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                                                     ปกรณวิเศษชื่อวิสุทธิมรรค  
                                              ภาค  ๓  
                                          ขันธนิเทศ  
        บัดนี ้ เพราะเหตุที่สมาธิซึ่งพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงออกไว 
ดวยหัวขอคือจิต  ในบาทพระคาคา  (ที่นิกเขปไดเบื้องตน)  วา  สีเล  
ปติฏาย  นโร  สปฺโ   จิตฺต  ปฺ ฺจ  ภาวย----นั้น  เปนอัน 
ภิกษุผูประกอบพรอมดวยสมาธิภาวนาอันมั่นคง  มีอานิสงสอันไดรับแลว  
โดย  (ที่ไดบรรลุ)  อภิญญาดังกลาวมาน้ี  ไดบําเพ็ญเสร็จแลว  ดวย 
อาการท้ังปวง*  ก็แลปญญาอันอยูในลําดับแหงสมาธินั้น  ภิกษุผูประกอบ 
พรอมดวยสมาธิภาวนานั้นแลวพึงลําเพ็ญ  (ตอไป)   ก็แตปญญา 
นั้น  เพราะทรงแสดงไวสังเขปนัก  กอนอ่ืนก็ไมเปนการงายแมแตจะ 
เขาใจ  (เสียแลว)  จะกลาวไยถึงจะบําเพ็ญเลา  เพราะเหตุนั้น  เพ่ือ 
จะแสดงความพิสดารแหงปญญาน้ัน  และนัย  (วิธ)ี  ในการบําเพ็ญดวย  
จึงมีปญหากรรม  (ดัง)  นี ้ คือ 
        (๑)  อะไรเปนปญญา 
        (๒)  ไดชื่อวา  ปญญา  เพราะอรรถอะไร 
        (๓)  อะไรเปนลักษณะ  เปนรส  เปนปจจุปฏฐาน  และปทัฏฐาน 
                ของปญญาน้ัน 
 
*  คําวา  อาการทั้งปวง  มหาฎกีาทานชวยจาระไนใหฟงวา   เชนอาการท่ีไดอุปจาร 
ไดอัปปนา  ไดวสีภาวะ  อาการท่ีกาวลวงองคมีวิตกเปนตน  อาการท่ีหนายจากรูปารมณ 
เปนตน  อาการท่ีฝกจิต  ๑๔  สถาน  อาการท่ีไดอานิสงส  ๕  เปนอาทิ  
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        (๔)  ปญญามีกี่อยาง   
        (๕)  ปญญาจะพึงบําเพ็ญข้ึนไดอยางไร  
        (๖)  อะไรเปนอานิสงสแหงการบําเพ็ญปญญา 
(ตอไป)  นี้  เปนคําวิสัชนาในปญหากรรมนั้น 
                                   [๑.  อะไรเปนปญญา]  
        ปญหากรรม  (ขอแรก)  วา   "อะไรเปนปญญา"  นั้น  มวิีสัชนา 
วา  ปญญามีหลายอยางตางประการ  อันจะวิสัชนาพยายามชี้แจกปญญา 
นั้นไปทุกอยาง  จะไมพึงยังประโยชนที่ประสงคใหสําเร็จ  ทั้งจะพึงเปน 
ไปเพ่ือความเฝอยิ่งข้ึนดวย  เพราะฉะน้ัน  ขาพเจาท้ังหลายจะกลาวหมาย 
เอาปญญาท่ีประสงคในท่ีนี้เทาน้ัน  คือ  วิปสนาญาณ   อันสมัปยุตดวย 
กุศลจิต  (นัน่แล)  เปนปญญา 
                      [๒.  ไดชื่อวาปญญาเพราะอรรถอะไร]  
        ปญหากรรม  (ขอ  ๒)  วา  "ไดชื่อวาปญญาเพราะอรรถอะไร" 
มีวิสัชนาวา  (ธรรมชาติอันนั้น)  ไดชือ่วาปญญา  เพราะอรรถวารูทั่ว 
อันความรูทั่วน้ีคืออะไร  คือรูโดยประการตาง ๆ วิเศษกวาอาการที่รู 
จักและอาการท่ีรูแจง  จรงิอยู  แมเมื่อสัญญา  (ความรูจัก)  วิญญาณ 
(ความรูแจง)   และปญญา  (ความรูทั่ว)  เปนความรูดวยกัน  (แต) 
สัญญาก็เปนแตความรูจักอารมณวา  (รูปนั้น)  มีสีเขียว  มีสีเหลอืง 
เปนตนเทาน้ัน  ไมอาจใหถึงความเขาตลอดซึ่ง  (ไตร)  ลักษณะ  คือ 
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ได   วิญญาณ  รูอารมณวา  (รูป)  เขียว  
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เหลือง  เปนตนดวย  ทําใหถึงความเขาใจตลอดซ่ึง  (ไตร)  ลกัษณะดวย* 

แตไมอาจสงใหถึงความเกิดปรากฏข้ึนแหงมรรคได   สวนปญญารูอารมณ  
และทําใหถึงความเขาใจตลอดซึ่ง  (ไตร)  ลักษณะตามนัยที่กลาวแลว  
ดวย  สงใหถงึความเกิดปรากฏข้ึนแหงมรรคไดดวย  อุปมาเหมือน 
อยางวา  เมื่อคน  ๓  คน  คือ  คนหน่ึงเปนทารกยังไมเดียงสา  คนหนึ่ง 
เปนบุรุษชาวบาน  คนหน่ึงเปนเหรัญญิก  มองดูกองกหาปณะท่ีต้ังไว 
บนเปน  (กองเงิน) ของเหรัญญิก   ทารกยังไมเดียงสาก็รูแตความงาม 
แปลก  ๆ  ยาว  สั้น  สี่เหลีย่ม  และกลม  แหงกหาปณะทังหลายเทาน้ัน 
หารูไมวา  สิ่งนี้เขาสมมตกันวาเปนแกว  เปนเครื่อง  (ซื้อหา)  อุปโภค 
และบริโภคแหงมนุษยทั้งหลายได  บุรุษชาวบานรูความสดใสแปลก ๆ 
เปนตนดวย  รูวาสิ่งน้ีเขาสมมตกันวาเปนแกว  เปนเครื่อง  (ซื้อหา) 
อุปโภคและบริโภคแหงมนุษยทั้งหลายไดดวย  แตไมรูคัดแยก  (อยาง)  
นี้วา  กหาปณะน้ีแท  กหาปณะน้ีปลอม  กหาปณะน้ี  (ปน)   มีเงินจริง 
ครึ่งหนึ่ง  เปนตน  เหรัญญิกรูประการท้ังหลายน้ันทุกอยาง  เมื่อรูเลา 
 
*  มหาฎีกาต้ังปญหาวา  วิญญาณ  ทําใหถึง  (ลักขณปฏิเวธ)  ความเขใจตลอดซ่ึงไตรลักษณได 
อยางไร  ?   แลวแกวา  "เขาใจไดตามทางท่ีปญญาช้ีให"  อธิบายวา  เม่ือวิปสนาปญญาอันมี 
ไตรลักษณเปนอารมณ  รูแจงแทงตลอดซ่ึงไตรลักษณไปหลาย ๆ วาระเขา  วิปสนายอมมีไดแมดวย 
จิตท่ีเปนญาณวิปยุต  (คือวิญญาณ)  ดวยอํานาจความเคยชินดวยชํานาญ  ดังเชนการสาธยายพระ 
คัมภีรท่ีชํานาญ  ก็วาไปไดกลอง ๆ โดยไมรูความก็ได  และวาลักขณปฏิเวธ  ในขอนีก้็หมายเพียง 
วา  ทําไตรลักษณเปนอารมณเทานัน้  มิใชรูแจงแทงตลอด  (ดวยปญญา) 
        อธิบายของพระฎีกาจารยนี้  กระเทือนถึงโวหารท่ีเราพูดกันอยู  คือเราพูดกันวาบุถุชน 
รูธรรมเชนไตรลักษณไดเหมือนกัน  แตเปน "รูดวยสัญญา  ไมใชรูดวยปญญา"  แตในฎีกานี ้
ทานวา  "รูดวยวิญญาณ"  ซ่ึงสูงกวาสัญญา  
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แมมองดูกหาปณะก็รู  แมฟงเสียงกหาปณะท่ีเขาเคาะก็รู  แมดมกลิ่นดู  
ก็รู  แมลิ้นรสดูก็รู  แมชัว่ดูดวยมือก็รู  เหรัญญิกนัน้รูดวยวา  "กหาปณะ   
นั้น  ทําที่บานชื่อโนน  หรือท่ีนิคม   ทีน่คร  ที่ภูเขา  หรือท่ีฝงแมน้ํา 
ชื่อโนน ๆ"  รูแม  (กระทัง่)  วา  อาจารยชื่อโนนทาํ  ดังนี้ฉันใด  ขอ 
อุปมัยนี้ก็พึงทราบฉันนั้น  แทจริง  สญัญา  (ความรูจัก)  ก็เปนราวกะ 
การดูกหาปณะแหงทารกยังไมเดียงสา  เพราะถือเอาแตเพียงอาการที่ 
ปรากฏแหงอารมณโดยเปนสีเขียวเปนตน  วิญญาณ  (ความรูแจง) 
เปนเหมือนการดูกหาปณะแหงบุรุษชาวบาน  เพราะถือเอาอาการแหง 
อารมณ  (ทีป่รากฏ)  โดยเปนสีเขียวเปนตนดวย  ใหถึงความเขาใจ 
ตลอดซึ่ง  (ไตร)  ลักษณะสูงข้ึนไปก็ไดดวย  ปญญา  เปนดังการดู 
กหาปณะแหงเหรัญญิก  เพราะถือเอาการแหงอารมณโดยเปนสีเขียว 
เปนตนก็ไดแลว และใหถึงความเขาใจตลอดซึ่ง  (ไตร)  ลกัษณะก็ 
ไดแลว  ยัง(สง)  ใหถึงความเกิดปรากฏแหงมรรคสูงข้ึนไปกวาน้ันก็ได 
ดวย  เพราะเหตุนั้น  ความรูโดยประการตาง ๆ วิเศษกวาอาการที่รูจัก 
และอาการท่ีรูแจงน้ันใด  ความรูนี้  (แหละ)  พึงทราบวา  เปนความรู 
ทั่ว  คําท่ีวา  "ไดชื่อวาปญญา  เพราะอรรถวารูทั่ว"  นั้น  ขาพเจา 
กลาวหมายเอาความรูทั่วนี้แล 
        ก็แลปญญาน้ีนั้น  สัญญาและวิญญาณมีอยูในจิตตุบาทใด  หาไดมี 
ในจิตตุบาทน้ัน  (ดวย)  โดยสวนเดียวไม๑  แตเมื่อใดปญญามี  (ดวย) 
เมื่อน้ันก็แยกจากธรรม  (คือสัญญาและวิญญาณ)  เหลาน้ันไมได  จึง 
 
๑.  มหาฎีกาวา  เพราะปญญายอมไมเกดิในจิตตุบาทท่ีเปนทุเหตกุะและอเหตุกะ  
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เปนธรรมชาติที่ละเอียดเห็นไดยาก  เพราะมีความตางที่จะพึงแยกออก   
ไมไดวา  นี่สัญญา  นี่วิญญาณ  นี่ปญญา๑   เพราะเหตุนั้น  ทานนาคเสน 
จึงถวายพระพร  (พระเจามิลินท)  วา  "ดูกรมหาบพิตร  กิจท่ีทาํไดยาก 
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทําแลว"  พระเจามิลินทตรัสซักวา  "ทาน 
นาคเสนผูเจริญ  ก็กิจท่ีทาํไดยากอะไรเลา  พระผูมีพระภาคเจาไดทรง 
ทําแลว"  ทานนาคเสนถวายวิสัชนาวา  "ดูกรมหาบพิตร  กิจอันทําได 
ยากท่ีพระผูมีพระภาคเจาไดทรงทํา  ก็คือตรัสบอกการกําหนด  (แยก) 
ธรรมทั้งหลายอันไมมีรูป   คือจิตและเจตสิกเหลาน้ีที่เปนไปในอารมณ 
เดียวกันอยูวา  นี่ผัสสะ  นี่เวทนา  นี่สัญญา  นี่เจตนา  นี่จิต"  ดงัน้ี 
                     [๓.  อะไรเปนลักษณะ ฯลฯ  ของปญญา]  
        สวนในปญหากรรม  (ขอ ๓)  นี้วา "อะไรเปนลักษณะเปนรส 
เปนปจจุปฏฐาน  และเปนปทัฏฐานของปญญาน้ัน"  มีวิสัชนาวา  ปญญา 
มีการตรัสรูสภาวะแหงธรรมเปนลักษณะ  มีอันขจัดเสียซึ่งความมืดคือ 
โมหะอันปดบังสภาวะแหงธรรมทั้งหลายเปนรส  (คือเปนกิจ)  มีความหาย 
หลงเปนปจจุปฏฐาน  (คือเปนเครื่องปรากฏหรือเปนผล)  สวนสมาธิจัด 
เปนปทัฏฐาน  (คือเหตุใกล)   ของปญญาน้ัน  โดยพระบาลีวา  "สมาหิโต 
ยถาภูต  ชานาติ  ปสฺสติ  ผูมีจิตเปนสมาธิยอมรูเห็นตามเปนจริง๒" 
 
๑.  มหาฎีกาทานชางคิดเปรียบเทียบวา  สัญญาและวิญญาณ  แยกจากปญญาโดย 
เด็ดขาดได  ก็เหมือนสุขแยกจากปติโดยเดด็ขาดได  สวนปญญาแยกจากสัญญาและ 
วิญญาณโดยเด็ดขาดไมได  เหมือนปตแิยกจากสุขโดยเด็ดขาดไมได 
๒.  องฺ.  ทสก.  ๒๔/๓  
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                                   [๔.  ปญญามีกี่อยาง]  
        ปญหากรรม  (ขอ  ๔)  วา  "ปญญามีกี่อยาง"  มีวิสัชนา  วา 
โดยลักษณะคือความตรัสรูสภาวะแหงธรรม  ปญญาก็อยางเดียวเทาน้ัน   
        เปน  ๒  อยาง  โดย  (จําแนก)  เปนโลกิยะ  และโลกุตตระ  เปน 
๒  อยางนัยเดียวกันนั้น  โดย  (จําแนก)  เปนสาสวะ  (มีอาสวะ)  และ 
อนาสวะ  (ไมมีอาสวะ)  เปนตน  โดย  (จําแนก)   เปนนามววัฏฐาปนะ 
(กําหนดนาม)  และรูปววัฏฐาปนะ๑  (กําหนดรูป)  โดย  (จําแนก) 
เปนโสมนัสสหคตะ (รวมกับโสมนัส)  และอุเบกขาสหคตะ  (รวมกับ 
อุเบกขา)  และโดย  (จําแนก)  เปนทัสนาภูมิ  (ชั้นเห็น)  และภาวนา- 
ภูมิ  (ชั้นเปน) 
        เปน  ๓  อยาง  โดย  (จําแนก)  เปนจินตามยะ  สุตมยะ  และภาวนา- 
มยะ  เปน  ๓  อยางนัยเดียวกันนั้น  โดย  (จําแนก)  เปนปริตตารัมมณะ 
มหัคคตารัมมณะและอัปปมาณารัมมณะ  โดย  (จําแนก)  เปนอายโกศล 
อปายโกศล  และอุปายโกศล  และโดย  (จําแนก)  เปนอภินิเวส  ๓  ม ี
อัชฌัตตาภินิเวส  (มุงม่ันขางใน)  เปนตน 
        เปน  ๔  อยาง  โดยเปนญาณในอริยสัจ  ๔  และโดยเปนปฏ-ิ 
สัมภิทา  (ญาณ)  ๔  แล 
        ในสวนแหงปญญาท้ังหลายเหลานั้น  สวนแหงปญญาท่ีเปนอยาง 
เดียว  มีเนื้อความงายอยูแลว 
 
        ๑  ปาฐะในมหาฎีกาเปน.....ววฏาน  
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                                          [ปญญา ๒]   
        ในสวนแหงปญญาท่ีเปน  ๒  อยาง  (มีอธิบายดังน้ี)  
        (ในทุกะท่ี ๑)  ปญญาเปน  ๒  อยาง  โดยเปนโลกิยะ  และโลกุตระ 
ดังน้ีคือ  ปญญาท่ีสัมปยุตดวยโลกิยมรรค  เปนโลกิยปญญา  ปญญาท่ี 
สัมปยุตดวยโลกุตรมรรค   เปนโลกุตรปญญา 
        ในทุกะท่ี  ๒  ปญญาที่เปนอารมณแหงอาสวะท้ังหลาย  (คือสนับ 
สนนุอาสวะ)  เปนสาสวปญญา  ปญญาที่ไมเปนอารมณแหงอาสวะ 
เหลาน้ัน  (คือไมสนับสนุนอาสวะ)   เปนอนาสวปญญา  ก็ปญญา  ๒ นี ้
โดยเนื้อความก็เปนโลกิยปญญาและโลกุตรปญญานั่นเอง  นัยแมใน 
สาสวทุกะอ่ืนเชนวา  ปญญาท่ีประกอบกับอาสวะ  เปนสาสวปญญา 
ปญญาท่ีไมประกอบกับอาสวะ  เปนอนาสวปญญา  ดังนี้ก็ดี  ก็ดุจนัยนั้น 
(คือโดยความก็เปนโลกิยะโลกุตระเหมือนกัน)  ดังน้ี  ปญญาเปน  ๒ 
อยาง  โดยเปนสาสวะและอนาสวะ 
        ในทุกะที่  ๓  ปญญาเปน  ๒  อยาง   โดยเปนนามววัฏฐาปนะ 
และรูปววัฏฐาปนะ  ดังนี้   คือ   ปญญาในการกําหนดรูปขันธ  ๔  แหง 
ภิกษุผูใครจะเริ่ม  (ทํา)   วิปสนาอันใด   ปญญาอันนี้  เปนนามววัฏฐา- 
ปนปญญา  ปญญาในการกําหนดรูปขันธ  (แหงภิกษุนั้น)  อันใด  ปญญา 
อันนี้  เปนรปูววัฏฐาปนาปญญา 
        ในทุกะที่  ๔  ปญญาเปน  ๒  อยาง  โดยเปนโสมนัสสหคตะ  และ 
อุเบกขาสหคตะ  ดังนี้คือ  ปญญาในกามาวจรกุศลจิต  ๒  ดวง  และใน 
มรรคจิตท่ีเปนไปในจตุถฌานโดยปญจกนัย  ๑๖  ดวง  เปนโสมนัสสหคต-  
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ปญญา  ปญญาในกามาวจรกุศลจิต  ๒  ดวง  และในมรรคจิต  อันเปน     
ไปในปญจมฌาน  ๔  ดวง  เปนอุเบกขาสหคตปญญา๑ 

        ในทุกะท่ี  ๕  ปญญาในปฐมมรรค  เปนทัสนภูมิปญญา  ปญญา 
ในมรรค  ๓  ที่เหลือ  เปนภาวนาภูมิปญญา  ปญญาเปน  ๒  อยาง  โดย 
เปนทัสนภูมิ  และภาวนาภูมิ  ดังนี้แล 
                                            [ปญญา  ๓]   
        ในติกะ  (หมวดปญญา  ๓)  ทั้งหลาย  (มีอธิบายดังน้ี) 
        ในติกะท่ี  ๑  ปญญาที่ไมไดฟงแตคนอ่ืนไดมา  เปนจินตามยปญญา 
เพราะสําเร็จโดยลําพังความคิดของตนเอง  ปญญาที่ฟงแตผูอ่ืนแลวจึงได 
มาเปนสุตมยปญญา  เพราะสําเร็จดวยอํานาจการฟง  ปญญาท่ีถงึอัปปนา๒ 

อันสําเร็จดวยอํานาจภาวนาอยางใดก็แลวแต  เปนภาวนามยปญญา  สม 
คํา  (ในวิภังค)  กลาวไววา  "ในปญญา  ๓  นั้น  จินตามยปญญาเปนไฉน ? 
บุคคลไมไดฟงแตผูอ่ืนแลวแลไดซึ่งกัมมัสกตาญาณ  หรือซ่ึงสัจจานุโล- 
มิกญาณ  (คือวิปสนาญานอันเปนไปโดยนัย)  วา  รูปไมเที่ยงก็ดี  วา 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณไมเที่ยงก็ดี  หรอืซ่ึงขันติ  (ความอาจเห็น 
 
        ๑.  ฌานตามบาลีพระสูตรเปนจตุกนัย  คือเปนฌาน  ๔  ท้ังนัน้  แตในอภิธรรมทานจัด 
ใหมใหเปนปญจกนัย  คือเปนฌาน  ๕  โดยลวงองคไปข้ึนละ ๑ ๆ  อุเบกขาไปมีเอาในฌาน 
ท่ี  ๕  พึงทราบวาในท่ีนี้ทานกลาวฌานโดยปญจกนัยนัน้ 
        ๒.  คําวาปญญาถึงอัปปนา  (อปฺปนาปฺปตฺตา  ปฺา)  นี้  ฟงอยางไรอยู  เพราะ 
เคยฟงแตวา  อัปปนาเปนเร่ืองของจิต  มหาฎีกาทานก็รูสึกอยางไรอยูเหมือนกัน จึงแก 
ไววา  "คําวาปญญาถึงอัปปนานี้  ทานกลาวเพ่ือแสดงภาวนามยปญญาท่ีถึงสุดยอด  น ปน 
อปฺปนาปฺปตฺตาว  ภาวนามยา  แตไมใชภาวนามยปญญาถึงอัปปนาดอก"  ถือเอา 
ความวาปญญาของผูท่ีไดอัปปนา  ก็จะไดกระมัง ?  
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ได)  ทิฏฐิ  (ความเห็น)  รุจิ  (ความพอใจ)  มุติ  (ความรู)  เปกขะ     
(ความคนพบ)  ธัมมนชิฌานขันติ  (ความทนตอความเพงแหงธรรม) 
อันเปนอนุโลมิกะ  (คือควรแกธรรมคือการงานท่ีประสงคจะทําไมขัด 
กัน)  รูปเดียวกันนั้น  ในกัมมายตนะ  (อายตนะคือการงาน)  ทั้งหลาย 
ที่บุคคลจัดทําดวยโยคะ  (คือปญญา)  ก็ดี  ในสิปปายตนะ  (อายตนะ  
คือศิลปะ)  ทัง้หลายที่บุคคลจัดทําดวยโยคะ  (คือปญญา)  ก็ดี  ในวิชา- 
ฐานะ  (คือวิทยาการเสกเปา ?)  ทั้งหลาย  ที่บุคคลจัดทําดวยโยคะ  (คือ 
ปญญา)  ก็ดอัีนใด  ความรูนี้เรียกวา  จินตามยปญญา 
        สุตมยปญญาเปนไฉน  ?  บุคคลไดฟงแตผูอ่ืนแลวจึงไดซึ่งกัมมัส- 
กตาญาณ  ฯลฯ  อันใด    ความรูนี้เรียกวา  สุตมยปญญา 
        (ภาวนามยปญญาเปนไฉน  ?)  ความรูของผูเขาสมาบัติทุกอยาง 
เรียกวาภาวนามยปญญา๑" 
        ปญญาเปน  ๓  โดยเปนจินตามยปญญา  สุตมยปญญา  และภาวนา- 
มยปญญา  ดงักลาวมาฉะน้ี 
        ในติกะท่ี  ๒  ปญญาเปน  ๓  โดยเปนปริตตารัมมณปญญา  มหัคค- 
ตารัมมณปญญา  และอัปปมาณารัมมณปญญา  อยางนี้  คือ  ปญญาท่ีปรารภ 
ธรรมทั้งหลายอันเปนกามาวจรเปนไป  เปนปริตตารัมมณปญญา  ที ่
ปรารภธรรมทั้งหลายอันเปนรูปาวจรและอรูปาวจรเปนไป  เปนมหัคค- 
ตารัมมณปญญา  ปญญา  ๒  นั้นเปนโลกิยวิปสนาปญญา  ปญญาที่ปรารภ 
พระนิพพานเปนไป  เปนอัปปมาณารัมณปญญา  อัปปมาณารัมมณ- 
 
        ๑.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๔๓๘  
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ปญญา  เปนโลกุลตวิปสนาปญญา๑   
        ในติกะท่ี  ๓  ความเจริญชื่อวาอายะ  ความเจริญน้ันมี  ทาง 
คือส่ิงท่ีไมเปนประโยชนเส่ือมไปทาง  ๑  ประโยชนเกิดข้ึนทาง  ๑  ความ 
ฉลาดใน ๒ ทางนั้น ชื่ออายโกศล  ดังบาลีวา  "ในโกศล  ๓  นัน้  อาย- 
โกศลเปนไฉน  ?  ผูมีปญญารูวา  "เมื่อเรามนสิการธรรมเหลาน้ีอยู 
อกุศลธรรมทั้งหลายท่ียังไมเกิดก็ไมเกิดข้ึนดวย  อกุศลธรรมทั้งหลายท่ี 
เกิดข้ึนแลวก็ละไปดวย  อน่ึงเลา  เมื่อเรามนสิการธรรมเหลาน้ีอยู  กุศล 
ธรรมทั้งหลายท่ียังไมเกิดมาเกิดข้ึนดวย  กุศลธรรมท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนแลว 
มาเปนไปเพ่ือภิยโยภาพไพบูลยเจริญเต็มที่ดวย"  ปญญาคือความรูทั่ว 
ฯลฯ  ความไมหลง  ความวิจัยธรรมได  ความเห็นถูกตองในความไม 
เกิดข้ึนและความเสื่อมไปแหงอกุศลธรรมท้ังหลาย  และในความเกิดข้ึน 
และความเจริญแหงกุศลธรรมทั้งหลายดวย  แหงผูมีปญญานั้น  อันใด 
อันนี้เรียกวา  อายโกศล"  ดังน้ี๒ 

        สวนความเสื่อมชื่อวา  อาปายะ  ความเส่ือมน้ันก็มี  ๒  ทาง  คือ 
ประโยชนเสือ่มไปทาง  ๑  สิ่งที่ไมเปนประโยชนเกดิข้ึนทาง  ๑  ความ 
ฉลาดใน  ๒  ทางนั้น ชื่ออปายโกศล  ดังบาลีวา  "ในโกศล  ๓  นั้น 
อปายโกศลเปนไฉน ?  ผูมีปญญารูวา  "เมื่อเรามนสิการธรรมเหลาน้ันอยู 
 
        ๑.  มหาฎกีาวา  โลกุตรวิปสนาปญญานั้นหมายถึงมรรคปญญา  จริงอยูมรรคปญญา 
นั้น  แมมิ ไดยดึไตรลักษณมีความไมเท่ียงแหงสังขารเปนตน  ก็เรียกวาวิปสนาได  เพราะ 
เต็มไปดวยวิปสนากิจ  หรือเพราะเหน็อยางวิเศษซ่ึงลักษณะอันแทจริงแหงพระนิพพาน 
แตสวนโคตรภูญาณเปนอัปปมาณารัมมณะก็จริง  แตเพราะโคตรภูญาณน้ันอยูในฐานเปน 
อาวัชชนะแหงวรรค  จึงไมไดช่ือวาวิปสนา 
        ๒.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๔๓๙-๔๔๐  
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กุศลธรรมทัง้หลายท่ียังไมเกิดก็ไมเกิดข้ึนดวย"  ดงัน้ีเปนตน๑   
        สวนวา  ความฉลาดอันเปนไปทันที  คือ  เกิดข้ึนฉับพลันในอุบาย 
คือ เหตุแหงความสําเร็จแหงธรรมทั้งหลายน้ัน  ๆ  ทุกสถาน  ชือ่วาอุปาย- 
โกศล  ดังบาลีวา  "ปญญาอันเปนอุบายในการลําอกุศลธรรมและเจริญ 
กุศลธรรมนัน้ทุกอยาง  ชือ่อุปายโกศล"๒  ดังนี้ 
        ปญญาเปน ๓ โดยเปนอายโกศล  อปายโกศล  และอุปายโกศล 
ดังกลาวมาฉะน้ี 
        ในติกะท่ี  ๔  ปญญาเปน  ๓  โดยเปนอัชฌัตตาภินิเวสเปนตน 
อยางนี้คือ  วิปสนาปญญาท่ี  (กําหนด)  ถือเอาขันธของตนปรารภไป 
เปนอัชฌัตตาภินิเวสปญญา  (ปญญาอันมุงม่ันขางใน)  ที่  (กําหนด)  ถือ 
เอาขันธของผูอ่ืน  หรือรูภายนอกท่ีไมเนื่องดวยอินทรียปรารภไป  เปน 
พหิทธาภินิเวสปญญา  (ปญญาอันมุงม่ันขางนอก)  ที ่ (กําหนด)  ถือ 
เอาขันธขางในและขันธขางนอกท้ังสองปรารภไป๓  เปนอัชฌัตตพหิท- 
 
        ๑.  ๒.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๔๔๐ 
        ท่ีทานอธิบายอุปายโกศลวาเปนความฉลาดในอบายที่เกิดข้ึนฉับพลันทันทีนั้น  มหา 
ฎีกาอธิบายสนับสนุนวา  เม่ือกิจรีบดวยหรือภัยเกดิข้ึน  ความฉลาดแกไขใหกจิสําเร็จ 
หรือใหปลอดภัยไดทันที  เปนอุปายโกศล 
        แตพิจารณาลําดับความแลวก็ไมเห็นเหตุวาทําไมจึงตอง  "ฉับพลันทันที"  ตางวา 
ตรองหาอุบายที่จะละและท่ีจะเจริญชาไปสัก  ๑  ช่ัวโมง  จึงไดอุบายนัน้  ดังนี้จะไมนับเปน 
อุปายโกศลหรือ  ในบาลีก็มิไดมีคําวาฉับพลันทันที  เห็นวาถือเอาความเทาบาลีก็ดีแลว 
        ๓.  ขอนี้มหาฎีกาชวยไขความวา  กําหนดทั้งสองขางตามลําดับกนั  คือกําหนดขาง 
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ธาภินิเวสปญญา  (ปญญาอันมุมมั่นทั้งขางในทั้งขางนอก)  
                                           [ปญญา  ๔]  
        ในจตุกกะ  (หมวดปญญา  ๔)  ทัง้หลาย  (มีอธิบายดังน้ี) 
        ในจตุกกะที่  ๑  ปญญาเปน  ๔  โดยเปนญาณในอริยสัจ  ๔  ดังนี้คือ 
ความรูอันปรารภทุกขสัจเปนไป  เปนญาณในทุกข ความรูอันปรารภ 
ทุกขสมุทัยเปนไป  เปนญาณในทุกขสมุทัย   ความรูอันปรารภทุกขนิโรธ 
เปนไป  เปนญาณในทุกขนิโรธ  ความรูอันปรารภทุขนิโรธคามินี- 
ปฏิปทาเปนไป  เปนญาณในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
        ในจตุกกะที่  ๒   ความรู  ๔  อันถึงซ่ึงความแตกฉานในวัตถุ  ๔  ม ี
อรรคเปนตน  ชื่อวาปฏิสัมภิทา  ๔  สมพระบาลีวา  "ความรูในอรรถ 
ชื่ออัตถปฏิสมัภิทา  ความรูในธรรม   ชื่อธัมมปฏิสมัภิทา  ความรูในการ 
กลาวธรรมนิรุติ  (คือภาษาท่ีดี  ภาษาท่ีถูกตอง)๑  ชื่อนิรุติปฏิสัมภิทา 
ความรูในความรูทั้งหลาย  ชื่อปฏิภาณปฏิสัมภิทา"๒  ดังนี ้
 
ในแลวก็กําหนดขางนอกตดิตอกันไป   อีกนัยหนึ่งหมายความวา  กําหนดปญจขันธรวม 
กันไปทีเดียว  ไมจําแนกขอ  โดยนัยวา  ยกิฺจิ  สมุทยธมฺม  สพฺพนฺต  นิโรธธมฺม 
        ๑.  อตฺถธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป  ศัพท  อตฺถ  ดูเหมือนจะเกิน  พิจารณาแลวไดความวา 
ภาษาท่ีดนีั้นทานเรียก  ธรรมนิรุติ  เห็นไดในตอนอธิบาย-' "ตนฺสา  ธมฺมนิรุตฺติสฺ ิตาย 
สภาวนิรุตฺตยิา... มูลภาสาย  ปเภทคต  าณ-   ความรูอันถึงซ่ึงความแตกฉานในมูล- 
ภาษา...อันเปนภาษาแท  (ไมวิปริต)  ซ่ึงไดช่ือวา ธรรมนิรุติ  นั้น "   ดงันี้ 
        ปาฐะในมหาฎีกากไ็มมีอตฺถ  ทานลิขิตไววา  "ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเปติ  เอตฺถ  ธมฺมสทฺโท 
สภาววาจโกติ  กตวฺา  อาห  ยา   สภาวนิรุตตฺีติ  อวิปรีตนรุิตฺตีติ  อตฺโถ-  ทานทําความ 
อธิบายวา  ธมฺม  ศัพทในบทวา  ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป  นี้บงสภาวะ  จึงกลาววา  ยา  สภาวน-ิ 
รุตฺติ-ภาษาท่ีแทใด  หมายความวาภาษาท่ีไมวิปริต"  ดังน้ี  ในท่ีนี้จึงแปลตัด  อตฺถ  ออก 
        ๒.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๓๙๘  
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                                     [อัตถปฏิสัมภิทา]   
        ในวัตถ ุ ๔ นั้น  คําวา   "อรรถ"  นั้น   โดยสังเขปเปนคําเรียกผลที ่
เผล็ดมาแตเหตุ  จริงอยู  ผลที่เผล็ดมาแตเหตุ  ทานเรียกวา  'อรรถ' 
เพราะเหตุที่ถึง  คือไดบรรลุโดยทํานองแหงเหตุ  (คือเปนไปตามเหตุ) 
แต  (วา)  โดยประเภท  ธรรม  ๕  นี ้  คือส่ิงท่ีเกิดเพราะปจจัยอยางใด 
อยางหน่ึง  พระนิพพาน*  เนื้อความแหงภาสิต  วิบาก  กริิยา  พึงทราบ 
วาชื่ออรรถ  ความรูอันถึงซึ่งความแตกฉานในอรรถนั้น   แหงบุคคลผู 
พิจารณาอรรถนั้น  ชื่อวา  อัตถปฏิสัมภิทา 
                                     [ธัมมปฏิสัมภิทา]  
        คําวา  'ธรรม'   นั้นเลา  โดยสังเขปก็เปนคําเรียกปจจัย  จริงอยู 
ปจจัย  ทานเรียกวาธรรม  เพราะเหตุที่จัดแจงผลนั้น  ๆ คือยังผลน้ัน ๆ  ให 
เปนไปหรืออํานวยใหถึงผลน้ัน  ๆ   แต (วา)   โดยประเภท  ธรรม   ๕  นี ้
คือ  เหตุที่ยังผลใหเกิดอยางใดอยางหน่ึง  อริยมรรค  ภาสิต  กุศล 
อกุศล  พึงทราบวาชื่อธรรม   ความรูอันถึงซ่ึงความแตกฉานในธรรม 
นั้นแหงบุคคลผูพิจารณาธรรมนั้น  ชือ่วาธัมมปฏิสัมภิทา 
        แทจริง   ความ  (ที่แจกอรรถธรรมเปน  ๕  ๆ)  นี้แหละ   ทาน 
จําแนกแสดงไวในอภิธรรมโดยนัยวา  "ความรูในทุกขเปนอัตถปฏิสัม- 
ภิทา  ความรูในทุกขสมุทัยเปนธัมมปฏิสัมภิทา  ความรูในทุกขนิโรธ  เปน 
อัตถปฏิสัมภาทา  ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  เปนธัมมปฏิสัมภาทา 
        ความรูในเหตุ  เปนธัมมปฏิสัมภิทา  ความรูในผลที่เผล็ดมาแต 
 
        *  จัดพระนิพพานเปนผลอยางไรอยู  ?   นาจะกลาว  'อริยผล'  จะไดเขาคูกับ 
'อริยมรรค'   ในธัมมปฏิสัมภิทา  
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เหตุ  เปนอัตถปฏิสัมภิทา  
        ธรรมเหลาใดชาตะแลว  เปนแลว  ไดกําเนิดเกิดสําเร็จแลว  ปรากฏ  
ข้ึนมาแลว  ความรูในธรรมเหลาน้ีเปนอัตถปฏิสัมภิทา  ธรรมเหลาน้ัน 
ชาติแลวเปนแลว...  แตธรรมใด  ความรูในธรรมนั้น*   เปนธมัมปฏ-ิ 
สัมภาทา 
        ความรูในชรามรณะ  เปนอัตถปฏิสัมภิทา  ความรูในชรามรณ- 
สมุทัย   เปนธัมมปฏิสัมภิทา  ฯลฯ  ความรูในสังขารนิโรธเปนอัตถ- 
ปฏิสัมภิทา  ความรูในสังขารนิโรธคามินีปฏิปทา  เปนธัมมปฎิสัมภิทา 
        ภิกษุในธรรมวินัยนีย้อมรูซึ่งธรรมอันเปน  สุตตะ  เคยยะ  ฯลฯ 
เวทัลละ  ความรูธรรมนี้เรียกธัมมปฏสิัมภิทา  ภิกษุนั้นยอมรูเนื้อความ 
แหงภาษิตน้ัน  ๆ  นั่นแหละ  วานี่เปนความแหงภาษิตน้ี  นี่เปนความ 
แหงภาษิตน้ี  ความรูเนื้อความแหงภาษิตน้ี  เรียกอัตถปฏิสัมภิทา 
        ธรรมท้ังหลายท่ีเปนกุศลเปนไฉน ?  สมัยใดจิตเปนกายาวจรกุศล 
เกิดข้ึน  ฯลฯ  ธรรมเหลาน้ีเปนกุศล  ความรูในธรรมเหลาน้ีเปนธัมม- 
ปฏิสัมภิทา  ความรูในวิบากแหงธรรมเหลาน้ัน  เปนอัตถปฏิสัมภาทา" 
ดังน้ีเปนตน 
                                  [นิรุติปฏิสัมภิทา]  
        ขอวา  'อตฺถธมฺมนิรตฺุตาภิลาเป  าณ'   มีอรรถาธิบายวา 
สภาวนิรุติ  (ภาษาท่ีแท)  คืออัพยาภิจาริโวหาร  (ถอยคําท่ีใชกันเปน 
 
        *  เตสุ  ธมฺเมสุ  ต.  ศัพทนี้ตองรับกับ  ย.  ศัพท-ยมฺหา  ธมฺมา  แตวจะไมเสมอกนั 
นาจะเรียงเพลินเนื่องมาแต  อิเมสุ  ธมฺเมสุ  ขางหนากระมัง  มองไมเหน็เหตุท่ีจะตองเปน 
พหุวจนะ  ในท่ีนี้จึงแปลแกเปนเอกวจนะ  คือเปน  ตสฺม  ธมฺเม  
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ตายตัว  ไมวิปริตคลาดเคลื่อน)  อันใดในอรรถและธรรมน้ัน๑  ความ 
รูในการกลาวถอยคําอันน้ัน  คือในการพูดในการเปลงข้ึนซึ่งถอยคําอัน   
นั้น  ไดแกความรูอันถึงซ่ึงความแตกฉานในมูลภาษาของสรรพสัตวทั้ง 
หลาย  คือภาษามคธ  อันเปนสภาวนิรุติ   (ภาษาแท)  ซึ่งไดชื่อวา 
ธรรมนิรุติ  (ภาษาดี)  นั้นโดยนัยวา  พอไดยินถอยคําท่ีพูด  ที่กลาว  ที ่
เปลงข้ึนนั้น  ก็รูวานี่เปนสภาวนิรุติ  นี่ไมใชสภาวนิรุติ  ดังนี้  เปนนิรุติ- 
ปฏิสัมภิทา  จริงอยู  ผูถึงนิรุติปฏิสัมภิทา  พอไดยินคําวา  ผสฺโส  เวทนา 
ดังน้ีเปนตน  ก็ยอมรูใดวาน่ีเปนสภาวนิรุติ  แตไดยนิคําวา  ผสฺสา 
เวทโน  ดังนี้เปนตนละ  ก็รูไดวานี่ไมใชสภาวนิรุติ๒ 

                              [ปฏิภาณปฏิสัมภิทา]  
        ขอวา  'าเณสุ  าณ'    มีอรรถาธิบายวา  ความรูอันมีความ 
รูเปนอารมณแหงบุคคลผูพิจารณา  (โดย)  ทําความรูในความรูทั้งปวง 
ใหเปนอารมณ  หรือวา  ความรูอยางกวางขวางดวยอํานาจอารมณและ 
กิจของตนเปนตน  ในความรูทั้งหลายตามท่ีกลาวมาน้ัน  เปนปฏิภาณ- 
ปฏิสัมภิทา๓ 

 
        ๑.  เพราะมี  อตฺถ  ศัพทเดียวเปนเหตุ  ดังกลาวในเชิงอรรถ ๑  หนา  ๑๒  ทานจึงไข 
ความเจื่อน  ๆ ออกมาดังนี้  ถาไมมี  ตสฺมึ  อตฺเถ  ธมฺเม  จ  เสียก็หายเจื่อนเขารองรอยสนิท 
        ๒.  นิรุติ  เปนเร่ือง  'พูดเปน'   ทานอธิบายอยางไรลงทายกลายเปน 'ฟงเปน'  และ 
ท่ีวาภาษามคธเปนมูลภาษานัน้  ตองหมายเฉพาะในชมพทูวีป  ไมใชท้ังโลก 
        ๓.  ปฏิภาณ  เราสอนกนัวาหมายถึงเชาวไวไหวพริบท่ีจะโตตอบและท่ีจะทําใหสบ 
เหมาะทันที  แตทานอธิบายคลุม  ๆ  วารูในรูหรือรูอยางกวางขวางอะไรไป  เลยไมทราบวา 
ปฏิภาณอยูท่ีตรงไหน  
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                                     [ภูมิปฏิสัมภิทามี  ๒]  
        ก็แลปฏสิัมภิทาท้ัง ๔ นั่น  ยอมถึงความแตกฉานในภูมิ  ๒  คือใน  
เสขภูมิ  ๑  ในอเสขภูมิ  ๑  ใน  ๒  ภูมินั้น  ปฏิสัมภิทาของพระอัครสาวก 
และของพระมหาสาวกท้ังหลาย  ถึงความแตกฉานในอเสขภูมิ  ปฏิสัม- 
ภิทาของพระเสขอริยสาวกท้ังหลาย  เชนพระอานนทเถระ  (เมือ่ยังเปน 
พระเสขะ)  ทานจิตตคฤหบดี  และทานขุชชุตตราอุบาสิกา   ถงึความ 
แตกฉานในเสขภูมิ 
                          [ปฏิสัมภิทาแจมใสดวยอาการ  ๕]  
        อน่ึง  ปฏิสัมภิทาน้ันแมถึงความแตกฉานในภูมิ  ๒  อยางนี้  จะแจมใส 
ข้ึนก็ดวยอาการ ๕ นี้คือ  ดวยอธิคม  ดวยปริยัติ  ดวยสวนะ  ดวย 
ปริปุจฉา  และดวยบุพโยคะ  ในอาการเหลาน้ัน   การบรรลุพระอรหัต 
ชื่อวาอธิคม  การเลาเรียนพระพุทธวจนะชื่อวาปริยัติ  การสนใจฟงพระ 
สัทธรรมโดยเคารพ  ชื่อวาสวนะ  การกลาววินิจฉัยคัณฐีบทและอรรถบท 
ในคัมภีรทั้งหลายมีบาลีและอรรถกถาเปนตน  ชื่อวาปริปุจฉา๑  การ 
ประกอบเนือง ๆ   ซึ่งวิปสสนาถึงข้ึนใกลอนุโลมญาณและโคตรภูญาณ๒ 

โดยภาวะแหงพระโยคาวจรผูมีการ  (ทองเท่ียว)  ไป ๆ มา ๆ๓  อยูในศาสนา 
 
๑.  ปริปุจฺฉา  นัยน้ีทานมิไดแปลวาไตถาม   แตแปลวา  'ปริโต  สพฺพโต  าตุ  อิจฺฉา- 
ปรารถนาจะรูโดยรอบคือโดยประการท้ังปวง'   จึงไดพูดจาหาทางวนิิจฉัยใหเปนท่ีตกลง 
ในคัณฐีบท  คือบทท่ีแปลยาก  และอรรถบท  คือบทท่ีอธิบายยาก  ในคัมภีรนั้น  ๆ  จน 
แตกฉาน 
๒.  มหาฎีกาวา  หมายเอาข้ันสังขารุเบกขาญาณ  เพราะสังขารุเบกขาญาณเปนไปใกลญาณ 
ท้ังสองนั้น 
๓.  คตปจฺจาคติก...  มหาฎีกาแปลวาผูมีความไปและกลับประกอบดวยภาวนานุโยค  แลว 
อธิบายวาจะไปไหนและกลับจากไหน  เชนจากท่ีอยูในสูโคจรคาม  กลับจากโคจรคามมา 
สูท่ีอยู  ก็พยายามทํากรรมฐานอยูเสมอ 



        อธิบายอยางนี้เปนการยึดพยัญชนะตรงเกินไป  ไมคํานึงถึงความท่ีควรจะเปนได 
หรือไม  ในท่ีนี้จึงหาทางเขาไปอยางอ่ืนดังแปลไวนัน้  
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ของพระพุทะเจาองคกอน ๆ ชื่อวาบุพโยคะ    
        อาจารยอ่ืนอีกพวกหนึ่งกลาววา 
        ปจจัย  (เครื่องอุดหนุน)  ของปฏิสัมภิทา  (มี ๘)  คือ  บุพโยคะ ๑ 
พาหุสัจจะ  ๑  เทศภาษ  ๑  อาคม  ๑  ปริปุจฉา  ๑  อธิคม  ๑  ครสุันนิสัย ๑ 
มิตรสมบัติ ๑ 
        ในปจจัยเหลาน้ัน  บพุโยคะก็มีนัยดังกลาวแลวน่ันแล  ความ 
ฉลาดในคัมภีรและสิปปายตนะ  (กระบวนศิลปะ ?)   ทั้งหลายน้ัน  ๆ๑  ชื่อวา 
พาหุสัจจะ  ความฉลาดในโวหาร  (ถอยคํา)  รอยเอ็ด  (ทองถิ่น)๒  ชื่อ 
เทศภาษา  แต  (วา)  โดยพิเศษก็ความฉลาดในโวหารของชาวมคธ  (นั่น 
แหละ)  ชื่อเทศภาษา  การเลาเรียนพระพุทธวจนะ  โดยที่สุดแมเพียง 
โอปมมวรรค๓  (สักวรรค ๑)  ชื่ออาคม  การไตถามถึงคําวินิจฉัยเน้ือ 
ความแหงคาถาแมคาถาหน่ึง  ชื่อวาปรปิุจฉา  ความเปนพระโสดาบันก็ดี 
ความเปนพระสกทาคามีก็ดี  ความเปนพระอนาคามีก็ดี  ความเปนพระ 
อรหันตก็ดี  ชื่อวาอธิคม  การอยูในสํานักของครูทั้งหลายผูมีสุตปฏิภาณ 
มาก๔ชื่อวาครุสันนิสัย  ความไดมิตรทั้งหลายเห็นปานน้ันนั่นแล  ชื่อวา 
มิตรสมบัติ  ดวยประการฉะน้ี 
        ในปจจัยเหลาน้ัน  พระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธทั้งหลาย  อาศัย 
บุพโยคะและอธิคมเทาน้ันทรงบรรลปุฏิสัมภิทา  พระสาวกท้ังหลายอาศัย 
 
๑.  หมายเอาเฉพาะคัมภีรและศิลปะท่ีหาโทษมิได 
๒.  มหาฎีกาวา  ภาษาทองถ่ินของพญา  (เจาแผนดนิ)   รอยเอ็ดในบรรพกาล  เรียกวา  เอกสต- 
โวหาร  (คํา  'พญารอยเอ็ด'  นี้  ไทยเราก็พดูกัน  แตดูเหมือนความหมายวามากเทานั้น  ในชมพ ู
ทวีป  พญาอาจมีถึงรอยเอ็ดจริง ๆ  แตไทยเรามีไมถึงแน ๆ) 
๓.  หมายถึงโอปมมวรรค  ในมัชฌิมนิกาย  มูลปณณาสก  กระมัง ? 
๔.  สุตปฏิภาณพหุลาน  มหาฎีกาวาเปนพหูสูต  มีปฏิภาณดวย  
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เหตุ  (คือปจจัย)  เหลาน้ันทุกอยางจึงไดบรรล ุ อน่ึง  อันการประกอบ  
กรรมฐานภาวนาเปนสวนหนึ่งตางหากสําหรับจะบรรลุปฏิสัมภิทาหามีไม 
แตการบรรลปุฏิสัมภิทาสําหรับพระเสขะท้ังหลายก็มีข้ึนในที่สุดแหงผล- 
วิโมกขชั้นเสขะ  สําหรับพระอเสขะทั้งหลายก็มีข้ึนในที่สุดแหงผลวิโมกข 
ชั้นอเสขะน่ันเอง  จริงอยู  ปฏิสัมภิทาท้ังหลายสําเร็จแดพระตถาคตเจา 
ทั้งหลาย  ก็ดวยอริยผลแหงอริยบุคคลเจาดวยอริยผลแหงอริยบุคคลท้ัง 
หลายเหมือนกัน)๑ 

        คําวา  'ปญญาเปน  ๔  อยาง  โดยเปนปฏิสัมภาทา  ๔'  ขาพเจากลาว 
หมายเอาปฏิสัมภิทาเหลานี้แล 
                [๕  ปญญาจะพึงบําเพ็ญข้ึนไดอยางไร]  
        สวนในปญหากรรม  (ขอ ๕)  วา  "ปญญาจะพึงบําเพ็ญไดอยาง 
ไร"  นี ้ มีพรรณนาวา  เพราะเหตุที่ธรรมท้ังหลายอันแยกประเภทเปน 
ขันธ  อายตนะ  ธาตุ  อินทรีย  สัจจะ  และปฏจิสมุบาท  เปนตน  เปน 
ภูมิ  (คือเปนพ้ืน)  ของปญญาน้ี๒  วิสทุธิ  ๒  นี้คือ  สลีวิสุทธิ  และจิตตวิสุทธิ 
 
๑.  มหาฎีกาขยายความวา   แมพระคุณวิเศษอ่ืน  ๆ ของพระผูมีพระภาคเจาทุกอยาง  มีพระ 
สัพพัญญตญาณเปนตน  ก็มีข้ึนในที่สุดแหงผลวิโมกขช้ันอเสขะเหมือนกัน 
๒.  มหาฎีกาทานมีอรรถาธิบายนาฟง  คือทานต้ังปญหาข้ึนวา   เหตุไฉนทานจึงจดัธรรม 
เปนปญญาภูมิหรือวิปสนาภมิูมากอยางเชนนี้  แมเพียงอยางใดอยางหนึ่ง  เชนขันธอยาง 
เดียวก็สําเร็จประโยชนไดมิใชหรือ ?   แลวทานก็แกวา  อยางเดยีวไมพอ  เพราะสัตวผูจะ 
บําเพ็ญวิปสนาปญญานั้น  แบงออกไดถึง ๓  พวก  วาโดยความหลงติด  ก็มี  ๓  คือ  หลงรูป 
หลงรูป  และหลงท้ังสองอยาง  วาโดยอินทรียก็  ๓  คือ  อินทรียกลา  อินทรียปานกลาง 
และอินทรียออน  วาโดยความชอบใจ  ก็  ๓  คือ  ชอบสังเขป  ชอบปานกลาง  ชอบพิสดาร 
ตางก็เหมาะท่ีจะถือเอารูปตางกัน  เชนพวกหลงอรูปก็ถือเอาขันธ  เพราะขันธเปนอรูปถึง 
๔  พวกหลงรูปก็ถือเอาอายตนะ  เพราะอายตนะเปนรูปต้ัง  ๑๐  พวกหลงท้ังสองอยางก็ 
ถือเอาธาตุ  เพราะธาตุเปนท้ังสองสวน  ฯลฯ  
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เปนมูล  (คือเปนรากเงา)  วิสุทธิ  ๕  นีคื้อ  ทิฏฐิวิสุทธิ  กังขาวิตรณวิสุทธิ  
มัคคามัคคญาณทัสนวิสุทธิ  ปฏิปทาญาณทัสนวิสุทธิ  ญาณทัสนวิสุทธิ  
เปนสรีระ  (คือเปนลําตัวหรือลําตน)   ของปญญาน้ี  เพราะเหตุนั้น 
ปญญาน่ัน  ภิกษุผูทําความส่ังสมความรูโดยการเลาเรียนและไตถามใน 
ธรรมทั้งหลายท่ีเปนภูมิเหลาน้ันแลว  ยงัวิสุทธิ  ๒  ที่เปนมูลใหถึงพรอม 
แลวทําวิสุทธิ  ๕  ที่เปนสรีระใหถึงพรอมอยู  (นัน่แหละ)  จะพึงบําเพ็ญข้ึน 
ได  นี่เปนความสังเขปในปญหากรรมขอน้ี  สวนความ  (ตอไป)  นี ้ เปน 
ความพิสดาร 
                                         [ภูมิของปญญา]  
        คําใดขาพเจากลาไววา  "ธรรมทั้งหลายอันแยกประเภทเปนขันธ 
อายตนะ  ธาตุ  อินทรีย  สัจจะ  และปฏิจสมุบาทา  เปนภูมิ  (ของปญญา 
นี้)   ดังน้ี  บณัฑิตพึงทราบวินิจฉัยความในคําน้ันเปนอันดับแรก 
                                              [ขันธ]  
        คําวา  ขันธ  ไดแกขันธหา  คือ  รปูขันธ  เวทนาขันธ  สัญญา- 
ขันธ  สังขารขันธ  วิญญาณขันธ 
                                            [รูปขันธ]  
        ในขันธหาน้ัน  ธรรมชาตอันมีความสลายไป  โทรมไป  เพราะ 
ปจจัยที่เปนขาศึกทั้งหลายมีหนาวเปนตนเปนลักษณะทุกอยาง*  พึงราบ 
วาชื่อวารูปขันธ  (กองรูป)  เพราะ  (เรยีก)  รวมธรรมชาตท้ังปวงนั้น 
เขาดวยกัน  อันวาธรรมชาตนี้นั้น  แมเปนอยางเดียวโดยลักษณะคือ 
ความสลาย  (แต)  ก็เปนสอง  โดยแยกเปนภูตรูป  และอุปาทายรูป 
 
*  ยงฺกิ ฺจิ  แปลวา  'ทุกอยาง'   ก็ไดในท่ี  ๆ  เหมาะแมในมหาฎีกากแ็กไววา  'ยงฺกิฺจีต ิ
อนวเสสปริยาทาน'  
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                                            [ภูตรูป]   
        ในรูป  ๒  อยางนั้น  ภูตรูปมี  ๔  คือ  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ 
วาโยธาตุ  ลกัษณะ  รส  (คือกิจ)  ปจจุปฏฐาน  (คือผล)  ของธาตุ  ๔ นั้น 
ไดกลาวไวแลวในจตุธาตุววัฏฐาน  แตวาโดยปทัฏฐาน  (คือเหตุใกล) 
ธาตุทุกอยางน้ันแตก็มีธาตุที่เหลืออีก  ๓  เปนปทัฏฐาน 
                                       [อุปาทายรูป]  
        อุปาทายรูปมี  ๒๔   คือ  ตา  ห ู จมูก  ลิ้น  กาย  รูป  เสียง  กลิ่น 
รส  อิตถินทรีย  ปุริสินทรีย  ชีวิตตินทรีย  หทัยวัตถุ  กายวิญญัติ  วจีวิญญติั 
อากาสธาตุ  รูปสฺส  ลหุตา  (ความเบาแหงรูป)  รูปสฺส  มุทุตา  (ความ 
ออนแหงรูป)  รูปสฺส  กมมฺฺตา  (ความคลองแหงรูป)   รูปสสฺ  อุปจย๑ 

(ความเติบข้ึนแหงรูป)  รปูสฺส  สนฺตติ  (ความสืบตอแหงรูป)  รปูสฺส  ชรตา 
(ความทรุดโทรมแหงรูป)  รูปสฺส  อนจฺิจตา  (ความไมยั่งยืนแหงรูป) 
กวฬิงการาหาร 
                     [ลักษณะ  ฯลฯ  แหงอุปาทายรูป]  
                                           [ปลาทรูป  ๕]  
        ในอุปาทายรูปเหลาน้ัน  ตา  มีความผองใสแหงภูตรูปพอกระทบรูป 
ไดเปนลักษณะ๒  นัยหน่ึง มีความผองใสแหงภูตรูปอันมีกรรมที่มีความ 
ใครจะเห็นเปนตนเหตุเปนสมุฏฐานเปนลักษณะ  มีอันเวียนอยูในรูป 
ทั้งหลายเปนรส  มีความเปนฐานท่ีรองรับจักขุวิญญาณเปนปจจุปฏฐาน 
 
๑.  ในท่ีอ่ืนเปน  อุจฺจย  ก็มี 
๒.  หมายความวา  ตรงท่ีเปนตานั้น  ภูตรูปมีความผองใสจนสามารถกระทบรูปคือเหน็ 
รูปได  ตรงไหนเห็นรูปได  กรู็ไดวาตรงนัน้เปนตา  นยัในหูเปนตนก็อยางเดียวกันนี้  
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มีภูตรูปอันเกินแตกรรมที่มีความใครจะเห็นเปนตนเหตุ  เปนปทัฏฐาน  
        หู  มีความผองใสแหงภูตรูปพอกระทบเสียงไดเปนลักษณะ  นัย 
หน่ึง  มีความผองใสแหงภูตรูปอันมีกรรมท่ีมีความใครจะฟงเปนตนเหตุ 
เปนสมุฏฐาน  เปนลักษณะ  มีอันเวียนอยูในเสียงทั้งหลายเปนรส  ม ี
ความเปนฐานท่ีรองรับโสตวิญญาณเปนปจจุปฏฐาน  มีภูตรูปอันเกิดแต 
กรรมท่ีมีความใครจะฟงเปนตนเหตุ  เปนปทัฏฐาน 
        จมูก  มคีวามผองใสแหงภูตรูปพอกระทบกลิน่ไดเปนลักษณะ  นัย 
หน่ึง  มีความผองใสแหงภูตรูปอันมีกรรมท่ีมีความใครจะดมเปนตนเหตุ 
เปนสมุฏฐานเปนลักษณะ  มีอันเวียนอยูในกลิ่นทัง้หลายเปนรส  มีความ 
เปนฐานท่ีรองรับฆานวิญญาณเปนปจจุปฏฐาน  มีภูตรูปอันเกิดแตกรรม 
ที่มีความใครจะดมเปนตนเหตุ  เปนปทัฏฐาน 
        ลิ้น  มีความผองใสแหงภูตรูปพอกระทบรสไดเปนลักษณะ  นัย 
หน่ึง  มีความผองใสแหงภูตรูปอันมีกรรมท่ีมีความใครจะลิ้มเปนตนเหตุ 
เปนสมุฏฐานเปนลักษณะ  มีอันเวียนอยูในรสท้ังหลายเปนรส  มีความ 
เปนฐานท่ีรองรับชิวหาวิญญาณเปนปจจุปฏฐาน  มีภูตรูปอันเกิดแตกรรม 
ที่มีความใครจะลิ้มเปนตนเหตุ  เปนปทัฏฐาน  
        กาย  มคีวามผองใสแหงภูตรูปพอกระทบโผฏฐัพพะไดเปนลักษณะ 
นัยหน่ึง  มีความผองใสแหงภูตรูปอันมีกรรมท่ีมีความใครจะถูกตองเปน 
ตนเหตุเปนสมุฏฐานเปนลักษณะ  มอัีนเวียนไปในโผฏฐัพพะทั้งหลาย 
เปนรส  มีความเปนฐานที่รองรับกายวิญญาณเปนปจจุปฏฐาน  มีภูตรูป 
อันเกิดแตกรรมท่ีมีความใครจะถูกตองเปนตนเหตุ  เปนปทัฏฐาน  
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                [ลักษณะตา  ฯลฯ  ตามมติเกจิอาจารย]  
        ฝายอาจารยลางพวกกลาววา  "ตา  ก็คือความผองใสแหงภูตรูป 
ทั้งหลาย  (สวน)  ที่ยิ่งดวยธาตุไฟ  หู  จมูก  ลิ้น  กคื็อความผองใสแหง  
ภูตรูปทั้งหลาย  (สวน)  ที่ยิ่งดวยธาตุลม   ธาตุดิน  และธาตุน้ํา  (ตาม 
ลําดับ)  กาย  ก็คือความผองใสแหงภูตรูปทุกอยาง (เสมอกัน)" 
        อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา  "ตา  คือความผองใสแหงภูตรูปทั้ง 
หลาย (สวน)  ที่ยิ่งดวยไฟ  หู  จมูก  ลิน้  กาย  คือความผองใสแหง 
ภูตรูปทั้งหลาย  (สวน)  ที่ยิ่งดวยโพรง  (คืออากาศ ? )  ลม  น้ํา  และดิน 
(ตามลําดับ)" 
        อาจารยเหลาน้ัน   นาบอกใหทานชักพระสูตรมา  (อาง)  ทานจัก 
ไมพบพระสูตรเปนแนแททีเดียว 
        ยังอาจารยลางพวก  (ชวย)  อางเหตุในคําของเกจิอาจารยที่กลาวมา 
นั้นวา  "เพราะธาตุทั้งหลายมีธาตุไฟเปนตน  อันสิง่ท่ีเปนคุณมีรูปเปนตน 
ตองชวยอนุเคราะห"*   อาจารยพวก  (นี้)   นั้น  บัณฑิตพึงกลาว  (ดาน) 
ไดวา  "ใครกันเลากลาวดังน้ีวา  สภาวะมีรูปเปนอาทิเปนคุณแกธาตุมี 
 
*  มหาฎีกาวา  เกจิอาจารยท่ีกลาวอยางนี้  ไดแกภิกษุลางพวกในนิกายมหาสังฆิกะ  และ 
วาพระวสุธรรมเปนตัวตั้งท่ีกลาววา  "ธาตุไฟยิ่ง  (คือมีมาก)  ในตา  ธาตุลมยิ่งในหู  ธาตุ 
ดินยิ่งในจมกู  ธาตุน้ํายิ่งในล้ิน  ธาตุทุกอยางเสมอกันในกาย  (จึงทําใหเห็นใหไดยินได 
กล่ินไดรสไดสัมผัส)"  สวนอีกพวกหนึ่งวา  "ไฟยิ่งในตา  โพรงยิ่งในห ู ลมยิ่งในจมูก 
น้ํายิ่งในล้ิน  ดนิยิ่งในกาย"  แลวยังมีอีกพวกหน่ึงชวยอางเหตุวา  "ไฟคือประทีป  อัน 
รูปคือแสงสวางตองชวยอนเุคราะห  ลม  เสียงอนุเคราะห  ดิน  กล่ินอนุเคราะห  น้ํา  คือ 
เขฬะ  รสอนุเคราะห" 
        ลัทธิของทานพวกนี้ก็ชอบกล  แตอาจารยวิสุทธิมรรคนี้ทานคานท้ังนั้น  ฟงของทาน 
เขาใจยากสักหนอย  
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ไฟเปนตน ?   เพราะวาในภูตรูปทั้งหลายอันมีความเปนไปท่ีแยกกันไม 
ออก  ใคร  ๆ  ก็กลาวไมไดวา  สิ่งนี้เปนคุณแกสิ่งน้ี  สิ่งนี้เปนคุณแกสิ่งน้ี"  
        แมอาจารยพวกน้ันจะพึงกลาวตอไปอีกวา  "ทานท้ังหลายประสงค 
เอากิจ  (คือหนาท่ี)   เชนการทรงไวของธาตุดินเปนตนได  ก็เพราะความ 
ที่ภูตรูป  (คือธาตุ)  นั้น  ๆ มีมากในสัมภาระ  (คือองคอวัยวะ ?)  นั้น  ๆ 
ฉันใด  ขอท่ีวารูปเปนตนเปนคุณแกธาตุไฟเปนอาทินั้น  ก็นาจะประสงค 
เอาได  เพราะรูปเปนตนปรากฏเปนจํานวนมากในสัมภาระที่ยิ่งดวยธาตุ 
ไฟ  (คือตา)  เปนอาทิ  ก็ฉันนั้น"  
        อาจารยเหลาน้ัน  เราพึงกลาว  (คาน)  วา  "ขาพเจาท้ังหลาย 
ก็จะพึงประสงค   หากวากลิ่นใน  (เมล็ด)  ฝายที่ยิ่งดวยดินจะพึงเปน 
กลิ่นยิ่ง  (คือฉุน)  กวากลิน่ของดอกท่ียิ่งดวยนํ้า   และสีของนํ้าเย็นจะ 
พึงจาก  (ใส)  กวาสีของนํ้ารอนท่ียิ่งดวยไฟบางละก็  แตเพราะทั้ง  ๒ 
อยางนั้นไมมี  เพราะเหตุนั้น  ทานทั้งหลายพึงเลิก๑การคิดกําหนดความ 
แปลกกันแหงภูตรูปอันเปนที่อาศัยของปสาทรูปมีตาเปนตนเหลาน้ัน 
เสียเถิด  ควรถือเอายุตินี้วา  "รูปรสเปนตนแหงภูตรูปทั้งหลายแม 
ในกลาปเดียวกัน  ไมมี  (อะไร)  วิเศษ  (กวากัน)  กย็ังไมเหมือนกัน 
ฉันใด  ประสาทท้ังหลาย  มีจักษุประสาทเปนตน  แมเหตุแหงความ 
วิเศษ  (กวากัน)  อยางอ่ืนไมมี  (มัน)  ก็ไมเหมือนกัน  ฉันนั้น"๒ 

 
๑.  ปหาเยถ  ปาฐะในมหาฎีกาเปน  ปหาย  ถาเปนอยางนีก้็ตองสัมพันธเปนบุพกาลกิริยา 
ใน  คเหตพฺพ  ประกอบความวา  "พึงเลิก. . . เสีย  แลวถือเอา. . . เถิด"  ดูจะเขาทีกวา 
ปหาเยถ  ซ่ึงตองแยกเปนประโยคหน่ึงประดับประเดดิอยู 
๒.  ตอนเกจิวาทะและคําคานนี้  คือเอาความยากเต็มที  พิจารณาดใูหดเีถิด  
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        (หากมีคําถามวา   ถาความแปลกความย่ิงกวากันแหงภูตรูปไมมี 
ดังกลาวนั้นไซร)  ก็อะไรเลาเปนเหตุ  (ใหปสาทรูปเหลาน้ัน)  ไม 
สาธารณะแกกันและกัน  ?   (คําแกก็พึงมีวา)  ก็กรรมนั้นซิเปนเหตุแหง  
ความแปลกกันของปสาทรูป  มีจักษุเปนตนเหลานั้น  เพราะเหตุนั้น 
ความแปลกกันแหงปสาทรูปเหลาน้ัน  ยอมเปนเพราะความแปลกกัน 
ของกรรม   หาใชเปนเพราะความแปลกกันของภูตรูปไม  ดวยวา  เมื่อ 
ภูตรูป  (เกิด)  มีความแปลก  (ยิ่งหยอนกวากันข้ึน)  ความผองใส 
(ประสาท)  ยอมไมเกิดข้ึนเปนแท  จริงอยู  พระโบราณจารยทั้งหลาย 
ก็กลาวไววา  "เมื่อภูตรูปทั้งหลายเสมอกัน  ความผองใส  (ประสาท) 
จึงมี  เมื่อภูตรูปทั้งหลายไมเสมอกัน  ความผองใส  ก็ไมมี"   ดังน้ี  ก ็
ในปสาทรูปเหลาน้ันอันมีความแปลกกัน   เพราะความแปลกกันแหง 
กรรมอยางนี้  จักษุและโสตรับวิสัยรูป  (คืออารมณ  ไดแกรูปและเสียง) 
อันไม  (มา)  ถึงตัวได  เพราะตาและหูเปนเหตุแหงวิญญาณในวิสัย- 
รูปอันมีที่อาศัยไมติด  (กบั)  ที่อาศัยของตนเลย๑  (สวน)  ฆานะชิวหา 
และกาย  รับไดแตวิสัยรูปที่  (มา)  ถงึตัวเขา  เพราะฆานะชิวหากาย 
เปนเหตุแหงวิญญาณในวิสัยรูป  อันติดที่อาศัยของตน  ๆ  อยูแลวน่ันเอง  
โดยเปนที่อาศัย  (ของวิสัยรูป)  และเปน  (วิสัยรูปในตัว)   เองดวย๒ 

 
๑.  คือท่ีอาศัยของตาหูกับท่ีอาศัยของรูปเสียงนั้นไมตดิกัน 
๒.  คือท่ีอาศัยของกล่ิน  รส  ติดอยูในท่ีอาศัยของฆานะและชิวหา  สวนโผฏฐัพพะติดอยู 
ในกายเอง  เพราะโผฏฐัพพะก็คือภูตรูป  ๓  เวนอาโป  
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                         [ที่ต้ัง  ฯลฯ  แหงปสาทรูป]   
                                             [จักขุ]  
        ในปสาทรูป  ๕  นี ้ สิ่งท่ีในโลกเรียกวาจักษุ  เรียงรายดวยขนตา 
สีดํา  วาวงามดวยแววตาดําและขาว  (สัณฐาน)  คลายกับกลีบบัวขาบ 
นั้นใด  แต  (ตัว)  จักษุ  (แท  ๆ  นั้น  เล็ก)   โดยประมาณก็สักเทา 
ศีรษะเล็น  ไดรับอุปการะอันธาตุทั้ง  ๔  ซึ่งมีหนาที่อาบ๑เยื่อตาท้ัง  ๗  ชั้น 
ดุจนํ้ามันที่คนราดลงไปในปุยนุน  ๗  ชั้น  อาบปุยนุนทุกชั้นอยู  ฉะนั้น 
แลว  (ธาตุดิน)  ทรงไว  (ธาตุน้ํา)  ยึด  (ใหติดกัน)  ไว  (ธาตุ 
ไฟ)  ทําใหอุนไว  (ธาตุลม)  พยุงไว  ทําให  ดังขัตติยกุมารมีอุปการะ 
อันพระพ่ีเลี้ยงทั้ง  ๔  ผูมหีนาที่  (คนหน่ึง)  อุม  (คนหน่ึง)  ใหสรง 
สนาน  (คนหน่ึง)  แตงองค  (คนหน่ึง)  อยูงานพัด  ทําถวายอยู 
ฉะน้ัน  (และจักษุนั้น)  อันฤดูจิตและอาหารอุปถัมภไว  อันอายุอนุบาล 
ไว  อันอวินิพโภครูปมีสีกลิ่นรสเปนตนแวดลอม  ยังความเปนวัตถุ 
และเปนทวารตามควรแกวิถีจิตท้ังหลายมีจักขุวิญญาณเปนตน  ใหสําเร็จ 
ต้ังอยู  ณ  ตําแหนง  (ในรางกาย)  ที่เกิดข้ึนแหง  (เงา)  ทรวดทรง 
รางกาย๒ของรูปทั้งหลายท่ีอยูตรงหนา  ในกลางแววตาดํา  ที่แววตาขาว 
ลอมอยู  ของสสัมภารจักขุ  (จักษุพรอมท้ังสัมภาระ  คือเครื่องประกอบ) 
นั้น  จริงอยู  แมพระธรรมเสนาบดีก็ไดกลาวคํานี้ไววา 
 
๑.  พฺยาเปตวฺา  มหาฎีกาเติม   ิตาหิ  เปนวิเสสนะของ  ธาตูหิ   แตในท่ีนีแ้ปลเปน 
บุพกาลกิริยาใน  สนฺธารณ. . . 
๒.  ท่ีไทยเราเรียก  'ตุกตา'  (?)  
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        "คนยอมเห็นรูปท้ังหลายดวยจักษุประสาทใด  จักษุ  
        ประสาทนั้นเปนของเล็กละเอียด    เปรียบไดกับ 
        ศีรษะเล็น"  ดังนี ้

                                          [โสตะ] 
        สวนโสตะ  ก็ไดอุปการะอันธาตุมีประการดังกลาวแลวทําให  อัน 
ฤดูจิตและอาหารอุปถัมภไว  อันอายุอนุบาลไว  อันอวินิพโภครูปมีสี 
เปนตนแวดลอม   ยังความเปนวัตถุและเปนทวารตามควรแกวิถีจิต 
ทั้งหลาย  มีโสตวิญญาณเปนตนใหสําเร็จ  ต้ังอยู  ณ  ตําแหนง   (ใน 
รางกาย)  ที่มีสัณฐานดังวงแหวน  มีขนออนสีน้ําตาลพอกพูน  (คือ 
ขึ้นอยูมาก)  ภายในชอง  สสัมภารโสต  (โสตพรอมทั้งสัมภาระคือ 
เครื่องประกอบ) 

                                         [ฆานะ] 
        ฆานะ  ก็ไดความอุปการะ  ความอุปถัมภ  ความอนุบาลและ 
เครื่องแวดลอมมีประการดังกลาวแลว  ยังความเปนวัตถุและเปน 
ตามควรแกวิถีจิตมีฆานวิญญาณเปนตนใหสําเร็จ  ต้ังอยู  ณ  ตําแหนง 
(ในรางกาย)  มีสัณฐานดังกีบแพะอยูภายในชองสสัมภารฆานะ  (ฆานะ 
พรอมท้ังสัมภาระคือเครื่องประกอบ) 

                                         [ชิวหา] 
        ชิวหา  ก็ไดความอุปการะ  ความอุปถัมภ  ความอนุบาลและ 
เครื่องแวดลอมมีประการดังกลาวแลว  ยังความเปนวัตถุและเปนทวาร 
ตามควรแกวิถีจิตมีชิวหาวิญญาณเปนตนใหสําเร็จ  ต้ังอยู  ณ  ตําแหนง  
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(ในรางกาย)  มีสัณฐานดังปลายกลีบอุบล  ที่ดานบนของสวนกลาง  
สสัมภารชิวหา  (ชิวหาพรอมท้ังสัมภาระคือเครื่องประกอบ) 
                                               [กาย]  
        ก็แล   ชือ่วาอุปาทินรูปในกายนี้ยงัมีอยูตราบใด   ตราบน้ันกาย 
(ประสาท)  ก็เปนอันไดความอุปการะ  ความอุปถัมภ  ความอนุบาล 
และเครื่องแวดลอมมีประการดังกลาวแลวเหมือนกัน  ดังน้ํามัน  (อาบ 
อยู)  ในเยื่อปุยฝายฉะนั้น  ยังความเปนวัตถุและเปนทวารตามควรแก 
วิถีจิตมีกายวิญญาณเปนตนใหสําเร็จ  ต้ังอยูในทุกตําแหนง (แหงรางกาย) 
        อน่ึง  ปสาทรูปมีจักษุเปนตนนั้น  บัณฑิตพึงทราบวามันก็โนม 
เอียงไปสูโคจร  (ที่ไป)  ของมันมีรูปเปนตนนั่นเอง  ดังงู  จรเข  นก 
สุนัขบาน   และสุนัขปา  ก็คอยแตจะไปหาโคจรของตน  กลาวคือจอม 
ปลวก  น้ํา  อากาศ  หมูบาน  และปาชาผีดิบฉะน้ัน 
                                         [โคจรรูป  ๔]  
        สวนในโคจรรูปทั้งหลาย  มีรูปเปนตน  ตอแตปสาทรูปนั้นไป 
(มีวินิจฉัย  ดังนี้) 
        รูป  มีอันกระทบจักษุเปนลักษณะ  มีความเปนวิสัยแหงจักขุวิญ- 
ญาณเปนรส  (คือกิน)  มีความเปนโคจรแหงจักขุวิญญาณนั้นแหละเปน 
ปจจุปฏฐาน*  (คือผล)  มมีหาภูตรูป  ๔ เปนปทัฏฐาน  (คือเหตุใกล) 
 
*  คําวา  วิสัยและโคจร  เราก็แปลวาอารมณดวยกันท้ังคู  แตไมเคยคิดวินจิฉัยวาแปลก 
กันอยางไร  มหาฎีกาทานชางคิดแคะไดใหเห็นความแปลกกันได  คือทานวาวิสยภาโว 
ไดแก  อนฺตฺถภาโว  ความไมมีในที่อ่ืน  หมายความวา  จักขวิญญาณยอมมีในรูป 
เทานั้น  จะไปมีในท่ีอ่ืนหาไดไม  เพราะฉะน้ันรูปจึงเปนวิสัย   คือเปนขอบเขตแหงจกัขุ- 
วิญญาณ  สวนโคจรตา  ไดแก ตพฺพหุลจาริดา  ความทองเที่ยวไปมากในรูปนั้น  หมาย 
ความวา  จกัขุวิญญาณก็เวยีนเกิดอยูในรูปแลว ๆ  เลา  ๆ  อยูนั่นเอง  
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        ก็แล  ขอ  (ที่รูปมีมหาภูตรูป  ๔  เปนปทัฏฐาน)  นี ้ ฉันใด  
อุปาทายรูปแมทั้งปวงก็เปนฉันนั้น  เปนแตในที่ใดท่ีความแปลกออกไป 
ขาพเจาจึงจักกลาว  (ความท่ีแปลก)  ในท่ีนั้น  
        รูปนี้นัน้มีมากอยาง  ดวยอํานาจแหงสี  มีสีเขียวสีเหลือง  เปนตน 
        เสียง  มอัีนกระทบโสตเปนลักษณะ  มีความเปนวิสัยแหงโสต- 
วิญญาณเปนรส  มีความเปนลักษณะ  มีความเปนวิสัยแหงโสต- 
ปฏฐาน  มีมากอยาง  โดยนัยเปนตนวาเสียงกลอง  เสียงตะโพน 
        กลิ่น  มอัีนกระทบฆานะเปนลักษณะ  มีความเปนวิสัยแหง 
ฆานวิญญาณเปนรส  มคีวามเปนโคจรแหงฆานวิญญาณนั้นแหละเปน 
ปจจุปฏฐาน  มีมากอยาง  โดยนัยเปนตนวา  กลิ่นราก  (ไม)  กลิน่ 
แกน   (ไม) 
        รส  มีอันกระทบชิวหาเปนลักษณะ  มีความเปนวิสัยแหงชิวหา- 
วิญญาณเปนรส   มีความเปนโคจรแหงชิวหาวิญญาณนั่นแหละเปน 
ปจจุปฏฐาน  มีมากอยาง  โดยนัยเปนตนวา  รสราก  (ไม)  รสลําตน 
(ไม) 
                                         [ภาวรูป ๒]  
        อิตถินทรีย  มีภาวะแหงหญิงเปนลักษณะ  มอัีนประกาศวาหญิง 
เปนรส   มีภาวะคือการทํา  (อิตถีลิงคะ)  เพศแหงหญิง  (อิตถนีิมิตตะ) 
นิมิตแหงหญิง  (อิตถีกุตตะ)  กิริยาแหงหญิง  และ  (อิตถากัปปะ)  
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อากัปแหงหญิง๑  เปนปจจุปฏฐาน   
        ปุริสินทรีย  มีภาวะแหงชายเปนลักษณะ  มีอันประกาศวาชาย 
เปนรส  มีภาวะคือการทํา  (ปุริสลิงคะ)  เพศแหงชาย  (ปุริสนิมติตะ) 
นิมิตแหงชาย  (ปรุิสกุตตะ)  กิริยาแหงชาย  และ  (ปุริสากัปปะ) 
อากัปแหงชาย  เปนปจจุปฏฐาน 
        อิตถินทรียและปุรสิินทรียทั้ง  ๒  นั้น  ปกแผไปท่ัวราง  (ของ 
หญิงชาย)  ดงักายประสาทเหมือนกัน  แตไมถึงกับจะกลาวไดวา  มัน 
ต้ังอยูในโอกาสท่ีกายประสาทต้ังอยู  หรือวามันต้ังอยูในโอกาสท่ีกาย- 
ประสาทมิไดต้ังอยูก็ตาม  ความปะปนกันและกัน  (แหงภาวรูปกับกาย 
ประสาท)  กไ็มมี  ดังรูปกับรสเปนตน  (ก็มิไดประปนกัน๒)  ฉะนั้น 
                                           [ชีวิตรูป  ๑]  
        ชีวิตทรีย  มีการตามรักษาสหัชรปู  (รูปที่เกิดรวมกับตน)  ไว 
เปนลักษณะ  มีการยังสหัชรูปเหลาน้ันใหเปนไปเปนรส  มีอันดํารงไว 
 
๑.  มหาฎีกาอธิบายวา  ความกลมกลึง  และอวัยวะมีมือเทาเปนตน ไมกระดาง  เปนอิตถีลิงคะ 
ความมีเนื้อถันนิ่ม  ไมมีหนวดเครา  ถักผมและหมผา  เปนอิตถีนิมิต  เพราะเปนปจจยัใหจําไดวา 
หญิง  การเลนดวยเคร่ืองตําขาวมีกระดงและสากเปนตน  ในตอนเปนเดก็  และการทํางานเกีย่วดวย 
การทอมีกรอดายเปนตน  เปนอิตถีกุตตะ  คือกิริยาของหญิง  อาการมียนืเดินไมผานเผยเปนตน 
เปนอิตถากัปปะ 
        อีกนัยหนึ่ง  อิตถีลิงคะ  หมายถึงอวยัวะเพศของหญิง  อิตถีนิมิต  หมายถึงเสียงของหญิง 
อิตถีกุตตะ  หมายถึงกิริยาตาง ๆ ของหญิง  มียืน  เดนิ  นั่ง  เค้ียวกินเปนตนท่ีมิดเม้ียน  อิตถากัปปะ 
หมายถึงทรวดทรงของผูหญิง 
๒.  มหาฎีกาวา  ภาวรูปกับกายประสาท   ไมปะปนเกี่ยวของกัน  เพราะมีท่ีอาศัยตางกนั  สวนรูป 
กับรส  แมมีท่ีอาศัยรวมกนั  ก็ไมปะปนดาบเกี่ยวกนั  เพราะมีลักษณะตางกัน  
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ไดซึ่งสหัชรูปเหลาน้ันแหละเปนปจจุปฏฐาน  มีภูตรูปที่ตนจะพึงใหเปน 
ไป  (ดวยอํานาจการตามรักษา)  เปนปทัฏฐาน 
        ก็แล ชวิีตินทรียนั้น  แมเมื่อวิธาน  (การทํางาน)  มลีักษณะคือ 
การตามรักษาเปนตนยังมีอยู  ก็ยอมตามรักษาสหัชรูปทั้งหลายแตในขณะ 
ที่  (สหัชรูปที่ตนจะพึงตามรักษานั้น)  ยังมีอยูเทาน้ัน  ดุจน้ํารักษาไมน้ํา 
ทั้งหลายมีอุบลเปนตน  (ก็แตในขณะท่ีอุบลเปนตนนั้นยังมีอยู)  ฉะนั้น 
อน่ึง  ยอมรักษา  (แต)  ธรรม  (คือส่ิง)  ทั้งหลายท่ีเปนปจจุบัน  (เกิดข้ึน 
เฉพาะหนา)*  ตามท่ีเปนของ  ๆ  ตน (ที่อยูในวิสัยที่ตนจะพึงเลี้ยงรักษา ?) 
ดุจนางพระพ่ีเลี้ยง  ก็ยอมเลี้ยง  (แต)   พระกุมารท่ีไดพระกําเนิดมา 
เฉพาะหนาแลว  ตามท่ีอยูในหนาที่ของตน  (เทาน้ัน)  อนึ่ง  ชีวิตินทรีย 
นั้น  ยอมเปนไปแตโดยสัมพันธกับธรรม  (คือส่ิง)  ที่ตนใหเปนไปเอง 
เทาน้ัน  ดุจนายเรือยอมเปนไปโดยผูกพันกับสิ่งท่ีตนใหเปนไป  (คือเรือ) 
ฉะน้ัน  หาเปนไปตอแตแตกทําลายไม  เพราะ  (เมือ่แตกทําลายแลวก็) 
ไมมีตนและสิ่งท้ังหลายที่ตนจะพึงใหเปนไปดวย  (อน่ึง)  ยอมไมดํารง 
(สหัชรูป)   ไวไดในภังคขณะ  เพราะตัวเองก็กําลังแตกอยู  ดังไสและ 
น้ํามันกําลังสิ้น  ยอมไมดํารงเปลวประทีปไวไดฉะน้ัน  แตพึงเห็นวา 
ชีวิตินทรียนัน้หาใชไรอานุภาพในการเลี้ยงรักษา  (สหัชรูป)  การ  (ยัง 
สหัชรูป)  ใหเปนไป  และการดํารงไว  (ซึ่งสหัชรูปนั้น)  ไม  เพราะ 
(ชีวิตินทรีย)  ยังกิจน้ัน  ๆ  (มีการเลี้ยงรักษาเปนตน)  ใหสําเร็จในขณะ  
ตามท่ีกลาวแลว 
 
*  ปาฐะในฉบบัวิสุทธิมรรคพิมพไวเปน - ปจฺจยุปฺปนฺเนป  ธมฺมา  ปาเลติ  ไมเห็นทางท่ี 
จะแปลใหไดความเลย  พจิารณารอบคอบแลวเหน็วาจะเปน  ปจฺจุปฺปนเฺน----ธมฺเม  แปล 
แลวไดความดตีลอดถึงประโยคอุปมาดวย  ดังท่ีแปลไวนัน้  
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                                           [หทัยรูป  ๑]  
        หทัยวัตถุ  มีความเปนที่อาศัยแหงมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ 
เปนลักษณะ  มีการรองรบัธาตุเหลาน้ันแหละไวเปนรส  มกีารแบก 
ธาตุทั้งสองน้ันไปเปนปจจุปฏฐาน 
        หทัยวัตถุนั้น  อาศัยโลหิตมีประการดังกลาวแลวในกายคตาสติกถา 
ไดอุปการะท่ีภูตรูป  (๔)  ซึ่งมีหนาที่คํ้าจุนไวเปนตนทําให  อันฤดูจิตและ 
อาหารอุปถัมภอยู  อายุคอยเลี้ยงรักษาอยู  ยังความเปนวัตถุ  (ที่ต้ัง) 
แหงมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ  และธรรมอันสัมปยุตกับธาตุทั้งสอง 
นั้น  ใหสําเรจ็ต้ังอยูในภายในแหงหัวใจ 
                                      [วิญญัติรูป  ๒]  
        ความเปลี่ยนอาการ  อันเปนปจจัยแหงการคํ้ากาย  การทรงกาย 
และการไหวกายที่เปนสหัชรูปแหงวาโยธาตุ  อันมีจิตที่ยังกิริยามีการยาง 
กาวเปนตนใหเปนไปเปนสมุฏฐาน๑  ชื่อกายวิญญติั  (กายวิญญติันั้น) 
มีอันประกาศความประสงคเปนรส  มีความเปนเหตุแหงความไหวกาย 
เปนปจจุปฏฐาน  มีวาโยธาตุที่มีจิตเปนสมุฏฐานเปนปทัฏฐาน  ก็กริิยา 
อันนี้นั้นทานเรียกกายวิญญัติ  เพราะเปนเหตุให  (ผูอ่ืน)  รูความประสงค 
ดวยการไหวกาย  และเพราะตัวเองก็พึงรูไดดวยกาย  กลาวคือความ 
ไหวกายน้ันดวย๒   ก็และกิริยาทั้งหลายมีกาวและถอยเปนตน  บัณฑิต 
 
