง
บรรเทาความมืดที่หยาบๆ ซึ่งปกปดสัจจะ กระทําลักษณะทั้ง ๓ ใหแจมแจงยิ่งๆ
ขึ้นก็ดับไป ถัดจากนั้นอนุโลมญาณดวงที่ ๒ ก็เกิดขึ้น ในบรรดาอนุโลมญาณ
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๒ ดวงนั้น ดวงแรกไมมีอาเสวนปจจัย ดวงที่ ๒ มีดวงแรกเปนอาเสวนปจจัย
ดวงที่ ๒ นัน้ มีอาเสวนปจจัยไดแลวจึงเปนญาณ คมกลา ผองใสเปนไปใน
อารมณนั้นนั่นแหละ โดยอาการนั้นเหมือนกัน บรรเทาความมืดปานกลาง
ซึ่งปกปดสัจจะไว การทําลักษณะ ๓ ใหแจมแจงยิ่ง ๆ ขึ้นแลวดับไป ในลําดับ
นั้น อนุโลมญาณดวงที่ ๓ ก็เกิดขึ้นมีอนุโลมญาณดวงที่ ๒ เปนอาเสวนปจจัย
แมอนุโลมญาณดวงที่ ๓ แมนั้นเพราะมีอาเสวนปจจัยไดแลวจึงคมกลาผองใส
เปนไปในอารมณนั้นนั่นแหละ โดยอาการนั้นเหมือนกัน บรรเทาความมืดอัน
ละเอียดที่เหลือซึ่งปกปดสัจจะนั้น กระทําใหหมดไป กระทําลักษณะ ๓ แจมแจง
ยิ่งๆ ขึ้นแลวดับไป เมื่ออนุโลมญาณ ๓ บรรเทาความมืดปกปดสัจจะอยางนี้แลว
ลําดับนั้น โคตรภูญาณก็เกิดขึ้นการทําพระนิพพานใหเปนอารมณ.
ในขอนั้น มีอุปมา ดังนี้
ไดยินวา บุรุษมีจักษุดีคนหนึ่ง คิดวา เราจักประกอบดาวฤกษ (ดูดวง
ชะตา) จึงออกไปในเวลาราตรีแหงนดูดวงจันทร ดวงจันทรไมปรากฏแกเขา
เพราะวลาหก (เมฆ) ทั้งหลายปดบังไว ขณะนั้นลมหนึ่งตั้งขึ้นแลวพัดวลาหก
หนา ๆ (หยาบ) ทั้งหลายใหกระจัดกระจายไป ลมอื่นอีกตั้งขึ้นพัดวลาหก
อยางกลาง ลมอีกอยางหนึ่งก็ตั้งขึ้นพัดวลาหกแมที่ละเอียดใหกระจัดกระจายไป.
ลําดับนั้น บุรุษนั้นจึงเห็นดวงจันทรนั้นบนทองฟาที่ปราศจากวลาหกทั้งหลาย
ไดรูแลวซึ่งการประกอบดาวฤกษ.
ในคําอุปมาเหลานั้น ความมืดคือกิเลสอยางหยาบ อยางกลาง อยาง
ละเอียดอันปกปดซึ่งสัจจะเปรียบเหมือนวลาหก (เมฆ) ๓ กลุม. อนุโลมจิต ๓
ดวงเปรียบเหมือนลม ๓ ชนิด. โคตรภูญาณเปรียบเหมือนบุรุษผูมีตาดี. พระนิพพานเปรียบเหมือนพระจันทร. การบรรเทาความมืดอันปกปดซึ่งสัจจะของ
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อนุโลมจิตแตละดวง เปรียบเหมือนลมแตละชนิดทําลายเมฆ ๓ ชนิดโดยลําดับ.
เมื่อความมืดอันปกปดซึ่งสัจจะปราศจากไปแลว โคตรภูญาณก็ทําพระนิพพาน
อันบริสุทธิ์ใหเปนอารมณเปรียบเหมือนการที่บุรุษนั้นเห็นพระจันทรบริสุทธิ์บน
ทองฟาที่ปราศจากวลาหก ฉะนั้น.
เหมือนอยางวา ลม ๓ ชนิดยอมสามารถเพื่อกําจัดวลาหก อันปกปด
ดวงจันทรนั่นแหละ ฉันใด อนุโลมญาณทั้งหลายก็สามารถเพื่อกําจัดความมืด
อันปกปดสัจจะ ฉันนั้นเหมือนกัน แตไมอาจกระทําพระนิพพานใหเปนอารมณ
บุรุษยอมอาจเพื่อเห็นดวงจันทรนั่นแหละ แตไมอาจกําจัดวลาหกทั้งหลายได
ฉันใด โคตรภูญาณก็ยอมอาจเพื่อทําพระนิพพานนั้นแหละใหเปนอารมณได
แตไมอาจกําจัดความมืดคือกิเลสได ฉันนั้น. อนุโลมญาณมีสงั ขารเปนอารมณ
โคตรภูญาณมีพระนิพพานเปนอารมณ ดวยอาการอยางนี้. ก็ผิวาโคตรภูญาณ
พึงรับอารมณที่อนุโลมญาณรับไวแลว อนุโลมญาณอีกดวงหนึ่งก็พึงผูกพัน
โคตรภูญาณ (คําวาผูกพันคือมีอารมณเดียวกัน) นั้น เพราะฉะนั้น การออก
ดวยมรรคนั่นแหละก็ไมพึงมี แตวา โคตรภูญาณไมรับอารมณของอนุโลมญาณ
กระทําอนุโลมญาณอารมณ ใหเปนไปขางหลัง โคตรภูญาณเองแมมิใชอาวัชชนะแตก็ตั้งอยูในฐานะแหงอาวัชชนะ เปนดุจใหสัญญาแกมรรคนั้นดวยคําวา
ทานจงเกิดขึ้นอยางนี้แลวก็ดับไป. แมมรรคก็มิไดละสัญญาที่โคตรภูนั้นใหแลว
ผูกพันอยูซึ่งญาณนั้น ดวยอํานาจแหงความสืบตอ ดุจกระแสคลื่น (ติดตอ
กันไปไมขาดระยะ) ยอมบังเกิดขึ้นเจาะแทงอยู บดทําลายอยูซึ่งกองโลภะ
กองโทสะ กองโมหะ ซึ้งไมเคยเจาะแทง ไมเคยทําลาย.
ในขอนั้น มีอุปมาดังนี้ ตอไปนี้
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ไดยินวา นายขมังธนูคนหนึ่งใหตั้งโลไวรอยโลในที่ไกลสุดชั่วรอยธนู
เอาผาผูกหนาแลวเหน็บลูกศรไดยืนอยูในที่บนลอยนต บุรุษคนอื่นหมุนลอยนต
เมื่อใดแผนโลตรงหนานายขมังธนู ในกาลนั้นก็จะใหสัญญาดวยทอนไมเล็ก ๆ
ในที่นั้น นายขมังธนูไมละสัญญาทอนไมเล็ก ๆ เลย ปลอยลูกศรออกไปเจาะ
แผนโลตั้งรอยได.
ในขออุปมานั้น โคตรภูญาณเปรียบเหมือนทอนไมเล็ก ๆ. มรรคญาณ
เปรียบเหมือนนายขมังธนู. การที่มรรคญาณไมละสัญญาที่โคตรภูญาณใหแลว
นั่นแหละ ทําพระนิพพานใหเปนอารมณทีเดียวและเจาะบดทําลายกองโลภะ
เปนตน ที่ไมเคยเจาะแลว ไมเคยบดทําลายแลว เปรียบเหมือนการที่นายขมังธนู
ไมละสัญญาทอนไมเล็ก ๆ แลว ยิงเจาะแผนโลตั้งรอยได ฉะนั้น.