๑.  ปาฐะในฉบับวิสุทธิมรรคพิมพไวเปน  อติกฺกม-นั้นผิด  ท่ีถูกเปน  อภิกฺกม- 
๒.  หมายความวาวิญญัติมีอรรถเปนท้ังเหตุกัตตุและสยกัตตุ (?)  
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พึงทราบวา  ยอมเปนไปได  เพราะความไหวแมแหงอุตุชรรูปเปนตน  อัน 
สัมพันธกันโดยเฉพาะกับจิตตัชรูปที่ไหวเพราะวิญญัตินั้น  
                                       [วจีวิญญัต]  
        ความเปลี่ยนอาการ   ที่เปนปจจัยแหงความกระทบกันแหงอุปา- 
ทินนรูปแหงปฐวีธาตุ๑  อันมีจิตที่ยังความเปลงวาจาใหเปนไปเปนสมุฏ- 
ฐาน  ชื่อวา  วจีวิญญัติ  มอัีนประกาศความประสงคเปนรส  มีความ 
เปนเหตุแหงการเปลงคําพูดเปนปจจุปฐาน   มีปฐวีธาตุที่มีจิตเปน 
สมุฏฐานเปนปทัฏฐาน  ก็กิริยาอันนี้นั้นทานเรียกวจีวิญญัติ  เพราะ  
เปนเหตุให  (ผูอ่ืน)  รูความประสงคดวยการเปลงคําพูด  และเพราะ 
ตัวเองก็พึงรูไดดวยวาจากลาวคือการเปลงคําพูดนั้น 
        เหมือนอยางวา  บุคคลเห็นเครื่องหมาย  (บอ)  น้ํา  มี  (รูปไมที่ทํา 
เปน)  หัววัวเปนตน  ที่เขายกข้ึนผูกไว  (ที่ปลายคันโพง) ในปา  ก็รูไดวา 
น้ํามีอยูที่นั่น  ฉันใด  แมกายวิญญัติและวจีวิญญัติ  บุคคลจับการไหวกาย 
และการเปลงวาจาได  ก็รูไดฉันนั้น 
                                         [บริเฉทรูป  ๑]  
        อากาสธาตุ  มีการตัดตอนรูปเปนลักษณะ  มอัีนประกาศริมรอบ 
ของรูปเปนรส  มีขอบรองรูปเปนปจจุปฏฐาน  หรอืวามีความที่ไมถูก 
ภูตรูปสัมผัสและความเปนชองเปนรูเปนปจจุปฏฐาน  มีรูปที่ถกูตัดตอน 
แลวเปนปทัฏฐาน  ในรปูทั้งหลายท่ีถูกอากาศธาตุไรเลาตัดตอนแลว 
ยอมมีการกําหนดไดวา  รูปนี้  ทางนี้บน  ทางนี้ลาง  และทางนี้ขวาง 
 
๑.  หมายถึงอวัยวะท่ีกระทบกันทําใหเกดิอักขระเกดิเสียง (?)  
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                                         [วิการรูป  ๓]  
        ลหุตา  (ความเบา)  แหงรูป  มีความไมอืดยาดเปนลักษณะ  ม ี
อันบรรเทาเสียซึ่งความหนักแหงรูปทั้งหลายเปนรส  มกีารเปลี่ยน  (ทา)  
ไดเร็วเปนปจจุปฏฐาน  มีรูปที่เบาเปนปทัฏฐาน 
        มุทุตา  (ความออนสลวย)  แหงรปู  มีความไมแข็งเปนลักษณะ 
มีอันบรรเทาเสียซึ่งความกระดางแหงรูปทั้งหลายเปนรส  มีความไมขัด 
ในกริิยาทั้งปวงเปนปจจุปฏฐาน  มีรูปที่ออนเปนปทัฏฐาน 
        กมัมัญญตา  (ความควรแกการงาน)  แหงรูป  มีความคลองแคลว 
อันอนุกูลแกกิริยาทางรางกายเปนลักษณะ  มีอันบรรเทาเสียซึ่งความไม 
คลองแคลวเปนรส  มีความไมทุพลภาพเปนปจจุปฏฐาน   มรีปูที่ใช 
การไดเปนปทัฏฐาน 
        ก็วิการตา  (ความท่ีรูปมืออาการตางจากรูปของคนตาย)  ๓  นี ้ ยอม 
ไมละกันและกัน แมเม่ือเปนเชนนั้น  ความแปลกกันแหงวิการตา  ๓  นั้น 
ก็พึงทราบไดดังน้ี  คือ  :- 
        รูปวิการใดเปนความเบาแหงรูปทั้งหลาย  ดุจรูปของคนไมมีโรค 
มีความไมอืดอาดและความเปล่ียน  (ทา)  ไดเร็วเปนอาการท่ัว  ๆ ไป 
มีปจจัยอันเปนฝายตอตานความกําเริบแหงธาตุที่ทําใหรูปหนัก  เปน 
สมุฏฐาน๑  รปูวิการน้ันจัดเปนรูปสสลหุตา  (ความเบาแหงรูป) 
        รูปวิการใดเปนความออนแหงรูปทั้งหลาย   ดุจหนังท่ีขัดดีแลว 
 
๑.  ปจจยัอันเปนฝายตอตานความกําเริบแหงธาตุ  มหาฎีกาวาไดแกฤดูและอาหาร  ท่ี 
เปนสัปปายะ  
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มีความออนโดยที่บังคับไดในกิริยาทั้งปวงแปลก  ๆ  กัน  เปนอาการท่ัว ๆ   
ไป  มีปจจัยอันเปนฝายตอตานความกําเริบแหงธาตุที่ทําใหรูปแข็งกระ-  
ดางเปนสมุฏฐาน   รูปวิการน้ัน  จัดเปนรูปสสมุทุตา   (ความออน 
สลวยแหงรูป) 
        สวนรูปวิการใด  เปนความใชการไดแหงรูปทั้งหลาย  ดุจทองท่ี 
หลอมดีแลว  มีความอนุกูลแกกิรยิาทางรางกายเปนอาการท่ัว ๆ  ไป  ม ี
ปจจัยอันเปนฝายตอตานความกําเริบแหงธาตุที่ทําความไมอนุกูลแกกิรยิา 
ทางรางกายเปนสมุฏฐาน  รูปวิการน้ันจัดเปนรูปสสกัมมัญญตา  (ความ 
ควรแกการงานแหงรูป) 
                                         [ลักขณรูป  ๔]  
        อุปจยะ  (ความเติบ)  แหงรูป  มีความกอข้ึนเปนลักษณะ  มกีาร 
ยังรูปทั้งหลายใหผุด  (คือโต)  ข้ึนไปภายหนาเปนรส  มีการมอบให 
(คือเหมือนเชื้อเชิญใหถอืเอา ?)  เปนปจจุปฏฐาน  หรือวามีความเปน 
รูปบริบูรณเปนปจจุปฏฐาน  มีรูปที่เติบแลวเปนปทัฏฐาน 
        สันตติ  (ความสืบเนื่อง)  แหงรูป  มีความเปนไปเปนลักษณะ 
มีการสืบตอไวเปนรส  มคีวามไมขาดสายเปนปจจุปฏฐาน  มีรปูที่สืบตอ 
กันมาไดเปนปทัฏบาน 
        รูปทั้งสองนี้ก็เปนชื่อแหงชาติรูปเทาน้ันเอง  แตวาตอนแสดง 
อุเทศ  ทานทํา  (เปนสอง)  วา  อุปจยะ  สันตติ  กโ็ดยท่ีชาติรูปนั้นมี 
อาการ  (เปนไป)  ตาง  ๆ  กันและโดยอํานาจแหงเวไนยดวย  แตเพราะ 
เหตุวา  ความตางกันโดยความหมายในบททั้งสองน้ันหามีไม  เพราะเหตุ  
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นั้นในนิเทศแหงบทเหลานี้  จึงกลาวไววา  "อาจยะ  (ความกอข้ึน)    
แหงอายตนะท้ังหลายอันใด  รูปสสอุปจยะ  (ความเติบแหงรูป)  ก็อันนั้น 
รุปสสอุปจยะอันใด  รูปสสสันตติ  (ความสืบเนื่องแหงรูป)  ก็อันนั้น"๑ 

ดังน้ี  แมในอรรถกถาก็กลาววา  "ความเกิดข้ึน   ชือ่วาอาจยะ  ความ 
เติบข้ึน  ชื่อวาอุปจยะ  ความเปนไป  ชื่อวาสันตติ"  แลวทําอุปมาวา 
"อาจยะ  ไดแกความเกิด  เหมือนเวลาที่น้ํา  (ซึม)  ข้ึนในหลุมที่เขาขุด 
ไวริมฝงนํ้า  อุปจยะ  ไดแกความเติบข้ึน  เหมือนเวลาท่ีน้ําเต็ม  (หลุม) 
สันตติไดแกความเปนไป  เหมือนเวลาที่น้ําลน  (หลุม)  ไปฉะนั้น"  และใน 
ที่สุดแหงอุปมาทานกลาววา  "ถามวา  ดวยคํานิเทศ  (ที่วา  'อาจยะ  (ความ 
กอข้ึน)   แหงาอายตนะทั้งหลาย'  เปนตน)  อยางนั้น  เปนอันทานกลาว 
ขอความอะไร  ?   (ตอบวา)  ทานกลาวอาจยะดวยอายตนะ  กลาวอายตนะ 
ดวยอาจยะ๒"  ดังน้ี  เพราะเหตุนั้นความเกิดข้ึนทีแรกแหงรูปทั้งหลาย 
อันใด  อันนัน้พึงทราบเถิดวา  เรียกวาอาจยะ  ความเกิดข้ึนแหงรูปเหลา 
อ่ืนอันเกิดตอเติมรูปเหลาน้ันข้ึนไปอันใด  อันนั้นพึงทราบเถิดวาเรียกวา 
อุปจยะ  เพราะปรากฏโดยอาการเติบข้ึน๓  ความเกิดข้ึนแหงรูปอ่ืน  ๆ 
 
๑.  อภิ.  ส.  ๓๔/๒๒๖ 
๒.  มหาฎีกาอรรถาธิบายวา  อาจยะ  อุปจยะ  และสันตติ  รวมเขาวา  อาจยะ  คําเดียวกไ็ด 
เพราะวาโดยความก็เปนเร่ืองกอเกิดดวยกนั  เพราะฉะนั้นจึงวา  "กลาวอาจยะดวย 
อายตนะ"  เหตุวาอาจยะเปนตน  ประกาศออกมาใหเหน็ไดก็อายตนะท้ังหลาย  อายตนะ 
ท้ังหลายเลากมี็ความกอข้ึนเปนสภาวะ  คือวามีความเกดิข้ึนเปนธรรมดา  เพราะฉะนั้น 
จึงวา  กลาวอายตนะดวยอาจยะ'   เพราะจะเรียกอายตนะไดก็ดวยความกอเกิดข้ึนเปนอาทิ 
๓.  ปาฐะในฉบับวิสุทธิมรรคพิมพไวแยกกันเปน  วฑฺฒิ  อากาเรน  นั้นคลาดเคล่ือน  ท่ีถูก 
เขาสมาสเปน  วฑฺฒิอากาเรน  เพราะมี  อนุปฺปพนฺธากาเรน  เปนบทเทียบยันอยูขางหลัง  
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อันเกิดตอเติมรูปเหลาน้ันข้ึนไปอีกเรื่อย ๆ  อันใด   อันนั้นพึงทราบ   
เถิดวา  เรียกวาสันตติ  เพราะปรากฏโดยอาการสืบเนื่องกัน 
        ชรตา  (ความทรุดโทรม)  แหงรปู  มีความแกไปแหงรูปเปน 
ลักษณะ  มีอันนําเขาไป  (หาความแตกดับ)  เปนรส  มีความที่แมเม่ือ 
สภาวะ (มีความหยาบแข็งเปนตน)  ยังมิไดหายไป  (แต)  ความใหม 
(แหงรูป)  กห็ายไปไดเปนปจจุปฏฐาน  ดุจความเกาแหงขาวเปลือกฉะน้ัน 
มีรูปอันแกอยูเปนปทัฏฐาน 
        ความแก  (ที่วา)  นี้  กลาวหมายเอาปากฏชรา  (แกเปดเผย)  
เพราะแสดงความวิการในอวัยวะมีฟนเปนตน  โดยภาวะมีความหักเปนตน 
สวนความแกแหงอรูปธรรมทั้งหลาย  จัดเปนปฏิจฉันนชรา  (แกปก 
ปด)  ความวิการ  (มีความหักเปนตน)   นั่น  หามีแกปฏิจฉันนชราน้ัน 
ไม  อนึ่ง  ความชราซึ่งมีในแผนดิน  น้าํ  ภูเขา  และจันทร  สูรย  เปน 
ตน  อันไดชือ่วา  อวีจิชรา  (ชราไมมีเปลว)  เลา  ความวิการน้ัน 
ก็ไมมีเหมือนกัน 
        อนิจฺจตา  (ความไมยั่งยืน)  แหงรูป   มีความแตกทําลายเปน 
ลักษณะ   มคีวามทรุดลงไปเปนรส  มคีวามส้ินความเสื่อมเปนปจจุ- 
ปฏฐาน  มีรปูอันแตกทําลายอยูเปนปทัฏฐาน 
                                         [โอชารูป ๑]  
        กวฬิงการาหาร   มีดอชาเปนลักษณะ  มีอันนํามาซึ่งรูปเปนรส 
มีการคํ้าจุน  (รางกาย)  ไวเปนปจจุปฏฐาน  มีวัตถุพึงทําใหเปนคํา 
แลวกลืนกินเปนปทัฏฐาน  
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        สัตวทั้งหลายยังชีวิตใหเปนไปไดดวยโอชาใด  คําวา  กวฬิงการา-  
หารน้ี  เปนชือ่แหงโอชาน้ันแล  
        รูปที่มาในบาลีมีเทานี้เอง 
                       [อุปาทายรูปเพ่ิมเติมตามมติเกจิอาจารย]  
        แตในอรรถกถา  ทานนําเอารูปอ่ืน  ๆ  อีก  (มากลาวเพ่ิมเติมไว) 
อยางนี้คือ   "พลรูป  (รูปคือกําลัง)  สัมภวรูป  (รูปคือนํ้าสัมภวะ) 
ชาติรูป  (รูปคือความเกิด)  โรครูป  (รปูคือโรค)  (และ)   ตาม 
มติของอาจารยลางพวก  (อีกรูป  ๑  คือ)   มิทธรูป  (รูปคือความงวง)" 
ดังน้ีแลว  ชกัเอาคําบาลี  (ใน  ขุ.  ส.ุ  ๒๕/๔๓๕)  มากลาว  (เปน 
หลักฐาน)  วา 
        "อทฺธา  มุนีส ิ สมฺพุทฺโธ    นตฺถิ  นีวรณา  ตว" 
        "พระองคเปนพระมุนีผูตรัสรูเองแนแท  นิวรณทั้งหลายหามีแก 
พระองคไม"    ดังน้ีเปนตนแลวคัดคานวา  มิทธรปูไมมีแตอยางเดียว 
เทาน้ัน 
        (แตอันที่จริง  แม)  ในรูปนอกน้ี  โรครูปก็เปนอันถือเอาแลว 
โดยถือชรตาและอนิจจตา  (เปนหลัก)   ชาติรูป  ก็เปนอันถือเอา 
แลวโดยถืออุปจยะ  และสันตติ  (เปนหลัก)  สัมภวรปู  ก็เปนอัน 
ถือเอาแลวโดยถืออาโปธาตุ  (เปนหลัก)   พลรูป    ก็เปนอันถือเอา 
แลวโดยถือวาโยธาตุ   (เปนหลัก)   แท      เพราะเหตุนั้น    จึงลง 
สันนิษฐานไดวา  ในรูปเหลาน้ัน  ไมมีรูปที่  (แยก)   เปนสวนหนึ่ง  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาท่ี 38 

แมแตรูปเดียว๑  
        อุปาทายรูปนี้มี  ๒๔  อยาง   กบัภูตรูปที่กลาวมากอน  ๔  อยาง 
เพราะฉะนั้น  จึงเปนรูป  ๒๘  อยาง  ไมหยอนไมยิ่ง  ดวยประการฉะน้ี 
                                            [รูป  ๑]  
        รูปทั้งปวงนั้นเปนอยางเดียว  โดยนัยเปนตนวา  รูปเปน  นเหตุ 
(ไมใชเหตุ)  เทาน้ัน   เปน  อเหตุกะ  (ไมมีเหตุ)   เปน  เหตุวิปยุต 
(ไมประกอบกับเหตุ)   เปน  สัปปจจยะ  (เปนไปกบัปจจัย)    เปน 
โลกิยะ  (ถกูประกอบไวในโลก)   เปน  สาสวะ  (เปนไปกับอาสวะ) 
เทาน้ัน๒ 

                                           [รูป  ๒]  
        เปน  ๒  อยางดวยอํานาจแหงรูป  (หมวด  ๒)  มีรูปคือ  อชัฌัต- 
ติกะ  (รูปภายใน)  พาหรีะ  (รูปภายนอก)   โอฬาริกะ  (รูปหยาบ) 
 
๑.  มหาฎีกาชวยอธิบายมติเร่ืองรูปเพิ่มวา  "ในกายน้ี  พละ  มีอยูจริง  สัมภวะ  โรค 
และชาติก็มีอยูจริง  ท้ัง  ๔  นีน้าจัดเปนอุปาทายรูป  เพราะมหาภูตรูปมีมันจึงมี  เวนมหา 
ภูตรูปเสียมันกไ็มมี"   ดังนี้  แตทานผูแตงวสุิทธิมรรคคานวา  รูปท่ีวาเหลานี้มันรวมอยู 
ในอุปาทายรูปและมหาภูตรูปแลว  เชน  โรครูปก็รวมอยูในชรตาและอนิจจตาแลว  จงึ 
ไมควรแยกเปนรูปอีกสวนหนึ่ง  สวนมิทธรูปท่ีอรรถกถาคานวาไมมีนัน้  ก็เพราะมิทธะ 
เปนนีวรณ  ไมใชรูป 
        อาจารยท่ีกลาวมิทธรูปนี้  ทานวาเปนฝายอภัยคิรี 
๒.  หมายความวา  เปนอยางใดอยางหน่ึงกเ็ปนอยางเดียว  ไมมีคู  คําวาเหตุ  ไดแก 
กุศลมูลและอกุศลมูล   มีอโลภะ  และโลภะเปนตน  รูปไมใชเหตุ  ไมมีเหตุ  ไมประกอบ 
กับเหตุเชนนั้น  รูปท่ีเปนเหตุ. . .  เชนนั้นหามีไม 
        รูปเปนไปกับปจจยั  ไมมีปญหา  รูปท่ีไมอาศัยปจจยัไมมี  รูปถูกปจจัยของตน 
ประกอบไว  คือบังคับไวในโลกเทานั้น  รูปจึงเปนแตโลกยิะ  รูปโลกุตตระไมมี  รูป 
เปนไปกับอาสวะ  หมายความวาเปนส่ิงท่ีอาสวะท้ังหลายพึงยึดหนวงเกาะเกีย่ว  
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สุขุมะ       (รปูละเอียด)      ทูเร       (รปูในที่ไกล)         สันติเก        
(รูปในที่ใกล)  นิปผันนะ  (รูปสําเร็จแลวคือสมบูรณ)   อนิปผันนะ 
(รูปไมสําเร็จคือไมสมบูรณ)  ปสาทรปู  (รูปใส)   นปสาทรูป  (รูป 
ไมใส)    อินทริยะ   (รูปเปนใหญ)  อนินทริยะ  (รปูไมเปนใหญ) 
อุปาทินนะ  (รูปที่กรรมครอง)  อนุปาทินนะ  (รูปที่กรรมมิไดครอง) 
เปนตน 
        ในรูปเหลาน้ัน  รูป  ๕  อยาง  มจัีกขุรูปเปนตน  จัดเปนอัชฌัตติกรูป 
เพราะเปนไปเฉพาะอัตภาพ  รูปที่เหลอื  (๒๓)  จัดเปนพาหิรรูป 
เพราะเปนไปภายนอกอัตภาพนั้น 
        รูป  ๑๒  อยาง  คือ  รูป  ๙  มีจักขุรูปเปนตน  (มีรสรูปเปนที่สุด) 
กับธาตุ  ๓  เวนอาโปธาตุ  จัดเปนโอฬาริกรูป  เพราะเปนสิ่งพึงถือเอา 
ดวยสามารถกระทบได  รูปที่เหลือ  (๑๖)  จัดเปนสุขุมรูป  เพราะ 
เปนสิ่งตรงกันขามจากโอฬาริกรูปนั้น  (คือไมเปนส่ิงท่ีพึงถือเอาไดดวย 
การกระทบ) 
        รูปที่เปนสุขุมรูปนั่นแหละ  จัดเปนทูเรรูป  เพราะเปนรูปมีสภาพ 
ที่รูไดยาก  รปูนอกน้ี  (คือโอฬาริกรูป)  จัดเปนสันติเกรูป  เพราะ 
เปนรูปมีสภาพที่รูไดงาย 
        รูป  ๑๘  อยาง  คือ  ธาตุ  ๔  กับรูป  ๑๓  มีจักขุรูปเปนตน  (ม ี 
หทัยวัตถุรูปเปนที่สุด)  และกวฬิงการาหาร  จัดเปนนิปผันนรูป  เพราะ 
ลวงความเปนบริเฉทรูปวิการรูปและลักขณรูปเสีย  แลวกําหนดถือเอา 
ไดโดยสภาพทีเดียว  (เชนความแขนแข็งเปนตน)  รูปที่เหลือ  (๑๐)  
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จัดเปนอนิปผันนรูป   เพราะเปนรูปตรงกันขามจากนิปผันนรูปนั้น    
(คือกําหนดถือเอาโดยสภาพไมได) 
        รูป  ๕  อยาง  มีจักขุรูปเปนตน  ชื่อวา  ปสาทรูป  เพราะเปนรูป 
ใสผองดุจหนาแวน  โดยความเปนปจจัยใหรับอารมณทั้งหลายมีรูป 
เปนตนได  รปูนอกน้ีชื่อ   นปสาทรูป  เพราะเปนรูปตรงกันขามจาก 
ปสาทรูปนั้น  (คือไมใส) 
        ปสาทรปูนั่นเองรวมกับอินทรียรปู  ๓  มีอิตถนิทรียเปนตน  ชื่อวา 
อินทรียรูป  เพราะอรรถวาเปนใหญ๑   รูปที่เหลือชือ่อนินทรียรปู  เพราะ 
เปนรูปตรงกันขามจากอินทรียรูปนั้น 
        รูปที่ขาพเจาจักกลาวขางหนาวา  กัมมัชรูป  จัดเปนอุปาทินนรูป 
เพราะเปนรูปที่กรรมครอง๒  รูปที่เหลือจัดเปนอนุปาทินนรูป  เพราะ 
เปนรูปตรงกันขามจากอุปาทินนรูปนั้น 
                                             [รูป  ๓]  
        รูปทั้งปวงอีกนั่นแล  เปน  ๓  อยาง  ดวยอํานาจแหงติกะ  (รูป 
 
๑.  มหาฎีกาชวยขยายความวา  อินทรีย  ๕  มีจักขุนทรียเปนตน  เปนใหญในวิญญาณ  มี 
จักขุวิญญาณเปนตน  อิตถินทรียและปุริสินทรีย  เปนใหญในกิจของตน  ชีวิตินทรีย 
เปนใหญในการอนุบาลสหัชรูป. 
๒.  ศัพทอุปาทินฺน  เราแปลกันคลองปากวา  'มีใจครอง'  (จากคํา   อุปาทินนกสังขาร 
และอนุปาทินนกสังขารป  แตในท่ีนี้ทานใหแปลวา  'กรรมครอง'   กมฺเมน  อุปาทินฺน 
มหาฎีกาชวยอธิบายวา  รูปท่ีเกิดแตกรรม  กเ็ปนเหมือนถูกกรรมยึดครองเอาวา  'นี่เปน 
ผลของฉัน'  
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หมวด ๓)  คือสนิทัสสนติกะและกัมมชาทิติกะ๑  ในรูปเหลาน้ัน  รูป  
(คือรูปายตนะ)  ในโอฬาริกรูป  (๑๒)  เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆรูป  
(รูปที่ทั้งเห็นไดและกระทบได)   โอฬาริกรูปที่เหลือ  (๑๑)  เปน 
อนิทัสสนสัปปฏิฆรูป  (รูปที่เห็นไมไดแตกระทบได)   สุขุมรูปทั้งส้ิน 
เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆรปู๒  (รูปที่เหน็ไมไดและกระทบก็ไมได)  รูป 
เปน  ๓  อยาง  ดวยอํานาจแหงสนิทัสสนติกะ  ดังกลาวมานี้  เปน 
อันดับแรก 
        สวนรูปเปน  ๓  ดวยอํานาจแหงกัมมชาทิติกะ  พึงทราบดังน้ีคือ 
        รูปที่เกดิแตกรรม  ชื่อกัมมชรูป   รูปที่เกิดแตปจจัยอ่ืนจาก 
กรรมน้ัน  (คือเกิดแตฤดู  จิต  และอาหาร)  ชื่อ  อกมัมชรูป  รูป 
ที่เกิดแตปจจัยอะไร ๆ  กม็ิใช  ชื่อวา  เนวกัมมชนากัมมชรูป  (ไดแก 
ลักขณะรูป) 
        รูปที่เกดิแตจิต  ชื่อจิตตชรูป   รปูที่เกิดแตปจจัยอ่ืนจากจิตน้ัน 
ชื่อ  อจิตตชรูป  รูปที่เกิดแตปจจัยอะไร  ๆ  ก็มิใช   ชื่อ  เนวจิตตชนา- 
จิตตชรูป๓ 

        รูปที่เกดิแตอาหาร  ชื่อ อาหารชรูป  รูปที่เกิดแตปจจัยอ่ืนจาก 
 
๑.  ปาฐะในฉบับวิสุทธิมรรคเรียงไวเปน  สนิทสฺสน  กมฺมชาทีน  ติกาน  ชวนใหหลง 
แปลวา  'แหงติกะท้ังหลาย  มีสนิทัสสนติกะและกัมมชาทิติกะ  เปนตน'  แตท่ีถูกนัน้ 
วา  "แหงสนิทัสสนติกะและกัมมชาทิติกะท้ังหลาย"  เพราะฉะน้ัน  ถาเขาสมาสเปน 
สนิทสฺสนกมฺมชาทิติกาน  เสีย  ก็หมดปญหา 
๒.  ในบาลีปฏฐาน  ทําสนธิเปน  อนิทสฺสนาปฺปฏิฆ 
๓.  ปาฐะ  พิมพไวตก  เนว  
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อาหรนั้น  ชือ่อนาหารชรูป  รูปที่เกิดแตปจจัยอะไร  ๆ ก็มิใช  ชือ่  
เนวอาหารชนอนาหารชรูป 
        รูปที่เกดิแตฤดี  ชื่ออุตุชรูป   รูปที่เกิดแตปจจัยอ่ืนจากฤดู  ชื่อ 
อนุตุชรูป  รปูที่เกิดแตปจจัยอะไร  ๆ  ก็มิใช  ชื่อเนวอุตุชนอนุตุชรูป 
        รูปเปน  ๓  อยาง  ดวยอํานาจแหงกัมมชาทิติกะ*  ดังกลาวมาฉะน้ี 
                                               [รูป ๔]  
        รูปทั้งปวงนั้นอีกแหละ  เปน  ๔  อยาง  ดวยอํานาจแหงทิฏฐา- 
ทิจตุกกะ  (รปู  ๔  มีทฏิฐรูปเปนตน)  รูปรูปาทิจตุกกะ  (รูป  ๔  มีรูป- 
รูปเปนตน)   และ  วัตถาทิจตุกกะ  (รปู  ๔  มีวัตถรุูปเปนตน) 
        อันดับแรก  รูปเปน  ๔ อยาง  ดวยอํานาจแหงทิฏฐาทิจตุกกะ 
พึงทราบดังนี้คือ 
        ในรูปเหลาน้ัน  รูปายตนะ  ชื่อทิฏฐรูป   เพาะเปนวิสัย 
แหงอันเห็น   สัททายตนะ  ชื่อสุตรูป  เพราะเปนวิสัยแหงอันไดยิน 
๓  อายตนะ  คือ  คันธะ  รสะ  โผฏฐัพพะ  ชื่อมุตรปู  เพราะเปนวิสัย 
แหงอินทรียที่รับอารมณอันถึงเขา  รูปที่เหลือ  ชือ่วิญญาตรูป  เพราะ 
เปนวิสัยแหง (มโน)  วิญญาณเทาน้ัน 
        สวนรูปเปน  ๔  ดวยอํานาจแหงรูปรูปาทิจตุกกะ  พึงทราบดังนี้ 
คือ  ในรูปเหลาน้ี  (รูปที่เรียกวา)  นิปผันรูป  ชื่อรปูรูป  (รูปแท  ?) 
อากาสธาตุ  ชื่อบริเฉทรูป  รูปมกีายวิญญัติเปนตนมีกัมมัญญตาเปน 
ปลาย  ชื่อวิการรูป  ความเกิดความแกและความแตกดับ  ชื่อลักขณรูป 
 
*  ปาฐะพิมพไวเปน  กมฺมชาติตฺติก  ผิด   ท่ีถูกเปน  กมฺมชาทิตฺติก  
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        สวนรูปเปน  ๔  ดวยอํานาจแหงวัตถาทิจตุกกะ  พึงทราบดังนี้คือ 
ในรูปเหลาน้ี  รูปใดชื่อหทัยรูป  รูปนัน้เปนวัตถุรูป  (เพราะเปนที่อาศัย 
แหงมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ)  ไมเปนทวารรูป  วิญญัติรูปทั้ง  
๒  เปนทวารรูป  ไมเปนวัตถุรูป  ปสาทรูป  เปนทัง้วัตถุรูปและ 
ทวารรูป  รูปที่เหลือไมเปนทั้งวัตถุรูปทั้งทวารรูป 
        รูปเปน ๔  อยางดวยอํานาจแหงวัตถาทิจตุกรูป   ดังกลาวมาฉะน้ี 
                                             [รูป  ๕]  
        รูปทั้งปวงนั้นอีก   เปน  ๕  อยางดวยอํานาจแหงรูปเหลานี้  คือ 
เอกชรูป  (รปูเกิดแตปจจัยอยางเดียว)  ทวิชรูป         (รูปเกิดแตปจจัย  ๒ 
อยาง)   ติชรูป  (รูปเกิดแตปจจัย  ๓  อยาง)  จตุชรูป  (รูปเกิดแต 
ปจจัย  ๔  อยาง)   น   กุโตจิชาตรูป  (รูปเกิดแตปจจัยอะไร  ๆ  ก็มิใช) 
        ในรูป  ๕  อยางนั้น  รูปที่เกิดแตกรรมอยางเดียวและรูปที่เกิดแต 
จิตอยางเดียว  ชื่อวา  เอกชรูป  ในรูปที่เกิดแตกรรมและรูปที่เกิดแต 
จิตน้ัน  อินทรียรูปกับหทัยวัตถุ   เปนรปูที่เกิดแตกรรมอยางเดียว 
วิญญัติรูปทั้งสอง  เปนรูปที่เกิดแตจิตอยางเดียว 
        สวนรูปใดเกิดแตจิตก็มี  แตฤดกูม็ี  รูปนั้นชื่อทวิชรูป๑   ทวิชรูป 
นั้นไดแกสัททายตนะอยางเดียว๒ 

        รูปใดเกิดแตฤดู  จิต  และอาหาร  รูปนั้นชื่อติชรูป  อันติชรปูนั้น 
ไดแกวิการรูป  ๓  มลีหุตาเปนอาทินั่นแล 
 
๑.  มหาฎีกาวา  ลางทีเกิดแตจิต  ลางท่ีเกิดแตฤด ู
๒.  สัททายตนะท่ีเกดิแตจิตอยางเดยีว  วาไดแกวิตกฺกวิจารสทฺโท - เสียงวิตกวิจาร  (คือ 
คิดพูดอยางในใจ ?)  ซ่ึงจะพงึรูไดดวยทิพโสต  
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        รูปใดเกิดแตปจจัยทั้ง  ๔  มีกรรมเปนตน  รูปนั้นชื่อ  จตุชรูป    
จตุชรูปนั้นก็ไดแกรูปที่เหลือเวนลักขณรูป  (คือชาติ  ชรา  ภังคะ  หรือ 
มรณะ) 
        สวนลกัขณรูป  เปน  นกุโตจิชารปู  เพราะเหตุอะไร  ?  เพราะ 
ความเกิดแหงความเกิดหามีไม  และอีก  ๒  ก็เปนแตความงอมไปและ 
แตกไปแหงรูปที่เกิดแลว*   แมความที่ชาติเกิดแตปจจัยอะไร  ๆ  ซึ่ง 
ทานยอมใหไวในบาลีวา  "ธรรมทังหลาย  คือ  รูปายตนะ  สัททายตนะ 
คันธายตนะ  รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ  อากาสธาตุ  อาโปธาตุ 
รูปสสลหุตา   รูปสสมุทุตา  รูปสสกัมมัญญตา  รูปสสอุปจยะ  รูปสสสันตติ 
กวฬิงการาหารเหลาน้ีมีจิตเปนสมุฏฐาน"  ดังน้ีเปนตน  ก็พึงทราบวา 
(ที่ทานยอมให)  เพราะชนกปจจัยแหงรูปทั้งหลาย  ปรากฏในลกัษณะ 
คืออานุภาพแหงกิน 
        นี่เปนกถามุขอยางพิสดารในรูปขันธเปนอันดับแรก 
 
*  ผูอานศึกษาอาจงงวา  ลักขณรูปเดิมวามี  ๔  คือ  อุปจยะ  สันตติ  ชรตา  และอนิจจ- 
ตา  มาถึงตรงนี้อยางไรจึงวามี  ๓  ไป  พึงทราบวา  ทานรวมอุปจยะกบัสันตติ  เขาเปน 
ชาติรูป  สวนชรตาก็เปนชรา  อนิจฺจตา  เปล่ียนเรียกวา  ภงัคะ  หรือมรณะ  มหาฎีกา 
ขยายความวา  ท่ีเรียกวา  นกโุตจิชาตรูป  เพราะเกดิแตปจจัยอะไร  ๆ  ก็มิใช  เกดิเองก็ 
มิใช   เพราะส่ิงท่ีเกิดเอง  เวนจากปจจัย  ไมมีโดยประการท้ังปวง  ถามวา  ท่ีวา 
ลักขณรูปไมเกิด  จะพึงรูไดอยางไร  ตอบวา  รูไดโดยความไมมีลักษณะ  (คือ  ตวัเปน 
ลักษณะอยูเองแลว  จะมีลักษณะของลักษณะอะไรอีกเลา  ?)  จริงอยู  ลักษณะมีความเกดิ 
เปนตน  แหงรูปท้ังหลายท่ีมีความเกิดมีรูปายตนะเปนตนนั้นมีอยู  แตลักษณะอยางนัน้ 
หามีแกลักขณรูปมีความเกิดเปนตนไม  เพราะฉะน้ัน  พึงทราบเถิดวา  ลักษณะมีความเกิด 
เปนตนยอมไมเกิด  ถาความเกิดเปนส่ิงท่ีมีความเกิดไซร  ก็จะวากันไปไมรูจบ - เกิดเกิด 
จากเกดิ  แลวเกิดท่ีเกดิจากเกดิ  ก็เกดิจากเกดิ  ฯลฯ  แกตายก็เหมือนกนั  
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                                       [นามขันธ  ๔]  
        สวนในขันธนอกน้ี  เวทนาขันธ  พึงทราบวา   (เรียกอยางนั้น)   
เพราะรวมธรรมชาตที่มกีารเสวย  (รสอารมณ)  เปนลักษณะ  สิ้นทุก 
อยางเขาดวยกัน  สญัญาขันธ. . .เพราะรวมธรรมชาตท่ีมีความจําได 
เปนลักษณะส้ินทุกอยางเขาดวยกัน  สังขารขันธ . . .เพราะรวมธรรม 
ชาตที่มีการประสม  (เจตสิต)   เปนลักษณะ๑  สิน้ทุกอยางเขาดวยกัน 
วิญญาณขันธ. . .เพราะรวมธรรมชาตท่ีมีความรูแจง  (รูสึกทางทวาร  ๖) 
เปนลักษณะส้ินทุกอยางเขาดวยกัน 
        ในขันธทั้ง ๔  นั้น  เพราะเหตุที่เมื่อวิญญาณขันธอันบุคคลเขาใจ 
แลว  ขันธนอกน้ีก็จะเปนสิ่งที่พึงเขาใจไดงายข้ึน  เพราะเหตุนั้น 
ขาพเจาจึงจักทําวรรณนาจับวิญญาณขันธเปนตนไป 
                                      [วิญญาณขันธ]  
        ก็คําวา  "วิญญาณขันธ  พึงทราบวา  (เรียกอยางนั้น)  เพราะ 
รวมธรรมชาตที่มีความรูแจงเปนลักษณะ  สิ้นทุกอยางเขาดวยกัน"   ดังน้ี 
ขาพเจากลาวไวแลว     ถามวา   "ธรรมชาตอันมีความรูแจงเปน 
ลักษณะชื่อวาวิญญาณเปนไฉน๒"  ตอบวา  ธรรมชาตอันมีความรูแจง 
เปนลักษณะ  ชื่อวาวิญญาณ  ดังพระสารีบุตรเถระกลาว  (แกพระ- 
มหาโกฏฐิกะ)  วา  "ดูกรอาวุโส  เพราะเหตุที่ธรรมชาตนั้นยอมรูแจง 
ยอมรูตาง ๆ  เพราะเหตุนั้น  จึงเรียกวาวิญญาณ"  ดงัน้ี  คําวา  วิญญาณ 
จิต  มโน  โดยเน้ือความก็อันเดียวกัน  วิญญาณนี้นั้น  แมเปนอยาง 
 
๑.  ในวิสุทธิมรรคนี้  อภิสงฺขรณ  ทานแกไปทางรวบรวม  ไมใชปรุงแตง  จะเห็นไดตอน 
วินิจฉัยสังขารขันธขางหนา 
๒.  ปาฐะในฉบับวิสุทธิมรรคเปน  กิฺจิ  เขาใจวาคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปน  กิฺจ  
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เดียวตามสภาพ  โดยลกัษณะคือความรูแจง  (แต)  วาโดยชาติเปน  
๓  อยาง  คือ  เปนกุศล  อกุศล  และอัพยากฤต 
                (ทานใชคําวา  วิญญาณบาง  จิตบางปน ๆ กัน) 
                                        [กุศลวิญญาณ]  
        ในวิญญาณ  ๓  อยางนั้น  กุศลวิญญาณเปน ๔  โดยตางแหงภูมิถือ 
กามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร  และโลกุตระ  ใน  ๔  ภูมินั้น  กมาวจร 
มี  ๘  โดยประเภทแหงโสมนัส  อุเบกขา  ญาณ  และสังขาร  กามาวจร- 
วิญญาณ  ๘  นี้   คืออะไรบาง ?  คือวิญญาณโสมนัสสหรคต  ญาณสัมป- 
ยุตเปนอสังขาร  ๑  สสังขาร  ๑  ที่เปนญาณวิปยุต  ก็อยางนั้น  คือ  เปน 
อสังขาร  ๑  สสังขาร  ๑  (รวมเปนฝายโสมนัสสหรคต ๔)    วิญญาณ 
อุเบกขาสหรคต  ญาณสัมปยุต  เปนอสังขาร  ๑  สสังขาร  ๑  ทีเ่ปน 
ญาณวิปยุต  ก็อยางนั้น  คือเปนอสังขาร  ๑  สสังขาร  ๑*  (รวมเปน 
ฝายอุเบกขาสหรคต  ๔  รวมเขาดวยกันทั้งสองฝายจึงเปน  ๘) 
        ก็ในกาลใด  บุคคลอาศัยความพรอมมูลแหงไทยธรรมและปฏิคา- 
หกเปนตน  หรือเหตุแหงโสมนัสอยางอ่ืน  (เชนเห็นอานิสงสเกิดศรัทธา 
เต็มเปยมเปนตน)  แลวเปนผูราเริงยินดีทําความเห็นชอบอันเปนไป 
โดยนัยวา  "(ผล)  ทานท่ีใหแลวมีอยู"   เปนตนใหออกหนา  ไม 
ขยับขยอน  คนอื่น  ๆ  กม็ิไดชักจูง  ทําบุญท้ังหลามีทานเปนตน  (ไดเอง) 
ในกาลน้ัน  จิตของบุคคลนั้น  เปนโสมนัสสหรคต  ญาณสัมปยุต 
 
*  ในอรรถนี้คัมภีรฎีกาอภิธรรม   ทานประกอบศัพทเปน  อสังขาริก  สสังขาริก  ใหตางจากคํา 
สังขารท่ัว ๆ ไป 
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อสังขาร  (รวมกับโสมนัส  ประกอบดวยปญญา   ไมมีใครจูงใจ)  แต  
วาในกาลใด  บุคคลเปนผูราเริงยินดี  แมทําความเห็นชอบใหออกหนา  
โดยนัยที่กลาวแลว  (แตวา)   มัวขยักขยอนดวยอํานาจแหงโทษมี 
อมุตฺตจาคตา  (ความไมเปนผูสละปลอยเลย    คือมีความอาลัยในไทย- 
ธรรม)  เปนตนเสียก็ดี  คนอ่ืน ๆ  ชกัจูงก็ดีจึงทํา  ในกาลน้ัน  จิต  (เชน) 
นั้นแหละของบุคคลน้ันก็เปนสสังขาร  (มีผูอ่ืนจูงใจ) 
        ก็แลบทวา  "สังขาร"  ในอรรถนีน้ั้น  เปนคําเรียกบุพโยคะ 
(ความริเริ่ม ?)  อันเปนไปดวยอํานาจแหงตนหรือแหงคนอ่ืนก็ตาม 
        สวนวา  ในกาลใด  พวกเด็กออนที่เกิดความคุนเคยดวยไดเห็น 
การปฏิบัติแหงคนท่ีเปนญาติ  พบภิกษุทั้งหลายเขาก็เกิดโสมนัส  ถวาย 
ของท่ีอยูในมือนิดหนอยก็ดี  ไหวก็ดี  ทันทีนั้น   ในกาลน้ันจิตดวงท่ี  ๓ 
(คือท่ีเปนญาณวิปยุต  อสังขาร)   ยอมเกิดข้ึนแกเด็กเหลาน้ัน   แต 
ในกาลใด  เด็กเหลาน้ัน  ญาติทั้งหลายชักจูงบอกใหถวายใหไหว  จึง 
ปฏิบัติอยางนั้นได  ในกาลน้ัน  จิตดวงท่ี  ๔  (คือท่ีเปนญาณวิปยุต 
สสังขาร)   ยอมเกิดข้ึนแกเด็กเหลาน้ัน 
        สวนวาในกาลใด   บุคคลอาศัยความไมพรอมมูลแหงไทยธรรม 
และปฏิคาหกเปนตน  หรือความไมมีแหงเหตุของโสมนัสอ่ืน  ๆ  (เลย) 
เปนผูปราศจากโสมนัสในวิกัปทั้ง  ๔  ในกาลน้ัน  จิตอุเบกขาสหรคต ๔ 
ที่เหลือ  จึงเกิดข้ึนแล 
        กามาวจรกุศลเปน  ๘  โดยประเภทแหงโสมนัส  อุเบกขา  ญาณ 
และสังขาร  พึงทราบโดยนัยที่กลาวมาฉะน้ี 
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        สวนรูปาวจรกุศลมี  ๕   โดยตางแหงการประกอบขององคฌาน   
รูปาวจร  ๕ นี้  เปนไฉน ?   รูปาวจร  ๕ คือ  (รูปฌาน)   ที ่  ๑  ประ- 
กอบดวย  (องคคือ)  วิตก  วิจาร  ปติ  สุขและสมาธิ  ที ่ ๒  วิตก 
กาวลวงไป  แตนั้น  ที่  ๓  วิจารกาวลวงไป   ตอน้ันที่  ๔  ปติคลายไป 
ที่  ๕  สุขตกไป  ประกอบดวยอุเบกขาและสมาธิ* 

        อรูปาวจรกุศล  มี  ๔   ดวยอํานาจการประกอบแหงอารูป  ๔  คือ 
วา  อารูปที่  ๑  ประกอบดวยอากาสานัญจายตนฌาน   โดยประการท่ี 
กลาวแลว   อารูปที่  ๒  ที่  ๓  และที ่ ๔  ก็ประกอบดวยฌานท่ีเหลือมี 
วิญญาณัญจายตนฌาน  เปนตน 
        โลกุตรกุศล  มี  ๔  โดยประกอบดวยมรรค  ๔  แล 
        กุศลวิญญาณเทาน้ันเปน  ๒๑  อยาง  ดังกลาวมาฉะน้ี  เปนอัน 
ดับแรก 
                                      [อกุศลวิญญาณ]  
        สวนอกศุลวิญญาณ  โดยภูมิก็อยาเดียว  คือ  เปนกามาวจรเทาน้ัน 
โดยมูลมี  ๓  คือ  โลภมูล  โทสมลู  และโมหมูล 
        ใน  ๓  มูลนั้น  โลภมูลมี  ๘  โดยประเภทแหงโสมนัส  อุเบกขา 
ทิฏฐิคตะ  (ความเห็นไป  คือเห็นผิด)  และสังขาร  โลภมูล ๘  นี้ เปน 
อยางไร  ?  โลภมูล  ๘  คือ  (อกุศลจิต)  เปนโสมนสัสหรคต  ทฏิฐิ- 
คตสัมปยุตเปนอสังขาร ๑   สสังขาร  ๑  ที่เปนทิฏฐิคตวิปยุต  ก็อยางนั้น 
คือเปนอสังขาร  ๑  สสังขาร  ๑  (เปนฝายโสมนัสสหรคต  ๔)  เปน 
อุเบกขาสหรคต  ทิฏฐิคตสัมปยุต  เปนอสังขาร  ๑  สสังขาร  ๑  ที ่
 
*  สมาธิ  ในท่ีนี้ก็คือท่ีเราเรียกกันโดยมากวา  เอกัคตา นั่นเอง  
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เปนทิฏฐิคตวิปยุตก็อยางนั้น  คือ   เปนอสังขาร  ๑  สสังขาร  ๑  (เปน  
ฝายอุเบกขาสหรคต  ๔  รวมทั้งสอฝายดวยกันจึงเปน  ๘)  
        ก็ในกาลใด  บุคคลทําความเห็นผิด  (อันเปนไป)  โดยนัยวา 
'โทษในกามท้ังหลายหามีไม'   เปนอาทิใหออกหนา  เปนผูราเริงยินดี 
บริโภคกามท้ังหลายก็ดี  เชื่อถือมงคลท้ังหลายมีทิฏฐมงคล  (สิง่ท่ีไดเห็น 
เปนมงคล)  เปนตน  โดยวาเปนสาระก็ดี  มีจิตกลาแข็งเอง  มิไดถูก 
(ใคร ๆ)  ชักจูงเลยท่ีเดียว  ในกาลน้ัน  อกุศลจิตดวงที่  ๑  (คือ 
โสมนัสสหรคต  ทิฏฐิตตสัมปยุต   อสังขาร - รวมกับโสมนัส  ประกอบ 
ดวยความเห็นผิด  ไมมีใครจูงใจ)  ยอมเกิดข้ึน  ในกาลใด  บุคคล. . . 
มีจิตเฉ่ือยชา  คนอ่ืนชักจูง  (จึงทําอยางน้ัน)  ในกาลนั้น  อกุศลจิตดวง 
ที่  ๒  (คือท่ีเปน. . .สสังขาร - มีคนจูงใจ)  ยอมเกิดข้ึ 
        ในกาลใดบุคคลมิไดทําความเห็นผิดใหออกหนา  เปนแตราเริง 
ยินดี  เสพเมถุนก็ดี  เพงเล็ง (อยากได)  สมบัติของผูอ่ืนก็ดี  ลักของ ๆ  
ผูอ่ืนก็ดี  มีจิตกลาแข็งเอง  มิไดถูก  (ใคร ๆ)   ชักจูงเลยทีเดียว  ใน 
กาลน้ัน  อกศุลจิตดวงที่ ๓  (คือท่ีเปน . . .ทฏิฐิคตวิปยุต  อสังขาร- 
ไมประกอบดวยความเห็นผิด  ไมมีใครจูงใจ)  ยอมเกิดข้ึน  ในกาลใด 
บุคคลมีจิตเฉ่ือยชา  คนอ่ืนชักจูง  (จึงทําอยางนั้น)  ในกาลน้ัน 
อกุศลจิตดวงท่ี  ๔  (คือท่ีเปน . . .สสังขาร)  ยอมเกิดข้ึน 
        สวนวา  ในกาลใด  บุคคลเปนผูปราศจากโสมนัสในวิกัปทั้ง  ๔ 
เพราะอาศัยความไมพรอมมูลแหงกามท้ังหลายก็ตาม  เพราะความไมมี 
แหงเหตุของโสมนัสอ่ืน  ๆ  ก็ตาม   ในกาลน้ัน  จิตอุเบกขาสหรคต  ๔  
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ดวงที่เหลือจึงเกิดข้ึนแล  
        (อกุศลจิต)  โลภมูลเปน  ๘  โดยประเภทแหง  โสมนัส  อุเบกขา 
ทิฏฐิคตะ  และสังขาร   พึงทราบโดยนัยที่กลาวมาฉะน้ี 
        สวนโทสมูลมี  ๒  เทาน้ัน  คือเปนโทมนัสสหรคต  ปฏิฆสัมปยุต 
อสังขาร  ๑  สสังขาร  ๑   ความเกิดข้ึนแหงโทสมูลจิตน้ัน  พึงทราบ 
ในกาลท่ีเปนไปกลาแข็งและเฉ่ือยชา  (แหงจิต)   ในโทษทั้งหลายมี 
ปาณาติบาตเปนตน 
        โมหมลูก็มี  ๒  คือ  เปนอุเบกขาสหรคตวิจิกิจฉาสัมปยุต  ๑  อุทธัจจ- 
สัมปยุต  ๑  ความเปนไปแหงโมหมูลจิตน้ัน  พึงทราบในกาลท่ีลังเลและ 
ฟุงซาน (แหงจิต)  แล 
        อกุศลวิญญาณเปน  ๑๒  โดยนัยท่ีกลาวมาฉะน้ี 
                                    [อัพยากฤตวิญญาณ]  
        อัพยากฤตวิญญาณ  โดยประเภทแหงชาติ  เปน  ๒  คือ  วิบาก  ๑ 
กิริยา  ๑*  ใน ๒  ชนิดนั้น  วิบาก โดยภูมิเปน  ๔  คือ  กามาวจร  รูปา- 
วจร  อรูปวจร  และโลกุตระ  ใน  ๔ ภูมินั้น  กามาวจรเปน  ๒  คือ 
กุศลวิบาก  ๑  อกุศลวิบาก  ๑ 
                                       (กามาวจรกุศลวิบาก - อเหตุกะ)   
        กุศลวิบากเลาก็เปน  ๒  คือเปนอเหตุกะ  ๑  สเหตุกะ  ๑  ในกุศล- 
วิบาก  ๒  นัน้  วิญญาณอันเวนจากวิปากเหตุ  (เหตุแหงวิบาก)  มี 
 
*  ในท่ีนี้ทานใชวา  'กิริยะ'    เปนนปุสกลิงคไปตามตัวประธาน  คือ  วฺิาณ  แต 
หูไทย  ชินกับคํา  'กิริยา'  เปนอิตถีลิงค  จึงใชอนุโลมหูไทย  จะไดไมสะดุด  
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อโลภะเปนตน  ชื่ออเหตุกะ    อเหตุกะน้ันมี  ๘  คือ  จักขุวิญญาณ   
โสต. . .  ฆาน. . .ชิวหา. . .กายวิญญาณ  มโนธาตุอันทําหนาท่ีสัม- 
ปฏิจฉนะ๑  (รับอารมณ)  และมโนวิญญาณธาตุ  ๒  อันทําหนาท่ี 
สันตีรณะ  (สอบสวนอารมณ)  เปนตน 
        ในอเหตุกกุศลวิบาก  ๘  นั้น  จกัขุวิญญาณ  มีอันอาศัยจักษุ 
แลวรูแจงซ่ึงรูปเปนลักษณะ๒  มีอันทําแตรูปอยางเดียวใหเปนอารมณ 
เปนรส  มีความเปนธรรมชาตมุงหนาตอรูป  (อยางเดียว)  เปนปจจุ- 
ปฏฐาน  มีอันไปปราศแหงกิริยามโนธาตุอันมีรูปเปนอารมณ  (ที่เรียก 
อีกอยางวา  อาวัชนะจิต ?)๓   เปนปทฏัฐาน 
        โสต----ฆาน----ชิวหา----กายวิญญาณ  มีอันอาศัยโสตะเปนตน 
แลวรูแจงซ่ึงเสียงเปนอาทิเปนลักษณะ   มีอันทําแตเสียงเปนตนอยางเดียว 
ใหเปนอารมณเปนรส    มีความเปนธรรมชาตมุงหนาตอเสียงเปนตน 
เปนปจจุปฏฐาน  มีอันปราศไปแหงกิริยามโนธาตุทั้งหลาย  อันมีเสียง 
เปนตนเปนอารมณ๔  เปนปทัฏฐาน 
        มโนธาตุ  มีอันรูแจงซ่ึงอารมณมีรูปเปนตน  ในลําดับแหงวิญญาณ 
 
๑.  ท่ีคลองล้ินและหูของเรานั้นเปน  'สัมปฏิจฉันนะ'    รูปกิริยากิต  แตท่ีจริงควรจะเปน 
นาวกิต  คือเปน  'สัมปฏิจฉนะ'   อยางท่ีทานใชในท่ีนี้  เพราะมีเพื่อนเทียบอยูเปนแถว 
คือ  อาวัชนะ  สันตีรณะ  โวฏฐัพพนะ  ชวนะ 
๒.  จกฺขุสนนฺสฺิสิตรูปวิชานน. . .มหาฎีกาแกไววา  จกฺขุสนฺนิสฺสิต  หุตฺวา   รูปสฺส 
วิชานน. . .  ซ่ึงก็กลาวตามแนวพระบาลีท่ีวา  จกฺขฺุจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุ- 
วิฺาณ  นั่นเอง 
๓.  นี่กลาวโดยลําดับแหงวิถีจิต  เม่ืออาวัชนจิตกิริยาโนธาตุไปปราศ  คือดับไปแลว 
ปญจวิญญาณจึงจะเกิด 
๔.  นัยเดียวกบั  เชิงอรรถ ๒  
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มีจักขุวิญญาณเปนอาทิ๑  เปนลักษณะ  มีการรับเอาอารมณมีรูปเปนตน 
เปนรส  มีความเปนอยางน้ัน  (คือเปนสัมปฏิจฉนะ)  เปนปจจุปฏฐาน  
มีความไปปราศแหงวิญญาณมีจักษุวิญญาณเปนตน  เปนปทัฏฐาน๒  
        มโนวิญญาณธาตุ  อันทําหนาท่ีสันตีรณะเปนตน  ทั้งสอง  มีอัน 
รูแจงอารมณ  ๖  ในลําดับแหงอเหตุวิบากวิญญาณเปนลักษณะ  มีการ 
สอบสวนอารมณเปนตนเปนรส  มีความเปนอยางน้ัน  (คือเปนสันตี- 
รณะเปนตน)  เปนปจจุปฏฐาน  มีหทัยวัตถุเปนปทัฏฐาน  สวยความ 
แตกตางกัน  (เปนสอง)  แหงมโนวิญญาณธาตุนั้น  เปนเพราะประกอบ 
ดวยโสมนสั (๑)  และอุเบกขา  (๑)  และเพราะแยกเปนทวิฐานและ 
ปญจฐาน  จริงอยู  ในมโนวิญญาณธาตุ  ๒  นั้น   ดวงหน่ึงชื่อวาเปน 
โสมนัสสัมปยุต  เพราะมีความเปนไปในเอกันตอิฏฐารมณ  (อารมณ 
อันนาปรารถนายิ่งนัก)  เปนสภาพ  จัดเปนทวิฐาน  เพราะเปนไปใน 
ปญจทวารและในวิถีวิญญาณมีชวนะเปนที่สุด  ดวยอํานาจแหงสันตีรณะ 
และตทารัมมณะ๓  ดวงหนึ่ง  ชื่อวาเปนอุเบกขาสัมปยุต  เพราะมีความ 
เปนไปในอิฏฐมัชฌัตตารมณ  (อารมณอันนาปรารถนาแตพอปานกลาง) 
เปนสภาพ  จัดเปนปญจฐาน   เพราะเปนไปดวยอํานาจแหง  สันตีรณะ 
ตทารัมมณะ  ปฏิสนธ ิ ภวังค  และจุติ 
        อน่ึง  อเหตุกวิบากวิญญาณทั้ง  ๘  นี ้ (ยังแบง)  เปน  ๒  เพราะ 
เปนนิยตารมณ  (มีอารมณแนนอนก็มี)  และอนิยตารมณ   (มอีารมณ 
 
๑.๒.  นีก่็กลาวโดยลําดับวิถีจิต  ปญจวิญญาณลวงเลยไปแลว  สัมปฏิจฉนะ  จึงเกิด 
๓.  ตทารัมมณะ  ในคัมภีรอ่ืนใช  ตทาลัมพนะบาง  เพราะอารัมมณะ  กับ  อาลัมพนะ 
นั้นความเดียวกัน  
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ไมแนนอนก็มี)  (และ)  เปน  ๓  เพราะตางโดย  (ประกอบดวย)   
อุเบกขา  สุข  โสมนัส  จริงอยู  ในวิญญาณเหลาน้ัน  วิญญาณท้ัง  ๕ 
(ขางตน)   จัดเปนนิยตารมณ  เพราะเปนไปในอารมณ  (๕)  มรีูป 
เปนตนนั่นแลตามลําดับ  วิญญาณที่เหลือ  เปนอนิยตารมณ  เพราะ 
ในวิญญาณที่เปนอนิยตารมณนั้น  มโนธาตุ  เปนไปในอารมณมีรูป 
เปนตนท้ัง  ๕   มโนวิญญาณธาตุทั้งสอง  เปนไปในอารมณ  ๖  แล 
สวนวา  ในวิญญาณที่เปน  ๓  นั่น  กายวิญญาณประกอบดวยสุข  มโน 
วิญญาณธาตุที่เปนทวิฐาน  ประกอบดวยโสมนัส  วิญญาณที่เหลือ 
(อีก  ๖)  ประกอบดวยอุเบกขา  แล 
        วิญญาณ  ๘ ดวงอันเปนอเหตุกะ  ใน (ฝาย)  กุศลวิบาก  พึง 
ทราบโดยประการท่ีกลาวมาฉะน้ี  เปนอันดับแรก   (ในอัพยากฤต- 
วิญญาณกามาวจรภูมิ) 
                           [กามาวจรกุศลวิบาก- สเหตุกะ]  
        สวนอัพยากฤตวิญญาณที่ประกอบดวยวิปากเหตุ  มีอโลภะเปนตน 
ชื่อสเหตุกะ  สเหตุกะอัพยากฤตน้ันก็มี  ๘  โดยตางแหงสัมปยุตธรรมม ี
โสมนัสเปนตน  ดังกามาวจรกุศลวิญญาณ  แตสเหตุกะอัพยาฤตนี้  หา 
เหมือนกุศลวิญญาณ  ซึ่งเปนไปในอารมณ  ๖  ดวยอํานาจแหงบุญกิริยา 
มีทานเปนตนไม  ดวยสเหตุกะอัพยากฤตวิญญาณนี้   เปนไปในอารมณื  ๖ 
ที่นับเนื่องอยูในปริตธรรม  (คือกามาวจร)  เทาน้ัน  ดวยอํานาจแหง 
(กิจคือ)  ปฏสินธิ  ภวัค  จุติ  และตทารัมมณะ  สวนความเปนสสังขาร 
และอสังขาร  ในสเหตุกอัพยากฤตวิญญาณนี้  บัณฑิตพึงทราบ  (วาเปน)  
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ดวยอํานาจแหงท่ีมาเปนอาทิ๑  อนึ่ง  แมเมื่อความแปลกกันแหงสัมปยุต- 
ธรรมทั้งหลายไมมี  ก็พึงทราบวา  วิปากวิญญาณเปนธรรมชาตไมมี  
(อุสสาหะ)  กําลังชักจูง  ดุจเงาหนาในพ้ืนแวนเปนตน  (สวน)  กุศล 
วิญญาณมี  (อุสสาหะ)  กําลังชักจูง  ดุจหนา  (ของคนท่ีสองดูเงาหนา)๒   
                                  [กามาวจรอกุศลวิบาก]  
        สวนวาอกุศลวิบากวิญญาณ  เปนอเหตุกะอยางเดียวเทาน้ัน  อกุศล 
วิบาวิญญาณน้ันมี   ๗  คือ  จักขุวิญญาณ  โสตะ----ฆาน----ชิวหา---- 
กายวิญญาณ  มโนธาตุอันทําหนาท่ีสัมปฏิจฉนะ  (และ)  มโนวิญญาณธาตุ 
ชนิดปญจฐานอันทําหนาที่สันตีรณะเปนตน  อกุศลวิบาก  ๗  นั้น  โดย 
ความแปลกกันมีลักษณะเปนตน  พึงทราบโดยนัยที่กลาแลวในอเหตุก- 
วิบากฝายกุศลนั้นเถิด  เปนแตกุศลวิบากวิญญาณทั้งหลาย  เปนอิฏฐา- 
รมณและอิฏฐมัชฌัตตารมณสิ้นเชิง  อกุศลวิบากวิญญาณทั้งหลายนี้  ก ็
เปนอนิฏฐารมณและอนิฏฐมัชฌัตตารมณทั้งส้ิน  อนึ่ง  กุศลวิบาก 
 
๑.๒.  อาคมนาทิ  มหาฎีกาวา  ท่ีทานใชอาทิศัพทนั้น  เพราะมี  ๒  คือ  อาคมนะและปจจัย 
อาคมนะ   (ในท่ีนี้แปลวา  ท่ีมา)  ทานใหนทัิศนะวา  โดยมติของอาจารยลางเหลาวา 
วิบากของกุศลท่ีเปนอสังขาร  มันก็เปนอสังขาร  วิบากของกุศลท่ีเปนสสังขาร  มันก็เปน 
สสังขาร  เหมือนอยางวา  เม่ือหนาของคนสองไหว  เงาหนาในแวนมันก็ไหวดวย  (ถา 
หนาคนสองไมไหว  เงาก็ไมไหว)  ฉะนัน้  นี่เปนอสังขารและสสังขารโดยท่ีมา  (คือวา 
แลวแตมันจะมาแตกุศลชนดิไหน) 
        โดยปจจยันั้นวา  โดยมติของอาจารยเหลาหนึ่งวา  วบิากท่ีเกิดเพราะปจจยัมี 
กรรมเปนตนท่ีมีกําลัง  ก็เปนอสังขาร  ท่ีเกิดเพราะปจจยัท่ีกําลังออน  ก็เปนสสังขาร 
        โดยสัมปยุตธรรมแลว  วิบากกไ็มมีอะไรแปลกจากกศุล  เปนแตวิบากไมมี 
กําลังชักจูง  คือไมมีความสามารถในอันจะทําวิบากอะไรใหเกดิ  แมในสันดานของสัตว 
ท่ียังมีกิเลส  แตกุศลมีกําลังเชนนั้น  เหมือนเงากับหนาคน  
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ทั้งหลายน้ัน  เปนสามโดยประเภทแหง   (เวทนาคือ)   อุเบกขา  สุข  โสม-  
นัส  อกุศลวิบากท้ังหลายนี้มีสอง  ดวยอํานาจแหงทุกขและอุเบกขา  
ก็ในอกุศลวิบากวิญญาณนี้  กายวิญญาณเทาน้ันเปนทุกขสหรคต  วิญญาณ 
ที่เหลือเปนอุเบกขาสหรคต    อุเบกขาในอกุศลวิบากวิญญาณทั้งหลาย 
นั้นนั่นเลา  ก็เปนอุเบกขาอยางเลย  ไมเฉียบนัก  คลายทุกข  อุเบกขา 
ในฝายกุศลวิบากท้ังหลายเปนอุเบกขาประณีต  (แต)  ก็ไมสูเฉียบ   คลาย 
สุข 
        กามาวจรวิบากวิญญาณเปน  ๒๓  โดย  (รวม)  อกุศลวิบาก ๗ 
นี้  และกุศลวิบาก  ๑๖  ที่กลาวมากอน  ดวยประการฉะน้ี 
                   [รูปาวจร----อรูปาวจร----และโลกุตรวิบาก] 
        สวนรูปาวจรวิบากวิญญาณก็มี  ๕  ดัง  (รูปาวจร)  กุศล  แต  (รูปา- 
วจร)  กุศลเปนไปในชวนวิถีโดยทางสมบัติ  (คือเขาฌาน)  รูปาวจร- 
วิบากน้ีเปนไปในอุปบัติ  (คือเขาถึง)*  ทางปฏิสนธิ  ภวังค  และจุติ 
        อน่ึง  รปูาวจรวิบากเปนฉันใด   แมอรูปาวจรวิบากก็มี  ๔  ดัง 
(รูปาวจร)  กศุลฉันนั้น  ถงึประเภทแหงความเปนไปของอรูปาวจร- 
วิบากน้ัน  กม็ีนัยดังกลาวแลวในรูปาวจรวิบากเหมือนกัน 
        โลกุตรวิบาก  จัดเปน  ๔  เพราะเปนผลของจิตท่ีประกอบดวย 
มรรค  ๕  โลกุตรวิบากน้ัน  เปนไป  ๒  ทาง  คือทางมรรควิถี  ๑  ทาง 
ผลสมาบัติ  ๑  แล 
        วิบากวิญญาณทั้งสิ้นมี  ๓๖  ในภูมิ  ๔  ดังกลาวมาฉะน้ี 
 
*  ปาฐะพิมพไวเปน  อุปฺปตฺติย  เขาใจวาพรุิธ  ท่ีถูกเปน  อุปปตฺติย  
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                                       [กิริยาวิญญาณ]   
        สวนกิรยิาวิญญาณ  โดยประเภทแหงภูมิ  มี  ๓  คือ  กามาวจร 
รูปาวจร  อรปูาวจร  ใน  ๓  ภูมินั้น  กามาวจรเปน  ๒  คือ  อเหตุกะ 
และสเหตุกะ  ใน  ๒  นั้น  กามาวจรกิริยาวิญญาณอันเวนจากกิริยเหตุ 
มีอโลภะเปนตน  ชื่ออเหตุกะ  อเหตุกะน้ันก็เปน  ๒  โดยแยกเปน 
มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ  ในอเหตุกะ  ๒  นัน้    มโนธาตุ  ม ี
ความเปนปุเรจร  (นําหนา)  แหงวิญญาณมีจักขุวิญญาณเปนอาทิแลว 
แลรูแจงซ่ึงอารมณมีรูปเปนตน  เปนลกัษณะ  มีความรําพึงเปนรส 
มีความเปนธรรมชาตมุงหนาตออารมณมีรูปเปนตนเปนปจจุปฏฐาน  ม ี
ความขาดแหงภวังคเปนปทัฏฐาน  มโนธาตุนั้นเปนธรรมชาตประกอบ 
ดวยอุเบกขาเทาน้ัน 
        สวนมโนวิญญาณธาตุ  เปน  ๒  คือ  สาธารณะ  (ทั่วไปแกพระ- 
เสขะ  พระอเสขะ  และบุถุชน)  ๑  อาสาธารณะ  (ไมทั่วไป  คือเฉพาะ 
พระอเสขะ) ๑   ใน  ๒  นัน้  มโนวิญญาณธาตุที่เปนสาธารณะ  ก็คือ 
อเหตุกิริยาที่สหรคตกับอุเบกขา  มีอันรูแจงซ่ึงอารมณ  ๖  เปนลักษณะ 
มีโวฏฐัพนะและอาวัชนะในปญจทวารและมโนทวาร  ดวยอํานาจแหง 
กิจ   (คือโวฏฐัพนะทํากิจในปญจทวาร  สวนอาวัชนะทํากิจในมโน- 
ทวาร)  เปนรส  มีความเปนเชนนั้น  (คือเปนโวฏฐัพนะและอาวัชนะ) 
เปนปจจุปฏฐาน   มีความไปปราศแหงเหตุกวิบากมโนวิญญาณธาตุ 
(ในโวฏฐัพนกาล)  และภวังค*  (ในอาวัชนกาล)  อยางใดอยางหนึ่ง 
 
*  ปาฐะพิมพไวเปน  อเหตุก. . .ธาตุภงฺคาน  ผิด  ท่ีถูกเปน. . .ภวงฺคาน   
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เปนปทัฏฐาน   (สวนมโนวิญญาณธาตุที่เปน)  อสาธารณะ  ไดแก   
อเหตุกกิริยาที่สหรคตกับโสมนัส  มีอันรูแจงซ่ึงอารมณ  ๖  เปนลักษณะ 
มีอันยังความย้ิมแยมในเพราะวัตถุทั้งหลายอันไมอุฬาร  (คือไมดีอะไร 
นัก)   ใหเกิดข้ึนแกพระอรหันตทั้งหลาย  ดวยอํานาจแหงกิจ  (คือจิต 
ชนิดนี้ทํากิจหสิตุบาท)  เปนรส  มีความเปนอยางน้ัน  (คือเปนหสิตุ- 
บาท)  เปนปจจุปฏฐาน      มีหทัยวัตถุเปนปทัฏฐานโดยสวนเดียว 
(เพราะเกิดแตในปญจโวการภพเทาน้ัน)  แล 
        กามาวจรกิริยาวิญญาณที่เปนอเหตุกะ  มี  ๓  ดังกลาวมาฉะน้ี* 

        สวนท่ีเปนสเหตุกะมี  ๘  โดยตางแหงสัมปยุตธรรมมีโสมนัสเปนตน 
ดังกุศลวิญญาณ  แตนี่เปนความแปลกกัน  ในกุศลวิญญาณและกิริยา 
วิญญาณนี้    คือ  กุศลวิญญาณยอมเกิดแกพระเสขะและบุถุชนท้ังหลาย 
เทาน้ัน  กิริยาวิญญาณนี้เกิดแกพระอรหันตทั้งหลายพวกเดียว 
        กริิยาวิญญาณที่เปนกามาวจรมี  ๑๑  ดังนี้เปนของแรก 
        สวนท่ีเปนรูปาวจรและอรูปาวจรก็มี  ๕ และ  ๔  เหมือนกุศล- 
วิญญาณ   และความตางจากกุศลวิญญาณแหงกิริยาวิญญาณทั้งสองนั้น 
ก็พึงทราบโดยวาเกิดข้ึนแกพระอรหันตทั้งหลายเทาน้ันแล 
        กริิยาวิญญาณทั้งหมดใน  ๓  ภูมิเปน  ๒๐  ดังนี้ 
                        [วิญญาณทั้งปวงเปนไปโดยอาการ  ๑๔]  
        โดยประการดังกลาวมาน้ี   วิญญาณท้ังสิ้น  คือกุศลวิญญาณ  ๒๑ 
 
*  ท่ีวามี  ๓  คือ  มโนธาตุ  ๑  มโนวิญญาณธาตุ  ๒  (?)  
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อกุศลวิญญาณ  ๑๒  วิบากวิญญาณ  ๓๖  กริิยาวิญญาณ  ๒๐  จึงเปน 
วิญญาณ  ๘๙  ซึ่งเปนไปโดยอาการ  ๑๔  ดวยอํานาจแหงปฏิสนธิ  
ภวังค  อาวัชนะ  ทัสนะ  (เห็น)  สวนะ  (ไดยิน)  ฆายนะ  (ไดกลิ่น) 
สายนะ  (ไดรส)  ผุสนะ  (ไดถูกตอง)  สัมปฏิจฉนะ  สันตีรณะ 
โวฏฐัพนะ  ชวนะ  ตทารมัมณะ  และจุติ 
        ถามวา เปนอยางไร  ? 
                                         [๑.  ปฏิสนธิ]  
        แกวา  ก็ในกาลใด  สัตวทั้งหลายเกิดใน  (กําเนิด)  เทวาดา และ 
มนุษย  ดวยอานุภาพแหงกามาวจรกุศล  ๘   ในกาลน้ัน  วิบากจิต  ๙ 
ดวง  คือ  สเหตุกกามาวจรวิบาก  ๘  และอเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่เปน 
อุเบกขาสหรคต  อันเปนวิบากแหงทวิเหตุกกุศลอยางออน*   ของพวกสัตว 
ที่ถึงความเปนคนวิกล  มีเปนกระเทยเปนตนในหมูมนุษย  ยอมทํากรรม 
กรรมนิมิตและคตินิมิตอยางใดอยางหนึ่ง  ที่เขาไปปรากฏในกาล  (ใกล) 
จะตายแหงสัตวเหลาน้ันเปนอารมณ   เปนไปดวยอํานาจปฏิสนธิ  ใน 
กาลใด  สัตวทั้งหลายเกิดในรูปภพและอรูปภพ  ดวยอานุภาพแหงรูปา- 
วจรกุศลและอรูปาวจรกุศล   ในกาลน้ัน  รูปาวจรวิบากจิตและอรูปา- 
วจรวิบากจิต  ๙  ดวง  ยอมทํากรรมนิมิตอยางเดียว  ที่เขาไปปรากฏใน 
กาล (ใกล)  จะตายแหงสัตวเหลาน้ันเปนอารมณ  เปนไปดวยอํานาจ 
ปฏิสนธิ  อน่ึง  ในกาลใด  สัตวทั้งหลายเกิดในอบายดวยอานุภาพแหง 
 
*  ปาฐะ  ทุพฺพล. . .วิปากมโนวิฺาณธาตุ  ในมหาฎกีา  ศัพท  วิปาก  หนามโนวิ ฺาณ- 
ธาตุไมมี  เห็นวาเขาทีกวา  ในท่ีนี้จึงแปลตามมหาฎีกา.  
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อกุศล   ในกาลน้ัน  อเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่เปนวิบากแหงอกุศล  
ดวง ๑  ยอมทํากรรม  กรรมนิมิต  และคตินิมิตอยางใดอยางหน่ึง 
ที่เขาไปปรากฏในกาล  (ใกล)  จะตายแหงสัตวเหลาน้ัน  เปนอารมณ 
เปนไปดวยอํานาจปฏิสนธิ  แล 
        ความเปนไปแหงวิบากวิญญาณ  ๑๙  ดวง  ดวยอํานาจปฏิสนธิ 
บัณฑิตพึงทราบดังกลาวมาในวิญญาณขันธนิเทศน้ี    เปนอันดับแรก 
(ในอาการ  ๑๔) 
                                           [๒.  ภวังค]  
        ก็แล  เมื่อปฏิสนธิวิญญาณดับ  (คือทํากิจเสร็จ)  แลว  วิญญาณ 
ชื่อภวังค   อันคอยติดตามปฏิสนธิวิญญาณนั้น  ๆ  อยู  อันเปนวิบากแหง 
กรรมน้ัน  ๆ  (อยางเดียวกับปฏิสนธิวิญญาณ)  นั่นเอง  อันเปนเชนนั้น 
(คือเปนเชนเดียวกันกับปฏิสนธิวิญญาณ)  ในอารมณ  (มีกรรมเปนตน) 
นั้นแหละยอมเปนไป  เมื่อจิตตุบาทอ่ืน  (คืออาวัชนะ  ?)   ที่เปนเหตุ 
ยังความสืบตอ  (แหงภวังค)  ใหหมุนกลับ  (คือใหภวังคขาดไป)  ไมม ี
ภวังควิญญาณนั้นยอมเปนไปในกาลทั้งหลายมีกาลลงสูความหลับเปนตน 
แหงคนผูไมฝน  โดยอาการ  (สืบตอ)  คือเปนเชนนั้นอีกแลวก็เปนเชน 
นั้นอีกเลา  ดงัน้ี  จะนับประมาณ  (จํานวนจิต)  มิไดโดยแท  ดังกระแส 
น้ํา  ฉะนั้นแล 
        ความเปนไปแหงวิญญาณเหลาน้ันแหละ  แมดวยอํานาจแหงภวังค 
พึงทราบดังกลาวมาฉะนี้  
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                                         [๓.  อาวัชนะ]  
        ก็แล  เมื่อความสืบตอแหงภวังคเปนไปอยางนั้น  ในกาลใด  อิน- 
ทรียของสัตวทั้งหลายควรแกการรับอารมณได  ในกาลน้ัน เมื่อรูปถึง 
คลองจักษุเขา  ความประสานเขาแหงจักษุประสา เกี่ยวกับรูปกม็ีข้ึน  แต  
นั้น  ดวยอานุภาพแหงความประสานกัน  ภวังคจลนะ  (ความไหวแหง 
ภวังค)  ก็มีข้ึน  ตอน้ัน  ครั้นภวังคดับไป  กิรยิามโนธาตุทํารูปน้ัน 
แหละเปนอารมณ   เปนดังตัดภวังค  ยังอาวัชนกิจ  (กิจคือความคํานึงถึง 
อารมณ)   ใหสําเร็จเกิดข้ึน  นัยแมในโสตทวารเปนตน  ก็ดุจนัยนี้  แต 
ในมโนทวาร  เมื่ออารมณทั้ง  ๖  ถึงคลอง  (แหงมโน)  เขา   อเหตุก- 
กิริยามโนวิญญาณธาตุที่สหรคตกับอุเบกขา  เปนราวกะตัดภวังค  ยัง 
อาวัชนกิจใหสําเร็จ  เกิดข้ึนในลําดับแหงภวังคจลนะ  แล 
        ความเปนไปแหงกิริยาวิญญาณ  ๒  ดวง  ดวยอํานาจอาวัชนะ  พึง 
ทราบดังกลาวมาฉะน้ี 
                [๔-๘  ทัสสนะ  สวนะ  ฆายนะ  สายนะ  ผุสนะ]  
        ก็และ  ในลําดับแหงอาวัชนะ  ขอแรก   จักขุวิญญาณอันมีจักษุ 
ประสาทเปนท่ีต้ัง  ยังทัสสนกิจ  (กิจคือการเห็น)   ใหสําเร็จเปนไปในจักษุ- 
ทวาร  โสต. . .ฆาน. . .ชิวหา. . .กาย  วิญญาณ  (อันมีโสตประสาท. . . 
ฆานประสาท. . .ชิวหาประสาท. . .  กายประสาทเปนที่ต้ัง)   ยังกิจมีสวน- 
กิจ  (กิจคือการไดยิน)  เปนตนใหสําเร็จเปนไปในทวารมีโสตทวารเปน 
อาทิ  วิญญาณเหลาน้ัน  (ที่เปนไป)   ในอารมณทั้งหลายที่เปนอิฏฐะ  
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(นาปรารถนาแท)  และอิฏฐมัชฌัตตะ  (นาปรารถนาแตปานกลาง)  ก็   
เปนกุศลวิบาก  (ที่เปนไป)  ในอารมณทั้งหลายท่ีเปนอนิฏฐะ  (ไมนา 
ปรารถนาทีเดียว)  และอนิฏฐมัชฌัตตะ  (ไมนาปรารถนาแตปานกลาง) 
ก็เปนอกุศลวิบาก  แล 
        ความเปนไปแหงวิบากวิญญาณ  ๑๐  (คือเปนกุศลวิบาก  ๕  อกุศล 
วิบาก  ๕)  ดวยอํานาจแหงทัสสนะ  (เห็น)  สวนะ  (ไดยิน)  ฆายนะ 
(ไดกลิ่น)  สายนะ  (ไดรส)  ผุสนะ  (ไดถูกตอง)  พึงทราบดังกลาว 
มาฉะนี้ 
                                      [๙  สัมปฏิจฉนะ]  
        ก็แลโดยบาลีวา  "จิต  มโน  มานัส  ฯลฯ  มโนธาตุอันเกิดแตจิต 
นั้น  ที่เปน (ไปใน)  ลําดับแหงจักขุวิญญาณธาตุ  อันเกิดข้ึนดับไป 
แลว  ยอมเกดิข้ึน*"    ดังน้ีเปนตน  มโนธาตุที่เปน  (ไปใน)  ลําดับแหง 
วิญญาณ  มีจักขุวิญญาณเปนตน  (หากเปนไป)  ในลําดับแหงกุศลวิบาก- 
วิญญาณ  ก็เปนกุศลวิบาก  (หากเปนไป)   ในลําดับแหงอกุศลวิบาก- 
วิญญาณ  ก็เปนอกุศลวิบาก  (ทํากิจ)  รับเอาอารมณแหงวิญญาณเหลา- 
นั้นแหละเกิดข้ึน 
        ความเปนไปแหงวิบากวิญญาณ  ๒  ดวยอํานาจแหงสัมปฏิจฉนะ 
(รับเอา)  พึงทราบดังกลาวมาฉะน้ี 
                                        [๑๐  สันตีรณะ]  
        อน่ึงเลา  โดยบาลีวา  "จิต  มโน  มนัส  ฯลฯ  มโนวิญญาณธาตุ 
 
*  อภิ.  วิ.  ๓๕/๑๑๐  
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เกิดแตจิตน้ัน  ยอมเกิดข้ึนในลําดับแหงมโนธาตุอันเกิดข้ึนดับไปแลว"  
ดังน้ีเปนตน*  วิปากาเหตุกมโนวิญญาณธาตุ  ที่เปนลําดับแหงอกุศล 
วิบากมโนธาตุ  ก็เปนอกุศลวิบาก  ที่เปนลําดับแหงกุศลวิบากมโนธาตุ 
ก็เปนกุศลวิบาก  (ที่เปนไป)  ในอิฏฐารมณ  ก็เปนโสมนัสสหรคต 
(ที่เปนไป)  ในอิฏฐมัชฌัตตารมณ  ก็เปนอุเบกขาสหรคต  (ทํากิจ) 
สอบสวนอารมณที่มโนธาตุรับเอาไวนั่นแหละ  เกดิข้ึน  แล 
        ความเปนไปแหงวิบากวิญญาณ  ๓  ดวยอํานาจแหงสันตีรณะ 
(สอบสวน)  พึงทราบดังกลาวมาฉะนี้ 
                                     [๑๑  โวฏฐัพนะ]  
        สวนกิรยิาเหตุกมโนวิญญาณธาตุ  เปนอุเบกขาสหรคต  วิเคราะหดู 
อารมณนั้นนั่นแหละ  เกิดข้ึนในลําดับแหงสันตีรณะ  แล 
        ความเปนไปแหงกิริยามโนวิญญาณดวงเดียว  ดวยอํานาจแหง 
โวฏฐัพนะ  (วิเคราะหดู)  พึงทราบดังกลาวมาฉะนั้น 
                                       [๑๒  ชวนะ]  
        สวนวา  ในลําดับแหงโวฏฐัพนะ  ถาอารมณมีรูปเปนตน  เปน 
มหันตารมณ  (อารมณใหญ)  ไซร  ทนีั้นชวนะ  ๖  หรือ ๗  ดวง  ยอม 
แลนไปในอารมณตามท่ีโวฏฐัพนะวิเคราะหไวแลว   ดวยอํานาจแหง 
กามาวจรกุศล  ๘  บาง  อกุศล  ๑๒  บาง  กามาวจรกิริยาที่เหลือ  ๙  บา 
อยางใดอยางหนึ่ง   นี่เปนนยะในปญจทวารเทาน้ัน  สวนในมโนทวาร 
 
*  อภิ.  วิ.  ๓๕/๑๑๑  
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กามาวจรชวนะ  (๒๙)  เหลาน้ันนั่นแล  ยอมแลนไปในลําดับมโนทวารา-  
วัชนะ  ตอแตโคตรภูไป  บรรดาชวนะเหลาน้ี  คือ  ทางรูปาวจร  กุศล 
ชวนะ  ๕  กริิยาชวนะ  ๕  ทางอรูปาวจร  กุศลชวนะ  ๔  กริิยาชวนะ  ๔ 
ทางโลกุตระมรรคจิต  ๔  ผลจิต ๔  ชวนะใด ๆ  ไดปจจัยแลว  ชวนะ 
นั้น  ๆ  ยอมแลนไป๑  แล 
        ความเปนไปแหงวิบากวิญญาณ  เปนกุศล  อกศุล  และกิริยา (รวม) 
๕๕  ดวง  ดวยอํานาจชวนะ   พึงทราบดังกลาวมาฉะน้ี 
                                    [๑๓  ตทารัมมณะ]  
        สวนวา  ในที่สุดแหงชวนะ  ถาอารมณนั้นเปนอติมหันตารมณ 
(อารมณใหญยิ่ง๒)  ในปญจทวาร  และเปนวิภูตารมณ  (อารมณที่ปรากฏ 
ชัด)  ในมโนทวารไซร  ทนีั้นวิบากวิญญาณ  ในบรรดาสเหตุกกามา- 
วจรวิบาก ๘  และวิปากาเหตุกมโนวิญญาณธาตุ  ๓  อยางใดอยางหน่ึง 
อันติดตามชวนะที่แลนไปในอารมณอ่ืนแตอารมณของภวังค๓   ดังนํ้า 
อันไหลทวนกระแสไปในระหวางขณะนิดหนอย  ติดตามเรือท่ีแลนไป 
ทวนกระแส  ยอมเกิดข้ึน  ๒  ขณะ  หรือขณะเดียว  ดวยสามารถของ 
ปจจัยนั้น  ๆ  ตามท่ีตนได  ดวยอํานาจแหงอารมณมีอิฏฐารมณเปนอาทิ 
และแหงปุริมกรรม  และแหงจิตมีชวนะจิตเปนตน  ในที่สุดแหงกามา- 
 