แมการเจาะบดทําลายกองโลภะเปนตน น ทานก็กลาววา การถอนขึ้น
ซึ่งกิเลสที่ไดภูมิแลว คือ กิเลสที่เปนเหตุแหงวัฏฏะ ดังนี้เหมือนกัน เพราะกิจ
ของมรรคมีอยางเดียวเทานั้น คือการละอนุสัย. มรรคนั้นเมื่อละอนุสัยทั้งหลาย
ชื่อวา ยอมออกจากนิมิต ชื่อวา ยอมตัดความเปนไป. คําวา นิมติ คือ
นิมิตแหงรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ. คําวา ปวตฺต (ความเปนไป) ตอ
ความเปนไปของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นแหละ ปวัตตะคือความ
เปนไปนั้นมี ๒ อยาง ไดแก อุปาทินนกะและอนุปาทินนกะ ในสองอยางนั้น
อาจารยบางพวกกลาววา ฉายาแหงการออกไปจากอนุปาทินนกะ ยอมปรากฏแก
มรรค ดังนี้ แลวกลาววา ยอมออกจากอนุปาทินนกขันธ ดังนี้.
จริงอยู อกุศลจิต ๕ ดวง คือ ที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง และที่
สัมปยุตดวยวิจิกิจฉา ๑ ดวง ยอมละไดดวยโสดาปตติมรรค. อกุศลจิต ๕ ดวง
เหลานั้นยอมยังรูปใหตั้งขึ้น รูปนั้นเปนอนุปาทินนกะ เปนรูปขันธ จิต ๕ ดวง
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เหลานั้น คือ วิญญาณขันธ อรูปขันธ ๓ คือเวทนาสัญญาและสังขารขันธที่
สัมปยุตดวยวิญญาณขันธนั้น. บรรดามรรคเหลานั้น ถาพระโสดาบันจักไมให
โสดาปตติมรรคเกิดขึ้นไซร อกุศลจิตทั้ง ๕ เหลานี้ก็พึงถึงการกลุมรุมในอารมณ
ทั้ง ๖. ก็โสดาปตติมรรค เมื่อจะหามการเกิดกลุมรุมของอกุศลเหลานั้นจึง
ทําการถอนขึ้นซึ่งเสตุคือเหตุใหไมมีภาวะที่ควรจะเกิดขึ้น จึงชื่อวา ยอมออก
จากอนุปาทินนกขันธ.
สกทาคามิมรรค ยอมละอกุศลจิต ๖ ดวง ที่เปนกามราคะและ
พยาบาทอยางหยาบ คือ จิต ๔ ดวงที่เปนทิฏฐิวิปปยุต และจิต ๒ ดวงที่เปน
โทมนัสสสหคตะ. อนาคามิมรรค ยอมละจิต ๖ ดวงเหลานั้นนั่นแหละที่เปน
กามราคะและพยาบาทอยางละเอียด. อรหัตมรรค ยอมละอกุศลจิต ๕ คือ
อกุศลจิต ๔ ดวงที่เปนทิฏฐิวิปปยุต และจิตที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. บรรดา
อกุศลจิตเหลานั้น ถาพระอริยะเหลานั้นไมพึงเจริญมรรคใหเกิดขึ้นไซร
อกุศลจิตเหลานั้นก็พึงถึงการกลุมรุมในอารมณ ๖ แตมรรคเหลานั้น เมื่อหาม
การเกิดขึ้นกลุมรุมแหงจิตเหลานั้นจึงทําการถอนขึ้นซึ่งเสตุคือเหตุใหมีภาวะที่
ไมควรเกิดขึ้นได จึงชื่อวา ยอมออกจากอนุปาทินนกขันธ.
อาจารยทั้งหลายกลาววา ฉายาแหงการออกไปจากอุปาทินนกขันธ
ดังนี้ แลวกลาววา ยอมออกจากอุปาทินนกขันธ ดังนี้. ก็ถาพระโสดาบัน
จักไมเจริญใหโสดาปตติมรรคเกิดแลว ความเปนไป แหงอุปาทินนกขันธ
ก็พึงเปนไปในสังสารวัฏอันมีเบื้องตนและที่สุดที่บุคคลรูไมไดแลว เวนไว
๗ ภพ. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุแหงความเปนไปของอุปาทินนกขันธนั้น
ยังมีอยู ก็โสดาปตติมรรคเมื่อเกิดขึ้นนั่นแหละยอมถอนขึ้นซึ่งกิเลส ๕ เหลานี้
คือ สัญโญชน ๓ อยาง ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย บัดนี้ ความเปนไป
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แหงอุปาทินนกะ จักเปนในสังสารวัฏที่มีเบื้องตนและที่สุดซึ่งบุคคลรูไมไดแลว
ของพระโสดาบันเวน ๗ ภพแตที่ไหน. โสดาปตติมรรคเมื่อกระทําความเปนไป
แหงอุปาทินนกขันธไมใหเปนไป ชือ่ วา ยอมออกจากอุปาทินนกขันธ
ดวยประการฉะนี้.
ถาพระสกทาคามีจักไมเจริญสกทาคามิมรรคใหเกิดขึ้นไซร ความเปน
ไป ของอุปาทินนกะก็พึงเปนไปในภพทั้ง ๕ เวน ๒ ภพ เพราะเหตุไร
เพราะเหตุแหงความเปนไปของอุปาทินนกขันธนั้นยังมีอยู. ก็สกทาคามิมรรค
นั้นเมื่อเกิดขึ้นนั่นแหละ ยอมถอนขึ้นซึ่งกิเลสทั้ง ๔ คือ กามราคะ
ปฏิฆสัญโญชนอยางหยาบ กามราคานุสัยอยางหยาบ ปฏิฆานุสัยอยางหยาบ.
บัดนี้ ความเปนไปแหงอุปทินนกขันธของพระสกทาคามีจักเปนไปในภพทั้ง ๕
เวน ๒ ภพแตที่ไหน. สกทาคามิมรรคเมื่อทําความเปนไป แหงอุปาทินนกขันธไมใหเปนไป ชื่อวา ยอมออกจากอุปาทินนกขันธ ดวยประการ
ฉะนี้.
ถาพระอนาคามีจักไมเจริญอนาคามิมรรคใหเกิดไซร ความเปนไป
แหงอุปาทินนกะก็พึงเปนไปในภพที่ ๒ เวน ๑ ภพ. เพราะเหตุไร ? เพราะ
เหตุแหงความเปนไปแหงอุปาทินนกขันธยังมีอยู ก็อนาคามิมรรคนั้น เมือ่
เกิดขึ้นนั่นแหละยอมถอนขึ้นซึ่งกิเลส ๔ เหลานี้ คือ กามราคสังโยชนอยาง
ละเอียด ๑ ปฏิฆสังโยชนอยางละเอียด ๑ กามราคานุสัยอยางละเอียด ๑
ปฏิฆานุสัยอยางละเอียด ๑. บัดนี้ ความเปนไปแหงอุปาทินนกขันธของพระอนาคามีจักเปนไปในภพที่ ๒ เวนภพเดียว แตที่ไหน. อนาคามิมรรคเมื่อ
กระทําปวัตตะแหงอุปาทินนกขันธไมใหเปนไป ชื่อวา ยอมออกจาก
อุปาทินนกขันธ ดวยประการฉะนี้.
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ถาพระอรหันตจักไมอบรมอรหัตมรรคใหเกิดไซร ความเปนไปแหง
อุปาทินนกขันธ ก็พึงเปนไปในรูปภพและอรูปภพ เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุ
ทั้งหลายแหงความเปนไปในอุปาทินนกขันธยังมีอยู. ก็อรหัตมรรคนั้นเมื่อ
เกิดขึ้นนั่นแหละ ยอมถอนขึ้นซึ่งกิเลส ๘ เหลานี้ คือ รูปราคะ ๑ อรูปราคะ ๑
มานะ๑ อุทธัจจะ ๑ อวิชชา ๑ มานานุสัย ๑ ภวราคานุสัย ๑ อวิชชานุสัย ๑.
บัดนี้ ปวัตตะแหงอุปาทินนกขันธ ของพระขีณาสพจักเปนไปในภพใหมได
แตที่ไหน. อรหัตมรรคเมื่อกระทําปวัตตะแหงอุปาทินนกขันธไมใหเปนไป
นั่นแหละ ชือ่ วา ยอมออกจากอุปาทินนกขันธ ดวยประการฉะนี้.