๑.  ในบรรดาวญิญาณหรือจิตท้ังหลาย  ชวนะนี่เขาใจยากกวาเพื่อน  เพราะคําแปลวา 
"แลนไป"  นัน้ไมเขาแถวกับพวกเลย  แตอาจารยท้ังหลายทานวา  "ชวนะนัน้ไดแก 
อาการที่ดื่มรสอารมณไ 
๒.  ทานวา  มหันตารมณ  มีอายุ  ๑๔  ขณะจิต  อติมหนัตารมณ  มีอาย ุ ๑๖  ขณะจิต  และ 
วาตทารัมมณะ  ยอมเกิดแตในอติมหนัตารมณ  ไมเกดิในอารมณอ่ืน 
๓.  หมายความวาไมตกภวังค  (?)  
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วจรชวนะของกามาวจรสัตวทั้งหลาย๑  วิบากวิญญาณน้ีนั้น  เปนจิตควร 
แกความเปนไปในอารมณของภวังค  ในท่ีสุดแหงชวนะ  (แต)  เพราะ  
มันทําอารมณของชวนะน้ันใหเปนอารมณเปนไป  (อีก)   จึงเรียกวา 
ตทารัมมณะ  (มีอารมณของชวนะนั้นเปนอารมณ) 
        ความเปนไปแหงวิบากวิญญาณ  ๑๑ ดวง ดวยอํานาจแหงตทารัม- 
มณะ  พึงทราบดังกลาวมาฉะน้ี 
                                         [๑๔  จุติ]  
        ก็แล  ในท่ีสุดแหงตทารัมมณะ  ก็ภวังคนั่นเองเปนไปอีก  ครั้น 
ภวังคขาด  วิถีวิญญาณทั้งหลายมีอาวัชนะเปนตน  ก็เปนไปอีกแล 
        จิตสันดานท่ีมีปจจัยอันไดแลวอยางนี้  ยอมเปนไปแลว  ๆ  เลา  ๆ 
ดวยอํานาจแหงจิตนิยม  คือ  อาวัชนะยอมมีในลําดับแหงภวังค  วิญญาณ 
กิจมีการเห็น  (รูป)  เปนตน  ยอมมีในลําดับแหงอาวัชนะ  ดังนี้เปน 
อาทิอยูนั่นเอง  จนกวาภวังคในภพหนึ่งจะส้ินไป  จริงอยู  ในภพหน่ึง 
ภวังคจิตดวงใดเปนดวงสุดทายเพ่ือน   ภวังคจิตดวงน้ันทานเรียกวา  จุติ 
เพราะเคลื่อนไปจากภพนั้น   เพราะฉะนั้น  แมจุติจิตนั้นก็มี  ๑๙  ดวง 
เหมือนกัน  (กับปฏิสนธิและภวังคจิต) 
        คามเปนไปแหงวิบากวิญญาณ  ๑๙ ดวง  ดวยอํานาจแหงจุติ  พึง 
ทราบดังกลามาฉะน้ี 
  
๑.  มหาฎีกาอธิบายวา  ชวนะท่ีวานี ้ หมายเอากามาวจรชวนะเทานั้น  เพราะวาวิบาก 
วิญญาณท่ีติดตามชวนะไป  (อันจะเปนตทารัมมณะ)  นั้นเกิดแตกรรมซ่ึงมีตัณหาเปนเหตุ 
จึงไมติดตามมหัคคตชวนะ  และอนุตตรชวนะ  เพราะชวนะท้ังสองนัน้มิใชชนกปจจัยของ 
ตน  
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        ก็จิตสันดานอันไมขาดสายสัตวทั้งหลาย  ผูทองเที่ยวอยูใน  
ภพ  คติ  ฐิติ  และนิวาสท้ังหลาย๑  ยอมเปนไปดังนี้  คือ  แตจุติก็ปฏิสนธิ 
อีก  ตอปฏิสนธิก็ภวังคอีก . . . อยูนั่นเอง  แตในสัตวทั้งหลายนั้น  ทาน 
ผูใดไดบรรลพุระอรหัต  เมื่อจุติจิตของทานผูนั้นดับแลว  จิต  (ของ 
ทาน)  ก็เปนอันดับทีเดียวแล 
        นี้เปนกถามุข  (คําแกขอท่ีสําคัญ)  อยางพิสดาร  ในวิญญาณขันธ 
                                       [เวทนาขันธ]  
        บัดนี ้ พึงทราบวินิจฉัยแมในขอท่ีขาพเจากลาวไววา  "เวทนาขันธ 
พึงทราบวา  (เรียกอยางนั้น)   เพราะรวมธรรมชาติที่มีการเสวย    (รส 
อารมณ)   เปนลักษณะส้ินทุกอยางเขาดวยกัน"  ดงัน้ีตอไป 
        อันธรรมชาตท่ีมีการเสวย  (รสอารมณ)  เปนลกัษณะ  ก็คือ 
เวทนาน่ันเอง  ดังพระสารีบุตรเถระกลาว  (แกพระมหาโกฏฐิกะ)  วา 
"ดูกรอาวุโส  เพราะเหตุที่ธรรมชาตนัน้ยอมเสวย  (รสอารมณ)  ยอม 
รูสึก  (สุข  ทกุข) เพราะเหตุนั้น  จึงเรียกวา  เวทนา"๒  ดังนี้ 
                            [เวทนา ๑  เวทนา  ๓]  
        ก็เวทนานั้น  แมนวาตามสภาพก็มีอยางเดียว  โดยลักษณะ  คือ 
เสวย  (รสอารมณ)  (แต)  วาโดยชาติเปน  ๓  คือ  กุศล  อกุศล  และ 
อัพยากฤต  ในเวทนา  ๓  นั้น  พึงทราบวา  เวทนาที่สัมปยุตดวยกุศล- 
วิญญาณอันกลาวไวโดยนัยวา  "กามาวจรวิญญาณมี  ๘   โดยตางแหง 
 
        ๑.  ก็คือ  ภพ ๓  คติ  ๕  วิญญาณฐิติ  ๗  และสัตตาวาส  ๙  นั่นเอง 
        ๒.  ม.  มู. ๑๒/๕๓๘  
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โสมนัส  อุเบกขา  ญาณและสังขาร"  ดังน้ีเปนตน  จัดเปนกุศลเวทนา 
ที่สัมปยุตดวยอกุศลวิญญาณ  จัดเปนอกุศลเวทนา  ที่สัมปยุตดวยอัพยา- 
กฤตวิญญาณ  จัดเปนอัพยากฤตเวทนา 
                                        [เวทนา  ๕]  
        เวทนาน้ัน  (วา)  โดยแยกตามสภาวะ  ก็เปน  ๕  คือ  สุข  ทุกข 
โสมนัส  โทมนัส  อุเบกขา  ในเวทนา  ๕  นั้น  สขุ  สัมปยุตดวยการวิญญาณ 
อันเปนกุศลวิบาก  ทุกข  สัมปยุตดวยกายวิญญาณอันเปนอกุศลวิบาก 
โสมนัส  สัมปยุตดวยวิญญาณ  ๖๒  ดงัน้ี  คือ  ฝายกามาวจรวิญญาณ 
กุศล  ๔  สเหตุกวิบาก  ๔  อเหตุกวิบาก  ๑  สเหตุกกิริยา  ๔  อเหตุกกิริยา ๑ 
อกุศล  ๔  (เปน  ๑๘)  ฝายรูปาวจรวิญญาณ  เวนปญจฌานวิญญาณ 
กุศล  ๔  วิบาก  ๔  กริิยา  ๔  (เปน  ๑๒)  ฝายโลกตุรวิญญาณ  เพราะ 
อันโลกุตรวิญญาณที่ไมประกอบดวยฌานหามีไม  เหตุนั้น  โลกุตร- 
วิญญาณ  ๘  จึงเปน  ๔๐ ดวยอํานาจแหงฌาน  ๕ ในโลกุตรวิญญาณ 
๔๐  นั้น  เวนวิญญาณที่เปนไปในปญจมฌาน  ๘  เสีย  เหลือกุศลวิบาก 
๓๒  (รวมเปน  ๖๒)  โทมนัส  สัมปยตุดวยอกุศลวิญญาณ  ๒  อุเบกขา 
สัมปยุตดวยวิญญาณ  ๕๕  ที่เหลือ 
                          [ลักษณะ. . .ของเวทนา  ๕]  
        ในเวทนา  ๕  นั้น  สุข  มีการเสวยโผฏฐัพพะอันนาปรารถนาเปน 
ลักษณะ  มีอันเพ่ิมสัมปยุตธรรมท้ังหลายข้ึนเปนรส   มี  (อัสสาทะ) 
ความสบายทางกาย  เปนปจจุปฏฐาน  มีกายินทรียเปนปทัฏฐาน  ทุกข  
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มีการเสวยโผฏฐัพพะอันไมนาปรารถนาเปนลักษณะ  มีอันลดสัมปยุต  
ธรรมทั้งหลายลงเปนรส  มีความไมสบายทางกายเปนปจจุปฏฐาน  ม ี
กายินทรียเปนปทัฏฐาน  โสมนัส  มีการเสวยอิฏฐารมณเปนลักษณะ 
มีอันเสวย  (สุข)  ดวยอาการพอใจไมอยางใดก็อยางหน่ึง๑  เปนรส  มีความ 
สบายทางใจเปนปจจุปฏฐาน  มีปสสัทธิ  (ความระงับแหงนามกาย)  เปน 
ปทัฏฐาน  โทมนัส  มกีารเสวยอนิฏฐารมณเปนลักษณะ  มีอันเสวย 
(ทุกข)  ดวยอาการไมพอใจไมอยางใดก็อยางหน่ึงเปนรส  มีความไม 
สบายทางใจเปนปจจุปฏฐาน  มีหทัยวัตถุเปนปทัฏฐานโดยสวนเดียวเทา 
นั้น๒  อุเบกขา  มีการเสวยมัชณัตตารมณเปนลักษณะ  มีอันไมเพิ่มและ 
ไมลดสัมปยุตธรรมนักเปนรส  มีความละเมียดเปนปจจุปฏฐาน  มีจิตอัน 
ปราศจากปติเปนปทัฏฐาน  แล 
        นี้เปนกถามุขอยางพิสดารในเวทนาขันธ 
                                         [สัญญาขันธ]  
        บัดนี ้ พึงทราบวินิจฉัยแมในขอท่ีขาพเจากลาวไววา  "สัญญาขันธ 
พึงทราบวา  (เรียกอยางนั้น)  เพราะรวมธรรมชาตท่ีมีความจําไดเปน 
ลักษณะส้ินทุกอยาเขาดวยกัน"  ดังน้ีตอไป 
 
๑.  ยถา  ตถา  วา  มหาฎกีาแกวา  ภาวโต  ปริกปฺปนโต  วา  โดยภาวะ   (คือแสดงความ 
พอใจออกมาใหปรากฏ  อยางไทยเราพูดวา  ออกนอกหนา  ?)  หรือโดยปริกัป  (คือคิด 
พอใจอยูในใจ  อยางไทยเราวา  อยูในหนา ?)  และไขความออกไปอีกวา  ยถาภูเตน  วา 
อยถาภูเตน  วา   อิฏากาเรน  ดวยอาการพอใจตามที่เปน  (คือแสดงออกมาตรง ๆ )  หรือ 
มิใชตามท่ีเปน  (คือคิดอยูแตในใจ  หรือแสรงแสดงเปนอยางอ่ืน  ท่ีเรียกวามารยา  ?) 
๒.  มหาฎีกาวา  โทมนัสมีหทัยวัตถุเปนปทัฏฐานโดยสวนเดยีว เพราะโทมนัสเกิดแตใน 
กามธาตุ  
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        อันธรรมชาตท่ีมีความจําไดเปนลักษณะ  ก็คือ  สัญญานั่นเอง  ดัง  
พระสารีบุตรเถระกลาว   (แกพระมหาโกฏฐิกะ)   วา     "ดูกรอาวุโส 
เพราะเหตุที่ธรรมชาตนัน้ยอมรูจักยอมจําได  เพราะเหตุนั้น  จึงเรียกวา 
สัญญา"  ดังน้ี 
                             [สัญญา ๑  สัญญา ๓]  
        ก็สญัญานี้นั้น  แมวาตามสภาพก็มีอยางเดียว  โดยลักษณะ  คือ 
ความจําได  (แต)  วาโดยชาติเปน  ๓  คือ  กุศล อกศุล  และอัพยากฤต 
ในสัญญา  ๓  นั้น  (พึงทราบวา)  สัญญาที่สัมปยุตดวยกุศลวิญญาณ  จัด 
เปนกุศลสัญญา  ที่สัมปยตุดวยอกุศลวิญญาณ  จัดเปนอกุศลสัญญา  ที ่
สัมปยุตดวยอัพยากฤตวิญญาณ  จัดเปนอัพยากฤตสัญญา  เพราะวาวิญญาณ 
ที่ไมประกอบดวยสัญญาหามีไม  เพราะฉะนั้น  ประเภทแหงวิญญาณมี 
เทาใด  ประเภทแหงสัญญาก็มีเทาน้ัน  แล 
                           [ลักษณะ. . .แหงสัญญา]  
        ก็แลสญัญาน้ีนั้น  แมมีประเภทเสมอกันกับวิญญาณอยางนี้  (เมื่อ 
วา)  โดยอาการมีลักษณะเปนตน  สัญญาทั้งปวงน้ันแหละ  มีความจํา 
ไดเปนลักษณะ  มีการทําเครื่องหมายไวเปนปจจัยแหงความจําตอไปวา 
'นั่นคือส่ิงน้ัน'  เปนรส  ดังชางมีชางไมเปนตน  ทําเครื่องหมายไวใน 
วัตถุ  มีตัวไมเปนอาทิฉะนั้น  มีการทําความม่ันใจตามเครื่องหมายท่ียึดไว 
เปนปจจุปฏฐาน  ดังคนตาบอดคลําชางท้ังหลาย  มั่นใจตามเครื่องหมาย 
ที่ตนจับได  (วาชางเปนอยางไร)  ฉะนั้น  มีอารมณที่ปรากฏอยางไร  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาท่ี 69 

เปนปทัฏฐาน  ดังความจําท่ีเกิดข้ึนแกลูกเน้ือทั้งหลาย  ในหุนคนท่ีผูก  
ดวยหญา  วาเปนคน  (จริง ๆ)  ฉะน้ันแล 
        นี้เปนกถามุขอยางพิสดารในสัญญาขันธ 
                                        [สังขารขันธ]  
        สวนขอใดขาพเจากลาวไววา  "สังขารขันธ  พึงทราบวา  (เรียก 
อยางนั้น)  เพราะรวมธรรมชาติที่มีการประสม  (เจตสิก)  เปนลักษณะ 
สิ้นทุกอยางเขาดวยกัน"  ดังน้ี  บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในขอนั้น  (ตอ 
ไป) 
        ธรรมชาติที่มีการทําใหเปนกลุมเปนลักษณะ  ชื่อวาธรรมชาติที่มี 
การประสมเปนลักษณะ  ก็ธรรมชาติดันนั้นคืออะไร  ?   คือสังขารน่ันเอง 
ดังพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะธรรมเหลา- 
นั้นยอมประสมส่ิงที่เปนสังขตะแล  เพราะเหตุนั้น  ธรรมเหลาน้ันจึงได 
ชื่อวา  สังขาร*  (แปลวาธรรมผูประสม ?")  ดังน้ี 
                            [ลักษณะ. . .แหงสังขาร]  
        สังขารเหลาน้ัน  มีการประสมเปนลักษณะ มีการประมวลเขาเปน 
รส  มีความเผยออกไปเปนปจจุปฏฐาน  มีขันธ  ๓  ที่เหลือเปนปทัฏฐาน 
สังขาร ๑  สังขาร  ๓ 
        สังขารทั้งหลาย  แมเปนอยางเดียวโดยลักษณะเปนตนดังกลาวมา 
นี้  (แต)  วาโดยชาติก็เปน  ๓  คือ  กุศล  อกุศล  อัพยากฤต  ในสังขาร 
๓  นั้น  สังขารท่ีสัมปยุตดวยกุศลวิญญาณจัดเปนกุศลสังขาร   ที่สัมปยุต 
 
*  ส.  ขนฺธวาร.  ๑๗/๑๐๖  
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ดวยอกุศลวิญญาณ  จัดเปนอกุศลสังขาร   ที่สัมปยุตดวยอัพยากฤต-  
วิญญาณ  จัดเปนอัพยากฤตสังขาร 
                                   [กศุลสังขาร  ๓๖]  
        ในสังขารเหลาน้ัน  กอนอ่ืน  สังขารที่สัมปยุตดวยกามาวจรกุศล- 
วิญญาณดวงที่  ๑  (คือวิญญาณที่เปนโสมนัสสหรคต  ญาณสัมปยุต 
อสังขาร)  มี  ๓๖  คือ  เปนนิยตะ  มา  (ในบาลี)  โดยรูปของตน  (คือ 
ไมปะปน ?)  ๒๗  เปนเยวาปนกะ  ๔  เปนอนิยตะ  ๕  ในสังขาร  ๓๖ 
นั้น  สังขาร   ๒๗ คือ  ผัสสะ  เจตนา  วิตก  วิจาร  ปติ  วิริยะ  ชวิีต 
สมาธิ  สัทธา  สติ  หิร ิ โอตตัปปะ  อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ  กาย- 
ปสสัทธิ  จิตตปสสัทธิ  กายลหุตา  จิตตลหุตา  กายมุทุตา  จิตตมุทุตา 
กายกัมมัญญตา  จิตตกัมมัญญตา  กายปาคุญญตา  จิตตปาคุญญตา  กายฺ- 
ชุกตา  จิตตุชุกตา  เหลาน้ีเปนนิยตะ  มา  (ในบาลี)   โดยรูปของตน 
สังขาร  ๔  คือฉันทะ  อธิโมกข  มนสกิาร  ตัตรมัชฌัตตตา  นี้เปน 
เยวาปนกะ  (เปนกุศลก็ได  อกุศลก็ได ?)  สังขาร  ๕  คือ  กรุณา 
มุทิตา  กายทุจริตวิรัติ  วจีทุจริตวิรัติ  มจิฉาชีววิรัติ  นี้เปนอนิยตะ 
เพราะสังขาร  ๕  นั้น  ยอมเกิดในลางครั้ง  แมเมื่อเกิดเลาก็หาเกิดรวม 
กันไม  (จึงชือ่อนิยตะ) 
                        [อรรถาธบิายสังขาร  ๓๖]  
                              [นิยตสังขาร  ๒๗]  
                                     [๑  ผัสสะ]  
        วินิจฉัยในบทเหลาน้ัน    สภาวธรรมใดยอมถูกตอง  เหตุนี้  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาท่ี 71 

สภาวธรรมนั้นจึงชื่อวา  ผัสสะ  (ผูถูกตอง)*  ผัสสะน้ีนั้น  มีการถูกตอง 
เอาเปนลักษณะ  มีการทําใหกระทบเปนรส  มีความรวมกันเขา   (แหง  
จิตกับอารมณ)  เปนปจจุปฏฐาน  มีอารมณที่มาถึงคลอง  (แหงจิต ?) 
เปนปทัฏฐาน  จริงอยู  ผัสสะน้ีแมเปนอรูปธรรม  ก็ยอมเปนไปใน 
อารมณ  ดวยอาการ  (ดุจ)  ถูกตองเอา  (จึงวามีการถูกตองเอาเปน 
ลักษณะ)  หนึ่ง  ผัสสะน้ัน  แมไมติดอยู  (ที่ไหน)  สักแหง  ก็ยงัจิต 
และอารมณใหกระทบกันได  ดังรูปกระทบจักษุและเสียงกระทบหูฉะน้ัน 
(จึงวา  มีการทําใหกระทบกันเปนรส)  ชื่อวามีความรวมกันเขาเปน 
ปจจุปฏฐาน  เพราะปรากฏดวยอํานาจเหตุของตน  กลาวคือติกสันนิบาต 
(ความรวมกันเขาแหงธรรม  ๓  คืออายตนะภายใน - อายตนะภายนอก 
และวิญญาณ)  ชื่อวามีอารมณที่มาถึงคลองเปนปทัฏฐาน  เพราะเกิด 
ข้ึนในอารมณที่สมันนาหาร  (การประมวลความคิด)  อันควรแกผัสสะ 
นั้น  และอินทรียดวย  (ชวยกัน)  แตงให  โดยไมมีอันตรายทีเดียว 
        แตวาโดยความเปนท่ีต้ังแหงเวทนา  ผัสสะน้ี  บัณฑิตพึงเห็นเปน 
ดังแมโคหลังเปกเถิด 
                                    [๒  เจตนา]  
        ธรรมชาติใดยอมคิด  อธิบายวายอมพัวพัน  (อารมณ)  เหตุนี้ 
 
*  วิเคราะหนี้เปนกัตตุสาธนะ  มหาฎีกาวาเปนกรณสาธนะก็ได  แปลวาเคร่ืองถูก 
ตอง  อธิบายวา  สัมปยุตธรรมท้ังหลายเม่ือเปนไปในอารมณ  ยอมเปนดังวา  ถูกตองเอา 
อารมณนั้นดวยผัสสะซ่ึงมีการถูกตองเปนลักษณะ  หรือมิฉะนั้น  เปนภาวสาธนะก็ได  แปลวาความ  
ถูกตอง  ทานวา  การกลาวความเปนกัตตถสาธนะและกรณสาธนะในสภาวธรรมท้ังหลาย  เปนการ 
กลาวโดยออม  กลาวเปนภาวสาธนะน่ันแหละ  เปนการกลาวโดยตรง  เพราะฉะนั้น  จึงวา  ผุสน- 
ลกฺขโณ  ผัสสะมีการถูกตองเปนลักษณะ  
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ธรรมชาตินัน้   จึงชื่อวาเจตนา  (ธรรมชาติผูคิด)  เจตนานั้น  มีภาวะ  
คือความจงใจเปนลักษณะ  มีความเคลื่อนไหวเปนรส  มีความจัดแจง 
เปนปจจุปฏฐาน  คือยังกิจของตนและกิจของผูอ่ืนใหสําเร็จ  ดุจคนผูใหญ 
มีศิษยผูใหญ  (ของทิศาปาโมกข)  และนายชางไมใหญเปนตน๑  ก็แล 
เจตนานี้เมื่อเปนโดยภาวะที่ยังสัมปยุตธรรมท้ังหลายใหแข็งขันข้ึน  ยอม 
ปรากฏในเม่ือนึกถึงงานรีบดวนเปนตน 
                            [๓-๔-๕  วิตก  จาร  ปติ]  
        คําใดพึงเปนขอท่ีควรกลาวในวิตก  วิจาร  และปติ  คําน้ันท้ังหมด 
ขาพเจาไดกลาวไวแลวละ  ในตอนพรรณนาปฐมฌานในปฐวีกสิณนิเทศ 
                                          [๖  วิริยะ]  
        ความกลา  ชื่อวาวิริยะ  วิริยะน้ันมีความแข็งขันเปนลักษณะ 
มีการคํ้าจุนสหชาตธรรมท้ังหลายเปนรส  มีภาวะที่ไมจมลงเปนปจจุปฏ- 
ฐาน  มีความสังเวชเปนปทัฏฐาน  ตามบาลีวา  "ผูสังเวชแลวยอมทํา 
ความเพียรโดยแยบคาย"๒    หรือวามีวัตถุแหงวิริยารัมภะ   (เรือ่ง 
ที่จะตองใชความเพียร)  เปนปทัฏฐานก็ได 
        วิริยะน้ี  บัณฑิตพึงเห็นวา  บุคคลทําโดยถูกทางแลว  ยอมเปน 
มูลแหงสมบัติทั้งปวง 
 
๑.  มหาฎีกาขยายความวา  ศิษยผูใหญเม่ือจดัใหศิษยอ่ืน  ๆ สาธยายมนต  ตนเองกย็อม 
สาธยายดวย  เม่ือนายชางใหญลงมือทํางานแลว  ชางลูกมือท้ังหลายกทํ็าดวย 
๒.  องฺ.  จตุกกฺ.  ๒๑/๑๕๔  
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                                          [๗  ชีวิต]  
        สหชาตธรรมทั้งหลาย  ยอมเปนอยูดวยธรรมชาตนั้น  เหตุนี้ 
ธรรมชาตนัน้  จึงชื่อชีวิต  (แปลวาธรรมชาตเครื่องเปนอยูแหงสหชาต-  
ธรรม)  นัยหนึ่ง  ธรรมชาตินั้นเปนอยูเอง    เหตุนั้น  จึงชื่อชีวิต 
(แปลวาธรรมชาตผูเปนอยู)  นัยหน่ึง  ธรรมชาตนัน้เปนเพียงความ 
เปนอยูเทาน้ัน  เหตุนั้น  จึงชื่อชีวิต  (แปลวาความเปนอยู)  สวน 
ลักษณะเปนตนแหงชีวิตนั้น  พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในชวิีตแหงรูป 
เถิด  ความตางกันในชีวิต  -  นั่นก็คือ  อันนั้นเปนชีวิตแหงรูปธรรม 
ทั้งหลาย  อันนี้เปนชีวิตแหงอรูปธรรมทั้งหลาย  เทาน้ีเอง 
                                       [๘  สมาธิ]  
อรรถแหงสมาธิศัพท 
        ธรรมใดต้ังจิตไวเสมอในอารมณ  เหตุนั้น  ธรรมนั้นชื่อวา 
สมาธิ  (ธรรมผูต้ัง  (จิต)  ไวเสมอ)  นัยหน่ึง  ธรรมใดต้ังจิตไวโย 
ชอบในอารมณ  เหตุนั้น  ธรรมนั้นชื่อวา  สมาธิ  (ธรรมผูต้ัง  (จิต) 
ไวโดยชอบ)  นัยหน่ึง  ธรรมชาติที่ชือ่สมาธินั้น  ก็คือความต้ังมั่นแหง 
จิตเทาน้ันเอง 
                            [ลักษณะ----แหงสมาธิ]  
        สมาธินัน้มีความไมพลานไปเปนลักษณะ  หรือวามีความไมฟุงซาน 
เปนลักษณะก็ได  มีการประมวลสหชาตธรรมท้ังหลายไว  (ใหเปน 
กลุม)  เปนรส  ดุจน้ําผนึกเอาจุณสําหรับสนานไว  (ใหเปนกอน)  
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ฉะน้ัน  มีความสงบระงับเปนปจจุปฏฐาน   มีความสุขเปนปทัฏฐาน  
โดยพิเศษ๑ 

        สมาธินี ้ บัณฑิตพึงเห็นวา  เปนความต้ังอยูแหงจิต  ดุจความต้ัง 
อยูแหงเปลวประทีปในที่ไมมีลมฉะน้ัน๒ 

                                      [๙  สัทธา]  
        บุคคลท้ังหลายยอมเชื่อดวยธรรมชาตินั้น  เหตุนี้  ธรรมชาตินั้น 
จึงชื่อสัทธา  (แปลวาธรรมชาติเปนเหตุเชื่อ)  นัยหน่ึง   ธรรมชาติ 
นั่น  ยอมเชื่อเอง  เหตุนี้  ธรรมชาตินัน้จึงชื่อสัทธา  (แปลวาธรรมชาติ 
ผูเชื่อ)  นัยหน่ึง  ธรรมชาตินั่นเปนเพียงความเชื่อเทาน้ัน  เหตุนี้ 
ธรรมชาตินัน้จึงชื่อสัทธา  (แปลวาความเชื่อ) 
                           [ลักษณะ----แหงสัทธา]  
        สัทธานัน้  มีความเชื่อเปนลักษณะ  หรือวา  มคีวามวางใจเปน 
ลักษณะก็ได  มีการทําใหใสเปนรส  ดงัแกวอุทกปสาทกะ  (แกวทํานํ้าให 
ใส)  หรือวามีความแลนไป  (ตามอารมณอันเปนที่ต้ังแหงความเชื่อ) 
เปนรสก็ได  ดุจแลนไป  (คือไหลลอยตามกระแสนํ้าเชี่ยว)  ในการขาม 
หวยนํ้า  (ที่บามา)  ฉะนั้น  มีความไมขุนมัวเปนปจจุปฏฐาน  หรือ 
 
๑.  วิเสสโต-โดยพิเศษ  มหาฎีกาแกวา  'โดยมาก'  แลวอธิบายวา  เพราะสมาธิท่ีเวน 
จากสุขก็มี 
๒.  หมายความวา  ตั้งแนวอยูไมวอกแวกก็จริง  แตไมใชดับ  มีความสืบตออยูเหมือน 
เปลวประทีปในท่ีไมมีลม  ตินิ่งอยูฉะนั้น  
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วามีอธิมุติ  (ความตัดสินใจ)๑  เปนปจจุปฏฐานก็ได  มีสัทไธยวัตถุ 
(วัตถุเปนที่ต้ังแหงความเชื่อ)๒  เปนปทัฏฐาน  หรอืวามีโสตาปตติยังคะ 
มีสัทธัมมสวนะเปนตน๓ เปนปทัฏฐานก็ได  
        สัทธานี ้ บัณฑิตพึงเห็นวาเปนเหมือนมือ  เหมือนทรัพย  และ 
เหมือนพืช  ฉะน้ัน๔ 

                                        [๑๐  สติ]  
        บุคคลท้ังหลายยอมระลึกไดดวยธรรมชาตินั่น  เหตุนี้  ธรรมชาติ 
นั่นจึงชื่อสติ  (แปลวาธรรมชาติเปนเหตุระลึกได)  นัยหน่ึง  ธรรมชาติ 
นั่นยอมระลึกไดเอง  เหตุนี้  ธรรมชาตินั่น  จึงชื่อสติ  (แปลวาธรรม 
ชาติอันระลึกได)   นัยหนึ่งธรรมชาตินั้น  สักวาเปนอันระลึกไดเทาน้ัน 
เหตุนี้  ธรรมชาตินั้นจึงชื่อสติ  (แลวาความระลึกได) 
        สตินั้น  มีความไมใจลอยเปนลักษณะ  มีอันทําไมใหหลงลืมเปน 
รส  มีอันคุมครอง  (ใจ)  ไวไดเปนปจจุปฏฐาน  หรือมีความเปนเหตุ 
มุงหนา  (จดจอ)  ตออารมณ  (ของจิต)  เปนปจจุปฏฐานก็ได  มี 
 
๑.  อธิมุตินี้  มหาฎีกาแกวา  นิจฺฉโย - ตัดสินใจ  ตั้งใจแน  ยึดสัทไธยวัตถุเปนหลัก 
เปนฝายกุศล  เปนขาศึกตออสัทธิยะ  ไมใชอธิโมกขท่ีเปนเยวาปนกะ  (เปนกุศลก็ได 
อกุศลก็ได ?) 
๒.  สัทไธยวัตถุ  มหาฎีกาช้ีไว  ๓  คือ  พระรัตนตรัย  กรรม  และผลของกรรม 
๓.  โสดาปตติยังคะ  ๔  คือ  สัปปุริสสเสวนะ  สัทธัมมสวนะ  โยนิโสมนสิการ  ธัมมานุ- 
ธัมมปฏิปตติ 
๔.  มหาฎีกาขยายความวา  สัทธาเหมือนมือ  ในกรณียึดเอากุศลธรรมท้ังหลายได  เหมือน 
ทรัพย  ในกรณียังสมบัติท้ังปวงใหถึงพรอม   เหมือนพืช  ในกรณีเผล็ดกสิผลท่ีเปน 
อมตะ  
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ความจําม่ันคงเปนทัฏฐาน  หรือวามีสติปฏฐานมีกายเปนตน  เปน 
ปทัฏฐานก็ได 
        อันสตินี้   บัณฑิตพึงเห็นวา  เปนเหมือนเสาเข่ือน  เพราะปกธง 
ไปม่ันคงในอารมณ  และเปนเหมือนนายประตู  เพราะรักษาทวารมี 
จักขุทวารเปนอาทิ 
                             [๑๑-๑๒  หิริ  โอตตัปปะ]  
        ธรรมชาติใดยอมขวย  เพราะความประพฤติชัว่มีกายทุจริตเปนตน 
เหตุนี้ธรรมชาตินั้น  จึงชื่อ  หิร ิ คําวาหิรินั่นเปนคําเรียกความละอาย 
        ธรรมชาตยอมกลัว  เพราะความประพฤติชั่วเหลาน้ันแหละ  เหตุ 
นี้  ธรรมชาตนั้นจึงชื่อโอตตัปปะ  คําวา  โอตตัปปะน้ันเปนคําเรียก 
ความหวาดแตบาป 
                      [ลักษณะ----แหงหิริโอตตัปปะ]  
        ในหิริและโอตตัปปะน้ัน  หิริมีความเกลียดแตบาปเปนลักษณะ 
โอตตัปปะมีความสะดุงแตบาปเปนลักษณะ  หิริมคีวามไมทําบาปท้ังหลาย 
โดยอาการละอายเปนรส  โอตตัปปะมีความไมทําบาปท้ังหลายโดยอาการ 
สะดุงกลัวเปนรส  อนึ่ง  ทั้งสองอยางนั้น  มีอันหดกลับจากบาปโดย 
ประการที่กลาวแลวน้ันเปนปจจุปฏฐาน  มีความเคารพตนและความ 
เคารพผูอ่ืนเปนปทัฏฐาน  จริงอยู  บุคคลทําตนใหเปนที่เคารพ  จึงละ 
บาปไดดวยความละอาย  ดุจกุลพธู  ทาํคนอ่ืนใหเปนที่เคารพจึงละบาป  
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ไดดวยความกลัว  ดุจแพศยา  ฉะนั้น   
        ก็แลธรรม ๒  ประการน้ี  บัณฑิตพึงเห็นวา  เปนโลกปาลกธรรม 
                 [๑๓.๑๔.๑๕  อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ]   
        สัตวทั้งหลายไมโลภดวยธรรมน้ันเปนเหตุ  ธรรมน้ันจึงชื่ออโลภะ 
(แปลวาธรรมเปนเหตุไมโลภแหงสัตวทั้งหลาย)  นัยหน่ึง  ธรรมใด 
ไมโลภอยูเอง  ธรรมนั้นชื่ออโลภะ  (แปลวาธรรมอันไมโลภ)   นัย 
หน่ึง   ธรรมชาตินั่นสักวาเปนอันไมโลภเทาน้ัน  เหตุนี้จึงชื่ออโลภะ 
(แปลวาความไมโลภ)  นยัะแมในอโทสะแลอโมหะ  ก็นัยเดียวกัน๑ 

                [ลักษณะ----แหงอโลภะอโทสะอโมหะ]  
        ในธรรม  ๓  ประการน้ัน  อโลภะมีความที่จิตไมกําหนัด  (ไมอยาก 
ได)  ในอารมณเปนลักษณะ  นัยหน่ึง  มีความที่จิตไมติดของอยูใน 
อารมณเปนลักษณะ  ประหนึ่งหยาดนํ้าไมติดในกลีบบัวฉะน้ัน  มีความ 
ไมหวงแหน  (ในอารมณ)  เปนรส   ประหน่ึงภิกษุผูพนแลว   (จาก 
ฆราวาสกิจ  ไมหวงแหนวัตถุแหงฆราวาส ?)  ฉะนั้น  มีความตองการ 
ในอันไมติด  (แช)  อยู  (ในอารมณ)  เปนปจจุปฏฐาน  ประหน่ึงคน 
ที่ตกอยูในที่โสโครก๒  (ไมตองการจะติดแชอยูในที่โสดครกน้ัน)  ฉะน้ัน 
        อโทสะ  มีความไมดุรายเปนลักษณะ  นัยหน่ึงมีความไมถือผิดเปน 
 
๑.  คือมีอรรถเปน  ๓  สาธนะเหมือนกัน 
๒.  อนลฺลีนภาโว  มหาฎีกาแก  ออกเปน  อธิปฺปาโย  แลววา  เอวณฺหิ  อุปมาย 
สเมติ - อยางนีแ้หละจงึจะสมกับอุปมา  คืออุปมาวา  เหมือนคนตกอยูในท่ีโสโครก  ยอม 
ตองการที่จะไมติดแชอยูในท่ีโสโครกฉันใด  อโลภะก็ฉันนั้น  
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ลักษณะ  ประหนึ่งมิตรผูอารีฉะน้ัน  มีอันขจัดความอาฆาตเสียไดเปน  
รส  นยัหน่ึง  มีอันขจัดความรุมรอนเสียไดเปนรส  ประหน่ึงไมจันทน 
(อันมีรสเย็น)  ฉะนั้น  มโีสมภาพ  (ความสุภาพ  ความเยือกเย็น) 
เปนปจจุปฏฐาน  ประหน่ึง  ดวงจันทรเพ็ญ  (มรีศัมีเย็น)  ฉะนั้น 
        อโมหะ  มีความ (รูแจง)  แทงตลอดตามสภาพ  (แหงธรรม) 
เปนลักษณะ  นัยหน่ึง  มีความ  (รูแจง)  แทงตลอดไมผิดพลาดเปน 
ลักษณะ  ประหนึ่งการแทงทะลุ  (ตรงเปา)  แหงลูกธนูที่นายขมังธนู 
ผูฉลาดยิงไปฉะนั้น  มีอันสองอารมณ  (ใหเห็นตามสภาพ)  เปนรส 
ประหน่ึงประทีปฉะนั้น  มีความไมหลงลืมเปนปจจุปฏฐาน  ประหน่ึงผู 
ชี้ทางท่ีชํานาญชี้ทางแกคนไปปา  ฉะนั้น 
        อันธรรมทั้ง  ๓  นี้  บัณฑิตพึงเห็นวาเปนมูลแหงกุศลธรรมทั้งปวง 
                  [๑๖.๑๗  กายปสสัทธิ  จิตตปสสิทธิ]  
        ความรํางับแหงกาย  ชื่อกายปสสัทธิ  ความรํางับแหงจิต  ชื่อ 
จิตตปสสัทธิ  แตคําวากายในบทกายปสสัทธินี้   ประสงคเอาขันธ  ๓ 
มีเวทนาเปนตน*   ก็แลกายปสสัทธิและจิตตปสสัทธิ  รวมเขาดวยกัน 
ทั้งสองนั้นมีความรํางับไปแหงความเรารอนกายและจิตเปนลักษณะ  มี 
อันบีบเอาความเรารอนกายจิตออกไปเปนรส  มีความเยือกเย็นโดยไมมี 
 
* นักเรียนมักจะเขาใจเอาช่ือ ๆ วา  คําวากายในบทนี้  คือรูปกาย  เพราะมีจิตเปนคู 
อยู  แตท่ีแททานหมายเอานามกาย  ดังกลาวนี้  แตมหาฎกีากลาวในท่ีสุดวา  จิตฺตปฺปสฺ- 
สทฺธิอาทีหิ  จิตฺตเมว  ปสฺสทฺธ...อุชุ  จ  โหติ  กายปฺปสฺสทฺธิอาทีหิ  ปน  รูปกาโยป 
-ดวยบาทท้ังหลาย  มีทจิตฺตปปสฺสทฺธิเปนตน  ไดแกจิตอยางเดียว  รํางับ. . .และตรง 
แตดวยบทท้ังหลายมีบทกายปฺปสฺสทฺธิ  เปนตน  ไดแกรูปกายดวย  (ไมใชไดแกนามกาย 
อยางเดยีว ?)  
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ความกระวนกระวายกายจิตเปนปจจุปฏฐาน  มีกายและจิตเปนปทัฏฐาน  
        กายปสสัทธิและจิตตปสสัทธินี้  บัณฑิตพึงทราบวา  เปนปฏิปกษ 
ตอกิเลสมีอุทธัจจะเปนอาทิ  อันทําความไมรํางับแหงกายและจิต 
                    [๑๘.๑๙  กายลหุตา  จิตตลหุตา]  
        ความเบาแหงกาย  ชื่อกายลหุตา  ความเบาแหงจิต  ชื่อจิตต- 
ลหุตา  กายลหุตาและจิตตลหุตาน้ัน  มีความเขาไปรํางับแหงความหนัก 
ของกายและจิตเปนลักษณะ  มีอันบีบเอาความหนักแหงกายจิตออกไป 
เปนรส  มีความไมอืดอาดแหงกายและจิตเปนปจจุปฏฐาน  มีการและ 
จิตเปนปทัฏฐาน 
        ลหุตาน้ี  บัณฑิตพึงทราบวาเปนปฏิปกษตอกิเลสมีถีนมิทธะเปนตน 
ที่ทําความหนักแหงกายและจิต 
                   [๒๐.๒๑  กานมุทุตา  จิตตมุทุตา]  
        ความออนแหงกาย  ชื่อกายมุทุตา  ความออนแหงจิต  ชื่อ 
จิตตมุทุตา  กายมุทุตาและจิตตมุทุตานั้น  มีความเขาไปรํางับแหงความ 
กระดางของกายจิตเปนลักษณะ  มีอันบีบเอาความกระดางแหงกายและ 
จิตออกไปเปนรส  มีความไมของขัดเปนปจจุปฏฐาน  มีการและจิต 
เปนปทัฏฐาน 
        มุทุตาน้ี    บัณฑิตพึงทราบวาเปนปฏิปกษตอกิเลสมีทิฏฐิมานะ 
เปนตนที่ทําความกระดางแหงกายและจิต 
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         [๒๒.๒๓  กายกัมมัญญตา  จิตตกัมมัญญตา]   
        ความควรแกการแหงกาย   ชื่อกายกัมมัญญตา  ความควรแกการ 
แหงจิต ชื่อจิตตกัมมัญญตา  กายกัมมัญญตาและจิตตกัมมัญญตานั้น 
มีความเขาไปรํางับแหงความไมควรแกการของกายและจิตเปนลักษณะ๑ 

มีอันบีบเอาความไมควรแกการของกายและจิตออกไปเปนรส๒  มีความ 
ถึงพรอมแหงการทําอารมณ๓  เปนปจจุปฏฐาน  มีกายและจิตเปนปทัฏฐาน 
        กัมมญัญตานี้  บัณฑิตพึงทราบวาเปนปฏิปกษตอกิเลสมีนิวรณที่ 
เหลือเปนตน  ที่ทําความไมควรแกการแหงกายและจิต  นํามาซึ่งความ 
เลื่อมใสในวัตถุเปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใสท้ังหลาย  นํามาซึ่งความ 
เลื่อมใสในวัตถุเปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใสท้ังหลาย  นํามาซึ่งความควร 
แกอันประกอบดวยประการตาง ๆ ในการทําประโยชนทั้งหลาย  ดัง 
ความหมดจด  (จากมลทิน)  แหงทอง  (ควรแกอันประกอบเปนอลังการ 
ตาง ๆ ชนิด)  ฉะน้ัน 
          [๒๔.๒๕  กายปาคุญญตา  จิตตปาคุญญตา]  
        ความคลองแหงกาย  ชื่อกายปาคุญญตา  ความคลองแหงจิต 
ชื่อจิตตปาคุญญตา  กายปาคุญญตาและจิตตปาคุญญตานั้น  มคีวาม 
ไมเปนไขแหงกายจิตเปนลักษณะ  มอัีนบีบเอาความเปนไขแหงกายจิต 
ออกไปเปนรส  มีความไรโทษ  (แหงกายจิต)   เปนปจจุปฏฐาน  มีกาย 
และจิตเปนปทัฏฐาน 
 
๑.๒.  ปาฐะพมิพไวเปน  กายจิตฺตกมฺมฺ ---- นั้นคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปน  กายจิตฺตา- 
กมฺมฺ...  (ตดับทเปนกายจติฺต +อกมฺมฺ) 
๓.  หมายความวาถือเอาอารมณดวยอาการถึงพรอม  คือดวยความควรแกการนัน่เอง  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาท่ี 81 

        ปาคุญญตานี้  บัณฑิตพึงเห็นวา  เปนปฏิปกษตอบาปธรรมมี  
อสัทธิยะเปนตน  ที่ทําความเปนไข  แหงกายและจิต 
                    [๒๖.๒๗  กายุชุกตา  จิตตุชุกตา]  
        ความตรงแหงกายชื่อกายุชุกตา  ความตรงแหงจิต  ชื่อจิตตุชุกตา 
กายุชุกตาและจิตตุชุกตาน้ัน  มีความซื่อตรงแหงกายและจิตเปนลักษณะ 
มีอันบีบเอาความคดแหงกายและจิตออกไปเปนรส    มีความไมคด 
(แหงกายและจิต)  เปนปจจุปฏฐาน  มีกายและจิตเปนทักฐาน 
        อุชกุตานี้  บัณฑิตพึงเห็นวา  เปนปฏิปกษตออุปกิเลสมีมายาและ 
สาไถยเปนตน  ที่ทําความคดโกงแหงกายและจิต 
                                  [เยวาปนกสังขาร  ๔]  
                                       [๑  ฉันทะ]  
        คําวาฉันทะน่ัน  เปนคําเรียกกัตตุกัมยตา  (ความใครจะทํา) 
เพราะเหตุนั้น  ฉันทะน้ัน  จึงมีความใครจะทําเปนลักษณะ  มีอันแสวง 
หาอารมณเปนรส  มีความตองการดวยอารมณเปนปจจุปฏฐาน  อารมณ 
นั้นแหละเปนปทัฏบานของฉันทะน้ัน 
        อันฉันทะน้ี  ในการจะถือเอาอารมณ  บัณฑิตพึงเห็นวาเหมือน 
ใจย่ืนมือออกไป  ฉะนั้น 
                                     [๒  อธิโมกข]  
        ความนอมใจเชื่อ  ชือ่อธิโมกข  อธิโมกขนั้นมีการลงความเห็น 
เปนลักษณะ  มีอันไมรวนเรเปนรส  มคีวามตัดสินใจเปนปจจุปฏฐาน 
มีสันนิไฐยธรรม  (เรื่องที่จะตองลงความเห็น)  เปนปทัฏฐาน  
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        อธิโมกนี้  บัณฑิตพึงเห็นวาเปนดังเสาเข่ือน  เพราะความท่ีนิ่ง  
อยูในอารมณ๑ 

                                     [๓  มนสิการ]  
        ความทํา  ชื่อวาการ  ความทํา  (อารมณไว)  ในใจ  ชื่อมนสิการ 
นัยหน่ึง  เจตสิกธรรมใดยอมทําใจใหไมเหมือนใจเดิม (คือใจภวังค) 
เหตุนี้เจตสิกธรรมนั้นจึงชื่อมนสิการ  (แปลวา  เจตสิกธรรมอันทําใจให 
ผิดเดิม)  ดังน้ีก็ได  มนสกิารน้ีนั้นมี  ๓  ประการคืออารัมมณปฏิปาทกะ 
(มนสิการอันจัดแจงในอารมณ)   วีถิปฏิปาทกะ  (มนสิการอันจัดแจง 
ในวิถีจิต)   ชวนปฏิปาทกะ  (มนสิการอันจัดแจงในชวนจิต) 
        ในมนสกิาร ๓ นั้น  อารัมมณปฏิปาทกะ  ชื่อวามนสิการ  เพราะทํา 
(อารมณ)  ไวในใจ  อารัมมณปฏิปาทกมนสิการน้ัน  มีการยังสัมปยุต- 
ธรรมทั้งหลายใหแลนไป  (มุงหนาสูอารมณ)  เปนลักษณะ  มีอันผูก 
สัมปยุตธรรมท้ังหลายไวในอารมณเปนรส  มีความจดตอตออารมณเปน 
ปจจุปฏฐาน๒  มีอารมณเปนปทัฏฐาน 
        มนสิการน้ี  บัณฑิตพึงเห็นวา  เปนธรรมจัดเขาในสังขารขันธ 
เพราะความเปนธรรมยังสัมปยุตธรรมใหดําเนินไปในอารมณ  ดุจสารถี 
(ยังมาใหแลนไป  ? )  ฉะน้ัน 
 
๑.  มหาฎีกาวาอธิโมกขเจตสิก ท่ีเปนเยวาปนกสังขารนี้  เปนไปดวยอํานาจความตกลงใจ 
เทานั้นซ่ึงเปนกุศลก็ไดอกุศลก็ได  สวนอธิโมกขท่ีเปนฝายสัทธานั้น  เปนปสาทาธิโมกข 
นอมใจเช่ือดวยอํานาจความเลื่อมใส  เปนกศุลแท 
๒.  สติกับมนสิการ  มีความมุงหนา  คือจดจอตออารมณเปนปจจุปฏฐานเหเมือนกัน 
มหาฎีกาทานช้ีใหเห็นความแปลกกันวา  สตินั้นจดจออยูดวยอํานาจความไมลืม  สวน 
มนสิการนี้  จดจออยูดวยอํานาจความผูกพนั  
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        สวนคําวา  วีถิปฏิปาทกะ  (มนสกิารอันจัดแจงในวิถี)  นั่น  เปน 
คําเรียกปญจวาราวัชนะ  คําวา  ชวนปฏิปาทกะ  (มนสิการอันจัดแจง  
ในชวนะ)  นัน่  เปนคําเรียกมโนทวาราวัชนะ  มนสกิารท้ังสองน้ันไม 
ประสงคเอาในที่นี้ 
                                 [๔  ตัตรมัชฌัตตตา]  
        ความเปนกลางในธรรมทั้งหลายเหลาน้ัน  ชื่อวาตัตรมัชฌัตตตา 
ตัตรมัชฌัตตตาน้ัน  มีการนําจิตและเจตสิกทั้งหลายไปโดยเสมอเปน 
ลักษณะ  มีอันหามเสียซึ่งความหยอนและความย่ิงเปนรส  หรือนัยเน่ึง 
มีอันเขาไปตัดเสียซึ่งความตกไปเปนฝกฝายเปนรส   มีความเปนกลาง 
เปนปจจุปฏฐาน 
        ตัตรมัชฌัตตตาน้ี  โดยที่เปนความวางเฉยแหงจิตและเจตสิก 
ทั้งหลาย  บณัฑิตพึงเห็นวา  เปนเหมือนสารถีผูเพงดูอยูเฉย ๆ ซึ่งมา 
อาชาไนย  (เทียมรถ)  ที่ว่ิงไปเรียบแลวฉะนั้น๑ 

                                      [อนิยตสังขาร  ๕]  
                             [๑.  ๒.  กรุณา  มุทติา]  
        กรุณาและมุทิตา  พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในพรหมวิหาร- 
นิเทศเถิด  แทจริง  ความแปลกกันก็มเีพียงวากรุณามุทิตา  (ในพรหม- 
วิหาร)  นั้นเปนรูปาวจรถึงอัปปนา  (สวน)  กรุณามุทิตา  (ในอนิยต- 
 
๑.  มหาฎีกาวา  ตัตรมัชฌัตตตานี้  แมเปนไปโดยอาการวางเฉย  แตก็คุมสัมปยุตธรรม 
ใหเปนไปในกจิตามท่ีเปนหนาท่ีของตน  ๆ  (ไมใชเฉยเมย)  เปรียบเหมือนพระราชา 
แมประทับนั่งอยูนิ่ง  ๆ  ก็ทรงคุมพวกเจาหนาท่ีตุลาการใหไมประมาทพิจารณาและ 
พิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดยยุติธรรมตามหนาท่ีไดฉะนั้น  
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สังขาร)  นี้เปนกามาวจร  เทาน้ีเอง  แตอาจารยลางพวกก็ตองการเอา  
เมตตาและอุเบกขาเขาในอนิยตสังขารดวย  คําของอาจารยเหลานั้น 
ไมควรถือเอา  เพราะวาโดยความแลว  เมตตาก็คืออโทสะ  อุเบกขา 
ก็คือตัตรมัชฌัตตุเบกขาน่ันเองแล 
                      [๓.๔.๕.  กายทุจริตวิรัติ  ฯลฯ]  
        ความเวนจากกายทุจริต  ชื่อกายทุจริตวิรัติ  แมในวิรัติที่เหลือ 
ก็นัยนี้  สวนวาโดยอาการมีลักษณะเปนอาทิ  วิรติัทั้ง  ๓  นั่น  มีความ 
ไมกาวลวงวัตถุแหงทุจริตมีกายทุจริตเปนตน  มีอธิบายวา  ไมทําลาย 
(วัตถุเหลาน้ัน)  เปนลักษณะ๑  มีอันสยิ้ว  (คือทําหนาน่ิวแสดงกิริยา 
เกลียดชัง)  แตวัตถุแหงทุจริตมีกายทุจริตเปนตนเปนรส๒  มีความไม 
กระทําเปนปจจุปฏฐาน  มีคุณธรรมมีศรัทธาหิริโอตตัปปะและอัปปจฉตา 
เปนอาทิเปนปทัฏฐาน 
        วิรัตินี้  บัณฑิตพึงเห็นวา  เปนภาวะที่จิตเบือนหนาจากการทําบาป 
ก็ได 
               [สังขารอะไรสัมปโยคกับกศุลวิญญาณดวงไหน]  
        สังขาร  ๓๖  ดังกลาวมานี้แล   พึงทราบวา  ถึงความสัมปโยคกับ 
กามาวจรกุศลวิญญาณดวงท่ี  ๑  (คือวิญญาณที่เปนโสมนัสสหรคต 
ญาณสัมปยุต  อสังขาร)  ก็แล  สังขารที่สัมปโยคกับกามาวจรกุศล- 
 
๑.  มหาฎีกาวา  วัตถุแหงทุจริต  ก็คือปาณะของผูอ่ืน  ทรัพยของผูอ่ืน  ภรรยาของผูอ่ืน  เปนตน 
๒.  มหาฎีกาวา  ขอนี้ทานกลาวกิริยาสยิว้แตตัวทุจริตนัน่เอง  โดยไปชี้เอาวัตถุแหงทุจริต  เพราะวา 
วิรัติหาใชการไมทําวัตถุแหงทุจริตไม  ท่ีแทคือไมทําทุจริตตางหาก  
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วิญญาณดวงที่  ๑  เปนฉันใด  แมที่สมัปโยคกับกามาวจรกุศลวิญญาณ  
ดวงที่  ๒  ก็เปนฉันนั้น  ความแปลกในวิญญาณดวงท่ี  ๒  นี้   มีเพียงแต 
วาเปนสสังขารเทาน้ัน    สวนสังขารเวนอโมหะ  ที่เหลือ  (๓๕)  พึง 
ทราบวาสัมปโยคกับวิญญาณดวงที่  ๓  (คือโสมนัสสหรคต  ญาณวิปยุต 
อสังขาร)  ทีส่ัมปโยคกับวิญญาณดวงที่  ๔  ก็อยางนั้น  แปลกแตใน 
วิยญาณดวงท่ี  ๔  นี้เปนสสังขารเทานั้น  สวนวา  ในสังขารทั้งหลาย 
ที่กลาวในวิญญาณดวงท่ี  ๑  สังขารเวนปติ  ที่เหลอืยอมถึงความสัมป- 
โยคกับวิญญาณดวงที่  ๕  (คืออุเบกขาสหรคต  ญาณสัมปยุต  อสังขาร)๑ 

แลแมที่สัมปโยคกับวิญญาณดวงที่  ๖  ก็เชนเดียวกนักับที่สัมปโยคกับ 
วิญญาณดวงที่  ๕  ดวยวาในวิญญาณดวงท่ี  ๖  นั่นก็มีแปลกแตเพียงเปน 
สสังขารเทานั้น   สวนสังขารเวนอโมหะ  ที่เหลอืพึงทราบวาสัมปโยค 
กับวิญญาณดวงท่ี  ๗  (คืออุเบกขาสหรคต  ญาณวิปยุต  อสังขาร)  ที ่
สัมปโยคกับวิญญาณดวงที่  ๘  ก็อยางนั้น  แปลกแตในวิญญาณดวงท่ี  ๘ 
นั่นเปนสสังขารเทาน้ัน 
        สวนวาในสังขารท้ังหลายที่กลาวในกามาวจรกุศลวิญญาณดวงท่ี  ๑ 
สังขารเวนวิรัติ ๓  ที่เหลอื  (๓๓)  ถึงความสัมปโยคกับปฐมวิญญาณใน 
 
๑.  สังขารท่ีสัมปโยคกับกามาวจรกุศลวิญญาณดวงท่ี  ๕  ซ่ึงเปนอุเบกขาสหรคตนี้  มี 
กรุณาและมุทิตาอยูดวย  จึงเกิดมีปญหาข้ึนวา  กรุณามุทิตาจะมามีในวิญญาณท่ีเปน  
อุเบกขาสหรคตไดอยางไร  ?  มหาฎีกาวาอาจารยท้ังหลายทานวา  'มีได  โดยเปนบุพภาค 
เพราะกรุณามุทิตาที่ถึงอัปปนาเทานั้นจึงไมเปนอุเบกขาสหรคต  นอกจากนั้นเปนอุเบกขา- 
สหรคตบางก็ได'  
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รูปาวจรกุศล๑  แตนั้นสังขารทั้งหลายเวนวิตก  (เหลอื  ๓๒)  สัมปโยค 
กับทุติยวิญญาณ  แตนั้นสังขารเวนวิจาร  (เหลือ  ๓๑)  สัมปโยคกับ  
ตติยวิญญาณ  แตนั้นสังขารเวนปติ  (เหลือ  ๓๐)  สัมปโยคกับจตุตถ- 
วิญญาณ  แตนั้นสังขารเวนกรุณามุทิกาในฝายอนิยตสังขาร  (เหลือ  ๒๘) 
สัมปโยคกับปญจมวิญญาณ 
        สังขารในอารุปกุศลวิญญาณ  ๔  ก็คือสังขาร  (ในรูปาวจรปญจม- 
วิญญาณ)  เหลาน้ันแหละ  ดวยวาความเปนอรูปาวจรเทานั้นเปนความ 
แปลกในอารปุกุศลน้ัน 
        ในโลกตุรวิญญาณทั้งหลาย  สังขารในมรรควิญญาณที่มี 
ปฐมฌาน  พึงทราบโดยนัยที่กลาวในปฐมรูปาวจรวิญญาณ  เปนขอแรก 
(ขอตอไป)  สังขารในมรรควิญญาณอันตางโดยเปนมรรควิญญาณท่ีมี 
ทุติฌานเปนตน  ก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวในวิญญาณเปนลําดับไปมี 
ทุติรูปาวจรวิญญาณเปนตนเหมือนกัน  แตนี่เปนความแปลกในโลกุตร- 
วิญญาณนี้  คือ  กรุณาและมุทิตาไมมี  ๑  วิรัติเปนนิยตะ ๑  เปนโลกุตระ ๑๒ 

        สังขารทั้งหลายท่ีเปนกุศลเทาน้ัน  บัณฑิตพึงทราบโดยประการ 
ที่กลาวมาฉะน้ี  เปนอันดับแรก 
 
๑.  มหาฎีกาอธิบายวา  สําหรับพระโยคาวจรผูมีการกรรมวจีกรรมและอาชีวะหมดจดดีแลว  รุปา- 
รูปาวจรกุศลของทาน  ยอมเปนไปทางทําจิตใหตั้งม่ันเทานั้น  มิใชจะชําระกายกรรมวจีกรรมและ 
อาชีวะ  ท้ังมิใชจะตัดจะระงับทุจริตและทุราชีวะอะไรอีก  เพราะฉะน้ัน  วิรัติท้ังหลายจึงไมมีใน 
จิตตุบาทท่ีเปนมหรคต 
๒.  มหาฎีกาอธิบายวา  เพราะมรรควิญญาณมีพระนิพพานเปนอารมณ  สวนกรุณาทิตามีสัตว 
เปนอารมณ   กรุณามุทิตาจึงไมมีในมรรควญิญาณ  และอริยมรรคยอมตัดทุจริตเปนสมุจเฉท 
เพราะฉะนั้น  วิรัติในโลกุตรวิญญาณจึงเปนนิยตะ  
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                                [อกุศลสังขารโลภมูล  ๑๗]   
        ในอกุศลสังขารทั้งหลาย  กอนอ่ืน  สังขารท่ีสัมปยุตดวยอกุศล 
วิญญาณดวงที่  ๑  ในโลภมูล  (คือวิญญาณที่เปนโสมนัสสหรคต 
ทิฏฐิคตสัมปยุต  อสังขาร)  ม ี ๑๗   คือเปนนิยตะมาโดยรูปของตน  ๑๓ 
เปนยวาปนกะ  ๔  ในอกศุลสังขาร  ๑๗  นั้น  สังขาร  ๑๓  คือ  ผัสสะ 
เจตนา  วิตก  วิจาร  ปติ  วิริยะ  ชีวิต  สมาธิ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ 
โลภะ  โมหะ  มิจฉาทิฏฐิ  เหลาน้ีเปนนิยตะมาโดยรูปของตน  สังขาร 
๔  คือ  ฉันทะ  อธิโมกข  อุทธัจจะ  มนสิการ  นี้เปนเยวาปนกะ 
             [อรรถาธิบายอกุศลสังขารโลภมูลลางขอ]  
        อรรถาธิบายในอกุศลสังขารเหลาน้ัน  บัณฑิตพึงทราบดังตอไปนี้ 
                                [อหิริกะอโนตตัปปะ]  
        บุคคลใดไมอาย  เหตุนี้บุคคลน้ันจึงชื่ออหิริโก  (แปลวาผูไมอาย) 
ความเปนแหงผูไมอาย  ชือ่วาอหิริก๑  (แปลวาความไมอาย)  ความ 
ไมกลัวชื่อวา  อโนตตัปปะ  ใน  ๒  อยางนั้น  อหิริกะ  มีความไม 
รังเกียจแตทุจริตมีกายทุจริตเปนตนเปนลักษณะ  หรือวามีความไมขวยใจ 
แตทุจริตท้ังหลายเปนลักษณะ  (ก็ได)  อโนตตัปปะ  มีความไมพรั่นแต 
ทุจริตท้ังหลายน่ันแลเปนลักษณะ   หรือวา  มีความไมสะดุงแตทุจริต 
ทั้งหลายน้ันเปนลักษณะ  (ก็ได)  นี่เปนความสังเขปในอหิริกะและ 
อโนตตัปปะน้ัน  สวนความพิสดาร  พึงทราบโดยทํานองความท่ีตรง 
 
๑.  มหาฎีกาวาควรจะเปน  อหิริกฺก  แตทานใชกันลบ  ก.  ออกเสียตัวหนึ่ง  
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กันขามกับความแหงหิริโอตตัปปะท่ีกลาวแลวน้ันเถิด๑  
                                     [โลภะ  โมหะ]  
        สัตวทั้งหลายยอมโลภดวยเจตสิกธรรมน้ันเปนเหตุ   เจตสิกธรรม 
นั้นจึงชื่อวา   โลภะ   (แปลวาธรรมเปนเหตุโลภแหงสัตวทั้งหลาย) 
นัยหน่ึง  เจตสิกธรรมใดยอมโลภอยูเอง   เจตสิกธรรมน้ัน  ชื่อโลภะ 
(แปลวาธรรมอันโลภ)  นัยหน่ึง  ธรรมชาตนั้นสักวาเปนอันโลภเทาน้ัน 
เหตุนี้จึงชื่อโลภะ  (แปลวาความโลภ) 
        สัตวทั้งหลายยอมหลงดวยเจตสิกธรรมน้ันเปนเหตุ  เจตสิกธรรม 
นั้นจึงชื่อ  โมหะ  (แปลวาธรรมเปนเหตุหลงแหงสัตวทั้งหลาย)  นัยหน่ึง 
เจตสิกธรรมใดยอมหลงอยูเอง  เจตสิกธรรมน้ันชือ่โมหะ  (แปลวา 
ธรรมอันหลง) นัยหน่ึง ธรรมชาตนั้นสักวาเปนอันหลงเทาน้ัน  เหตุนี้ 
จึงชื่อโมหะ  (แปลวาความหลง) 
        ในโลภะและโมหะน้ัน   โลภะ  มีความยึดอารมณไวเปนลักษณะ 
ดุจตังสําหรับดักลิง  (ยึดลิงท่ีมาตองเขาไว)   ฉะน้ัน  มีอันตั้งหนา 
เกาะติดไปเปนรส  ดุจชิน้เนื้อท่ีคนโยนลงไปในกระทะอันรอน  (ก็ต้ัง 
หนาติดไหมไปในกระทะนั้น)  ฉะนั้น  มีอันไมยอมสละเปนปจจุปฏฐาน 
 
๑.  มหาฎีกาวา  ความพิสดาร  ก็คือเพ่ิมรส  ปจจุปฏฐาน  และปทัฏฐานเขาอีกดังนีว้า 
อหิริกะมีการทําบาปโดยอาการไมละอายเปนรส  อโนตตัปปะ  มีการทําบาปโดยอาการ 
ไมสะดุงเปนรส  ท้ังสองอยาง  มีความไมระยอแตบาปโดยประการท่ีกลาวแลวเปน 
ปจจุปฏฐาน  มีความไมเคารพในตนและในคนอ่ืนเปนปทัฏฐาน  ความไมรังเกียจความ 
โสมม   ดุจสุกรบานไมรัวเกยีจของโสโครก  ยอมีเพราะอหิริกะ  ความไมสะดุงกลัว 
แตบาป  ดุจตัวแมลงไมสะดุงแตไฟ  ยอมมีเพราะอโนตตัปปะ  
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ดุจสีปายตาผสมนํ้ามัน  (ปายแลวติด  ลางออกยาก)  ฉะนั้น มีความเห็น  
วานายินดีในสังโยชนิยธรรมทั้งหลาย  เปนปทัฏฐาน 
        โลภะนี้   บัณฑิตพึงเห็นวา  เมื่อมันขยายตัวข้ึนจนเปนแมน้ํา 
ตัณหา  ก็มีแตพาไปนรกเทาน้ัน  ดังแมน้ํามีกระแสอันเชี่ยว  กม็ีแต 
พาไปสูมหาสมุทรทางเดียว   ฉะน้ัน 
        โมหะ  มีความบอดแหงจิตเปนลักษณะ  นัยหน่ึง  มีความไมรู 
เปนลักษณะ  มีความไมเขาใจตลอดเปนรส  นยัหน่ึง  มีอันปกปดเสีย 
ซึ่งสภาพแหงอารมณเปนรส    มีความปฏิบัติไมชอบเปนปจจุปฏฐาน 
นัยหน่ึง  มีความมืด  (คือโงเขลา)  เปนปจจุปฏฐาน  มีความทําในใจ 
โดยไมแยบคาย  เปนปทัฏฐาน 
        โมหะน้ี  บัณฑิตพึงเห็นวา  เปนมูล  แหงอกุศลทั้งปวง 
                                     [มิจฉาทิฏฐิ]  
        สัตวทั้งหลายยอมเห็นผิดดวยธรรมชาตินั้นเปนเหตุ  ธรรมชาติ 
นั้นจึงชื่อวา  มิจฉาทิฏฐิ  (แปลวาธรรมชาติเปนเหตุเห็นผิดแหงสัตว 
ทั้งหลาย)  นยัหน่ึง  ธรรมชาติใด  ยอมเห็นผิดอยูเอง  ธรรมชาตินั้น 
ชื่อมิจฉาทิฏฐิ  (แปลวาธรรมชาติอันเห็นผิด)  นัยหนึ่ง  ธรรมชาตินั่น 
สักวาเปนอันเห็นผิด   เหตุนี้จึงชื่อวา  มิจฉาทิฏฐิ  (แปลวาความเห็นผิด) 
        มิจฉาทิฏฐินั้น  มีความยึดมั่นโดยไมถูกทางเปนลักษณะ  มีอัน 
จับเอาผิด  ๆ  เปนรส  มีความปกใจผิดเปนปจจุปฏฐาน  มีโทษมีความ 
ไมอยากเห็นพระอริยะท้ังหลายเปนตน  เปนปทัฏฐาน  
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        มิจฉาทิฏฐินี้  บัณฑิตพึงเห็นวา เปนบรมวัชชะ  (โทษอยางยอด)  
                                          [อุทธัจจะ]  
        ความท่ีจิตฟุงซาน  ชื่ออุทธัจจะ  อุทธัจจะนั้นมีความไมสงบราบ 
เปนลักษณะ  ดุจน้ํากระเพ่ือมเพราะลมตี  ฉะนั้น  มคีวามไมหยุดนิ่ง 
เปนรส  ดุจธงและผืนผาอันโบกสะบัดเพราะลมตอง  ฉะนั้น  มอีาการ 
หมุน  (กระจัดกระจาย)  ไป  เปนปจจุปฏฐาน  ดุจเถาอันฟุงกระจาย 
เพราะถูกทุมดวยกอนหิน  ฉะนั้น   มีความทําในใจโดยไมแยบคาย 
ในเพราะความไมสงบลงแหงใจเปนปทัฏฐาน* 

        อุทธัจจะนี้  บัณฑิตพึงเห็นวาเปนความซัดสาย  (ไปมา)  แหงจิต 
        อกุศลสังขารที่เหลือ  พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในกุศลสังขาร 
เถิด  ดวยวา  ความเปนอกุศลและความเปนเจตสิกธรรมเลวทรามดวย 
ความเปนอกุศลเทาน้ัน  เปนความแหลกของมันจะกุศลสังขารเหลาน้ัน 
     [สังขารอะไรสัมปโยคกับอกุศลวิญญาณดวงไหน]  
        สังขาร  ๑๗  ดังกลาวมานี้  พึงทราบวาถึงความสัมปโยคกับอกุศล- 
วิญญาณดวงที่  ๑  (ในโลภมูล  คือวิญญาณท่ีเปนโสมนัสสหรคต 
ทิฏฐิตตสัมปยุต  อสังขาร)  ก็แลสังขารท่ีสัมปโยคกับอกุศลวิญญาณ 
ดวงที่  ๑  (นี)้   เปนฉันใด  แมที่สัมปโยคกับอกุศลวิญญาณดวงที่  ๒ 
ก็เปนฉันนั้น  สวนวา  ความตางในอกุศลวิญญาณดวงท่ี  ๒  นี้  ก็คือ 
 
*  เจตโส  อวูปสมอโยนิโสมนสิการ. . .     ปาฐะในมหาฎีกาเปน. . .อวูปสเม. . . 
เห็นวาเขาทีกวา  จึงแปลตามทาน  
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ความเปนสสังขาร  และถีนมิทธะ  เปนอนิยตะ  
                                    [ถีนมิทธะ]   
        ในถีนมทิธะนั้น  ความทอแท  ชือ่ถีนะ  ความงวงงุน  ชื่อ 
มิทธะ   ขยายความวา  (ถนีะก็คือ)   กริิยาท่ีมวนกลับ  (คือถอย) 
เสีย  ดวยหมดอุตสาหะ  (มิทธะก็คือ)  ทลายลง  (คือเลิกลมป  เสีย 
ดวยหมดความสามรถ๑  ถีนะดวย   มทิธะดวย  (รวมกัน)   ชื่อถีน- 
มิทธะ  ในสองอยางนั้น  ถีนะ  มีความไมมีอุตสาหะเปนลักษณะ  มี 
อันคลายความเพียรเสียเปนรส  มีอันจมอยูเปนปจจุปฏฐาน  มิทธะ 
มีความไมควรแกการงาน  (คือไมคลองแคลว)  เปนลักษณะ๒  มี 
อันปด  (ทวาร)  ลงเปนรส  มีอันหูเขาเปนปจจุปฏฐาน  หรือวามีอัน 
หลับโงกเปนปจจุปฏฐาน  (ก็ได)๓  ทัง้สองอยางดวยกันมีความทําในใจ 
โดยไมถูกทาง  ในเพราะความไมยินดี  (ในกุศลธรรม)  และความ 
ครานกายเปนตนเปนปทัฏฐาน 
        ในสังขารทั้งหลายท่ีกลาวในอกุศลวิญญาณดวงท่ี  ๑  สังขารเวน 
มิจฉาทิฏฐิ  ที่เหลือ  (๑๖)  พึงทราบวา  สัมปโยคกบัอกุศลวิญญาณ 
ดวงที่  ๓  (คือ  โสมนัสสหรคต  ทิฏฐิคตวิปยุต  อสังขาร)  แต 
 
๑.  ปาฐะในวสุิทธิมรรคพิมพไวเปน  อาสตฺติวิฆาโต  เขาใจวาเปน  อสตฺติ----  มหาฎีกาก็แกไว 
เปน  อสมตฺถตาวิฆาต  ไดแกและแปลตามท่ีเขาใจนี ้
๒.  มหาฎีกาต้ังขอสังเกตวา  แมถีนะก็มีสภาพไมควรแกการงานเหมือนกัน  แตตางกันท่ีถีนะเปน 
สําหรับจิต  แตมิทธะเปนสําหรับขันธ  ๓  มีเวทนาขันธเปนตน 
๓.  มหาฎีกาวา  ถีนะ  เปนเหตุหดหูแหงจติเทานั้น  แตมิทธะ  ถึงรูปกายดวย  เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงวา  มิทธะ  มีอันหลับโงกเปนปจจุปฏฐาน  
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มานะในกุศลวิญญาณดวงท่ี  ๓  นี้  เปนอนิยตะ  นี่เปนความแปลก  
                                         [มานะ]  
        มานะน้ัน  มีความหย่ิงเปนลักษณะ  มีความยกตัวเปนรส  ม ี
ความใครเปนเชนธง  (คืออยากเดน)  เปนปจจุปฏฐาน  มีโลภะอันไม 
ประกอบดวยทิฏฐิเปนปทัฏฐาน* 

        มานะน้ี  บัณฑิตพึงเห็นวา  เปนดังความบา 
        ในสังขารทั้งหลายท่ีกลาวในอกุศลวิญญาณดวงท่ี  ๒  (คือโสม- 
นัสสหรคต  ทิฏฐิคตสัมปยุต  สสังขาร)  สังขารเวนมิจฉาทิฏฐิ  ที่ 
เหลือพึงทราบวาสัมปโยคกับอกุศลวิญญาณดวงท่ี  ๔  (คือโสมนัสสหร- 
คต  ทิฏฐิคตวิปยุต  สสังขาร)  แมในอกุศลวิญญาณดวงท่ี  ๔  นี้เลา 
มานะก็เปนสังขารนในจําพวกอนิยตะเหมือนกัน  สวนวาในสังขารท้ังหลาย 
ที่กลาวในอกุศลวิญญาณดวงท่ี  ๑  สังขารเวนปติ   ทีเหลือถึงความ 
สัมปโยคกับอกุศลวิญญาณดวงท่ี  ๕  (คืออุเบกขาสหรคต  ทิกฐิคต- 
สัมปยุต  อสงัขาร)  และแมสังขารที่สัมปโยคกับอกุศลวิญญาณดวงท่ี 
๖  (คืออุเบกขาสหรคต  ทิฏฐิคตสัมปยุต  สสังขาร)  ก็เหมือนสังขารที่ 
สัมปโยคกับอกุศลวิญญาณดวงท่ี  ๕   แปลกกันแตในดวงที่ ๖  นี้เปน 
สสังขารและถีนมิทธะเปนอนิยตะ  ในสังขารทั้งหลายที่กลาวในอกุศล- 
วิญญาณดวงที่  ๕  สังขารเวนทิฏฐิ  ทีเ่หลือพึงทราบวา  สัมปโยคกับอกุศล 
 
*  มหาฎีกาอธิบายวา  มานะน้ันเปนไปคลายทิฏฐิ  เพราะเปนไปโดยอหงัการ  แตมัน 
ไมเกิดในจิตตุบาทเดียวกันกบัทุฏฐิ  มันอิงความรักตัว  เพราเหตุนัน้  ทานจึงวามันมี 
โลภะอันไมประกอบดวยทิฏฐิเปนปทัฏฐาน  
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วิญญาณดวงที่  ๗   (คืออุเบกขาสหรคต  ทิฏฐิคตวิปยุต  อสังขาร)  
แตในอกุศลวิญญาณดวงที่  ๗  นี ้ มานะเปนอนิยตะ  ในสังขารท้ังหลาย 
ที่กลาวในอกุศลวิญญาณดวงท่ี  ๖  สังขารเวนทิฏฐิ  ที่เหลือพึงทราบวา 
สัมปโยคกับอกุศลวิญญาณดวงท่ี  ๘  (คืออุเบกขาสหรคต  ทิฏฐิคต- 
วิปยุต  สสังขาร)   แมในอกุศลวิญญาณดวงท่ี   ๘  นี้เลา  มานะก็ 
เปนสังขารในจําพวกอนิยตะเหมือนกันแล 
                                 [อกุศลสังขารโทสมูล  ๑๘]  
        สวนในโทสมูล  ๒  อันดับแรก  สังขารที่สัมปยุตดวยอกุศลวิญ- 
ญาณดวงท่ี ๑  (คือโทมนัสสหรคต  ปฏิฆสัมปยุต  อสังขาร)  มี  ๑๘  คือ 
เปนนิยตะมาโดยรูปของตน  ๑๑  เปนเยวาปนกะ  ๔  เปนอนิยตะ ๓ ใน 
อกุศลสังขาร  ๑๘  นั้น  สงัขาร  ๑๑  คือ  ผัสสะ  เจตนา  วิตก  วิจาร 
วิริยะ  ชีวิต  สมาธิ  อหิรกิะ  มโนตตัปปะ  โทสะ  โมหะ  เหลาน้ีเปน 
นิยตะมาโดยรูปของตน  สังขาร  ๔  คือ  ฉันทะ  อธิโมกข  อุทธัจจะ 
มนสิการ   นีเ้ปนเยวาปนกะ   สังขาร  ๓  คือ อิสสา  มัจฉริยะ  กกุกุจจะ 
นี้เปน  อนิยตะ 
           [อรรถาธิบายอกุศลสังขารโทสมูลลางขอ]  
                                           [โทสะ]  
        พึงทราบอรรถในบทเหลาน้ัน  (ดังน้ี)  สัตวทั้งหลายยอมประ- 
ทุษรายดวยเจตสิกธรรมน้ัน  เหตุนี้  เจตสิกธรรมน้ันจึงชื่อโทสะ  (แปล 
วาธรรมเปนเหตุประทุษรายแหงสัตวทั้งหลาย)   นัยหน่ึง   เจตสิก-  
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ธรรมใดยอมประทุษรายอยูเอง  เหตุนี้  เจรสิกธรรมนั้นจึงชื่อโทสะ   
(แปลวาธรรมอันประทุษราย)  นัยหน่ึง  ธรรมชาตินั้นสักวาเปนอัน 
ประทุษรายเทาน้ัน  จึงชื่อโทสะ  (แปลวาความประทุษราย) 
        โทสะน้ัน  มีความดุเปนลักษณะ  ดังอสรพิษท่ีถูกดี   มีความ 
พลุงพลานเปนรส  ดังถกูพิษแทรก  นยัหน่ึง  มีอันเผาที่อาศัยของตน 
เสียเปนรส  ดังไฟปา  มีความประทุษราย  เปนปจจุปฏฐาน  ดังขาศึก 
ไดโอกาส  มอีาฆาตวัตถุ  (เรื่องที่จะใหเกิดอาฆาต)  เปนปทัฏฐาน 
        โทสะน้ี  บัณฑิตเห็นวาเปนเหมือนน้ํามูตรเนาระคนดวยอาพิษ 
ฉะน้ัน๑ 

                                            [อิสฺสา]  
        ความประพฤติหึงหวง  ชื่อวาอิสสา  (ริษยา)  อิสฺสา  นั้นมี 
ความทนไมไดตอสมบัติ  (ความไดดี)   ของคนอ่ืนเปนลักษณะ  มีความ 
ไมยินดีดวยในสมบัติของผูอ่ืนนั้นแหละเปนรส  มีความเบือนหนาจาก 
สมบัติของผูอ่ืนนั้น  เปนปจจุปฏฐาน  มีสมบัติของผูอ่ืนเปนปทัฏฐาน 
        อิสสาน้ี  บัณฑิตพึงทราบวา  เปนสังโยชน๒  (เครื่องผูกมัดจิต) 
                                         [มัจฉริยะ]  
        ความตระหน่ี  ชื่อวา  มัจฉริยะ  มจัฉริยะน้ัน  มีการปดซอน 
สมบัติทั้งหลายของตนท่ีไดมาแลว  หรอืท่ีจะพึงไดก็ตามไวเปนลักษณะ 
มีความทนไมไดตอความท่ีสมบัติทั้งหลายของตนน้ัน   จะเปนของท่ัวไปกับ 
คนอ่ืน ๆ  เปนรส  มีความสย้ิวเปนปจจุปฏฐาน  นัยหน่ึง  มีความเปน 
 
๑.  คือท้ังเหม็นท้ังมีพิษ  ไมควรแตะตองดวยประการท้ังปวง 
๒.  เปนสังโยชนขอ  ๑  ในสังโยชน  ๑๐  (อีกนยัหนึ่ง)  
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เสื้อเกราะท่ีรัดกุม  (คือความเหนียวแนน)  เปนปจจุปฏฐาน  มีสมบัติ   
ของตนเปนปทัฏฐาน 
        มัจฉริยะนี้  บัณฑิตพึงเห็นวาเปนความผิดรูป  (คือพิการ)  แหงใจ 
                                          [กุกกุจจะ]  
        การทํา  (ทางใจ)  อันบัณฑิตเกลียด  (คือไมดี)  ชื่อ  กุกตะ 
ภาวะแหงกุกตะนั้น  ชื่อกกุกุจจะ  (แปลวา  ความเปนการทํา  (ทางใจ) 
อันบัณฑิตเกลียด)   กกุกุจจะนั้น  มีความทําใหรอนใจในภายหลัง 
เปนลักษณะ มีความเสราใจถึงการท่ีทําและการท่ีมิไดทําเปนรส  มีความ 
เดือดรอนเปนปจจุปฏฐาน  มีการท่ีทาํและการท่ีมิไดทําเปนปทัฏฐาน๑ 

        กุกกุจจะน้ี   บัณฑิตพึงเห็นวา  เหมือนความเปนทาส๒ 

        อกุศลสังขารที่เหลือ  ก็มีประการดังกลาวแลวน่ันแล 
 
๑.  ทานแกอรรถกุกุจจะชอบกล  กตะ  ซ่ึงในท่ีนีแ้ปลเปนนามวาการทํานั้น  นาจะหมาย 
ถึงการทําทางใจ  เพราะกุกุจจะเปนเจตสิก  จึงเติมคํา  "ทางใจ"  วงเล็บไว  ถึงกระ 
นั้นก็ไมเห็นมคํีาไหนสองความวากุกกจุจะ  จะแปลวา   ความรําคาญหรือความกังวลใจ 
ดังท่ีเราวากนั  มหาฎีกาทานก็รูสึกอยางนี้เหมือนกนั  ทานจึงแนะไววา  พึงเขาใจวา 
กุกตะนั้น  หมายถึงจิตท่ีปรารภถึงการทําอันบัณฑิตเกลียดแลวเกิดรอนใจข้ึน  ความท่ี 
เปนเชนนัน้  เรียกวากุกกุจจะ  (แลวจึงแปลเอาความวาความรําคาญ  ความกังวล  หรือ 
ความรอนใจ)  และทานวา  กุกตะนั้นมิไดหมายเอาการทําอยางเดยีว   การท่ีมิไดทําก ็
เปนกุกตะเหมือนกัน  คือวาการทําความช่ัว  และการท่ีมิไดทําความดี  ก็เปนเหตุใหรอน 
ใจภายหลังไดเหมือนหนั  เพราะฉะน้ันจึงวา  กตากตานิโสจนรส-มีความเศราใจถึงการ 
ท่ีทําและการท่ีมิไดทําเปนรส 
๒.  มหาฎีกาอธิบายวา  ทาสนั้นมีความเปนอยูในบังคับผุอ่ืน  ตองอาศัยเขาเปนไป  ไมอาจ 
ทํากิจอะไรตามลําพังตนไดดวยมีกังวลฉันใด  ผูมีกกุกจุจะก็ฉันนัน้  ไมอาจยังกุศลธรรม 
ใหเปนไปโดยธรรมดาของตนได  ดวยมัวรําคาญหรือกังวลอยู 
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        สังขาร  ๑๘  ที่กลาวมานี้แล  บัณฑิตพึงทราบวาถึงความสัมปโยค  
กับอกุศลวิญญาณท่ีเปนโทสมูลดวงท่ี  ๑  ก็แลสังขารที่ถึงความสัมปโยค 
กับอกุศลวิญญาณโทสมูลดวงท่ี  ๑  เปนฉันใด  แมที่ถึงความสัมปโยค 
กับโทสมูลดวงที่  ๒  ก็ฉันนั้น  แตความแปลก  (ในดวงที่  ๒  นี้)  ก็คือ 
เปนสสังขาร  และในพวกอนิยตะมีถีนมิทธะดวย 
                              [อกุศลสังขารโมหมูล  ๑๓]  
        สวนในโมหมูล  ๒  (วา)  ทางวิจิกิจฉาสัมปยุตกอน  สังขาร 
(เปนวิติกิจฉาสัมปยุต)  ๑๓  คือ  (เปนนิยตะ)   มาโดยรูปของตน  ๑๑ 
คือ  ผัสสะ  เจตนา  วิตก  วิจาร  วิริยะ  ชีวิต  จิตตฐิติ  (ความหยุดแหง 
จิต)  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  โมหะ  วิจิกิจฉา  และเปนเยวาปนกะ  ๒ 
คือ  อุทธัจจะ  มนสิการ 
        ในคําเหลาน้ัน  คําวา  จิตตฐิติ  หมายเอาอาการสักวาความหยุด 
แหงปวัตติจิต  (เปนขณะ ๆ)  ไดแกสมาธิอยาออน 
        ความแนใจปราศไป  เหตุนั้นจึงชื่อวาวิจิกิจฉา  วิจิกิจฉานั้น  ม ี
ความสงสัยเปนลักษณะ  มีอันไหวไปเปนรส  มีอันไมชี้ขาดเปนปจจุปฏ- 
ฐาน  นัยหน่ึงวา  มีอันถือเอาหลายอยางเปนปจจุปฏฐาน  มีความทําในใจ 
โดยไมถูกทางในเพราะความลังเล  เปนปทัฏฐาน 
        วิจิกิจฉานี้  บัณฑิตพึงเห็นวา   เปนธรรมชาติอันทําอันตราย 
(ขัดขวาง)   แกการปฏิบติั 
        สังขาร  (วิจิกิจฉาสัมปยุต)  ที่เหลือ  ก็มีประการดังกลาวแลว 
นั่นแล  
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        (วา)  ทางอุทธัจจสัมปยุต  ในสังขารท้ังหลายที่กลาวในวิจิกิจฉา- 
สัมปยุต  สังขารเวนวิจิกิจฉา  ที่เหลือ  ๑๒ เปนอุทธัจจสัมปยุต  แต  
เพราะในอุทธัจจสัมปยุตนี้  ไมมีวิจิกิจฉา  อธิโมกขื  (ความตัดสินใจป 
จึงเกิดข้ึน  รวมรับอธิโมกขนั้นก็เปน  ๑๓  เหมือนกัน  และเพราะมี 
อธิโมกขรวม  (จิตตฐิติ)  จึงเปนสมาธิมีกําลังกวา  อนึ่ง  อุทธัจจะใด 
ในอุทธัจจสัมปยุตน้ี  อุทธัจจะน้ันมาโดยรูปของตนแท  อธิโมกขและ 
มนสิการ  มาโดยเปนเยวาปนกะ  แล 
        สังขารเปนอกุศลทั้งหลาย  พึงทราบโดยประการท่ีกลาวมาฉะน้ี 
                             [อัพยากตสังขารฝายวิบาก]  
                                     [อเหตุกวิบาก]  
        ในอัพยากตสังขารทั้งหลาย  อันดับแรก  อัพยากตสังขารฝาย 
วิบากมี  ๒  โดยแยกเปนอเหตุกะ  และสเหตุกะ   ใน  ๒  อยางนั้น 
อัพยากตสังขารที่สัมปยุตดวยอเหตุกวิบากวิญญาณ  จัดเปนอเหตุกสังขาร 
ในอเหตุกสังขารทั้งหลายนั้น  ขอแรก  สังขารที่สัมปยุตดวยจักขุวิญญาณ 
ทั้งท่ีเปนกุศลวิบากและอกุศลวิบากมี  ๕  คือ  สังขารที่มาโดยรูปของตน 
๔  คือ  ผัสสะ  เจตนา  ชีวิต  จิตตฐิติ  ที่เปนเยวาปนกะมีแตมนสิการ 
อยางเดียว  แมที่สัมปยุตดวย  โสต----ฆาน----ชิวหา----กายวิญญาณ   ก ็
๕  นั่นแหละ  ในมโนธาตุที่เปนวิบากท้ังสองฝาย  (คือท้ังฝายกุศล 
และฝายอกุศล)    มี  ๘  คือ  สังขาร  ๕  นั้น  และวิตก  วิจาร  อธิโมกข 
และฝายอกุศล)  มี  ๘  คือ  สังขาร  ๕  นั้น  และวิตก  วิจาร  อธโิมกข 
ดวย  แมในอเหตุกมโนวิญญาณธาตุทั้งสาม  (คืออุเบกขาสหรคต 
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สุขสหรคต  โสมนัสสหรคต  ?)   ก็อยางนั้น  แตในอเหตุกมโนวิณญาณ-  
ธาตุนี้  มโนวิญญาณธาตุใดเปนโสมนัสสหรคต   ปติ  (ที่เกิด)   พรอม 
กับมโนวิญญาณธาตุนั้น  พึงทราบวาเปนอธิกปติ  (ปติยิ่ง) 
                                       [สเหตุกวิบาก]  
        สวนอัพยากตสังขาร  ที่สัมปยุตดวยเหตุกวิบากวิญญาณ  จัดเปน 
สเหตุกสังขาร    ในสหตุกสังขารทั้งหลายนั้น  ขอแรก  สังขารที่ 
สัมปยุตดวยกามาวจรวิบากวิญญาณ  ๘  ก็เปนเชนเดียวกับสังขารท่ีสัม- 
ปยุตดวยกามาวจรกุศลวิญญาณ  ๘  นัน่เอง   แตกรณุาและมุทิตาใดใน 
จําพวกอนิยตสังขาร  กรณุาและมุทิตานั้นไมมีในพวกวิบากสังขาร  เพราะ 
กรุณาและมุทิตาเปนสัตตารมณ  (มีสัตวเปนอารมณ)  ฝายกามาวจร- 
วิบากสังขารท้ังหลายเปนปริตตารมณ  (มีกามาวจรธรรมเปนอารมณ) 
สวนเดียว  และมิใชแตกรณุามุทิตาเทานั้น  แมวิรัติทั้งหลาย  ก็ไมมีใน 
พวกวิบากสังขาร  เพราะทานกลาววา  "สิกขาบท  ๕  เปนกุศลเทาน้ัน" 
สวนอัพยากตสังขารท้ังหลาย  ที่สัมปยุตดวยวิบากวิญญาณ  ทีเ่ปนรูปาวจร 
อรูปาวจรและโลกุตระ  กเ็ปนเชนเดียวกับสังขารที่สัมปยุตดวยตัวกุศล- 
วิญญาณแหงวิบากวิญญาณเหลาน้ันนั่นเอง๑ 