ก็บรรดามรรคทั้ง ๔ เหลานั้น โสดาปตติมรรคยอมออกจากอบายภพ
สกทาคามิมรรคยอมออกจากเอกเทศแหงสุคติกามภพ อนาคามิมรรคยอมออก
จากกามภพ อรหัตมรรคยอมออกจากรูปภพและอรูปภพ อาจารยบางพวก
กลาววา อรหัตมรรคยอมออกแมจากภพทั้งปวง ดังนี้ทีเดียว.
ก็เพื่อความแจมแจงเนื้อความนี้ พึงทราบบาลีตอไปนี้. ธรรม คือ
นามและรูปเหลาใด พึงเกิดขึ้นในสังสารวัฏซึ่งมีเบื้องตนและที่สุด อันบุคคล
รูไมไดแลวเวน ๗ ภพ ธรรมเหลานั้นยอมดับ คือ ยอมสงบ ยอมตั้งอยูไมได
ยอมระงับไปในที่นั้น เพราะการดับไปแหงอภิสังขารวิญญาณ ดวยโสดาปตติมรรคญาณ. ธรรมคือนามและรูปเหลาใดนั่นแหละ พึงเกิดขึ้นใน ๕ ภพ
เวน ๒ ภพ ธรรมเหลานั้นยอมดับ คือ ยอมสงบ ยอมถึงการตั้งอยูไมได
ยอมระงับไปในที่นั้น เพราะการดับไปแหงอภิสังขารวิญญาณ ดวยสกทาคามิมรรคญาณ. ธรรม คือ นามและรูปเหลาใดพึงเกิดขึ้นใน ๒ ภพ เวน
ภพหนึ่ง ธรรมเหลานั้นยอมดับ คือ ยอมสงบ ยอมถึงการยังอยูไมได ยอม
ระงับไปในที่นั้น เพราะการดับไปแหงอภิสังขารวิญญาณ ดวยอนาคามิมรรค-
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ญาณ. ธรรม คือ นามและรูปเหลาใดพึงเกิดขึ้นในรูปธาตุบาง อรูปธาตุบาง
ธรรมเหลานั้นยอมดับ คือ ยอมสงบ ยอมถึงการตั้งอยู ไมได ยอมระงับไป
ในที่นั้นแหละ เพราะการดับไปแหงอภิสังขารวิญญาณ ดวยอรหัตมรรคญาณ
เมื่อพระอรหันตกําลังปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ธรรมเหลานี้ คือ
ปญญา สติ นาม และรูป ยอมดับ คือ ยอมสงบ ยอมถึงการยังอยูไมได
ยอมระงับไปในที่นั้น เพราะการดับไปแหงวิญญาณดวงสุดทาย (คือ จุติจิต )
ดังนี้ วินิจฉัยในนิมิต (คือความเปนไปแหงขันธ ๕) เทานี้.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ปฏิปทา และอธิปติ นี้ตอไป.
ถามวา ปฏิปทายอมหวั่นไหว หรือไมหวั่นไหว ?
ตอบวา ยอมหวั่นไหว.
ก็มรรคแมทั้ง ๔ ของพระตถาคต และพระสารีบุตรเถระไดเปน
สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มรรคแรกของพระมหาโมคคัลลานเถระเปน
สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา แตมรรค ๓ เบื้องบนของทานเปนทุกขาปฏิปทา
ขิปปาภิญญา เพราะเหตุไร ? เพราะทานถูกความหลับครอบงํา.
ไดยินวา พระสัมมาสัมพุทธเจาเฝาดูพระเถระดุจเปนเด็กนอยตลอด
๗ วัน. แมพระเถระก็นั่งหลับอยูตลอดวัน ครั้งนั้น พระศาสดาตรัสกะทานวา
ดูกอนโมคคัลลานะ เธอโงกงวงหรือ ดูกอนโมคคัลลานะ เธอโงกงวงหรือหนอ
เปนตน. ปฏิปทาของพระสาวกผูบรรลุมหาอภิญญาแมเห็นปานนี้ยังหวั่นไหว
ปฏิปทาของพระสาวกที่เหลือจักไมหวั่นไดอยางไร.
จริงอยู มรรค ๔ ของภิกษุบางรูปเปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา
บางรูปเปนทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา บางรูปเปนสุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา
๒

๑. ขุ. จูนิทเทส เลม ๓๐. ๘๙/๒๒

๒. อ. สตฺตก เลม ๒๓. ๕๘/๘๗
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บางรูปเปนสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา. มรรคที่ ๑ ของภิกษุบางรูปเปน
ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มรรคที่ ๒ เปนทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา
มรรคที่ ๓ เปนสุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา มรรคที่ ๔ เปนสุขาปฏิปทา
ขิปปาภิญญา.
อนึ่ง อธิบดีก็ยอมหวั่นไหวเหมือนปฏิปทานั่นแหละ จริงอยู มรรค
แมทั้ง ๔ ของภิกษุบางรูปยอมเปนฉันทาธิปไตย ของบางรูปเปนวิริยาธิปไตย
ของบางรูปเปนจิตตาธิปไตย ของบางรูปเปนวิมังสาธิปไตย อนึ่ง มรรคที่ ๑
ของบางรูปเปนฉันทาธิปไตย มรรคที่ ๒ เปนวิริยาธิปไตย มรรคที่ ๓ เปน
จิตตาธิปไตย มรรคที่ ๔ เปนวิมังสาธิปไตย ดังนี้แล.
ปกิณณกกถาจบ
บัดนี้ พระโยคาวจรเมื่อเจริญโลกุตรกุศล ยอมเจริญฌานดวยอรรถวา
เขาไปเพงอยางเดียวเทานั้นก็หาไม ที่แทยอมเจริญแมมรรคดวยอรรถวานําออก
ยอมเจริญแมสติปฏฐานดวยอรรถวาการตั้งมั่น ยอมเจริญแมสัมมัปปธานดวย
อรรถวาการทําความเพียร ยอมเจริญแมอิทธิบาทดวยอรรถวาการสําเร็จ ยอม
เจริญแมอินทรียดวยอรรถวาความเปนใหญ ยอมเจริญแมพละดวยอรรถวาไม
หวั่นไหว ยอมเจริญแมโพชฌงคดวยอรรถวาการตรัสรู ยอมเจริญแมสัจจะดวย
อรรถวาเปนธรรมจริง ยอมเจริญแมสมถะดวยอรรถวาความไมฟุงซาน ยอมเจริญ
ธรรมแมดวยอรรถวาความเปนสุญญตะ ยอมเจริญแมขันธดวยอรรถวาเปนกอง
ยอมเจริญแมอายตนะดวยอรรถวาเปนบอเกิด ยอมเจริญแมธาตุดวยอรรถวา
เปนสภาวสูญและเปนนิสสัตตธรรม ยอมเจริญแมอาหารดวยอรรถวาเปนปจจัย
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ยอมเจริญแมผัสสะดวยอรรถวากระทบ ยอมเจริญแมเวทนาดวยอรรถวาเสวยอารมณ ยอมเสวยแมสัญญาดวยอรรถวาควรจําได ยอมเจริญแมเจตนาดวย
อรรถวาความจงใจ ยอมเจริญแมดวยอรรถวาการรู เพราะฉะนั้น เพื่อ
ทรงแสดงนัย ๑๙ แหงธรรมเหลานั้น จึงตรัสคําเปนตนวา กตเม ธมฺมา
กุสลา ดังนี้อีก.
พระองคทรงแสดงนัย ๒๐ โดยอัชฌาสัยของบุคคลและโดยเทศนาวิลาส
ดวยพระดํารัส วา บุคคลยอมเจริญธรรมแมนี้ ยอมเจริญธรรมแมนี้ ดวย
ประการฉะนี้.
จริงอยู ในเทพบริษัทผูนั่งฟงธรรม เทพเหลาใด เมื่อพระองคตรัสวา
ชื่อวา โลกุตรฌาน เพราะอรรถวาเขาไปเพง ดังนี้ ยอมตรัสรูได พระองค
ก็ตรัสคําวา ฌาน ดังนี้ ดวยสามารถแหงสัปปายะแกเทพเหลานั้น ฯลฯ เทพ
เหลาใด เมื่อพระองคตรัสวา แมจิต เพราะอรรถวาการรู ดังนี้ ยอมตรัสรูได
พระองคก็ตรัสคําวา จิต ดวยสามารถสัปปายะแกชนเหลานั้น. นี้เปนอัชฌาสัย
แหงบุคคลในอธิการนี้.