                                 [อัพยากตสังขารฝายกิริยา]  
        แมอัพยากตสังขารฝายกิริยาก็เปน  ๒  โดยแยกเปนอเหตุกะ  และ 
 
๑.  เตส  มหาฎกีาทานโยค  รูปาวจราทิวิปากวิฺาณาน  คือโยคศัพทขางหนานัน่เอง 
แลวบอกสัมพนัธไววา  บท  เตส  นี้เปนฉัฏฐีวิภัติ  ในชเนตัพพชนกสัมพันธ  (ความ 
เกี่ยวเนื่องกันแหงลูกกับพอ  ?)   จะหมายความวาลูกก็เชนเดียวกับพอ  ฉันใด  กุศลวบิาก 
ก็เปนเชนเดยีวกับตัวกศุล  ฉันนั้น  เชนนี้กระมัง  ?  
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สเหตุกะ  ในสองอยางนั้น  อัพยากตสังขารทั้งหลายท่ีสัมปยุตดวยอเหตุก- 
กิริยาวิญญาณจัดเปนอเหตุกะ   อเหตุกกิริยาสังขารเหลาน้ันก็เสมอกับ  
สังขารที่ประกอบดวยกุศลวิบากมโนธาตุ  และอเหตุกมโนวิญญาณธาตุ 
ทั้งคู  แตวิริยะ   (ที่ประกอบ)  ดวยมโนวิญญาณธาตุทั้งคูเปนอธิกวิริยะ 
(วิริยะยิ่ง)  และสมาธิก็เปนสมาธิถึงซ่ึงความมีกําลัง  เพราะมีวิริยะรวม 
นี่เปนความแปลกในสังขารท่ีประกอบดวยมโนวิญญาณธาตุทั้งคูนั้น 
        สวนอัพยากตสังขารท้ังหลาย   ที่สัปยุตดวยสเหตุกกิริยาวิญญาณ 
จัดเปนสเหตุกะ  ในเสเหตุกกิริยาสังขารเหลาน้ัน  ขอแรก  สังขาร 
ที่สัมปยุตดวยกามาวจรกิริยาวิญญาณ  ๘  เวนวิรัติ๑  ก็เปนเชนกบัสังขาร 
ที่สัมปยุตดวยกามาวจรกุศล  ๘   สังขารท่ีสัมปยุตดวยรูปาวจรกิริยาวิญ- 
ญาณและอรูปาวจรกิริยาวิญญาณเลา  ก็เปนเชนกับสังขารท่ีสัมปยุตกับ 
ตัวกุศลวิญญาณแหงกิริยาวิญญาณเหลาน้ัน๒   ทุกประการเหมือนกันแล 
        สังขารทั้งหลายแมที่เปนอัพยากตะ  บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่ 
กลาวมาฉะน้ี 
        นี่เปนกถามุขอยางพิสดารใดสังขารขันธ 
        นี่เปนกถามุขอยางพิสดารในขันธทั้งหลาย 
        ตามนัยแหงบทภาชนียในพระอภิธรรมเทาน่ีกอน 
                                    [ขันธวิภาคอีกนัยหน่ึง]  
               [แจกขันธ  โดยกาลเปนตนตามนัยพระสูตร]  
        ก็แลขันธทั้งหลาย  พระผูมีพระภาคเจา  (ทรงจําแนก)  ให 
 
๑.  มหาฎีกาอธิบายวา  เพราะการเวนของพระอรหันตท้ังหลาย  สําเร็จดวยสมจุเฉท- 
วิรัติแลว  วิรัตใินกิริยาจิต  จงึไมมี 
๒.  เตส  นี่ก็รูปเดียวกับ  เตส  ในตอนกอน  (เชิงอรรถ ๑  หนา  ๙๘)  
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พิสดารอยางนี้๑   วา   "รูปทุกอยางทั้งท่ีเปนอดีตอนาคตและปจจุบัน  เปน 
ภายในหรือภายนอกก็ตาม  หยาบหรอืละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีต   
ก็ตาม  อยูในท่ีไกลหรืออยูในที่ใกลกต็าม   กลุมรปูนี้เรียกวารูปขันธ 
เพราะรวบรวมรูป  (ที่แจงมา)  นั้นเขาดวยกัน  เวทนาทุกอยางทั้งท่ี 
เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน  ฯลฯ  กลุมเวทนาน้ี  เรียกวาเวทนาขันธ 
เพราะรวบรวมเวทนา  (ที่แจงมา)  นั้นเขาดวยกัน  สัญญาทุกอยาง 
ทั้งท่ีเปนอดีตอนาคตและปจจุบัน  ฯลฯ  กลุมสญัญานี้เรียกวา  สัญญา- 
ขันธ  เพราะรวบรวมสัญญา  (ที่แจงมา)  นั้นเขาดวยกัน  สังขาร 
ทุกอยาง  ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน  ฯลฯ  กลุมสังขารน้ีเรียกวา 
สังขารขันธ  เพราะรวบรวมสังขาร  (ที่แจงมา)  นั้นเขาดวยกัน 
วิญญาณทุกอยาง  ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน  เปนภายในหรือเปน 
ภายนอกก็ตาม  ฯลฯ  กลุมวิญญาณนี้  เรียกวาวิญญาณขันธ   เพราะรวบ 
รวมวิญญาณ  (ที่แจงมา)  นั้นเขาดวยกัน"  ดังน้ี 
                                   [อรรถาธิบายรปูวิภาค]  
        ในบทบาลีเหลาน้ัน  บทวา  ยงฺกฺิจิ-ทุกอยาง  เปนคํา  (มคีวาม 
หมายวา)  ถือเอาหมดไมมีเหลือ๒   บทวารูป-รูป  เปนคําจํากัดส่ิงท่ี 
ประสงคโดยเฉพาะ  ดวยบทท้ังสอง๓  ดังนี้  ก็เปนอันไดทรงทําความ 
 
๑.  ทานกลาวอยางนี้  ราวกะวาพระอภิธรรม  พระผูมีพระภาคเจาไมไดตรัส  กระน้ัน 
แหละ ? 
๒.  เพราะฉะนั้น ยงฺกิญจิ  จงึแปลวา  ทุกส่ิง  ทุกอยาง  กไ็ด 
๓.  บทท้ังสองนี้  เราเขาใจวาหมายถึง ยงฺกฺิจิ  บทหนึ่ง  รุปบทหนึ่ง  แตมหาฎีกาทาน 
วา  คําวา  ดวยบทท้ังสองน้ี  หมายเอา   ยศัพทบทหนึ่ง   กึศัพทกับท้ังจนิิบาตบทหน่ึง 
เพราะแสดงอรรถอนิยมดวยกัน  
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กําหนดเอารูปอยางไมเหลือ  ตอนั้นจึงทรงเริ่มจําแนกรูปนั้น  โดยกาล 
มีอดีตเปนอาทิ  จริงอยู  รปูนั้น  บางก็เปนอดีต  บางก็แตกตางเปน  
อนาคตเปนตนแล  นัยแมในขันธที่เหลือมีเวทนาเปนตน  ก็ดจุนัยนี้ 
                                        [รูปขันธ]              
        ในขันธทั้งหลายน้ัน  ขอแรก  รูปจัดเปนอดีตโดยสวน  ๔  ดวย 
อํานาจแหง  อัทธา  สัตติ  สมัย  และขณะ   เปนอนาคตและปจจุบัน 
ก็อยางนั้น 
        ในสวน  ๔  นั้น  วาโดย  อัทธา  กอน  ในภพหนึ่ง  รูปของบุคคล 
ผูหน่ึงในกาลกอนแตปฏสินธิ  จัดเปนอดีต  รูปในกาลตอแตจุติไปเปน 
อนาคต  รูปในระหวางกาลทั้งสองน้ัน  จัดเปนปจจุบัน 
        วาโดย  สันตติ  รูปอันมีอุตุที่เปนสภาคอันหน่ึงเปนสมุฏฐาน  และ 
มีอาหาร  (ที่เปนสภาค)  อันหน่ึงเปนสมุฏฐาน*  แมเปนไปดวยอํานาจ 
ระยะกาลเปนเบื้องตนและเบื้องปลายก็ดี   จัดเปนปจจุบัน  รูปที่มีอุตุ 
และอาหารเปนวิสภาคเปนสมุฏฐานในกาลกอนแตนั้น  จัดเปนอดีต  ภาย 
หลังแตนั้น  จัดเปนอนาคต  ฝายรูปที่เกิดแตจิต  มีวิถีจิตหนึ่ง   ชวน 
จิตหนึ่ง  และสมาบัติจิตหนึ่งเปนสมุฏฐาน  จัดเปนปจจุบัน   รปูในกาล 
กอนแตนั้น  จัดเปนอดีต  รูปในกาลภายหลังน้ันเปนอนาคต  สําหรับ 
 
*  อุตุหมายเอาเย็นรอน  มหาฎีการอธิบายวา  เย็นเปนสภาคของเย็น  รอนก็เปนสภาค 
ของรอน  แตวาเย็นหรือรอนอันรวมกันอยูในรางกายน้ี  เปนอาการอันหนึ่งไมหยอน 
ไมยิ่ง  เปนไปโดยสืบตอกัน  อาการเย็นหรือรอนนั้น  ทานเรียกวาเอกอุตุ-อุตุอันหนึ่ง 
ท่ีทานประกอบศัพทเอก- หนึ่งไวนั้น  เพราะอุตุท่ีเปนสภาคมีมาก  แมในอาหารก ็
อยางนั้น  
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รูปที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน  หามีการแยกประเภทเปนอดีตเปนตน  ดวย  
อํานาจสันตติเปนสวนหน่ึงตางหากไม  แตความเปนอดีตเปนตน 
แหงรูปที่มีกรรมเปนสมุฏฐานน้ัน  พึงทราบ  (วาเปน)  โดยเปน 
อุปถัมภกปจจัยของรูปที่มีอุตุ  อาหาร  และจิตเปนสมุฏฐานเหลาน้ัน  
แหละ 
        วาโดยสมัย  รูปมีสมัยนั้น  ๆ  อันเปนไปโดยสืบตอกันในสมัย 
ทั้งหลายมีครูหน่ึง  และตอนเชา ตอนเย็น  ตอนกลางคืน  ตอนกลางวัน 
เปนตน  จัดเปนปจจุบัน  รูปในสมัยกอนแตนั้น  จัดเปนอดีต  รปูใน 
สมัยหลังแตนั้น  จัดเปนอนาคต 
        วาโดย  ขณะ  รูปที่เนื่องอยูในขณะ  ๓  มีอุปาทขณะเปนตน  จัด 
เปนปจจุบัน  รูปกอนน้ัน  จัดเปนอนาคต  รูปหลังน้ันจัดเปนอดีต๑ 

อีกอยางหนึ่ง  รูปที่มีเหตุกิจและปจจัยกิจลวงไปแลว  จัดเปนอดีต  รูป 
ที่มีเหตุกิจเสร็จแลว  แตปจจัยกิจยังไมเสร็จ   จัดเปนปจจุบัน  รูปที่กิจ 
ทั้งสองยังไมถึงเขา   จัดเปนอนาคต  หรือวารูปในขณะทํากิจของตน 
เปนปจจุบัน  รูปกอนน้ันเปนอนาคต  รูปหลังน้ันเปนอดีต 
        ก็แลในกถาจําแนกรูปนี้    ขณาทิกถา     (วาดวยขณะเปนตน) 
 
๑.  ตรงนี้ชวนแงน  เพราะกลับกันกับตอนตน  ๆ  แตฟงทานช้ีเหตแุลวก็เห็นไดทันที  คือ 
ความเกิดของรูปนับอยูในขณะ  ๓  นั้นเทานั้น  กอนแตนั้นนับเปนอนาคต  ก็เพราะยงัไม 
เกิด  หลังแตนัน้นับเปนอดีต  เพราะมันลวงเลยขณะ  ๓  ไปแลว  
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อยางเดียว  ไมมีปริยาย  กถาที่เหลือ  มปีริยาย๑  
        ประเภทรูปภายในและรูปภายนอก  มีนัยดงักลาวมาแลวน่ันแล 
ก็แตวา  ในสุตตันตนัยนี้  พึงทราบวา  แมรูปที่มีอยูภายในตนของตน 
ก็จัดเปนภายใน  และแมรปูที่เปนของบุคคลอ่ืน  กจั็ดเปนภายนอกดวย๒ 

ประเภทรูปหยาบ  และรปูละเอียด  กม็ีนัยดั่งกลาวแลวเหมือนกัน 
        ประเภทรูปเลว  และรูปประณีต  เปน  ๒  คือ   เปนรูปเลวและ 
ประณีตโดยปริยาย  ๑  (คือแยกเปนชั้น  ๆ )  โดยนิปปริยาย  ๑  (คือ 
 
๑.  มหาฎีกาทานวา  คําท่ีวา  'กอนนัน้จัดเปนอนาคต  หลังนั้นจัดเปนอดีต'  ในขณาทกิถานั้น  เปน 
คําไมมีปริยาย  เพราะไมมีความแตกตางเหมือนอยางในอัทธิทิกถา  จริงอยู  โดยอัทธาเปนตน  มี 
ปริยาย  คือแยกกันไดเปนประเภท ๆ อดีตธรรมก็มีอยางหนึ่ง  อนาคตธรรมก็มีอยางหนึ่ง  ปจจุบัน- 
ธรรมก็มีอยางหนึ่ง  เชนวารูปกอนปฏิสนธิก็มีเปนประเภทหนึ่ง  จัดเปนอดีต  รูปแตจุติไปก็มีเปน 
ประเภทหนึ่ง  จัดเปนอนาคต  รูปในระหวางปฏิสนธิและจุติ  ก็มีเปนประเภทหนึ่ง  จัดเปนปจจุบัน 
แตเม่ือวาโดยขณะ  หามีอะไรท่ีจะแยกประเภทธรรมอยางนั้นไม  มีแตแยกกาลเทานัน้เอง  คือกอน 
เกิดเปนอนาคต  กําลังเปนไปอยูในขณะ  ๓  เปนปจจุบัน  ลวงขณะ ๓  ไปแลวกเ็ปนอดีต  เพราะ 
ฉะนั้น  จึงวาไมมีปริยาย  เพราะไมมีรูปท่ีจะพึงกลาววาเปนอดีตอนาคต  โดยปริยายอะไรสัก 
อยางเหมือนอยางอัทธานั้นเลย 
๒.  มหาฎีกาทานอธิบายวา  ความท่ีวาภายในภายนอกนัน้  มีศัพทใช  ๒ คู  คือ  อชฺฌตฺติก  กับ  
พาหิร  คูหนึ่ง  อชฺฌตฺต  กับพหิทฺธา  คูหนึง่  แปลวาภายในและภายนอกเหมือนกัน  แตท่ีใชหมาย 
ความตางกันกมี็  เชนอชฺฌตฺติกศัพท  (ท่ีใชในคําวาอายตนะภายใน)  ยอมหมายเอายายตนะมีจักขุ 
เปนตนท่ีเปนไปในสันดานท้ังของตนและคนอ่ืน  พาหิรศัพท  (ท่ีใชในคําวาอายตนะภายนอก)  ก ็
หมายเอารูปเปนตนท้ังของตนและของคนอ่ืน  สวน  อชฺฌตฺต  ศัพท  เชนท่ีใชในท่ีนี ้  ยอมหมายเอา 
ส่ิงท่ีเปนรูปอันเปนไปในสันดานของตนแหงสัตวนั้น  ๆ เทานั้น  สวนพหิทฺธาศัพทก็หมายถึงส่ิงท่ีเปน 
รูปอ่ืนไปจากของตน  เพราะฉะนัน้  อชฺฌตฺตศัพทและพหิทฺธาศัพทนี้  จึงไมเหมือน  อชฺฌตฺติกศัพท 
และพาหิรศัพทท่ีกลาวแลวทีเดียว  
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ไมแยกเปนชั้น)   ใน  ๒  อยางนั้น  ความเปนรูปเลว  และรูปประณีต    
โดยปริยาย  พึงทราบโดยปริยาย  คือ  รูปของเทพเหลาสุทัสสี  เลวกวา 
รูปของเทพเหลาอกนิฏฐา  รูปของเทพเหลาสุทัสสีนั้นแหละ  ประณีต 
กวารูปของเทพเหลาสุทัสสา  ดังนี้  จนกระท่ังถึงรูปของพวกสัตวนรก  
(เลยกวารูปขงพวกมนุษย  ?)  สวนความเปนรูปเลยและรูปประณีต 
โดยนิปปริยาย  พึงทราบวา  อกุศลวิบากวิญญาณเกิดข้ึนในรูปใด  รูป 
นั้นก็เปนรูปเลว   กุศลวิบากวิญญาณเกิดข้ึนในรูปใด  รูปนั้นก็เปนรู 
ประณีต 
        แมขอวา  รูปไกลรูปใกล  นี้  ก็มนีัยกลาวมาแลวเหมือนกัน แตวา 
ในขอน้ี  พึงทราบความเปนรูปไกลใกลโดยอาศัยเทียบกันโดยโอกาส 
(คือท่ีต้ังอยูของรูปนั้น ๆ)  ดวย 
        ในปาฐะวา  "ตเทกชฺฌ     อภิสฺ ูหิตฺวา    อภิสงฺขิปตฺวา- 
เพราะรวบรวมรูป    (ที่แจงมา)    นั้นเขาดวยกัน"   นี้   มีความ  (ดัง) 
นี้วา  พวกรปูนี้เรียกวารูปขันธ  เพราะทํารูปที่ทรงแจงออกเปนสวน ๆ 
ดวยบทท้ังหลายมีอดีตเปนตนนั้นทั้งสิน  เขาเปนกองดวยปญญา  ใน 
ความเปนอยางเดียว  ที่ไดแกรุปปนลักษณะ  (ลักษณะท่ีรูทําลายได) 
ดวยปาฐะน้ี  เปนอันแสดงวารูปทั้งส้ิน  ชื่อวารูปขันธ  เพราะเขาถึง 
ความ  (รวมเขา)  เปนกองไดในรุปปนลักษณะ  ดวยข้ึนชื่อวารูป- 
ขันธ  จะเปนอ่ืนไปจากรูปหามีไม  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาท่ี 105 

                                       [เวทนาวิภาค]                     
        ก็แล  รปู  (ไดชื่อวารูปขันธ   เพราะเขาถึงความ  (รวมเขา) 
เปนกองในรุปปนลักษณะได)  ฉันใด  แมเวทนาเปนตนก็ไดชื่อวาขันธ 
มีเวทนาขันธเปนอาทิ  เพราะเขาถึงความ  (รวมเขา)  เปนกอง  ใน 
ลักษณะท้ังหลายมีเวทยิตลักษณะ  (ลกัษณะท่ีรูเสวยรสอารมณ)  เปนตน 
ได  ฉันนั้น  ดวยข้ึนชื่อวา  ขันธทั้งหลายมีเวทนาขันธเปนอาทิ  จะ 
เปนอ่ืนไปจากเวทนาเปนตนหามีไม 
        สวนวา  ในการจําแนกโดยกาลมีอดีตเปนตน  ในเวทนาขันธนี้ 
พึงทราบความเปนอดีต  อนาคต  และปจจุบันแหงเวทนา  ดวยอํานาจ 
สันตติ  และดวยอํานาจขณะ  เปนตน 
        ในสันตติและขณะเปนตนนั้น  วาโดยสันตติ  เวทนาท่ีเนื่องอยู 
ในวิถีจิตหนึ่ง  ชวนจิตหนึ่ง  และสมาบัติจิตหนึ่ง  และเวทนาท่ีเปนไป 
โดยประกอบอยูกับอารมณอยางเดียว*  เปนปจจุบัน   เวทนาในกาล 
กอนแตนั้น  เปนอดีต  เวทนาในกาลภายหลังแตนั้น  เปนอนาคต 
        วาโดยขณะเปนตน  เวทนาท่ีเนื่องอยูในขณะ  ๓  และเวทนาท่ี 
กําลังทํากิจของตนท้ังที่เปนตอนตน  ตอนปลาย  และตอนกลาง  เปน 
ปจจุบัน  เวทนาในขณะกอนน้ันเปนอดีต  เวทนาในขณะภายหลังน้ัน 
เปนอนาคต 
        ประเภทเวทนาภายในภายนอก  พึงทราบโดยเปนเวทนาภายใน 
 
        *  มหาฎีกาช้ีตัวอยางเวทนาชนิดนีว้า  ไดแกเวทนาท่ีประกอบดวยกุศลเจตสิกมีศรัทธา 
เปนตน  อันเปนไปแกบุคคลผูมองดูพระพุทธรูป  หรือฟงธรรมอยูท้ังวัน  
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ตนของตน  และของบุคคลอ่ืน๑  ประเภทเวทนาหยาบละเอียด  พึงทราบ 
ดวยอํานาจแหงชาติ  สภาวะ  บุคคล  โลกิยะ  และโลกุตระ  ทีก่ลาวไว  
ในคัมภีรวิภังค  โดยนัยวา  "เวทนาท่ีเปนอกุศลเปนเวทนาหยาบ  เวทนา  
ที่เปนกุศลและอัพยากฤตเปนเวทนาละเอียด๒"  ดังน้ีเปนตน 
        กอนอ่ืน  วาโดย  ชาติ  เวทนาท่ีเปนอกุศล  หยาบกวาเวทนา 
ที่เปนกุศล  เหตุมีความเปนไปไมสงบ  (ไมเรียบราบ)  เพราะเปนเหตุ 
แหงการทํากรรมที่มีโทษ  และเพราะมีความเรารอนดวยกิเลส  หยาบ 
กวาเวทนาท่ีเปนวิบากอัพยากฤต  เพราะเปนไปกับความพยายาม  (ที ่
จะใหมีวิบาก ?)  เพราะเปนไปกับความอุสาหะ  (คือความสามารถใน 
อันทําวิบากใหเกิด  ?)  เพราะเปนไปกับวิบาก  (คือมีวิบาก  ?)  เพราะ 
มีความเลารอนดวยกิเลส  เพราะเปนไปกับความลําบาก  และเพราะ 
เปนไปกับโทษ  หยาบกวาเวทนาท่ีเปนกิริยาอัพยากฤต  เพราะเปนไป 
กับวิบาก  เพราะมีความเลารอนดวยอํานาจกิเลส  เพราะเปนไปกับความ 
ลําบาก  และเพราะเปนไปกับโทษ  สวนเวทนาท่ีเปนกุศลและเวทนา 
ที่เปนอัพยากฤต  ละเอียดกวาเวทนาท่ีเปนอกุศล  โดยปริยายตางจาก 
ปริยายท่ีกลาวแลว  (ตรงกันขาม)๓  เวทนาท่ีเปนกุศลและอกุศลทั้ง 
สอง  หยาบกวาเวทนาท่ีเปนอัพยากฤตท้ังสองฝาย  เพราะเปนไปกับความ 
พยายาม   เพราะเปนไปกับความอุสาหะ  และเพราะเปนไปกับวิบาก 
 
๑.  นิยกชฺเตฺตวเสน  การท่ีแปลโดยนัยเอกเสสสมาสเชนนี้  ก็เพราะทานกลาวถึงท้ัง 
อชฺฌตฺต  และพหิทธา  อชฺฌตฺตพหิทฺธาเภโท 
๒.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๔ 
๓.  คือเพราะเปนเหตุแหงการทํากรรมท่ีไมมีโทษ  เพราะไมมีความรุมรอนดวยกิเลส 
เพราะไมมีความลําบาก  และเพราะมีความเปนไปสงบ  (เรียบราบ) 
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ตามท่ีควรกัน๑  เวทนาท่ีเปนอัพยากฤตท้ังสองฝายเลา  ก็ละเอียดกวา 
เวทนาท่ีเปนกุศล  และเวทนาท่ีเปนอกุศลทั้งสองน้ัน  โดยปรยิายตาง   
จากปริยายท่ีกลาวแลว   (ตรงกันขาม) 
        ความเปนเวทนาหยาบละเอียดดวยอํานาจแหงชาติ  พึงทราบ 
โดยนัยดังกลาวมาฉะน้ี  เปนอันดับแรก 
        สวนวาโดย  สภาวะ  ทุกขเวทนาหยาบกวาเวทนา  ๒  นอกน้ี 
เพราะไมมีอัสสาทะ  (ไมมีรสอรอย)   เพราะเปนไปกับความเผยตัว 
เพราะเปนที่ต้ังแหงความหวาดกลัว  และเพราะขมเอา  ฝายเวทนา  ๒ 
นอกน้ี  กล็ะเอียดกวาทุกขเวทนา  เพราะเปนที่ยินดี  เพราะละเมียด 
เพราะประณีต  เพราะนาชอบใจ  และเพราะเปนกลาง ๆ ตามท่ีควร 
กัน  สวนสุขเวทนาและทุกขเวทนาท้ังสอบหยาบกวาอทุกขมสุขเวทนา 
เพราะเปนไปกับความเผยตัว  เพราะทําความไหวตัว  และเพราะความ 
ปรากฏ  อทุกขนสุขเวทนานั้นละเอียดกวาสุขเวทนา  และทุกขเวทนา 
ทั้งสองนั้น  โดยปริยายตางจากปริยายท่ีกลาวแลว  (ตรงกันขาม) 
        ความเปนเวทนาหยาบละเอียดดวยอํานาจแหงสภาวะ  พึงทราบ 
โดยนัยดังกลาวมาฉะน้ี 
        สวนวาโดย  บุคคล  เวทนาของบุคคลผูมิไดเขาสมาบัติ  หยาบ 
กวาเวทนาของทานผูเขาสมาบัติ  เพราะเวทนาของผูมิไดเขาสมาบัตินั้น 
ซัดสายไปในอารมณตาง  ๆ  เวทนานอกน้ี  (คือเวทนาของทานผูเขา 
 
๑.  คือในเหตุ  ๓  ประการนัน้  เหตุประการใด  ควรแกเวทนาขอใด  กป็ระกอบเหตุ  
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สมาบัติ)   กล็ะเอียด  (กวาเวทนาอีกฝาย)   โดยปรยิายตรงกันขาม  
        ความเปนเวทนาหยาบละเอียดดวยอํานาจแหงบุคคล  พึงทราบ 
โดยนัยดังกลาวมาน้ี 
        สวนวาโดย  โลกิยะ  และ  โลกุตระ  เวทนาท่ีเปนไปกับอาสวะ 
เปนโลกิยเวทนา  เวทนาที่เปนไปกับอาสวะนั้น  หยาบกวาเวทนาอัน 
หาอาสวะมิได  เพราะเปนเหตุเกิดอาสวะ  เพราะเกื้อกูลแกโอฆะ  เพราะ 
เกื้อกูลแกโยคะ  เพราะเกื้อกูลแกคันถะ  เพราะเกื้อกุลแกนีวรณ  เพราะ 
เกื้อกูลแกอุปาทาน  เพราเก่ียวเนื่องดวยสังกิเลส  และเพราะมีทั่วไปแก 
บุถุชน*  เวทนาอันหาอาสวะมิไดนั้น  ละเอียดกวาเวทนาที่เปนไปกับ 
อาสวะ  โดยปริยายตรงกันขาม 
        ความเปนเวทนาหยาบละเอียดดวยอํานาจแหงโลกิยะและโลกุตระ 
พึงทราบโดยนัยดังกลาวนี้ 
                [หยาบละเอียดเปนสวน ๆ อยาใหปนกัน]  
        ความปนคละกันดวยอํานาจแหงชาติเปนตน  ในความหยาบ  ละเอียด 
ตามท่ีกลาวมาน้ัน  บัณฑิตพึงกันเสีย  (อยาใหปนกันวุน)  เพราะวา 
เวทนาท่ีสัมปยุตดวยกายวิญญาณอันเปนอกุศลวิบาก  แมจัดเปน 
เวทนาละเอียดเพราะเปนอัพยากฤตโดยชาติ   แตก็เปนหยาบโดยสวน 
อ่ืนมีสภาวะเปนตน  สมพระบาลีวา   "อัพยากฤตเวทนาเปนเวทนา 
ละเอียด  ทุกขเวทนาเปนเวทนาหยาบ  เวทนาของผูไมไดเขาสมาบัติเปน 
 
        *  ปาฐะวา  ปุถุชฺชนโต  สาธารณโต อยางไรอยู  เห็นวา  แปลตามปาฐะฉบับพมา  ซ่ึงเปน 
ปุถุชฺชนสาธารณโต  เขาทีกวา  
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เวทนาหยาบ  เวทนาของผูเขาสมาบัติเปนเวทนาละเอียด   เวทนาเปน   
ไปกับอาสวะเปนเวทนาหยาบ  เวทนาอันหาอาสวะมิได  เปนเวทนา 
ละเอียด๑"  ดงัน้ี  และทุกขเวทนาเปนฉันใด   แมสขุเวทนาเปนตนก็เปน 
เวทนาหยาบโดยชาติ  แตละเอียดโดยสภาวะเปนอาทิฉันนั้น   เพราะ 
เหตุนั้น  ความปนคละกันดวยอํานาจแหงชาติเปนตน  จะไมมีดวยประ- 
การใด  ความหยาบละเอียดแหงเวทนาท้ังหลาย  บัณฑิตก็พึงทราบดวย 
ประการนั้นเถิด  คือ  (เชน)  วา  อัพยากฤตเวทนาเปน  เวทนาละเอียด 
กวากุศลเวทนา  และอกุศลเวทนา  โดยชาติ  ก็ไมตองไปแตะตองถึง 
ความตางโดยสวนอ่ืนมีสภาวะเปนตน  ดังนี้วา  "ในเวทนาเหลาน้ัน 
อัพยากฤตเวทนาเปนไฉน  เปนทุกขหรือ  เปนสขุหรือ  เปนของทานผู 
เขาสมาบัติหรือ  เปนของผูไมไดเขาสมาบัติหรือ  เปนสาสวะหรือ  เปน 
อนาสวะหรือ๒"  นัยในเวทนาท้ังปวงก็นัยนี้ 
               [นัยหน่ึง  หยาบละเอียดโดยเทียบกัน]  
        อีกนัยหนึ่ง  โดยบาลวีา  "หรืออนึ่ง  เวทนาเปนหยาบละเอียด  พึง 
เห็นโดยเทียบเคียงเวทนาน้ัน ๆ "๓  ดังน้ี   พึงทราบวาในเวทนาอ่ืนมี 
อกุศลเวทนาเปนตน  เวทนาท่ีเปนโทสสหรคตหยาบกวาเวทนาท่ีเปน 
โลภสหรคต  เพราะ  (โทสะ)  เผาท่ีอาศัยของตนเหมือนไฟ  เวทนา 
ที่เปนโลภสหรคต  ก็เปนละเอียดไป  โทสสหรคตเวทนาเลา  ที่เปน 
 
๑.  ๓.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๔ 
๒.  คือวา  ใน  ๔  สวน  คือ  ชาติ  สภาวะ  บุคคล  และโลกิยะ  โลกุตระ  ใหวากันเปน 
สวน  ๆ  อยางจับเอามาปนกนัใหยุงไปหมด  เพราะเวทนาอยางเดยีวเปนไดท้ังหยาบ  ท้ัง 
ละเอียดโดยสวนนัน้  ๆ (?)  )  
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นิยตะ๑  เปนหยาบ  ที่เปนอนิยตะก็เปนละเอียดไป  นิยตะเลา  ที่เปน 
กัปปฏฐิติกะ๒เปนหยาบ  นอกนี้ก็เปนละเอียดไปเลา   แมในพวกที่เปน 
กัปปฏฐิติกะ  ที่เปนอสังขาริกเปนหยาบ  นอกน้ี  (คือท่ีเปนสสังขาริก)   
ก็เปนละเอียดไป  ฝายเวทนาโลภสหรคต  ที่เปนทิฏฐิสัมปยุตเปนหยาบ 
นอกน้ี  (คือทิฏฐิวิปยุต)  เปนละเอียด  แมทิฏฐิสัมปยุตน้ันเลาที่เปน 
นิยตะ  เปนกัปปฏฐิติกะ  เปนอสังขาริก  ก็เปนหยาบ  นอกน้ีก็เปน 
ละเอียดไป 
        แต  (เมื่อวา)  โดยไมแปลกกัน  (คือไมแยกเปนโทสสหรคต 
โลภสหรคต)  อกุศลเวทนาท่ีมีวิบากมาก  เปนหยาบ  ที่มีวิบากนอย 
เปนละเอียด   สวนกุศลเวทนาท่ีมีวิบากนอย  เปนหยาบ  ที่มีวิบากมาก 
เปนละเอียด 
        อน่ึง   กามาวจรกุศลเวทนา  เปนหยาบ  รูปาวจรกุศลเวทนา 
เปนละเอียด   อรูปาวจรกุศลเวทนาละเอียดกวารูปาวจรกุศลเวทนานั้น 
โลกุตรเวทนาละเอียดกวาอรูปาวจรกุศลเวทนาน้ัน  กามาวจรเวทนาเลา 
ที่เปนทานมัย  จัดเปนหยาบ  ที่เปนสีลมัยเปนละเอียด  ที่เปนภาวนามัย 
ละเอียดกวาที่เปนสีลมัยนั้น  ----  แมภาวนามัยเลา  ที่เปนทุเหตุกะ๓  เปน 
หยาบ  ที่เปนติเหตุกะก็เปนละเอียด  ติเหตุกะเลา  ที่เปนสสังขาริก  เปน 
หยาบ  ที่เปนอสังขาริก  กเ็ปนละเอียด  สวนรูปาวจรเวทนาท่ีเปนไป 
 
๑.-๒.  เปนนยิตะ  คือโทสะอยางดิ่ง  ยากท่ีจะถอน  ถึงกับทําอนันตริยกรรม  เรียกวา 
กัปปฏฐิติกะ  เพราะใหผลอยูตลอดกัป  เชนโทสะ  ของพระเทวทัต  
๓.  มหาฎีกาวา  ในกาลที่ภาวนาคลองแคลวมีกําลัง  ลางคราวมนสิการไปดวยจิตท่ีเปน 
ญาณวิปยุตก็มีได  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงวา  ภาวนามัยเปนทุเหตกุะก็มี  
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ในปฐมฌานเปนหยาบ  ที่เปนในทุติยฌานเปนละเอียด  ที่เปนไป  
ในตติยฌานละเอียดกวาที่เปนไปในทุติยฌาน  ที่เปนในจตุตถฌาน 
ละเอียดกวาที่เปนไปในตติยฌาน  ที่เปนไปในปญจมฌานละเอียดกวาท่ี 
เปนไปในจตุตถฌานแท  ขางอรูปาวจรเวทนา  ที่สัมปยุตดวยอากาสา- 
นัญจายตนะเปนหยาบ  ทีส่ัมปยุตดวยวิญญาณัญจายตนะเปนละเอียด 
ที่สัมปยุตดวยอากิญจัญญายตนะ  ละเอียดกวาท่ีสัมปยุตดวยวิญญาณัญจา- 
ยตนะ  ที่สัมปยุตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนะละเอียดกวาท่ีสัมปยุต 
ดวยอากิญจัญญายตนะแท  ฝายโลกุตรเวทนา  ที่สัมปยุตดวยโสตาปตติ- 
มรรค  เปนหยาบ  ที่สัมปยุตดวยสกทาคามิมรรคเปนละเอียด  ที่สัมปยุต 
ดวยอนาคามิมรรคละเอียดกวาท่ีสัมปยุตดวยสกทาคามิมรรค  ที่สัมปยุต 
ดวยอรหัตมรรคละเอียดกวาท่ีสัมปยุตดวยอนาคามิมรรคแท 
        นัยในเวทนาท่ีเปนวิบากและท่ีเปนกิริยาในภูมินั้น ๆ และใน 
เวทนาท่ีกลาวดวยอํานาจสภาวะมีทุกขเวทนาเปนตน  ดวยอํานาจบุคคล 
มีอสมาปนนเวทนา  (เวทนาของผูมิไดเขาสมาบัติ)  เปนตน  และดวย 
อํานาจโลกิยโลกุตระมีสาสวเวทนา  (เวทนาท่ีเปนไปกับอาสวะ)  เปนตน 
ก็นัย  (เดียวกนั)  นี้* 

        เมื่อวาโดยโอกาสเลา  ทุกขเวทนาในนรกเปนหยาบ  ทุกขเวทนา  
ในกําเนิดดิรัจฉานละเอียด  ทุกขเวทนาในกําเนิดมนุษยละเอียดกวา 
ทุกขเวทนาในกําเนิดดิรัจฉาน  ทุกขเวทนาในเทวดาเหลาจาตุมหาราชิด 
 
*  เชนวา   กามาวจรวิบากหยาบ  รูปาวจรวบิากละเอียด  ฯลฯ  กามาวจรกิริยาหยาบ 
รูปาวจรกิริยาละเอียด  ฯลฯ  
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ละเอียดกวาทุกขเวทนาในกําเนิดมนุษย  ทุกขเวทนาในเทวดาเหลาดาว-   
ดึงสละอียดกวาทุขเวทนาในเทวดาเหลาจาตุมหาราชิด  ทุกขเวทนาใน 
เทวดาเหลายามะละเอียดกวาทุกขเวทนาในเทวดาเหลาดาวดึงส  ทุกข- 
เวทนาในเทวดาเหลาดุสิต  ละเอียดกวาทุกขเวทนาในเทวดาเหลายามะ 
ทุกขเวทนาในเทวดาเหลานิมมานรดี  ละเอียดกวาทุกขเวทนาในเทวดา 
เหลาดุสิต  ทุกขเวทนาในเทวดาเหลาปรนิมมิตวสวัตดี  ละเอียดกวา 
ทุกขเวทนาในเทวดาเหลานิมมานรดีแท   ก็แลทุกขเวทนาประกอบ 
(ความ)   ฉันใด   แมสุขเวทนา  ก็พึงประกอบ  (ความ)  ตามควร 
ในภูมิทั้งปวง  ฉันนั้นเถิด 
        อน่ึง  วาโดยวัตถุ  เวทนาทุกอยางที่มีวัตถุเลวเปนเวทนาหยาบ 
ที่มีวัตถุประณีตเปนเวทนาละเอียด* 

        ในประเภทเลวประณีต  พึงเห็นเถิดวา  เวทนาใดหยาบ  เวทนา 
นั้นก็เลว  และเวทนาใดละเอียด  เวทนาน้ันก็ประณีต 
        สวนทูเรบท  (บทวาไกล)  ทานจําแนกไวในคัมภีรวิภังคโดย 
นัยวา  "เวทนาท่ีเปนอกุศลไกลแตเวทนาท่ีเปนกุศลและอัพยากฤต" 
ดังน้ีเปนตน  สันติเกบท  (บทวาใกล)  ทานก็จําแนกไวในคัมภีรวิภังค 
โดยนัยวา "เวทนาท่ีเปนอกุศลใกลกบัเวทนาที่เปนอกุศล  (ดวยกัน)" 
และอัพยากฤตเวทนา   เพราะเปนวิสภาคกัน   เพราะไมเกี่ยวกัน  และ 
เพราะไมสมกัน  กุศลเวทนาและอัพยากฤตเวทนาไกลแตอกุศลเวทนา 
 
*  มหาฎีกาวา  วัตถุ  คือ  ส่ิงท่ีเปนอารมณใหเกิดเวทนา  ทานชักตัวอยาง  เชนเวทนา 
ของคนท่ีกินขาวฟางกห็ยาบ  เพราะขาวฟางเปนวัตถุเลว  เวทนาของคนท่ีกินขาวสาลี 
กับเนื้อ  ก็ละเอียด  เพราะขาวสาลีกับเนื้อเปนวัตถุประณตี  
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ก็อยางนั้น  (คือเพราะเหตุอยางเดียวกัน)  ในวาระท้ังปวงก็นัยนี้  สวน   
อกุศลเวทนาใกลกับอกุศลเวทนา  (ดวยกัน)  ก็เพราะเปนสภาคกัน 
และเพราะสมกันดวย*แล 
        นี่เปนกถามุขอยางพิสดารในการจําแนกเวทนาขันธโดยสวนตางๆ  
มีเปนอดีตเปนตน 
        แมกถามุขอยางพิสดารในการจําแนกสัญญาเปนตน  ที่สัมปยุตกับ 
เวทนาน้ัน  ๆ  ก็พึงทราบโดยนัยดังน้ีนี่แล 
                        [นัยสําหรับวินิจฉัยขันธ  ๖  ประการ]  
        ก็แลครัน้ทราบอยางนั้นแลว 
        เพ่ือความแตกฉานแหงความรูในขันธทั้งหลาย  นั้น 
        แหละ  ผูมีปญญาพึงทราบนัยสําหรับวินิจฉัย  โดย 
        ชอบ  คือ  โดยลําดับ  โดยแปลกกนั  โดยไมหยอน 
        ไมยิ่ง  โดยอุปมา  โดยเปนสิ่งพึงเห็นโดยอาการ 
        ๒  และโดยความสําเร็จเปนประโยชนแกผูเห็น 
        อยางน้ัน  (ตอไป) 
                                      [นัยโดยลําดับ]  
        ในนัย  ๖  ประการนัน้  ในขอวา  'โดยลําดับ'   นี้มีวินิจฉัยวา 
ลําดับมีมกอยาง  คือ ลําดับแหงความเกิดข้ึน  ลําดับแหงการละ  ลําดับ 
 
*  ทานแกขอไกลใกลชอบกล  เราเขาใจกนัวาหมายเอา  "อยูในท่ีไกล  ในท่ีใกลไ 
เขาแถวกนักับอดีตอนาคตปจจุบัน  ภายในภายนอก  หยาบละเอียด  เลวประณีต  แลว 
ก็อยูในท่ีไกลหรือยูในท่ีใกลก็ตาม  ดังนี้  
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แหงการปฏิบัติ  ลําดับแหงภูมิ  ลําดับแหงการแสดง  ในลําดับ  ๕  อยางนั้น  
ลําดับเชนวา  "รูป  (เกิด)  เปนกลละกอน  ตอกลละไปเปนอัพพุทะ----"  
ดังน้ี  ชื่อวาลาํดับความเกิดข้ึน  ลําดับเชนวา  "ธรรมทั้งหลาย  ที่พึง 
ละดวยทัสสนะ  (คือโสดาปติมรรค)   ธรรมทั้งหลายท่ีพึงละดวย 
ภาวนา  (คือสกทาคามิมรรค  อนาคามิมรรค  อรหัตมรรค)----"   ดังนี้ 
ชื่อวาลําดับแหงการละ๑   ลําดับเชนวา  "สีลวิสุทธิ  จิตตวิสุทธิ----" 
ดังน้ีชื่อวาลําดับแหงการปฏิบัติ๒  ลําดับเชนวา  "ธรรมทั้งหลายเปน 
กามาวจร  ธรรมทั้งหลายเปนรูปาวจร"   ดังน้ีชื่อวาลําดับแหงภูมิ  ลําดับ 
เชนวา "สติปฏฐาน  ๔  สมัมัปปธาน  ๔----"   หรือวา  "(ทรงแสดง) 
ทานกถา  สลีกถา----"  ดงัน้ี  ชื่อวา  ลาํดับแหงการแสดง 
        ในลําดับเหลาน้ัน  กอนอ่ืน  ลําดับแหงความเกิดใชไมไดในท่ีนี้ 
เพราะขันธทั้งหลายมิไดเกิดข้ึนโดยกาํหนดกอนหลัง๓  ดังกลลรูปเปนตน 
ลําดับแหงการละก็ใชไมได  เพราะขันธที่เปนกุศลและอัพยากฤต  มิใช 
สิ่งท่ีจะพึงละ  ลําดับแหงการปฏิบัติกใ็ชไมได  เพราะขันธทั้งหลาย 
ที่เปนอกุศล  มิใชสิ่งท่ีพึงปฏิบัติ  ลําดับแหงภูมิก็ใชไมได  เพราะ 
ขันธ  (๔)  มเีวทนาเปนตน  เปนสิ่งท่ีเนื่องไปในภูมิทั้ง  ๔๔  แตลําดับ 
 
๑.  หมายความวา  ธรรมท่ีพึงละกอน  กก็ลาวไวกอน  ธรรมท่ีพึงละถัดไป  ก็กลาวเปน 
ขอรองลงไป 
๒.  หมายความวา  ปฏิบัติลีลวิสุทธิกอนแลวจึงปฏิบัติจติตวิสุทธิ. . . 
๓.  ปาฐะในคัมภีรของเราเปน  ปพฺพาจริยววฏาเนน  แตฉบับพมา  เปนปพฺพาปริย. . . 
เขาทีกวา  ในท่ีนี้แปลตามตนฉบับพมา  กไ็ดความด ี
๔.  คือเวทนาทิขันธนั้นมีติดไปทุกภูมิ  จะวาอยูในภูมิไหนก็วาไมได  จงึไมมีลําดับภมิู  
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แหงการแสดงใชได  ดวยพระผูมีพระภาคเจาทรงหวังประโยชน  ใคร   
จะโปรดเวไนยชนผูตกอยูในอัตตคาหะ  (ความยึดถือวาเปนตัวตน)  ใน 
ขันธทั้ง  ๕  โดยไมแยกกนั  ใหหลุดพนจากอัตตคาหะ  ดวย  (ให)  เห็น 
โดยกระจายกลุมกอนออกไป   จึงทรงแสดงรูปขันธอันเปนสวนหยาบ 
เปนวิสัยแมแหงจักขุทวารเปนตนกอน   เพ่ือ (ใหเวไนย)   ชนนั้น 
(กําหนด)   จับเอาไดงาย  ตอนั้นจึงทรงแสดงเวทนาอันเปนสวนความ 
รูสึกในรูปอันนาปรารถนาและไมนาปรารถนา  ทรงแสดงสัญญาอัน 
เปนสวนความยึด  (จํา)  อาการแหงอารมณของเวทนา  โดยนัยตามท่ี 
กลาววา  'รูสึกสิ่งใด  ก็จําสิ่งน้ัน'  ดังน้ี   ทรงแสดงสังขารอันเปน 
สวนความปรุงแตง  (นึกคิด)  ไปตามอํานาจแหงสัญญา๑  ทรงแสดง 
วิญญาณอันเปนที่อาศัยแหงขันธ  ๔  มีเวทนาเปนตนนั้น  และเปน 
อธิบดีแหงขันธ  ๔  นั้นดวย๒ 

        นัยสําหรับวินิจฉัยโดยลําดับ  พึงทราบโดยนัยดังกลาวมาฉะน้ี 
เปนประการแรก 
                                    [นัยโดยแปลกกัน]  
        ขอวา  'โดยแปลกกัน'  คือโดยแปลกกันแหงขันธทั้งหลาย  และ 
แหงอุปาทานขันธทั้งหลาย  ก็ความแปลกกันแหงขันธและอุปาทาน- 
 
๑.  หมายความวา  สังขารนั้นก็นึกคิดไปในอารมณท่ีสัญญาจําเอาไวแลวนั่นเอง  หาใชไป 
ควาเอาท่ีไหนมาคิดปรุงแตงเอาเองไมมีไม 
๒.  มหาฎีกาวา  ขอท่ีวาวิญญาณเปนอธิบดีนั้นมีบาลีสาธก  เชน  มโนปุพฺพงฺคม  ธมฺมา- 
ธรรมท้ังหลาย  (คือขันธ ๔)  มีมโนเปนหวัหนา  จิตฺตานุปริวตฺติโจ-ธรรมท้ังหลาย 
ปริวัตไปตามจิต  ฉทฺวารราธิปติ  ราชา-ราชา  (คือจิต)  เปนอธิบดีในทวารหก  
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ขันธทั้งหลายนั้นคืออะไร  ?   (คือ)  ในขันธและอุปาทาขันธทั้งสอง  
นั้น  กอนอ่ืน  ขันธทั้งหลาย  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยไมมีอะไร  
แปลก  (สวน)  อุปาทานขันธตรัสไวแปลก  โดยความเปนขันธที่ 
เปนไปกับอาสวะและเปนท่ีต้ังแหงอุปาทาน   ดังตรัสไววา  "ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงขันธ  ๕  แท  (และ)  อุปาทานขันธ  ๕  แก 
ทานท้ังหลาย  ทานท้ังหลายจงฟงเรื่องขันธนั้น    ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ก็ขันธ  ๕  เปนอยางไร  ?  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  รูปทุกอยาง  ทั้งที่เปน 
อดีตอนาคตและปจจุบัน  ฯลฯ  อยูในท่ีไกลหรืออยูในที่ใกลกต็าม  กลุม 
รูปนี้เรียกวารูปขันธ  เวทนาทุกอยาง  ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและ 
ปจจุบัน  ฯลฯ  กลุมเวทนาน้ีเรียกวา  เวทนาขันธ  สัญญาทุกอยาง 
ทั้งท่ีเปนอดีตอนาคตและปจจุบัน  ฯลฯ  กลุมสญัญานี้เรียกวา  สัญญา 
ขันธ  สังขารทุกอยาง  ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน  ฯลฯ  กลุม 
สังขารนี้เรียกวา  สังขารขันธ  วิญญาณทุกอยางทั้งท่ีเปนอดีตอนาคต 
และปจจุบัน  ฯลฯ  กลุมวิญญาณนี้เรียกวา  วิญญาณขันธ  ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย  กลุมเหลาน้ี   เรยีกวาขันธ  ๕ 
        ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อุปาทานขันธ  ๕  เปนอยางไร  ?   ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย  รูปทุกอยางทั้งท่ีเปนอดีตอนาคตและปจจุบัน  ฯลฯ  อยูในที่ 
ไกลหรืออยูในท่ีใกลก็ตาม  เปนไปกบัอาสวะ  เปนที่ต้ังแหงอุปาทาน 
นี่เรียกวา  รปูอุปาทานขันธ  เวทนาทุกอยาง  ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและ 
ปจจุบัน  ฯลฯ  เปนไปกบัอาสวะเปนท่ีต้ังแหงอุปาทาน  นี้เรียกวา เวทนา- 
อุปาทานขันธ   สัญญาทุกอยาง  ฯลฯ  เปนไปกับอาสวะ  เปนท่ีต้ัง  
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แหงอุปาทาน  นี้เรียกวา  สัญญาอุปาทานขันธ  สังขารทุกอยาง  ฯลฯ   
เปนไปกับอาสวะ  เปนที่ต้ังแหงอุปาทาน  นี่เรียกวา  สังขารอุปาทานขันธ 
วิญญาณทุกอยาง  ฯลฯ  เปนไปกับอาสวะ  เปนที่ต้ังแหงอุปาทาน  นี ่
เรียกวา  วิญญาณอุปาทานขันธ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เหลาน้ีเรียกวา 
อุปาทานขันธ  ๕"  ดังน้ี 
        ก็แลในขันธทั้งหลายนี้ ขันธ  ๔  มีเวทนาเปนตน  เปนอนาสวะ 
บางก็มี  เปนสาสวะบางก็มีฉันใด  รูปหาเปนฉันนั้นไม  แตเพราะเหตุที่ 
รูปนั้น  เปนขันธก็ถูก  ดวยอรรถวาเปนกอง  เหตุนั้นจึงตรัสไวในพวก 
ขันธ  (แท)  (และ)  เพราะรูปนั้น  เปนอุปาทานขันธก็ถูก  ดวยอรรถ 
วาเปนกองดวย  ดวยอรรถวาเปนสาสวะดวย  เหตุนั้น  จึงตรัสไวใน 
พวกอุปาทานขันธ  สวนขันธ  ๔  มีเวทนาเปนตน  ที่เปนอนาสวะ 
ตรัสไวในพวกขันธ  (แท)  เทาน้ัน    ที่เปนสาสวะตรัสไวในพวก 
อุปาทานขันธ 
        ก็แลเนื้อความในคําวา   'อุปาทานขันธ'   นี้  บัณฑิตพึงเห็นวา 
"ขันธทั้งหลายเปนที่โคจรแหงอุปาทาน  ชื่ออุปาทานขันธ"   ดงัน้ีเถิด 
        แตในปกรณวิสุทธิมรรคนี้  หมายเอาทั้งขันธ  (แท)  ทั้งอุปาทาน 
ขันธ  หมดนัน่รวมกันเขาวา  'ขันธ' 
                                 [นัยโดยไมหยอมไมยิ่ง]  
        ขอวา  "โดยไมหยอนไมยิ่ง"  มีวินิจฉัยวา  ถามวา  เพราะเหตุ 
อะไร     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสขันธแต  ๕  เทาน้ันไมหยอนไมยิ่ง  ? 
แกวา  เพราะทรงสงเคราะห  (รวบรวม)   สังขตธรรมท้ังปวงเขาดวย  
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กันตามท่ีเปนสภาคกัน  ๑  เพราะวัตถุแหงความยึดถือวาเปนตนเปนของ   
ตนมีเพียงนั้น  ๑  เพราะรวบเอาธรรมที่จัดเปนขันธอ่ืน ๆ  ไวในน้ันได  ๑ 
        ดวยวา  ในบรรดาสังขตธรรมท้ังหลาย  อันมปีระเภทเปนอเนก 
เมื่อสงเคราะหเขาตามท่ีเปนสภาคกัน  รูปจัดเปนขันธอันหน่ึง  โดยที ่
สงเคราะหเอาธรรมท่ีเปนสภาคกับรูปเขาดวยกัน   เวทนาก็จัดเปนขันธ 
อันหนึ่ง  โดยท่ีสงเคราะหเอาธรรมท่ีเปนสภาคกับเวทนาเขาดวยกัน 
ในขันธที่เหลือมีสัญญาเปนตนก็นัยนี้   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาค 
เจาจึงตรัสขันธแต  ๕  เทาน้ัน  เพราะทรงสงเคราะหสังขตธรรมทั้งปวง 
เขาดวยกันตามท่ีเปนสภาคกัน 
        อน่ึง  วัตถุแหงความยึดถือวาเปนตนเปนของตนน่ัน   มีเพียงนั้น 
คือมี  ๕  มีรปูเปนตน  สมพระบาลีวา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อรูป 
แหละมีอยู  ความเห็น  (ผิด)   อาศัยรปู  ยึดรูป  จึงเกิดข้ึน  อยางนี้วา 
นั่นของเรา  เราเปนนั่น  นั่นเปนตัวของเรา  เมื่อเวทนา ----เมื่อ 
สัญญา----   เมื่อสังขาร----  เมื่อวิญญาณมีอยู  ความเห็น  (ผิด)  อาศัย 
เวทนา----   สัญญา----  สังขาร----   วิญญาณ  ยึดเวทนา----   สัญญา---- 
สังขาร----  วิญญาณ  จึงเกิดข้ึนอยางนี้วา  นั่นของเรา  เราเปนนั่น 
นั่นเปนตัวของเรา"  ดังน้ี  เพราะเหตุนั้น  พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัส 
ขันธแต  ๕  เทาน้ัน  เพราะวัตถุแหงความยึดถือวาเปนตน  เปนของตน 
มีเพียงนั้น  ประการ  ๑ 
        อน่ึงเลา  ธรรมขันธ  ๕  อ่ืนมีสีลเปนตนอันใด  พระผูมีพระภาค 
เจาตรัสไว  แมธรรมขันธทั้งหลายน้ัน  ก็ถึงซึ่งความรวบรวมเขาใน  
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ขันธ  ๕  นี้แหละได  เพราะธรรมขันธทั้งหลายน้ัน  นับเขาในสังขาร-   
ขันธ  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสขันธแต  ๕  เทาน้ัน 
เพราะรวบเอาธรรมท่ีจัดเปนขันธอ่ืน ๆ ไวในน้ันได  ประการ ๑ 
        นัยสําหรับวินิจฉัยโดยไมหยอนไมยิ่ง  พึงทราบดังกลาวมาฉะน้ี 
                                       [นัยโดยอุปมา]  
        ก็แลวินิจฉัยในขอวา  'โดยอุปมา'   นี้  บัณฑิตพึงทราบ  (ดังน้ี) 
วา  รูปอุปาทานขันธเปรียบเหมือนโรงพยาบาล  เพราะเปนที่อาศัยอยู 
แหงวิญญาณอุปาทานขันธอันเปรียบเหมือนคนไข  โดยเปนวัตถุ  (พ้ืน 
ฐาน)  เปนทวารและเปนอารมณ  (แหงวิญญาณนั้น)   เวทนาอุปา- 
ทานขันธเปรียบเหมือนความไข  เพราะเปนธรรมชาติอาพาธ๑  สัญญา 
อุปาทานขันธเปรียบเหมือนสมุฏฐานแหงความไข   เพราะเปนแดน 
เกิดแหงเวทนาท่ีประกอบดวยกิเลสมีราคาเปนตน   โดยเปนสญัญา 
(อกุศล)  มีกามสัญญาเปนอาทิ  สังขารอุปาทานขันธ  เปรียบเหมือน 
การเสพของแสลง  เพราะเปนเหตุแหงความไขคือเวทนา  สมบาลี 
วา  "สังขารทั้งหลายยอมปรุงแตงเวทนา  เพ่ือ (ใหคง)  เปนเวทนา 
(ตามสภาพ)"๒  นัยเดียวกนันั้น  วิญญาณอุปาทานขันธเปรียบเหมือน 
คนไข  เพราะไมพนจากความไขคือเวทนา โดยบาลีวา  "เพราะอกุศล- 
 
๑.  มหาฎีกาวา  ความท่ีเวทนาเปนธรรมชาติอาพาธ  พึงเห็นโดยความเปนทุกข  ๓  สถาน 
คือทุกขทุกข - เปนทุกขเพราะความยากลําบาก  วิปริณามทุกข - เปนทุกขเพราะความ 
แปรปรวน  สังขารทุกข - เปนทุกขเพราะปรุงแตง. 
๒.  ส.  ขนฺธวาร.  ๑๗/๑๐๖.  
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กรรมอันบุคคลทําไวสั่งสมไว  กายวิญญาณที่เปนวิบาก  จึงเกิดข้ึนเปน 
วิญญาณที่รวมไป  (คลุกเคลาไป)  กับทุกข"๑  ดังนี้  
        อีกนัยหนึ่ง  อุปาทานขันธทั้งหลายน่ัน  เปรียบเหมือนคุก  และ 
การลงโทษ  โทษ  เจาหนาท่ีผูลงโทษ  นักโทษ  และเหมือนภาชนะ 
โภชนะ (ขาว)  กับขาว  ผูเลี้ยง  (คือพอครัว)  และผูกิน  (ก็ได) 
        นัยสําหรับวินิจฉัยโดยอุปมา  บัณฑิตพึงทราบดังกลาวมาฉะน้ี 
                   [นัยโดยความเปนสิ่งพึงเห็นโดยอาการ  ๒]  
        ขอวา  "โดยเปนสิ่งพึงเห็นโดยอาการ  ๒"  ความวา  ก็นัย 
สําหรับวินิจฉัยในขอน้ี  บัณฑิตพึงทราบ  โดยเปนสิ่งพึงเห็นโดยอาการ 
๒  อยางนี้  คือโดยสังเขป ๑  โดยพิสดาร ๑   จริงอยู  โดยสังเขป 
อุปาทานขันธ  ๕  พึงเห็นโดยเปนขาศึกผูเง้ือดาบ  (จองจะฆา)  ตาม 
นัยที่ตรัสไวในอาสีวิสูปมสูตร๒  โดยเปนของหนัก  ตาม  (ที่ตรสัใน) 
ภารสูตร  โดยเปนผูกัด  ตาม  (ที่ตรัสใน)  ขัชชนียปริยาย  โดย 
เปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  เปนสังขตะ  และเปนผูฆา 
ตาม  (ที่ตรัสใน)  ยมกสูตร  สวนวาโดยพิสดารในท่ีนี้  รูปพึงเห็น 
เหมือนกอนฟองน้ํา  เพราะไมทนตอการบีบค้ัน  เวทนาพึงเห็นเหมือน 
ตอมนํ้า  เพราะเปนสิ่งนายินดี  (คือดูงาม)  อยูครูเดียว  สัญญาพึงเห็น 
เหมือนพยับแดด  เพราะลอใจ  สังขารพึงเห็นเหมือนตนกลวย  เพราะ 
 
๑.  อภิ.  ส.  ๓๔/๑๗๓. 
๒.  ส.  สฬายตน.  ๑๘/๒๑๘.  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาท่ี 121 

ไมมีแกน   วิญญาณพึงเห็นเหมือนกล  เพราะเปนสิ่งลวง๑  
        วาโดยพิเศษอีกนัยหน่ึง  อัชฌัตติกรูป  (รูปภายใน  คือรูปของ 
ตน  ?)  แมโออา  ก็พึงเห็นวาเปนของไมงาม  เวทนาพึงเห็นวาเปน 
ทุกข  เพราะไมพนจากความเปนทุกข  ๓๒  สัญญาสังขารพึงเห็นวาเปน 
อนัตตา  เพราะไมเชื่อฟง  วิญญาณพึงเห็นวาเปนอนิจจัง  เพราะมีสภาวะ 
เกิดข้ึนเสื่อมไป 
                 [นัยโดยความสําเร็จประโยชนแกผูเห็นอยางนั้น]  
        ขอวา  "โดยความสําเร็จประโยชนแกผูเห็นอยางนั้น"  มีความวา 
ก็แลความสําเร็จประโยชนอันใด  ยอมมีแกผูเห็นโดยอาการ ๒  โดย 
เปนอยางสังเขปและอยางพิสดาร  ดังกลาวมานั้น  บัณฑิตพึงทราบนัย 
สําหรับวินิจฉัย  โดยความสําเร็จประโยชนนั้นอีกบาง   ขอนี้คืออยางไร 
คือ  ขอแรก  โดยสังเขป  พระโยคาวจรผูเห็นอุปาทานขันธ  ๕  โดย 
ความเปนขาศึกผูเง้ือดาบ  (จองจะฆาตน)   เปนตนอยู  ยอมไมเดือด 
รอนเพราะขันธทั้งหลาย  สวนโดยพิสดาร  ผูเห็นขันธทั้งหลายมีรูป 
เปนตน  โดยความเปนเชนกอนฟองน้ําเปนอาทิอยู  ก็ชื่อวาไมเปนผู 
เห็นสาระในส่ิงท่ีไมเปนสาระทั้งหลาย 
        วาโดยพิเศษอีกนัยหน่ึงเลา  ผูเห็นอัชฌัตติกรูปโดยความเปนของ 
 
๑.  ตามอธิบายน้ี  โดยสังเขป  คือวินิจฉัยโดยรวบวาขันธ  ๕  โดยพิสดารก็คือวินจิฉัย 
โดยแยกขันธ  ๕  ออกไปเปนอยาง  ๆ  เทานั้นเอง 
๒.  ดูเชิงอรรถ  ๑  หนา  ๑๑๙.  ๑๙.  
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ไมงามอยู  ชื่อวากําหนดรูกวฬิงการาหาร*  ยอมละความวิปลาสวางาม 
ในสิ่งท่ีไมงามเสียได  ยอมขามกามโอฆะได  ยอมแยกตัวออกจากกาม-  
โยคะได  ยอมเปนผูหาอาสวะมิได  ทางกามาสวะ  ยอมทําลายกายคันถะ 
(เครื่องรอยรัดนามกาย)  คืออภิชฌาเสียได  ยอมไมถือม่ันอยางกามุ- 
ปาทาน  ผูเห็นเวทนาโดยความเปนทุกขอยู  ชื่อวากําหนดรูผัสสหาร* 

ยอมละความวิปลาสวาเปนสุขในส่ิงที่เปนทุกขเสียได  ยอมขามภวโอฆะ 
ยอมแยกตัวออกจากภวโยคะได  ยอมเปนผูหาอาสวะมิไดทางภวาสวะ 
ยอมทําลายกายคันถะคือพยาบาทได  ยอมไมถือม่ันอยางสีลัพพตุปาทาน 
ผูเห็นสัญญาและสังขารทั้งหลายโดยความเปนอนัตตาอยู  ชื่อวากําหนดรู 
มโนสัญเจตนาหาร*   ยอมละความวิปลาสวาเปนตนในสิ่งท่ีไมใชตน 
เสียได  ยอมขามทิฏฐิโอฆะได  ยอมแยกตนออกจากทิฏฐิโยคะได  ยอม 
เปนผูหาอาสวะมิไดทางทิฏฐาสวะ   ยอมทําลายกายคันกะ  คือ  อิทัง- 
สัจจาภินิเวส  (ความปกใจวา  นี่เทาน้ันจริง)  เสียได  ยอมไมถอืม่ัน 
อยางอัตตวาทุปาทาน  ผูเห็นวิญญาณโดยความเปนอนิจจัง  ชือ่วา 
กําหนดรูวิญญาณาหาร*  ยอมละความวิปลาสวาเท่ียงในส่ิงที่ไมเที่ยงเสียได 
ยอมขามอวิชชาโอฆะได  ยอมแยกตนออกจากอวิชชาโยคะได  ยอม 
เปนผูหาอาสวะมิไดทางอวิชชาสวะ  ยอมทําลายกายคันถะคือสีลัพพต-  
ปรามาสได  ยอมไมถือม่ันอยางทิฏ ุปาทาน 
 
*  มหาฎีกาชวยอธิบายวา  กวฬิงการาหารเปนปจจยัของรูป  ผัสสาหารเปนปจจยัของ 
เวทนา  มโนสัญเจตนาก็คือตวัสังขาร  สวนสัญญาก็สัมปยุตกับสังขารนั้น  วิญญาณก ็
วิญญาณตรงตัว  เพราะฉะน้ัน  พิจารณาเปนขันธ  ๕  จนละฉันทราคะในขันธได  ก็เปน 
อันกําหนดรู คือละฉันทราคะในปจจยัของขันธนั้น  ๆ  ไดดวย  
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        เพราะเหตุที่การเห็น (ขันธ)  โดยความเปน 
        เพชฌฆาตเปนตน  มีอานิสงสมาก  ดังน้ี  
        เพราะเหตุนั้น   ผูมปีญญาพึงเห็นขันธ 
        ทั้งหลาย  โดยความเปนเพชฌฆาตเปนตน 
        เทอญ 
                 บริเฉทท่ี  ๑๔  ชื่อ   ขันธนิเทศ 
                   ในอธิการแหงปญญาภาวนา 
                        ในปกรณวิสุทธิมรรค 
        อันขาพเจาทําเพ่ือประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน 
                                     ดงัน้ี  
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                                    อายตน  ธาตุนิเทศ   
                                        อายตนนิเทศ  
        อายตนะ  ๑๒  คือ  จักขวายตนะ  รูปายตนะ  โสตายตนะ   สัท- 
ทายตนะ  ฆานายตนะ  คันธายตนะ  ชิวหายตนะ  รสายตนะ  กายายตนะ 
โผฏฐัพพายตนะ  มนายตนะ  ธัมมายตนะ  ชื่อวา  อายตนะทั้งหลาย 
        วินิจฉันในอายตนะเหลาน้ัน  บัณฑิตพึงทราบ 
        โดยอรรถ  และ  โดยลักษณะ  โดยความมี 
        เพียงน้ัน  โดยลําดับ โดยสังเขป  โดยพิสดาร 
        อนึ่ง  โดยเปนสิ่งพึงเห็นดวยแล 
                                      [โดยอรรถ]  
                                 [แกจักษุศัพทเปนตน]  
        ในบทเหลาน้ัน  วาโดยอรรถ  (แหงศัพท)  ที่แปลกกันกอน 
        ธรรมชาตใดยอมเห็น  เหตุนี้  ธรรมชาตนั้นจึงชื่อ  จักขุ  ความ 
(แหงศัพทจกฺขติ-เห็น)  วา  ยอมยินดี  (ลิ้มรส)  รปู  และยอมบอก  (ใหรู) 
รูป  สิ่งใดยอมแสดงสี  เหตุนี้  สิ่งนั้นจึงชื่อวารูป  ความ  (แหงศัพท 
รูปยติ - แสดงสี)   วา  รูปเมื่อถึงความเปลี่ยนสียอมประกาศความในใจ๑ 

        ธรรมชาตใดยอมไดยิน  เหตุนี้  ธรรมชาตนั้นจึงชื่อ  โสตะ  สิ่งใด 
ถูก (ปจจัยของตน)  เสือก  (สง)  ออกไป  เหตุนี้สิ่งนั้นจึงชื่อ  สัททะ 
 
๑.  เชนในเวลาเกิดกําหนดัหรือขัดเคือง  รูปยอมเปล่ียนสีได  มหาฎีกาใหอุปมาวา 
ดังรูปกิ้งกา  รูปศัพทในอรรถนี้  (คือท่ีหมายความวาแสดงสี)  ทานทําวิเคราะหวา  รูปยติ 
สวนในอรรถท่ีหมายถึงรูปขันธ  ธ  ทานทําวิเคราะหวา  รุปฺปติ  ดังกลาวมาแลว  
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ความ  (แหงศัพท  สปฺปติ - ถูกสงออกไป)  วาถูกเปลาข้ึน  (ใหเปน 
สิ่งพึงรูไดทางโสต)  
        ธรรมชาตใดยอมสูด  (เอากลิ่น)  ได  เหตุนี้  ธรรมชาตนั้นจึง 
ชื่อ  ฆานะ สิง่ใดยอมฟุงไปได  เหตุนี้  สิ่งน้ันจึงชื่อ  คันธะ  (กลิน่) 
ความ  (แหงศัพท  คนฺธยติ - ฟุงไป)  วา  สอที่อยูของตน 
        ธรรมชาติใดยอมเรียกชีวิต  เหตุนี้  ธรรมชาตินัน้จึงชื่อ  ชิวหา 
สัตวทั้งหลายยอมชอบใจซึ่งวิสัยนั้น  เหตุนั้น  วิสัยนั้นจึงชื่อ  รส  (วิสัยเปน 
ที่ชอบใจแหงสัตวทั้งหลาย)  ความ  (แหงศัพท  รสนฺติ- ชอบใจ)  วา 
ยินดี (รูสึกอรอย) 
        ธรรมอันชื่อวากาย  เพราะเปนอายะ  (ที่มา)  แหงกุจฉิตธรรม 
(ธรรมเลว)  คือสาสวธรรม  (ธรรมท่ีเปนไปกับอาสวะ)  ทั้งหลาย 
คําวา  อายะ  (ที่มา)  ไดแกที่เกิด* 

        สิ่งใดถกูตองได (ดวยกาย)  เหตุนี้ สิ่งน้ัน  จึงชื่อ โผฏฐัพพะ 
        สภาพใดยอมรู  เหตุนี้  สภาพนั้นจึงชื่อ  มนะ  สภาพทั้งหลายใด 
ยอมทรงไวซึ่งลักษณะของตน  เหตุนี้  สภาพทั้งหลายน้ันจึงชื่อ  ธรรม 
                          [แกอายตนศัพทโดยแยกอวยวะ]  
        แต  (เมื่อวา)  โดยวาแปลกกัน  พึงทราบวาทวารและอารมณ 
มีจักขุและรูปเปนตนนั้น  ไดชื่อวา  อายตน  เพราะเปนที่สืบตอ  ๑ 
เพราะแผอายะทั้งหลาย  ๑  เพราะนําอายตะไป  ๑ 
 
*  ตามนัยมหาฎีกา  สาสวธรรมในทนี้ดูเหมือนหมายเอากามระคะเทานั้น  ทานวา 
บรรดาฆานะชิวหาและกาย  ซ่ึงเปนปจจัยวเิศษของกามราคะน้ัน  กายเปนปจจยัวิเศษกวา 
เพื่อน  เพราะฉะน้ันสัตวท้ังหลายเมื่อยนิดคีวามสุขในโผฏฐัพพะ  จึงถึงกับเสพเมถุน 
อันนับเปนกุจฉิตธรรมได  
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        (อรรถนัยที่  ๑  คืออายตนโต - เพราะเปนที่สืบตอ)  มีอธิบายวา   
ก็จิตและเจตสิกธรรมท้ังหลาย  ยอมสืบตอ  คือ  หม่ันเพียรพยายามไปตาม 
กิจ  (คือหนาท่ี)  ของตน  ๆ  มีการเสวย  (รสอารมณ)   เปนอาทิ  ใน 
ทวารและอารมณนั้น  ๆ*  มีจักขุและรูปเปนตน  (เพราะเหตุนั้น  ทวาร 
และอารมณนั้น ๆ จึงชื่ออายตนะ)  แปลวา  เปนที่สืบตอแหงจิตเจตสิก 
ธรรมทั้งหลาย) 
        (อรรถนัยที่  ๒  คือ  อายาน  ตนนโต - เพราะแผอายะทั้งหลาย) 
มีอธิบายวา  ก็แลทวารและอารมณทั้งหลายนั้น  ยอมแผ  คือขยาย  (จิต 
เจตสิก)  ธรรมเหลาน้ันอันเปนอายะ  (ผูมา)  (เพราะเหตุนั้น  ทวาร 
และอารมณเหลาน้ันจึงชื่อ  อายตนะ  (แปลวา  แผขยายอายะ  คือ  จิต- 
เจตสิกธรรม) 
        (อรรถนัยที่  ๓  คือ  อายตสฺส  นยนโต - เพราะนําอายตะไป)  ม ี
อธิบายวา  ก็ทวารและอารมณทั้งหลายน้ันยังไมกลับ  (คือยังไมดับ) 
เพียงใด  ก็ยอมนําไปคือยังสงสารทุกขอันเปนไปในสงสาร  ซึง่มีเบื้องตน 
เบื้องปลายท่ีรูไมได  เปนอายตะ  (คือยืดเยื้อ)  ยิ่งนักอยูแลว   ใหเปนไป 
 
*  ปาฐะในฉบับพิมพคร้ังท่ี  ๓  (๒๕๐๓)  เปน  ตตทฺวารารมฺมณา  เขาใจวาคลาด 
เคล่ือน  เพราะไมเขาลักษณะอะไรในไวยากรณ   ท่ีจะแปลใหเปนภาษาได  วาโดยรูปทวัน- 
ทวสมาสก็ตองเปนนปุ.  คือเปน  ทฺวารารมมฺณานิ  เห็นไดในประโยคหลัง  (บรรทัดที่  ๓) 
ทานใชสัพพนามวา  เอตานิ  จะจับใหเปนวเิสสนะของธมฺมา  รวมกับจิตตฺเจตสิกา  เลา 
ก็ไมเขาเร่ืองอะไรท้ังส้ิน 
        อายตนศัพทในอรรถนี้เปนอธิกรณสาธนะ  ก็แลวศัพทไหนเลาเปนตัวอธิกรณะ 
ความบงอยูวา  ทฺวารารมฺมณ  นั่นเองเปนตัวอธิกรณะ  จึงตกลงแกเปน  ทฺวารารมฺมเณสุ 
เปนอธิกรณะในอายตนุติ  ไดท้ังไวยากรณและอรรถพยัญชนะทุกอยาง  ดังแปลไวนั้น  
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อยูนั่นเพียงนั้น  (เพราะเหตุนั้น  ทวารและอารมณทั้งหลายน้ัน  จึงชื่อ  
อายตนะ  (แปลวานําอายตนะ  คือสงสารทุกขอันยืดเยื้ออยูแลวไป) 
        ธรรมท้ังปวงน้ี  ไดชื่อวาอายตนะ  ๆ  เพราะเปนที่สืบตอ  (แหง 
จิตเจตสิก)  ๑  เพราะแผอายะ  (คือจิตและเจตสิกท่ีมาในทวารและ 
อารมณนั้น  ๆ )  ๑  เพราะนําอายตะ  (คือสารทุกขอันยืดเยื้ออยูแลว) 
ไป ๑  โดยนยัดังกลาวมาฉะน้ี 
                     [แกอายตนศัพทโดยปรยิาย]  
        อีกนัยหนึ่ง  อายตน  (ศัพท)  พึงทราบโดยอรรถวาเปนสถานที่ 
อยู  ๑  โดยอรรถวาเปนบอเกิด  ๑  โดยอรรถวาเปนที่ชุมนุม ๑  โดย 
อรรถวาเปนถิ่น  (หรือแหลง)  กําเนิด  ๑  โดยอรรถวาเปนเหตุ  ๑ 
        จริงอยางนั้น  สถานท่ีอยู   เรียกวา   อายตนะ  (ได)   ในคําวา 
"อิสฺสรายตน - ศาลพระอิศวร  วาสุเทวายตน - ศาลพระวาสุเทพ" 
เปนตน  บอเกิด  ก็เรียกอายตนะ  (ได)  ในคําวา  "สุวณฺณายตน- 
บอทอง  รตนายตน - บอแกว  (เพชรพลอย) "  เปนตน  สวนในพระ 
ศาสนา๑  (นี้)  สถานเปนที่ชุมนุม  ก็เรียกอายตนะ  (ได)  ในคําวา 
"มโนรเม  อายตเน  เสวนฺติ  น  วิหงฺคมา๒  - ฝูงวิหคในอรัญอันเปน 
ที่ชุมนุมที่นารื่นรมยในยอมเสพตนไมใหญนั้น"  เปนตน  ถ่ิน  (หรือ 
แหลง)  กําเนิด  ก็เรียกอายตนะ (ได)  ในคําวา  "ทกฺขิณาปโถ  คุนฺน 
 
๑.  สาสเน  ศัพทนี้เรียงไวเพื่อประโยชนอะไร  ? 
๒.  องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๔๖  
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อายตน - ประเทศทักขิณาบถ  (แถบใต)  เปนถิ่นกาํเหนิดแหงโคทั้งหลาย"   
เปนตน  เหตุ  ก็เรียกอายตนะ  (ได)  ในคําวา  "ตตฺร  ตเตฺรว  สกฺข-ิ 
ภพฺพต  ปาปุณาติ  สติ  สติ  อายตเน๑ - เมื่อเหตุมีอยู  เปนอยู   ภิกษุ 
นั้นยอมถึงความเปนผูอาจทําใหประจักษในธรรมนั้น  ๆ ทีเดียว"  เปนตน 
        อีกปรยิายหน่ึง  จิตและเจตสิกธรรมน้ัน ๆ ก ็ (เปนเหมือน) 
อาศัยอยูในทวารและอารมณทั้งหลายมีจักขุเปนตน  เพราะมีความเปนไป 
เนื่องกับจักขุเปนตนนั้น  เหตุนั้นทวารและอารมณมีจักขุเปนตน  จึงได 
ชื่อวาเปนที่อยูแหงจิตเจตสิกเหลาน้ัน  ประการ  ๑ 
        อน่ึง  จิตเจตสิกเหลานั้น  (เปนเหมือน)  เกลอืนกลนอยูในจักขุ 
เปนตน  เพราะอาศัยจักขุเปนตนนั้น  (เปนทวาร)  และเพราะมีรูป 
เปนตนนั้นเปนอารมณ  เหตุนั้นทวารและอารมณมีจักขุเปนตน  จึงได 
ชื่อวาเปนบอเกิด๒แหงจิตเจตสิกเหลาน้ัน  ประการ  ๑ 
        ทวารและอารมณมีจักขุเปนตน  ไดชื่อวาเปนที่ชุมนุมแหงจิตเจต- 
สิกเหลาน้ัน  เพราะ  (จิตเจตสิกเหลาน้ันเปนเหมือน)  ประชุมกนัอยู 
ในทวารและอารมณนั้น  ๆ โดย  (มีจักขุเปนตนนั้น)  เปนวัตถุ  (ที่ต้ัง 
ที่อยู)  เปนทวารและเปนอารมณ  ประการ ๑  
        ทวารและอารมณมีจักขุเปนตน  ไดชื่อวา  เปนแหลงกําเนิดแหง 
จิตเจตสิกเหลาน้ัน  เพราะ  (จิตเจตสิกเหลาน้ัน)  เกิดข้ึนแตในจักขุ 
เปนตนนั้นเทาน้ัน  โดยมีจักขุเปนตนนั้นเปนที่อาศัย  และ  มรีูปเปนตน 
เปนอารมณ  ประการ  ๑ 
 
        ๑.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๓๓๑ 
        ๒.  ปาฐะเปน  อากโรติ  ผิด  ท่ีถูกเปน  อากโร  [ไมมีติ]  
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        ทวารและอารมณมีจักขุเปนตน  ไดชื่อวาเปนเหตุแหงจิตเจตสิก  
ทั้งหลายน้ัน  เพราะเม่ือทวารและอารมณเหลาน้ันไมมี  (จิตเจตสิก)  
ก็ไมมี  ประการ ๑ 
        ธรรมท้ังหลาย  (มีจักขุและรูปเปนตน)  นั่นไดชื่อวา  อายตนะ ๆ 
แมโดยเหตุเหลาน้ีคือ  โดยอรรถวาเปนสถานที่อยู  ๑  โดยอรรถวาเปน 
บอเกิด  ๑  โดยอรรถวาเปนที่ชุมนุม  ๑  โดยอรรถวาเปนถิ่น  (หรือ 
แหลง)  กําเนิด  ๑  โดยอรรถวาเปนเหตุ  ๑  โดยนัยดังกลาวมาฉะน้ีแล 
        เพราะเหตุนั้น  วินิจฉัยในอายตนะเหลาน้ีพึงทราบโดยอรรถอยางนี้ 
กอนวา  จักขุดวย  จักขุนั้นเปนอายตนะโดยอรรถตามท่ีกลาวแลวดวย๑ 

เหตุนั้นจึงชื่อจักขายตนะ๒  ฯลฯ  ธรรมท้ังหลายดวย  ธรรมเหลาน้ันเปน 
อายตนะ  โดยอรรถตามท่ีกลาวแลวดวย  เหตุนั้นจึงชื่อธรรมายตนะ 
                                      [โดยลักษณะ]  
        คําวาลักษณะ  คือวินิจฉัยในอายตนะเหลาน้ี  พึงทราบโดยลักษณะ 
แหงจักขุเปนตนดวย  ก็แลลักษณะท้ังหลายแหงจักขุเปนตนเหลาน้ัน  ๆ 
บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในขันธนิเทศเถิด 
                                   [โดยมีเพียงนั้น]  
        คําวา  ตาวตฺวโต  คือ  ตาวภาวโต - โดยความมีเพียงนั้น  พระ 
พุทธาธิบายน้ีมีอยูวา  "หากมีคําทวงวา  'ก็ธรรมท้ังหลายมีจักขุเปนอาทิก็ 
 
        ๑.  คือโดยอรรถวา  ช่ือวาจักขุเพราะเห็นเปนตน  และช่ือวาอายตนะ  เพราะเปนท่ี 
สืบตอ  เพราะเปนท่ีอยูเปนตน  ท่ีกลาวมาแลว 
        ๒.  ไมสมกับขางตน  ท่ีเปน  จักขวายตนะ  
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คือธรรมนั่นแหละเม่ือเปนเชนนั้น  เหตุไฉนจึงไมตรัสวา  'ธรรมายตนะ' 
แตเทาน้ัน  (แต)  ตรัสอายตนะถึง  ๑๒  เลา"  คําเฉลยพึงมีวา  "เพราะ  
ในที่นี้แยกเปนทวารฝาย  ๑  เปนอารมณฝาย ๑  แหงกองวิญญาณ  ๖ 
โดยที่ทรงกําหนด  (จักขุและรูปเปนตนนั้นไว)  เปนอุบัติทวารและเปน 
อารมณแหงกอบวิญญาณ  ๖   นี่เองเปนความตางแหงธรรมเหลาน้ัน 
เพราะเหตุนี้  จึงตรัสอายตนะถึง  ๑๒  แทจริง  จักขายตนะเทานั้นเปน 
อุบัติทวารและรูปายตนะเทาน้ันเปนอารมณ  แหงกองวิญญาณท่ีเนื่องใน 
วิถีของจักขุวิญญาณ  ฉันเดียวกันนั้น  อายตนะนอกน้ันก็เปนอุบัติทวาร 
และเปนอารมณแหงกองวิญญาณที่เนื่องในวิถีของวิญญาณนอกน้ี  สวน 
มนายตนะเปนเอกเทส  (สวนหนึ่ง)   ซึ่งไดแก  ภวังคมนะ*  เทานั้น 
เปนอุบัติทวาร  และธรรมายตนะเปนอารมณแหงกองวิญญาณท่ี  ๖  ไม 
ทั่วไป  (แกวิญญาณอื่นมีจักขุวิญญาณเปนตน)" 
        อายตนะ  ๑๒  พระผูมีพระภาคเจาตรัส  โดยที่ทรงกําหนดไวเปน 
อุบัติทวารและเปนอารมณแหงกองวิญญาณ  ๖  ดงัน้ีแล 
        วินิจฉัยโดยความมีเพียงนั้น  ในอายตนะเหลาน้ี  บัณฑิตพึงทราบ 
ดังกลาวมาฉะน้ี 
                                          [โดยลําดับ]  
        ขอวาโดยลําดับ  ความวา  บรรดาลําดับทั้งหลาย  มลีําดับความ 
เกิดเปนตนที่กลาวในนิเทศกอน  แมในที่นี้ก็ลําดับการแสดงเทาน้ัน 
 
*  มหาฎีกาวาหมายเอา  ภวังคมนะ  ท่ีไหวสองคร้ังแลวเปนไปพอจะใหเกิดอาวัชนะ 
จึงเปนอุบัติทวารได  
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แหละใชได  แทจริงในเหลาอายตนะภายใน  จักขายตนะเปนอายตนะ  
ที่ปรากฏ  เพราะเปนวิสัยที่เห็นไดและกระทบได  เหตุนี้จึงทรงแสดง  
เปนขอแรก  ตอน้ันจึงทรงแสดงอายตนะท่ีเหลือมีโสตายตนะเปนตน 
อันเปนวิสัยที่เห็นไมไดแตกระทบได   อีกนัยหนึ่ง  ในเหลาอายตนะ 
ภายใน   จักขายตนะและโสตายตนะ  ทรงแสดงกอนเพราะเปนสิ่งมี 
อุปกะระมากโดยความเปนเหตุแหงทัสนานุตริยะและสวนานุตริยะ  ตอนั้น 
จึงทรงแสดงอายตนะ  ๓  มีฆานายตนะเปนอาทิ  มนายตนะทรงแสดง 
ไวในท่ีสุด   เพราะเปนโคจรวิสัยแหงอายตนะ  ๕  มีจักขายตนะเปนตน 
สวนในเหลาอายตนะภายนอก  อายตนะ  ๖  มีรูปายตนะเปนตน  ทรง 
แสดงไวเปนลําดับ ๆ แหงอายตนะภายในน้ัน  ๆ  เพราะเปนโคจรแหง 
อายตนะภายในมีจักขายตนะเปนตน 
        อีกอยางหนึ่ง  ลําดับของอายตนะท้ังหลายน่ี  บัณฑิตพึงทราบ 
โดยกําหนด  (แจกไปตามลําดับ)  เหตุเกิดแหงวิญญาณก็ได  จริงอยู 
คําน้ีพระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสไววา  "อาศัยจักษุและรูป  เกดิจักขุ- 
วิญญาณ  ฯลฯ  อาศัยมนะและธรรมท้ังหลาย  เกิดมโนวิญญาณ" 
ดังน้ี 
        ก็แล  วินิจฉัยโดยลําดับในอายตนะเหลาน้ี  บัณฑิตพึงทราบ 
ดังกลาวมาฉะน้ี 
                          [โดยสังเขปและโดยพิสดาร]  
        ขอวา  โดยสังเขปและพิสดาร  ความวา  "เมื่อวาโดยสังเขป  
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อายตนะทั้ง  ๑๒  ก็เปนแตนามรูปเทานั้น  เพราะมนายตนะและธรรมา-  
ยตนะเปนสวนหนึ่ง  สงเคราะหเขากับนาม  และอายตนะที่เหลือน้ัน 
สงเคราะหเขากับรูป  แตเมื่อวาโดยพิสดาร  (วา)  ในอายตนะภายใน 
กอน  จักขายตนะ  โดยชาติก็เปนแตจักขุปสาทเทาน้ัน  แตแตกออก 
ไปเปน  ปจจัย  คติ  นกิาย  และบุคคล๑  ก็มีประเภทเปนอนันต  อายตนะ  ๔ 
มี  โสตายตนะเปนตน  ก็อยางนั้น  มนายตนะมี  ๘๙  ประเภท  โดย 
แยกเปนกุศลวิญญาณ  อกศุลวิญญาณ  วิบากวิญญาณ  และกิรยิา- 
วิญญาณ  และ  (อีกอยางหนึ่ง)   มีถึง  ๑๒๑  ประเภท๒  แตเมื่อแยกเปน 
วัตถุและปฏปิทาเปนตน๓ก็มีประเภทเปนอนันต 
        รูปายตนะ  สัททายตนะ  คันธายตนะ  และรสายตนะ  ก็มีประเภท 
เปนอนันต  โดยแยกเปน  (สภาค)  วิสภาค  และปจจัย๔ เปนตน 
โผฏฐัพพายตนะมี  ๓  ประเภท  ดวยอํานาจแหงปฐวีธาตุ  เตโชธาตุ 
และวาโยธาตุ  (แต)  โดยความแตกตางแหงปจจัยเปนตน  ก็มีประเภท 
เปนอเนก  ธรรมายตนะก็มีประเภทเปนอเนก  โดยความแตกตางแหง 
สภาวะและความตางกันแหงเวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  
 
๑.  มหาฎีกาชวยขยายความวา  ปจจยัมีกรรมเปนตน  คติมีนรกเปนตน  นิกาย  คือ 
สัตวนิกาย  (พวกสัตว)  พวกติรัจฉาน  เชน  ชาง  มา  พวกมนุษย  เชนกษัตริยเปนตน 
บุคคล  หมายถึงสันดานของสัตวนั้น  ๆ 
๒.  มหาฎีกาวา  โลกุตรจิตเวนจากฌานไมมี  เพราะฉะนัน้  โลกุตรจิต  ๘  คูณดวยฌาน 
๕  จึงเปน  ๔๐  รวมเขากับโลกิยจิต  ๘๑  จึงเปน  ๑๒๑ 
๓.  มหาฎีกาวา  วัตถุ - ท่ีอาศัย  มีจักขุเปนตน  ปฏิปทามีทุกขาปฏิปทาเปนตน 
๔.  มหาฎีกาใหตัวอยาง  เชน  รูปสีเขียว  ก็เปนสภาคแหงรูปสีเขียว  สีอ่ืนก็เปนวิสภาค 
ปจจัยมีกรรมเปนตน  
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สุขุมรูปและนิพพาน"  
        วินิจฉัยโดยสังเขปและโดยพิสดาร  บัณฑิตพึงทราบดังกลาวมา 
ฉะน้ี 
                                     [โดยเปนสิ่งพึงเห็น]  
        สวนในขอวา  'โดยเปนสิ่งพึงเห็น'   นี้  มีวินจิฉัยวา   "อายตนะ 
ทั้งหลายท่ีเปนสังขตะท้ังสิ้น  พึงเห็นโดยความไมมา  และโดยความไม 
จากไป*  จริงอยู  อายตนะเหลาน้ัน  กอนเกิดข้ึนก็มิไดมาแตที่ไหน  ๆ 
ทั้งเบื้องหนาแตเสื่อมไปก็มิไดไปในที่ไหน ๆ โดยที่แท  กอนเกิดข้ึน 
มันก็ยังไมได  (มี)  สภาวะ  เบื้องหนาแตเสื่อมไป  มันก็เปนสิง่ท่ีมี 
สภาวะอันแตกไปแลว  ในทามกลาง  (ระหวาง)  ตนกับปลาย  ก็เปน 
สิ่งไมมีอํานาจเปนไป  เพราะมีความเปนไปเน่ืองดวยปจจัย  เพราะ 
เหตุนั้น  อายตนะเหลาน้ัน  บัณฑิตพึงเห็นโดยความไมมา  และโดย 
ความไมจากไปเถิด 
        นัยเดียวกันนั้นพึงเห็นโดยไมมีความดําริ  และโดยไมมีความ 
ขวนขวาย  จริงอยู  ความดําริอยางนี้ยอมไมมีแกจักขุและรูปเปนตนวา 
"โอ  ชื่อวาวิญญาณพึงเกิดข้ึนในเพราะความพรอมเพรียงของเราทั้งหลาย 
เถิด"  ทั้งจักขุและรูปเปนตนเหลาน้ันไมดําริ  ไมถงึความขวนขวายโดย 
ความเปนทวารก็ดี  โดยความเปนวัตถุก็ดี  โดยความเปนอารมณก็ดี 
 
*  ปาฐะพิมพไวเปน  นิคมนโต  เขาใจวาจะคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกจะเปน  นิคฺ. . .  
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เพ่ือใหวิญญาณเกิดข้ึน๑  ที่แทมันเปนธรรมดาน่ีเอง  ที่วิญญาณทั้งหลาย 
มีจักขุวิญญาณเปนอาทิเกิดข้ึนในเพราะความพรอมเพรียงแหงจักขุและ 
รูปเปนตนแล  เพราะเหตุนั้น  อายตนะเหลาน้ัน  บัณฑิตพึงเห็นโดย  
ไมมีความดําริและโดยไมมีความขวนขวายเถิด 
        อีกอยางหนึ่ง  อายตนะภายในพึงเห็นเหมือนบานราง๒   เพราะ 
ปราศจากความยั่งยืน  ความงาม  ความสุข  และความเปนตัวตน 
อายตนะภายนอกพึงเห็นเหมือนโจรปลนหมูบาน  เพราะอายตนะภาย 
อายตนะภายนอกพึงเห็นเหมือนโจรปลนหมูบาน  เพราะอายตนะภาย 
นอกเหลาน้ันเปนฝายอภิฆาต  (กระทบ  เบียดเบียน)  ซึ่งอายตนะ 
ภายใน  สมพระบาลีวา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  จักขุถูกรูปทั้งหลายท้ังท่ี 
นาชอบใจและไมนาชอบใจเบียดเบียนเอา๓"  ดังน้ีเปนตน  ความพิสดาร 
บัณฑิตพึงทราบ  (ตามแนวพระบาลีนั้นเทอญ)  
        อีกอยางหนึ่ง  อายตนะภายในพึงเห็นเหมือนสัตว   ๖  จําพวก 
อายตนะภายนอกพึงเห็นเหมือนท่ีโคจรแหงสัตว  ๖  จําพวกนั้น๔" 
 
๑.  มหาฎีกาทานแปล  อีหา  วาความดิน้รนขวนขวาย  (สปริผนฺทกิริยาวเสน  อีหน) 
แปล  พฺยาปาร  วาคิด  (จินฺตนวเสน  พยฺาปารณ)  กลับกนักับท่ีแปลในท่ีนี้  และทานวา 
ปาฐะ  น  หิ  จกฺขรูปาทีน  เอว  โหติ. . .  แสดงพิยาปาร  สวน  น จ ตานิ. . .  แสดง 
อีหา  ดวยเหตุนี้ทานเลยปรับเอาวา  ปาฐะในวิสุทธิมรรคนี้เรียงผิดลําดบั  (อุปฺปฏิปาฏิ- 
วจน)   คือเรียงอีหากอนพยิาปาร  ทําไมทานจึงวาเชนนีย้งันึกหาเหตุไมได 
๒.  ปาฐะเปน  สฺุาคาโม  ผิด  ท่ีถูกเปน  สฺุคาโม 
๓.  ส.  สฬา.  ๑๘/๒๑๙.  แตในบาลีเปน  มนาปามนาเปสุ  รูปเปสุ  ถาเชนนั้นจะตองแปล 
วา  จักขุเดือนรอนในเพราะรูปท้ังหลาย....กระมังกระมัง 
๔.  มหาฎีกาวา  สัตว ๖  จําพวก  ไดแก  อห ิ- งู  สุสุมาร - จรเข  ปกขิ - นก  กกฺุกฺร- 
สุนัขบาน  สิงคาล - สุนัขปา  มักกฏ - ลิง  ท่ีโคจรแหงสัตว  ๖  จําพวกนั้น  ไดแก  วสิม- 
ท่ีรก  พิล - วังน้ํา  อากาส - ทองฟา  คาม - หมูบาน  สุสาน - ปาชา  วน - ปาไม  
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        วินิจฉัยโดยเปนสิ่งพึงเห็น  ในอายตนะเหลาน้ี  บัณฑิตพึงทราบ 
ดังกลาวมาฉะน้ี  
        นี่เปนกถามุขอยางพิสดารแหงอายแหงอายตนะท้ังหลาย  เปนอันดับแรก 
                                           ธาตุนิเทศ  
        สวนธาตุ  อันกลาวไวตออายตนะน้ันไป  มีวินจิฉัยวา  ธาตุ  ๑๘ 
คือจักขุธาตุ  รูปธาตุ  จักขุวิญญาณธาตุ   โสตธาตุ  สัททธาตุ   โสต- 
วิญญาณธาตุ  ฆานธาตุ  คันธธาตุ  ฆานวิญญาณธาตุ  ชิวหาธาตุ 
รสธาตุ   ชิวหาวิญญาณธาตุ  กายธาตุ  โผฏฐัพพธาตุ  กายวิญญาณ- 
ธาตุ  มโนธาตุ  ธัมมธาตุ  มโนวิญญาณธาตุ  ชื่อวาธาตุทั้งหลาย 
        วินิจฉัยในธาตุเหลาน้ัน  บณัฑิตพึงทราบโดย 
        อรรถ  โดยลักษณะเปนตน  โดยลําดับ  โดย 
        ความมเีพียงน้ัน  โดยความนับ  (จํานวน)  โดย 
        ปจจัย  และโดยเปนสิ่งพึงเห็น 
                                        [โดยอรรถ]  
        ในขอเหลาน้ัน  ขอวา  โดยอรรถ  ความวา  วินิจฉัยโดยอรรถ 
ที่แปลกกันแหงจักขุศัพทเปนตน  บัณฑิตพึงทราบโดยนัยเชนวา  "ธรรม- 
ชาติใดยอมบอก  เหตุนี้  ธรรมชาตินั้นจึงชื่อวาจักขุ  สิ่งใดยอมแสดงสี 
เหตุนี้สิ่งนั้นจึงชื่อวารูป  ความรูแจงแหงจักขุ   ชื่อวาจักขุวิญญาณ"  
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ดังน้ีเปนตนกอน  สวนวาวินิจฉัยโดยอรรถที่ไมแปลกกัน  พึงทราบดังนี้ 
        ธรรมใดยอมจัด  (จําทุกขใหเกิดข้ึน)  เหตุนี้  ธรรมนั้นจึงชื่อ  
วาธาตุ  (แปลวาธรรมผูจัดข้ึน๑) 
        หรือวา  ธรรมทั้งหลายใด   อันสตัวทั้งหลายทรงไว  (คือถือ 
ไว)  เหตุนี้  ธรรมทั้งหลายน้ัน  จึงชื่อวา   ธาตุ  (แปลวา  ธรรมท่ี 
สัตวทรงไว) 
        หรือวา  วิธาน - การต้ังไว  (คือกฎเกณฑ)   ชือ่วาธาตุ 
        หรือวา  ทุกข  อันสตัวทั้งหลายทรงไว  (คือถือไว)  ดวย 
ธรรมชาตินัน้  (เปนเหตุ)  เหตุนี้  ธรรมชาตินั้นจึงชื่อวาธาตุ  (แปล 
วา  ธรรมชาติเปนเหตุทรง  (ทุกข)  ไว  แหงสัตวทั้งหลาย)  
        หรือวา  ทุกข  อันสตัวทั้งหลายทรงไว  (คือต้ังไว)  ในธรรม 
ชาตินั่น  เหตุนี้ธรรมชาตินั้นจึงชื่อวาธาตุ  (แปลวา  ธรรมชาติเปนที่ 
อันสัตวทรง  (ทุกข)  ไว) 
        จริงอยู  ธาตุทั้งหลายท่ีเปนโลกิยะ  เปนสิ่งท่ีธรรมดากําหนดไว 
โดยความเปนตัวมูลเหตุ  ยอมจัดแจงสังสารทุกขข้ึนเปนอเนกประการ 
ดุจธาตุ  (แร)  ทั้งหลาย  มธีาตุทองธาตุเงินเปนอาทิ  จัดสรรโลหะ 
มีทองและเงินเปนตนข้ึน  ฉะนั้น๒ 

 
๑.  วิทหติ  (ซ่ึงแปลวาจัด  ในท่ีนี้)  มหาฎีกาใหความหมายวา  'ทําใหเกดิข้ึน  ดุจ 
บังคับวา  เจาตองเปนไปอยางนั้นอยางนี'้   เพราะฉะน้ัน  จะแปลโดยความอีกอยางหนึง่ 
วา  'บังคับ'   ตรง ๆ  ก็นาจะไดในลางแหง 
๒.  มหาฎีกาวา  โลกุตรธาตุ  ยอมไมจัดแจงสังสารทุกขใหเกิดข้ึน  มีแตร้ือทําลายทุกข 
เพราะฉะนั้น  ในท่ีนี้ทานจึงเรียง  'โลกิยะ'  เปนวิเสสนะกํากับไวดวย  
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        อน่ึง  โลกิยธาตุทั้งหลายน้ันอันสัตวทั้งหลายทรงไว  หมายความ  
วา  (ยึด)  ถือไว  ดุจภาระ  (ของหนัก)  อันคนท้ังหลายผูขนภาระ  
ถือ  (แบกหาม)  ไป  ฉะน้ัน 
        อน่ึง  โลกิยธาตุนั้น  เปนแตทุกขวิธาน  (กฎเกณฑแหงทุกข) 
เทาน้ัน  เพราะไมเปนไปในอํานาจ  (ของใคร) 
        อน่ึง  สงัสารทุกข  อันสัตวทั้งหลายตาม  (ยึด)  ถือไว  ก็ดวย 
ธาตุทั้งหลายนั่นเปนเหตุ 
        อน่ึง  สงัสารทุกขนั้นที่ถูกจัดไวแลวอยางนั้น  สัตวทั้งหลายก็ทรงไว 
หมายความวา  ต้ังไวในธาตุทั้งหลายน่ันแล 
        ในธรรมท้ังหลายมีจักขุเปนตน  ธรรมแตละขอทรงเรียกวาธาตุ 
ก็ดวยอํานาจแหงความหมาย  มีความหมายวา  'วิทหติ - จัดข้ึน  วิธียเต- 
อันสัตวทรงไว'  เปนตน  ตามความท่ีเปนได  ดังกลาวมาฉะน้ี 
        อีกนัยหนึ่ง  ธาตุนี่หาเหมือนอัตตาของพวกเดียรถียซึ่งมิไดมีอยู 
โดยสภาวะไม  แตธาตุนี่  ไดชื่อวาธาตุ  เพราะทรงไวซึ่งสภาวะของตน 
        อน่ึง  เสลาวยวะ  (ชิ้นหิน)  ทั้งหลายมีหรดาลและมโนศลิา 
เปนตน  อันวิจิตร  (แปลก ๆ )  ในโลก  ก็เรยีกวาธาตุ  ฉันใด  แม 
ธาตุทั้งหลายน้ี  ก็เหมือนธาตุทั้งหลายนั่น  เพราะมันก็เปนอวยวะแหง 
ความรูและสิ่งที่ควรรูอันวิจิตร  ฉันนั้นแล  หรือเปรยีบเหมือนสมญาวา 
ธาตุ  ยอมมีไดในโกฏฐาสท้ังหลายอันกําหนดลักษณะตางกันและกัน  เชน 
รสและโลหิตเปนตน  ซึ่งเปนอวยวะแหงกลุม  กลาวคือสรีระ  ฉันใด 
สมญาวาธาตุ  ก็พึงทราบ  (วามีได)  แมในอวยวะท้ังหลายแหงอัตภาพ  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาท่ี 138 

กลาวคือปญจขันธนี่  ฉันนั้น  เพราะอวยวะมีจักขุเปนตนนั่นก็กําหนด 
ลักษณะตางกันและกันไดแล๑  
        อีกอยางหนึ่ง  คําวา  ธาตุ  นั่นเปนคําเรียกสภาวะที่เปนนิรชีพ 
(ไมมีชีพ)  เทาน้ันเอง  จริงอยางนั้น  พระผูมีพระภาคเจาก็ไดทรงทํา 
ธาตุเทศนาเพ่ือถอนชีวสัญญา  (ความสําคัญวาชีพ)  ไวในพระบาลีวา 
"ดูกรภิกษุ  บุรุษน้ีมีธาตุ  ๖"  ดังน้ีเปนอาทิแล๒ 

        เพราะเหตุนั้นแล  โดยอรรถตามท่ีกลาวมา  (บัณฑิตพึงทราบ 
วิเคราะหวา)  จักขุดวย  จักขุนั้นเปนธาตุดวย  จึงชื่อจักขุธาตุ  ฯลฯ 
มโนวิญญาณดวย  มโนวิญญาณนั้นเปนธาตุดวย  จึงเชื่อมโนวิญญาณธาตุ 
แล 
        วินิจฉัยโดยอรรถในธาตุเหลาน้ัน  บัณฑิตพึงทราบดังกลาวมา 
ฉะน้ี  เปนอันดับแรก 
                              [โดยลกัษณะเปนตน]  
        ขอวาโดยลักษณะเปนตน๓  ความวา  วินิจฉัยโดยลักษณะเปนตน 
แหงธาตุมีจักขุเปนอาทิในนิเทศน้ี  บัณฑิตก็พึงทราบดวย  ก็แตวา 
ลักษณะเปนตนนั้นแหงธาตุทั้งหลายนั้น  พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวใน 
 
๑.  ความทอนนี้  ตอนตนดเูหมือนหมายความวา  อวยวะ  คือช้ินสวนยอย ๆ เรียกวาธาตุ 
สวนตอนหลังดูเหมือนหมายความวา  อวยวะซ่ึงกําหนดลักษณะตางกนัได  จึงเรียกวา 
ธาตุ  (?) 
๒.  ม.  อุ.  ๑๔๑๔๓๖. 
๓.  หมายถึง  ลักษณะ  รส  ปจจุปฏฐน  และปทัฏฐาน  
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ขันธนิเทศเถิด  
                                       [โดยลําดับ]  
        ขอวา  โดยลําดับ  ความวา  แมในที่นี้  บรรดาลําดับทั้งหลายมี 
ลําดับแหงความเกิดเปนตนที่กลาวแลวในนิเทศกอน  กล็ําดับแหงการ 
แสดงเทาน้ันใชได  ก็แลลาํดับแหงการแสดงนี้นั้น  ทานกลาวโดย 
กําหนดลําดับแหงเหตุและผล  จริงอยู  ธาตุสองนี้คือจักขุธาตุ  รูปธาตุ 
เปนเหตุ  ธาตุหน่ึงคือจักขุวิญญาณธาตุเปนผล  ลําดับอยางนี้  บัณฑิต 
พึงทราบในธาตุที่เหลือท้ังปวง 
                             [โดยความมีเพียงน้ัน]  
        คําวา  ตาวตฺวโต  คือ  ตาวภาวโต - โดยความมีเพียงนั้น  พระ 
พุทธาธิบายน้ีมีอยูวา  หากมีคําทวงวา  "ก็แมธาตุทั้งหลายอ่ืน  เชนวา 
'อาภาธาตุ  สุภธาตุ  อากาสานัญจายตนธาตุ  วิยญาณัญจายตนธาตุ 
อากิญจัญญายตนธาตุ  เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุ  สัญญาเวทยิตนิโรธ- 
ธาตุ  กามธาตุ   พยาบาทธาตุ  วิหิงสาธาตุ  เนกขัมมธาตุ  อพยา- 
บาทธาตุ  อวิหิงสาธาตุ  สุขธาตุ  ทุกขธาตุ  โสมนสัธาตุ  โสมนัส- 
ธาตุ  อุเบกขาธาตุ  อวิชชาธาตุ  อารัมภธาตุ  นิกกมธาตุ  ปรักกม- 
ธาตุ  หีนธาตุ  มชัฌิมธาตุ  ปณีตธาตุ  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโช- 
ธาตุ  วาโยธาตุ  อากาสธาตุ  วิญญาณธาตุ  สังขตธาตุ  อสังขตธาตุ 
โลกมีธาตุเปนอเนก  มีธาตุตาง ๆ '  ดังน้ีเปนตนก็ปรากฏอยูในลางที่ 
แหงพระสูตรและพระอภิธรรมน้ัน ๆ เมื่อเปนอยางนี้  เหตุไฉนพระ  
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ผูมีพระภาคเจาจึงไมทรงทําปริเฉท  (กําหนดจัดเขาเปนหมวด)  โดย  
อํานาจแหงธาตุทั้งสิ้น  มาทรงทําปริเฉทแตวาธาตุ  ๑๘  เหลาน้ีเลา" 
ดังน้ีไซร  คําเฉลยพึงมีวา  "เพราะธาตุทั้งปวงอันมีอยูโดยสภาวะ  ก ็
        แทจริง  อาภาธาตุ  กคื็ออรูปธาตุ  สวนสุภธาตุก็เนื่องอยูในรูป- 
ธาตุเปนตน  เพราะอะไร  ?  เพราะสุภธาตุก็คือสุภนิมิต  จริงอยู 
สุภธาตุ  คือสุภนิมิต  และสุภนิมิตน้ันพนไปจากรูปเปนตนหามีไม  นัย 
หน่ึง  สุภธาตุก็คือธรรมทั้งหลายมีรูปเปนตนที่เปนอารมณแหงกุศลวิบาก 
เพราะเหตุนั้น  สุภธาตุนั้น  ก็คือรูปธาตุเปนตนเทาน้ันเอง 
        จิตในอรูปธาตุ  ๔  มีอากาสานัญจายตนธาตุเปนตน ก็เปนมโน- 
วิญญาณธาตุ  ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  เปนธรรมธาตุ  สวนสัญญา- 
เวทยิตนิโรธธาตุ  ไมมีโดยสภาวะ  เพราะสัญญาเวทยิตนิโรธธาตุนั้น  เปน 
แตความดับแหงธาตุ  ๒  (คือมโนวิญญาณธาตุและธรรมธาตุ)  เทาน้ัน 
        กามธาตุ  ก็เปนแตธรรมธาตุ  ดังพระบาลีวา  "ในธาตุเหลาน้ัน  
กามธาตุเปนอยางไร  ?   กามธาตุคือความคิด  ความตรึก  ฯลฯ  ความ 
ดําริผิดอันเกี่ยวเนื่องดวยกาม๑"  ดังน้ี  หรือมิฉะน้ัน  ก็เปนธาตุทั้ง  ๑๘ 
ดังพระบาลีวา  "เบื้องตํ่าทําอเวจีนรกใหเปนที่สุด  เบื้องสูงทําพวกเทพ 
ปรนิมมิตรสวัตดีไวภายใน  ขันธ  ธาตุ  อายตนะ  รูป  เวทนา  สัญญา 
สังขาร  วิญญาณ  ที่ทองเที่ยวอยูในภพทั้งหลายน่ัน  ที่เนื่องอยูในภพ 
ทั้งหลายน่ัน  ในระหวาง  (ที่กําหนด)  นั้น  อันใด  อันนี้เรียกวากาม- 
 
๑  อภิ.  วิ.  ๓๕/๑๐๖.  
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ธาตุ๑"  ดังน้ี   
        เนกขัมมธาตุ   เปนธรรมธาตุแท  แมจะเปนมโนวิญญาณธาตุ 
ก็ไดเหมือนกัน  เพราะ  (มี)  บาลีวา  "ธรรมทั้งหลายท่ีเปนกุศลท้ังปวง 
ชื่อเนกขัมมธาตุ"๒ 

        พยาบาทธาตุ  วิหิงสาธาตุ  อพยาบาทธาตุ  อวิหิงสาธาตุ  สุขธาตุ 
ทุกขธาตุ  โสมนัสธาตุ  โทมนัสธาตุ  อุเบกขาธาตุ  อวิชชาธาตุ  อารัมภ- 
ธาตุ  นิกกมธาตุ  ปรักกมธาตุ  ก็เปนธรรมธาตุเหมือนกัน 
        หีนธาตุ  มชัฌิมธาตุ  ปณีตธาตุ  ก็ธาตุ  ๑๘  นัน่เองแหละ  จริง 
อยู  ธาตุมีจักขุธาตุเปนตน  ที่เลว  ก็เปนหีนธาตุ  ที่ปานกลางและ 
ที่ประณีต  กเ็ปนมัชณิมธาตุ  และปณีตธาตุ  แต  (เมื่อวา)  โดย 
นิปริยาย  (สิน้เชิง)   ธรรมธาตุและมโนวิญญาณธาตุทั้งหลายฝายอกุศล 
จัดเปนหีนธาตุ  ธาตุทั้งสอง  (นั้น)  ฝายกุศลและอพัยากฤต และ 
จักขุธาตุเปนตนดวยท่ีเปนโลกิยะ  จัดเปนมัชฌิมธาตุ  สวนธรรมธาตุ 
และมโนวิญญาณธาตุที่เปนโลกุตระ  จัดเปนปณีตธาตุ 
        ปฐวีธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  กไ็ดแกโผฏฐัพพธาตุ  อาโป 
ธาตุและอากาสธาตุ  จัดเปนธรรมธาตุ  วิญญาณธาตุก็เปนสังเขปแหง 
วิญญาณธาตุ  ๗  มีจักขุวิญญาณเปนตนนั่นแหละ๓ 

 
๑.   อภ.  วิ.  ๓๕/๑๐๖. 
๒.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๑๐๗. 
๓.  มหาฎีกาวา  วิญญาณธาตุ  โดยท่ัวไปกแ็จกเปน  ๖  แตในท่ีนี้ทานถือเอาตัวมโนธาตุ 
(ธาตุรู)   เขาดวย  จึงเปน  ๗  เพราะมโนธาตุเปนท้ังปุเรจาริกและปจฉาจาริกแหง 
วิญญาณธาตุนัน้  (หมายความวามโนธาตุมีอยูกอนวิญญาณธาตุ  และเม่ือวิญญาณธาตุดับ 
ไปแลว  มโนธาตุก็ยังไปอยู  เชนนั้นกระมัง  ?)  
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        ธาตุ  ๑๗๑  เอกเทสแหงธรรมธาตุ  เปนสังขตธาตุ  สวนอสัง- 
ขตธาตุ  ไดแกเอกเทสแหงธรรมธาตุอยางเดียว  
        สวนอเนกธาตุนานาธาตุโลก  กคื็อความแตกออกไป  (เปน 
หลายอยางตางชนิด)  แหงธาตุ  ๑๘  เทาน้ันเองแล๒  
        พระผูมพีระภาคเจาตรัสธาตุแต  ๑๘  เพราะธาตุทั้งปวงอันมีอยู 
โดยสภาวะ  ตกอยูภายในธาตุ  ๑๘  นัน้แลว  ดังกลาวมาฉะน้ีแล 
        อีกอยางหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาตรัสธาตุแต  ๑๘  เพ่ือถอนสัญญา 
ของบุคคลจําพวกชีวสัญญี  (มีความสําคัญวามีชีวะ)  ในวิญญาณ  อันม ี
ความรูเปนสภาพดวย  จริงอยู   บุคคลจําพวกชีวสัญญีในวิญญาณอันมี 
ความรูเปนสภาพมีอยู  พระผูมีพระภาคเจามีพระพุทธประสงคจะทรง 
ประกาศความท่ีวิญญาณนั้นมีเปนอเนก  โดยแตกออกเปนจักขุวิญญาณ- 
ธาตุ  โสตวิญญาณธาตุ  ฆานวิญญาณธาตุ  ชิวหาวิญญาณธาตุ  กาย- 
วิญญาณธาตุ  มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ๓  ดังกลาวมานั้น  และ 
ความท่ีวิญญาณนั้นเปนของไมเที่ยง  เพราะมีความเปนไปเน่ืองอยูดวย 
ปจจัยมีจักขุและรูปเปนตน  ทรงถอนชีวสัญญาอันนอนเน่ือง  (อยูใน 
สันดาน)  มานานของบุคคลเหลาน้ันเสีย  จึงทรงประกาศธาตุ  ๑๘ 
        แถมอีกหนอย  พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธาตุแต  ๑๘ 
 
๑.  นับต้ังแตจกัขุธาตุถึงมโนวิญญาณธาตุ  เวนธรรมธาตุ. 
๒.  หมายความวา  ธาตุนั้นมีหลายอยาง  มีจักขุธาตุเปนตน  และแตละอยางก็มีประการ 
ตาง ๆ 
๓.  เขาใจวาทานกลาววิญญาณธาตุ  ๗  คือนับมโนธาตุดวย  ตามนัยท่ีอธิบายไวแลว  ใน 
เชิงอรรถ  ๓  หนา  ๑๔๑.  
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เทาน้ัน  ก็ดวยอํานาจแหงอัชฌาสัยของสัตวที่จะพึงฝกสอนไดดวยประการ  
อยางที่กลาวมาน้ันประการหนึ่ง  อนึ่ง  สัตวเหลาใดเปนสัตวจําพวกท่ี 
จะพึงฝกสอนไดดวยเทศนาอันไมสังเขปและไมพิสดารนักอันนี้๑  ก็ดวย 
อํานาจแหงอัชฌาสัยของสัตวจําพวกนั้น   ประการหนึ่งดวย 
        จริงอยู   ความมืดในหทัยของเวไนยสัตว 
        ทั้งหลาย  อันเดชแหงพระสัทธรรมของ 
        พระองคกําจัดแลว๒  ยอมถึงซ่ึงความสลาย 
        ไปโดยพลัน  ดวยประการใด  ๆ  พระองค 
        ยอมทรงประกาศธรรมโดยนัยสังเขปบาง 
        พิสดารบาง  ดวยประการน้ัน  ๆ แล 
        วินิจฉัยโดยความมีเพียงนั้นในธาตุทั้งหลายน่ัน  บัณฑิตพึงทราบ 
ดังกลาวมาฉะน้ี 
                                   [โดยการนับ  (จํานวน)]  
        ขอวา  โดยการนับ  (จํานวน)  ความวา  อันดับแรก  จักขุ 
 
๑.  มหาฎีกาวา  ขันธเทศนา  และอายตนเทศนา  เปนเทศนาสังเขป  อินทริยเทศนา 
เปนเทศนาพิสดาร  เพงเทศนา  ๒  อยางนัน้  ธาตุเทศนานี้  ก็เปนเทศนาไมสังเขป  ไม 
พิสดารนัก  อีกอยางหนึ่ง  ธาตุเทศนาท่ีกลาวในอภิธรรม  หรือในสุตตันตภาชนยี  เปน 
เทศนาสังเขปนัก  สวนธาตุเทศนาท่ีพึงแสดงดวยอํานาจธาตุท้ังหลาย  มีอาภาธาตุเปนตน 
มีอเนกธาตุนานาธาตุเปนท่ีสุด  เปนเทศนาพิสดารนัก  เพงธาตุเทศนา  ๒  อยางนัน้แลว 
ธาตุเทศนานี้กเ็ปนเทศนาไมสังเขปไมพิสดารนัก. 
๒.  สทฺธมฺมเตชวิหต  ทานเรียงไวหนา  วิลย   ชวนใหเหน็วาเปนบทวิเสสนะของวิลย 
แตทางความเปนไปไมได  ในท่ีนีแ้ปลเปนวิเสสนะของ  ตโม  ไดความดี  สวนปญหาวา 
เหตุไร  ลิงคจึงไมเสมอกันเลา  ?  ขอนี้อะไรจะวิปลาศไปบางหรือไม   ไมทราบได  แตวา 
ตม  นั้นเปนไดสองลิงค  คือเปนปุ.  ก็ได  นปุ.  ก็ได.  
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ธาตุ  (วา)  โดยชาติก็ถึงซ่ึงความนับวาเปนธรรมจํานวน  ๑  คือเปน   
จักขุประสาท  โสตธาตุ  ฆานธาตุ  ชิวหาธาตุ  กายธาตุ  รูปธาตุ 
สัททธาตุ  คันธธาตุและรสธาตุ  ก็อยางนั้น  คือถึงซ่ึงความนับวาเปน 
ธรรมจํานวน  ๑  โดยเปนโสตประสาทเปนตน  แตโผฏฐัพพธาตุถึง 
ซึ่งความนับวาเปนธรรมจํานวน  ๓  ดวยอํานาจแหงปฐวีธาตุเตโชธาตุ 
และวาโยธาตุ  จักขุวิญญาณธาตุ  ถึงซ่ึงความนับวาเปนธรรมจํานวน  ๒ 
โดยเปนกุศลวิบากวิญญาณและอกุศลวิบากวิญญาณ  โสตวิญญาณธาตุ 
ฆานวิญญาณธาตุ  ชิวหาวิญญาณธาตุ  และกายวิญญาณธาตุก็อยางนั้น 
สวนมโนธาตุ  ถึงซ่ึงความนับวาเปนธรรมจํานวน  ๓  โดยเปนปญจทวารา- 
วัชนะ  กุสลากุสลวิบาก  และสัมปฏิจฉันนะ  ธรรมธาตุถึงซ่ึงความ 
นับวาเปนธรรมจํานวน  ๒๐  ดวยอํานาจแหงอรูปขันธ  ๓  สขุุมรูป  ๑๖ 
และอสังขตธาตุ  มโนวิญญาณธาตุ  ถึงซ่ึงความนับวา  เปนธรรม 
จํานวน  ๗๖  ดวยอํานาจแหงกุศลวิญญาณ  อกุศลวิญญาณและอัพยากต- 
วิญญาณที่เหลือ  แล 
        วินิจฉัยแมโดยการนับ  (จํานวน)  ในธาตุทั้งหลายนั่น  บัณฑิต 
พึงทราบดังกลาวมา  ฉะนี้ 
                                        [โดยปจจัย]  
        ในขอวา  ปจจัย  นี้มวิีนิจฉัยวา  กอนอ่ืน  จักขุธาตุเปนปจจัยโดย 
ปจจัย  ๖  โดยเปนวิปยุตปจจัย  ๑  ปุเรชาตปจจัย  ๑  อัตถิปจจัย  ๑ 
อวิคตปจจัย  ๑  นิสสยปจจัย  ๑  อินทรยิปจจัย  ๑  รปูธาตุเปนปจจัย  
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โดยปจจัย  ๔  โดยเปนปุเรชาตปจจัย  ๑  อัตถิปจจัย ๑  อวิคตปจจัย  ๑ 
อารัมมณปจจัย  ๑  แหงจักขุวิญญาณธาตุ  ธาตุที่เหลือ  (อีก  ๔  คู)  
มีโสตธาตุ  สัททธาตุเปนตน  ก็เปนปจจัยแหงวิญญาณธาตุที่เหลือ  ม ี
โสตวิญญาณธาตุเปนอาทิอยางนั้น   สวนอาวัชชมโนธาตุที่เหลือ  ม ี
โดยปจจัย  ๕  โดยเปนสมนันตรปจจัย  ๑  อนันตรปจจัย  ๑   นัตถ-ิ 
ปจจัย ๑  วิคตปจจัย  ๑  อนันตรุปนิสสยปจจัย*  ๑  แหงวิญญาณธาตุ 
ทั้ง  ๕  นั้น   วิญญาณธาตุทั้ง  ๕  นั้นเลาก็เปนปจจัยแหงสัมปฏิจฉันน- 
มโนธาตุ  ฉันเดียวกันนั้น  สัมปฏิจฉันนมโนธาตุ  ก็เปนปจจัยแหง 
สันตีรณมโนวิญญาณธาตุ  สันตีรณมโนวิญญาณธาตุนั้นเลา  ก็เปน 
ปจจัยแหงโวฏฐัพนมโนวิญญาณธาตุ  โวฏฐัพพนมโนวิญญาณธาตุเลา 
ก็เปนปจจัยแหงชวนมโนวิญญาณธาตุ  สวนชวนมโนวิญญาณธาตุเปน 
ปจจัยโดยปจจัย  ๖  คือโดยปจจัย  ๕  นั้น  และอนันตรปจจัย  ๑  แหง 
ชวนมโนวิญญาณธาตุเปนลําดับ ๆ ไป    นี่เปนนยัในปญจทวารกอน 
สวนในมโนทวาร  ภวังคมโนวิญญาณธาตุเปนปจจัยแหงอาวัชนมโน- 
วิญญาณธาตุ  และอาวัชชนมโนวิญญาณธาตุ  เปนปจจัยแหงชวนมโน-  
วิญญาณธาตุโดยปจจัย  ๕  (มีสมนันตรปจจัยเปนตน)  ที่กลาวมากอน 
นั่นแล  สวนธรรมธาตุ  เปนปจจัยมากอยาง  โดยปจจัยเปนตนวา  สห- 
ชาตปจจัย  อัญญมัญญปจจัย  นิสสยปจจัย  สัมปยุตปจจัย  อัตถิปจจัย 
อวิคตปจจัย  แหงวิญญาณธาตุทั้ง  ๗  สวนธาตุทั้งหลาย  (๑๗)  ม ี
 
*  อุปนิสสยปจจัย  ทานแจกเปน  ๓  คือ  อารัมมณูปนิสสัย  อนันตรูปนสิสัย  ปกตูป- 
นิสสัย.  
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จักขุธาตุเปนตน  และธรรมธาตุลางอยาง  เปนปจจัยแมโดยปจจัยมี  
อารัมณปจจัยเปนตน  แหงมโนวิญญาณธาตุลางอยาง  อน่ึง  ใชแต 
จักขุและรูปเปนตนเทาน้ัน  เปนปจจัยแหงจักขุวิญญาณธาตุเปนอาทิ 
ก็หาไม  ที่แทแมสิ่งอ่ืนมีแสงสวางเปนตน  ก็เปนปจจัยดวย  เพราะ- 
เหตุนั้น  บุรพาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา  "อาศัยจักษุ  รูป  แสงสวาง 
และมนสิการ  (คืออาวัชนะ)  เกิดจักขุวิญญาณข้ึน  อาศัยโสต  เสียง 
ชอง  (หู)  และมนสิการ  เกิดโสตวิญญาณข้ึน  อาศัยฆนะ  กลิน่ 
ลม  และมนสิการ  เกิดฆานวิญญาณข้ึน  อาศัยชิวหา  รส  น้ํา  (ลาย) 
และมนสิการ  เกิดชิวหาวิญญาณข้ึน  อาศัยกาย  โผฏฐัพพะ  ปฐวีธาตุ 
(ที่อาศัยของกายประสาท)  และมนสิการ  เกิดกายวิญญาณข้ึน  อาศัย 
ภวังคมนะ  (คือภวัคจิตท่ีไหวแลว  ๒  ครั้ง)  ธรรม  และมนสิการ 
เกิดมโนวิญญาณข้ึน"  ดังน้ี 
        นี่เปนความสังเขปในขอวาปจจัยน้ี  สวนประเภทปจจัยโดยพิสดาร 
จักมีแจงในนิเทศแหงปฏิจจสมุปบาท 
        วินิจฉัยแมโดยปจจัย  ในธาตุทั้งหลายน่ัน  บัณฑิตพึงทราบดัง 
กลาวมาฉะน้ี 
                                    [โดยเปนสิ่งพึงเห็น]  
        ขอวา  ทฏพฺพา  ความวา  อนึ่ง  พึงทราบวินิจฉัยโดยเปนส่ิง 
พึงเห็นในธาตุทั้งหลายน่ัน  แทจริง  สงัขตธาตุทั้งหมดเทียว  บัณฑิต 
พึงเห็นโดยความเปนของวางจากสวนเบื้องตน  (คืออดีต)  และสวน 
เบื้องปลาย  (คืออนาคต)  โดยความเปนของเปลาจากความย่ังยืน  ความ  
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งามความสุขความเปนตน   และโดยมคีวามเปนไปเนื่องดวยปจจัย  แต  
(เมื่อวา)   โดยความแปลกกันในธาตุทั้งหลายน้ัน  จักขุธาตุพึงเห็น 
เหมือนหนากลอง  รูปธาตุเหมือนไม  (ตีกลอง)  จักขุวิญญาณธาตุ 
เหมือนเสียง  (กลอง)  โดยนัยอยางนั้น  จักขุธาตุเหมือนหนาแวน  
(สองหนา)   รูปธาตุเหมือนหนา  จักขุวิญญาณธาตุเหมือนเงาหนา 
อีกนัยหน่ึง  จักขุธาตุเหมือน  (ทอน)  ออย  และเมล็ดงา  รูปธาตุ 
เหมือนเครื่องหีบออยและไมบีบเงา  จักขุวิญญาณธาตุเหมือนน้ําออยและ 
น้ํามันงา  นัยเดียวกันนั้นจักขุธาตุเหมือนไมสีไฟอันลาง  รูปธาตุเหมือน 
ไมสีไฟอันบน  จักขุวิญญาณธาตุเหมือนไมสีไฟอันลาง  รูปธาตุเหมือน 
โสตธาตุเปนตน  ก็นัยนี ้ สวนมโนธาตุพึงเห็นเหมือนปุเรจร  (ผูนํา 
หนา)   และอนุจร  (ผูตามหลัง)  แหงวิญญาณธาตุทั้งหลายมีจักขุ 
วิญญาณธาตุเปนตน  โดยความตามท่ีมันเปนได  ในธรรมธาตุ  เวทนา- 
ขันธ  พึงเห็นเหมือนลูกศรและเหมือนหลาว  สัญญาขันธและสังขาร- 
ขันธ  เหมือนคนท่ีอาดูรเพราะตองศรและหลายคือเวทนาเขา  นัยหน่ึง 
สัญญาของบุถุชนทั้งหลาย  เหมือนกํามือเปลา  เหตุทําทุกขเพราะความ 
หวังใหเกิด  เหมือนเนื้อปา  เพราะทําใหถือเอานิมิตโดยความไมเปนจริง 
สังขาร  (ขันธ)  เหมือนบุรุษผูซัด  (คนอ่ืน)  ลงหลุมถานเพลิง 
เพราะชัด  (สัตว)  ไปในปฏิสนธิ  เหมือนโจรท่ีราชบุรุษติดตาม 
(จับ)  เพราะถูกชาติทุกขติดตาม   เหมือนพืชตนไมมีพิษ   เพราะ 
เปนเหตุแหงขันธสันดาน  อันนําอนัตถะทั้งปวงมาให  รูปพึงเห็น 
เหมือนกงจักรอันคม   เพราะเปนเหตุแหงอุปทวะนานาชนิด  สวน  
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อสังขตธาตุทั้งหลาย  บณัฑิตพึงเห็นโดยความเปนอมตะ  เปนสันตะ  
(สงบระงับ)  เปนเขมะ  (พนภัย)   เพราะอะไร  ?   เพราะเปน 
ฝายตรงขามตออนัตถะทั้งปวง  มโนวิญญาณธาตุ  พึงเห็นเหมือนลิง 
ในปา  เพราะไมมีความหยุดอยูในอารมณทั้งหลาย  เหมือนมาเลว 
เพราะฝกไดยาก  เหมือนทอนไมที่ขวางข้ึนฟา  เพราะมันตกไปตามที่ 
มันปรารถนา  เหมือนนักฟอนรําในโรงฟอนรํา  (อันแตงายหลาก ๆ) 
เพราะประกอบดวยเพศ  (เครื่องแตงกาย)  คือกิเลสมีประการตาง ๆ  
มีโลภะโทสะเปนตน  แล 
                       บริเฉทที่  ๑๕  ชื่ออายตนธาตุนิเทศ 
                             ในอธกิารแหงปญญาภาวนา 
                                  ในปกรณวิสุทธิมรรค 
       อันขาพเจาทําเพ่ือประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน 
                                               ดังน้ี  
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                                   อินทรีย  สัจจนิเทศ   
                                        อินทรียนิทศ  
        สวนวา   อินทรีย  ๒๒  คือ  จักขุนทรีย  โสตินทรีย  ฆานินทรีย 
ชิวหินทรีย  กายินทรีย   มนินทรีย  อิตถินทรีย  ปรุิสินทรีย  ชวิีติน- 
ทรีย  สุขินทรีย  ทุกขินทรีย  โสมนัสสินทรีย  โทมนัสสินทรีย 
อุเบกขินทรีย  สัทธินทรยี   วิริยินทรีย  สตินทรีย  สมาธินทรีย 
ปญญินทรีย  อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย  อัญญินทรีย  อัญญาตาวิน- 
ทรีย  ชื่อวาอินทรีย  ที่ยกข้ึนแสดงไวถัดธาตุมา 
                บณัฑิตพึงทราบวินิจฉัยในอินทรียทั้งหลาย 
        นั้น  โดยอรรถ  โดยลักษณะเปนตน  และโดย 
        ลําดับ  อนึ่ง   โดยแยกประเภท  และไมแยก 
        ประเภท  โดยกิจ  และโดยภูมิ 
                                       [โดยอรรถ]  
        ในอินทรียทั้งหลายนั้น  เบื้องแรก  อรรถแหงอินทรียทั้งหลาย 
มีจักขุเปนตน  ชัดแจงตามนัย  (ที่กลาวมาแลวในอายตนนิทศ)  วา 
"ธรรมชาตใดยอมเห็น  เหตุนี้  ธรรมชาตนั้นจึงชื่อจักขุ"  ดังน้ีเปนตน 
แลว 
        สวนในอินทรีย  ๓  ขางทาย  ขอแรกตรัสเรียกวา  อนัญญตัญญัส- 
สามีตินทรีย  เพราะเกิดแกบุคคลผูปฏิบัติดวยมุงอยางน้ีวา  "เราจักรู  
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ซึ่งอมตบทหรือวาซ่ึงสัจจธรรม ๔  ที่ยงัไมรู  ในบุพภาค  (คือกอน   
โสดาปติมรรค)"  และเพราะมีอรรถ  (คือสภาวะ)  แหงความเปนอินทร 
(ใหญยิ่ง)  อยูพรอมดวย  ขอ  ๒  ตรัสเรียกวาอัญญนิทรีย  เพราะ 
รูชัด  (ดวยมรรค)   และเพราะมีอรรถแหงความเปนอินทรอยูพรอม 
ดวย  ขอ  ๓  ตรัสเรียกวา  อัญญาตาวินทรีย  เพราะเกิดแตพระขีณาสพ 
ผูรูทั่วถึง  คือมีญาณกิจในสัจจะ  ๔  สําเร็จแลว  และเพราะมีอรรถ 
แหงความเปนอินทรอยูพรอมดวย 
        ถามวา  "อะไรเลา  ชือ่วาอรรถแหงความเปนอินทรแหงอินทรีย 
เหลาน้ัน  ?"  แกวา  อรรถแหงเครื่องหมายของสิ่งท่ีเปนใหญยิ่ง  (คือ 
กรรม)  ชื่อวาอรรถแหงความเปนอินทร  อรรถแหงส่ิงท่ีทานผูเปน 
ใหญยิ่ง  (คือพระพุทธเจา)  แสดงไว  ชื่อวาอรรถแหงความเปนอินทร 
อรรถแหงส่ิงท่ีทานผูเปนใหญยิ่ง  (คือพระพุทธเจา)  ไดเห็น  (คือรู) 
ชื่อวาอรรถแหงความเปนอินทร  อรรถแหงส่ิงอันส่ิงท่ีเปนใหญยิ่งคือ 
(กรรม)  จัด  (ใหเกิด)  ข้ึน  ชื่อวาอรรถแหงความเปนอินทร  อรรถ 
แหงสิ่งท่ีทานผูเปนใหญยิ่ง  (คือพระพุทธเจา)  ใชสอย ชื่อวาอรรถแหง 
ความเปนอินทร*  อรรถทัง้ปวงนั้นใชไดตามท่ีควรใชในอินทรียนิเทศน้ี 
        แทจริง  พระผูมีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงพระนามวา 
 
*  ตรงนี้มหาฎกีาทานสอนใหแปลวาอรรถแหง. . . และ  'อรรถ'   ทานแกเปนภาว 
และ  สภาว  เชน  อินฺทลิงฺคสฺส  อตฺโถ  ตสภาโว  อินฺทลิงฺคฏโ  และ  อินฺทฏ 
กาเรติ . . .  อินทฺภาว  การยติ  (ครองความเปนอินทร)  แตลางแหงกแ็ปลวา 
อรรถคือ. . . เราแปลวาอรรถวา . . .  กันมาก  เพราะฉะน้ันตรงไหนแปลอยางใดความ 
จับใจดี  ก็จะแปลอยางนั้น  
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อินทร  เพราะทรงมีความเปนใหญยิ่ง๑  อนึ่ง  กุศลากุศลกรรม  กช็ื่อวา 
อินทร  เพราะไมมีใคร ๆ เปนใหญในกรรมท้ังหลาย  (แตกรรมเปน  
ใหญยิ่ง)๒   เพราะเหตุนั้น  ในอินทรยีทั้งหลายน้ัน  (วาถึง)  อินทรีย 
ที่กรรมใหเกดิกอน  (อินทรียที่กรรมใหเกิดนั้น)  ยอมสอ   (ใหรู) 
กรรมท้ังท่ีเปนกุศลและอกุศล  และมนัก็เปนสิ่งท่ีกรรมน้ันจัด  (ใหเกิด) 
ข้ึนดวย  เพราะเหตุนั้นจึงชื่ออินทรีย  เพราะอรรถวาสอ  (ใหรูถงึ) 
สิ่งเปนใหญยิ่ง  (คือกรรม)  ดวย  เพราะอรรถวาเปนสิ่งอันสิ่งท่ีเปน 
ใหญยิ่ง  (คือกรรม)  จัด  (ใหเกิด)  ข้ึนดวย  อนึ่งอินทรียทั้งหมด 
นั่นแหละเปนสิ่งอันพระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศข้ึน   และเปนสิ่งที่ 
พระองคไดตรัสรูเองดวยตามที่เปนจริง   เพราะเหตุนั้นจึงชื่ออินทรีย 
เพราะอรรถวาเปนสิ่งอันทานผูเปนใหญยิ่ง  (คือพระพุทธเจา)  แสดง 
ข้ึนไวดวย  เพราะอรรถวาเปนสิ่งอันทานผูเปนใหญยิ่ง  (คือพระพุทะ 
เจา)   ไดเห็น  (คือตรัสรู)  ดวย  อนึ่ง  อินทรียเหลาน้ันลางอยาง  
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนมุนีใหญยิ่งพระองคนั้นแหละ  ทรงใชสอยโดย 
ใชเปนโคจร  (คือเปนอารมณ)  ลางอยางทรงใชสอยโดยใชทางภาวนา 
(คือทรงทําใหมีข้ึนเชนสัทธินทรียเปนตน)  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่ออิน- 
ทรีย  เพราะอรรถวาเปนสิ่งที่ทานผูเปนใหญยิ่งใชสอยดวยประการหน่ึง๓ 

 
        ๑.  อินท  หรือ  อินทร  ทานไขเปน  ปรมิสฺสร - เปนใหญยิ่ง  ลางทีเราจึงแปลวา  จอม 
        ๒.  ปาฐะเปน  กมฺเมสุ  กสฺสจิ  อิสฺสริยาภาวโต  นาจะเปน . . .  อิสฺสริยภาวโต 
แปลวา  เพราะบรรดากรรมไมวากรรมอะไรก็มีความเปนใหญ  (ท้ังนัน้)  จะไดเสมอ 
กับบท  ปรมิสฺสริยภาวโต  ขางตน 
        ๓.  ตามนี้  อรรถท้ัง  ๕  นี้  ใชในกรรม  ๒  ใชในพระผูมีพระภาคเจา  ๓  
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        อีกอยางหนึ่ง  จักษุเปนตนนั้น  ชื่อวาอินทรีย  เพราะอรรถแหง 
ความเปนใหญที่ไดแกความเปนอธิบดี (คือเปนอินทรียปจจัย - สนับสนุน  
โดยความเปนใหญ)  จริงอยูความเปนอธิบดีแหงจักษุเปนตน   ชื่อวา 
สฤษฏผลในความเปนไปแหงจักขุวิญญาณเปนอาทิ  เพราะเม่ือมันกลา 
วิญญาณก็กลา  และเพราะเมื่อมันออน  วิญญาณก็ออน  แล 
        นี่เปนวินิจฉัยโดยอรรถในอินทรยีทั้งหลายน้ัน  เปนอันดับแรก 
                                [โดยลักษณะเปนตน]  
        ขอวา  โดยลักษณะเปนตน  ความวา  พึงทราบวินิจฉัยแหงจักษุ 
เปนตน  โดยลักษณะ รส ปจจุปฏฐาน  และปทัฏฐานดวย  ก็แลลักษณะ 
เปนตนของจักษุเปนอาทินั้น  ไดกลาวไวแลวในขันธนิเทศ  สวน 
อินทรีย  ๔  (ขางทาย)  มีปญญินทรียเปนตน  โดยความก็คืออโมหะ 
นั่นเอง  อินทรียที่เหลือกม็าแลวโดยสรุปในขันธนิเทศน้ันเหมือนกันแล 
                                          [โดยลําดับ]  
        แมลําดบัในขอวาโดยลําดับนี้  ก็เปนลําดับแหงการแสดงเหมือน 
กัน 
        ในอินทรียทั้งหลายนั้น  อินทรีย  (๖)  มีจักขุนทรีย  เปนตน  อัน 
นับเขาในอัตภาพ  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงกอน  เหตุวาความ 
ไดอริยภูมิยอมมีเพราะกําหนดรูธรรมภายใน  (ตนของตน)  อัตภาพ 
นั้นเลา  ถึงซ่ึงอันนับวาหญิงก็ดี  วาชายก็ดี  เพราะอาศัยธรรมอันใด  
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เพ่ือจะทรงชี้วานี่ธรรมอันนั้น  จึงทรงแสดงอิตถินทรีย  และปุริสินทรีย 
เปนลําดับไป  ตอนั้นทรงแสดงชีวิตนทรีย  เพ่ือใหทราบวา  "แมธรรม  
ทั้งสองอยางนั้น  ก็มีความเปนไปเน่ืองดวยชีวิตินทรีย"   ถัดไปทรงแสดง 
อินทรีย  (๕)  มีสุขินทรียเปนตน  เพ่ือใหทราบวา  "ความเปนไปแหง 
ชีวิตินทรียนัน้ยังมีอยูตราบใด  ความไมกลับ  (คือไมดับ)  แหงความเสวย 
อารมณเหลานั้นก็ยังมีอยูตราบน้ัน  และความเสวยอารมณทุกอยางนั้นก็ 
ลวนเปนทุกข"  ตอนั้นทรงแสดงอินทรีย  (๕)  มสีัทธินทรียเปนอาทิ 
เพ่ือชี้ขอปฏิบัติวา  "อันธรรม  (มีสัทธาเปนตน)  นั่น  พึงบําเพ็ญข้ึน 
เพ่ือความดับแหงความเสวยอารมณนั้น"  ลําดับนั้นทรงแสดงอนัญญตัญ- 
ญัสสามีตินทรีย    เพ่ือแสดงความไมเปลาประโยชนแหงการปฏิบัติวา 
"ดวยการปฏบิัตินี้  ธรรมน่ันจึงเกิดปรากฏข้ึนในตนเปนปฐม"  แตนั้น 
ทรงแสดงอัญญินทรีย เพราะเปนผลของอนัญญตัญญัสสามีตินทรียนั้นเอง 
และเพราะเปนธรรมพึงบําเพ็ญติดตอกันไปดวย    ในที่สุดทรงแสดง 
อัญญาตาวินทรีย  อันเปนบรมอัสสาสะ  (ที่โลงใจอยางยิ่ง)*  เพ่ือให 
ทราบวา  "ความบรรลุธรรมอันนี้ยอมมีไดดวยภาวนาตอนั้นไป  ก็แล 
ครั้นธรรมอันนี้  พระโยคีไดบรรลุแลวก็ไมมีกิจท่ีจะตองทํายิ่งข้ึนไปอะไร  
อีกเลย"  แล 
                           นี่เปนลําดับในอินทรียทั้งหลายน้ี 
 
        *  มหาฎีกาภาค  ๓  หนา  ๔๔๗  วา  โดยปรมัตถ  อริยผล  ช่ือวา  อัสสาสะ - ท่ีโลง 
ใจ  สวนอรยิมรรค  ช่ือ  ปติฏา - ท่ีพึ่งท่ีอาศัยในพระศาสนา 
        อัญญาตาวินทรียนั้น  ไดแกอรหตัผล  ซ่ึงเปนอริยผลชั้นยอด  ทานจึงเรียก 
ปรมัสสาสะ  ท่ีโลงใจอยางยิ่ง  
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                       [โดยแยกประเภทและไมแยกประเภท]  
        ก็ในขอวาโดยแยกประเภทและไมแยกประเภทน้ี  ชีวิตินทรีย  
อยางเดียว  มีการแยกประเภท  เพราะชีวิตินทรียนั้นมี  ๒  คือ  รปูชีวิติน- 
ทรีย  อรูปชีวิตทรีย  อินทรียที่เหลือไมมีการแยกประเภทเลยแล 
        พึงทราบวินิจฉันโดยแยกประเภทและไมแยกประเภทในอินทรีย 
ทั้งหลายน้ี  ดังกลาวฉะน้ี 
                                          [โดยกิจ]  
        ขอวาโดยกิจ  มีความวา  หากมีคําถามวา  "อะไรเปนกิจแหงอิน- 
ทรียทั้งหลาย  "ดังน้ีไซร  คําเฉลยพึงมีวา  "โดยบาลีวา  'จักขายตนะ 
เปนปจจัย  (คือเปนอุปการธรรม)  โดยเปนอินทรียปจจัยแหงจักขุ- 
วิญญาณธาตุ  และแหงธรรมท้ังหลายอันสัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุ 
นั้น"๑  ดังนี้  การท่ียังธรรมท้ังหลายมีจักขุวิญญาณเปนอาทิใหเปนไป 
ตามอาการของตน  ที่ไดแกอาการกลาและออนเปนตน  อันจะพึงใหสําเร็จ 
ดวยความเปนอินทรียปจจัย  และดวยความที่ตนมีอาการกลาและออน 
เปนอาทิดวย  นั้นใด  นี่เปนกิจแหงจักขุนทรีย๒  เปนอันดับแรก  กิจ 
แหงโสตินทรีย  ฆานินทรีย  ชิวหินทรียและกายินทรีย  ก็มีนับอยางนั้น 
แตวาการยังสหาชาตธรรมทั้งหลายใหเปนไปในอํานาจของตน   เปนกิจ 
 
        ๑.  อภิ.  ป.  ๔๐/๑๐ 
        ๒.  สรุปความวา  จกัขุเปนอินทรียปจจัย  (อุดหนนุโดยความเปนใหญ)  ของจักขุ- 
วิญญาณ  เพราะฉะนัน้  กิจคือหนาท่ีของจกัขุ  ก็คือยังจกัขุวิญญาณและสัมปยุตธรรมให 
เปนไปตามอาการของตน  ถาตนกลา  (เชนตาแจมใสด)ี  จักขุวิญญาณกก็ลาคือชัดเจน 
ดวย  ถาตนออน  (เชนตามัว)  จักขุวิญญาณก็ออน  คือไมชัดเจนดวย  
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แหงมนินทรีย"๑  การท่ีคอยเลี้ยงสหชาตธรรมไว  เปนกิจแหงชีวิติน- 
ทรีย  การท่ีคอยจัดแจงเครื่องหมายเพศและอาการแหงจริต  และการ  
แตงกายแหงหญิงและชาย  เปนกินแหงอิตถินทรียและปุริสินทรีย  การ  
ที่คอยครอบงําสหชาตธรรมท้ังหลายไวเสีย  (มิใหปรากฏ)  แลวยัง 
สหชาตธรรมน้ันใหถึงซ่ึงอาการหยาบ  (คือปรากฏชัดออกมา)  ตาม 
หนาที่ของตน  ๆ เปนกิจแหงสุขินทรีย  ทุกขินทรยี  โสมนัสสนิทรียและ 
โทมนัสสินทรีย  การท่ีคอยยังสหชาตธรรมทั้งหลายใหถึงซ่ึงอาการเปน  
กลาง  ๆ อันเปนอาการท่ีละเอียดประณีต  เปนกิจแหงอุเบกขินทรีย 
การท่ีครองงําเสียซึ่งปฏิปกขธรรม  (ธรรมฝายตรงขาม  มีอสัทธิยะ 
เปนตน)  และยังสัมปยุตธรรมท้ังหลายใหถึงซ่ึงความมีอาการเลื่อมใส 
เปนอาทิ  เปนกิจแหงอินทรีย  ๕  มีสทัธินทรียเปนตน  การละสังโยชน ๓ 
(ขางตน)  และการทําสัมปยุตธรรมทัง้หลายใหมีความมุงหนาตอการ 
ละสังโยชน  ๓  นั้นดวย  เปนกิจแหงอนัญญตัญญัสสามีตินทรีย  การละ 
โดยทําสังโยชนที่เหลือมีกามราคพยาบาทเปนตน๒   ใหเบาบางลงไป 
และการยังสหชาตธรรมทั้งหลายใหเปนไปอํานาจของตนดวย   เปน 
กิจแหงอัญญินทรีย  การละเลิกความขวนขวายในกิจ  (ละสังโยชน) 
ทั้งปวงและความเปนปจจัยใหสัมปยุตธรรมท้ังหลายมีความมุงหนาตอ 
อมตธรรมดวย๓  เปนกิจแหงอัญญาตาวินทรีย 
        พึงทราบวินิจฉัยโดยกิจในอินทรียทั้งหลายน้ี  ดังกลาวมาฉะน้ี 
 
        ๑.  เพราะธรรมท้ังหลายมีใจเปนหัวหนา 
         ๒.  เม่ือมีคําวา  'เปนตน'    ก็เปนอันกินความถึงอุทธัมภาคิยสังโยชนดวย 
        ๓.  เพราะไมมีกจิอ่ืนท่ีจะตองทําอะไรอีก  ก็มุงหนาตอพระนิพพานไปเทานัน้  
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                                            [โดยภูมิ]   
        ขอวาโดยภูมิ  ความวา  "ก็ในอินทรียทั้งหลายน้ี  จักขุนทรยี 
โสตินทรีย  ฆานินทรีย   ชิวหินทรีย  กายินทรีย  อิตถินทรีย  ปรุิสินทรีย 
สุขินทรีย  ทกุขินทรีย  และโทมนัสสนิทรีย   (๑๐)  เปนกามาวจรแท 
มนินทรีย  ชวิีตินทรีย  อุเบกขินทรีย  และสัทธินทรีย  วิริยินทรยี 
สตินทรีย  สมาธินทรีย  ปญญินทรีย  (๘)  เนื่องไปในภูมิทั้ง  ๔ 
โสมนัสสินทรีย  เนื่องไปใน  ๓  ภูม ิ  โดยเปนกามาวจร  (ก็มี)  รูปาวจร 
(ก็มี)  โลกุตตระ  (ก็มี)  อินทรีย  ๓  ขางทาย  เปนโลกุตระแท" 
        บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยโดยภูมิในอินทรียทั้งหลายน้ี  ดังกลาว 
มาฉะนี้ดวย  ดวยวา 
        ภิกษุผูทราบอยางน้ีอยู   จักเปนผูมากไปดวยความสังเวช 
        ต้ังอยูในอินทรียสังวร  กําหนดรูอินทรียทั้งหลายแลวทําท่ีสุด 
        ทุกขไดแล 
                นี่เปนกถามุขอยางพิสดารแหงอินทรียทั้งหลาย 
                                        สัจจนิเทศ  
        ก็อรยิสจั  ๔  คือ  ทกุขอริยสัจ  ทุกขสมุทัยอริยสัจ  ทุกขนิโรธอริย- 
สัจ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  ชื่อวาสัจจะ  อันมาในลําดับแหง 
อินทรียนั้น 
                                   [หัวขอวินิจฉัย]  
        วินิจฉันในอริยสัจอนัเปนที่ดําเนินไปแหงพระ  
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        ศาสนานั้น*  ปราชญพึงทราบ  โดยวิภาค  (จําแนก 
         อรรถแหงอริยสัจ  ๔ป  ๑  โดยนิพจน  (แยกคํา)  ๑ 
        โดยประเภทแหงลักษณะเปนตน  ๑    โดยอรรถ  
        (แหงสัจจศัพท)  ๑  โดยอัตถุทธาระ  (ระบุอรรถท่ี 
        ประสงค)  ๑  โดยมจีํานวนไมหยอนไมยิ่ง  ๑  โดย 
        ลําดับ  ๑  โดยวินิจฉัยคําวาชาติเปนตน ๑   โดยกิจ 
        แหงญาณ  ๑  โดยประเภทแหงธรรมท้ังหลายที่อยู 
        ภายใจ  (คือนับเขาในอริยสัจ)  ๑  โดยอุปมา  ๑ 
        โดยจตุกกะ  (เปนและไมเปนอริยสัจ  ๔  นัย)  ๑ 
        โดยวางเปลา  ๑  โดยอยางตาง ๆ มีอยางเดียว 
        เปนตน  ๑  โดย  (สภาคและวิสภาค)  มีสวนเสมอ 
        กันและไมเสมอกัน  ๑ 
                                            [โดยวิภาค]  
        ในหัวขอเหลาน้ัน  ขอวาโดยวิภาค  ความวาก็อรรถแหงอรยิสัจ 
มีทุกขเปนตน  ทานจําแนกเปน  ๔  ๆ  (คือสัจจะละ  ๔)  เปนอรรถจริง 
 
*  มหาฎีกาวา  อริยสัจ  ทานเรียกวา  สาสนกักมะ  เพราะพระศาสนาอันเปนคําของ 
พระผูมีพระภาคเจาท้ังมวล  ท่ีจะพนไปจากสัจจะหามีไม  เพราะเปนคําช้ีแจงปวัตติ 
(ความหมุนไปคือความกอใหเกิด)  และนิวตัติ   (ความหมุนกลับ  คือความละเลิก 
ความดับ)  และเหตุแหงปวัตตินิวัตติท้ังสองน้ันดวย  เพราะฉะน้ัน  พระศาสนาคือ 
พุทธพจนนัน้  จึงช่ือวากาวไป  คือดําเนินไปในสัจจะท้ังหลาย  อีกนยัหนึ่ง  พระศาสนา 
กลาวคือศีลสมาธิปญญายอมกาวไป  คือเปนไปโดยทํากิจมีปริญญากจิเปนตนในสัจจะนั้น 
ใหสําเร็จ  เพราเหตุนั้น  สัจจะนั้นจึงช่ือกมะ  เพราะเปนท่ีกาวไปแหงพระศาสนาคือ 
ศีลสมาธิปญญา  รวมความกว็าอริยสัจเปนปวัตติฐานแหงพระศาสนานัน่แล  
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แทไมเปนเท็จไมเปนอ่ืน   ซึ่งพระโยคาวจรท้ังหลายผูตรัสรูอริยสัจมี 
ทุกขเปนตนพึงรูได  ดังบาลีวา  "อรรถแหงทุกขคือความบีบค้ัน  (๑)  
---- ความเปนสังขตะ  (๑)  ----ความเรารอน (๑)  ---- ความแปรปรวน 
(๑)  อรรถ ๔  ประการนี้เปนอรรถวาทุกขแหงทุกขสัจ   เปนอรรถจริง 
แทไมเปนเท็จไมเปนอ่ืน 
        อรรถแหงสมุทัย  คือ  ความประมวลเอาไว  (๑)  ----กอเหตุเขาไว 
(๑) ----ผูกไว  (๑)  ----พัวพันไว  (๑)   อรรถ  ๔  ประการน้ี   เปน 
อรรถวาสมุทัยแหงสมุทัยสัจ  เปนอรรถจริงแทไมเปนเท็จไมเปนอ่ืน 
        อรรถแหงนิโรธคือความออกไป  (๑) ----ความวาง  (๑)  ---- 
ความเปนอสังขตะ  (๑)  ----ความเปนอมตะ  (๑)  อรรถ ๔ ประการน้ี 
เปนอรรถวานิโรธแหงนิโรธสัจ  เปนอรรถจริงแทไมเปนเท็จไม 
เปนอ่ืน 
        อรรถแหงมรรถ คือ  ความนําออกไป  (๑)  ----ความเปนเหตุ  (๑) 
----ความเห็น  (ตามเปนจริง)  (๑) ----ความเปนอธิบดี  (๑)  อรรถ  ๔ 
ประการนี้  เปนอรรถวามรรคแหงมรรคสัจ  เปนอรรถจริงแทไมเปน 
เท็จไมเปนอ่ืน"* 

        บาลีที่กลาวไว  (ในท่ีอ่ืน)  วา "อรรถแหงทุกข  คือ  ความบีบ 
ค้ัน  ----ความเปนสังขตะ ----ความเรารอน  ----ความแปรปรวน ----ความ 
เปนสิ่งพึงตรัสรู"  ดังน้ีเปนตน  ก็อยางเดียวกัน  
        อริยสัจมีทุกขเปนตน  บัณฑิตพึงทราบดวยอํานาจแหงอรรถ  ๔ ๆ 
 
        *  ข.  ป.  ๓๑/๔๔๙  
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ที่ทานจําแนกไวดังกลาวมาฉะน้ีแล  
        นี่เปนวินิจฉัยโดยวิภาคในอริยสัจน้ีเปนอันกับแรก 
                                        [โดยนิพจน]  
        สวนใน  ๒  หัวขอคือ   นิพฺพจนลกฺขณาทิปฺปเภทโต - โดยนิพจน 
และประเภทมีลักษณะเปนตนนี้  พึงทราบวินิจฉัย  โดยนิพจน  (แยกคํา) 
กอน๑ 

                                  [แยกคําศัพท - ทุกข]  
        ในคําวา  'ทุกข'  นี้  ศพัทวา  'ทุ'   นี่  ทานถือเอา๒  ในอรรถ 
คือนาเกลียด  ไดแกชั่วเลวทราม   จริงอยูชนทั้งหลายยอมเรียกบุตร 
ที่นาเกลียด  (คือชั่ว)   วา  'ทุรบุตร'    สวนศัพท - ข  ถือเอาใน 
อรรถ  คือ  ทีว่างเปลา   จริงอยู  ที่วางเปลา  คืออากาศ   เขาก็เรียกวา 
'ข'     อันสัจจะที่  ๑  นี้  จัดวานาเกลียด  เพราะเปนที่ต้ังแหงส่ิงท่ีเลว 
ทรามมีอุปทวะเปนตนเปนอเนก  จัดวาวางเปลา  เพราะเวนจากความ 
ยั่งยืนความงามความสุขและความเปนตนที่พาลชนคาดหมายเอา  เหตุ 
นั้น  จึงเรียกวา  ทุกข  เพราะนาเกลียดและเพราะวางเปลาดวย๓ 

 
๑.  เคร่ืองหมายหวัตาปูหลัง  ปน  ควรถอนออก  เพราะ  เอตฺถ  เปนนิทธารณียะ  ของ 
นิพฺพจนโต  ๆ  เปนนิทฺธารณะ 
๒.  นิส  ธาตุ  เปนไปในความดูความเห็นกมี็  ในความถือเอายึดเอาก็มี  ในท่ีนี้เขาใจวา 
จะเปนอรรถหลังนี้ 
๓.  ตามนี้  ทุกขฺ   ทานแยกเปนทุ - ข - นาเกลียดและวางเปลา  แตเราชอบแยกอีกนยั 
หนึ่ง  คือทุ - ขม  แปลวาทนยาก  ลบท่ีสุดธาตุจึงเปน  ทุกฺข  
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                                   [แยกคําศัพทสมุทัย]  
        สวน  (ในคําวาสมุทัย)  ศัพทวา  'ส'   นี้  บงถึงความประกอบ 
กันเขา  (พึงเห็น)  ในคําวา  'สมาคมะ  สเมตะ  (ประชุมกัน)'  เปนตน  
ศัพทวา 'อุ'   นี่บงถึง  ความเกิดข้ึน   (พึงเห็น)  ในคําวา  'อุปฺปนฺนะ 
อุทิตะ  (เกิดข้ึน  ข้ึนไป)'  เปนตน  ศัพท  'อยะ'  บงถึงเหตุ  อัน 
สัจจะท่ี  ๒  นี้เลา   เมื่อความประกอบกันเขากับปจจัยที่เหลือมีอยู  ก ็
เปนเหตุเกิดข้ึนแหงทุกข  เหตุนั้น  จึงเรียกวาทุกขสมุทัย  เพราะเมื่อ 
มีความประกอบกันเขา  (แหงปจจัย)  ก็เปนเหตุเกินข้ึนแหงทุกข๑ 

                                   [แยกคําศัพทนิโรธ]  
        สวนสัจจะที่  ๓  เพราะเหตุที่  นิ  ศัพทบงถึงความไมมี  และ  โรธ 
ศัพท  บงถึงคุก  เหตุนั้น  ความไมมีแหงท่ีคุมขังทุกขที่นับวาคุกสังสาร- 
(วัฏ)   ในสัจจะขอน้ี  จึงเรียกวาทุกขนิโรธ  เพราะวาเปลาจากคติ 
ทั้งปวง  หรือวา  เมื่อสัจจะขอนี้  พระโยคาวจรไดบรรลุแลว  ก็เปน 
อันไมมีที่คุมขังทุกขที่นับวาคุกสังสาร  (วัฏ)  เพราะสัจจะนี้เปนปฏิปกษ 
ตอทุกขนั้น  เหตุนี้อีกประการ  ๑  จึงเรียกวาทุกขนิโรธ๒  หรือมิฉะน้ัน 
 
๑.  ตามนี้  สมุทย   แยกเปน  ส - อุ - อย 
๒.  นิโร  ทานแยกเปนนิ - โรธ - ไมมีท่ีปดลอม  เอาความวาไมมีคุก  ไมมีเรือนจําคือ 
สังสารวัฏ  แตการศึกษาของเราไมเคยแปลกันแบบนี้  เราแปลแตวาความดับ  ท่ีจริงก ็
รุธหรือรุธิธาตุดวยกัน  แตใชอุปสัคนิ.  คนละอยาง  ทานใชนิ - ไมมี  เราใชนิ -ลง  นิโรธ 
แปลตามพยัญชนะวา  ปดลง  เอาความวาเลิก  หมดส้ิน  (ไดกันกับคํา  ปดฉากปดมาน) 
สําหรับทุกขเราเอาความวาดบั  (คูกับเกดิ   เกิดเปนเปดฉาก  ดับเปนปดฉาก)  ตามนยั 
สุดทายของทานนั่นแหละ  
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เรียกวา  ทุกขนิโรธ  เพราะเปนปจจัยแหงความดับ  คือ ความไมเกิดข้ึน 
แหงทุกข๑  
                        [แยกคําศัพทนิโรธคามินีปฏิปทา]  
        สวนสัจจะที่  ๔  เรียกวาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  เหตุที่สัจจะน้ี 
ชื่อวา  (ดําเนิน)  ไปสูทุกขนิโรธ  เพราะเปนธรรมมุงหนาตอทุกข- 
นิโรธนั้น  โดยท่ี  (มีทุกขนิโรธนั้น)  เปนอารมณ   และเปนปฏิปทา 
แหงการบรรลุทุกขนิโรธดวย๒ 

                                 [แยกคําศัพทอริยสัจ]  
        ก็แลสัจจะท้ังหลายนี้   พระผุมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา  อรยิสัจ 
เพราะเปนธรรมท่ีพระอริยะท้ังหลาย  มีพระพุทธเจาเปนตนแทงตลอด 
ดังบาลีวา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสจั  ๔  นี้  อริยสัจ  ๔  คืออะไร 
บาง   ฯลฯ  นี้แล   ภิกษุทั้งหลาย  อรยิสัจ  ๔    พระอริยะท้ังหลาย 
ยอมแทนตลอดซ่ึงสัจจะเหลาน้ี  เหตุนั้น  สัจจะท้ังหลายน้ีจึงเรียกวา 
อริยสัจ" 
        อีกนัยหนึ่ง  เรียกวาอริยสัจ    เพราะเปนสัจจะของพระอริยะ  ก็ได 
ดังบาลีวา  "ตถาคตเปนพระอริยะในโลกกับทั้งเทวโลก  ฯลฯ  ในหมู 
 
๑.  อนุปฺปาทนิโรธ  ความดับคือความไมเกิดข้ึน  ทานใชอนุปฺปาทกํากับ  เพื่อใหเหน็วา 
ความดับนี้ไมหมายความวา  แตกทําลาย  แตหมายวาไมเกิดข้ึนอีกตอไป 
๒.  นิโรธคามินีปฏิปทา  ทานแยกเปน  ๒  ความคือ  นิโรธคามินี - ไปสูนิโรธ  และนิโรธ- 
ปฏิปทา - ปฏิปทาแหงนิโรธ   แตเราแปลรวมเปนความเดียว  เอาคามินเีปนวิเสสนะ 
ของปฏิปทา  เพราะเหน็วามีลิงคเสมอกัน  และคามินีก็มีรูปเปนเหตุกัต.  ดวย  จึงแปลวา 
ปฏิปทาใหถึงนิโรธ  
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สัตวกับทั้งสมณะ  พราหมณ  ทั้งที่เปนเทวดาและมนุษย  เพราะเหตุ  
(ตถาคตเปนพระอริยะ)   นั้น   สัจจะท้ังหลายน้ี  (ของตถาคต)   จึงเรียก 
อริยสัจ"๑  
        หรือนัยหนึ่ง  เรียกอริยสัจ  โดยท่ีความสําเร็จเปนพระอริยะ 
(มีได)  ก็เพราะไดตรัสรูสัจจะท้ังหลายนั้นก็ได  ดังบาลีวา  "ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย  เพราะไดตรัสรูอริยสัจ  ๔  นี้ตามจริงแล  พระตถาคตอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาจึงไดนามวาพระอริยะ"๒ 

        อน่ึงโสด  เรียกอริยสัจ  เพราะเปนสัจจะอยางอริยะก็ได  คําวา 
อริยะ  (ในอรรถนี้)  มีความหมายวาจริงแทไมเท็จไมลวง   ดังบาลี 
วา  "นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  อริยสัจ  ๔  เปนความจริงแทไมเท็จไมเปน 
อ่ืน  เพราะเหตุนั้น  สัจจะทั้งหลายน้ีจึงเรียกวา  อริยสัจ"๓ 

        วินิจฉัยโดยนิพจน  (แยกคํา)  ในอริยสัจน้ี  บณัฑิตพึงทราบ 
ดังกลาวมาฉะน้ี 
                      [โดยประเภทแหงลักษณะเปนตน]  
        ถามวา  "วินิจฉัยโดยประเภทแหงลักษณะเปนตนอยางไร  ?"   เฉลย 
วา  "ก็ในสัจจะ  ๔  นี้  ทกุขสัจ  มีความเบียดเบียนเปนลักษณะ  มีความ 
 
๑.  ส.  มหาวาร.  ๑๙/๕๔๕ 
๒.  ส.  มหาวาร.  ๑๙/๕๔๓ 
๓.  ส.  มหาวาร.  ๑๙/๕๔๕ 
        เปนอันวา  คํา  'อริยสัจ'   แปลได  ๔  นัย  คือ  สัจจะที่พระอริยะแทงตลอด  ๑ 
สัจจะของพระอริยะ  ๑  สัจจะท่ียังความเปนพระอริยะใหสําเร็จ  ๑  สัจจะอยางอริยะ 
(คือจริงแท)  ๑  เรามักแปลันตามนัยท่ี  ๔  นี้   แตแปลอริยะวาประเสริฐ  คือแปล 
วา  ความจริงอยางประเสริฐ  
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ทําใหเรารอนเปนรส   มปีวัตติ  (ความเปนไปไมแลวไมรอด)  เปน 
ปจจุปฏฐาน  
        สมุทัยสัจมีความกอใหเกิดข้ึนเปนลักษณะ  มีอันทําไมใหขาดสาย 
เปนรส  มีความหวงใยเปนปจจุปฏฐาน 
        นิโรธสัจมีความสงบเปนลักษณะ    มีความไมเคลื่อน  (คือไม 
เปลี่ยนสภาพ)   เปนรส  มีความไมมีนิมิต  (เครื่องหมายแหงทุกข) 
เปนปจจุปฏฐาน 
        มรรคสัจ  มีความนําออก  (จากคุกสังสารวัฏ)  เปนลักษณะ  ม ี
การทําความละกิเลสเปนรส   มีความออก  (จากนิมิตและปวัตติ)  เปน 
ปจจุปฏฐาน 
        อีกนัยหนึ่ง  สัจจะ  ๔  มีปวัตติ  (ความหมุนไป)   ปวัตตนะ 
(เหตุใหหมุนไป)  และนิวัตติ  (ความหมุนกลับ)  นวัิตตนะ  (เหตุ 
ใหหมุนกลับ)  เปนลักษณะโดยลําดับกัน  อน่ึง  มีความเปนสังขตะ 
ตัณหา  (ความกระหาย)*  และความเปนอสังขตะ  ทัสสนะ  (ความ 
เห็นตามเปนจริง)  เปนลกัษณะโดยลําดับกันอยางนั้น" 
        วินิจฉัยโดยประเภทแหงลักษณะเปนตน  ในอริยสัจนี้  พึงทราบ 
ดังกลาวมาฉะน้ี 
                                          [โดยอรรถ]  
        สวนใน  ๒  หัวขอคือ  อตฺถตฺถุทฺธารโต  เจว - โดยอรรถและโดย- 
 
*  ระหายกับกระหาย  ไมใชอันเดียวกนั  ระหายเปนอาการท่ีรางกายตองการนํ้า  สวน 
การกระหาย  เปนอาการปรารถนาแหงใจ  ไดแกความอยาก  
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อัตถุทธาระนี้  พึงทราบวินิจฉัยโดยอรรถ  (แหงสัจจศัพท)  กอน๑  
        หากมีคําถามวา  "อะไรเปนอรรถแหงสัจจะ"  ดังน้ีไซร  คําตอบ  
ก็พึงมีวา  "สภาวะใด  เมื่อพระโยคาวจรท้ังหลาย  เขาไปสอบดูดวย 
ปญญาจักษุอยู  ก็ไมเปนสภาวะท่ีวิปริต  (ผิดความจริง)  ไปเหมือนกล 
ไมเปนสภาวะท่ีลวงดุจพยับแดด  และไมเปนสภาวะท่ีใคร ๆ หาไมได 
(คือไมมี)  ดังเชนอัตตาของพวกเดียรถีย  แตเปนโคจร  (คือเปน 
อารมณ)  แหงอริยญาณ  โดยความเปนสภาวะท่ีแทไมวิปริตและเปนจริง 
อันมีประการ (คืออาการ)  เบียดเบียน  กอใหเกิดข้ึน  สงบ  และนําออก 
ไปเทาน้ัน   ความเปนสภาวะท่ีแทไมวิปริตและเปนจริงดังลักษณะ 
ของไฟ  และดังปกติของโลก๒นั่น  บัณฑิตพึงทราบวาเปนอรรถของ 
สัจจะ  ดังพระบาลีวา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  คําวาน่ีทุกข  นั่นเปนคํา 
จริงแท  นั่นเปนคําไมเท็จ  นั่นเปนคําไม  (แปรปรวน)  เปนอ่ืน  "ดังนี้ 
เปนตน  ความพิสดาร  บณัฑิตพึงนํามากลาวเถิด  อีกนัยหน่ึง 
                เหตุใด  ทุกขไมเบียดเบียนไมม ี สิ่งอื่น  (นอก) 
        จากทุกขเบียดเบียนก็ไมมี  เพราะเหตุนั้น  ทกุขนี ่
        จึงตกวาเปนสัจจะ     เพราะเหตุนั้น     ทุกขนี่ 
        ธรรมชาตที่เบียดเบียน 
 