ก็พระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะความที่พระองคตรัสรูแลว และมี
โพธิญาณอันดี และเพราะประกอบทศพลญาณ จตุเวสารัชชญาณ ปฏิสัมภิทา ๔
และอสาธารณญาณ ๖ จึงทรงกําหนดเทศนาแสดงธรรมตามความพอพระหฤทัย
ได เมื่อพระองคทรงปรารถนาก็ยอมแสดงวา โลกุตรฌานดวยอรรถวาเขาไป
เพง ดังนี้ เมื่อปรารถนาก็ทรงแสดงคําวา มรรค ดวยอรรถวานําออก ดังนี้ฯลฯ
เมื่อทรงปรารถนาก็ทรงแสดงคําวา โลกุตรจิต ดวยอรรถวาการรูอารมณ ดังนี้
นี้ชื่อวา เทศนาวิลาส ในเทศนาวิลาสนั้นทรงจําแนกนัยไว ๑๐ ในที่ตรัสวา
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โลกุตรฌาน ฉันใด พึงทราบนัยเหลานั้นแมมีคําวา มรรคเปนตน ฉันนั้น
นั่นแหละ ดวยประการฉะนี้ ยอมเปนอันทรงจําแนกนัย ๒๐๐ นัย การทําใน
ฐานะ ๒๐ นัยไวเปนฐานะละ ๑๐ นัย.
บัดนี้ เพื่อทรงแสดงประเภทแหงอธิบดี จึงเริ่มคําวา กตเม ธมฺมา
กุสลา ดังนี้อีก. บรรดาคํามีฌานเปนตนเหลานั้น โลกุตรฌานที่พระโยคาวจร
ทําฉันทะใหเปนธุระ ใหเปนใหญ ใหเปนประธานเกิดขึ้นแลว ชื่อวา ฉันทาธิปไตย. แมในคําที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน พระธรรมราชาทรงแสดงปฐมมรรค
จําแนกโดยพันนัย คือ ใน (โลกุตรฌาน) เบื้องตนลวน ๆ ๒๐๐ นัย และ
ธรรมมีฉันทาธิปไตยเปนตน อยางละ ๒๐๐ นัย (๒๐๐ X ๔) ดวย
ประการฉะนี้.
มรรคจิตดวงที่ ๑ จบ
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มรรคจิตดวงที่ ๒
[๒๗๑] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพาน เพื่อบรรลุภูมิที่ ๒ เพื่อบรรเทากามราคะและพยาบาทให
เบาบางลง สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลายแลว บรรลุปฐมฌาน
เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อัญญินทรีย
ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
มรรคจิตที่ดวงที่ ๒ จบ
มรรคจิตดวงที่ ๓
[๒๗๒] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพาน เพื่อบรรลุภูมิที่ ๓ เพื่อละกามราคะและพยาบาทไมใหมีเหลือ
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ฯลฯ มีอยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อัญญินทรีย ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
มรรคจิตดวงที่ ๓ จบ
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มรรคจิตดวงที่ ๔
[๒๗๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก
นําไปสูนิพพาน เพื่อบรรลุภูมิที่ ๔ เพื่อบรรลุราคะ อรูปราคะ มานะ
อุทธัจจะ และอวิชชา ไมใหมีเหลือ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ฯลฯ อยูใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อัญญินทรีย ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๒๗๔] อัญญินทีรย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม
ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู
ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความ
เห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ
ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความ
วิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรคนับเนื่อง
ในมรรค เพื่อรูธรรมที่รูแลว เพื่อเห็นธรรมที่เห็นแลว เพื่อบรรลุธรรมที่บรรลุ
แลว เพื่อทราบธรรมทีท่ ราบแลว เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ทําใหแจงแลว ใน
สมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อัญญินทรีย มีในสมัยนัน้ ฯลฯ นี้ชอื่ วา อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
มรรคจิตดวงที่ ๔ จบ
โลกุตตรกุศลจิต จบ
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อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ

อธิบายมรรคจิตดวงที่ ๒
บัดนี้ เพื่อทรงแสดงมรรคที่สองเปนตน จึงเริ่มตรัสคําวา กตเม
ธมฺมา กุสลา ดังนี้อีก.
บรรดาคําเหลานั้น คําเหลานี้วา กามราคพฺยาปาทาน ตนุภาวาย
(เพื่อบรรเทากามราคะและพยาบาท) ไดแก เพื่อบรรเทาสังกิเลสทั้งหลายใน
คําวาเพื่อบรรเทาสังกิเลสเหลานั้น พึงทราบการทําใหเบาบางดวยเหตุ ๒ อยาง
คือ การเกิดขึ้นบางคราวและการกลุมรุมอยางออน.
จริงอยู กิเลสทั้งหลายยอมไมเกิดขึ้นเนืองๆ แกพระสกทาคามี เหมือน
มหาชนผูทองเที่ยวไปในวัฏฏะ ยอมเกิดขึ้นบางครั้งบางคราว แมเมื่อเกิดขึ้นก็
เปนการเกิดขึ้นที่เบาบาง เหมือนหนอพืชในนาที่เขาหวานไวหาง ๆ แมเมื่อ
เกิดขึ้นก็แผไปปกปดเบาบาง ไมเกิดขึ้นทําการมืดมนเหมือนมหาชนผูทองเที่ยว
ไปในวัฏฏะ ก็เพราะถูกมรรคทั้งสองประหาณแลวจึงเกิดขึ้นเบาบาง ยอมเกิดขึ้น
เปนสภาพเบาบางเหมือนแผนหมอกบาง ๆ และเหมือนปกแมลงวัน ฉะนัน้ .
ในขอนี้ พระเถระบางพวกกลาววา กิเลสเกิดขึ้นแกพระสกทาคามี
นาน ๆ ครั้งแมก็จริง ถึงอยางนั้นก็เปนกิเลสหนาเทียวเกิดขึ้น เพราะวา พระสกทาคามีนั้นยังมีบุตรและธิดาปรากฏอยู ดังนี้. แตขอนี้ไมเปนประมาณ เพราะ
วาบุตรและธิดายอมมีดวยเหตุสักวาการลูบคลําอวัยวะนอยใหญก็มี แตความที่
กิเลสยังหนาไมมีเพราะความทที่กิเลสทั้งหลายทานละดวยมรรคทั้งสองแลว. พึง
ทราบความเบาบางแหงกิเลสทั้งหลายของทานดวยเหตุทั้ง ๒ คือ ดวยการเกิดขึ้น
บางคราวและเพราะกลุมรุมอยางออน ดวยการฉะนี้.
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คําวา ทุติยาย (ที่ ๒) ไดแกชอื่ วา ที่ ๒ ดวยการนับบาง ดวยการ
เกิดขึ้นครั้งที่ ๒ บาง.
บทวา ภูมิยา ปตฺติยา (เพื่อบรรลุภูมิ) ไดแก เพื่อประโยชนแก
การไดสามัญผล. แมในคําวา เพื่อบรรลุภูมิที่ ๓ ที่ ๔ ก็นัยนี้แหละ ขาพเจา
จักกลาวแตเฉพาะเนื้อความที่ตางกันเทานั้น.
บทวา อฺินฺทฺริย (อัญญินทรีย) ไดแก อินทรียที่รูทั่ว มีอธิบายวา
อินทรียที่รูสจั จธรรมทั้ง ๔ เหลานั้นนั่นแหละ อันสกทาคามิมรรคนั้นรูแ ลว
ไมเกินขอบเขตที่ปฐมมรรครู. แมในนิทเทสวารแหงอัญญินทรียนั้นก็พึงทราบ
เนื้อความโดยนัยแมนี้. ในโกฏฐาสวาระรวมกับอินทรียนี้ก็เปนอินทรีย ๙.
คําที่เหลือพึงทราบโดยนัยกอนนั่นแหละ.