๑.  เคร่ืองหมายหวัตาปูหลัง  ปน  ตรงนี้ก็ควรถอนออก  เชนเดียวกับท่ีกลาวในเชิงอรรถ 
หนา  ๑๕๙ 
๒.  มหาฎีกาวาลักษณะของไฟ  ก็คือความรอน  มันไมมีลวง  ไมแปรปรวน  ไมวามี 
อะไรเปนเช้ือ  ไมวากาลไหน ๆ 
        ปกติของโลก  ก็คือมีเกดิแกตายเปนธรรมดาจริงแทไมแปรผัน  ลางอาจารย 
ก็วา  ความที่ลําตัวสัตวติรัจฉานยาวไปโดยขวาง  ลําตัวมนุษยสูงตรงข้ึน   และ 
กฏธรรมดาเชนวา  ส่ิงท่ีเจริญสุดยอดแลวยอมไมเจริญอีกเปนตนเรียกวา  ปกติของโลก  
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                เหตุใด  เวนมัน  (คือตัณหา)  เสีย   ทุกข 
        (เกิด)  แตเหตุอื่นไมมี  และมันไมม ี ทุกขนั้นก็  
        ไมมี  เพราะเหตุนั้น  วิสัตติกา  (คือตัณหา)  จึง  
        ตกวาเปนสัจจะ  เพราะแนนอนในความเปนเหตุแหง 
        ทุกข 
                เหตุใด  ความสงบอ่ืนจากนิพพานไมมี  และ 
        สันตะ  (คือนิพพาน)  ไมมี  ความสงบน้ันก ็
        ไมมี  เพราะเหตุนั้น  นิพพานน่ี  จึงตกกวาเปนสัจจะ 
        เพราะแนนอนในความเปนธรรมสงบ* 

                เหตุใด   เครื่องนําออกอื่นจากมรรคไมมแีละ 
        นิยยานะ  (คือมรรค)  ไมมี   แมธรรมเครื่อง 
        นําออกนั้นก็ไมมี  เพราะเหตุนั้น  มรรคนั้นจึงตก 
        วาเปนสัจจะ   เพราะความเปนธรรมเครื่องนําออก 
        แนแท 
                บณัฑิตท้ังหลาย   กลาวความแทความไมคลาด 
        เคลื่อนและความเปนจริงในอริยสัจท้ัง  ๔  มทีุกขเปน 
        ตนโดยแปลกกัน  วาเปนอรรถแหงสัจจศัพท  ดวย 
        ประการฉะนี ้
        วินิจฉัยโดยอรรถ  (แหงสัจจศัพท)  พึงททราบดังกลาวมาฉะน้ี 
 
        *  ขอใหสังเกตไวตรงนีก้อนวา  ทุกขนิโรธอริยสัจ  ทานหมายเอานิพพานทีเดียว  
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                                 [โดยอัตถุทธาระ]   
        วินิจฉัยโดยอัตถุธาระ  (ระบุอรรถที่ประสงค)  อยางไร  ในขอนี้  
สัจจศัพทนี่ถือเอาในอรรถไดหลายอยาง  คืออยางไรบาง ?  คือสัจจศัพท 
ในคําท้ังหลายมีคําวา "สจฺจ  ภเณ  น  กชฺุเฌยฺย๑ - บุคคลพึงพูดคําจริง 
ไมพึงโกรธ"  เปนตน  ถือเอาใน  (อรรถคือ)  วาจาสัจ  (จริงทางวาจา) 
สัจจศัพทในคําท้ังหลายมีคําวา  สจฺจ   ิตา  สมณพฺราหฺมณา  วา- 

สมณะพราหมณทั้งหลายผูต้ังอยูในสัจจะก็ดี"   เปนตน  ถือเอาในวิรติสัจ 
(จริงทางวิรัติ)๒   สัจจศัพทในคําท้ังหลายมีคําวา 
                กสฺมา  น ุ สจจฺานิ  วทนฺติ  นานา 
                ปวาทิยาเส   กสุลาวทานา๓ 

        เหตุอะไรหนอ  เจาลัทธิทั้งหลายผูสําคัญวาตนเปนผูมีวาทะเปน 
กุศล  (คือถูกตอง)  จึงกลาวสัจจะหลายอยางตางกัน"   เปนตน  ถือเอา 
ในทิฏฐิสัจ   (จริงทางความเห็น)    สัจจศัพทในคําทั้งหลายมีคําวา 
 
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๕ 
๒.  มหาฎีกาวา  "วิรติสัจจะไ   ไดแกมุสาวาทวิรัติ  (เวนจากพูดเท็จ)   เพราะสัจจ 
ศัพทไมงอกไปในวิรัติขออ่ืน ๆ สวนท่ีลางอาจารยวา  วริติสัจจะไดแกสมาทานวิรัต ิ
(เวนตามท่ีสมาทาน)  นั้น  เพียงการสมาทาน  ยังมิใชสัจจะ  การไมใหผิดสมาทาน 
จึงเปนสัจจะ  แตนั่นเปนปฏิญญาสัจจะ  (คือรักษาใหจริงตามปฏิญญา)  ก็คือมุสาวาท- 
วิรัตินั่นเอง" 
        ทานอธิบายชอบกล  นาคิดวา  ถาเชนนั้นสัจจะขอนีแ้ปลกกับวาจาสัจจะอยางไร? 
เห็นอยูทางหนึง่ก็คือ  วิรติสัจจะ  นี้เปนปหานกิจ - เวนจากพูดเท็จ  สวนวาจาสัจจะ เปน 
ภาวนากิจ - พูดจริง 
๓.  ขุ.  สุ.  ๒๕/๕๐๗  ขุ.  มหา.  ๒๙/๓๕๓  ปวาทิยาเส  อรรถกถาจูฬพยูหสูตรแกเปน 
วาทิโน  กุสลาวทานา  อรรถกถาปสูรสูตรแกวา  มย  กุสลวาทา  ปณฺฑติวาทาติ 
เอว  ส ฺ ิโน  หุตฺวา  
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"เอก  หิ  สจจฺั  น  ทุติย - สัจจะ  อันหนึ่งแลไมมีที่สอง"   เปนตน 
ถือเอาในนิพพานและมรรคดวย  อันเปนปรมัตถสัจ  (จริงโดยปรมัตถ)  
สัจจศัพทในคําท้ังหลายมีคําวา  "จตุนฺน  สจฺจาน  กตี  กุสลา - บรรดา 
สัจจะ  ๔  สจัจะเทาไรเปนกุศล"   เปนตน  ถือเอาในอริยสัจ  (จริง 
อยางอริยะ)    แมสัจจศัพทนี่ในขอน้ีนั้นก็เปนไปใน   (อรรถคือ) 
อริยสัจ  แล 
        วินิจฉัยแมโดยอัตถุทธาระในอริยสัจนี้  พึงทราบดังกลาวมาฉะน้ี 
                             [โดยมจํีานวนไมหยอนไมยิ่ง]  
        ขอวา  "โดยมีจํานวนไมหยอนไมยิ่ง"   ความวา  หากคําถามพึงมี 
วา  "ก็เพราะเหตุไฉน  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอริยสัจแต  ๔  เทาน้ัน 
ไมหยอนไมยิ่ง ?"  ดังน้ีไซร  คําแกกพึ็งมีวา  "เพราะไมมีอริยสัจอ่ืน 
ประการ  ๑   เพราะลดออกเสียขอใดขอหนึ่งก็มิได  ประการ ๑  แทจริง 
อริยสัจอ่ืนจากอริยสัจ  ๔  นั่นเปนสวนยิ่ง  (คือเกิน)  ก็ด ี อรยิสัจ  ๔  นั่น 
แมสักขอหนึ่ง  พึงลดออกเสียไดก็ดี  หามีไม  ดังพระบาลีวา  "ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย  สมณะหรอืพราหมณก็ตามในโลกน้ี  จะพึงมากลาววา 
"นี่ไมใชทุกขอริยสัจ  ทุกขอริยสัจเปนอยางอ่ืน  ขาพเจาจักยกเลิกทุกข- 
อริยสัจนี่เสียแลวบัญญัตทุกขอริยสัจอ่ืน  (ข้ึนใหม)"   ดังน้ี  นีไ่มมีทาง 
เปนไปได"  ดังน้ีเปนอาทิ   (และ)  ดังพระบาลี  (อีกขอหนึ่ง)  วา 
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สมณะหรือพราหมณผูใดผูหนึ่งก็ตาม  พึงกลาว 
อยางนั้นวา  'ทุกขอริยสัจซึ่งพระสมณโคดมแสดงไวนี่ไมใชอริยสัจขอที่ ๑  
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ขาพเจาจักบอกปดทุกขอริยสัจท่ี  (วา)   เปนอริยสัจขอที่  ๑  นัน่เสียแลว    
บัญญัตทุกขอริยสัจอ่ืนเปนอริยสัจขอที่  ๑  (ข้ึนใหม)"  ดังน้ี  นีไ่มมี 
ทางเปนไปได"๑  ดังนี้เปนตน 
        อีกอยางหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสบอกปวัตติ  (ความ 
หมุนไป)  กต็รัสบอกพรอมท้ังเหตุ  เม่ือตรัสบอกนิวัตตุ  (ความหมุน 
กลับ)  เลา  กต็รัสบอกพรอมท้ังอุบายดวย  ดังนี้  จึงเปนอันตรัสแต  ๔ 
เทาน้ัน  เพราะมีปวัตตินิวัตติและเหตุแหงปวัตตินิวัตติทั้งสองน้ันเพียง 
เทาน้ัน  นัยเดียวกันนั้น  ตรัสแต  ๔  เทาน้ันแมดวยอํานาจแหงธรรม 
ที่พึงกําหนดรู  ธรรมท่ีพึงละ  ธรรมท่ีพึงทําใหแจง  และธรรมท่ีพึงทําใหมี 
ข้ึน ๑   แหงวัตถุของตัณหา  (ตัว)  ตัณหา  ความดับตัณหา  แล 
อุบายดับตัณหา  ๑  แหงอาลัย  ความยินดีในอาลัย  ความถอนอาลัย 
เสียได  และอุบายถอนอาลัย  ๑๒" 
        วินิจฉัยโดยมีจํานวนไมหยอนไมยิ่งในอริยสัจนี้  พึงทราบดังกลาว 
มาฉะนี้ 
                                         [โดยลําดับ]  
        แมลําดบัในขอวา   'โดยลําดับ'   นี้  ก็ไดแกลําดับแหงการแสดง 
เหมือนกัน  ก็ในอริยสัจ  ๔  นี ้ ทกุขสัจ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
 
๑.  ส.  มหาวาร.  ๑๙/๕๓๘ 
๒.  มหาฎีกาเสริมความวา  สําหรับผูปรารถนานิพพาน  ก็มีกิจที่ควรทําอยูแต  ๔  เทานั้น 
คือกําหนดรูทุกขเปนตน  ไมมีกิจอื่น  ฯลฯ  
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เปนขอแรก  เหตุวารูไดงาย  เพราะเปนของหยาบและเปนของสาธารณ  
แกสัตวทั้งปวง  สมุทัยสัจตรัสไวในลําดับนั้น  เพ่ือแสดงเหตุแหงทุกข- 
สัจน้ันแหละ  นิโรธสัจตรัสตอน้ันไป  เพื่อใหรูวาความดับแหงผลยอมมี 
เพราะความดับแหงเหตุ  มรรคสัจตรัสไวในท่ีสุด  เพ่ือแสดงอุบายบรรลุ  
นิโรธสัจน้ัน*  นัยหน่ึง  ตรัสทุกขกอนเพ่ือยังความสังเวชใหเกิดแกสัตว 
ทั้งหลายผูติดใจในรสชาติแหงความสุขในภพ   ตรัสสมุทัยในลําดับนั้น 
เพ่ือใหทราบวา  "ทุกขนั้น  ตัณหามิไดแตงข้ึนก็ไมมา  มันมีข้ึนเพราะ 
เหตุภายนอกมีพระอิศวรบันดาลเปนตนก็หาไม  แตมันมีข้ึนเพราะ 
ตัณหานี้"    ตอน้ันตรัสนิโรธ  เพ่ือยังความโลงใจดวยไดเห็นนิสสรณะ 
ใหเกิดแกบุคคลทั้งหลาย  ผูมีใจสลด  เพราะถูกทุกขกับทั้งเหตุครอบงํา 
แลวแสวงหาความออกไปจากทุกข  ตอนั้น  จึงตรัสมรรคอันเปนธรรม 
ยังนิโรธใหถงึพรอมเพ่ือบรรลุนโิรธ  แล 
        วินิจฉัยโดยลําดับในอริยสัจนี้  พึงทราบดังกลาวมาฉะน้ี 
                     [โดยวินิจฉัยคําวาชาติเปนตน]  
        ขอวา  "โดยวินิจฉัยคําวาชาติเปนตน"  ความวา   ธรรม 
ทั้งหลายมีชาติเปนตนนั้นใด  พระผูมพีระภาคเจาผูเมื่อทรงแจกแจงอริย- 
สัจท้ังหลาย  ไดตรัสไวในนิเทศแหงอริยสัจ  ๔  ดังน้ี  คือ  ธรรม  ๑๒ 
ประการตรัสไวในนิเทศแหงทุกขสัจวา  "ความเกิดก็เปนทุกขอยาง ๑ 
 
        *  ปาฐะเปน  ตทาธิคมุปาย. . . นั้นคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปน  ตทธิ. . .  
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ความแกก็เปนทุกขอยาง  ๑  ความตายก็เปนทุกขอยาง  ๑๑   ความเศราใจ 
ความคร่ําครวญ  ความไมสบายกาย  ความเสียใจ   ความคับแคน  
ก็เปนทุกขแตละอยาง  (นับ ๕)   ความประสบเขากับสิ่งท่ีไมรัก  
ทั้งหลาย   ก็เปนทุกข  (อยาง ๑)    ความพรากไปจากส่ิงท่ีรัก 
ทั้งหลายก็เปนทุกข  (อยาง ๑)     ความท่ีปรารถนาอยู  แตไมได 
ก็เปนทุกขอยาง  ๑  โดยยอ  อุปาทานขันธ  ๕  เปนทุกข๒"  ตัณหา 
๓  ประการตรัสไวในนิเทศแหงสมุทัยสัจวา  "ตัณหานี้ใด   มีการกอ 
ภพ  (ใหม)  อีกเปนปกติ  ไปดวยกันกบันันทิราคะ  มีปกติมุงเพลิดเพลิน 
ไปในอัตภาพน้ัน  ๆ ตัณหานี้คืออะไรบาง  คือกามตัณหา  ภวตัณหา 
วิภวตัณหา"   นิพพานอันมีประการเดียวโดยประสงค   ตรัสไวในนิเทศ 
แหงนิโรธสัจดังน้ีวา  "ความดับโดยสํารอกออกอยางไรเหลือแหงตัณหา 
นั้นนั่นแหละอันใด  ความสละไป  ความสลัดทิ้งไปความหลุดไปความหมด 
เยื่อใด  แหงตัณหานั้นนั่นแหละอันใด"   ธรรม  ๘  ประการ   ตรัสไว 
 
๑.  มหาฎีกาต้ังปญหาวา  เหตุไฉนจึงไมทรงนับเอาพยาธิเขาดวย  ?  แลวก็แกวา  เพราะ 
พยาธิไมเปนเอกันตะ  คือไมแนนอน  จริงอยูพยาธินัน้ลางคราวก็ไมมี  ลางคนก็ไมมี 
ดังท่ีวากันวา  "แตกอน  โรคมี  ๓  อยาง  คือ  ความหวิ  ความอด  ความทรุดโทรม"  และ 
ลางคนเชนพระพากุลเถรไมมีพยาธิเลย  นยัหนึ่ง  พยาธิกเ็ปนอันนับเอาแลวดวยทุกขศัพท 
(ความไมสบายกาย)  เพราะวาทุกขทางกายอันมีความกําเริบแหงธาตุเปนปจจยั  ช่ือวา 
พยาธิโดยปรมตัถ 
๒.  ปาฐะในน้ีเปน  ปฺจุปาทานกฺขนฺธาป  แตท่ีเราสวดกนัอยูท่ัวไปไมมีป  ท่ีจริงก็ไมนา 
มีป  เพราะเปนความสังเขป  ทีสมฺปโยโควิปฺปโยโค  นา  นาจะมี  จะไดเสมอกันกับบทอ่ืน ๆ 
ทําไมจึงไมมีกไ็มทราบ  แตเปดไปดูตอนแกอรรถ  (หนา  ๙๒)  ปรากฏวาไมมีป 
ในท่ีนี้  จึงแปลอยางไมมีป 
        เราเคยนบั  ๑๑  แตในนี้ทานนับสังขิตทุกข  คืออุปาทานขันธดวย  จึงเปน ๑๒ 
อยางไรอยูเหมือนกัน  
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ในนิเทศแหงมรรคสัจดังนี้วา   "ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปน 
ไฉน ?  คืออริยมรรคมีองค  ๘  นี้แล  อริยมรรคมีองค  ๘  นี้คืออะไรบาง  
คือสัมมทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ"   ดังน้ี  โดยวินิจฉัยธรรมทั้งหลาย 
มีชาติเปนตนนั้น"๑ 

                                      [ทุกขนิเทศ]  
                                  [วินิจฉัยศัพทวาชาติ]  
        วินิจฉัยในทุกขธรรมท้ังหลายมีชาติเปนตนน้ี   บัณฑิตพึงทราบ 
(ตอไป)   วินจิฉัยนี้เปนอยางไร ? 
        ก็ศัพทวาชาตินี้  มีอรรถหลายอยาง  จริงอยางนั้น  ศัพทวาชาติ 
นั่น  ในคําวา  "(ระลึกชาติได)   ๑  ชาติก็มี  ๒  ชาติก็มี"๒   เปนตน  นี ่
มาใน  (อรรถคือ)  ภพ  ในคําวา   "ดูกรวิสาขา   สมณชาติชื่อนิครนถ 
มีอยู"๓   นี่มาใน  (อรรถคือ)  นิกาย   (พวก)   ในคําวา   "ชาติ 
สงเคราะหเขากับขันธ  ๒"๔   นี่มาใน  (อรรถคือ)   สังขตลักษณะ  ใน 
 
๑.  อิติศัพทท่ีนิจฺฉยา  ตรงนี ้ เขาใจเปนสรูปในอตฺโถ  และสุดประโยค  จึงควรลง 
เคร่ืองหมายหวัตาปูข้ัน  สวน  เอตฺถ  วินจิฉฺโย  เวทิตพโพ  ข้ึนประโยคใหม 
        ถาอยางนีถู้ก  หัวตาปูหลัง  นิจฺฉยาติ  ขางตน  (ยอหนา)   ก็ควรถอนออก  ในท่ีนี ้
ไดแปลเรียงความตามท่ีเขาใจน้ี 
๒.  ที.  สี.  ๙/๑๗ 
๓.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๒๖๔ 
๔.  อภิ.  ธา.  ๓๖/๑๔  
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คําวา  "จิตดวงแรกเกิดข้ึน  วิญญาณดวงแรกปรากฏข้ึนในทองของ 
มารดาอันใด  ชาตินั้นนั่นแลอาศัยจิตดวงแรกน้ันจึงมี"๑   นี่มาใน  
(อรรถคือ)   ปฏิสนธิ  ในคําวา  "ดูกรอานนท  ทันทีที่พระโพธิ- 
สัตวชาตะ๒"  นี่ มาใน  (อรรถคือ)  ประสูติ  (การคลอด)  ในคําวา 
"เปนผูไมถูกคัดคานไมถูกติเตียนดวยชาติวาทะ  (ถวยคําปรารภชาติ)"๓ 

นี่มาใน  (อรรถคือ)  ตระกูล    ในคําวา  "ดูกรนองหญิง  เราเกิด 
แลวโดยชาติเปนอริยะ  แตกาลใด"๔   นี่มาใน  (อรรถคือ)  อริยศีล 
ศัพทวา  ชาติ  นี้นั้น  ในทีน่ี้พึงเห็นวามาในขันธทั้งหลายอันเปนไปต้ังแต 
ปฏิสนธิจนถงึออกจากทองมารดาสําหรับสัตวจําพวกครรภไสยกะ  (คือ 
อัณฑชะและชลาพุชะ)   มาในปฏิสนธิขันธทั้งหลายเทาน้ัน  สําหรับ 
สัตวจําพวกนอกนี้   (คือสังเสทชะ  และอุปปาติกะ)  แมวินิจฉัยกถาท่ี 
กลาวมาน้ีเลาก็ยังเปนปริยายกถา  (วาโดยออม)  อยู   เมื่อวาโดย 
นิปริยาย  (โดยตรง)   ขันธทั้งหลายใด  ๆ  ปรากฏข้ึนแกสัตวทั้งหลาย 
ผูเกิดอยูในภพนั้น  ๆ   ความปรากฏข้ึนทีแรกแหงขันธนั้น ๆ ชือ่วาชาติ 
        ก็แลชาตินี้นั้น  มีความเกิดทีแรกในภพนั้น ๆ เปนลักษณะ  มีการ  
มอบใหเปนรส   มีความผุดข้ึนในภพน้ีจากอดีตภาพเปนปจจุปฏฐาน 
นัยหน่ึง  มีความวิจิตรไปดวยทุกขเปนปจจุปฏฐาน 
 
๑.  วิ.  มหาวคฺค.  ๔/๑๘๗ 
๒.  ม.  อุ.  ๑๔/๒๕๓ 
๓.  ม.  ม.  ๑๓/๕๙๔ 
๔.  ม.  ม.  ๑๓/๔๘๕  
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                                         [ชาติทุกข]  
        หากคําถามพึงมีวา  "ก็เหตุไฉน  ชาติจึงเปนทุกข  ?"  ดังน้ีไซร 
คําแกพึงมีวา  "เพราะความเปนวัตถุ  (คือเปนพ้ืนเปนที่ต้ัง)  ของทุกข  
เปนอเนก"   จริงอยูทุกขทั้งหลายมีเปนอเนก   เชนอะไรบาง  เชน 
ทุกขทุกข   วิปริณามทุกข  สังขารทุกข  ปฏิจฉันทุกข  อปฏิจฉันทุกข 
ปริยายทุกข  นิปริยายทุกข 
        ในทุกขเหลาน้ัน  ทุกขเวทนาทั้งทางกายและทางใจ  เรียกวา 
ทุกขทุกข  เพราะเปนทุกขทั้งโดยสภาวะและโดยชื่อ  สุขเวทนา*เรียก 
วา  วิปริณามทุกข  เพราะเปนเหตุเกิดทุกขโดยแปรปรวนไป  อุเบกขา- 
เวทนาและสังขารทั้งหลายอันเปนไปในภูมิ  ๓  ที่เหลือ  เรียกวาสังขาร- 
ทุกข   เพราะถูกความเกิดและความเสื่อมบีบค้ัน  ความเจ็บปวย 
ทั้งทางกายและทางใจ  มีปวดหู  ปวดฟน  และความรุมรอนเกิดแตราคะ 
ความเดือดดาลเกิดแตโทสะเปนตน  เรียกปฏิจฉันทุกข  เพราะตองถาม 
จึงรู  และเพราะความไมปรากฏการกระทํา  ความเจ็บปวยมีทวดึงส- 
กรรมกรณ  (การลงอาชญา  ๓๒  ประการ)  เปนตน  เปนสมุฏฐาน 
เรียกวาอปฏิจฉันทุกข  เพราะไมตองถามก็รู  และเพราะความปรากฏ 
การกระทําดวย  เวนทุกขทุกขเสีย  ทุกขที่เหลือมีชาติเปนอาทิ  ซึ่งมา 
ในวิภังคแหงทุกขสัจทั้งหมดเรียกวาปริยายทุกข  เพราะความเปนวัตถุ 
แหงทุกขนั้น  ๆ    สวนทุกขทุกขเรียกวานิปปริยายทุกข 
 
        *  ปาฐะ  พิมพไวเรียงศัพท  สุขเวทนา  ติดกับ  วิปริณาเมน  คลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเรียง 
แยกเปน  สุขเวทนา  วิปริณาเมน  
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                                   [คัพโภกกันติมูลกทุกข]  
        ในทุกขเหลาน้ัน  ชาติ  จัดเปนทุกข  เพราะความเปนวัตถุแหง 
ทุกขอันมีในอบาย  ที่แมพระผูมีพระภาคเจาก็ไดทรงประกาศไวในสูตร  
ทั้งหลายมีพาลบัณฑิตสูตรเปนอาทิ  โดยเปนขออุปมา  (มีอุปมาดวย 
หลุมถานเพลิงเปนตน)   และแหงทุกขอันตางโดยทุกขมีความลงสูครรภ 
เปนมูลเปนตนในมนุษยโลก  ซึ่งเกิดข้ึนแมในสุคติ 
        ในทุกขเหลาน้ัน  (ตอไป)   นี ้ เปนทุกขอันตางโดยทุกขมีความ 
ลงสูครรภเปนมูล  เปนตน 
        ก็แลสัตวนี้  เม่ือเกิดในทองมารดา  ก็หาใชเกิดในกลีบดอกไม 
มี  อุบล  ปทมุ  และบุณฑริกเปนตนไม   ที่แทยอมเกิดในกุจฉิประเทศ 
(สวนหนึ่งของทอง)   ใตกระเพาะอาหารใหม  เหนือกระเพาะอาหารเกา 
ทามกลางแหงหนาทองและกระดูกสนัหลัง  เปนที่คับแคบอยางยิ่ง  มืดมิด 
อบอวลดวยกลิ่นอายอันเหม็นยิ่ง  ซึ่งกลิ่นซากสัตว  (ที่กินเขาไป)  ตาง  ๆ 
ทําใหเกิดข้ึน  นาเกลียดยิง่นัก  ราวกะตัวหนอนเกิดอยูในปลาเนา  ขนม 
บูด  และหลมุน้ําครําเปนตน  ฉะนั้น   สัตวที่เกิดอยูในทองมารดานั้น 
รอนอบอยู*ดวยสัมภวะ  (น้ํากําเนิด  น้ําเลี้ยง  ?)   ในทองของมารดา 
(เทากับ)   ถกูตมอยูเหมือนปุฏปากะ  (ขาวตมมัด ?)   (เทากับ)   ถูก 
นึ่งอยูเหมือนปฏฐปณฑิ  (ขนมกอนแปง)  ปราศจากความไหวกายมี 
คูเหยียด  (อวัยวะ)  เปนตน  เสวยทุกขขนาดหนักอยูตลอดทศมาส  แล 
 
        *  ปาฐะเปน  อุสฺมานา  คลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปน  อุสฺมาโน  
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นี่เปน  คัพโภกกันติมูลทุกข   (ทกุขมีความลงสูครรภเปนมูล)  
เปนอันดับแรก 
                                    [คัพภปริหรณมูลกทุกข]  
        ประการหนึ่ง  สัตวนั้นไดเสวยทุกขขนาดหนักอันใด๑  ในเพราะการ 
ลื่นลม  การเดิน  การน่ังลง  การลุกข้ึนและการพลิกตัวโดยเร็วของมารดา 
เปนตน  (ก็ด)ี   เพราะการกระทํา  (ของคนอ่ืน)  มีการฉุดกระชาก 
ลากถู  การกระแทกและการผลักเปนตน  เหมือนลูกแกะอยูในมือนักเลง 
สุรา  และเหมือนลูกงูอยูในมือหมองู (ก็ดี)   อน่ึง  สัตวนั้นไดเสวยทุกข 
ลาอันใด   ในเวลาท่ีมารดาดื่มน้ําเย็นเปนเหมือนสัตวที่ตํานรกหนาว 
ในเวลาท่ีมารดากลืนขาวตม  และขาวสวยรอนลงไปเหมือนถูกปรายดวย 
เม็ดฝนถานเพลิง  ในเวลามารดากลืนอาหารรสจัดเชนเค็มและเปรี้ยว 
เปนตนลงไปก็เหมือนไดรับการลงโทษมีวิธีธาราวตัจฉิกะ  (สับรางกาย 
แลวราดดวยนํ้ากรด)๒   เปนตน   ทุกขนี้เปนคัพภปริหรณมูลกทุกข 
(ทุกขืมีการบริหารครรภเปนมูล) 
                                 คัพภวิปตติมูลกทุกข  
        ประการหนึ่ง  ทุกขอันใดเกิดข้ึนแกสัตวนั้น   เพราะเวชกรรมมี 
 
๑.  ปาฐะ  ตรงนี้เปน  อย  เขาใจวาคลาดเคล่ือน  เทียบกับทอนหลัง  ๆ  ซ่ึงกลาวความ 
เสมอกันเปน  ย  ท้ังนั้น  มี  อิท  รับอยูขางหลัง  ในท่ีนี้แกเปน  ย  ดังท่ีแปลนี้ 
๒.  ปาฐะเปน  ขาราปติจฺฉก  ก็มี  มีอธิบายในท่ีอ่ืนวา   เปนวิธีลงกรรมกรณคร้ังโบราณ 
อยางหนึ่ง  โดยสับรางกายของนักโทษใหเปนแผลแลวราดดวยน้ํากรด  แลวใชแปรง 
แข็งถูไปมาใหเนื้อหลุดถึงกระดูก  วิธีลงโทษ  "แลเนื้อเกลือทา"  ของเราแตโบราณ 
นาจะไดเคาจากวิธีขาราวตัจฉิกะนี้เอง  
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การตัดและผาเปนตน   ตรงที่  ๆ  เกิดทุกข  (คือมดลูก ?)  ของมารดา  
ผูครรภหลง  (คือครรภขัด)   อันเปนที่ไมควรดูแมแหงคนท่ีสนิทกันมี 
มิตรสหายและคนชอบพอกันเปนตน*   ทุกขนี้เปนคัพภวิปตติมูลกทุกข 
(ทุกขมีความวิบัติขัดของแหงครรภเปนมูล) 
                                    [วิชายนมูลกทกุข]  
        (ประการหนึ่ง)   ทกุขอันใดเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  ผูถูก  (ลม)  กรรม- 
ชวาตของมารดาเมื่อจะคลอดพัดผัน  (ศีรษะ)  ใหกลับลงตรงชองคลอด 
อันนากลัวยิ่งประดุจปลองเหว  ถูกเบงออกทางชองคลอดอันแคบย่ิงนัก 
ประดุจชางใหญถูกดันออกทางชองดาล   และถูกบีบดวยภูเขาคือข่ือ 
(เชิงกราน)  เหมือนสัตวนรกถูกบดดวยสังฆาตบรรพต  ทุกขนี้เปน 
วิชายนมูลกทุกข  (ทุกขมีการคลอดเปนมูล) 
                                   [พหินิกขมนมูลกทุกข]  
        ประการหนึ่ง  ทุกขอันใดที่เปนเชนกับการแทงและผาดวยปลาย 
เข็มและคมมีดโกน  ในเวลาท่ีเขารับดวยมือใหอาบน้ําลาง  (ครรภมลทิน) 
และเช็ดดวยผาเปนตน  เกิดข้ึนแกสัตวผูเกิดแลว  ซึ่งมีรางกายยังละเอียด 
ออนเชนกับแผลใหม     ทุกขนี้เปน  มาตุกุจฺฉิโต  พหินิกฺขมนมูลก- 
ทุกข  (ทุกขมีการออกมานอกทองมารดาเปนมูล) 
 
*  ปาฐะพิมพไวเปน   มิตฺตามจฺจสุชฺชาทีหปิ  นาจะคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกจะเปน . . .ทีนป 
เปนภาวาทิสัมพันธใน  อทสฺสน 
        อมจฺจ  มาคูกับ  มิตฺต  ทานวาหมายเอาสหาย  สุหชฺช  ก็แปลกันวาเพื่อน  ถาจะ 
แปลไปวา  มิตรสหายและเพ่ือน  ก็ฟงดเูฝอไปนัก  จึงแปล  สุหชฺช  เสียวา  คนชอบ 
พอกัน  
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                                   [อัตตุปกกมมูลกทุกข]  
        (ประการหนึ่ง)  ในความเปนไปตอแตนั้นไป   ทุกขอันใดเกิดมีแก 
สัตวนั้นผูทํารายตนเอง๑  ก็ดี  ผูประกอบอาตาปนปริตาปนานุโยค  (ประ 
กอบการทรมานตัวเพ่ืออยางกิเลส)  ตามทํานองวัตรของเดียรถียมีอเจลก- 
วัตร  (วัตรของชีเปลือย)  เปนตนก็ดี  ผูไมกิน  (อาหาร)  และ  
แขวนคอตาย   ดวยอํานาจความโกรธก็ดี  ทุกขนี้เปนอัตตุปกกมมูลก- 
ทุกข  (ทุกขมีการทําตัวเองเปนมูล) 
                                   [ปรุปกกมมูลกทุกข]  
        ประการหนึ่ง  ทุกขอันใดเกิดข้ึนแกสัตวนั้นผูไดรับการกระทํามี 
ฆาและจองจําเปนตนแตคนอ่ืน   ทกุขนี้เปนปรุปกกมมูลกทุกข  (ทุกข 
มีการถูกคนอื่นทําเอาเปนมูล)  แล 
                                    [สรูปชาติทุกข]  
        ชาตินี้เปนพ้ืน  (ที่ต้ัง)   แหงทุกขทั้งปวงน้ีแท  ดังกลาวมา  เพราะ 
เหตุนั้น  นักปราชญจึงกลาวคําประพันธนี้ไววา 
                            ชาเยถ  โน  เจ  นรเกสุ  สตฺโต 
                                            ฯ เป ฯ 
                           ทุกฺขาติ  สพฺพปม  อิมมา  ชาตึ 
                หากวาสัตวไมพึงเกิดในนรกท้ังหลายไซร  เขาก ็
               ไมพึงไดรับทุกขเหลือทนมีเผาดวยไฟเปนตน  ใน 
 
๑.  วเธนฺตสฺส  มหาฎีกาแกวา  "เบียดเบียนตัวเองดวยการรองใหครํ่าครวญทุบอกชก 
หัวเปนตน"  (นาจะหมายเลยไปถึงฆาตัวตายดวย ?)  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาท่ี 178 

        นรกนัน้  (ถาไมเกิด)  ทุกขจะพึงไดที่ต้ังท่ีไหนเลา  
         เพราะเหตุนั้น  พระมุนีเจาจึงตรัสความเกิดในนรกนี้  
        วาเปนทุกข 
                ทกุขในพวกสตัวดิรัจฉานเปนอันมาก   เกิด 
        เพราะถูกฆาตดวยแส  ปะฏัก  และทอนไมเปนตน 
        อันใด  ทุกขอันนั้น   เวนความเกิดในพวกดิรัจฉาน 
        นั้นเสียจะพึงมีอยางไรเลา    เพราะเหตุนั้น  แม 
        ความเกดิในพวกดิรัจฉานนั้น  จงึเปนทุกข 
                อนึ่ง  ทุกขในพวกเปรตหลายหลาก   เกิดเพราะ 
        ความหวิระหายและลมแดดเปนตน  ยอมไมมีแก 
        สัตวผูไมเกิดในพวกเปรตน้ัน   เหตุใด   แมเพราะ 
        เหตุนั้น   พระมุนีเจาจึงตรัสความเกิด  (ในพวก 
        เปรตนัน้)   วาเปนทุกข 
                อนึ่ง   ทุกขใดในพวกอสูรในโลกันตรอันเปน 
        ที่มืดมดิและเย็นเหลือทน  หากความเกิดในโลกันตร 
        นั้นไมมไีซร  ทุกขนัน้ก็ไมพึงมี  เหตุใด   แมเพราะ 
        เหตุนั้น  ความเกิดน้ีจึงเปนทุกข 
                อนึ่ง  สัตวผูอยูในครรภมารดา  ซึ่งเปนเหมือน 
        คูถนรกเปนเวลานาน  และออกมานอกครรภนั้นยอม 
        ไดรับทุกขอันรายกาจแมใด   แมทุกขนี้เวนความ  
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        เกิดเสีย  กห็ามีไม   แมเพราะเหตุนั้น  ความเกิด  
        นี้จึงเปนทุกขแท 
                ตองการอะไรท่ีจะกลาวไปมาก   ทุกขใดแม 
        เล็กนอยมีอยูในท่ีไหน ๆ ในโลกนี้ก็ดี  ทุกขนี ้
        เพราะเวนความเกิดเสีย   ก็ไมมใีนกาลไหน ๆ เลย 
        เหตุใด  เพราะเหตุนั้น  พระมหาฤษีเจาจึงตรัส 
        ความเกดิน้ีวาเปนทุกขกอนทุกขทั้งปวง 
                         นี่เปนวินิจฉัยในชาติเปนขอแรก 
                                          [ชราทุกข]  
        ในขอวา  "แมชราก็เปนทุกข"  นี้  มีวินิจฉัยวา  ชรามี  ๒  อยาง 
คือ  สังขตลักษณะ*  ๑   ความเกาไปแหงขันธที่เนื่องอยูในภพอันหน่ึงใน 
(รูป)  สันตติซึ่งรูกันโดยอาการมีฟนหักเปนตน ๑   ชรา  (อันปรากฏ) 
คือความเกาไปแหงขันธนั้น  (แหละ)  หมายเอาในท่ีนี้ 
        ก็แลชรานี้นั้น  มีความแกไปแหงขันธเปนลักษณะ  มีอันนําเขา 
ไปหาความตายเปนรส   มคีวามเสื่อมหายไปแหงความเปนหนุมเปน 
ปจจุปฏฐาน   ชื่อวา  เปนทุกข  เพราะเปนสังขารทุกขและเพราะเปนที่ 
ต้ังแหงทุกขดวย  จริงอยูทุกขอันเปนไปทางกายและทางใจนี้ใด  มีปจจัย 
เปนอเนก   เชนความหยอนยานแหงอวัยวะใหญนอย  ความพิการแหง 
อินทรีย   ความมีรุปรางวิกลไป   ความเปนหนุมหายไป   ความเพียร 
         
        *  หมายเอาขณิกชราท่ีกลาวในสังขตลักษณะ  วา ิตสฺส  อ ฺถตฺต - เม่ือต้ังอยู  ความ 
แปรไปยอมปรากฏ  
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(ความกลา ?)  ตกไป*  สติ  (ความจํา ?)  และมติ  (ความคิดอาน ?) 
จากไป  และเปนที่ดูแคลนของคนอ่ืนเปนตน  เกิดข้ึน  ชราเปนที่ต้ัง  
แหงทุกขนั้น  เพราะเหตุนั้น  นักปราชญจึงกลาวคําประพันธนี้ไววา 
        องฺคาน  สถิลีภาวา  ฯ เป ฯ  ยสฺมา  ตสฺมา  ชรา  ทุกฺขา 
         มัจจะ  (สัตวที่จะตองตาย)   ไดรับทุกขทางกาย 
        และทางใจอันใด  เพราะความหยอนยานไปแหง 
        องคาพยพ  เพราะความวิการไปแหงอินทรียทั้งหลาย 
        เพราะความเสื่อมหายไปแหงความเปนหนุม   เพราะ  
        ความถดถอยไปแหงกําลัง   เพราะความจากไป 
        แหงสติ  (ความจํา ?)  เปนตน  เพราะลูกเมียของ 
        ตนเองก็ไมพึงใจ  และเพราะ  (มแีตจะ)  ถึงซ่ึงความ 
        ออนเพลียย่ิงขึ้น  เพราะเหตุที่ทุกข  (ที่กลาวมา)  นั่น 
        ลวนมีชราเปนเหตุ   เพราะเหตุนั้น  ชราจึงเปนทุกข 
                                 นี่เปนวินิจฉัยในชรา 
 
*  วิริยาปสาท  ทานผูชําระบอกเชิงอรรถไววา  ฉบับสีหลเปนวิริยาวสาท  ฉลับพมา 
เปนพลูปฆาต  นาวิจารณด ู
        ของเรากับของสีหล  พอไปกันได  เพราะอปสาทกับอวสาท    กสิ็ทธาตุ  ในความ 
จม  จบ  หยุด  ฯลฯ  ดวยกนั  สวนพลูปฆาต  ของพมานั้นมองไมเห็นกนัเลยกับของเรา 
แตไปมองเหน็กันกับบาทคาถาสรูปตอไปน้ัน  คือ  พลสฺส  อุปฆาตโต   เหมาะเจาะ 
ทีเดียว  ถาถือวาความในประโยคเนาตองกลมกลืนกับคาถา  ปาฐะฉบับพมาก็จะถูกตอง 
กวากระมัง  
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                                          [มรณทุกข]  
        แมในขอวา  'แมมรณะก็เปนทุกข'  นี้  มรณะก็มี  ๒  คือ  สังขต-   
ลักษณะ๑  ซึ่งทานหมายเอากลาวไววา  "ชรามรณะ  สงเคราะหดวย 
ขันธ  ๒"๒   ดังน้ี  ๑  ความขาดการติดตอกันไปแหงชีวิตินทรียที่เนื่อง 
อยูในภพอันหน่ึง  ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงตรัสไววา  "ความ 
กลัวตายมีอยูเปนนิจ"๓  ดังนี้  ๑   มรณะคือความขาดชีวิตินทรียนัน้ 
(แหละ)  ประสงคเอาในท่ีนี้  แมคําวา  ชาติปจจยามรณะ  (ความ 
ตายมีเพราะความเกิดเปนปจจัย)  อุปกกมมรณะ  (ความตายเพราะการ 
กระทํา)  สรสมรณะ  (ความตายโดยสภาพ  คือตายเอง ? )  อายุขยมรณะ 
(ความตายเพราะส้ินอายุ)  ปุญขยมรณะ  (ความตายเพราะส้ินบุญ) 
ดังน้ีก็เปนชื่อของมรณะคือความขาดชีวิตินทรียนัน่เอง 
        มรณะนี้นั้น  มีจุติ  (ความเคลื่อนไปจากปจจุบันภพ)  เปนลักษณะ 
มีวิโยค  (ความพรากไปจากสัตวและสังขารตามท่ีตนไดไว)  เปนรส 
มีคติวิปวาส  (ความพลัดจากคติตามท่ีตนเขาถึงแลวไป)  เปนปจจุ- 
ปฏฐาน   สวนที่วา  (มรณะ)  เปนทุกข  พึงทราบวา  เพราะความ 
เปนที่ต้ังแหงทุกข  เหตุนั้น  นักปราชญจึงกลาวคําประพันธนี้ไววา 
        ปาปสฺส  ปาปกมมฺาทิ - ฯ เป ฯ    ทุกฺขมิจฺเจว  ภาสิต 
        ทุกขทางใจอันใดมีขึน้โดยไมแปลกกันแกคนท่ีกําลัง 
 
๑.  หมายถึงขณิกมรณะ  ท่ีกาํหนดดวยความเส่ือมไปแหงสังขาร 
๒.  อภิ.  ธา.  ๓๖/๑๔ 
๓.  ขุ.  สุ.  ๒๕/๔๔๘  
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        จะตายท่ีเปนคนช่ัว   เห็นนมิิตมกีรรมนมิิตฝายบาป 
        เปนตน      แมที่เปนคนดี    (แต)     ทนความ  
        พลัดพรากอันมีของรักเปนที่ต้ังไมไหว   อนึง่  ทุกข 
        ทางกายอันใด  มีขอและเสนเอ็นขาดเปนตน  มีขึ้น 
        แกคนทุกคนผูมีมัมมฐาน   (ตําแหนงสําคัญของ 
        รางกาย)  ถูกลมรายแทงเอา  ทุกขนี้เปนทุกขที่คน 
        ทนไมไหว  แกไขก็ไมได   เพราะเหตุที่มรณะเปน 
        ที่ต้ังแหงทุกข  (ที่กลาวมาท้ังหมด)  นั่น   เพราะ 
        เหตุนั้น  มรณะนี้  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาเปน 
        ทุกขแท 
                              นี่เปนวินิจฉัยในมรณะ 
                                         [โสกะ]  
        ในปกณิกทุกขมีโสกเปนตน  ความเรารอนจิตแหงบุคคลผูถูก 
ทุกขมีเสียญาติไปเปนตนตองเอา  ชื่อวา  โสก  โสกน้ัน  โดยความก็ 
เปนโทมนัสนั่นเอง๑ก็จริงแล  แมเปนเชนนั้น  ก็  (มีลักษณะประจําตัว 
คือ)   มีความตรอมตรมภายในเปนลักษณะ  มีความกรมเกรียมใจเปนรส 
มีความละหอยหาเปนปจจุปฏฐาน  สวนท่ีวาโสกเปนทุกขพึงทราบวา 
เพราะเปนทุกขทุกข  (คือเปนตัวทุกข)  และเพราะเปนที่ต้ังแหงทุกข 
ดวย  เพราะเหตุนั้น  นักปราชญจึงกลาวคําประพันธนี้ไววา 
 
๑.  หมายความวา  โสก  ก็เปนพวกโทมนสัเจตสิกนั่นเอง  เพราะไมมีเจตสิกอ่ืน  แตถึง 
กระน้ัน  ก็มีความแตกตางกนัโดยลักษณะเปนตนดังกลาวตอไปนัน้  
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        สตฺตาน  หทย  โสโก  ฯ เป ฯ  ตสมฺา  ทุกฺโขติ - วุจฺจติ 
        โสกยอมทิ่มแทงหัวใจของสัตวทั้งหลาย  ดังลูกศร  
        อาบยาพิษแทงเอา  และยังเผาหัวใจเอาอยางรายแรง 
        อีกดวย   ราวกะหลาวเหล็กเผาไฟ  (ทิ่มเขาไป) 
        เผาเอา   และยังนําวิวิธทุกขตางโดยความเจ็บไข 
        ความแกและความตายมาอีกดวย*  เหตุใด  เพราะ 
        เหตุนั้น   โสกน่ัน  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
        เปนทุกข 
                                    นี่เปนวินิจฉัยในโสก 
                                            [ปริเทวะ]  
        ความคร่ําครวญแหงบุคคลผูถูกทุกขมีเสียญาติไปเปนตน  ตองเอา 
ชื่อปริเทวะ   ปริเทวะนั้น  มีความพร่ําบนเปนลักษณะ มีการบอก 
(รําพัน)  ความดีความเสียเปนรส  มีความกลิ้งเกลือกไปเปนปจจุปฏฐาน 
สวนท่ีวาปริเทวะเปนทุกข  พึงทราบวา  เพราะเปนสังขารทุกขและเปน 
ที่ต้ังแหงทุกขดวย    เพราะเหตุนั้น  นักปราชญจึงกลาวคําประพันธนี้ 
ไววา 
                            ย  โสกสลฺลวิหโต   ปริเทวมาโน 
                                               ฯ ป ฯ 
                             ทุกฺโขติ  เตน  ภควา  ปริเทวมาห 
                บคุคลผูตองศรโศกประหารเอาแลว  ยังมาคร่ําครวญ 
 
*  หมายความวา  ความโศกทําใหเกดิความเจ็บปวยข้ึนได  ทําใหแกเร็ว  และโศกหนัก 
ก็ถึงตายได  
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        (อีก)  ยอมไดรับทุกขหนักยิ่งขึ้นไป  ซึ่งเปนทุกข  
        เกิดแตความแหงผากแหง  คอ  รมิฝปากและเพดาน 
        ปากเหลือจะทน  เหตุใด   เพราะเหตุนั้น  พระผูมี 
        พระภาคเจาจึงตรัสปริเทวะวาเปนทุกข 
                               นี่เปนวินิจฉัยในปริเทวะ 
                                          [ทุกขะ]  
        ความทุกขอันเปนไปในกาย  ชื่อวาทุกขะ  ทุกขะนั้น  มีความ 
บีบค้ันกายเปนลักษณะ  มอัีนทําความโทมนัสแกบุคคลผูทรามปญญา 
ทั้งหลายเปนรส  มีความเจ็บปวยทางกายเปนปจจุปฏฐาน  สวนท่ีวา 
ทุกขะเปนทุกข   พึงทราบวา  เพราะเปนทุกขทุกข  (คือเปนตัวทุกข) 
และเพราะนําความทุกขทางใจมาใหดวย  เพราะเหตุนั้น  นักปราชญ 
จึงกลาวคําประพันธนี้ไววา 
        ปเฬติ  กายิกมิท  ฯ เป ฯ  ทุกขฺนติฺ  วิเสสโต  วุตฺต 
        ทุกขทางกายน้ียอมบีบค้ัน  (กาย)  ซ้ํายังทําทุกข 
        ทางใจใหเกิดดวย  เหตุใด  เพราะเหตุนั้น  ทกุข 
        ทางกายน้ี  พระผูมพีระภาคเจา  จึงตรัสวา   เปน 
        ทุกขโดยพิเศษ  (คือเปนอยางหนึ่งตางหาก) 
                               นี่เปนวินิจฉัยในทุกขะ 
                                         [โทมนัส]  
        ความทุกขอันเปนไปในใจ  ชื่อวาโทมนัส  โทมนัสนั้นมีความ 
บีบค้ันจิตเปนลักษณะ  มคีวามแคนใจเปนรส  มีความเจ็บปวยทางใจ  
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เปนปจจุปฏฐาน  สวนท่ีวาโทมนัสเปนทุกข  พึงทราบวา  เพราะเปน  
ทุกขทุกข  และเพราะนําทุกขทางกายมาใหดวย  จริงอยู  คนทั้งหลายท่ี 
เพียบดวยความทุกขใจแลว  ยอมเสวยทุกขมีประการตาง  ๆ  เชนสยายผม 
(ที่ขมวดไว)   รองให  ทุบอก  หมุนตัวไปมา  ทอดกาย  ยกเทา  (ไขวข้ึน 
ลง)   จับศัสตรา  (ทํารายตัวเอง)  กินยาพิษ๑  แขวน  (คอ)  ดวยเชือก 
(โจน)  เขา  (กอง)  ไฟ     เพราะเหตุนั้น  นักปราชญจึงกลาวคําประ- 
พันธนี้ไววา 
                ปเฬติ   ยโต   จตฺิต  ฯ เป ฯ   ตโต   อาห ุ
        โทมนัสยอมบีบค้ันจติ  และยังนําความลําบากกายมา 
        ใหดวย  เหตุใด    เพราะเหตุนั้น   พระพุทธเจา 
        ทั้งหลายผูปราศจากโทมนัส๒  จึงตรัสโทมนัสวาเปน 
        ทุกข 
                             นี่เปนวินิจฉัยในโทมนัส 
                                         [อุปายาส]  
        โทสะ  อันความทุกขใจอยางหนักบันดาลข้ึน  แหงบุคคลท่ีถูกทุกข 
มีเสียญาติเปนตนตองเอาน้ันเอง  ชื่อวาอุปายาส  อาจารยพวกหน่ึงวา 
 
๑.  วิส  ขาทนฺติ  ขาทธาตุ  โดยมากใชในของที่ตอง  ขบ  เค้ียว  กัดกนิ  ทีเรียกวา 
ขาทนียะ  ยาพษิ  ไมใชของชนิดนั้นโดยตรง  แตทานใชขาทธาตุ  ก็ตองแปลวากนิ 
นักเรียนควรสังเกตจํา 
๒.  วิโทมนสฺสา  ตองหมายถึงพระพุทธเจา  จะเปนคนอ่ืนไมได  เพราะทุกคาถาท่ีกลาว 
มาแลว  และอีกหลายคาถาตอไป  ก็พระพทุธเจาท้ังน้ัน  แตตรงนี้แปลกเขาหมดเปน 
พหุวจะ  คือ  วโิทมนสฺสา. .  อาหุ  สงสัยวาจะคลาดเคล่ือน  เพราะไมเหน็จําเปน 
อันใดท่ีจะตองเปนพหวุจนะ  ถาเปนเอกวจนะ  เสมอกับคาถาอ่ืน ๆ เสียจะดกีวา  เปน 
วิโทมนสฺโส. .  อาห  
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อุปายาสเปน  (เจตสิก)   ธรรมอันหน่ึงนับเขาในสังขารขันธ  อุปายาส 
นั้นมีความแผดเผาจิตเปนลักษณะ  มกีารทอดถอนเปนรส   มคีวาม  
ตรมความเปนปจจุปฏฐาน  สวนท่ีวา  อุปายาสเปนทุกข   พึงทราบวา 
เพราะความเปนสังขารทุกข  เพราะแผดเผาจิตและเพราะทํารางกายให 
เผือดซีดดวย  เพราะเหตุนั้นนักปราชญจึงกลาวคําประพันธนี้ไววา 
        จิตฺตสฺส  จ  ปริทหนา  ฯ เป ฯ  ทกฺุโข  ตโต  วตฺุโต 
        อุปายาส  ยอมยังทุกขใดใหเกิด  ทุกขนั้นจัดวามี 
        ประมาณย่ิง  เพราะทั้งแผดเผาจิต   ทั้งทํากายให 
        เผือดซีด  เหตุนั้น  อุปายาส  พระผูมีพระภาคเจา 
        จึงตรัสวา  เปนทุกข 
                             นี่เปนวินิจฉัยในอุปายาส 
                     [เปรียบเทียบโสกะปริเทวะอุปายาส]  
        ก็แล   ในโสกะ  ปริเทวะ  และอุปายาสน้ี  โสกะ  พึงเห็นเหมือน 
การท่ี  (น้ํา)  เดือดอยูภายในภาชนะดวยไฟออน ๆ ปริเทวะ  พึงเห็น 
ดังการ  (ลน)  ออกนอกภาชนะแหงนํ้าท่ีเดือนดวยไฟแรง   อุปายาส 
พึงเห็นเชนการเดือดจนแหงไปอยูภายในภาชนะนั่นเอง  แหงนํ้าทีเหลือ 
จาก  (ลน)  ออกขางนอกแลวไมพอจะ  (ลน)  ออกอีก 
                               [อัปปยสัมปโยคทุกข]  
        การรวมเขากับสัตวและสังขารทั้งหลายท่ีไมชอบใจ  ชื่อวาอัปปย- 
สัมปโยค   อัปปยสัมปโยคนั้น  มีการพบปะกับสัตวและสังขารท่ีไม 
ปรารถนาเปนลักษณะ   มีการทําความคับใจเปนรส   มีความเกิด  
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อนัตถะเปนปจจุปฏฐาน  สวนท่ีวาอัปปยะสัมปโยคเปนทุกข  พึงทราบ  
วา  เพราะเปนที่ต้ังแหงทุกข   เหตุนั้นนักปราชญจึงกลาวคําประพันธนี้ 
ไววา 
        ทิสฺวาน  อปฺปเย   ทกฺุข  ฯ เป ฯ  อปฺปเยหิ  สมาคโม 
        เพราะพบคนท่ีเกลียดเขา   ทีแรกทุกขก็มขีึ้นในใจ 
        ตอไปทุกขอันเกิดแตการทํารายเขาเขา  (ดวยกาย 
        และวาจา)  ก็มขีึ้นในกาย  (ของบุคคล)  ในโลกนี้ 
        (ดวย)   เหตุใด   เพราะเหตุนั้น  การพบปะกับ 
        สิ่งท่ีเกลียดน้ัน  พึงทราบวาพระมหาฤษีเจา  ตรัสวา 
        เปนทุกข   เหตุวาเปนที่ต้ังแหงทุกขทั้งสอง  (คือท้ัง 
        ทางใจและทางกาย) 
                       นี่เปนวินิจฉัยในอัปปยสัมปโยคทุกข 
                                     [ปยวิปโยคทุกข]  
        ความพลัดพรากจากสัตวและสังขารทั้งหลายที่ชอบใจ  ชือ่วาปย- 
วิปโยค  ปยวิปโยคนั้น  มคีวามพรากจากวัตถุที่พอใจเปนลักษณะ  มี 
อันยังความโสกใหเกิดข้ึนเปนรส   มคีวามเสียหายไปเปนปจจปฏฐาน 
สวนท่ีวา  ปยวิปโยคเปนทุกข  พึงทราบวา  เพราะเปนที่ต้ังแหงทุกข 
คือความโศก  เหตุนั้นนักปราชญจึงกลาวคําประพันธนี้ไววา 
        าติธนาทิวิโยคา  ฯ เป ฯ  มโต   ปยวิปฺปโยโค 
        คนเขลาท้ังหลายผูเพียบแปลดวยศรโศก   เพราะ 
        พลัดพรากจากสัตวและสังขารท่ีรักมีญาติและทรัพย  
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        เปนตน  ยอมเจ็บปวด  (ใจ)   เหตุใด  เพราะ 
        เหตุนั้น  ปยวิปโยคนี้  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส  
        วาเปนทุกข 
                     นี่เปนวินิจฉัยในปยวิปโยคทุกข 
                               [อิจฉิตาลาภทุกข]  
        ในขอวา 'ยมฺปจฺฉ  น  ลภติ----'  นี้   มีวินิจฉัยวา  ความ 
ปรารถนาใน  (อลัพภไนยวัตถุ)   สิ่งท่ีไมมีทางจะไดทั้งหลาย  เชน 
ปรารถนาวา  'โอ  หนอ    เราทั้งหลายจักเปนผูมีความเกิดเปน 
ธรรมดา*'  เปนตน  นั่นแล  ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  'ยมฺปจฺฉ 
น  ลภติ  ตมปฺ  ทุกฺข - ปรารถนาอยูแตไมได  แมอันใด  แมความไมได 
สิ่งท่ีปรารถนาอันนั้นก็เปนทุกข'   ดังน้ี  ความปรารถนานั้น  มีความ 
ตองการส่ิงท่ีไมมีทางจะไดเปนลักษณะ  มีการแสวงหาสิ่งท่ีไมมีทางจะได 
นั้นเปนรส   มีความไมไดสิ่งเหลาน้ันเปนปจจุปฏฐาน  สวนท่ีวาความ 
ปรารถนานั้นเปนทุกข  พึงทราบวา  เพราะเปนที่ต้ังแหงทุกข  เหตุนั้น 
นักปราชญจึงกลาวคําประพันธไววา 
        ต  ต  ปฏยมานาน  ฯ เป ฯ  อิจฉฺิตาลาภมพฺรวิ 
        ทุกขอันประกอบไปดวยความขุนเคืองอันใด  เกิด 
        แกสัตวทั้งหลายในโลกน้ี  เพราะเมื่อเขาท้ังหลาย 
        ปรารถนาส่ิงน้ัน  ๆ อยูแตไมไดสิ่งน้ัน  ๆ  ความ 
        ปรารถนาส่ิงท่ีไมมีทางจะไดทั้งหลาย  (นั่นแหละ) 
 
          *  อภิ.  วิ.  ๓๕/๑๓๐  
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        เปนเหตุของทุกขอนันั้น  เหตุใด   เพราะเหตุนั้น 
        พระชินะเจาจึงตรัสความไมไดสิ่งท่ีปรารถนาวาเปน  
        ทุกข* 

                     นี่เปนวินิจฉัยในอิจฉิตาลาภทุกข 
                             [ปญจุปาทานขันธทุกข]  
        สวนในขอวา  'โดยยอ   อุปาทานขันธ  ๕  เปนทุกข'   นี้  มี 
วินิจฉัยวา         
        ทุกขต้ังแตชาติทุกขมาอันใด  ที่พระผูมีพระภาคเจา 
        ผุทรงตาทิคุณ  ตรัสไวในทุกขนิเทศน้ีแลวก็ดี  ทุกข 
        อันใดท่ีมิไดตรัสไวในทุกขนิเทศน้ีก็ดี  ทุกขทัง้ปวง 
        นั้น  เวนอุปาทานขันธหาน่ันเสีย  กห็ามีไม  เหตุใด 
        เพราะเหตุนั้น    อุปาทานขันธทั้งหลายนี้   พระ 
        มหาฤษเีจาผูทรงชี้ที่สุดทุกข   จึงตรัสวาเปนทุกข 
        โดยยอ 
         
        *  ทานแกทุกขขอนี้   คอนขางจะกํากวม  คือไมเด็ดขาดลงไปวา  จะหมายเอาตัว 
ความปรรถนา  หรือวาจะหมายเอาความไมได  (ส่ิงท่ีปรารถนา)  ตอนตนก็วา  อิจฺฉาว 
-ความปรารถนานั่นแล   แตตอนทายในคาถาวา  อิจฉิตาลาภะ  จบก็วาอิจฉิตาลาภะ- 
ความไมไดส่ิงท่ีปรารถนา 
        มหาฎีกาทานก็รูสึกอยางนี้  จึงกลาววา  อาจารยท้ังหลายวา  คําวา  อิจฺฉาว - ความ 
ปรารถนานั่นแล   นี้ก็คือความไมไดเนื่องดวยความปรารถนาน่ันเอง  (ไมใชปรารถนา 
เฉย ๆ เทานั้น)  และทานวา  อิจฉิตาลาภะ  ก็คือความไมไดอะไรกแ็ลวแตท่ีตนปรารถนา 
เพราะบาลีกว็าเพียงวา  ยมฺปจฉฺ  น  ลภติ - ปรารถนาอยูแตไมได  แมอันใด  เทานั้น 
แตในคัมภีรนีท้านกลาวอิจฉิตาลาภะอยางสุดยอด  ตามนัยพระบาลีวาวา  สัตวท่ียังจะ 
ตองเกิด  ปรารถนาไมเกิด  เปนตน  
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        จริงอยางนั้น  ทุกขธรรมท้ังหลายมีชาติเปนตน  ซึ่งเบียนอุปา- 
ทานขันธทั้งนี่แหละ  โดยประการตาง ๆ อยู  ดังไฟเบียนเชื้อ  ดัง  
เครื่องประหารเบียนเปา  ดังแมลงทั้งหลายมีเหลือบและยุงเปนตนเบียน 
โค   ดังคนเกี่ยวขาวทั้งหลายเบียนนา  ดังพวกโจรปลนบานเบียน  
หมูบาน  ก็เกิดที่อุปาทานขันธทั้งหลายนี่เอง   เหมือนหญาและไมเถา 
เปนตนเกิดที่พ้ืนดิน   เหมือนดอกผลและหนอเกิดที่ตนไมทั้งหลาย 
ฉะน้ัน  อนึ่ง  ทุกขในเบื้องตนของอุปาทานขันธทั้งหลาย  ก็คือชาติ 
ทุกขในทามกลาง  คือชรา  ทุกขในทีสุ่ด   คือมรณะ  ทุกขคือความ 
รุมรอน (ใจ)   เพราะกระทบมรณันติกทุกข  (ทุกขเมื่อใกลตาย)   เปน 
โสกะ   ทุกขคือความคร่ําครวญ  เพราะทนตอทุกขนั้นไมได    เปน 
ปริเทวะ  ตอไปทุกขคือความเจ็บกาย  เพราะประสบอนิฏฐโผฏฐัพพะ 
กลาวคือความกําเริบแหงธาตุ  เปนทุกขะ  ทุกขคือความเจ็บใจ  เพราะ 
เกิดปฏิฆะในทุกขกายน้ัน  แหงปุถุชนท้ังหลายผูถูกความเจ็บกายนั้น 
เบียนเอา  เปนโทมนัส   ทุกขคือความหมกไหม*  ของบุคคลท้ังหลาย 
ผูมีความเศราสลดท่ีความเพิ่มมากข้ึนแหงทุกขที่กลาวแลวมีโสกะเปนตน 
ทําใหเกิดข้ึน  เปนอุปายาส  ทุกขคือความไมสมปรารถนาของบุคคล 
ทั้งหลาย  ผูไดรับความคลาดหวัง  เปนอิจฉิตาลาภะ  เพราะเหตุนั้น 
อุปาทานขันธทั้งหลายน่ันเอง   ซึ่งเมื่อพิจารณาดูโดยประการตาง  ๆ ดัง  
กลาวมาน้ี  ยอมเปนทุกขแทแล 
 
        *  อนุตฺถุนน  เคยแปลกนัวา  ทอดถอนใจ  แตตรงนีม้หาฎีกาทานแกวา  อนฺโตนชฺิ- 
ฌายน - ไหมอยูขางใน  พอไดกันกับภาษาเราวาหมกไหม  ความแรงพอสมกับความของ 
อุปายาส  
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        ใคร  ๆ  ไมอาจกลาว  (พรรณนา)   ทุกขแตละอยางน้ีใด  ที่ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแสดงไว  มิให  (หลง)  เหลือโดยกาลแมหลาย   
กัปได  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จะทรงแสดง  (โดย)  ยน 
ทุกขทั้งปวงน้ัน  เขาในอุปาทานขันธ  ๕  ทุกอยาง  ดุจยนรสน้ําทะเล 
ทั้งส้ินไวในหยดน้ําหยดเดียว  จึงไดตรัสวา  "โดยยอ  อุปาทานขันธ 
๕  เปนทุกข'   ดังน้ี 
                นี่เปนวินิจฉัยในอุปาทานขันธทั้งหลาย 
                นี้เปนนยะในทุกขนิเทศเปนอันดับแรก 
                                    [ทุกขสมุทัยนิเทศ]  
        สวนในสมุทัยนิเทศ  มีวินิจฉัยวา  คําวา  ยาย  ตณฺหา  ความวา 
ตัณหานี้ใด   คําวา  โปโนพฺภวิกา  ความวา   การกอภพ  (ใหม) 
อีกชื่อวาปุนัพภวะ   การกอภพ  (ใหม)   อีกเปนปกติของตัณหา 
นั่น  เหตุนี้ตัณหานั้นจึงชื่อ  โปโนพฺภวิภา๑  (มีการกอภพ  (ใหม) 
อีกเปนปกติ)๒   ตัณหานั้นชื่อ   นนฺทิราคสหคตา  เพราะไปดวย 
กันกับนันทิราคะ   (ความยินดีอยางเพลิดเพลิน)  มีอธิบาย 
วา  ถึงซ่ึงความเปนอันเดียวกันกับนันทิราคะโดยอรรถ๓   คําวา  ตตฺร 
ตตฺราภินนฺทินี  ความวา  มันเกิดในอัตภาพใด  ๆ  มนัก็มีปกติมุงเพลิด 
 
๑.  มีปญหาวา   เม่ือศัพทนี้สําเร็จรูปมาจาก  ปุนพฺภว   กน็าจะเปนโปนพฺภวกิ  ไฉนจึง 
เปน  โปโนพฺ. . .  ไป  เคยเรียนถามนักปราชญผูหนึ่ง   ทานบอกนิบาตท่ีแปลวา  'อีก' 
มี  ๒  คือ  ปน  และปุโน  โปโนพฺภวิก  นีใ้ชปุโน  เขลาไปท่ีไมไดถามทานวา  ทานพบ 
อยูในคัมภีรอะไร 
๒.  เราถือเอาความเปนปจจบัุนวา  'ไมรูจบ' 
๓.  เราถือเอาความงาย  ๆ  วา  ตัณหานั้น  ไมใชอยากลุน ๆ มันตองมีความยินดพีอใจ 
เปนเกลอไปดวยเสมอ  พดูส้ัน  ๆ วา  อยากไปตามท่ีพอใจ 
๔.  ปาฐะพิมพไวเปน  อตตฺภาโว  ผิด  ท่ีถูกเปน  อตฺตภาเว  
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เพลินไปในอัตภาพนั้น  ๆ๑  คําวา  เสยฺยถีท   เปนนิบาต  นี่เปนความ 
ของนิบาตนั้น คือ  "หากถามวา  ตัณหานั้นเปนไฉน"  ธรรมท้ังหลาย  
นี้คือ  กามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา  จักมีแจงในปฏิจจสมุปบาท- 
นิเทศ  สวนในท่ีนี้ตัณหาท้ัง  ๓  อยางนี้  พึงทราบวาพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงผนวกเขาเปนอันเดียวตรัสวาเปนทุกขสมุทัยอริยสัจ  โดยอรรถวา 
เปนเหตุยังทุกขสัจใหเกิด 
                                      [ทุกขนิโรธนิเทศ]  
        ในทุกขนิโรธนิเทศ  มีวินิจฉัยวา   โดยนัยวา  โย  ตสฺสาเยว 
ตณฺหาย  เปนตน  เปนอันตรัสความดับแหงสมุทัย  หากถามวา  เหตุ 
ไร  จึงวาตรัสความดับแหงสมุทัย  ?   คําแกพึงมีวา  ความดับแหงทุกข 
ยอมมีเพราะความดับแหงสมุทัย  แทจริง  ทุกขยอมดับเพราะความดับ 
ไปแหงสมุทัย   มิใชเหตุอ่ืน  เหตุนั้นจึงตรัสไว  (ในธรรมบท)  วา 
        ตนไม  เมื่อโคน๒ยังมั่นอยูไมมีอปุทวะ แมถูกตัด 
        (สวนบน)  แลวก็งอดไดอีกอยูนั่น  ฉันใดก็ดี  แม 
        ทุกขนี้กฉ็ันนั้น  เมื่อตัณหานุสัยยังมิไดถูกถอนท้ิง 
        แลว   กเ็กิดไดร่ําไป 
 
        เพราะเหตุที่ทุกขยอมดับ  เพราะความดับไปแหงสมุทัยดังกลาวมา 
 
๑.  เรานิยมเทศนกันมาวา  "----ในอารมณนั้น ๆ "  ฟงดดูเปนปจจุบันดี  ใจฉวยเอาได 
งายดวย 
๒.  มูล  แปลวา  โคนก็ได  รากก็ได  ฯลฯ  เห็นวาแปลวา  โคน  ก็กินความถึงรากดวย 
ดีกวาแปลวา  ราก  เสียทีเดยีว  เพราะไมลางอยาง  หากเหลือแตราก  ไมมีโคนโผลอยู 
ดวย  จะไมงอก  
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นั่นแล   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงความดับแหงทุกข   จึงทรง   
แสดงโดยความดับแหงสมุทัยนั่นเอง 
        อันพระตถาคตทั้งหลาย    เปนผูมีความประพฤติเสมอดวยสีหะ 
ทานจะดับทุกขและจะแสดงความดับแหงทุกข  ยอมปฏิบัติในเหตุ  มิ 
ไดปฏิบัติในผล   สวนเดียรถียทั้งหลาย   มีความประพฤติเสมอ 
ดวยสุวาน  เขาจะดับทุกขและจะแสดงความดับแหงทุกข   ยอมปฏิบัติ 
ในผล  โดยแสดงอัตตกิลมถานุโยคเปนตน  หาปฏบิัติในเหตุไม๑   ดวย 
ประการฉะน้ี 
        ประโยชน  (ความมุงหมาย ?)   แหงการแสดงความดับแหงทุกข 
ดวยอํานาจความดับแหงสมุทัย  บัณฑิตพึงทราบ  โดยนัยดังน้ีกอน 
                                [แกอรรถบาลีทกุขนิโรธ]  
        สวน  (ตอไป)  นี้  เปน  (แก)  อรรถ  (แหงบาลีทุกขนิโรธ) 
        คําวา  ตสฺสาเยว  ตณฺหาย  ความวา  แหงตัณหาที่พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัส  (ลักษณะ)   วา  'โปโนพฺภวิกา - มีการกอภพ  (ใหม) 
อีกเปนปกติ'   เปนอาทิ  แลวทรงจําแนกโดยประเภทมีกามตัณหาเปน 
ตนนั้น 
 
๑.  คือแทนท่ีจะดับกิเลสอันเปนเหตุใหทุกขเกิด  กลับหาทุกขมาทับถมตนหนกัเขาอีก 
        ทานวาราชสีหนั้น  เม่ือถูกยิงดวยศรแลว  มันไมมัวโกรธลูกศร   เห็นตัวคนยิง 
แลวก็พยายามจับตัวคนยิงประหารเสีย  ลูกศรก็ไมมาอีก  สวนสุนัขน้ันถูกขวางดวยกอน 
ดินแลวก็มัวแตเหาไลงับกันกอนดิน  ไมไลตะเพิดคนขวางไปเสีย  กอนดินก็มาอีกรํ่าไป 
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        มรรค  เรียกวาวิราคะ - ความสํารอกออก๑   เพราะพระบาลีวา 
"วิราคา  วิมจุจฺติ  -  ยอมหลัดพนเพราะวิราคะ"๒   ความดับโดยสํารอกออก 
ชื่อวาวิราคนิโรธ   ความดับโดยสํารอกออกอยางไมเหลือ   เพราะถอน  
อนุสัยได๓  ชือ่วา  อเสสวิราคนิโรธ  อีกนัยหน่ึง  การละก็เรียกวา  วิราคะ 
เพราะฉะนั้น  ในบทวา  อเสสวิราคนิโรโธ  นี้  บัณฑิตพึงเห็น  (วา) 
ประกอบความวา  "การละอยางไมเหลือ  ความดับอยางไมเหลือ"  ดังน้ี 
ก็ได    แต  (เมื่อวา)   โดยเน้ือแท  บททั้งปวงนั่นเปนไวพจนของ 
นิพพานท้ังน้ัน   เพราะพระนิพพาน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา 
ทุกขนิโรธอริยสัจ  โดยปรมัตถ  ก็เหตุใด  ตัณหาสํารอกออกและดับไปได 
ก็เพราะ  (พระโยคาวจร)   อาศัย  (หนวง)    พระนิพพานน้ัน  (เปน 
อารมณ)   เพราะเหตุนั้น  พระนิพพานน้ัน  จึงตรัสเรียกวา  วิราคะ 
และวา  นิโรธะ  ดวย  อน่ึง  เหตุใด  ธรรมท้ังหลายมีความสละไปแหง 
ตัณหานั้นเปนตน  ยอมมีข้ึนได  ก็เพราะอาศัยพระนิพพานน้ันน่ันแหละ 
อน่ึงเลา  บรรดาอาลัยทั้งหลายมีกามคุณาลัยเปนตน๔  อาลัยแมอยางเดียว 
 
๑.  ราคะ  แปลวา  ยอม ก็ได  กําหนดัยินดี  ก็ได  วิราคะ  อาจารยแตกอนจึงแปลวา 
ปราศยอมบาง  ปราศจากความกําหนดับาง  ตามควรแกความในทีน่ั้น  ๆ สําหรับในท่ีนี้ 
เหมาะท่ีจะแปลวาปราศยอม  อธิบายวา  สี  คือตัณหาทีย่อมใจมาแตกอนนั้นมันปราศไป 
แตคําวาปราศยอม  เปนภาษาตรงท่ือไป  ฟงยาก  ทานจึงแปลเอาความเสียใหมวา 
สํารอก  อธิบายวา  สีคือตัณหานั้นมันสํารอกออกจากใจ  ฟงงายข้ึน 
๒.  หมายความวา  ความหลุดพนนัน้เปนผล  วิราคะซ่ึงเปนเหตุ  จึงเปนมรรค  
๓.  หมายความวา  ถอนไดกระท่ังตัณหาอยางละเอียดท่ีเรียกวาอนุสัย  จึงวาดับอยาง 
ไมเหลือ 
๔.  มหาฎีกาวาบทนี้ลิขิตกันไวในหลายฉบับวา  กามคุณาลเยสุ  แตปาฐะท่ีถูกวา  กาม- 
คุณาลยาทีสุ  ในท่ีนี้ไดแปลตามปาฐะท่ีถูกนี้  
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ยอมไมมีในพระนิพพานน้ัน  เพราะเหตุนั้น  พระนิพพานน้ัน  จึง  
ตรัสเรียกวา  จาคะ  ปฏินสิฺสัคคะ  มุตฺติ  อนาลยะ๑ 

        พระนิพพานนี้นั้น  มีความสงบเปนลักษณะ  มคีวามไมเลื่อน 
(คือไมเปลี่ยนสภาพ)  เปนรส  หรือวามีอันทําความโลงใจเปนรส 
(ก็ได)๒   มีความไมมีนิมิต  (คือไมมีเครื่องหมายแหงทุกข)  เปนปจจุ- 
ปฏฐาน  หรอืวามีความไมมีเรื่องหนวงเหน่ียว  (จิต)  เปนปจจุปฏฐาน 
(ก็ได) 
                      [ปญหาซับซอนในเรื่องพระนิพพาน]  
        หากมีคํายืนยันวา  "ไมมีดอก  พระนิพพานนะ  เพราะไมใชสิ่ง 
ที่จะพึง  (หา)  ได  ดุจเขากระตางฉะนั้น"  ดังน้ีไซร  คําแกพึงมีวา 
"พระนิพพานไมมีหามิได  เพราะพระนิพพานน้ันเปนธรรมชาตที่พึง 
(หา)  ไดดวยอุบาย  แทจริง  พระนิพพานน้ัน  ยอม (หา)   ไดดวยอุบาย 
กลาวคือความปฏิบัติอันสมควรแกพระนิพพานน้ัน  ดุจโลกุตรจิตของ 
คนอ่ืน  ๆ พระอริยะยอมรูไดดวยเจโตปริยญาณฉะน้ัน  เหตุนั้น  จึง 
 
๑.  เม่ือแกอยางนี้  บทท้ังหลายน้ี  ก็ตองเปนกัตตุรูป  กัมมสาธนะ  คือแปลวา  'เปนท่ี...' 
ดังนี้  วิราคะ - เปนท่ีสํารอก  นิโรธะ - เปนท่ีดับ  จาคะ - เปนท่ีสละไป  ปฏินิสฺสัคคะ - เปน 
ท่ีสลัดท้ิงไป  มุตฺติ - เปนท่ีหลุดไป  อนาลยะ - เปนท่ีไมมีอาลัย  แตเราใชเปนภาวสาธนะ 
คือแปลวา  'ความ...'   กันมาแตไหน ๆ เหน็วาเหมาะดีกบัความในท่ีนีแ้ลว 
๒.  มหาฎีกาวา  ปาฐะในทอนนี้  ไมใชของเดิม  (ใครกไ็มทราบ)  นําเอาความท่ีกลาว 
ในตอนแกอรรถสัจจะ  ๔  มาเพ่ิมเขาในภายหลัง  แทจริง  อาการมีลักษณะเปนตนนี ้
กลาวไวกอนในตอนน้ันแลว  ก็นํามากลาวซํ้าอีก  (ดูตอนประเภทแหงลักษณะเปนตน 
ในวิสุทธิมรรคหนา  ๗๘ - ๗๙  แปลหนา  ๑๖๓)  
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ไมควรกลาววา  "พระนิพพานไมมี  เพราะมิใชสิ่งท่ีจะพึงได"  อันจะ  
วา   บุถชุนโง  ๆ ไมได  (ประสบ)  สิ่งใด  สิ่งนั้นยอมไมมี"   ดงัน้ี  
หาควรจะวาไม  (เพราะทานผูไดประสบมีอยู)   อนึ่ง  ไมควรกลาว 
วาพระนิพพานไมมี  เพราะอะไร  เพราะตอง  (คือเปนผิดตอ)   ความ 
ไมเปนหมันแหงความปฏิบัติ  จริงอยู  เมื่อพระนิพพานไมมี   ความ 
ปฏิบัติชอบที่สงเคราะหในธรรมขันธ  ๓  มีสลีขันธเปนตน  อันมีสัมมา- 
ทิฏฐินําหนา๑  ก็ตองเปนหมัน  แตวาความปฏิบัติชอบนี้  หาเปนหมัน 
ไม  เพราะเปนเหตุใหถึงพระนิพพานไดแล" 
        หากมีคําแยงวา  "ความตอง  (คือเปนผิดตอ)  ความไมเปน 
หมันแหงความปฏิบัติไมมีดอก  เพาะความปฏิบัตินั้น  ก็เปนเหตุใหถึง 
ความไมมี  (อยางไรละ)๒"  ดังน้ีไซร  คําแกพึงมีวา  "(ความไมมีเปน 
นิพพาน)  หามิได  เพราะไมมีการบรรลุพระนิพพาน  ในเพราะความ 
ไมมี  (ขันธ)   อดีตและอนาคต  (ไมมีขันธอดีตอนาคตก็บรรลุพระ- 
นิพพานได)" 
        หากแยงอีกวา  "(มิใชแตขันธอดีตอนาคตเทานั้น)   แมความ 
ไมมีวัตตมานขันธ  (คือขันธปจจุบัน)  ทั้งหลาย  ก็เปนนิพพานดวย" 
ดังน้ีไซร  คําแกพึงมีวา  "หามิได  เพราะพระนิพพานหาไดมีเพราะความ 
 
๑.  หมายความวาในองคมรรค  ๘  ท่ียนลงในศีลสมาธิปญญานั้น  สัมมาทิฏฐิเปนหัวหนา 
มหาฎีกาอธิบายวาเปนประธาน  คือตรัสเปนองคแรกเทานั้น  ไมใชเกิดกอนเพื่อน 
๒.  นี่คงหมายความวา  นพิพานก็คือ  ความไมมี  !  ไมมีอะไร  ทานไมแสดงไว  มหา- 
ฎีกาจึงชวยแสดงวา  ขนฺธาภาโว - ไมมีขันธ  ก็จําตองดําเนินความตามมติมหาฎีกา 
ตอไป  
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ไมมีวัตตมานขันธเหลานั้นไม*   อน่ึง    เพราะเม่ือวัตตมานขันธไมมี 
พระนิพพานก็ถึงซ่ึงความไมเปนไป  (ดวย)  (มิใชไมมีวัตตมานขันธ  
แลวเปนนิพพานดอก)   และเพราะโทษคือไมมีการบรรลุสอุปาทิเสส- 
นิพพานธาตุ  ในขณะแหงมรรคจิตซ่ึงอาศัยวัตตมานขันธดวย  (คือวา  
ในขณะแหงมรรคจะบรรลุนิพพานไมได ?)" 
        หากแยงอีกวา  "โทษไมมี   เพราะในขณะ  (แหงมรรค)  นัน้ 
กิเลสทั้งหลาย  ก็ไมเปนไปอยู (แลว)"   ดังน้ีไซร  คําแกพึงมีวา 
"หามิได  เพราะ   (หากในขณะแหงมรรค   กิเลสไมเปนไปละก็ป 
อริยมรรคก็ถงึซ่ึงความไมมีประโยชน  (นะซิ)  จริงทีเดียว  เมื่อเปน 
อยางนั้น  กิเลสทั้งหลายก็  (เปนอัน)  ไมมีมาเสียแตกอนขณะแหง 
อริยมรรค  เพราะฉะนั้น  อริยมรรคก็ตองถึงความไมมีประโยชน" 
        เพราะเหตุดังกลาวมาน้ัน  ขอ  (ที่วาพระนิพพานไมมี   เพราะ 
เปนสิ่งท่ีหาไมไดดุจเขากระตาง  และวาความปฏิบัติไมเปนหมัน  เพราะ 
ความปฏิบัตินั้นเปนเหตุใหถึงความไมมี   และวาโทษคือบรรลุพระ- 
นิพพานในขณะแหงมรรคไมไดนั้นไมมี  เพราะในขณะแหงมรรค  กิเลส 
ก็ไมเปนไปอยูแลว)   นัน้  จึงมิใชเหตุ  (คือไมชอบแกเหตุ) 
        หากมีคํายืนยันอีกวา  "ขโย - ความสิ้นไปเปนนิพพาน  โดยบาลี 
วา  'โย  โข   อาวุโส  ราคกฺขโย - ดูกรอาวุโส  ความสิ้นไปแหง 
 
*  ตรงนี้ปาฐะ  เรียงไวเปน. . . อาภาวา  สมฺภวโต  เขาใจวาคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปน. . . 
อภาวาสมฺภวโต  แมในมหาฎีกาก็แสดงไวอยางนั้นคือ  วตฺตมานาน  อภาโวป  น  สมฺภวติ 
(หนา  ๑๙๒)  
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ราคะใดแล'   เปนตน๑"   ดังน้ีไซร   คําแกพึงมีวา  "หามิได   เพราะ 
เพียงแตความสิ้น   หมายถึงพระอรหัตก็ได  ดวยพระอรหัตน้ันทานก็   
แสดงไวโดยนัยวา  'โย  โข  อาวุโส  ราคกฺขโย'    เปนตน   ดวย 
เหมือนกัน๒  ยังมี  (ผิด)    อะไร  ๆ   ตอไปอีก  คือ  (การกลาวเพียง 
แตวาความส้ินกิเลสเปนนิพพานน้ันไมชอบ)   เพราะโทสคือพระนิพพาน 
กลายเปนธรรมชาติมีชั่วกาลอันสั้นเปนตนไป   จริงอยู  เมื่อเปนอยาง 
นั้น  พระนิพพานก็ถึงซ่ึงความเปนธรรมชาตมีชั่วาลอันสั้น   ความ 
เปนธรรมชาตมีลักษณะแหงสังขตธรรม   และความเปนธรรมชาตที่จะ 
พึงบรรลุไดโดยไมแยแสถึงสัมมาวายามะไปเสียดวย   อน่ึง    เพราะ 
ความเปนธรรมชาตมีลักษณะแหงสังขรธรรมน่ันแล   พระนิพพานก็ 
(เลย)   ถึงซ่ึงภาวะคือเปนธรรมชาตนบัเขาในสังขตธรรมไป   เพราะ 
เปนธรรมชาตนับเขาในสังขตธรรม   ก็  (เลย)  ถึงซ่ึงภาวะคือเปน 
ธรรมชาตถูกไฟมีราคะเปนตนเผาเอาได  เพราะเปนธรรมชาตถูกเผา 
ก็  (เลย)   ถึงซ่ึงภาวะคือเปนทุกขไปเสียดวย" 
        หากมีคําแยงอีกวา  "โทษไมมี    เพราะความเปนไป  (แหง 
         