ทุติยมรรคจบ
ในมรรคจิตดวงที่ ๓ บทวา อนวเสสปฺปหานาย (เพื่อละไมให
มีเหลือ) ไดแก เพื่อประโยชนแกการละสังโยชนเหลานั้นนั่นแหละที่เบาบาง
ดวยอํานาจสกทาคามิมรรคมิใหเหลือ.
ในมรรคจิตดวงที่ ๔ คําวา เพื่อละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ
อุทธัจจะ และอวิชชา มิใหมีเหลือ ไดแกเพื่อประโยชนแกการละอุทธัมภาคิยสังโยชน ๕ เหลานั้น มิใหเหลือ. บรรดาอุทธัมภาคิยสังโยชนเหลานั้น
บทวา รูปราโค ไดแกความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในรูปภพ. บทวา
อรูปราโค ไดแก ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในอรูปภพ. บทวา
มาโน ไดแก มานะที่พระอรหัตพึงฆานั่นแหละ. อุทธัจจะและอวิชชาที่พระอรหัตพึงฆาเหมือนกัน. ก็ในมรรคจิตทั้ง ๒ (ที่ ๓ ที่ ๔) เหลานี้ เปน
อัญญินทรียท ี่ ๙ ทีเดียว.

พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 645

วาดวยมรรคจิตพันนัยเปนตน
ในมรรคทั้งหมดมีบท ๖๐ ถวน โดยลําดับ รวมกับองคอปณณกะ
(ไมผิดกัน) ๔ เปน ๖๔ บท ก็บทที่ไมปะปนกัน ๓๓ บทในโกฏฐาสวาร และ
สุญญตวาร ตามปกตินั่นแหละ. พระธรรมราชาทรงจําแนกมรรคทั้ง ๔ แสดงไว
๔,๐๐ นัย คือ แมในมรรคจิตดวงที่ ๒ เปนตน ก็เปนดวงละพันนัยเหมือน
ปฐมมรรคนั่นแหละ.
ก็ในสัจจวิภังค พระองคทรงตั้งโลกุตระไว ๖ หมื่นนัย ดวยอํานาจ
แหงมรรคจิตเหลานั้นนั่นแหละ ในสติปฏฐานวิภังคทรงตั้งโลกุตระไว ๒ หมื่นนัย
ในสัมมัปปธานวิภังค ๒ หมื่นนัย ในอิทธิบาทวิภังค ๓ หมื่น ๒ พันนัย ใน
โพชฌงค ๓ หมื่น ๒ พันนัย ในมรรควิภังคทรงตั้งโลกุตระไว ๒ หมื่น
๘ พันนัย ดวยอํานาจมรรคจิตเหลานั้นแหละ.
แตในที่นี้ ทรงตั้งโลกุตระไว ๔ พันนัย ในมรรคจิตทั้ง ๔ ดวง ใน
บรรดามรรคจิตเหลานั้น ในมรรคจิตดวงที่หนึ่งประกอบดวยปฐมฌาน ทรง
จําแนกองคไว ๘ ในทุติยมรรคเปนตนก็เหมือนกัน. บรรดาองคมรรคเหลานั้น
สัมมาทิฏฐิในมรรคที่หนึ่ง ชื่อวา สัมมาทิฏฐิ เพราะอรรถวา ยอมละมิจฉาทิฏฐิ
มรรคแมมีสัมมาสังกัปปะเปนตนก็พึงทราบ เพราะอรรถวาการละมิจฉาสังกัปปะ
เปนตนนั่นแหละ.
ถามวา เมื่อเปนเชนนี้ ชื่อวา ทิฏฐิ อันมรรคเบื้องบน ๓ พึงละก็ไมมี
เพราะความที่ทิฏฐิ ๖๒ อันมรรคที่หนึ่งเทานั้นละไดแลว ชื่อวา สัมมาทิฏฐิ
ในมรรคเบื้องบน ๓ นั้นยอมมีอยางไร.
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ตอบวา พิษงูมีอยูก็ตาม ไมมีอยูก็ตาม งูทานก็เรียกวางูนั่นแหละ
ฉันใด มิจฉาทิฏฐิมีอยูก็ตามไมมีอยูก็ตาม สัมมาทิฏฐิ นี้ ก็ชื่อวา สัมมาทิฏฐิ
ฉันนั้นเหมือนกัน.
ถามวา ผิวาคําวา มิจฉาทิฏฐิอยางนี้ก็เปนเพียงชื่อเทานั้น แตสัมมาทิฏฐิไมมีกิจมีอยูใน ๓ มรรคเบื้องบน องคมรรคก็ไมบริบูรณ เพราะฉะนั้น
สัมมาทิฏฐิ จึงควรมีกิจที่ตองกระทํา องคมรรค จึงจะบริบูรณ มิใชหรือ.
ตอบวา ก็สัมมาทิฏฐิมีกิจในสามมรรคเบื้องบนนี้ พึงแสดงโดยกําหนด
ตามที่ได ความจริง ยังมีมานะอีกหนึ่งที่มรรคเบื้องบน ๓ พึงฆา มานะนั้น
ยอมตั้งอยูในฐานะแหงทิฏฐิ สัมมาทิฏฐินั้นชื่อวา สัมมาทิฏฐิ เพราะอรรถวา
ยอมละมานะนั้น.
ก็สัมมาทิฏฐิในโสดาปตติมรรคยอมละมิจฉาทิฏฐิ แตมานะที่สกทาคามิมรรคพึงฆามีอยูแกพระโสดาบัน สัมมาทิฏฐิของพระสกทาคามีนั้นชื่อวา
สัมมาทิฏฐิ เพราะอรรถวา ยอมละมานะนั้น. สังกัปปะที่เกิดขึ้นพรอมกับ
อกุศลจิต ๗ ดวง ก็ยังมีอยูแกพระโสดาบันนั้นนั่นแหละ การเคลื่อนไหว
องคแหงวาจาก็มีอยูดวยอกุศลจิตเหลานั้นแหละ การเคลื่อนไหวองคแหงกายก็มี
อยูดวยอกุศลจิตเหลานั้นแหละ การบริโภคปจจัย (มีจีวรเปนตน ) ก็มีอยู ความ
เพียรที่เกิดพรอมกันก็มีอยู ความไมมีสติก็มีอยู เอกัคคตาแหงจิตที่เกิดพรอมกัน
ก็มีอยู ทั้งหมดเหลานั้น ชื่อวา มิจฉาสังกัปปะเปนตน. สังกัปปะเปนตน
ในสกทาคามิมรรค พึงทราบวา สัมมาสังกัปปะเปนตน เพราะละมิจฉาสังกัปปะ
๑

๒

๑. ตรงนี้บาลีไทยเปน มคฺคงคานิ ปน ปริปูเรนฺติ พมาเปน มคคงฺคานิ น ปริปูเรนฺติ
๒ อกุศลจิต ๗ คือ โทสมูลจิต ๒ ดวง โลภมูลจิตที่เปนวิปปยุต ๔ ดวง โมหมูลจิตสัมปยุตดวย
อุทธัจจะ ๑ ดวง
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เปนตนเหลานั้น. องคมรรค ๘ ในสกทาคามิมรรคมาทํากิจของตน ดวยประการ
ฉะนี้.
มานะของพระสกทาคามีที่พึงฆาดวยอนาคามิมรรคยังมีอยู มานะนั้น
ยอมตั้งอยูในฐานะแหงทิฏฐิ สังกัปปะเปนตนที่เกิดพรอมกับอกุศลจิต ๗ ดวง
ก็ยังมีอยูแกพระสกทาคามีนั้นนั่นแหละ พึงทราบความที่องคมรรค ๘ ใน
อนาคามิมรรคกระทํากิจของตน ดวยการละมิจฉาสังกัปปะเปนตนเหลานั้น.
มานะของพระอนาคามีที่พึ่งฆาดวยอรหัตมรรคมีอยู มานะนั้นยอมตั้งอยูในฐานะ
แหงทิฏฐิ. อนึ่ง อกุศลจิต ๕ ดวง* เหลาใด มีอยูแกพระอนาคามีนั้น มิจฉา
สังกัปปะเปนตนที่เกิดรวมกับอกุศลจิตเหลานั้น ยังมีอยู พึงทราบความที่องค
มรรค ๘ ในอรหัตมรรค ทํากิจดวยการละมิจฉาสังกัปปะเปนตนเหลานั้น.