๑.  ส.  สฬา.  ๑๘/๓๑๑ 
๒.  อธิบายตามนัยมหาฎีกาวา  พระอรหตันั้นเกดิข้ึนในท่ีสุดแหงความส้ินกิเลส  สวน 
พระนิพพานเปนธรรมชาติท่ีมีอยู  ซ่ึงบุคคลจะพึงถึงเขา  ไมใชส่ิงท่ีจะพึงทําใหเกดิได 
พระบาลีใชศัพท  ราคกฺขโย   โทสกฺขโย  โมหกฺขโย  อยางเดียวกัน  แตความหมายตาง 
กัน  คือหมายถึงพระอรหัต   แปลวาความสิ้นราคะ  โทสะ  โมหะ  ถาหมายถึงพระนิพพาน 
แปลวา  ธรรมท่ีส้ินราคะ  โทสะ  โมหะ  เพราะมาถึงพระนิพพาน  กิเลสจึงส้ิน  (หรือวา 
หนวงพระนิพพานเปนอารมณ  กิเลสจึงส้ิน)   เพราะฉะนัน้  ขยะ  ถาแปลแตวา  ความ 
ส้ิน  ก็เปนนพิพานไมได  (?)  
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กิเลส)  ชื่อวาไมมีอีกตอไป  จําเดินแตความส้ิน  (ครั้งสุดทาย)  อันใด  
ความส้ินอันนั้นเปนนิพพาน'   ดังน้ีไซร  คําแกพึงมีวา  "หามิได 
เพราะไมมีความสิ้นเชนน้ัน๑  ประการหนึ่ง   เพราะแมมีความส้ินนั้นก็ 
ไมลวงโทษมีประการดังกลาวแลว  และเพราะอริยมรรคจะกลายเปน 
นิพพานไปดวย  จริงอยู  อริยมรรคยอมยังโทษท้ังหลายใหสิ้น  เพราะ 
ฉะน้ัน  ทานจึงเรียก  ขโย  (ดวย)  และตั้งแตนั้นไป  ความเปนไป 
(แหงโทษ)  ก็ไมมีอีกตอไปดวยแล  แตวาเพราะพระนิพพานน้ันเปน 
อุปนิสัย  (คือเปนที่อาศัยมั่น๒)  โดยปริยาย  แหงขย  (คือมรรค) 
ที่ไดแกอนุปปตตินิโรธ   (นิโรธคือความไมเกิดข้ึน)   พระนิพพานน้ัน 
ทานจึงเรียกวา  ขโย  (ดวย)  โดยโวหารอันเปนอุปจาร  (คือเกี่ยว 
ของกันกับ)   สิ่งซ่ึงมีพระนิพพานเปนอุปนิสัย๓" 
        หากมีคําถามวา  'เพราะเหตุไร   พระนิพพานน้ันพระผูมีพระภาค 
เจาจึงไมตรัสโดยสรูปเสยีทีเดียว ?"   ดังน้ีไซร   คําแกพึงมีวา  "เพราะ 
พระนิพพานเปนธรรมสุขุมนัก  ก็แลความที่พระนิพพานน้ันเปนธรรม 
สุขุมนัก  เปนความท่ีสําเร็จ  (คือปรากฏทั่วไป)  แลว  เพราะเปน 
เหตุนํามาซึ่งความเปนผูขวนขวายนอยแหงพระผูมีพระภาคเจา  และ  
 
๑.  มหาฎีกาขยายความวา  ความสิ้นท่ีจะพงึกําหนดแนวา  นี่แหละเปนอารมณแหงมรรค- 
ญาณผลญาณ  ไมมี   (แตพระนิพพานมี ?) 
๒.  ทางอภิธรรม  อุป  (ในบทอุปนิสฺสยปจจฺโย)   มีอรรถวา  ยิ่ง  วา  ม่ัน 
๓.  ควรทราบในท่ีนี้อีกวา  ขโย  นั้น  เปนไดท้ังมรรคผลและนิพพาน  เปนมรรคแปลวา 
เปนเคร่ืองส้ินหรือเปนเหตุส้ิน  เปนผลแปลวาความส้ิน  เปนนพิพานแปลวาท่ีส้ิน  ดงั 
กลาวแลวในเชิงอรรถ  ๒  หนา  ๑๙๘  
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เพราะเปนธรรมท่ีตองเห็นดวยอริยจักษุ๑   เพราะเหตุนั้น๒  พระนิพพาน 
นี้นั้น  จึงเปนธรรมชาตไมทั่วไป   เพราะเปนธรรมอันบุคคลผูเพียบ  
พรอมดวยมรรค  (เทาน้ัน)  จะพึงถึงได  เปนธรรมชาตไมมีแดนเกิด 
เพราะไมมีเบื้องตนเบื้องปลาย" 
        หากมีคําแยงวา  "พระนิพพาน  มิใชธรรมชาตไมมีแดนเกิด 
เพราะเม่ือมีมรรคจึงมีได"   ดังน้ีไซร  คําแกพึงมีวา  "หามิได  เพราะ 
พระนิพพานมิใชธรรมชาตท่ีมรรคจะพึงใหเกิดข้ึนได  แทจริง  พระ 
นิพพานน้ัน   เปนธรรมชาตที่บุคคลพึงถึงดวยมรรคเทาน้ัน  มิใชมรรค 
จะพึงใหเกิดข้ึนได  เพราะฉะนั้น  พระนิพพานจึงชื่อวาไมมีแดนเกิดแท 
เพราะไมมีแดนเกิด  จึงไมมีชรามรณะ  เพราะไมมีแดนเกิดและชรา 
มรณะ  จึงเที่ยง" 
        หากมีคําเสนออีกวา  "แมอณูเปนตน๓ก็ถึงซ่ึงภาวะอันเที่ยง  ดัง 
 
๑.  ท่ีวาเปนเหตุนํามาซ่ึงความเปนผูขวนขวายนอยนัน้  ทานเล็งถึงพระรําพึง  เม่ือตรัสรู 
แลวใหม  ๆ วา  ธรรมท่ีไดตรัสรูนี้  สุขุมลุมลึกนัก  ยากท่ีคนมีกิเลสจะเหน็ได  จึงไม 
ทรงขวนขวายท่ีจะทรงแสดงธรรมในตอนแรก  ๆ  สวนขอท่ีจะตองเหน็ดวยอริยจกัษนุั้น 
เล็งถึงพระบาลีในมาคัณฑยิสูตร  [มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปณณาสก]  ท่ีตรัสแกมาคัณฑิย- 
พราหมณวา  เขายังไมมีอริยจักษุท่ีจะเห็นพระนิพพานได 
๒.  อิติทายศัพท  สิทฺธา  เขาใจวาเปนเหตุ 
๓.  อณุอาทีน  มหาฎีกาไขออกไปเปน  ๔  คือ  อณุ  ปกติ   กาล  ปุริส  แลวก็ลงอาทิไว 
ดวย  สอวายังมีอะไรตอไปอีก  ส่ิงเหลานีลั้กทธิอ่ืนถือวา  เท่ียงแทไมแตกดับ   และ  
เปนตัวอํานาจบันดาลโลกใหเกิดข้ึนและเปนไปอยูเสมอ  อณู  พบคําอธิบายส้ัน ๆ วา อณหู ิ
โลโก  ปวตฺตติ - โลกยอมเปนไปดวยอณูท้ังหลาย  ปกติ  สังสกฤตเปนประกฤติ  หมายถึง 
ส่ิงท่ีเปนมูลเดิมของส่ิงตาง ๆ ปุริสะ  เปนช่ือหนึ่งแหงอาตมัน  สวนกาล  [นาจะตรง 
กับท่ีไทยเราเรียกพระกาล]  เปนผูสรางและผุทําลายสัตวดวย  
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พระนิพพาน"  ฉะน้ีไซร  คําสนองไขพึงมีวา  "อณูเปนตนนั้นชื่อวา   
เที่ยงหามิได  เพราะไมมีเหตุ  (ที่จะใหเขาถึง)"   หากมีคําเสนอยํ้า 
อีกวา  "เพราะพระนิพพานเท่ียง  สิ่งเหลาน้ันก็เท่ียง"  ฉะน้ีไซร  คํา 
สนองไขก็พึงมีวา  "หามิได  เพราะสิ่งเหลาน้ันไมเขาลักษณะแหงเหตุ 
(มีความเปนธรรมท่ีพึงมุงหมายปรารถนาไดเปนตน)"   หากมีคําเสนอ 
อีกวา  "สิ่งเหลาน้ันจัดเปนเที่ยง  เพราะไมมีเหตุใหเกิดข้ึนเปนตน 
เหมือนพระนิพพาน"  ฉะน้ีไซร  คําสนองไขพึงมีวา  "หามิได  เพราะ 
อณูเปนตนไมสัมฤทธิผล  (คือไมอํานายผลใหปรากฏ ?) 
        อันพระนิพพานน้ีเทาน้ันเที่ยงแท  เพราะมีสภาวะคือความถูกตอง 
(ชอบดวยเหตุผล)  ดังกลาวแลว  เปนอรูป  เพราะลวงเสียซึ่งสภาวะ 
แหงรูป  (มีความเสื่อมโทรมเปนตน)    มิใชสิ่งไมมีอยูโดยปรมัตถ 
เพราะเปนสิ่งท่ีพึงบรรลุไดดวยญาณวิเศษที่สําเร็จดวยความบากบ่ันอันไม 
ยอหยอน  และเพราะเปนพระดํารัสของพระสัพพัญูเจาดวย  จริงอยู 
พระสัพพัญูเจาไดตรัสคําน้ีไววา  "มีอยู  ภิกษุทัง้หลาย  ธรรมชาต 
อันไมเกิด  ไมเปน  อันเหตุอะไร  ๆ  มไิดทําข้ึน  อันปจจัยอะไร ๆ มิได 
แตงข้ึน*"  ดังน้ี 
 
*  การท่ีทานกลาวทุกขนิโรธวา  เปนนิพพาน  นี่อยางไรอยู  เราเขาใจกันมาวา  อริยสัจ 
เปนระบบเหตุกับผล  คือทุกขเปนผล  สมุทัยเปนเหตุคู  ๑  นิโรธเปนผล  มรรคเปนเหตุ 
คู  ๑  แตสวนพระนิพพานหาไดอยูในระบบเหตุผลไม  อีกอยางหนึ่ง  ศัพทท่ีหมายถึง 
มรรคก็ได  ผลก็ได  นพิพานก็ได  อาจารยสอนใหแปลตางกัน  ดังศัพท  ขโย  ท่ีกลาว 
แลว  ในเชิงอรรถ  ๓  หนา  ๑๙๙   เพราะฉะนั้น  นิโรธ  ถาเปนนิพพาน  ก็ตองแปลวา 
"ธรรมเปนท่ีดับ"   แตเราแปลกันมาแตวา  "ความดับ"  อันหมายถึงผล  ยังไมเคยมี 
นักปราชญผูใดคัดคานเลยวาแปลผิด  
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               นี่เปนคําวินิจฉัยขอท่ีสําคัญในทุกขนิโรธนิเทศ 
                           [ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานิเทศ]   
        ก็และ  ธรรม  (คืออริยมรรค)  ๘   ที่ตรัสไวในนิเทศแหงทุกข- 
นิโรธคามินีปฏิปทา  (นี้)  เปนอันแจมแจงโดยใจความแลวแท  แม 
ในขันธนิเทศก็จริง   แตวาในท่ีนี้ขาพเจาจะกลาวเพื่อใหทราบความ 
แปลกกันแหงธรรมทั้ง  ๘  นั้น  อันเปนไปในขณะเดียวกัน 
                                      [สัมมาทิฏฐิ]  
        แทจริง  (วา)  โดยสงัเขป   ปญญาจักษุอันมีพระนิพพานเปน 
อารมณ  ถอนอวิชานุสัยข้ึนได  แหงพระโยคีผูปฏิบัติเพ่ือแทงตลอดซึ่ง 
สัจจะ  ๔  (นัน่แล)  ชื่อสัมมาทิฏฐิ  สมัมาทิฏฐินั้น  มีความเห็นชอบ 
เปนลักษณะ  มีอันประกาศความจริงแทเปนรส  มกีารทําลายความมืด 
คืออวิชาเสียไดเปนปจจุปฏฐาน 
                                 [สัมมาสังกัปปะ]  
        ความยกจิตข้ึนเฉพาะสูทางไปพระนิพพาน  อันสัมปยุตดวยสัมมา- 
ทิฏฐินั้น  กําจักมิจฉาสังกัปปะออกเสียได  แหงพระโยคีผูมีทิฏฐิอันถึง 
พรอมแลวอยางนั้น  ชื่อสัมมาสังกัปปะ  สัมมาสังกัปปะน้ัน  มีความ 
ยกจิตข้ึนถูกทางเปนลักษณะ  มีอัปปนา  (ความตรึกแนวอยูในทาง*) 
เปนรส   มีการละมิจฉาสังกัปปะไดเปนปจจุปฏฐาน 
                                    [สัมมวาจา]  
        ความงดเวนจากมิจฉาวาจา   อันสัมปยุตดวยสัมมาสังกัปปะนั้น 
 
*  ในอภิธรรมกลาว  อปฺปนา  เปนศัพทปริยายหนึ่งแหงวติก  
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แหละ  ถอนวจีทุจริตข้ึนเสียไดแหงพระโยคีผูเห็นอยู  (ดวยสัมมาทิฏฐิ)  
และตรึกหอยู  (ดวยสัมมาสังกัปปะ)   อยางนั้น  ชื่อสัมมาวาจา  สัมมา- 
วาจานั้นมีความกําหนดถือเอา  (คือประมวลสัมปยุตธรรมไว)   เปน 
ลักษณะ  มีความละเวนเปนรส  มีความละมิจฉาวาจาไดเปนปจจุปฏฐาน 
                                    [สัมมากัมมันตะ]  
        ความงดเวนจากกายทุจริตมีปาณาติบาตเปนตน  อันสัมปยุตดวย 
สัมมาวาจานั้นแหละ  ตัดมิจฉากัมมันตะไดขาด  แหงพระโยคีผูเวนอยู 
(ดวยสัมมาวาจา)  อยางนั้น  ชื่อสัมมากัมมันตะ  สมัมากัมมันตะนั้น 
มีการพยุง  (สัมปยุตธรรม)  ไวเปนลกัษณะ  มีความละเวนเปนรส 
มีการละมิจฉากัมมันตะไดเปนปจจุปฏฐาน 
                                     [สัมมาอาชีวะ]  
        สวนความงดเวนจากมิจฉาอาชีวะ  อันสัมปยตุดวยความงดเวน 
ที่เปนความหมดจดแหงสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะนั้น*  เขาไปตัด 
เสียไดซึ่งอเนสนา  มีความลอลวงเปนตน  แหงพระโยคีนั้น  อันใด 
ความงดเวนน้ัน  ชื่อสัมมาอาชีวะ  สัมมาอาชีวะนั้น  มีความสะอาด 
(แหงอาชีวะ)   เปนลักษณะ  มีอันยังอาชีวะที่ชอบธรรมใหเปนไป 
เปนรส  มีการละมิจฉาอาชีวะเสียไดเปนปจจุปฏฐาน 
                                  [สัมมาวายามะ]  
        ลําดับนั้น  วิริยารัมภะอันอนุรูปแกสัมมาอาชีวะน้ัน  สัมปยตุดวย 
 
*  ปาฐะเรียงแยกไวเปน  สมฺมาวาจา  กมฺมนตฺาน  คลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปนบทสมาส 
คือ  สมฺมาวาจากมฺมนฺตาน  
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สัมมาอาชีวะน้ันแหละ  ตัดโกสัชชะเสียไดขาด  แหงพระโยคีนั้น  ผูต้ัง 
มั่นอยูแลวในภูมิแหงศีล  กลาวคือ  สมัมาวาจา  สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะน้ัน  อันใด    วิริยารัมภะนั้นชื่อสัมมาวายามะ  สัมมา-  
วายามะน้ัน  มีการประคอง  (จิต)  ไวเปนลักษณะ  มีสัมมัปปธาน ๔ 
อันยังอกุศลธรรมท่ียังไมเกิดมิใหเกิดข้ึนเปนตนเปนรส  มีอันละมิจฉา- 
วายามะเสียไดเปนปจจุปฏฐาน 
                                        [สัมมาสติ]  
        ความไมลืมแหงใจ  อันสัมปยุตดวยสัมมาวายามะน้ันแหละ  กําจัด 
มิจฉาสติออกเสียได  แหงพระโยคีนั้น  ผูเพียรพยายามอยูอยางนั้น  ชื่อ 
สัมมาสติ  สัมมาสตินั้นมีการต้ัง  (สติ)  ไวมั่นเปนลกัษณะ  มีความ 
ไมลืมเปนรส  มีการละมิจฉาสติไดเปนปจจุปฏฐาน 
                                     [สัมมาสมาธิ]  
        เอกัคคตาแหงจิต  อันสัมปยุตดวยสัมมาสตินั้นแหละ  ทําลายมิจฉา- 
สมาธิเสียได  แหงพระโยคีนั้นผูมีจิตอันสติชั้นยอดเยี่ยมรักษาอยูอยางนั้น 
ชื่อสัมมาสมาธิ   สัมมาสมาธินั้นมีความไมสายไป  (แหงจิต)    เปน 
ลักษณะ  มีอันต้ัง  (จิต)  ไวมั่นเปนรส  มีการละมิจฉาสมาธิได  เปน 
ปจจุปฏฐาน  แล 
                    นี่เปนนยะในทุกขนิโรธมินีปฏิปทานิเทศ 
        วินิจฉัยคําวาชาติเปนตน  ในอรยิสัจนี้  บัณฑิตพึงทราบ  ดัง 
กลาวมาฉะน้ี  
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                                    [โดยกิจแหงญาณ]   
        ขอวา  'โดยกิจแหงญาณ'    ความวา  บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัย 
โดยกิจแหงสัจจญาณ  (ความรูอริยสัจ)   ดวย  ก็สจัจญาณมี  ๒ คือ 
อนุโพธญาณ  (ความรูโดยรูตาม)  ๑   ปฏิเวธญาณ  (ความรูโดย 
ตรัสรู)   ๑  ในญาณ  ๒  อยางนั้น  อนุโพธญาณ  เปนโลกิยะ  เปนไปใน 
นิโรธและมรรค  ดวยอํานาจการไดฟงกันมาเปนตน  ปฏิเวธญาณ  เปน 
โลกุตระ  ทํานิโรธใหเปนอารมณแลว  ตรัสรูสัจจะท้ัง  ๔  ไดโดยกิจ 
(มีกําหนดรูสัจจะเปนตน)  ดังพระบาลีวา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ผูใด 
เห็นทุกข  ผูนั้นยอมเปนทุกขสมุทัยดวย  ยอมเห็นทุกขนิโรธดวย  ยอม 
เห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดวย"๑   ดังน้ีเปนตน  คําบาลีแหงน้ี  บัณฑิต 
พึง  (นํามา)  กลาวใหหมดเถิด  อันกิจแหงปฏิเวธญาณนั้น  จักมี 
แจงใน  (ตอนวาดวย)  ญาณทัสสนวิสุทธิ  ก็แล  สจัจญาณท่ีเปน 
โลกิยะน้ีใด  ในโลกิยญาณน้ัน  ทุกขญาณ  (ความรูในทุกข)  ยอม 
ยังสักกายทิฏฐิอันเปนไปดวยอํานาจความครอบงําเอาไวอยางกลุมรุมให 
กลับ   สมุทัยญาณ  (ความรูในสมุทัย)  ยอมยังอุจเฉททิฏฐิใหกลบั 
นิโรธญาณ  (ความรูในนิโรธ)  ยอมยงัสัสสตทิฏฐิใหกลับ  มรรค- 
ญาณ  (ความรูในมรรค)   ยอมยังอกิริยทิฏฐิใหกลับ๒  นัยหน่ึง  ทกุข- 
 
๑.  ส.  มหาวาร.  ๑๙/๕๔๗. 
๒.  มหาฎีกาชวยอธิบายวา  ทุกขญาณยังสักกายทิฏฐิใหกลับ  คือวาละสักกายทิฏฐิได 
เพราะเห็นรางกายเปนแตกองสังขารลวน ๆ สมุทัยญาณ  ยังอุจเฉททิฏฐิใหกลับ  เพราะ 
เหตุผลสัมพันธกันอยูไมขาดสาย  นิโรธญาณยังสัสสตทิฏฐิใหกลับ  เพราะเหน็วาเม่ือเหตุ 
ดับ  ผลก็ดับ  มรรคญาณยังอกิริยทิฏฐิใหกลับ  เพราะเหน็อัตตการ  (การกระทําของตน 
การสรางสรรคโดยตนเอง ?)  อยางประจักษ  
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ญาณ  ยังความปฏิบัติผิดในผล  กลาวคือความสําคัญวายั่งยืน  วางาม  
วาเปนสุข  วาเปนตัวตน  ในขันธทั้งหลายอันปราศจากความย่ังยืน 
ความงาม  ความเปนสุข  ความเปนตัวตน  ใหกลับ  สมุทัยญาณ  ยัง 
ความปฏิบัติผิดในเหตุ   อันเปนไปโดยความนับถือในสิ่งท่ีมิใชเหตุวา 
เปนเหตุ  เชนวา   "โลกยอมเปนไปโดยทานผูเปนใหญ  (พระอิศวร) 
โดยสิ่งท่ีเปนประธาน  โดย  (พระ)  กาล  และโดยสภาวะ  (ความ 
เปนเอง)  เปนตน๑  ใหกลบั  นิโรธญาณ  ยังความปฏิบัติผิดในนิโรธ 
อันไดแกความถือวา  ความหลุดพน๒  (มี)  ในอรูปโลกและในโลก- 
ถูปกา  (ภูมิทีถ่ือวาเปนยอดโลก)  เปนตน๓  ใหกลับ  มรรคญาณ  ยัง 
ความปฏิบัติผิดในอุบาย   ที่เปนไปโดยอํานาจความถือในสิ่งท่ีมิใชทาง 
แหงวิสุทธิ  อันตางโดยกามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมาถานุโยค  วา 
เปนทางแหงวิสุทธิ   ใหกลับ  เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวคําประพันธนี้ 
 
๑.  มหาฎีกาวา  พวกท่ีถือวาพระอิศวรเปนผูตกแตงโลก  เรียกวา  อิสสรการณี   (ถือวา 
พระอิศวรเปนเหตุ)   พวกท่ีถือวา  โลกปรากฏข้ึนโดยส่ิงท่ีเรียกวาประธาน  (เรียก 
ปกติ  หรือ  ประกฤติก็มี)   และประธานน้ันก็ซอนอยูในโลกน่ีเอง  เรียกวาปธานการณ ี
(ถือวาประธานเปนเหตุ)   พวกท่ีถือวาพระกาลสรางสัตว  พระกาลสังหารสัตว  ฯ ล ฯ 
เรียกวากาลวาที  พวกท่ีถือวาโลกเปนตากสภาวะ  คือเปนของมันเอง  เชน   ความแหลม 
ของหนาม  ความกลมของผลมะขวิด  ความมีลายหลาก ๆ ของเนื้อนกและงูเปนตน  เรียก 
วาสภาวาที  ฯ ล ฯ 
๒.  ปาฐะพิมพไวเปน  อปฺปวตฺต. . .  แตในมหาฎกีาเปน  อปวคฺค. . .  และไขวา  โมกฺข 
๓.  มหาฎีกาวา  ความถือวาความหลุดพนมีอยูในอรูปโลก  เชนความถือของอุทกดาบส 
และอาฬารดาบสเปนตน  ความถือวาความหลุดพนมีในโลกถูปกา  เชนความถือของพวก  
นิครนถเปนตน 
        โลกถูปกา - ยอดโลก  นาจะไดกนักบั  ภวัคคะ - ยอดภพ  ในคัมภีรฝายเรา  ดังคํา 
วา  ภวัคคพรหม - พรหมในภพสูงสุด  
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ไววา   
                นรชนยังไมรูแจงสัจจะทั้งหลายอยูตราบใด  เขาก ็
                ยังหลงงมอยูในเรื่องโลก  ในเหตุเกิดแหงโลก 
                ในนิพพานอันเปนที่ดับแหงโลก    และในอุบาย 
                (เครื่องเขาถึง)  นิพพานน้ัน  อยูตราบน้ัน 
        วินิจฉัยโดยกิจแหงญาณในอริยสัจน้ี  บัณฑิตพึงทราบดังกลาวมา 
ฉะน้ีประการหนึ่ง 
                    [โดยประเภทแหงธรรมที่นับเขาในอริยสัจ]  
        ขอวา  "โดยประเภทแหงธรรมทั้งหลาย  ที่อยูภายใน   (คือนับ 
เขาในอริยสัจ)"   ความวา   เวนตัณหาและอนาสวธรรมท้ังหลายเสีย 
(โลกิย)   ธรรมท่ีเหลือท้ังปวงนับเขาในทุกขสัจ  ตัณหาวิจริต  ๓๖  นับ 
เขาในสมุทัยสัจ  นิโรธสจัไมเจือปน  (กับอะไร)  โดยมุข  (หัวหนา) 
คือสัมมาทิฏฐิ  วีมังสิทธิบาท  ปญญนิทรีย  ปญญาพละ  และธรรมวิจย- 
สัมโพชฌงค  นับเขาในมรรคสัจ  โดยอปเทส  (ขออาง)   คือสัมมา- 
สังกัปปะ   วิตก  ๓  มีเนกขัมมวิตกเปนตนนับเขาในมรรคสัจ  โดย 
อปเทสคือสัมมาวาจา  วจีสุจริต ๔  นบัเขาในมรรคสัจ  โดยอปเทสคือ 
สัมมากัมมันตะ  กายสุจริต  ๓  นับเขาในมรรคสัจ   โดยมุขคือสัมม- 
อาชีวะ  ความมักนอย  และความสันโดษนับเขาในมรรคสัจ๑   หรือ 
อน่ึง  สัทธินทรีย  สัทธาพละ  และฉันทิทธิบาทก็นับเขาในมรรคสัจ 
 
๑.  มหาฎีกาชวยอธิบายวา  เม่ือความมักนอยและความสันโดษมี  สัมมาอาชีวะจึงมี 
เพราะเหตุนั้น  ความมักนอยและความสันโดษทานจึงนับเขาในสัมมาอาชีวะ  
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เพราะสัมมาวาจา   สัมมากัมมันตะ  และสัมมาอาชีวะ  ทั้งหมดน่ันเปน 
อริยกันตศีล  และเพราะอริยกันตศีลเปนธรรมท่ีพึงรับไวดวยมือคือ  
ศรัทธา  เพราะเหตุที่สัทธินทรีย  สัทธาพละ  และฉันทิทธิบาทมี  ศลีจึง 
มี๑  โดยอปเทสคือสัมมาวายะมะ  สัมมัปธาน  ๔  วิริยิทธิบาท  วิริ- 
ยินทรีย  วิริยพละ  และวิรยิสัมโพชฌงค   นับเขาในมรรคสัจ  โดย 
อปเทสคือสัมมาสติ  สติปฏฐาน ๔  สตินทรีย  สติพละ  และสติสัม- 
โพชฌงค  นบัเขาในมรรคสัจ  โดยอปเทศคือสัมมสมาธิ  สมาธิ  ๓  ม ี
สวิตักกสวิจารสมาธิเปนตน  จิตตสมาธิ  (คือจิตติทธิบาท)  สมาธินทรีย 
สมาธิพละ  ปติสัมโพชฌงค๒  ปสสัทธิสัมโพชฌงค  สมาธิสัมโพชฌงค 
และอุเบกขาสัมโพชฌงค  นับเขาในมรรคสัจแล 
        วินิจฉัยโดยประเภทแหงธรรมทั้งหลายท่ีอยูภายในอริยสัจนี้  บัณ- 
ฑิตพึงทราบดังกลาวมาฉะน้ีประการหนึ่ง 
                                           [โดยอุปมา]  
        ขอวา  โดยอุปมา  ความวา  ก็แลทุกขสัจ  พึงเห็นเหมือนของ 
หนัก  สมุทัยสัจเหมือนการถือของหนัก  นโิรธสัจเหมือนการวางของ 
หนัก  มรรคสัจเหมือนอุบาย  (คือวิธี)  วางของหนัก  อนึ่งทุกขสัจ 
เหมือนโรค  สมุทัยสัจเหมือนเหตุของโรค  นิโรธสัจเหมือนความหาย 
 
๑.  อริยกันตศีล  คือองคมรรคท้ัง ๓ นั้น  จะยั่งยืนอยูในสันดานของพระอริยเจา  ก็ดวย 
มืออันเหนยีวแนนคือศรัทธา  เพราะฉะนั้น  สัทธา ทานจึงนับเขาในองคมรรคขอนี้  สวน 
ฉันทะ  เปนคุณติดตามศรัทธา  จึงพลอยถูกนับเขาดวย 
๒.  ปาฐะพิมพไวเปน . . .สมาธิ  อุเบกขาสมฺโพชฺฌงฺคานิ  คลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปนบท 
สมาส  ตองเรียงติดกนัเปน  . . .  สมาธิอุเปกฺขา. . .  
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โรค   มรรคสัจเหมือนยา   หรือวาทุกขสัจเหมือนขาดแคลนอาหาร  
สมุทัยสัจเหมือนฝนไมดี๑  นิโรธสัจเหมือนมีอาหารสมบูรณ  มรรคสัจ 
เหมือนฝนดี๒ 

        สัจจะ  ๔  นี ้ บัณฑิตพึงทราบโดยประกอบ  (ความ)   อุปมา 
ดวยคนมีเวร  มูลแหงเวร  ความถอนเวร  และอุบายถอนเวร  ดวย 
ตนไมมีพิษ  รากของตนไม  การตัดราก  และอุบายตัดรากนั้น 
ดวยภัย  มูลแหงภัย  ความปราศภัย  และอุบายบรรลุความปราศภัยนั้น 
ดวยฝงใน  หวงน้ําใหญ  ฝงนอก  และความพยายามท่ีให  (ขามหวง 
น้ําไป)  ถึงฝงนอกน้ัน  บางก็ได๓ 

        วินิจฉัยโดยอุปมาในอริยสัจนี้  บณัฑิตพึงทราบดังกลาวฉะน้ี 
                     [โดยจตุกกะ - เปนและไมเปนอริยสัจ ๔]  
        ขอวา  โดยจตุกกะ  ความวา  ก็ในอริยสัจ  ๔  นี้  สิ่งท่ีเปนทุกข 
(แต)  ไมเปนอริยสัจก็มี  สิ่งท่ีเปนอริยสัจ  (แต)  ไมเปนทุกขก็มี 
สิ่งท่ีเปนทั้งทุกขทั้งอริยสัจก็มี  สิ่งที่ไมเปนทุกข  ไมเปนอริยสัจก็มี  ใน 
อริยสัจที่เหลือมีสมุทัยเปนตนก็นัยนี้๔ 

 
๑.  ทุพฺพุฏ ิ - ฝนช่ัว  คือฝนไมดี  หมายความวาแลง  หรือตกมากเกนิไป 
๒.  ถานิโรธอริยสัจ  ไดแกนพิพาน  ดังทานวาไวขางตน  ภารนิกฺเขปน  โรควูปสโม 
สุภิกฺข  มิตองแปลวา  เปนท่ี . . .  ไปเปนแถวหรือ ? 
๓.  มหาฎีกาชวยขยายความอุปมาขอหนึ่งวา  เวรไดแกพยาบาทหรือความเปนศัตรูกัน 
ความถอนเวร  คือความระงับเวร  ไดแกเมตตา  อุบายถอนเวร  ไดแกสังคหวัตถุท้ังหลาย 
นอกนั้นไมขยาย 
๔.  เชนวา  เปนสมุทัยแตไมเปนอริยสัจก็มี  เปนอริยสัจแตไมเปนสมุทัยก็มี  เปนท้ัง 
สมุทัยท้ังอริยสัจก็มี  ไมเปนสมุทัยไมเปนอริยสัจก็มี  ฯ ล ฯ  
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        ในจตุกกะนั้น    ธรรมทั้งหลายท่ีสัมปยุตกับมรรคและสามัญผล  
ทั้งหลาย  ชื่อวาเปนทุกข  เพราะเปนสังขารทุกข  ตามพระบาลีวา 
'สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข'   แตไมเปนอริยสัจ๑    นิโรธเปนอริยสัจ 
แตไมเปนทุกขื  สวนอรยิสัจ  ๒  นอกน้ี  (คือสมุทัยและมรรค)  พึง 
เปนทุกขก็ได  เพราะไมเที่ยง  แตวาพระโยคาวจรอยู  (ประพฤติ) 
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจาน้ันเพ่ือกําหนดรูทุกขใด   มิใชเปน 
ทุกขโดยความเปนทุกขอยางนั้น  (คือวาเปนทุกขเพราะไมเที่ยง  มิใช 
เปนทุกขโดยเปนปริญไญยธรรม)  สวนอุปาทานขันธ  ๕  เวนแตตัณหา๒ 

เปนทั้งทุกขทั้งอริยสัจ  โดยอาการท้ังปวง๓   ธรรมทั้งหลายท่ีสัมปยุต 
กับมรรคแลเสามัญผลท้ังหลาย  ไมเปนทุกขโดยความเปนทุกขสําหรับ 
กําหนดรูแหงพระโยคาวจรผูอยู  (ประพฤติ)  พรหมจรรยในพระผูมี 
พระภาคเจา  (คือไมเปนทุกขโดยเปนปริญไญยธรรม  แตเปนทุกขโดย 
เปนสังขารทุกข  ดังกลาวในบทแรก)  (ทั้ง)  ไมเปนอริยสัจ 
        วินิจฉัยในอริยสัจนี้โดยจตุกกะ   โดยประกอบความเขาตามควร  
ในอริยสัจอ่ืนมีสมุทัยเปนตนดวย  บณัฑิตพึงทราบโดยนัยดังกลาวมาฉะน้ี 
 
๑.  มรรคสัมปยุตธรรมและสามัญผล  ยังเปนสังขรธรรม  จึงยังเปนสังขารทุกข  มีเกิด 
มีดับ  แตไมเปนอริยสัจ  เพราะไมเขาลักษณะเปนปริญไญยธรรม  ปหาตัพพธรรม 
อสังขตธรรมและนิยยานธรรม  ตามกิจของอริยสัจ 
๒.  เพราะตัณหาเปนอริยสัจขอหนึ่งตางหาก  คือเปนสมุทัย 
๓.  คือไมมียกเวนอะไร  
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ประการหนึ่ง* 

                                       [โดยวางเปลา]     
        ในสองขอวา  'โดยวางเปลาและโดยอยางตาง ๆ มีอยางเดียว 
เปนตน'  นี้  พึงทราบวินิจฉัยโดยวางเปลากอน  เพราะ  (เมื่อวา) 
โดยปรมัตถ  สัจจะท้ังส้ิน  บัณฑิตพึงทราบวาเปนของวางเปลา  เพราะ 
ไมมีผูรูสึก  ผูทํา  (คือผูสราง)  ผูดับ  และผูเดิน  เหตุนั้นนักปราชญ 
จึงกลาวคําประพันธนี้ไววา 
        "อันทุกขมีอยูแท  แตใคร ๆ ผูรับทุกขไมม ี ผูทํา 
        ไมมี  แตการกระทํามีอยูแท  ความดับมีอยู  แต 
        คนผูดับไมม ี ทางมีอยู  แตผูเดินไมมี" 
อีกนัยหน่ึง 
 
*  มหาฎีกาชวยบอกขอธรรมท่ีเปนและไมเปนในอริยสัจขอตอไปโดยสังเขปวา  กิเลส 
ท่ีเหลือ  (นอกจากตัณหา)  จดัเปนสมุทัย  เพราะอรรถวาทําใหเกดิ  (ทุกข)  แตไมเปน 
อริยสัจ  นิโรธเปนอริยสัจแตไมเปนสมุทัย  อีก  ๒  คือทุกขและมรรคพึงเปนสมุทัยก็ได 
เพราะเปนปจจัยแหงผลของตน  แตไมใชเปนสมุทัยโดยเปนปหาตัพพธรรม  ตัณหาเปน 
ท้ังสมุทัยทั้งอริยสัจโดยประการท้ังปวง  มรรคสัมปยุตธรรมและสามัญผล  ไมเปนสมุทัย 
ท่ีจะตองละ  และไมเปนอริยสัจ 
        สังขารนิโรธิและนิโรธสมาบัติ  เปนนิโรธแตไมเปนอริยสัจ  สมุทัยเปนอริยสัจ 
แตไมเปนนิโรธ  อีก  ๒  คือทุกขและมรรคพึงเปนนิโรธก็ได  เพราะมีสภาวะเปนขณนิโรธ 
คือดับไปในขณะ  แตไมใชนิโรธท่ีจะตองทาํใหแจง  อสังขตธาตุ  เปนท้ังนิโรธท้ัง 
อริยสัจ  (มรรคสัมปยุตธรรมและสามัญผล  ไมเปนนิโรธไมเปนอริยสัจ) 
        องคมรรคอ่ืนจากอริยมรรค  เปนมรรคแตไมเปนอริยสัจ  นิโรธเปนอริยสัจแตไม 
เปนมรรค  อีก ๒ คือ   ทุกขและสมุทัย  พึงเปนมรรคก็ไดเพราะเปนทางใหไปสูภพ  แต 
ไมใชมรรคท่ีจะตองทําใหมีข้ึน  นิโรธคามินีปฏิปทา  เปนท้ังมรรคท้ังอริยสัจ  โดย 
ประการท้ังปวง  (มรรคสัมปยุตธรรมและสามัญผล  ไมเปนมรรคไมเปนอริยสัจ)  
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        ความวาง๑ในสัจจะ  ๔  นั้น  พึงทราบดังน้ี  คือ  สัจจะ 
        สองขางตน  วางจากความย่ังยืน  ความงาม  ความ  
        สขุ  และความเปนตัวตน  อมตบท  (คือนิโรธ) 
        วางจากความเปนตัวตน    มรรคเวนวางจากความ 
        ยั่งยืน  ความสุข  และความเปนตัวตน 
หรือวาสัจจะ  ๓  วางจากนิโรธ  และนิโรธก็วางจากสัจจะ  ๓  ที่เหลือ 
หรือวาในสัจจะ ๔  นี ้  สจัจะท่ีเปนเหตุวางจากสัจจะที่เปนผล  เพราะ 
ไมมีทุกขในสมุทัย   และไมมีนิโรธในมรรค  (เหตุ)  การวมครรภกับ 
ผล   ดังเชนปกติ  (หรือประกฤติ)  ของพวกปกติวาทีไม๒  และผล 
เลาก็วางจากเหตุ   เพราะทุกขกับสมุทัยและนิโรธกบัมรรครวมกลุมกัน 
ไมได  (ผล)  หารวมอยูในเหตุ  เปน  'เหตุผล - ผลรวมเหตุ'   ดัง 
เชนทวิอณุกผล  (ผลเกิดแตอณู ๒ )  เปนตน  ของพวกสมวายวาที 
ไม๓   เพราะเหตุนั้น  นักปราชญจึงกลาวคําประพันธนี้ไววสา 
 
๑.  ปาฐะพิมพไวเปน  สฺุตฺตา  เขาใจวาคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปน  สฺุตา 
๒.-๓.  วาทะของนักปราชญนอกพระศาสนาตาง ๆ นี้  ไมทราบวามีตํารากลาวไวโดยละเอียด 
ท่ีไหน  ก็ไดแตอาศัยมหาฎีกา  ซ่ึงทานก็กลาวแตยอ ๆ อานเขาใจบางไมเขาใจบาง  นกั 
ปราชญพวกปกติวาทีกลาววา  ปกติ  (สังสกฤต  เปนประกฤติ  คือส่ิงท่ีเปนมูลเดิม)  เปน 
ตัวเหตุ  เรียกประธานก็มี  ส่ิงท้ังหลายท่ีนับวาเปนผลของปกตินั้น  เม่ือยงัมิไดแยกตัว 
ออกมา  ก็รวมอยูกับปกติ  คือเปนตัวปกตินั่นเอง  จึงวา  'ปกติรวมครรภกับส่ิง 
เหลานั้น'   แตเหตุคือสมุทัยและมรรคหารวมครรภกับผลคือทุกขและนิโรธอยางนั้นไม 
        พวกสมวายวาทีก็คลายกัน  คือ  กลาววา  ผลรวมติดอยูในเหตุได   คลายกับวาเปน 
อันเดียวกนั  เชนวาผืนผารวมติดอยูในเสนดาย  เส่ือรวมติดอยูในหญากก  สวนอณุนัน้ 
พวกนี้กลาววาเปนตัวเหตุท่ีใหโลกเปนไป  ผลของอณูนั้นเรียกวาอณกูะ  ถาอณูท่ีเปนเหตุ 
มี ๒  ผลก็เรียกทวิอณุกะ  ถาอณูท่ีเปนเหตุมี  ๓  ผลก็เรียกติอณุกะ  ฯ ล ฯ   รวมติดอยูใน 
อณูเปนเหตุนัน่เอง   แตสัจจะท่ีเปนผลหารวมติดอยูในสัจจะท่ีเปนเหตอุยางนั้นไม  
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                ในสัจจะ  ๔  นี ้ สัจจะ  ๓  วางจากนิโรธ  นิพพุติ 
                (คือนิโรธ)   เลา  ก็วางจากสัจจะ  ๓  นั้น  สัจจะที่  
                เปนเหตุวางจากสัจจะที่เปนผล  สัจจะที่เปนผลนั้น 
                เลาก็วางจากสัจจะที่เปนเหตุ 
        พึงทราบวินิจฉัยโดยวางเปลาดังกลาวมาฉะนี้กอน 
                        [โดยอยางตาง ๆ มีอยางเดียวเปนตน]  
        ขอวา โดยอยางตาง ๆ มีอยางเดียวเปนตน  ความวา  ก็แลใน 
สัจจะ  ๔  นี ้ ทุกขทั้งหมดเปนอยางเดียวโดยเปนปวัตติ  (ความหมุนไป 
แหงสงสาร)  เปน ๒  โดยเปนนามและรูป  เปน ๓  โดยตางแหงอุปปติ- 
ภพ  คือกามภพ  รูปภพ  อรูปภพ  เปน  ๔  โดยแยกตามอาหาร  ๔ 
(ที่เปนปจจัย)  เปน  ๕  โดยแตกเปนอุปาทานขันธ  ๕ 
        สวนสมุทัย  เปนอยางเดียว  โดยเปนปวัตตกะ  (ผูยังสงสารไห 
หมุนไป)  เปน ๒  โดยเปนสัมปยุตกับทิฏฐิและไมสัมปยุตกับทิฏฐิ  เปน 
๓  โดยตางแหงกามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา    เปน  ๔  โดยเปน 
โทษที่พึงละดับมรรค  ๔  เปน  ๕  โดยแยกเปนความมุงยินดีในอารมณ 
๕  มีมุงยินดีในรูปเปนตน*  เปน  ๖  โดยแตกเปนกองตัณหา  ๖ 
        สวนนิโรธ  เปนอยางเดียว  โดยเปนอสังขตธาตุ  แตโดยปริยาย 
เปน  ๒  โดยเปนสอุปาทิเสสและอนุปาทิเสส   เปน  ๓  โดยเปนความสูญ 
ไปแหงภพ  ๓  เปน  ๔  โดยเปนธรรมท่ีพึงบรรลดุวยมรรค  ๔  เปน  ๕ 
 
*  มหาฎีกาแกเปน  ๒  นยั  นยั  ๑  วา  ในขันธ  ๕  มีรูปขันธเปนตน  นยั  ๑  วา  ในอารมณ 
๕  มีรูปารมณเปนตน  
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โดยเปนความหายไปแหงความมุงยินดี  ๕  เปน  ๖  โดยมีความ  
ทําลายไปแหงกองตัณหา  ๖๑ 

        สวนมรรค  เปนอยางเดียว  โดยเปนภาเวตัพพธรรม๒  เปน  ๒ 
โดยแยกเปนสมถะและวิปสนา  หรือโดยแยกเปน  ทัสสนะ  (คือโสดา- 
ปตติมรรค)  และภาวนา  (คือสกทาคามิมรรค  อนาคามิมรรค  อรหัต- 
มรรค)   เปน  ๓  โดยตางแหง  (ธรรม)   ขันธ  ๓  แทจริง  มรรคน้ี 
เพราะเหตุที่มีองคเปนสวนยอย  ทานจึงสงเคราะห  (คือรวมเขา) 
ดวย  (ธรรม)  ขันธ  ๓ ซึ่งเปนสวนรวม  เหมือนเมืองรวมเขาดวย 
แควนฉะนั้น  ดังพระธัมมทินนาเถรีกลาว  (แหปญหาของวิสาขอบาสกป 
วา  "ดูกรอาวุโสวิสขะ   ขันธ  ๓  ทานมิไดสงเคราะหเขาดวยอริย- 
มรรคมีองค  ๘  ดอก  แตวาอริยมรรคมีองค   ๘  ตางหาก  ทานสงเคราะห 
เขาดวยขันธ  ๓  ดูกรอาวุโสวิสาขะ  สัมมวาจาใดดวย  สัมมกัมมันตะ 
ใดดวย  สัมมาอาชีวะใดดวย  ธรรม   (๓)  นี ้ ทานสงเคราะหดวย 
สีลขันธ  สัมมาวายามะใดดวย  สัมมสติใดดวย  สัมมาสมาธิใดดวย 
ธรรม  (๓)  นี้  ทานสงเคราะหดวยสมาธิขันธ  สัมมทิฏฐิใดดวย 
 
๑.  ฉตณฺหากายเภทโต  เภท  มีความเปน  ๒  คือ  แตกตางก็ได  แตกทําลายก็ได 
ตรงนี้ตองแปลวาแตกทําลาย  จึงจะเขากับเร่ือง 
๒.  เร่ืองอริยสัจเปน  ๑  นี้  ทานกลาวอยางไรอยู  ฟงของทานไมออก  เม่ือช้ีทุกขเปน 
ปวัตติ  สมุทัยเปนปวัตตกะแลว  ก็นาจะช้ีนโิรธเปนนิวัตติ  มรรคเปนนิวตัตกะ  ไปแนว 
เดียวกนั  ซ่ึงก็เคยกลาวมาแลวในตอนตน  แตทานกลับแยกแนวไปช้ีนโิรธเปนอสังขต- 
ธาตุ  มรรคเปนภาวตัพพธรรม  หรือเม่ือจะช้ีโดยกิจ  ดังท่ีวามรรคเปนภเวตัพพธรรม 
ก็นาจะช้ีทุกขเปนปริญไญยธรรม   สมุทัยเปนปหาตัพพธรรม  และนิโรธเปนสัจฉิ- 
กาตัพพธรรม  เขาแนวกัน  
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สัมมาสังกัปปะใดดวย  ธรรม (๒)  นี้  ทานสงเคราะหดวยปญญา  
ขันธ๑"  ดังน้ี 
        เพราะในอริยมรรคน้ี  ธรรม  ๓  มีสัมมาวาจาเปนตน  เปนศีลแท 
เพราะเหตุนั้น  ธรรม  ๓  นั้นทานจึงสงเคราะหเขาดวนสีลขันธ  โดย 
ความมีชาติเสมอกัน 
        ก็แลในบาลี  ทานทํานิเทศไวโดยภุมมวจนะวา  'สีลกฺขนฺเธ' 
ก็จริง  แตก็พึงทราบเน้ือความโดยเปนกรณเวจนะ  (คือเปนสีลกฺขนฺเธน) 
เถิด๒ 

        สวนในธรรม  ๓  มสีัมมาวายามะเปนตน  สมาธิมิอาจแนบแนน 
โดยความเปนหน่ึงแนในอารมณโดยธรรมดาของตนได  ตอเม่ือวิริยะ 
ทํากิจคือประคอง  (จิต)  ไวใหสําเร็จ  และสติทํากิจคือไมฟนเฟอนไป 
ใหสําเร็จอยู  (สมาธิ)   เปนธรรมไดรบัอุปการะ  (ดังน้ัน)  แลว  จึง 
อาจ (แนบแนนได) 
        (ตอไป)  นี้เปนอุปมาในธรรม  ๓  นั้น  เหมือนอยางวาในสหาย 
๓  คนผูเขาไปสูอุทยานดวยประสงควาจักเลนนักขัตฤกษ  ตางวาสหาย 
ผูหน่ึงเห็นตนจําปามีดอกบานงาม  ก็เอ้ือมมือข้ึนไป  แตเก็บไมถึง  คนที่  
 
๑.  จุลเวทัลลสูตร  ม.  มู.  ๑๒/๕๔๙ 
๒.  สํานวนบาลีทานนิยมใชวา  'สงเคราะหดวย. . .'   แตปาฐะตรงนี้ในฉบับท่ีทานพบ 
เปนรูปสัตมีวภิัติอันแปลวา  ใน. . .  ทานจงึบอกอยูอยางนั้น  นาสังเกตวาโบราณาจารยทาน 
เคารพพระบาลีนัก  ไมกลาแมแตจะบอกวาปาฐะน้ีคลาดเคล่ือน  แตในบาลีฉบับของเรา 
เปน  สีลกฺขนฺเธน  สมาธิกฺขนฺเธน  ปฺากฺขนฺเธน  เรียบรอยแลว  จะเปนมาแตเดิม 
หรือทานผูชําระภายหลังแกกไ็มทราบ  สวนสํานวนไทยกลับนิยมพดูวา  'สงเคราะห 
ใน . . .  
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สองจึงกมตัวลงใหหลังแกสหายผูนั้น  สหายผูนั้นแมยืนอยูบนหลังสหาย  
ที่สองแลว  แตตัวยังโงนเงน  ก็ยังเก็บไมได  ที่นี้สหายอีกคนหน่ึงจึงเอียง 
ไหลใหสหายผูนั้น  สหายผูนั้นยืนบนหลังสหายผูหน่ึง  เหยียบยันไหลสหาย 
ผูหน่ึง   จึงเลือกเก็บดอกไมตามชอบใจมาประดับกายเลนนักขัตฤกษได 
ฉันใด   ขออุปไมยน้ีก็พึงเห็นฉันนั้น  อันธรรม  ๓  มีสัมมาวายามะเปนตน 
เปนธรรมเกิดรวมกัน  เปรียบเหมือนสหาย  ๓  คนผูเขาสูอุทยานดวยกัน 
อารมณ  (ของสมาธิ)  เหมือนตนจําปามีดอกบานงาม  สมาธิที่ไม 
อาจแนบแนน  โดยความเปนหน่ึงแนในอารมณโดยธรรมดาของตนได 
เหมือนสหายผูแมเอ้ือมมือข้ึนไปแลวแตเก็บไมถึง  วายามะ  เหมือน 
สหายผูกมหลังให  สติ  เหมือนสหายผูยืนเอียงไหลให  เมื่อวิริยะยังกิจ 
คือการประคอง  (จิต)  ใหสําเร็จ  และเม่ือสติยังกิจคือไมฟนเฟอน 
ไปใหสําเร็จอยู  สมาธิเปนธรรมไดรบัอุปการะ  (ดังน้ัน)  แลว  จึงอาจ 
แนบแนนโดยความเปนหนึ่งแนในอารมณได  เปรียบเหมือนในสหาย 
๓  คนนั้น  อีกผูหน่ึงยืนบนหลังของคนหนึ่ง  เหยียบยันไหลของคนหนึ่ง 
จึงสามารถเก็บดอกไมไดตามชอบใจฉะน้ัน  เพราะเหตุนั้น  ในธรรม ๓ 
นั้น  สมาธิอยางเดียว  ทานสงเคราะหเขาดวยสมาธิขันธโดยความมีชาติ 
เสมอกัน   สวนวายามะและสติเปนธรรมท่ีทานสงเคราะหเขาโดยกิริยา 
(คือเปนธรรมอุดหนุนสมาธิ) 
        แมในสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเลา  ปญญาก็มิอาจตัดสิน 
อารมณวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตาโดยธรรมดาของตนได  ตอเม่ือ 
วิตกแคะ ๆ ใหจึงอาจ  ขอนี้อยางไร  ?   เหมือนอยางวาเหรัญญิก  วาง  
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เหรียญกษาปณลงที่  (ฝา)  มือแลว  แมเปนผูใครจะตรวจดูในทุก   
สวน  (ของเหรียญ)  ก็มอิาจใชเปลือกตาพลิก  (ด)ู  ไดเลย  ตอ 
ใชขอน้ิวมือ  (จับ)  พลกิไปมา  จึงอาจดูสวนน้ันสวนน้ีได  ฉันใด 
ปญญาก็ฉันนั้นเหมือนกัน  มิอาจตัดสินอารมณโดยวาไมเที่ยงเปนตน 
โดยธรรมดาของตนได  ตอวิตกซ่ึงมีการปก  (จิต)  ลงไปเฉพาะ 
(ในอารมณ)  เปนลักษณะ  มีการกระทบ (อารมณ)  ไปมา  เปนรส 
ดังวาแคะเอามาให  และดงัวาพลิกเอามาใหนั่นแหละ  จึงอาจตัดสินได 
เพราะเหตุนั้น  แมในองคมรรค ๒  นี้  ก็สัมมาทิฏฐิเทาน้ันทานสงเคราะห 
เขาดวยปญญาขันธโดยมีชาติเสมอกัน  สวนสัมมาสังกัปปะเปนธรรมท่ี 
ทานสงเคราะหเขาโดยเปนกิริยา  (คือเปนองคอุดหนุน) 
        มรรค  ถึงซ่ึงความสงเคราะหเขาดวย  (ธรรม)  ขันธ  ๓  นี ้
ดวยประการฉะน้ี  เพราะฉะนั้นขาพเจาจึงวา  'มรรคเปน  ๓  โดยตาง 
แหง (ธรรม)  ขันธ ๓' 
        มรรคน้ันเปน  ๔  ดวยอํานาจแหงมรรค  ๔  มโีสดาปตติมรรคเปนตน 
        อีกนัยหนึ่ง  สัจจะทุกขอ  จัดวาเปนอยางเดียว  เพราะเปนธรรม 
ไมกลายเปนไมจริง  หรือเพราะเปนอภิญไญยธรรม   เปน  ๒  โดยเปน 
โลกิยะและโลกุตระหรือโดยเปนสังขตะและอสังขตะ  เปน  ๓  โดยเปน 
ธรรมที่ตองละดวยทัสสนะและภาวนา  และโดยเปนธรรมท่ีไมตองละ 
เปน  ๔  โดยตางแหงกิจมีเปนธรรมที่พึงกําหนดรูเปนตน  แล 
        วินิจฉัยโดยอยางตาง  ๆ   มีอยางเดียวเปนตนในอริยสัจน้ี  พึงทราบ 
ดังกลาวมาฉะน้ี  
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                           [โดยมีสวนเสมอกันและไมเสมอกัน]   
        ขอวา  'โดย  (สภาคและวิสภาค)  มีสวนเสมอกันแลไมเสมอ 
กัน'   ความวา  สัจจะทุกขอมีสวนเสมอกันและกัน  โดยเปนธรรมไม 
กลายเปนไมจริง ๑  โดยเปนธรรมวางเปลาจากอัตตา  ๑  โดยมีการตรัสรู 
อันทําไดยาก  ๑  ดังพระผูมีพระภาคเจาตรัส  (ถามพระอานนท)  วา  "ด ู
กรอานนท  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ขอท่ีบุคคลจะพึงยิงลูกศร 
ลอดชองดาลเล็ก  ๆ  แตที่ไกลมิใหพลาดลูกแลวลูกเลาหรือ   หรอืวา 
ขอท่ีบุคคลจะพึงใชปลายขนสัตวผา  ๗๑  ยิงไปใหถูกปลายขนสัตว  (ที ่
เปนเปา)  ขอไหนทําไดยากกวา  สําเร็จไดยากกวา"   พระอานนท 
กราบทูลวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอท่ีบุคคลจะพึงใชปลายขนสัตว 
ผา  ๗  ยิงไปใหถูกปลายขนสัตว  (ที่เปนเปา)   นัน่แหละทําไดยากกวา 
สําเร็จไดอากกวา"   ตรัสวา  "ดูกรอานนท  บุคคลผูมีแทงทะลุตาม 
เปนจริงวาน่ีทุกข  ฯ ล ฯ  นี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ยังแทงใหทะลุ 
ไดยากยิ่งกวายิงขนสัตวดวยขนสัตวนั้นไปอีกนะ"  ดังน้ี  (แต)  สัจจะ 
ทุกขอน้ันมีสวนไมเสมอกันโดยกําหนดตางกันไปตามลักษณะของตน ๆ 
อน่ึงสัจจะ  ๒  ขางตนจัดวามีสวนเสมอกัน  เหตุเปนสภาพลึก  เพราะ 
อรรถวายากที่จะหย่ัง๒  เหตุเปนโลกิยธรรมและเปนสาสวธรรมดวยกัน 
(แต)  มีสวนไมเสมอกัน  โดยแยกกันเปนผล  (ฝายหน่ึง)  เปนเหตุ 
 
๑.  มหาฎีกาวา  ขนสัตวผา  ๗  นั้นติดไวท่ีปลายลูกศร  ((ไมใชใชมือจับจี้)) 
๒.  มหาฎีกาวา  ท่ีจริงทุกขและสมุทัย  ก็เปนสภาพท่ีหยาบ  เพราะแมแตสัตวดิรัจฉาน 
ก็มีทุกขและความอยากอาหารเปนตนปรากฏเห็นได  แตเพราะไมอาจหยั่งทราบโดยถอง 
แทตามลักษณะวา  นี่ทุกข  นีเ่หตุของทุกข  จึงวาลึก  
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(ฝายหน่ึง)  และโดย  (ฝายหน่ึง)  เปนปริญไญยธรรม  (ฝายหน่ึง)  
เปนปหาตัพพธรรม  สัจจะ ๒ ขางปลายเลา  นับวาสวนเสมอกัน 
เหตุเปนธรรมหยั่งไดยาก  เพราะเปนธรรมลกึ  เหตุเปนโลกุตรธรรม 
และเปนอนาสวธรรมดวยกัน  (แต)  มสีวนไมเสมอกัน  โดยแยกกัน 
เปนวิสัย  (คือแดนดับทุกขฝายหน่ึง)  และเปนวิสยี (คือทางไปสู 
แดนน้ันฝายหน่ึง)  และโดย   (ฝายหน่ึง)  เปนสัจฉิกาตัพพธรรม 
(ฝายหน่ึง)  เปนภาเวตัพพธรรม  อน่ึงเลา  สัจจะท่ี  ๑  กับที ่ ๓  มีสวน 
เสมอกันโดยเปนขอท่ีถูกชี้วาเปนผลดวยกัน*  (แต)   มีสวนไมเสมอ 
โดย  (ฝายหน่ึง)  เปนสังขตธรรม   และ  (ฝายหน่ึง)  เปนอสังขต- 
ธรรม  ขางฝายสัจจะที่  ๒  กับที่  ๔  มีสวนเสมอกัน  โดยเปนขอท่ีถูกชี้   
วาเปนเหตุดวยกัน  (แต)   มีสวนไมเสมอกัน  โดย   (ฝายหน่ึง) 
เปนกุศลสวนเดียว   และ  (ฝายหน่ึง)  เปนอกุศลสวนเดียว  ฝายขาง 
สัจจะท่ี  ๑  กับที่  ๔  มีสวนเสมอกัน  โดยเปนสังขตธรรมดวยกัน  (แต) 
มีสวนไมเสมอกัน  โดย  (ฝายหน่ึง)  เปนโลกิยธรรม  และ  (ฝาย 
หน่ึง)  เปนโลกุตตรธรรม  แมสัจจะท่ี  ๒  กับที่  ๓  เลา  ก็มีสวนเสมอ 
กันโดยเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม  (ธรรมของพระเสกขะก็มิใชของ 
พระอเสกขะก็มิใช)   ดวยกัน  (แต)  มสีวนไมเสมอกัน  โดย  (ฝาย 
หน่ึง)  เปนสารัมมณธรรม  (ธรรมมีอารมณ)   และ  (ฝายหน่ึง) 
 
*  คัมภีรนี้ทานกลาววา  นิโรธอริยสัจไดแกนิพพาน  ดังไดปรารภมาแลว  ตรงนี้ทาน 
ใชโวหารวานโิรธเปนวิสัย  มรรคเปนวิสย ี  (ไมวาเปนผลเปนเหตุดังสัจจะ  ๒  ขางตน) 
ก็เปนหารกลมกลืนกันได  แตแลวตอไปนัน้กลับวานิโรธเปนผลเชนเดียวกับทุกข  ฟง 
สับสนอยู  เม่ือนิพพานเปนอสังขตะแลวจะอยูในระบบเหตุผลอยางไรเลา ?  
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เปนอนารัมมธรรม  (ธรรมไมมีอารมณ)  
        ผูมีสติปญญาพึงทราบความท่ีอริยสัจมีสวนเสมอกัน 
        และเสมอกัน  โดยประการและโดยนัยดังกลาว 
        มาฉะนีแ้ล 
                ปริเฉทท่ี  ๑๖  ชื่ออินทริยสจัจนิเทศ 
                      ในอธิการแหงปญญาภาวนา 
                         ในปกรณชื่อวิสุทธิมรรค 
   อันขาพเจาทําเพ่ือประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน 
                                       ดังน้ี  
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                                         ปญญาภูมินิเทศ  
        เพราะเหตุที่ในธรรมท้ังหลาย  ที่เปนภูมิแหงปญญาน้ี  ทีท่านกลาว 
ไววา  "ธรรมท้ังหลายตางโดยขันธ   อายตนะ  ธาตุ  อินทรีย  และ  
ปฏิจสมุบาทเปนอาทิ  เปนภูมิ  (แหงปญญา)"  ดังน้ี   ปฏิจสมุบาท 
และปฏิจสมุบันธรรมทั้งหลาย  ที่รวมเขาไวดวยอาทิศัพท  ยังเหลืออยู 
(ยังมิไดพรรณนา)  เพราะเหตุนั้น  บัดนี้  จึงถึงลําดับแหงการสังวรรณนา 
ปฏิจสมุบาทและปฏิจสมุบันธรรมทั้งหลายน้ัน 
        ในธรรมสองอยางนั้น  ธรรมท้ังหลายมีอวิชชาเปนตน  พึงทราบวา 
ชื่อปฏิจสมุบาท  เปนอันดับแรก  จริงอยู  คําน้ีพระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสไววา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ก็ปฏจิสมุบาทเปนอยางไร  ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย         
        สังขารทั้งหลาย           มีเพราะปจจัยคือ          อวิชชา 
        วิญญาณ                        "                      "                สังขาร 
        นามรูป                        "                "                วิญญาณ 
        สฬายตนะ                                   "                "                นามรูป 
        ผัสสะ                        "                "                สฬายตนะ 
        เวทนา                        "                "                ผัสสะ 
        ตัณหา                        "                "                เวทนา 
        อุปาทาน                        "                "                ตัณหา 
        ภพ                        "                "                อุปาทาน 
        ชาติ                        "                "                ภพ          
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        ชรามรณะ  โสกะ  
        ปริเทวะ  ทุกขะ 
        โทมนสั  อุปายาส  มีเพราะปจจัยอคือ  ชาติ 
ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน่ัน  ยอมมีดังนี้  ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
นี้เรียกวา  ปฏิจสมุบาท๑" 
        สวนธรรมท้ังหลายมีชรามรณะเปนตน  พึงทราบวาชื่อ  ปฏิจ- 
สมุบันธรรม  จริงอยูคําน้ีพระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสไววา  "ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย  กป็ฏิจสมุบันธรรมทั้งหลายเปนอยางไร   ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ชรามรณะ  เปนธรรมไมเที่ยง  เปนธรรมท่ีปจจัยปรุงแตงข้ึน   เปน 
ปฏิจสมุบัน  (อาศัยปจจัยเกิดข้ึน)  เปนธรรมมีความส้ินไปเปนธรรมดา 
มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา  มีความคลายไปเปนธรรมดา  มีความดับ 
ไปเปนธรรมดา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ชาติ----ภพ----อุปาทาน----ตัณหา---- 
เวทนา----ผัสสะ----สฬายตนะ----นามรูป----วิญญาณ----สังขาร----อวิชชา 
เปนธรรมไมเที่ยง  เปนธรรมที่ปจจัยปรุงแตงข้ึน   เปนปฏิจสมุบัน 
(อาศัยปจจัยเกิดข้ึน)  เปนธรรมมีความส้ินไปเปนธรรมดา  มีความเส่ือม 
ไปเปนธรรมดา  มีความคลายไปเปนธรรมดา  มีความดับไปเปนธรรมดา 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมเหลาน้ีเรียกวา  ปฏิจสมุบนัธรรม๒"   ดงัน้ี 
 
๑.  ส.  นิทาน.  ๑๖/๑ 
๒.  ส.  นิทาน.  ๑๖/๓๑  
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                         [ความหมายของคําปฏิจสมุบาท]   
        สวนความ  (ตอไป)  นี้   เปนความหมายสังเขปในปฏิจสมุบาท 
และปฏิจสมุบันธรรมนั้น 
        ธรรมท่ีเปนปจจัยทั้งหลาย  พึงทราบวาชื่อ  ปฏจิสมุบาท  ธรรมท่ี 
เกิดเพราะปจจัยทั้งหลายน้ัน  ๆ พึงทราบวาชื่อปฏิจสมุบันธรรม  หาก 
มีคําถามวา  "ขอน้ีจะพึงทราบไดอยางไร  ?"  พึงแกวา "ทราบไดโดย 
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา"   จริงอยูพระผูมีพระภาคเจา  เมื่อ 
ทรงแสดงปฏิจสมุบาทในพระสูตร  อันวาดวยการแสดงปฏิจสมุบาท 
และปฏิจสมุบันธรรมไวดังนี้วา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ปฏิจสมุบาท 
เปนอยางไร   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ชรามรณะมีเพราะปจจัยคือชาติ 
เพราะความเกิดข้ึนแหงพระตถาคตทั้งหลายก็ตาม  เพราะความไมเกิด 
ข้ึนแหงพระตถาคตทั้งหลายก็ตาม   ธาตุอันนั้น  ธัมมฐิตตา  (ความ 
ต้ังอยูแหงธรรมดา)  อันนัน้  ธัมมนิยามตา  (ความแนนอนแหงธรรมดา) 
อันนั้น  อิทัปปจจยตา  (ความท่ีสิ่งน้ีเปนปจจัยของส่ิงน้ี)  อันนั้น  ก็คงตัว 
อยูนั่น  ตถาคตมารูถึงธาตุอันนั้นเขา  ครั้นรูถึงเขาแลวจึงบอกจึงแสดง 
จึงบัญญัติแตงต้ังเปดเผยจําแนกออกทําใหงายข้ึน  ทานท้ังหลายจงดูเถิด" 
ดังน้ีเปนตน  และตรัสวา  "ดูกรภิกษุทัง้หลาย  ชรามรณะ  มีเพราะปจจัย 
คือชาติ  ชาติมีเพราะปจจัยคือภพ  ฯ ล ฯ  สังขารทั้งหลายมีเพราะปจจัย 
คืออวิชชา  เพราะความเกิดข้ึนแหงพระตถาคตทั้งหลายก็ตาม   เพราะ 
ความไมเกิดข้ึนแหงพระตถาคตทั้งหลายก็ตาม  ฯลฯ  จําแนกออกทําให 
งายข้ึน  ทานทั้งหลายจงดูเถิด"   และตรัสวา    "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
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สังขารทั้งหลายมีเพราะปจจัยคืออวิชชา   ตถตา  (ความมีเพราะปจจัย  
อยางนั้น)๑  อยางนี้แลอันใด  อวิตถตา  (ความไมมีที่จะไมมีเพราะ 
ปจจัยอยางนั้น)  อยางนี้แลอันใด   อนัญญถตา  (ความไมมีธรรมอื่น 
เพราะปจจัยอ่ืน)  อยางนี้แลอันใด  อิทัปปจจยตา  (ความท่ีสิ่งนี้เปน 
ปจจัยของสิ่งน้ี)  อยางนี้แลอันใด  ในธรรมน้ัน  อันนี้เรียกวาปฏิจ- 
สมุบาท"  ดังน้ีเปนตน๒  ก็เปนอันตรัสธรรมที่เปนปจจัยทั้งหลายน่ันเอง 
วาเปนปฏิจสมุบาท  โดยคําท้ังหลายท่ีเปนไวพจน  (ของปฏิจสมุบาท) 
มีตถตาเปนตน   เพราะเหตุนั้น  ปฏิจสมุบาท   บัณฑิตพึงทราบวา 
มีความเปนปจจัยแหงธรรมทั้งหลาย  มีชรามรณะเปนตนเปนลักษณะ 
มีการผูกพันทุกขไวเปนรส  มีความเปนทางผิดเปนปจจุปฏฐาน   ก็แล 
ปฏิจสมุบาทน้ีนั้น   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา  ตถตา  (ความมี 
เพราะปจจัยอยางนั้น)  เพราะความมีข้ึนแหงธรรมนั้น  ๆ ก็เพราะปจจัย 
ทั้งหลายน้ัน  ๆ อันไมขาดไมเกินนั่นเทียว   ตรัสเรยีกวา  อวิตถตา 
(ความไมมีที่จะไมมีเพราะปจจัยอยางนั้น)  ก็เพราะเม่ือปจจัยทั้งหลายถึง 
ความพรอมกันเขาแลว  เปนไมมีละที่ธรรมท้ังหลายอันเกิดเพราะปจจัย 
นั้นจะไมมีข้ึนแมแตครูหนึ่ง   ตรัสเรียกวา  อนัญญถตา   (ความไมมี 
ธรรมอ่ืนเพราะปจจัยอ่ืน)  ก็เพราะธรรม  (ที่เปนผล)   อยางหน่ึงไมเกิด 
 
๑.  คําแปล  ตถตา  เปนตน  ท่ีวงเล็บไวนี้  แปลตามนัยมหาฎีกาแกไวตอไปนั้น 
๒.  ปาฐะพิมพไวลงหวัตาปท่ีู  ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ  เขาใจวาคลาดเคล่ือน  อิติศัพทนี้ทาง 
สัมพันธเปนสรูปใน  เอว  ขางหลังไมมีปญหา  จึงควรถอนหัวตาปูนั้นออก 
        ประโยคน้ี   ข้ึนตนท่ี  ภควตา  หิ  สุดลงท่ี  ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ  วตฺุตา  และ 
ปจฺจยธมฺมา  เปนประธาน  ภควตา  เปนอนภิหิตกัตตา  
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ข้ึนเพราะปจจัยของธรรม  (ที่เปนผล)  อีกอยางหนึ่ง   ตรัสเรียกวา 
อิทัปปจจยตา  (ความท่ีสิ่งน้ีเปนปจจัยของสิ่งน้ี)  กเ็พราะความเปนปจจัย  
หรือเพราะเปนประชุมแหงปจจัยของธรรม  (ที่เปนผล)  ทั้งหลายมี 
ชรามรณะเปนอาทิตามท่ีกลาวแลวน้ัน 

                                   [แกอิทปฺปจจฺยตา] 
        (ตอไป)  นี้เปนความหมายแหงคําในคําอิทัปปจจยตาน้ัน  ธรรม 
ทั้งหลายใดเปนปจจัยของธรรมเหลาน้ี  ธรรมท้ังหลายน้ันชื่อวา  อิทัป- 
ปจจยา   อิทัปปจจยตา  ก ็ อิทัปปจจยา  นั่นเอง*  นยัหน่ึง  ประชุม 
แหงอิทัปปจจยา  ชื่อวาอิทัปปจจยตา 
        ก็แลลักษณะในคําอิทัปปจจยตาน้ี   พึงคนดูจากศัพทศาสตรเถิด 

        [คานความหมายปฏิจสมุบาทในลัทธิเดียรถีย] 
        เจาลัทธิบางพวกกลาวกิริยาเพียงแตความเกิดข้ึน   (เฉย  ๆ  ไมมี 
เหตุ)   วาเปนปฏิจสมุบาท  โดยนัยดังนี้วา  "ความอิง  (สิ่งตาง  ๆ) 
เกิดข้ึน  และเกิดข้ึนอยางถูกตองดวย  (โดย)  ไมเกี่ยวของกับเหตุ  เชน 
ความเกิดแหงปกติ  (ประกฤติ - มูลเดมิ)  และปุริส  (อาตมัน)  เปนตน 
 
*  มหาฎีกาชวยอธิบายหนุนวา  ตาเปนศัพทแถม  ไมมีความอะไร  เชนเดียวกับ 
เทวดาก็เทโวนัน่เอง  ดังนีก้็เปนอันวา  อิทปฺปจฺจยตา  ไมใชภาวตัทธิต  คือไมแปลวา 
ความ -  แตวาศัพทพวกเดยีวกันคือ  ตถตา  อวิตถตา  อนฺถตา  ก็แปลวา  ความ- 
มาเปนแถวแลว  อิทปฺปจฺจยตา  ไมแปลวาความ - จะเขาแถวกันอยางไรได 
        สวนคําแปล  อิทปฺปจฺจยตา  ท่ีวงเล็บไววา  'ความท่ีส่ิงนี้เปนปจจัยของส่ิงนี้' 
นั้น  โดยเขาในวาศัพทนี้ทานจะสรูปมาจาก  'ยอดความแหงปฏิจจสมุบาท'  ในบาลีวา 
"อิมสฺมึ  สติ  อิท  โหติ   อิมสฺสุปฺปาทา  อิท  อุปฺปชฺชติ - ในเมื่อส่ิงนี้มีอยูส่ิงนี้ยอมมี 
เพราะความเกดิข้ึนแหงส่ิงนี้  ส่ิงนี้ยอมเกิดข้ึน -"  นี่เอง  
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ซึ่งเดียรถียกําหนดข้ึน   ชือ่วาปฏิจสมุบาท๑"     คําของเจาลัทธินั้นไมชอบ 
เพราะอะไร ?  เพราะไมมีพระสูตร  (อาง)  เพราะผิดตอพระสูตร   เพราะ  
ไมเกิดความลึกซึ้งและนัย  และเพราะเปนสัททเภท  (ศัพทแตก)  ดวย 
                 [ไมมีพระสูตรอางและผิดตอพระสูตร]  
        จริงอยู  พระสูตรวา  "กิริยาเพียงแตความเกิดข้ึน  (ไมมีเหตุ)  ชื่อวา 
ปฏิจสมุบาท"  ดังน้ีหามีไม  และความผิดตอปเทสวิหารสูตร  (พระ 
สูตรที่กลาวถึงปเทสวิหารธรรม)  ก็ตอง  (มี)  แกผูที่กลาววา  'กิริยาเพียง 
แตความเกิดข้ึนนั้นชื่อวาปฏิจสมุบาท'   ดวย   ถามวา  (ผิด)  อยางไร  ? 
แกวา  ก็การมนสิการปฏจิสมุบาทเปนปฐมาภิสัมพุทธวิหาร  (วิหารธรรม 
เมื่อแรกตรัสรู)  แหงพระผูมีพระภาคเจา  โดยบาลวีา  "ครั้งน้ันแล 
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงมนสิการปฏิจสมุบาท  ทั้งอนุโลมและปฏิโลม 
ตลอดปฐมยามแหงราตรี๒"  ดังน้ีเปนอาทิ   อน่ึง  วิหารธรรมเปน 
สวนหนึ่งแหงปฏิจสมุบาทนั้น  ชื่อ  ปเทสวิหารธรรม  ดังที่ตรสัวา 
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย   เรานั้นแรกตรัสรู  พักผอนอยูดวยวิหารธรรมใด 
เราพักผอนอยูแลวดวยปเทส  (สวนหนึ่ง)  แหงวิหารธรรมนั้น๓"  ก็แล 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพักผอนอยูในปเทสวิหารธรรมน้ัน  ก็โดยทรง 
(พิจารณา)  ดูปจยาการ  (อาการแหงปจจัยธรรม)  หาใชทรง  (พิจารณา) 
 
๑.  ตามนี้  แยกศัพทเปน  ปฏิจฺจ - สมฺมา - อุปฺปาท  แตวา  ปฏิจฺจ  ในลัทธินี้มิไดเล็ง 
ถึงเหตุปจจยั  เปนแตอิง  คือเขาสิงอยูในส่ิงตาง  ๆ  เหมือนผีสิง (?) 
๒.  วิ.  มหาวรรค  ๔/๑ 
๓.  ส.  มหาวาร.  ๑๙/๑๖  
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ดูกิริยาสักวาความเกิดข้ึนไมแล  ดังทีต่รัสวา  "เรานั้นรูทั่วถึงอยางนี้วา  
'ความเสวยอารมณมีเพราะปจจัยคือมิจฉาทิฏฐิก็มี   ความเสวยอารมณมี 
เพราะปจจัยคือสัมมาทิฏฐิก็มี   ความเสวยอารมณมีเพราะปจจัยคือมิจฉา 
สังกัปปะก็มี"*  ดังน้ี  เปนตน  คําบาลีทั้งปวง  บัณฑิตพึง  (นํามากลาว) 
ใหพิสดารเถิด   ความผิดตอปเทสวิหารสูตร  ตอง  (มี)  แกผูกลาววา 
'กิริยาเพียงแตความเกิดข้ึน  ชื่อวาปฏิจสมุบาท'  ดวยประการฉะน้ี 
        นัยเดียวกัน  ผิดตอกจัจานสูตรดวย  จริงอยู  แมในกัจจานสูตร 
ก็กลาววา   "ดูกรกัจจานะ  อนึ่ง  เมื่อบคุคลเห็นโลกสมุทัย  (เหตุเกิดข้ึน 
แหงโลก)   ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยู  นัตถิตา  (ความเห็นวา 
ไมมี  เห็นวาขาดสูญ)  อันใดในโลก  นัตถิตาอันนั้นยอมไมมี"  ดังน้ี 
ปฏิสมุบาทฝายอนุโลม  ชือ่วา  โลกสมทุัย  เพราะเปนปจจัยแหงโลก 
เพราะฉะนั้น  ปฏิจสมุบาทฝายอนุโลมนั้น  จึงเปนธรรมท่ีทรงประกาศ 
เพ่ือถอนอุจเฉททิฏฐิ   มิใชทรงประกาศกิริยาเพียงแตความเกิดข้ึน 
(เฉย ๆ )   เหตุวาความถอนอุจเฉททิฏฐิ  จะมีข้ึนดวยการ  (พิจารณา) 
เห็นแตเพียงความเกิดข้ึนหาไดไม   แตยอมมีไดดวยการ  (พิจารณา) 
เห็นความสืบตอกันแหงปจจัย  เพราะความสืบตอแหงผลยอมมีในเพราะ 
ความสืบตอแหงปจจัยแล   แมความผิดตอกัจจานสูตรก็ตอง  (มี)  แกผู 
กลาววา  "กิรยิาเพียงแตความเกิดข้ึนชื่อวาปฏิจสมุบาท"  ดังประการ 
ฉะน้ี 
 
*  มหาฎีกาสรูปความวา  ท่ีวาทรงพักผอนอยูดวยวิหารธรรมสวนหนึ่งแหงปฏิจสมุบาท  ในท่ีนี ้
ก็คือทรงพิจารณาดูปจยาการแหงเวทนานัน่เอง  
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ไมเกิดความลึกซึ้งและนัย  
        ขอวา 'เพราะไมเกิดความลึกซึ้งและนัย'   ความวา  ก็แลคําน้ีพระ 
ผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   "ดูกรอานนท  ปฏิจสมุบาทน้ีเปนธรรมลึกซึ้ง 
ทั้งอาการท่ีปรากฏก็ลกึดวย๑"  ดังน้ี  ก็อันความลึกซึ้ง  (แหงปฏิจสมุบาท 
นั้น)  ม ี ๔  ประการ     ขาพเจาท้ังหลายจักพรรณนาความลึกซ้ึงน้ัน 
ขางหรนา   ความลึกซึ้งนั้นหามีในกิริยาเพียงแตความเกิดข้ึนไม 
        อน่ึง  บณัฑิตทั้งหลายพรรณนาปฏิจสมุบาทน้ันไวใหประดับดวย 
นัย  ๔  ประการ  แมนัยทัง้  ๔  นั้นก็หามีในกิริยาเพียงแตความเกิดข้ึนไม 
        กริิยาเพียงแตความเกิดข้ึนไมเปนปฏิจสมุบาท   เพราะไมเกิด 
ความลึกซึ้งและนัย  ดังกลาวมาฉะน้ี  ประการ ๑ 
                                    [เปนสัททเภท]  
        ขอวา  'เพราะเปนสัททเภท  (ศัพทแตก)'   ความวา  ก็แลปฏิจ 
ศัพทนี้  ในเพราะกัตตาเสมอกัน  (คือหากมีกัตตาเดียวกันกับอุปฺปาท) 
ประกอบไวในบุพกาล  (คือใชเปนบุพกาลกิริยา)  จึงทําความสําเร็จแหง 
อรรถได  (คือไดความเปนภาษา)  เชนกับพากยนี้วา  "จกฺขฺุจ  ปฏิจฺจ 
รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิฺาณ๒   จักษุวิญญาณ  ยอมอาศัยจักษุและ 
รูปเกิดข้ึน"  แตในคําของเกจิอาจารยนี้  ปฏิจฺจศัพทนั้นประกอบเขา 
กับอุปฺบาท  ศัพทอันเปนภาวสาธนะ  (คือแปลวาความเกิดข้ึน)  จึงถึง 
ซึ่งความเปนสัททเภท  เพราะไมมีกัตตาเสมอกัน  และไมยังอรรถอะไร ๆ 
 
๑.  ที.  มหา.  ๑๐/๖๕ 
๒.  ส.  นิทาน.  ๑๖๑๘๗  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาท่ี 229 