ถามวา บรรดามรรคทั้ง ๔ เหลานี้ ปฐมมรรคเห็นสัจจะทั้ง ๔
มรรคสามเบื้องบนยอมเห็นสัจจะที่ปฐมมรรคเห็นแลวนั่นแหละ หรือยอม
ไมเห็นสัจจะที่ปฐมมรรคไมเห็นแลวหรือ ?
ตอบวา ถอยคําที่เหมือนกันของพวกอาจารยนี้วา มรรคสามเบื้องบน
ยอมเห็นสัจจะที่ปฐมมรรคเห็นแลวนั่นแหละดังนี้.
แตอาจารยวิตัณฑวาทีกลาววา มรรคสามเบื้องบนยอมเห็นสัจจะที่
ปฐมมรรคมิไดเห็นดังนี้. พึงโตอาจารยวิตัณฑวาทีนั้นวา อินทรียในปฐมมรรค
เปนไฉน จงแจงมา ดังนี้ เมื่ออาจารยวิตัณฑวาที่รูอยูก็จักกลาววา อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย ดังนี้ แมทวงวา ในมรรคเบื้องบนเปนอินทรียไหน ดังนี้
ก็ยอมบอกวา อัญญินทรีย. พึงกลาวกะทานวิตัณฑวาทีอีกวา เมื่อการเห็น
* ๕ ดวง คือ โลภมูลจิตที่เปนทิฏฐิวิปปยุต ๔ ดวง โมหมูลจิตที่สัมปยุตดวยอุทธัจจะ ๑ ดวง
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สัจจะที่ปฐมมรรคไมเห็นมีอยู ก็จงแจกอนัญตัญญัสสามีตินทรีย แมในมรรค
เบื้องบน ดังนี้ ดวยอาการอยางนี้ ปญหาของทานก็จักสงบ.
ถามวา ก็มรรคอยางหนึ่งยอมละกิเลสอยางหนึ่ง คือยอมละกิเลสที่ยัง
ไมไดละ มิใชหรือ ?
ตอบวา ผิวา มรรคอยางหนึ่งยอมละกิเลสดังนี้ มรรคอยางหนึ่งก็ยอม
ละกิเลสอยางหนึ่ง ที่ยังมิไดละไซร บุคคลก็พึงมีวาทะอยางนี้วา มรรคสาม
เบื้องบนยอมเห็นแมสัจจะทั้งหลายที่ปฐมรรคมิไดเห็นแลวนั่นแหละ ดังนี้
พึงถามคํานี้วา ชื่อวา สัจจะทั้งหลาย มีเทาไร ? เมื่อทราบก็จักตอบวา
มี ๔ พึงทวงทานวา ในวาทะของทาน สัจจะปรากฏถึง ๑๖ อยาง ทานยอม
เห็นสัจจะแมพระพุทธเจาไมทรงเห็นแลว ชื่อวา มีสัจจะมาก ทานอยาถือ
เอาอยางนี้เลย การเห็นสัจจะที่ยังไมเคยเห็นยอมไมมี แตมรรคยอมละกิเลส
ทั้งหลายที่ยังมิไดละ ดังนี้.
การอุปมาดวยหีบรัตนะ
ในขอที่วาการเห็นสัจจะที่ไมเคยเห็นมากอนไมมีในอธิการแหงมรรค
นั้น ทานถือเอาการเปรียบเทียบดวยหีบรัตนะดังตอไปนี้.
ไดยินวา บุรุษคนหนึ่งวางหีบรัตนะ ๔ ใบไวในหองอันเปนที่เก็บ
รัตนะอันสูงสุด เขามีหนาที่ทําเกิดขึ้นในหีบ ในเวลากลางคืนจึงเปดประตูจุด
ประทีปใหโพลง เมื่อความมืดถูกประทีปขจัดแลว หีบทั้งหลายก็ปรากฏ เขาทํา
ธุระในหีบนั้นแลวปดประตูออกไป ความมืดก็ปกคลุมตามเดิม แมในครัง้ ที่ ๒
แมในครั้งที่ ๓ ก็ไดกระทําเหมือนอยางนั้น ในครั้งที่ ๔ เมื่อเขาจะทดลองดูวา
เมื่อเปดประตูแลว หีบรัตนะจะปรากฏในความมืดหรือไมนั่นแหละ พระอาทิตย
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ก็โผลขึ้น เมือ่ ความมืดถูกแสงพระอาทิตยขจัดแลว เขาก็ทําธุระในหีบทั้งหลาย
เสร็จแลวออกไป.
ในบรรดาคําเหลานั้น สัจจะ ๔ เปรียบเหมือนหีบรัตนะ ๔ ใบ.
เวลาที่วิปสสนามุงไปสูโสดาปตติมรรค เปรียบเหมือนเวลาที่บุรุษนั้นมีกิจเกิดขึ้น
ในหีบรัตนะแลวเปดประตู. ความมืดอันปกปดสัจจะ เปรียบเหมือนความมืด
ของราตรี. แสงสวางแหงโสดาปตติมรรค เปรียบเหมือนแสงสวางแหงประทีป.
ความที่สัจจะทั้งหลายปรากฏแกมรรคญาณ เปรียบเหมือนความที่หีบรัตนะ
ทั้งหลายปรากฏแกบุรุษนัน้ ในเพราะความมืดถูกขจัดไป. ก็สัจจะทั้งหลายที่
ปรากฏแกมรรคญาณยอมปรากฏแกบุคคลผูพรั่งพรอมดวยมรรคนั่นแหละ.
เวลาที่โสดาปตติมรรคละกิเลสที่ตนควรละแลวดับไป เปรียบเหมือนเวลาที่บุรุษ
นั้นทําธุระในหีบรัตนะทั้งหลายแลวไป. ความมืดอันปกปดสัจจะที่พึงฆาดวย
มรรคสามเบื้องบน เปรียบเหมือนความมืดที่ครอบงําตอไป.
เวลาที่วิปสสนามุงไปสูสกทาคามิมรรค เปรียบเหมือนเวลาที่บุรุษนั้น
เปดประตูในครั้งที่สอง. แสงสวางแหงสกทาคามิมรรค เปรียบเหมือนแสงสวาง
แหงประทีป เวลาที่สกทาคามิมรรคละกิเลสที่ตนพึงละแลวดับไป เปรียบเหมือน
เวลาที่บุรุษนั้นทําธุระในหีบรัตนะทั้งหลายเสร็จแลวไป ความมืดที่ปกปดสัจจะ
ที่มรรคสองเบื้องบนพึงฆา เปรียบเหมือนความมืดที่ครอบงําตอไป.
เวลาที่วิปสสนามุงไปสูอนาคามิมรรค เปรียบเหมือนเวลาที่บุรุษนั้น
เปดประตูในครั้งที่สาม. แสงสวางแหงอนาคามิมรรค เปรียบเหมือนแสงสวาง
แหงประทีป. เวลาที่สกทาคามิมรรคละกิเลสที่ตนพึงละแลวดับไป เปรียบเหมือน
บุรุษทําธุระในหีบทั้งหลายเสร็จแลวไป ความมืดที่ปกปดสัจจะที่อรหัตมรรค
เบื้องบนพึงฆา เปรียบเหมือนความมืดทวมทับอีก.
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เวลาที่วิปสสนามุงไปสูอรหัตมรรค เปรียบเหมือนเวลาที่บุรุษเปด
ประตูในครั้งที่ ๔. การเกิดขึ้นแหงอรหัตมรรค เปรียบเหมือนการขึ้นไปแหง
พระอาทิตย. การกําจัดความมืดอันปกปดสัจจะแหงอรหัตมรรค เปรียบเหมือน
การกําจัดความมืด. ความที่สัจจะทั้ง ๔ ปรากฏแกอรหัตมรรคญาณ เปรียบเหมือน
ความที่หีบรัตนะทั้งหลายปรากฏแกบุรุษนั้น ในเพราะความมืดถูกขจัดไป. ก็
สัจจะทั้งหลายปรากฏแกญาณ ยอมปรากฏแกบคุ คลผูพรั่งพรอมดวยมรรค
นั่นแหละ การที่อรหัตมรรคยังกิเลสทั้งหมดใหสิ้นไป เปรียบเหมือนเวลาที่
บุรุษทํากิจในหีบรัตนะทั้งหลายเสร็จแลวไป. ความไมมีความมืดปกปดสัจจะอีก
จําเดิมแตเวลาเกิดขึ้นแหงอรหัตมรรค เปรียบเหมือนเวลาที่แสงสวางนั่นแหละ
เปนไปจําเดิมแตการโผลขึ้นแหงดวงอาทิตย ฉะนั้น. นี้เปนคําอุปมาในความไมมี
การเห็นสัจจะที่ยังไมเคยเห็นเพียงเทานี้.
ในขอวา ก็มรรคสามเบื้องบนยอมเห็นสัจจะอันปฐมมรรคเห็นแลว
นั่นแหละ แตวามรรคอยางอื่นยอมละกิเลสอื่น ๆ นี้ ทานถือเอาชื่ออุปมาดวย
น้ําดางตอไป
บุรุษคนหนึ่ง ไดมอบผาที่สกปรกแกชางยอม ชางยอมก็แชในน้ําดาง
๓ ชนิด คือ น้ําดางเกลือ น้ําดางขี้เถา น้ําดางโคมัย เขารูวาน้ําดางกัดสิ่ง
สกปรกแลวก็เทน้ําทิ้งชักชําระมลทินหยาบ ๆ แตนั้นเขาก็รูวา ผายังไมสะอาดพอ
จึงแชในน้ําดางเหมือนอยางนั่นแหละในครั้งที่ ๒ แลวเทน้ําทิ้งซักลางมลทินที่
ละเอียดกวานั้น แตนั้นเขาก็รูวายังไมสะอาดพอ จึงแชในน้ําดางเหมือนอยางนั้น
นั่นแหละ ในครั้งที่ ๓ เทน้ําทิ้งแลวซักลางมลทินที่ละเอียดกวานั้น แตนั้นก็
รูวา ผายังไมสะอาดพอ จึงแชในน้ําดางเหลานั้น แมครั้งที่ ๔ เทน้ําทิ้งแลว
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ซักลางมลทินมิใหมีเหลือแมเปนไปในเสนดายแลวจึงมอบใหแกเจาของ เจาของ
นั้นก็พับเก็บไวในหีบอบกลิ่นยอมนุงหมในเวลาที่ตนปรารถนาแลว ๆ.
บรรดาคําเหลานั้น จิตที่เปนไปตามกิเลส เปรียบเหมือนผาที่เปอนแลว
เวลาที่เปนไปแหงการทําอนุปสสนาทั้ง ๓ เปรียบเหมือนการแชดวยน้ําดาง ๓
ชนิด การยังกิเลส ๕ อยาง* ใหสิ้นไปดวยโสดาปตติมรรค เปรียบเหมือนการ
เทน้ําทิ้งแลวซักลางมลทินหยาบ ๆ การรูวา จิตนี้ยังไมบริสุทธิ์พอ แลวยังการ
งานใหเปนไปในอนุปสสนา ๓ เหลานั้นนั่นแหละ เปรียบเหมือนการแชน้ําดาง
เหลานั้น แมครั้งที่ ๒. การยังสังโยชนอยางหยาบ ๒ อยางใหสิ้นไปดวยสกทาคามิมรรค เปรียบเหมือนการซักลางมลทินที่ละเอียดกวานั้น การที่เขาคิดวาจิตนี้
บริสุทธิ์ไมพอ แลวยังการกระทําการงานใหเปนไปในอนุปสสนา ๓ เหลานั้น
นั่นแหละ เปรียบเหมือนเขาคิดวาผานี้สะอาดไมพอ แลวจึงใสน้ําดาง ๓ อยางให
กัดอีก. การยังสังโยชนอยางละเอียด ๒ อยาง ใหสิ้นไปดวยอนาคามิมรรค เปรียบ
เหมือนซักลางมลทินผาที่ละเอียดกวานั้น. การทีร่ ูวา จิตนั้นยังสะอาดไมพอ แลว
การงานใหเปนไปในอนุปสสนา ๓ เหลานั้นแหละใหเปนไป เปรียบเหมือน
ชางยอมรูวาผานี้ยังสะอาดไมพอ จึงใสแชในน้ําดาง ๓ อยางอีก. การที่จิตของ
พระขีณาสพบริสุทธิ์เพราะกิเลส ๘ อยางอันอรหัตมรรคใหสิ้นไปแลว ยับยัง้ อยู
ดวยวิหารธรรม คือ ผลสมาบัติในขณะที่ปรารถนาแลว ๆ เปรียบเหมือนการ
นุงหมผาที่บริสุทธิ์ เพราะซักฟอกมลทินที่อยูภายในเสนดายออกไป ดวยการ
ซักลางจากผานี้ เชนกับแผนเงิน ที่เก็บไวในผอบหอม ในขณะที่ตนปรารถนา
แลว ๆ ฉะนั้น. นี้เปนการอุปมาในขอวา มรรคอยางอื่นยอมละกิเลสอยางอื่น ๆ
ดังนี้.
* กุศลจิต คือ โลภมูลที่เปนทิฏฐิคตสัมปยุต ๔ และโมหมูลจิตที่สัมปยุตดวยวิจิกจิ ฉา
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ขอนี้ สมดวยคําที่ทานพระเขมกะกลาวไววา*
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ผาสกปรกเปอนมลทิน เจาของทั้งหลายพึงมอบ
ผานี้นั้นแกชางซักฟอก ชางซักฟอกผูฉลาดขยี้ผานั้นแชในน้ําดางเกลือ ในน้ํา
ดางขี้เถา หรือในน้ําดางโคมัยแลวเอาซักในน้ําสะอาด ผานั้นยอมเปนของ
สะอาดผองใสแมก็จริง แตผานั้นยังไมหมดกลิ่นน้ําดางเกลือ กลิ่นน้ําดางขี้เถา
หรือกลิ่นโคมัยที่ละเอียด ชางซักฟอกมอบผานั้นใหแกเจาของทั้งหลาย เจาของ
ทั้งหลายเก็บผานั้นใสไวในหีบอบกลิ่น แมผานั้นยังไมหมดกลิ่นน้ําดางเกลือ
น้ําดางขี้เถา หรือกลิ่นโคมัยที่ละเอียด แมกลิ่นนัน้ ยอมหายไป ฉันใด ดูกอน
อาวุโสทั้งหลาย สังโยชนเบื้องต่ํา ๕ พระอริยสาวกละไดแลวก็จริง แตทานก็
ยังถอนมานะ ฉันทะ อนุสัยอยางละเอียดในอุปาทานขันธ ๕ วา เรามีไมได
สมัยตอมา ทานพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมในอุปาทานขันธ ๕ อยู
วารูป อยางนี้ ความเกิดขึ้นแหงรูป อยางนี้ ความดับแหงรูป อยางนี้ เวทนา
อยางนี้ ฯลฯ สัญญา อยางนี้ ฯลฯ สังขาร อยางนี้ ฯลฯ วิญญาณ อยางนี้
ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ อยางนี้ ความดับแหงวิญญาณ ดังนี้ เมื่อทาน
พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้อยู แมทาน
ยังถอนมานะ ฉันทะ อนุสัยอยางละเอียดในอุปาทานขันธ ๕ วา เรามี ไมได
แตมานะ ฉันทะ และอนุสัยนั้น ยอมถึงการถอนขึ้น ฉันนั้นเหมือนกัน.
บรรดามรรคเหลานั้น โสดาปตติมรรคยอมละอกุศลจิต ๕ ดวง
พรอมกับบาปธรรมที่เกิดขึ้นดวยอํานาจองคของจิต. โทมนัสสสหคตจิต ๒ ดวง
พรอมกับบาปธรรมที่เกิดขึ้นดวยอํานาจองคจิต ยอมบรรเทาดวยสกทาคามิมรรค.
โทมนัสสสหคตจิต ๒ ดวงเหลานั้นนั่นแหละ พรอมกับสัมปยุตธรรม ยอมละ
ดวยอนาคามิมรรค. อกุศลจิต ๕ ดวงพรอมกับบาปธรรมที่เกิดขึ้นดวยอํานาจ
* ส ขนฺธวารวคฺค เลม ๑๗. ๒๒๙/๑๖๐
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องคจิต ยอมละดวยอรหัตมรรค. จําเดิมแตกาลที่อกุศลจิต ๑๒ ดวงเหลานี้
ละไดแลว ชื่อวา กิเลสที่ติดตามไปอีก ดวยอํานาจองคจิต ยอมไมมีแก
พระขีณาสพ.
ในขอที่กิเลสไมติดตามไปอีกนั้น มีอุปมา ดังนี้.
ไดยินวา พระราชาผูใหญพระองคหนึ่ง พระราชทานอารักขาปจจันตชนบท แลวเสวยความเปนอิสริยยศในมหานครอยู ภายหลังปจจันตะของ
พระองคเกิดจลาจล สมัยนั้น มีพวกหัวหนาโจร ๑๒ คน พรอมกับบุรษุ
หลายพัน พากันไปปลนแวนแควน มหาอํามาตยผูอยูปจจันตประเทศสงขาว
กราบทูลแดพระราชาวา ปจจันตะเกิดจลาจล ดังนี้ พระราชาทรงสง
พระราชสาสนไปวา จงปราบใหหมด เราจักตอบแทนพวกทาน อํามาตย
เหลานั้นฆาหัวหนาโจร ๕ คน กับบุรุษโจรหลายพันคนโดยการประหาร
ครั้งแรกนั่นแหละ หัวหนาโจร ๗ คน ที่เหลือพาบริวารของตน ๆ เขาไปยัง
ภูเขา. พวกอํามาตยก็สงขาวกราบทูลความเปนไปนั้นแดพระราชา พระราชา
จึงทรงสงพระราชทรัพยไป ดวยพระราชสาสนวา เราจักรูส ิ่งที่ควรทําแก
พวกทาน พวกทานจงปราบโจรแมที่เหลือเหลานั้น พวกอํามาตยเหลานั้น
ก็ประหารหัวหนาโจร ๒ คน โดยการประหารครั้งที่ ๒ ไดกระทําแมบริวาร
ของพวกโจรเหลานั้นใหทุรพล พวกโจรเหลานั้นแมทั้งหมด ก็พากันหนีไปยัง
ภูเขา พวกมหาอํามาตยสงขาวสาสนความเปนแมนั้นไปกราบทูลพระราชา
พระราชาทรงสงพระราชทรัพย ดวยพระราชสาสนวา พวกทานจงปราบพวก
โจรใหสิ้น พวกอํามาตยเหลานั้นฆาหัวหนาโจร ๒ คน พรอมกับบุรุษสหายโจร
โดยการประหารครั้งที่ ๓ แลวสงขาวสาสนกราบทูลแดพระราชา พระราชาก็สง
พระราชทรัพย พรอมดวยพระราชสาสนวา พวกทานจงปราบโจรอยาใหเหลือ
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พวกอํามาตยเหลานั้น ก็ฆาหัวหนาโจร ๕ คน พรอมกับบริวารโจรโดยการ
ประหารครั้งที่ ๔. จําเดิมแตพวกหัวหนาโจร ๑๒ คน ถูกฆาตายแลว ชื่อวา
โจรไร ๆ มิไดมี. ชนบทถึงความเกษม ยอมอยูดุจใหบุตรฟอนรําบนอก
ฉะนั้น. พระราชาทรงแวดลอมดวยโยธาผูพิชิตสงคราม เสด็จขึ้นสูปราสาทอัน
ประเสริฐ เสวยมหาสมบัติ.
ในคําเหลานั้น พระธรรมราชา เปรียบเหมือนพระราชาผูใหญ กุลบุตร
ผูโยคาวจร เปรียบเหมือนอํามาตยผูอยูปจจันตชนบท. อกุศลจิต ๑๒ ดวง*
เปรียบเหมือนหัวหนาโจร ๑๒ คน. บาปธรรมที่เกิดขึ้นดวยอํานาจองคจิต
เปรียบเหมือนบุรุษสหายหลายพันของหัวหนาโจรเหลานั้น. เวลาที่กิเลสทั้งหลาย
เกิดขึ้นในอารมณแลวกราบทูลพระศาสดาวา ขาแตพระองคผูเจริญ กิเลส
ทั้งหลายเกิดขึ้นแกขาพระองค ดังนี้ เปรียบเหมือนเวลาอํามาตยสงขาวสาสน
กราบทูลพระราชาวา ปจจันตะเกิดจลาจล. การที่พระธรรมราชาตรัสบอก
กรรมฐานวา ภิกษุ เธอจงขมกิเลสเสีย ดังนี้ เปรียบเหมือนการพระราชทานทรัพย พรอมกับพระราชสาสนวา พวกเธอจงปราบใหหมด ดังนี้. การละ
อกุศลจิต ๕ ดวงพรอมทั้งสัมปยุตดวยโสดาปตติมรรค เปรียบเหมือนเวลาที่
อํามาตยฆาหัวหนาโจร ๕ คนพรอมทั้งบริวาร.
การกราบทูลคุณที่ตนไดแลว แดพระสัมมาสัมพุทธเจา เปรียบเหมือน
การสงขาวถวายพระราชา. การที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกวิปสสนาแหงสกทาคามิมรรค เปรียบเหมือนการพระราชทานทรัพยอีก พรอมกับพระดํารัสวา
จงปราบพวกโจรที่เหลือ. การบรรเทาโทมนัสจิต ๒ ดวงพรอมดวยสัมปยุตธรรม
ดวยสกทาคามิมรรค เปรียบเหมือนการกระทําหัวหนาโจร ๒ คน พรอมทั้ง
บริวารใหทุพพลภาพดวยการประหารครั้งที่ ๒.
* เปนอกุศลเจตสิก ๑๔ ดวง
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การกราบทูลคุณที่ตนไดแดพระศาสดา เปรียบเหมือนการสงขาวถวาย
พระราชาใหทรงทราบความเปนไปอีก. การที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอก
วิปสสนาแหงอนาคามิมรรค เปรียบเหมือนการพระราชทานทรัพยอีกพรอมกับ
ขาวสาสนวา จงปราบโจรใหหมดสิ้น. การละโทมนัสจิต ๒ ดวง พรอมทั้ง
สัมปยุตธรรมดวยอนาคามิมรรค เปรียบเหมือนการฆาหัวหนาโจร ๒ คน
พรอมทั้งบริวาร ดวยการประหารครั้งที่ ๓.
การกราบทูลคุณที่ตนไดแลวแดพระผูมีพระภาคเจา เปรียบเหมือน
การสงขาวถวายพระราชาใหทรงทราบอีก. การที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอก
วิปสสนาแหงอรหัตมรรค เปรียบเหมือนการพระราชทานทรัพยอีก พรอมคํา
ดํารัสไปวา จงปราบโจรใหสิ้น. ความไมมีอกุศลธรรมอันเกิดขึ้นดวยอํานาจ
องคจิตอีก จําเดิมแตอกุศลจิต ๑๒ ดวง ในเพราะอกุศลจิต ๕ ดวงพรอมดวย
สัมปยุตธรรมอันอรหัตมรรคละแลว เปรียบเหมือนเวลาที่ชนบทเปนแดนเกษม
จําเดิมแตกาลที่อํามาตยฆาหัวหนาโจร ๕ คน พรอมดวยบริวาร ดวยการ
ประหารครั้งที่ ๔ พึงทราบการเสวยสุขดวยผลสมาบัติตามที่พระโยคาวจร
ปรารถนาแลว ในสุขทั้งหลายมีสมาบัติอันตางดวยสุญญตะ อนิมิตตะ อัปปณิหิตะ
ของพระธรรมราชาผูมีพระขีณาสพแวดลอมแลว เปรียบเหมือนการเสวย
มหาสมบัติ ของพระราชาผูพิชิตสงคราม ผูแวดลอมดวยอํามาตยบนประสาท
อันประเสริฐ ฉะนั้นแล.
พรรณนาบทวาธรรมเปนกุศลจบเพียงนี้