ใหสําเร็จดวย  เพราะฉะน้ัน  กริิยาเพียงแตความเกิดข้ึนจึงไมเปนปฏิจ-  
สมุบาท   เพราะเปนสัททเภทประการ ๑  ฉะนี้ 
        ในขอน้ัน  พึงมีคําแยงวา  "พวกขาพเจาจักประกอบเขากับโหติ- 
ศัพทวา  'ปฏจิฺจสมุปฺปาโท  โหติ'   ดังน้ีก็ได"  คําแกพึงมีวา  "คําน้ัน 
ก็ไมชอบ   เพราะอะไร ?   เพราะไมมีความท่ีควรประกอบประการ ๑ 
เพราะโทษคือตอง  (กลายเปนความวา)   ความเกิดข้ึนแหงความเกิดข้ึน 
ไปประการ ๑  ดวยวาในบทท้ังหลายเหลาน้ีคือ  "ปฏิจฺจสมุปฺปาท  โว 
ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  กตโม  จ  ภิกขฺเว  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  ฯ เป ฯ 
อย  วุจฺจติ  ภกิฺขเว  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท"  (ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจัก 
แสดงปฏิจสมุบาทแกทานทั้งหลาย  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็แลปฏิจสมุบาท 
เปนอยางไร  ฯ ล ฯ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นี่เรียกวาปฏิจสมุบาท)  โหติศัพท 
ก็ไมถึงซ่ึงความควรประกอบเขากับบท  (ไหน)   แมแตบทเดียว  ทั้งไม 
เปนความเกิดข้ึนดวย   (เพราะไมประกอบดวยลักษณะแหงความเกิด) 
ถาหากเปน  ก็จะตอง  (กลายเปน)  ความเกิดข้ึนแหงความเกิดข้ึนไปอี 
ประการ  ๑ 
        แมอาจารยเหลาใดสําคัญเอาวา    "ภาวะแหงอิทัปปจจยธรรม 
ทั้งหลาย  ชื่ออิทัปปจจยตา  และอันภาวะ  (นั้น)  กไ็ดแกอาการที่เปน 
เหตุแหงปจจยธรรมท้ังหลาย  มีอวิชชาเปนอาทิ   ในเพราะความปรากฏ 
ข้ึนแหงสังขาร  (สิ่งท่ีถูกปรุงแตงข้ึน  ?)  เปนตน  และชื่อวาปฏิจสมุบาท 
(นั้นเลาก็มีข้ึน)  ในเพราะความมีแปลก ๆ แหงสังขารนั้นแหละ"   ดังน้ี 
ความสําคัญเอาแหงอาจารยเหลานั้นก็ไมชอบ  เพราะอะไร  เพราะ  
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กลาวเหตุของปจจยธรรมท้ังหลายมีอวิชชาเปนตน  ที่จริงปจจยธรรม  
ทั้งหลายมีอวิชชาเปนตนนั่นเอง   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปนตัวเหตุ 
โดยนัยพระสูตรวา  'เพราะเหตุนั้นนั่นแล  อานนท  สิ่งนั้นแลเปนเหตุ 
สิ่งน้ันเปนนิทาน  สิ่งนั้นเปนสมุทัย  สิง่น้ันเปนปจจัยแหงชรามรณะ 
สิ่งน้ีคืออะไร  คือชาติ  ฯ ล ฯ  สิ่งน้ันเปนเหตุ----แหงสังขารท้ังหลาย 
สิ่งน้ีคืออะไร  (เปนปฏิจสมุบาท)   ไม  เพราะเหตุนั้น  พึงทราบเถิดวา 
ปจจยธรรมทั้งหลาย  (นัน่แหละ)  ชื่อวาปฏิจสมุบาท   คําน้ันใดที่ 
ขาพเจากลาวไวดังนี้  คําน้ันพึงทราบวาเปนคํากลาวชอบแลว 
        สวนความเขาใจไปอันใดเกิดข้ึนในบทปฏิจสมุบาทน้ันวา  'ความ 
เกิดข้ึนนี่เอง   เรียกวาปฏจิสมุบาท'   (ไมใชเหตุ)   ดวยฉายาแหง 
พยัญชนะวาปฏิจสมุบาทนี้   ความเขาใจไปอันนั้น  อาจารยทั้งหลาย 
พึงถือเอาอรรคแหงบทน้ี   โดยนัยที่กลาวแลวน้ัน  แลวระงับเสียเถิด 
ดวยวา 
        ในกลุม  (ปจจยุบัน)   ธรรมอันเปนไปเพราะกลุม 
        ปจจัยธรรมนั้น  คํา  (ปฏิจสมุบาท)  นี้  (ทาน 
        ประสงค)   โดยสวน  ๒  (คือท้ังสวนผลและสวน 
        เหตุ)   เหตุใด   เพราะเหตุนั้น   (แม)  ปจจัยแหง 
        กลุมธรรมน้ันนี่   พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสเรียกวา 
        ปฏิจสมุบาท  โดยอุปจาร  (คือโดยโวหาร)  แหงผล  
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        จริงอยูกลุมธรรม  (ปจจยุบันคือท่ีเปนผล)  อันเปนไป  (คือเกิดข้ึน) 
เพราะกลุมปจจัยอันนี้ใด   ในกลุมธรรมน้ันบัณฑิตท้ังหลายประสงคเอา  
คําวาปฏิจสมุบาทน้ีเปน  ๒  สวน  ขยายความวา 
                                   [ปฏิจสมุบาทสวนผล]  
        กลุมธรรมน้ัน  อันบณัฑิตอาศัย  (ดําเนินญาณ)   อยู  ยอมเปนไป 
เพ่ือประโยชนและเพ่ือความสุข  (ที่เปนโลกุตระ)  เหตุใด    เพราะ 
เหตุนั้น  กลุมธรรมนั้น  จึงชื่อปฏิจจะ   เพราะเปนที่บัณฑิตควรอาศัย 
และกลุมธรรมน้ันชื่อสมุบาทดวย   เหตุวาเมื่อเกิดข้ึน  ยอมเกิดข้ึน 
ดวยกันและ  (เกิดข้ึน)  โดยชอบ  เพราะมิไดเกิดข้ึนทีละอยาง  ทั้งมิได 
เกิดข้ึนโดยหาเหตุมิไดดวย   เหตุฉะนี้กลุมนั้น  จึงชื่อปฏิจสมุบาท 
เพราะเปนที่บัณฑิตควรอาศัยดวย   เกดิข้ึนดวยกัน   และโดยชอบดวย 
โดยนัยดังกลาวมาฉะน้ี  อีกนัยหน่ึง  กลุมธรรม  (ทีเ่ปนผล)  ชื่อสมุบาท 
เพราะเกิดข้ึนดวยกัน  อน่ึงกลุมธรรมน้ันอาศัยคือไมปฏิเสธความพรอม 
เพรียงแหงปจจัยเกิดข้ึน    เหตุฉะน้ี  กลุมธรรมน้ันจึงชื่อปฏิจสมุบาท 
เพราะกลุมธรรมนั้นอาศัย  (ปจจัย)  ดวย  เกิดข้ึนดวยกันดวย  ดงักลาวมา 
ฉะน้ี  อีกนัยหน่ึง 
                                  [ปฏิจสมุบาทสวนเหตุ]  
        สวนวากลุมเหตุนี้เลา  ก็เปนปจจัยของกลุมธรรมน้ัน  เหตุนี้กลุม 
เหตุนั้นจึงไดชื่อ  ตัปปจจยะ  เพราะความท่ีกลุมเหตุเปนตัปปจจยะ  (นั่น 
แล)  แมกลุมเหตุนี้  บัณฑิตก็พึงทราบเถิดวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัส  
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เรียกวาปฏิจสมุบาทเหมือนกัน   โดยโวหารแหงผล  ดังเชนในทางโลก  
กอนนํ้าออยอันเปนปจจัยแหงเสมหะ  เขาเรียกกันเสียวา  'กอนเสมหะ' 
และเหมือนอยางในทางศาสนา  ความเกิดข้ึนแหงพระพุทธทั้งหลายอัน 
เปนปจจัยแหงความสุข  ทานก็กลาวเสียวา  'ความเกิดข้ึนแหงพระพุทธ 
ทั้งหลายเปนสุข'  ฉะน้ัน  อีกนัยหน่ึง 
        กลุมเหตุนี้เรียกวาปฏิจจะ    เพราะอรรถวา  'ถึง 
        เฉพาะหนากัน'    และกลุมเหตุนั้นเรียกวาสมุบาท 
        ดวย  เพราะอรรถวายังธรรมทั้งหลายที่ไปดวยกัน 
        ใหเกิด 
        จริงอยู  กลุมเหตุของความปรากฏ  (เกิดข้ึน)  แหงธรรมทั้งหลาย 
มีสังขารเปนอาทิ   ที่ทรงแสดงไวโดยหัวขอเหตุเปนขอ  ๆ  มีอวิชชา 
เปนตนนั้นใด   กลุมเหตุนั้น   เรียกวา 'ปฏิจจะ'   เพราะทําอรรถวิเคราะห 
วาบรรดาปจจยธรรมท่ีเปนองคแหงความรวมกลุม  ตางถึงเฉพาะหนา 
กันและกัน  คือไปพบหนากันและกัน  (หมด)  โดยอรรถวา  (รวมกัน) 
ยังผลท่ัวไปใหสําเร็จ  และโดยอรรถวาไมมี  (ผลอะไร)  ขาดตกบกพรอง 
ไป  (และ)   กุลมเหตุนี้นั้น  ยังธรรมทัง้หลายท่ีไปดวยกัน  คือธรรมที่ม ี
ความเปนไปไมแยกกันและกันนั่นแลใหเกิดข้ึน  เพราะฉะนี้  กลุมเหตุ 
นั้นจึงเรียกวา  'สมุบาท'  ดวย  (ดังน้ี)   กลุมเหตุ  จึงไดชื่อปฏิจสมุบาท 
เพราะกลุมเหตุนั้นถึงเฉพาะหนากันดวย   ยังธรรมท่ีไปดวยกันใหเกิด 
ดวย  ดังกลาวมาฉะน้ีอีกนัยหน่ึง 
        นัยอ่ืนอีกยังมี  
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        กลุมปจจัยน้ี  อาศัยกันและกัน  (เปนเหตุรวม)  
        ยังธรรมท้ังหลาย  (ที่เปนผลของตน)  ใหเกดิขึ้นเสมอ 
        กันและดวยกัน  เหตุใด    แมเพราะเหตุนั้น 
        กลุมปจจัยน้ี   พระมนุีเจาจึงตรัสไวในบทปฏจิ- 
        สมุบาทน้ีดวยเหมือนกัน 
        จริงอยู   ในปจจัยทั้งหลายที่ทรงแสดงไวดวยหัวขอมีอวิชชาเปนตน 
ปจจัยเหลาใดยังธรรมมีสังขารเปนตนใหเกิดข้ึน   ปจจัยเหลาน้ันหาใชไม 
อาศัยกันและกัน  (เปนเหตุรวม)   เมื่อขาดกันและกันไปเสียจะสามารถ 
ยังธรรมมีสังขารเปนตนน้ันใหเกิดข้ึนไดเลยไม   เพราะฉะนั้น  กลุม 
ปจจัยนี้พระมุนีเจาผูฉลาดในโวหารตามทํานองความวา  "กลุมปจจัยนี้ 
อาศัย  (กันและกันเปนเหตุรวม)   ยังธรรมทั้งหลายใหเกิดข้ึนโดยเสมอ 
กันและดวยกัน  คือมิใช  (ใหเกิดข้ึน)  เปนสวน ๆ ทั้งมิใช  (ใหเกิดข้ึน) 
โดยเปนกอนและหลัง"  ดังน้ี    จึงตรัสไวในบทปฏิจสมุบาทน้ีดวย 
เหมือนกัน  หมายความวาตรัสวาเปนปฏิจสมุบาทดวยน่ันเอง 
                        [ปฏิจสมุบาทเปนมัชฌิมาปฏิปทา]  
        ก็แล  พระมุนีเจาน้ัน  เมื่อตรัสอยางนี้ 
        ก็เปนอนัทรงแสดงความไมเปนสัสสตวาทะ  เปนตน 
        ดวยบทหนา  และทรงแสดงความแยงตออุจเฉทวาทะ 
        เปนอาทิดวยบทหลัง  ทรงแสดงความถูกตอง  ดวย 
        บททั้งสอง  
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        อรรถาธิบายแหงคําประพันธนี้วา  คําวา  'ดวยบทหนา'  เปนตน  
ความวา  ความเปนสัสสตวาทะ  เปนตน  ซึ่งแยกออกไปเปนลัสสตวทะ  
(กลาววาอัตตาและโลกเที่ยง  ไมสูญ  ตายแลวเกิด)  อเหตุวาทะ 
(กลาววาเหตุปจจัยแหงความเศราหมอง  และความบริสุทธิ์  ของสัตว 
ทั้งหลายไมมี   แลวแตโชคเคราะห)  วิสมเหตุวาทะ  (กลาววาโลกเปน 
ไปดวยอํานาจเหตุไมเสมอกัน  คือดวยอํานาจประกฤติ  อณู  และกาล 
เปนตน)   วสวัตติวาทะ  (กลาววามีพระอิศวร  อาตมัน  หรือพระปชาบดี 
คือพรหม  เปนผูครอบงําสัตวไวในอํานาจ  คือเปนผูบันดาล)  เปนอัน 
ทรงแสดงดวยบทปฏิจจะ  ซึ่งสองความพรอมเพรียงแหงปจจัย  เพราะ 
ปวัตติธรรม   (ธรรมฝายปวัตติ - หมุนไป)   มีความเปนไปเน่ืองอยูใน 
ความพรอมเพรียงแหงปจจัย  จริงอยู  ประโยชนอะไรดวยความ 
พรอมเพรียงแหงปจจัยเลา  สําหรับที่เปนสัสสตะเปนตน  หรือสําหรับ 
สิ่งท่ีเปนไปดวยอํานาจจอเหตุเปนตน 
        คําวา  'และ----ดวยบทหลัง'   เปนตน  ความวา   อุจเฉทวาทะ 
(กลาววาตายแลวสูญ)  นตัถิกวาทะ  (กลาววาอะไร ๆ ไมมี  ผลของ 
บุญบาปก็ไมมี)  อภิริยวาทะ  (กลาววาไมเปนอันทํา  คือทําอะไรไมเปน 
กรรม)  ชื่อวาถูกปดออกไป   เพราะความเกิดข้ึนแหงธรรมทั้งหลาย 
ก็เพราะความพรอมเพรียงแหงปจจัย  เหตุนั้นจึงเปนอันทรงแสดงความ 
แยงตออุจเฉทวาทเปนตนดวยบทสมุบาท  ซึ่งสองความเกิดข้ึนแหงธรรม 
ทั้งหลาย    จริงอยูในเมื่อธรรมท้ังหลายเกิดข้ึนแลว  ๆ  เลา  ๆ  ดวย 
อํานาจแหงปจจัยกอน  ๆ  อยู  อุจเฉทวาทะ  นัตถิกวาทะและอกิริยวาทะ  
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จักมีแตไหนเลา 
        คําวา  'ดวยบทท้ังสอง'  เปนตน   ความวา   ความถูกตองนี้คือ  
มัชฌิมาปฏิปทา  (ทางกลาง)  ความละเสียซึ่งวาทะวา  "ผูนั้นทํา  ผูนั้น 
ไดรับผล  (คือใครทําใครไดเรื่อยไปไมมีจบส้ิน)"   ความละเสียซึ่งวาทะ 
วา  'คนอ่ืนทํา  คนอ่ืนไดรับผล  (คือคนหน่ึงทํา  คนหน่ึงได)"   ความ 
ไมยึดมั่นในภาษาของทองถิ่น  ความไมลวงเลยเสียซึ่งสมัญญา  (คือชื่อ 
คนและสัตวสิ่งของท่ีชาวโลกเรียกรูกนั)   เปนอันทรงแสดงดวยคําวา 
ปฏิจสมุบาทหมดท้ังคํา   เพราะธรรมน้ัน  ๆ  เกิดข้ึนโดยไมตัด  (คือไม 
เวน  ?)   ความสืบเน่ืองกับความพรอมเพรียงแหงปจจัยนั้น  ๆ* 

        นี่เปนความหมายของคําเพียงแตวา  'ปฏิจสมุบาท'  เทาน้ัน 
        สวนวาแบบท่ีพระผูมีพระภาคเจา    เมื่อทรงแสดงปฏิจสมุบาท 
ไดทรงวางไวโดยนัยวา  'อวิชฺชปจฺจยา  สงฺขารา - สงัขารทั้งหลายมีเพราะ 
ปจจัยคืออวิชชา'  เปนตนนี้ใด  บัณฑิตเมื่อจะทําสังวรรณนาความแหง 
 
*  ตอน  ทฺวเยน  นี้ เม่ือเทียบกบัสอบตอนตน  (คือตอนปุริเมน  และปจฉิฺเมน) 
แลว  หวัตาปูค่ันประโยคหลัง----วจเนนและหลัง----ปฏิปทา  ควรถอนออก  รวมเขา 
เปนประโยคเดียวกันดังแปลไวนี้  นาจะถูกกวา 
        สรูปความตอนนี้วาท่ีทรงแสดงปฏิจสมุบาท    ก็คือทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทานั่นเอง 
เพราะไมสุดโตงไปขางสัสสตะ  และอุจเฉทะ 
        ท่ีวาใครทําใครไดเร่ือยไป   ไปขางสัสสตะ  ผิดหลักท่ีวากรรมและวิบากส้ินสุด 
ไดดวยอรหัตมรรค  ท่ีวาคนหนึ่งทําคนหนึง่ไดไปขางอุจเฉทะ  ผิดหลักท่ีวา  กรรมเกิด 
ในสันดานของผูใด  ผลของมันก็เกดิในสันดานาของผูนั้น  จะรับผลแทนกนัไมได 
        สวนการพูดจานัน้  แมหยั่งรูปฏิจสมุบาทแลว  กว็าไปตามภาษานิยมของชาวโลก  แต 
ไมยึดม่ัน  
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แบบท่ีทรงวางไวนั้น  ลงสูวงวิภัชวาทีแลวไมกลาวตู๑  อาจารยทั้งหลาย  
ไมดิ่งลงสูสกสมัย  (คือไมยึดแตความรูฝายตน ?)  ไมข้ึนครอมปรสมัย  
(คือไมขมข่ีความรูฝายอ่ืน ?)  ไมคานพระสูตร  อนุโลมพระวินัย  มองดู 
มหาปเทสไว  ชี้ขอธรรม  (คือบาลี)  ได  (ถูกตอง)  ถือเอาอรรถ  (คือความ 
อธิบายแหงบาลีนั้น)  ได  (ไมผิด)  และยักเยื้องอรรถนั้นนั่นแหละอธิบาย 
ไปโดยบรรยายอ่ืนอีกก็ได  (ดังน้ี)  จึงควรทําอรรถสังวรรณนาได 
อน่ึงเลา  โดยปกติ  อรรถสังวรรณนาแหงปฏิจสมุบาท  ก็ทํายากอยูแลว 
ดังโบราณาจารยทั้งหลายกลาวไววา 
        ธรรม ๔  ประการ  คือสัตย  สัตว๒  ปฏิสนธแิละ 
        ปจจยาการนี่แหละ  เปนธรรมที่เห็นไดยาก  ทั้งยาก 
        ที่จะแสดงดวย 
ดังน้ี  เหตุใด  เพราะเหตุนั้น  การสังวรรณนาความแหงปฏิจจสมุบาท 
อันใคร  ๆ  เวนเสียแตทานผูสําเร็จอาคม  (คือพระปริยัติ)  และอธิคม 
(คือมรรคผล)  จะทําไดมิใชงาย  เหตุดังนี้  ขาพเจาชั่งใจดูแลว 
        วันนี้ใครจะกลาว๓พรรณนาปจจยาการ  (ทั้ง  ๆ  ที่) 
        ยังไมได  (นัยอันเปน)  ที่ต้ัง  (ทีอ่าศัย   ดวยกําลัง 
        ปญญาตน)   ดังกางลงสูสาครยังไมไดที่เหยียบยัน 
        ฉะนั้น  ก็แตวาคําสอนขอนี้เปนคําสอนท่ีประดับ 
 
๑.  ปาฐะพิมพเปน  อนพภฺาจกิฺขนฺเต  คลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปน...จิกฺขนเฺตน 
๒.  มหาฎีกาวา  อาจารยท้ังหลายกวาววา  คํานี้หมายเอา  'สัตตสุญญตา'  เพราะในกอง 
สังขารซ่ึงเปนสภาพวางจากสัตว  เม่ือใชคําวาสัตว  กห็มายถึงสัตตสุญญตา 
๓.  ปาฐะพิมพไวเปน  วตฺถุกาโม  คลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปน  วตฺตุกาโม  
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        ประดาไปดวยนัยเทศนาเปนนานา  (วิธี)  ทั้งแนวทาง  
        (พรรณนาคืออรรถกถา)  ของทานบุรพาจารยเลาก็  
        ยังไมขาดสาย  เปนไปอยู  (จนทุกวันนี้)   เหตุใด 
        เพราะเหตุนั้น  ขาพเจาจักอาศัยนัยท้ังสองน้ันลงมือ 
        พรรณนาความแหงปฏิจจสมุบาทน้ัน  (ดู)  ของทาน 
        ทั้งหลายจงต้ังใจฟงคําพรรณนาน้ันเถิด 
ดวยพระบุรพาจารยทั้งหลายกลาวไววา 
        "ผูใดผูหน่ึงหากสนใจฟงขาพเจา  จะพึงไดรับคุณ 
        (คือความรู)  วิเศษอันมีอยูแตตนไปจนปลาย ครั้นได 
        รบัคุณ  (คือความรู)  วิเศษอันมีอยูแตตนไปจนปลาย 
        แลว  กจ็ะพึงลุถึงฐานะที่มัจจุราชมองไมเห็น"  ดังน้ี 
        ก็แลในคําบาลีปฏิจสมุบาทมีคําวา  'อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา 
เปนตน 
        บณัฑิตพึงทราบวินิจฉัยโดยประเภทแหงเทศนา  โดย 
        อรรถ  โดยลักษณะ  (เปนตน)   โดยอยางตาง  ๆ 
        มีอยางเดียวเปนตน  และโดยกําหนดองคทั้งหลาย 
แตตนไปทีเดียว  กังน้ีกอน 
                           [วินิจฉัยโดยประเภทแหงเทศนา]  
        ในบทเหลาน้ัน  บทวา  'โดยประเภทแหงเทศนา'   มีวินิจฉัยวา 
ก็การแสดงปฏิจสมุบาทแหงพระผูมีพระภาคเจามี  ๔  อยาง   คือ  ทรงแสดง 
ต้ังแตตนไปจนถึงปลายบาง  ต้ังแตกลางไปจนถึงปลายบาง   นัยเดียวกัน  
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นั้น  ทรงแสดงแตปลายมาถึงตนบาง  แตกลางมาถึงตนบาง  ดุจการ 
(ชัก)  เอาเถาวัลยแหงคนหาเถาวัลย  ๔  คนฉะน้ัน 
                                [แสดงแตตนถึงปลาย]  
        เหมือนอยางวา  ในคนหาเถาวัลย  ๔  คน  คนหน่ึง  พบโคน 
เถาวัลยเขากอน  เขาก็ตัดมันที่โคนแลวชักเอามาจนหมด  นําไปใชงาน 
ฉันใด  พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น  ทรงแสดงปจสมุบาท   ต้ังแตตน 
ไปจนปลายวา  "ดังน้ี  และ  ภิกษุทั้งหลาย  สังขารท้ังหลาย  มเีพราะปจจัย 
คืออวิชชา  ฯ ล ฯ  ชรามรณะมีเพราะปจจัยคือชาติ"๑   ดังน้ีก็มี 
                              [แสดงแตกลางถึงปลาย]  
        อน่ึง  ในคนพวกน้ัน  คนหน่ึงพลตอนกลางเถาวัลยนั้นเขากอน 
เขาก็ตัดมันตรงกลาง  ชักเอาสวนบนเทาน้ันนําไปใชงาน ฉันใด  พระผู 
มีพระภาคเจา  ก็ฉันนั้น  ทรงแสดง  (ปฏิจจสมุบาท)  ต้ังแตกลางไปถึง 
ปลายวา  "เมื่อกุมารน้ัน๒ต้ังหนายินดีซึ่งเวทนาน้ันอยู   พร่ําชมเชนเวทนา 
นั้นอยู  ยึดเวทนาน้ันติดอยู  นันท ิ (ความเพลิดเพลิน)  ยอมเกิดข้ึน 
นันทิในเวทนาท้ังหลายอันใด  อันนั้นเปนอุปทาน  ภพยอมมีแกเขาเพราะ 
ปจจัยคืออุปทาน  ชาติยอมมีเพราะปจจัยคือภพ๓"  ดังน้ีเปนตนก็มี 
                              [แสดงแตปลายถึงตน]  
        อน่ึง   ในคนพวกน้ัน  คนหน่ึงพบปลายเถาวัลยเขากอน  เขาก็จับ 
 
๑.  ม.  มู.  ๑๒/๔๘๐ 
๒.  ปาฐะพิมพไวเปน  ตสฺมึ  คลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปน  ตสฺส 
๓.  ม.  มู.  ๑๒/๔๘๙  
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มันเขาท่ีปลายและชักเอาหมดจนถึงโคน  โดยสาวไปแตปลายนั่นแหละ 
นําไปใชงานฉันใด  พระผุมีพะภาคเจา  ก็ฉันนั้น  ทรงแสดงปฏิจสมุบาท  
ต้ังแตปลายไปจนถึงตนวา  "ก็แลคําท่ีเรากลาววา  ชรามรณะมีเพราะ 
ปจจัยคือชาติ  ดังนี้นี่    ดกูรภิกษุทั้งหลาย  ชรามรณะมีเพราะปจจัยคือ 
ชาติหรือหนอ  หรือวามิใช  หรือวาความสําคัญของทานท้ังหลายในขอ 
นี้มีอยางไร"   (ภิกษุทั้งหลายทราบทูลวา)   "ขาแตพระองคผูเจริญ 
ชรามรณะยอมมีเพราะปจจัยคือชาติ  ความสําคัญของขาพระองคทั้งหลาย 
ในขอน้ีมีอยางนี้วา  ชรามรณะมีเพราะปจจัยคือชาติ"  (ตรัสตอไปวา) 
"คําท่ีเรากลาวา  ชาติมีเพราะปจจัยคือภพ  ฯ ล ฯ  สังขารทั้งหลายมี 
เพราะปจจัยคืออวิชชา  ดงัน้ีนี่  ดูกรภิกษุทั้งหลาย. . .  สังขารทั้งหลายมี 
เพราะปจจัยคืออวิชชาหรือหนอ  หรอืวามิใช  หรอืวาความสําคัญของ 
ทานท้ังหลายในขอน้ีมีอยางไร"*  ดังนี้เปนตนก็มี 
                              [แสดงแตกลางถึงตน]  
        อน่ึง  ในคนพวกน้ัน  คนหน่ึงพบตอนกลางเถาวัลยเขากอน  เขา 
ก็ตัดมันตรงกลางแลวสาวลงไปสวนลางจนถึงโคน  นําไปใชงาน  ฉันใด 
พระผูมีพระภาคเจา  ก็ฉันนั้น  ทรงแสดง  (ปฏิจสมุบาท)  เริ่มแตกลาง 
ไปถึงตนวา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็แลอาหาร  ๔  นี ้ มีอะไรเปนตนเหตุ 
มีอะไรเปนสมุทัย  มีอะไรเปนกําเนิด  มีอะไรเปนแดนเกิด ?  อาหาร ๔ 
นี้มีตัณหาเปนตนเหตุ  มีตัณหาเปนสมุทัย  มีตัณหาเปนกําเนิด  มีตัณหา 
เปนแดนเกิด  ตัณหามีอะไรเปนตนเหตุ. . .   เวทนา. . .   ผัสสะ. . . 
 
*  ม.  มู.  ๑๖/๔๘๐  
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สฬายตนะ. . .  นามรูป. . .วิญญาณ. . .   สังขารมีอะไรเปนตนเหตุ. . .  
สังขารมีอวิชาเปนเหตุ ฯ ล ฯ มีอวิชชาเปนแดนเกิด"๑   ดังน้ีก็ม ี
                          [เหตุที่ทรงแสดงเชนน้ี]  
        ถามวา   ก็เพราะเหตุไฉนจึงทรงแสดงอยางนี้  ?   แกวา  เพราะ 
ปฏิจสมุบาทเปนธรรม  (สมันตภัทร)  มีความงามรอบตัว  และเพราะ 
พระองคเองก็ทรงถึงซ่ึง  (เทสนาวิลาส)  ความงามใน  (กระบวน) 
เทศนาดวย  จริงอยูปฏิจสมุบาทเปนธรรมมีความงามรอบตัว  จึงเปน 
ไปเพ่ือแทงตลอดซึ่งธรรมท่ีถูกตอง  เพราะ  (กระบวน)  เทศนานั้น ๆ 
โดยแท   พระผูมีพระภาคเจาเลาก็ทรงถึงซ่ึงความงามใน  (กระบวน) 
เทศนา  เพราะทรงประดวยพระเวสารัชญาณ  ๔  และพระปฏิสัม- 
ภิทาญาณ  ๔   และเพราะทรงถึงซ่ึงพระคัมภีรภาพ  ๔  ประการ๒ดวย 
เพราะทรงถึงซ่ึงความงามใน  (กระบวน)  เทศนา  พระองคจงทรง 
แสดงธรรมไดโดยนัยตาง  ๆ  แท  
        แต  (เมื่อวา)  โดยความแปลกกัน  (แหงเทศนาท้ัง  ๔)   อนุโลม- 
เทศนา  (การแสดงปฏิจสมุบาทโดยอนุโลม)     ต้ังแตตนไปอันใด 
อนุโลมเทศนานั้น   บัณฑิตพึงทราบวาเปนไปแกพระองคผูทรงพิจารณา 
เห็นเวไนยชน   ซึ่งยังเขลาอยูในการจําแนกเหตุแหงปวัตติ  (ความหมุน 
ไป)    เพ่ือทรงชี้แจงซ่ึงปวัตติ  (ความหมุนไป)   ตามเหตุทั้งหลายท่ีเปน 
 
๑.  ส.  นิทาน.  ๑๖/๑๔ 
๒.  มหาฎีกาแจกคัมภีรภาพ  ๔  วา   ไดแกลึกโดยธรรม  ลึกโดยอรรถ  ลึกโดยเทศนา  ลึก 
โดยปฏิเวธ  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาท่ี 241 

ของตน  และเพ่ือทรงชี้แจงซึ่งลําดับแหงความเกิดข้ึนดวย  
        ปฏิโลมเทศนา  (การแสดงปฏิจสมุบาทโดยปฏิโลม)   ต้ังแต 
ปลายเขามาอันใด  ปฏิโลมเทศนาน้ัน  พึงทราบวาเปนไปแกพระองค 
ผูทรงเล็งเห็นสัตโลกซึ่งตองทุกขยาก  โดยนัย  (พระพุทธรําพึง)  วา 
"สัตวโลกน้ีตองทุกขยากหนอ  เกิดอยูดวย   แกอยูดวย  ตายอยูดวย"* 

ดังน้ีเปนตน  เพ่ือทรงชี้แจงซ่ึงเหตุของทุกขนั้น  ๆ  มีชรามรณะเปนตน 
ซึ่งพระองคไดทรง  (คน)   พบ   ตามแนวความตรัสรูในตอนแรก  (คือ 
แรกตรัสรู) 
        เทศนาที่เปนไปต้ังแตกลางถึงตนอันใด    เทศนานั้นพึงทราบวา 
เปนไปเพ่ือทรงชี้แจงซ่ึงละดับแหงเหตุและผล  ต้ังตนแตขามอตีตอัทธา 
เสีย  ไปจนถงึอตีตอัทธาอีก  ตามแนวกําหนดเหตุแหงอาหาร 
        สวนเทศนาที่เปนไปเริ่มแตกลางถึงปลายอันใน   เทศนานั้นพึง 
ทราบวาเปนไปเพ่ือทรงชี้แจงซ่ึงธรรม  (อันจักมีใน)  อนาคตอัทธา  (กาล 
อนาคต)  เริ่มแตความเกิดข้ึนแหงธรรมอันเปนเหตุแหง  (ผลอันจักมี 
ใน)   อนาคตอัทธาในกาลปจจุบัน  (นี้เอง) 
        ในเทศนา  (๔)  นั้น  อนุโลมเทศนาเริ่มแตตนไป  เพ่ือทรงชี้แจง 
ซึ่งปวัตติ  (ความหมุนไป)   ตามเหตุทั้งหลายท่ีเปนของตน  และเพ่ือทรง 
ชี้แจงลําดับแหงความเกิดข้ึน  แกเวไนยชนผูยังเขลาใน  (การจําแนก) 
เหตุแหงปวัตติ  (ความหมุนไป)  อันใด   อนุโลมเทศนานน้ันบัณฑิตพึง 
ทราบวา  'เปนแบบท่ีทรงวางไว'  ในท่ีนี้ 
 
*  ส.  นิทาน  ๑๑/๖  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาท่ี 242 

                                        [อวิชชาก็มีเหตุ]  
        ถามวา  ก็เพราะเหตุไฉน  ในปจยาการน้ี  อวิชชา  พระผูมพีระ-  
ภาคเจาจึงตรัสไวเปนขอตน  แมอวิชชาก็เปนสิ่งไมมีเหตุ  (แต)  เปนตัว 
มูลเหตุของโลก  ดังปกติ  (ประกฤติ)  ของพวกปกติวาทีดวยหรือ ?  แก 
วา  อวิชชาเปนสิ่งไมมีเหตุหามิได  เพราะวาเหตุของอวิชชาก็ไดตรัสไว 
(ในพระบาลี)  วา  "อาสวสมุทยา  อวิชฺชาสมุทโย๑ - ความเกิดข้ึนแหง 
อวิชชามีเพราะความเกิดข้ึนแหงอาสวะ"  ดังน้ี   แตวาปริยาย  (คือเหตุ 
โดยออม)  ซึง่เปนเหตุ  (ใหกลาวไดวาอวิชชา)  เปนตัวมูลเหตุ  ก็มีอยู 
ถามวาก็ปริยายน้ันคืออะไร  ?   แกวา  คือความท่ีอวิชชาเปนสีสะ  (เปน 
ยอดเหตุ)  ในวัฏฏกถา  (คือพระธรรมเทศนาวาดวยวัฏฏะ)   จริงอยู 
พระผูมีพระภาคเจาเม่ือตรัสวัฏฏกถา    ยอมตรัสโดยทรงยกธรรม  ๒ 
ประการเปนสีสะ   คือ  อวิชชาบาง  ดังที่ตรัสวา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เบื้อตนเบ้ืองปลายแหงอวิชชาไมปรากฏ  หากใคร  ๆ กลาววา  'กอนน้ี 
อวิชชาไมมี  มาภายหลังมันจึงเกิด'   ดังน้ีไซร  แตที่แทอวิชชามีสิ่งน้ี  ๆ 
เปนปจจัยก็ปรากฏอยู"   ฉะน้ี  ภวตัณหาบาง  ดังที่ตรัสวา  "ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย  เบื้องตนเบื้องปลายแหงภวตัณหาไมปรากฏ   หารใคร  ๆ  กลาว 
วา  'กอนน้ีภวตัณหาไมมี   มาภายหลังมันจึงเกิด'   ดังน้ีไซร  แตที่แท 
ภวตัณหามีสิ่งน้ี  ๆ   เปนปจจัยก็ปรากฏอยู"๒  ฉะนี้ 
        ถามวา  ก็เพราะเหตุอะไร  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสวัฏฏกถา 
 
๑.  ม.  มู.  ๑๒/๑๐๐ 
๒.  องฺ.  ทสก. ๒๔/๑๒๐.๑๒๔  
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จึงตรัสโดยยกธรรม  ๒  ประการน้ี  เปนสีสะ  ?   แกวา  เพราะธรรม  ๒   
ประการนี้   เปนเหตุพิเศษของกรรมที่เปนสุคติคามี  และทุคติคามี  จริง 
อยู   อวิชชาเปนเหตุพิเศษของกรรมที่เปนทุคติคามี   เพราะอะไร  เพราะ 
บุถุชนผูถูกอวิชชาครอบงําแลว  ยอมรทิํากรรมท่ีเปนทุคติคามีเปนอเนก- 
ประการ  มีปาณาติบาตเปนตน  ซึ่งทั้งไมมี  (อะไร)  ที่นาพอใจ   เพราะ 
เรารอนดวยกิเลส  ทั้งนํามาซึ่งอนัตถะแตตนเอง   เพราะทําใหตกไปสูทุกคติ 
เหมือนโคท่ีเขาจะฆา  ซึ่งถูกความเหน่ือยหอบเพราะถูกลนดวยไปและถูก 
ทุบดวยไมคอนครองงําแลว*   ยอมรนดื่มน้ํารอน  (ที่เขาต้ังให)   ซึ่งท้ัง 
ไมอรอยท้ังนํามาซึ่งความพินาศแกตน  (ทั้งน้ีก็)  เพราะกระสับกระสาย 
อยูดวยความเหน่ือยหอบน้ัน  ฉะนั้น 
        สวนภวตัณหาเปนเหตุพิเศษของกรรมที่เปนสุคติคามี   เพราะอะไร 
เพราะบุถุชนท่ีภวตัณหาครอบงําแลว   ยอมพยายามทํากรรมอันเปน 
สุคติคามีเปนอเนกประการ  มีเวนจากปาณาติบาตเปนตน  ซึ่งเปนกรรม 
มีคุณนาชื่นใจ   เพราะปราศจากความเรารอนดวยกิเลส  และเปนกรรม 
ที่บรรเทาเสียซึ่งความทุรนทุรายดวยทุกขในทุคติของตน  เพราะยังผูทํา 
ใหถึงสุคติ  ดุจโคมีอาการดังกลาวแลวน้ัน  (ไมยอมด่ืนน้ํารอน)  พยายาม 
 
*  การฆาโคอยางทารุณวิธีหนึ่ง   ซ่ึงมหาฎีกาขยายความไวนดิหนอยวา  จับมันผูกตรึง 
ไว  กอไฟลอมลนมัน  ใชไมคอนทุบมันไปทั่ว  ๆ  ดวย   เพื่อใหเนื้อฟูลอนไมติดกระดูก 
เม่ือมันบอบชํ้าเหนื่อยหอบเต็มทีแลว  กน็าํน้ํารอน  (นาจะผสมเกลือดวย)  ไปต้ังใหมัน 
ดื่ม  มันก็จําตองซังกะตายดืม่   เพื่อแกระหาย  ดื่มเขาไปแลวก็ทําใหมันทองเดิน   ระบายมูล 
ออกมาจากเกลี้ยง....   ในท่ีสุด  โคฆาตกก็ไดเนื้อโคท่ีฟูลอนไมติดกระดูก  และเคร่ืองในก็สะอาด 
ไปขาย.... 
        วิธีนี้กแ็บบเดียวกับวิธีฆาสุกรของจุนทสูกริกะ  ในอรรถกถาธรรมบทน่ันเอง  
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(หา)   ดื่มน้ําเย็น  ซึ่งมีรสอรอย   และบรรเทาความเหน่ือยหอบของตน  
ไดดวย   (ทั้งน้ีก็)   เพราะความระหายในนํ้าเย็น  ฉะนั้น 
        แตในธรรม  (ทั้งสอง)   ที่เปนสสีะในวัฏฏกถานั้น  ในลางสูตร 
พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงแสดง  (ปฏิจสมุบาท)  เทศนา  ยกธรรมขอ 
เดียวเปนมูล  นี่เชนอยางไร  เชนวา  "ดงัน้ีแล   ภิกษุทั้งหลาย  สังขาร 
ทั้งหลายมีอวิชชาเปนสาเหตุ  วิญญาณมีสังขารเปนสาเหตุ"๑   ดังน้ีเปน 
ตน  นัยเดียวกัน  เชนวา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ตัณหายอมงอกงามแก 
บุคคลผูคอยเห็นแตสวนท่ีนาพอใจในธรรมท้ังหลาย   อันเปนที่ต้ังแหง 
อุปาทาน  อุปาทานก็มีข้ึนเพราะปจจัยคือตัณหา"๒   ดังน้ีเปนอาทิ  ใน 
ลางสูตรก็ทรงแสดง   (ปฏิจสมุบาท)  เทศนา  ยกธรรมทั้งสองขอเปน 
มูลก็มี  นี่เชนอยางไร  เชนวา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กายอันนี้ของคนเขลา 
ผูมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น  ประกอบไปดวยตัณหา  เปนไปแลว  (คือเกิด 
ข้ึน)   ดวยเหตุฉะน้ี  กายดังกลาวนี้ดวย  นามรูปภายนอกดวย  ทัง้สอง 
นั่นเปนทวัย  (คือเปนคูกัน)  อยางนี้  เพราะอาศัยทวัยธรรม   คือ 
อายตนะ  ๖  นั้นแล  ผัสสะก็เกิดข้ึน    คนเขลาถูกธรรมมีผัสสะเปนตน 
ไรเลา   กระทบเอาแลว  ยอมไดเสวยสุขทุกข"๓   ดังน้ีเปนอาทิ 
        ในเทศนาเหลาน้ัน  เทศนาวา  "อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา - สังขาร 
ทั้งหลายมีเพราะปจจัยคืออวิชชา"   เปนตนนี้  เฉพาะในที่นี้พึงทราบวา 
เปนเทศนาท่ีมีธรรมขอเดียวเปนมูล  โดย  (ยก)   อวิชชา  (เปนสีสะ) 
 
๑.  ส.  นิทาน.   ๑๖/๓๗ 
๒.  ส.  นิทาน.  ๑๖/๑๐๒ 
๓.  ส.  นิทาน.  ๑๖/๒๘  
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        วินิจฉัยโดยประเภทแหงเทศนาในบาลีปฏิจสมุบาทน้ี  บัณฑิตพึง 
ทราบดังกลาวมาฉะน้ี  เปนอันดับแรก  
                               [วินิจฉัยโดยอรรถ]  
        คําวา  "โดยอรรถ"   คือโดยความ  (แปล)  แหงบทท้ังหลาย  ม ี
บทวา  อวิชฺชา  เปนตน  อรรถนี้อยางไรบา 
                            [อรรถแหงบทอวิชฺชาปจฺจยา]  
                                         [อวิชฺชา]  
        (๑)  อกศุลกรรมมีกายทุจริตเปนตน  ชื่ออวินทิยะ  แปลวาไม 
ควรได  เพราะอรรถวาไมควรบําเพ็ญ  ธรรมชาติใดยอมไดซึ่งอวินทิยะ 
นั้น  เหตุนั้น   ธรรมชาตินัน้จึงชื่อ  อวิชชา  (ไดสิ่งท่ีไมควรได) 
        (๒)  กศุลกรรม  ทีก่ายสุจริตเปนตน  ชื่อ  วินทิยะ  (แปลวาควร 
ได)   เพราะอรรถตรงกันขาม   (คือควรบําเพ็ญ)   ธรรมชาติใดยอมไมได 
ซึ่งวินทิยะน้ัน   เหตุนี้ธรรมชาตินั้นจึงชื่ออวิชชา  (ไมไดสิ่งท่ีควรได) 
        (๓)  ธรรมชาติใด  ทาํอรรถคือความเปนกองแหงขันธทั้งหลาย 
มิใหปรากฏ   ทําอรรถคือความเปนเครื่องตอแหงอายตนะทั้งหลายมิให 
ปรากฏ  ทําอรรถคือความวางเปลาแหงธาตุทั้งหลาย  มิใหปรากฏ  ทํา 
อรรถคือความเปนใหญแหงอินทรียทั้งหลายมิใหปรากฏ  ทําอรรถคือ 
ความจริงแทแหงสัจจะทั้งหลายมิใหปรากฏ   เหตุนี้ธรรมชาตินั้น  จึงชื่อ 
อวิชชา  (ทําอรรถแหงขันธเปนตนมิใหปรากฏ) 
        (๔)  ธรรมชาติใดทําอรรถ  ๔  อยาง  (ในอริยสัจ ๔)   ที่กลาว  
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โดยอรรถคือบีบค้ันเปนตนแหงสัจจะมีทุกขสัจเปนอาทิมิใหปรากฏ  เหตุ    
นี้   ธรรมชาตินั้นจึงชื่ออวิชชา  (ทําอรรถแหงอริยสัจมิใหปรากฏ) 
        (๕)  ธรรมชาติใด  ยงัสัตวทั้งหลายใหแลนไปกําเนิด  คติ  ภพ 
วิญญาณฐิติ  และสัตตาวาสท้ังปวง  ในสงสารอันปราศจากท่ีสิ้นสุด  เหตุ 
นี้  ธรรมชาตินั้นจึงชื่ออวิชชา  (ยังสัตวใหแลนไปในสงสารอันปราศจาก 
ที่สิ้นสุด)* 

        (๖)  ธรรมชาติใดยอมแลนไปในบัญญัติธรรมท้ังหลาย  มหีญิง 
และชายเปนตน  อันไมมีอยูโดยปรมัตถ  ไมแลนไปในบัญญติัธรรมมี 
ขันธเปนอาทิ  แมมีอยูโดยปรมัตถ  เหตุนี้  ธรรมชาตินั้นจึงชื่อ  อวิชชา 
(แลนไปในอวิชชมานบัญญัติ  หรือไมแลนไปในวิชชมานบัญญัติ) 
        (๗)  อีกนัยหน่ึง  ธรรมชาตินั้นชื่ออวิชชา   เพราะปกปดเสียซึ่ง 
วัตถุและอารมณแหงวิญญาณมีจักขุวิญญาณเปนตน    และซึ่งธรรม 
ทั้งหลาย  ทั้งที่เปนปฏิจสมุบาท   (คือปจจัย)   และที่เปนปฏิจสมุบัน 
(คือผล)   (ดงัน้ี)  ก็ได  (โดยสภาวะ) 
                                           [ปจจัย]  
        ผลอาศยัธรรมใดไป   ธรรมนั้นชือ่ปจจัย  (แปลวาธรรมเปนที่ 
อาศัยไปแหงผล)   ศัพทวา  'ปฏิจฺจ - อาศัย'    หมายความวาไมเวน  ไม 
ปฏิเสธ  ศัพทวา  'เอติ - ไป'   หมายความวาเกิดข้ึนและเปนไป  อีก 
 
*  มหาฎีกาชางสังเกตุ  ช้ีไววาอวิชชาในอรรถนี้  ทานจับเอาอักษะตนศัพท  อนฺตวิรหิเต 
ชวาเปติ  คือ  อ.  จาก  อนฺต  วิ.   จาก  วิรหเิต  ช.  จาก  ชวาเปติ  ประกอบเขา  ลบอักษร 
อ่ืน  ๆ  เสียแลว  ลง  ช.  อาคมท่ีอักษรท่ี  ๑  สําเร็จรูปเปน  อวิชฺชา  
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อยางหน่ึง  อรรถวาอุปการกะ - ผูอุดหนุน  เปนอรรถแหงปจจัยศัพท  
        อวิชชาดวย  อวิชชานั้นเปนปจจัยดวย  เหตุนั้นจึงชื่อ  อวิชชา- 
ปจจัย  (แปลวาอวิชชาเปนปจจัย)   (บทวาอวิชฺชาปจฺจยา  แปลวา) 
เพราะอวิชชาเปนปจจัยนั้น๑ 

                                          [สังขาร]  
        ธรรมท้ังหลายใดมุงแตปรุงแตง  (สิ่งตาง ๆ)   ใหเปน  (อยาง 
สังขตะข้ึน  เหตุนี้  ธรรมท้ังหลายน้ันจึงชื่อสังขาร  (แปลวาธรรมผูปรุง 
แตง)   แตวาสังขารมี  ๒  อยาง   คือ  อวิชชาปจจัยสังขาร - สังขารที่มี 
อวิชชาเปนปจจัย  ๑  สังขารที่มาโดยสังขารศัพท  ๑ 
        ในสังขาร  ๒  อยางนั้น  สังขารเหลาน้ีคือ  บุญญาภิสังขาร   อบุญ- 
ญาภิสังขาร  และอเนยชาภิสังขาร  เปน  ๓  (กับ)  กายสังขาร  วจีสังขาร 
และจิตตสังขาร  (อีก)  ๓  (รวม)  เปน  ๖  จัดเปนอวิชชาปจจัยสังขาร 
อวิชชาปจจัยสังขารทั้งหมดนั้น   ก็ไดแกกุศลเจตนาและอกุศลเจตนา 
ฝายโลกิยะน่ันเอง  สวนสังขาร  ๔  นี ้ คือสังขตสังขาร  (สังขาคือส่ิงท่ี 
ปจจัยของตน ๆ  แตงข้ึน)  อภิสังขตสังขาร  (สังขารคือส่ิงท่ีกรรมแตง 
ข้ึน)  อภิสังขรณกสังขาร  (สังขารคือตัวกรรมผูเปนเจาหนาท่ีแตง) 
 
๑.  อวิชฺชาปจจฺยา  มหาฎกีาแปลวา   เพราะปจจยัคืออวิชชา  ตลอดถึง  ชาติปจฺจยา 
ทานก็แปลวา  ชาติสงฺขาตา  ปจฺจยา - เพราะปจจยัคือชาติ  แตในท่ีนี้ทานวิเคราะหเปน 
วิเสสนุตรบท  กัมธารยะ  ก็ตองแปลวาอวิชชาเปนปจจยั  ไดกันกับท่ีเราแปลกันอยู 
อยางไหนจะชอบดวยระเบยีบไวยากรณและภาษา  ก็โปรดพิจารณาดูเถิด 
๒.  มหาฎีกาวา  แมอวิชชาปจจัยสังขาร  กม็าโดยสังขารศัพทเหมือนกนั  แตทานแยกมา 
กลาวเปนปธานสังขารในปฏิจสมุบาทเทศนานี้เปนสวนหนึ่ง  วนหนึ่ง  
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ปโยคาภิสังขาร  (สังขารคือความเพียรพยายาม)  จัดเปนสังขารท่ีมา 
โดยสังขารศัพท  ในสังขาร  ๔  นั้น  ธรรมที่มีปจจัยทั้งปวง   ที่กลาวไวใน  
บาลีทั้งหลาย  มีคําวา  "อนิจฺจา  วต สงฺขารม - สังขารทั้งหลายไมเที่ยง 
หนอ"  เปนตนชื่อวาสังขตสังขาร  อภิสังขตสังขารกลาวไวในอรรถกถา 
ทั้งหลายวา  "รูปธรรมและอรูปธรรมท้ังหลายท่ีเกิดแตกรรม  เปนไปใน 
ไตรภูมิ  ชื่ออภิสังขตสังขาร"  ดังน้ี   แมอภิสังขตสังขารนั้นก็ถึงความ 
สงเคราะหลง  (ในสังขตสังขารที่กลาวใน)  บาลีวา  "อนิจฺจา   วต 
สงฺขารา"  นี้เหมือนกัน  แตอาคตสถานแหงอภิสังขตสังขารนั้นมิได 
ปรากฏ  (ในบาลี)  โดยเฉพาะ  สวนกุศลเจตนาและอกุศลเจตนาอัน 
เปนไปในไตรภูมิ  เรียกวาอภิสังขรณกสังขาร   อาคตสถานแหงอภิ- 
สังขรณกสังรารนั้นปรากฏในบาลีทั้งหลายมีบาลีวา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
บุรุษบุคคลน้ีตกอยูในอวิชชายอมสรางสังขารท่ีเปนบุญบาง. . ."๑  ดังนี้ 
เปนตน  สวนความเพียรทางกายและทางจิต  เรียกวา  ปโยคาภิสังขาร 
สังสาร  (คือกําลังความเพียร)  มีเพียงใด   เขาก็ไปไดเพียงนั้นแลวก็หย ุ
ราวกะเกวียนเพลาหักฉะนั้น"๒  ดังนี้เปนตน 
        อน่ึง  สงัขารที่มาโดยสังขารศัพท  ใชมีแตสังขาร  ๔  นัน่เทาน้ัน 
ก็หามิได  สังขารที่มาโดยสังขารศัพทอ่ืน  ๆ  อีกกม็ีเปนอเนก  โดยนัย 
(พระบาลี)  วา  "ดูกรอาวุโสวิสาขะ  เมื่อภิกษุเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ 
 
๑.  ส.  นิทาน.  ๑๖/๙๘ 
๒.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๑๔๑  
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วจีสังขารดับกอน  แตนั้นกายสังขารดับ  ตอนั้นจิตตสังขารจึงดับ"๑  ดังนี้ 
เปนตน  ในสังขารทั้งหลายนั้น  สังขารท่ีจะไมพึงถึงความสงเคราะหลง  
ในสังขตสังขารหามีไม 
                           [อรรถแหงศัพทมีวิญญาณเปนตน]  
        อธิบาย๒ในบาลีทั้งหลายมีคําวา 'สงฺขารปจฺจยา  วิฺาณ - วิญญาณ 
มีเพราะปจจัยคือสังขาร'   เปนตน  ตอนี้ไป  พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว 
เถิด  สวนในคําท่ียังมิไดอธิบาย  พึงทราบดังตอไปน้ี 
        ธรรมชาตท่ีชื่อวาวิญญาณ   เพราะรู  (อารมณ)  ตาง  ๆ   ชื่อวา 
นาม  เพราะนอมไป (สูอารมณ)  ชื่อวารูป  เพราะ (รูจัก)   สลาย 
ชื่อวา  อายตนะ  เพราะแผไปในอายะ  (คือขยายตัว)  และเพราะนําให 
อายตะ (คือตอออกไป)   สภาพที่ชื่อวา  ผัสสะ  เพราะถูกตองกันเขา 
(แหงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอก)  ธรรมชาติที่ชื่อ  เวทนา 
เพราะรู  (รสอารมณ)  ชื่อวา  ตัณหา  เพราะกระหาย  (อารมณ)  ชื่อ 
วา  อุปาทาน  เพราะถือม่ัน  สภาพอันชื่อวา  ภพ  เพราะเปนข้ึน  หรือ 
เพราะทําใหเปนข้ึน๓  ความเกิดชื่อวา  ชาติ  ความแก  ชื่อวา  ชรา 
 
๑.  ม.  มู.  ๑๒/๕๕๑ 
๒.  แปลจากศัพท  วุตฺต  หมายถึงอธิบายเร่ืองอรรถแหงสังขารศัพท  และอรรถแหง 
ปจจยศัพทเปนตน 
๓.  มหาฎีกาวา  ภวติ - เปนข้ึน  หมายถึงอุปปติภพ  ภาวยติ - ทําใหเปนข้ึน  หมายถึง 
กรรมภพ  
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ธรรมชาติอันชื่อวา  มรณะ  เพราะเปนเหตุตาย  (แหงสัตว)๑   ความ 
เศรา  ชื่อวา  โศก  ความครํ่าครวญชื่อวา  ปริเทวะ  ธรรมชาติทีช่ื่อวา  
ทุกขะ  เพราะทําใหลําบาก  หรือวาชื่อทุกขะ  เพราะขุดอยูสองตอน  โดย 
(ขุดตอน)  เกิดข้ึน  และ  (ตอน)  ต้ังอยู๒  ก็ได   ความเปนผูเสียใจ  
ชื่อวาโทมนัส  ความตรอมใจอยางหนัก  ชื่อวาอุปายาส 
        คําวา  'สมฺภวนฺติ - มี' ไดแก  'เกิดข้ึน'   อน่ึง  บัณฑิตอยางพึง 
ทําโยชนา  (ประกอบ)  สมฺภวนฺติศัพทเขากับบททั้งหลายมีโสกะเปนตน 
ไปแตเพียงเทาน้ัน  ที่ถูกตองทําโยชนสมฺภวนฺติศัพทเขากับบทท้ังปวง 
เพราะวา  เมื่อกลาวโดยประการนอกนี้  (คือเมื่อไมประกอบสมฺภวนฺติ- 
ศัพท)  วา  "อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา"  (เฉย ๆ )  ความก็จะไมปรากฏ 
วา  สังขารท้ังหลายทําอะไร  (คือไมมีบทกิริยา)  แตครั้นมีประกอบ 
ศัพทวา  สมฺภวนฺติเขา  ยอมเปนอันทําความกําหนดไดทั้งปจจยธรรมท้ัง 
ปจจยุบันธรรมวา  "อวิชชฺา  จ  สา  ปจฺจโย  จาติ  อวิชฺชาปจฺจโย  ตสฺมา 
อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  สมฺภวนฺติ - อวิชาดวย  อวิชชานั้นเปนปจจัยดวย 
เหตุนั้นจึงชื่ออวิชชาปจจัย  สังขารทั้งหลายยอมเกิดข้ึนเพราะอวิชชา- 
 
๑.  มหาฎีกาชวยอธิบายวา  "จุติ  ขนฺธาน  มรณนฺติ  เอเตนาติ  วุตฺต - ความ 
เคล่ือนไปแหงขันธท้ังหลาย  ช่ือวามรณะ  เพราะฉะน้ันทานจึงวาเปนเหตุตาย"  (หมาย 
ความวาตายดวยความเคล่ือนไปแหงขันธเปนเหตุ  ไมใชตายลอย ๆ เชนนั้นกระมัง  เม่ือ 
วาเชนนี้  ทําไมชราทานจึงไมวาเปนเหตุแกบางเลา  เพราะชราก็คือความเติบข้ึนแกข้ึน 
แหงขันธนยัเดยีวกัน) 
๒.  หมายถึงความท่ีบาลีกลาวไววา  ทุกขเวทนานั้นเปนทุกขตอนท่ีมันเกิดข้ึน  (อุปฺปาท- 
ทุกฺขา)  และตอนท่ีมันยังต้ังอยู  ( ิติทุกฺขา)   เม่ือมันแปรไปแลว  กเ็ลิกทุกข  ลางทีก็ 
กลายเปนสุขไป  จึงวาขุดอยูสองตอน  (ทุ: ๒  ข:  ขุด)  
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ปจจัยนั้น"  ดังน้ี  ในบทท้ังปวงก็นัยนี้   
        คําวา  'เอว'   เปนคําชี้นัยที่แสดงมาแลว  ดวยคําเอวนั้น  แสดง 
วา  ปจจยุบันธรรมท้ังหลายเกิดข้ึนเพราะปจจัยธรรมมีอวิชชาเปนตนนั่น 
เองเปนเหตุ   หาใชเกิดข้ึนเพราะพระอิศวรบันดาลเปนตนไม  คําวา 
'เอตสฺส - นั่น'   คือตามท่ีกลาวมา  คําวา   'เกวลสฺส'   แปลวาไม  (มีสุข) 
เจือปน  หรือวาท้ังมวล  คําวา  'ทุกฺขกฺขนฺธสฺส'  แปลวา  กองทุกข คือ 
ไมใชสัตว  ไมใชของสุขของงามเปนตน   คําวา  "สมุทโย"  แปลวา 
ความเกิดข้ึน  คําวา  โหติ  แปลวายอมมี 
        วินิจฉัยโดยอรรถในบาลีปฏิจสมุบาทน้ี   บัณฑิตพึงทราบดัง 
พรรณนามาฉะน้ี 
                             [วินิจฉัยโดยลักษณะเปนตน]  
        คําวา  'โดยลักษณะเปนตน'   คือโดยลักษณะเปนตน  แหงบทมี 
อวิชชาเปนอาทิ  ลักษณะเปนตนนี้อยางไรบาง ? 
        อวิชชา  มีความไมรูเปนลักษณะ  มีการทําใหหลงเปนรส  มีการ 
ปกปด  (เสียซึ่งสภาวะ)  เปนปจจุปฏฐาน  มีอาสวะเปนปทัฏฐาน* 

        สังขาร  มีการปรุงแตงเปนลักษณะ  มีความพยายาม  (เพ่ือกอ 
ปฏิสนธิ)  เปนรส  มีเจตนาเปนปจจุปฏฐาน  มีอวิชชาเปนปทัฏฐาน 
        วิญญาณ  มีความรูพิเศษเปนลักษณะ  มีความเปนหัวหนา  (แหง 
นามรูป)  เปนรส  มีปฏิสนธิเปนปจจุปฏฐาน  มีสงัขารเปนปทัฏฐาน 
 
*  เพราะมีบาลีวา  "อาสวสมทุยา  อวิชฺชาสมุทโย - ความเกิดข้ึนแหงอวขิชามีเพราะ 
ความเกิดข้ึนแหงอาสวะ"  ดงักลาวแลว  
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หรือวา  มีวัตถุและอารมณเปนปทัฏฐาน   
        นาม  มคีวามนอมไป   (สูอารมณ)  เปนลักษณะ  มีสัมปโยค 
(ความประกอบกันและกันไว)  เปนรส   มีความไมแยกกันเปนปจจุ- 
ปฏฐาน  มีวิญญาณเปนปทัฏฐาน 
        รูป  มีความ  (รูจัก)  สลายเปนลักษณะ  มีความกระจายตัวเปน 
รส๑/SUP>  มีความเปนอัพยากฤตเปนปจจุปฏฐาน   มีวิญญาณเปนปทัฏฐาน 

        สฬายตนะ  มีความติดตอเปนลักษณะ  มีการเห็นเปนตนเปนรส 

มีความเปนวัตถุและเปนทวารเปนปจจปุฏฐาน  มีนามรูปเปนปทฏัฐาน 

        ผัสสะ  มีความถูตองเปนลักษณะ  มีการกระทบเขาเปนรส  มี 

ความประจวบกัน  (แหงทวารอารมณและวิญญาณ)  เปนปทฏัฐาน  มี 

สฬายตนะเปนปทฏัฐาน 

        เวทนา  มีการประสพ  (อารมณ)  เปนลักษณะ  มีการเสวยรส 

อารมณเปนรส  มีสุขและทุกขเปนปจจปุฏฐาน  มีผัสสะเปนปทัฏฐาน 

        ตัณหา  มีความเปนเหตุ  (คือเปนทุกขสมุทัย)  เปนลักษณะ  มี 

ความมุงยินดี  (ในอารมณนัน้ ๆ )  เปนรส๒/SUP>  มีความไมอ่ิม  (ในอารมณ) 

เปนปจจุปฏฐาน  มีเวทนาเปนปทฏัฐาน 

        อุปทาน  มีความถือไวเปนลักษณะ  มีความไมปลอยเปนรส  มี 

ความเห็นดวยอํานาจความเหนียวแนนแหงตัณหาเปนปจจุปฏฐาน  มี 

 

๑.  มหาฎีกาวาเหมือนเมล็ดขาวสาร  เพราะไมมีสัมปโยค 
๒. เพราะมีบาลีวา  "ตตฺรตตฺราภินนฺทินี - ตัณหามีปกติมุงยินดีไปในอารมณนั้น ๆ" เปน 
หลัก  
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ตัณหาเปนปทัฏฐาน  
        ภพ มีกรรมและผลของกรรมเปนลักษณะ  มคีวามไดประสบ 
ความมีความเปนเปนรส   มีกุศลอกุศลและอัพยากฤตเปนปจจุปฏฐาน  ม ี
อุปาทานเปนปทัฏฐาน 
        ลักษณะเปนตน  แหงชาติเปนอาทิ  พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว 
ในสัจจนิเทศน้ันเทอญ 
        วินิจฉัยโดยลักษณะเปนตนในบาลีปฏิจจสมุบาทน้ี  พึงทราบดัง 
กลาวมาฉะน้ี  ประการ ๑ 
                     [โดยอยางตาง ๆ  มีอยางเดียวเปนตน]  
        ในคําวา "โดยอยางตาง ๆ มีอยางเดียวเปนตน"  นี ้ มีวินิจฉัย 
วา  "อวิชชามีอยางเดียว  โดยภาวะ  คือ  ความไมรูหรือความไมเห็น 
หรือความหลงเปนตน  มี  ๒  อยางโดยความไมปฏิบัติและความปฏิบัติ 
ผิด*  อนึ่ง  มี  ๒  โดยเปนสสังขารและอสังขาร  มี  ๓  อยาง  โดยสัมปโยค 
กับเวทนา  ๓  ม ี ๔  อยาง  โดยเปนความไมตรัสรูสัจจะ ๔ มี  ๕  อยาง 
โดยปกปดเสียซึ่งโทษในคติ  ๕   สวนความที่ตัณหามี  ๖   อยางในองค 
ปฏิจสมุบาทท่ีเปนอรูปธรรมทั้งส้ิน  พึงทราบโดย  (เปนไปใน)  ทวาร 
(๖)  และอารมณ  (๖) 
        สังขาร  มีอยางเดียว  โดยเปนสาสวธรรม  เปนวิปากธัมมธรรม 
(ธรรมมีวิบากเปนธรรมดา)  เปนตน  มี ๒ อยาง  โดยเปนกุศลและ 
 
*  มหาฎีกาวา  ไมปฏิบัติ  โดยไมรูในอริยสัจ  ปฏิบัติผิดโดยสําคัญคิดเหน็วิปลาส  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาท่ี 254 

อกุศล   อน่ึง  มี  ๒  โดยเปนปริตตะ  มหัคคตะ  เปนหีนะ  มัชฌมิะ    
เปนมิจฉัตตะ  สีมมัตตะ  เปนนิยตะ  อนิยตะ  มี  ๓  อยาง  โดยความเปน 
อภิสังขาร  ๓  มีบุญญาภิสังขารเปนตน  มี ๔  อยาง โดยใหเปนไปใน 
กําเนิด ด ๔   มี  ๕  อยาง  โดยยังสัตวใหไปสูคติ ๕ 
        วิญญาณ  มีอยางเดียว  โดยเปนโลกิยวิบากเปนตน  มี ๒  อยาง 
โดยเปนสเหตุกะและอเหตุกะเปนตน  มี  ๓  อยางโดยนับเนื่องในภพ ๓ 
โดยสัมปโยคกับเวทนา  ๓  และโดยเปนอเหตุกะ  ทุเหตุกะ  และติเหตุกะ 
มี  ๔ อยาง  และ  ๕  อยาง  โดยกําเนิด  (๔)  และคติ  (๕) 
        นามรูป  มีอยางเดียว  โดยเปนวิญญาณสันนิสสัย  (ที่อาศัยแหง 
วิญญาณ)  และโดยเปนกัมมปจจัย  (ปจจัยของกรรม)  ม ี ๒  อยาง 
โดยเปนสารัมมณะ  (มีอารมณ = นาม)  และอนารัมมณะ  (ไมมีอารมณ = 
รูป)  ม ี ๓  อยาง  โดยกาลมีอดีตเปนตน  มี  ๔  และ  ๕  อยาง  โดย 
กําเนิดและคติ 
        สฬายตนะ  มีอยางเดียว  โดยเปนที่เกิด  และโดยเปนที่ประชุม 
(แหงวิญญาณและธรรมที่สัมปยุตกับวิญญาณนั้น๑)  ม ี ๒  อยาง  โดยเปน 
ภูตปสาท  (สวนท่ีผองใสแหงภูตรูป)  และเปนเครื่องรูพิเศษ๒  มี  ๓ 
อยาง  โดยเปนสัมปตตโคจร  (รับไดแตอารมณที่มาถึงตัว)  อสัมปตต- 
โคจร  (รับอารมณที่ไมมาถึงตัวได)   และโนภยโคจร  (รับอารมณไมใช 
 
๑.  ขอนี้  กลาวโดยนัยแกอรรถอายตนะศัพท  ในอายตนะนิเทศ  หนา  ๑๒๗ 
๒.  ภูตปฺปสาทวิฺาณาทิโต  มหาฎีกาวา. . .วิฺาณโต  (ไมมีอาทิ)  ถูก  ในท่ีนี้เหน็ 
ชอบดวย  เพราะถามีอาทิ  กมี็ปญหาวานอกจากน้ีแลวมีอะไรอีกเลา  ไมทราบจะหาคําตอบ 
อยางไร  
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ทั้งสองอยางนั้น)๑  มี  ๔  อยาง  และ  ๕  อยาง  โดยเน่ืองดวยกําเนิด 
และคติ"  
        แมความมีอยางตางๆ  มีอยางเดียวเปนตนแหงองคที่เหลือมีผัสสะ 
เปนอาทิ  ก็พึงทราบโดยนัย  (ที่กลาว)  นี้เทอญ๒ 

        วินิจฉัยโดยอยางตาง  ๆ  มีอยางเดียวเปนตน  ในบาลีปฏิจสมุบาท 
นี้  พึงทราบดังกลาวมาฉะน้ี  ประการ ๑ 
                                     [โดยกําหนดองค]  
        ขอวา 'และโดยกําหนดองคทั้งหลาย'   มีวินิจฉัยวา  ก็แลใน 
ปฏิจสมุบาทธรรมท้ังหลายน้ี  ธรรมมีโสกะเปนตน  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเพ่ือแสดงความไมขาดตอนแหงภวจักร  (วงลอแหงภพ)  เพราะ 
ธรรมมีโสกะเปนตนนั้น   ยอมมีแกคนเขลาผูถูกชราและมรณะกระทบ 
เอา  ดังที่ตรัสไววา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  บุถชุนผูมิไดสดับ  เปนผูถูก 
 
๑.  ขอนี้กลาวโดยนัยแกอปาทายรูปในขันธนิเทศหนา  ๒๔  ความวาจักษแุละโสต  รับรูป 
และเสียงอันไมมาถึงตัว  คืออยูหางตัวได  เพราะท่ีอาศัยของจักษุโสตะ  และท่ีอาศัยของ 
รูปเสียงนั้นไมติดกัน  สวนฆานะชิวหาและกาย  รับไดแตอารมณคือ  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ 
ท่ีมาถึงตัวเขา  เพาะท่ีอาศัยของกล่ินรสโผฏฐัพพะติดอยูกับท่ีอาศัยของฆานะชิวหากาย 
และฆานะชิวหากายเกิดเปนกล่ินรสโผฏฐัพพะข้ึนในตัวเองไดดวย  สวนธรรมารมณท่ีกระทบมนา- 
ยตนะนั้น  จะวาอยูใกลหรือไกลก็แยกไมออก  มนายตนะ  จึงเรียก  โนภยโคจร  ไมเหมือนท่ี 
กลาวแลวท้ังสองอยา 
๒.  มหาฎีกาชวยขยายอยางตาง ๆ จนครบ  เชนวา  ผัสสะ  มีอยางเดยีวโดยสภาวะสัมผัส 
และโดยเปนโลกิยะหรือสาสวะเปนตน  มี  ๒  อยาง  โดยเปน  สเหตุกะ  อเหตุกะ  มี  ๓ 
อยาง  โดยเนื่องดวยภพ  ๓  และสัมปโยคกบัเวทนา  ๓  และเปน อเหตุกะ  ทุเหตกุะ 
ติเหตุกะ  มี  ๔  และ  ๕  อยาง  โดยกําเนิดและคติ  ฯ ล ฯ  
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ทุกขเวทนากายตองเอาแลว  ยอมเศราโศกลําเค็ญคร่ําครวญทุบอก  
ร่ําให  ถึงซ่ึงความฟนเฟอนไป"*   เปนตน  และดวยพระพุทธพจนวา 
"ความหมุนไปแหงธรรมทั้งหลายมีโสกะเปนตนนั้น  ยังมีอยูตราบใด 
ความหมุนไปแหงอวิชชาก็ยังมีอยูตราบนั้นไ  ดังนี้  ภวจักรก็เปนอัน 
เชื่อมเขากับบทวา  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  อีกเลา  เพราะเหตุนั้น 
ธรรม  ๑๒  เทาน้ัน  โดยนําสังเขปธรรมมีโสกะเปนตนนั้นแหละเขาเปน 
อันเดียวกันกับชรามรณะเสีย  พึงทราบวาเปนองคแหงปฏิจสมุบาท 
        วินิจฉัยโดยกําหนดองคทั้งหลายในบาลีปฏิจสมุบาทน้ี  บณัฑิต 
พึงทราบดังกลาวมาฉะนี้  ประการ ๑ 
        นี่เปนเพียงสังเขปกถาในปฏิจสมุบาทธรรมน้ี  สวนความ (ตอ 
ไป)  นี้  เปนวิตถารนัย 
                                      [แกบทอวัชชา]  
        โดยปรยิาย  (ทาง)  พระสูตร  ความไมรูในฐานะ  ๔  มีทกุขเปนตน 
ชื่อวาอวิชชา  โดยปริยาย (ทาง)  พระอภิธรรม  ความไมรูในฐานะ  ๘ 
กับทั้งฐานะมีปุพพันตะ  (เง่ือนตน)  เปนตน  ชื่อวาอวิชชา  สมพระบาลี 
วา  "ในธรรมเหลาน้ัน  อวิชชาเปนไฉน ?  ความไมรูในทุกข  ฯ ล ฯ 
ไมรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ความไมรูในปุพพันตะ  (เงือนตน) 
ความไมรูในอปรันตะ  (เง่ือนปลาย)  ความไมรูในปุพพันตาปรันตะ 
(ทั้งเง่ือนตนท้ังเง่ือนปลาย)   ความไมรูในธรรมทั้งหลายทั้งท่ีเปน 
 
*  ส.  สฬา.  ๑๘/๒๕๗.  
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อิทัปปจจยตา  (คือกลุมเหตุ)  และปฏิจสมุบัน  (กลุมผล)  นี่เรียกวา 
อวิชชา"  ดังน้ี  
        ในฐานะเหลาน้ัน  ยกเวนสัจจะสอง  (คือนิโรธและมรรค)  ที่เปน 
โลกุตระเสีย     อวิชชายอมเกิดข้ึนในฐานะที่เหลือแมโดยทําใหเปน 
อารมณก็ไดก็จริง  (แต)  แมเปนอยางน้ัน  ในบาลนีี้ทานก็ประสงคเอา 
โดยวาเปนเคร่ืองปดบังเทาน้ันเอง  จริงอยู  อวิชชานั้นที่เกิดข้ึนแลว 
ยอมปดบังทุกขสัจต้ังอยู   ไมใหรูแจงซ่ึงลักษณะอันเปนรส  (คือสภาวะ) 
ประจําตนตามเปนจริงได  อยางเดียวกัน  ยอมปดบงัสมุทัยสัจ  นิโรธสัจ 
มรรคสัจ  ขันธบัญจกสวนอดีตท่ีนับวาเง่ือนตน  ขันธบัญจกสวนอนาคต 
ที่นับวาเง่ือนปลาย  ขันธบัญจกท้ังสองสวนน้ันที่นับวาทั้งเง่ือนตนและ 
เง่ือนปลาย  อิทัปปจจยตา  และปฏิจสมุบันธรรมท้ังหลาย  ทีน่ับวา 
อิทัปปจจยตา  ปฏิจสมุบนัธรรมดวยต้ังอยู  มิใหรูแจงซ่ึงลักษณะอัน 
เปนรส  (คือสภาวะ)  ประจําตนตามเปนจริง  ในทุกขเปนตนน้ันวา  'นี่ 
อวิชชา  นี่สังขาร'   ดังน้ีเปนตน   เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา 
(อวิชชาคือ)  ไมรูในทุกข  ฯ ล ฯ  ไมรูในอิทัปปจจยตาและปฏิจจสมุ- 
บันธรรมทั้งหลาย" 
                                    [แกบทสังขาร]  
        บทวา  'สังขารทั้งหลาย'  ไดแกสังขาร  ๖  ทีก่ลาวโดยสังเขปไว 
ในตอนกอนดังนี้วา  "สังขาร  ๓   มีบญุเปนตน  (และ)  สังขาร ๓ ม ี
กายสังขารเปนตน"  
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        สวนวาโดยพิสดาร  ในสังขารเหลาน้ี  สังขารท้ัง  ๓  ไดแก  
เจตนา  ๒๙    คือ  บญุญาภิสังขารไดแกเจตนา  ๑๓  คือ  เจตนาเปน  
กามาวจรกุศล  ๘  อันเปนไปดวยอํานาจกุศลมีทานศีลเปนตน  และ 
เจตนาเปนรูปาวจรกุศล  ๕  อันเปนไปดวยอํานาจภาวนาอยางเดียว 
อบุญญาภิสังขารไดแกเจตนาเปนอกุศล  ๑๒   อันเปนไปดวยอํานาจ 
อกุศลมีปาณาติบาตเปนตน   อเนญชาภิสังขาร  ไดแกเจตนาเปน 
อรูปาวจรกุศล  ๔  อันเปนไปดวยอํานาจภาวนาเหมือนกัน 
        สวนในสังขารอีก  ๓  กายสัญเจตนา  (ความจงใจแสดงออกทา 
กาย)  เปนกายสังขาร  วจีสัญเจตนา  (ความจงใจแสดงออกทางวาจา) 
เปนวจีสังขาร    มโนสัญเจตนา  (ความจงใจแสดงออกทางใจ)  เปน 
จิตตสังขาร  ติกะน้ี  ทานกลาวเพ่ือแสดงความเปนไปแหงอภิสังขาร ๓ 
มีบุญญาภิสังขารเปนตนทางทวาร  ในขณะพยายามทํากรรม  จริงอยู 
เจตนา  ๒๐  ถวน  คือกามาวจรกุศลเจตนา  ๘  อกุศลเจตนา  ๑๒  อันยัง 
กายวิญญัติใหต้ังข้ึนเปนไปทางกายทวาร  ไดชื่อวากายสังขาร  เจตนา 
เหลาน้ันแหละ   ที่ยังวจีวิญญัติใหต้ังข้ึนเปนไปทางวจีทวาร  ไดชื่อวา 
วจีสังขาร 
        แตอภิญญาเจตนา  (เจตนาในอภิญญา)   ไมเปนปจจัยแหงวิญญาณ 
องคตอไป  เพราะฉะนั้น  ทานจึงไมถือเอาในคําวา  กาย----วจีสังขารนี้* 

 
*  มหาฎีกาต้ังปญหาข้ึนวา  เหตุไฉน  อภิญญาเจตนา  จึงไมเปนปจจยัแหงวิญญาณ 
อภิญญาเจตนาก็เปนกุศลและมีวิบากมิใชหรือ  ?  แลวทานก็ตอบเองวา  จริง  แตวาความ 
ท่ีอภิญญาเจตนาเปนกุศลและมีวิบากน้ัน  ทานกลาวโดยความท่ีอภิญญาเจตนาน้ัน  เปน  
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และอภิญญาเจตนาไมเปนปจจัยแหงวิญญาณฉันใด   แมอุทธัจจเจตนา  
ก็ไมเปนฉันน้ัน   เพราะเหตุนั้น  ถึงอุทธัจจเจตนาน้ันก็ตองคัดออก 
ในความเปนปจจัยแหงวิญญาณ  แตเจตนาท้ังปวงน่ันก็คงเปนธรรมมี 
อวิชชาเปนปจจัย  (เหมือนกัน) 
        สวนเจตนา  ๒๙  ทั้งหมด    ที่เกดิข้ึนในมโนทวาร  (โดย)  ไมยัง 
วิญญัติทั้งสองใหต้ังข้ึน  เปนจิตตสังขารแล 
        ดวยประการดังนี้   ติกะน้ีก็เขาไปสูติกะกอน  (คือผนวกอยูกับติกะ 
กอน)  นั่นเอง  เพราะฉะน้ัน  วาโดยใจความแลว  ความท่ีอวิชชาเปน 
ปจจัย  (แหงสังขาร)   ก็พึงทราบโดยที่เปนปจจัยแหงอภิสังขาร  ๓  ม ี
บุญญาภิสังขารเปนตนนั่นแล 
        ในขอน้ัน  หากมีปญหาวา  "ก็ขอน้ีจะพึงทราบไดอยางไรวา 
สังขารทั้งหลายนี้เปนธรรมมีอวิชชาเปนปจจัย  ?"   คําแกพึงมีวา  "ทราบ 
ไดโดยที่เม่ืออวิชชามี  มนัจึงมี"  แทจริง   ความไมรูในฐานะท้ังหลาย 
มีทุกขเปนตนที่เรียกวาอวิชชา  บุคคลใดยังละไมไดกอนแลว  บุคคลน้ัน 
เพราะความไมรูในทุกขและในฐานะนอกนี้มีเง่ือนตนเปนอาทิ  จึงถือ 
เอาสังสารทุกขโดยสําคัญวาเปนสุข  แลวก็กอสังขารทั้ง  ๓  อยาง  ซึ่ง 
เปนเหตุแหงสังสารทุกขนั่นเองข้ึน  เพราะไมรูในสมุทัย  จึงสําคัญเห็น 
 
ไปดวยความพยายามของตนในสันดานท่ียงัมีตัณหาอันยงัตัดไมขาด  หาใชกลาวเชนนั้น 
โดยเปนปจจัยยังวิบากใหเกดิข้ึนไม  อนึ่งอภิญญาเจตนานั้น  เม่ือยังวิบากใหเกิด  วิบาก 
นั้นก็เปนรูปาวจรเทานั้น  ไมเปนอยางอ่ืน  อันอภิญญาน้ันเปนอานิสงสแหงสมาธิในช้ัน 
จตุตถฌาน  ท่ีพระโยคาวจรทําใหเกดิข้ึนในกสิณ  เพราะฉะน้ัน  อภิญญาก็เทากับเปนผล 
ของสมาธิ  ไมใหผลเหมือนกุศล  มี  ทาน  ศีล  เปนตน.  
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สังขารทั้งหลายอันมีตัณหาเปนเครื่องประดับ  ซึ่งแมเปนเหตุแหงทุกข 
โดยวาเปนเหตุแหงสุขไป  ก็กอสังขารทั้ง  ๓  อยางข้ึน  อนึ่ง  เพราะ  
ไมรูในนิโรธและในมรรค   จึงเปนผูมีความสําคัญในคติวิเศษ  (มี 
พรหมโลกเปนตน)   ซึ่งแมมิใชเปนที่ดับทุกข  วาเปนที่ดับทุกขไป 
เปนผูมีความสําคัญในพาหิรมรรคมี  (บูชา)  ยญั  และ  (บําเพ็ญ)  อมร- 
ตบะเปนตน๑  ซึ่งแมมิใชทางแหงความดับทุกข  วาเปนทางดับทุกขไป 
เมื่อปรารถนาความดับทุกข  ก็กอสังขารท้ัง  ๓  อยางข้ึนทางมุขพาหิร- 
มรรคมียัญและอมรตบะเปนตน  อีกประการหน่ึง  บุคคลน้ัน  เพราะ 
ความท่ีละอวิชชาในสัจจะ ๔  ยังไมไดนั้น  ก็ไมรูทกุขกลาวคือผลแหง 
บุญ  ซึ่งแมแทรกซอนดวยอาทีนพโทษเปนอเนก  มี  ชาติ  ชรา  โรค 
และมรณะเปนตนอยางวิเศษ  โดยวาเปนทุกขได  จึงกอบุญญาภิสังขาร 
อันตางโดยเปนกายสังขาร  (บาง)   วจีสังขาร  (บาง)    จิตตสังขาร 
(บาง)   เพ่ือไดผลแหงบุญน้ัน  ดังบุคคลผูปรารถนาเทพอัปษร  รโิจน 
หนาผา  (ตาย)๒  มิเชนนัน้ก็ไมเห็นความที่ผลแหงบุญน้ัน  ซึ่งแมสมมติ 
กันวาเปนสุข  เปนวิปริณามทุกข  อันจะกอใหเกิดความรอนใจใหญใน 
 
๑.  อมรตบะ  มหาฎีกาไขความไว  ๓  นับ  คือ  ทุกกรกิริยาท่ีถือวาทําแลวจะไมตาย  ๑  การ 
ประพฤติพรตเพื่อเปนอมรคือเปนเทวดาหรือเทพเจา  ๑  ตบะอันทําลายตน  เพราะทําตน 
ใหเปนทุกข ๑  นัยหลังนี้ทานวา  อมรใชในอรรถวา  มร  คือตายก็ได. 
๒.  มรุปฺปาต  แปลกันวา  'ความเกดิเปนเทวดา'   ก็มี  แตพิจารณาลักษณะศัพทแลว 
ศัพทนี้ตองแยกเปน  มรุ + ปาต  (ภูเขา + ท่ีลาดชัน)  ในมหาฎีกาไมไดแปลศัพทนี้โดย 
ตรง  แตมีอธิบายความไวในรูป  'ปปาต'   (ไมใชอุปปาต)   ดังนี้  ชาติอาทิปปาตทุกฺข- 
ชนนโต  มรุปฺปปาตสทิสตา   ปฺุภิสงฺขารสฺส  วุตฺตา - ทานกลาวความท่ีบุญญาภิ- 
สังขารเปนเชนมรุปปาตะ  เพราะเหวผาคือชาติเปนตน  เปนเหตุยังทุกขใหเกดิ.  
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ที่สุด  (เมื่อหมดบุญ)  และ  (ไมเห็น)  ความท่ีผลแหงบุญน้ัน  (แมมีคุณ  
นายินดีก็)  มคุีณนายินดีเปนสวนนอย  จึงกอบุญญาภิสังขารมีประการดัง 
กลาวแลวน่ัน  อันเปนปจจัยแหงวิปริณามทุกขนั่นเอง  ดังแมลงเมา 
ริเขาตอมเปลวไฟ  และดังสัตวที่ตะกรามหยาดนํ้าผ้ึงริเขาเลียคมศัสตรา 
ทีน้ําผ้ึงติดฉะนั้น  อนึ่ง  ไมเห็นโทษในโลกิยวิสัย  มีการเสพกามเปนตน 
พรอมท้ังผลของมัน  เพราะสําคัญวาเปนสุข  และเพราะถูกกิเลสครอบงํา 
ดวย  จึงกออบุญญาภิสังขารอันเปนไปในทวารท้ัง  ๓  ข้ึนก็ได  ดังเด็ก 
ออนริเลนคูถ  และดังคนอยากตายริกินยาพิษฉะนั้น  อนึ่งเลา  ไมรู 
ความทีสังขารแมในฝายอรูปวิบากก็เปนวิปริณามทุกข  จึงกออเนญชาภิ- 
สังขารซึ่งเปนจิตตสังขารข้ึน  ดวยวิปลาสไปวาเปนของเท่ียงเปนตน 
ดังคนหลงทิศริอานเดินทางมุงหนาไปสูเมืองปศาจฉะนั้น 
        เพราะเหตุที่สังขารมีเพราะอวิชชามีเทาน้ัน  หามีโดย  (อวิชชา)  
ไมมีไม  ดังกลาวมาฉะน้ี  บัณฑิตจึงรูขอท่ีวา  "สังขารทั้งหลายน้ีเปน 
ธรรมมีอวิชชาเปนปจจัย"  นั่นไดแล  จริงอยู  ขอน้ีแมพระผูมีพระ 
ภาคเจาก็ไดตรัสไววา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูไมฉลาดตกอยูใน 
อวิชชา  ยอมปรุงแตงบุญญาภิสังขารบาง  ยอมปรุงแตงอบุญญาภิสังขาร 
บาง  ยอมปรุงแตงอเนญชาภิสังขารบาง  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ตอเม่ือใด 
อวิชชา  ภิกษุละไดแลว  วิชชาเกิดข้ึนแลว  เมื่อน้ัน  ภิกษุนั้น  เพราะ 
ความสํารอกออกไปแหงอวิชชา  เพราะความเกิดข้ึนแหงวิชชา  ยอม 
ไมปรุงแตงบุญญาภิสังขารเลย"*  ดังน้ีเปนตน 
 
*  ส.  นิทาน.  ๑๖/๙๙.  
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        ในบทวาอวิชชานี้  ขาพเจาท้ังหลายขอพัก๑ขอวา  "อวิชชาเปน 
ปจจัยแหงสังขารทั้งหลาย"  นี่ไวกอน  ดวยขอน้ีควรจะกลาว  (ตอไป)  
คือ  (ปญหา)  วา   "อวิชชาเปนปจจัยแหงสังขารเหลาไหน  อยางไร ?" 
ในความท่ีอวิชชาเปนปจจัยอยางไรบางน้ัน  ทานกลาวไวดังตอไปนี้ 
                                       [ปจจัย  ๒๔]  
        ก็แลปจจัย  ๒๔  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว  คือ 
        เหตุปจจัย    อารัมมณปจจัย  อธิปติปจจัย  อนันตรปจจัย 
สมนันตรปจจัย   สหชาตปจจัย  อัญญมัญญปจจัย  นิสสยปจจัย 
อุปนิสสยปจจัย  ปุเรชาตปจจัย  ปจฉาชาตปจจัย   อาเสวนปจจัย 
กัมมปจจัย  วิปากปจจัย  อาหารปจจัย  อินทรียปจจัย  ฌานปจจัย 
มัคคปจจัย  สัมปยุตตปจจัย  วิปปยุตตปจจัย  อัตถิปจจัย  นัตถิปจจัย 
วิคตปจจัย  อวิคตปจจัย๒ 

                                        [แกเหตุปจจัย]  
        ในอุเทศบทเหลาน้ัน  ธรรมท่ีไดชื่อวาเหตุปจจัย  เพราะธรรมนั้น 
เปนเหตุดวย  เปนปจจัยดวย  คือ  เปนปจจัยโดยเปนเหตุ  อธิบายวา 
 
๑.  คณฺหาม  ถาแปลตรง ๆ วา  'ถือไว  จับไว  ยึดไว  กุมไว'   ความไมผุดในภาษาไทย 
จึงแปลเอาความวา  'พักไว'   (หรือ  'หยุดไว'  ก็จะได)   ท่ีพักไว  ก็เพราะพรรณนา 
ขอนี้มาพอเหน็ความแลว  ยงัมีความท่ีควรกลาวอยูตอไปอีก. 
๒.  อภิ.  ป.  ๔๐/๑.  
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เปนปจจัยโดยความเปนเหตุ๑   นัยแมในอุเทศบทอ่ืนมีอารัมมณปจจัย 
เปนตน  ก็นยัเดียวกันนี้  
                                        [แกศัพทเหตุ]  
        ในบท  'เหตุปจจัย'  นั้น  คําวา  'เหตุ'   เปนคําเรียกวจนาวยวะ 
(อวัยวะแหงคํา  คือถอยคําท่ีใหรูความแตละคํา ?)  และการณะ (สิ่งท่ี 
กอผล)  มลูะ  (สิ่งท่ีเปนรากเงา)  ก็วจนาวยวะ  เรียกวาเหตุ  ในทาง 
โลก  เชนในคําวา  'ปฏิฺเหตุ๒ - ขอปฏิญญา'  แตในทางพระศาสนา 
การณะ  เรียกวา  เหตุ  เชนในคําวา  'เย  ธมฺมา  เหตุปฺปภวา๓ - ธรรม 
ทั้งหลายใดมีเหตุ  (คือการณะ) เปนแดนเกิด'    มูล  ก็เรียกวา  เหตุ 
เชนในคําวา  'ตโย  กุสสเหตู  ตโย  อกสุลเหตู๔ - เหตุ  (คือมูล)  แหง 
กุศล  ๓  เหตุ  (คือมูล)  แหงอกุศล  ๓'   มูลนั้น  (แหละ)  ประสงคเอา 
(วาเหตุ)  ในที่นี้ 
                                     [แกศัพทปจจัย]  
        สวนความ  (ตอไป)  นี้  เปนความหมายแหงคําในคําวา  'ปจจัย'  นี้ 
        ธรรม  (ที่เปนผล)  อาศัยไปแตธรรม  (ที่เปนเหตุ)  นั่น  หมาย 
 
๑.  ท่ีทานไข  เหตุปจฺจโย  เปน  เหตุ  หุตฺวา  ปจฺจโย  แลวไขอีกทีเปน  เหตุภาเวน 
ปจฺจโย  นัน้  กเ็พื่อแสดงวา  ศัพทประกอบ  ตฺวา  ปจจยั  คือ  หุตฺวา  นัน้ เปนกิริยาตติยา- 
วิเสสนะ  คือแปลวา  โดย. . .  (ไมใชบุพกาลกิริยา  สมานกาลกิริยา  ฯ ล ฯ) 
๒.  ปาฐะเรียงแยกไวเปน  ปฏิฺา  เหตุ  แตในมหาฎกีาเรียงติดกนัเปน  ปฏิฺาเหตุ 
เหตุ  แปลวา  'ขอความ' ก็ได  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา  พ.ศ.  ๒๔๙๓). 
๓.  วิ.  มหาวรรค.  ๔/๗๔. 
๔.  อภิ.  ส.  ๓๔/๒๗๑.  
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ความวา  ไมปฏิเสธธรรม  (ที่เปนเหตุ)   นั้นเปนไป  เหตุนี้  ธรรม  (ที ่  
เปนเหตุ)  นั้นจึงชื่อวาปจจัย  มีคําอธิบายวา  อันธรรม  (ที่เปนผล)  ใด 
อาศัย  คือไมปฏิเสธซ่ึงธรรม  (ที่เปนเหตุ)  ใดต้ังอยูหรือวาเกิดข้ึนก็ดี 
ธรรม  (ที่เปนเหตุ)  นั้น  ชื่อวาเปนปจจัยแหงธรรม  (ที่เปนผล)  นั้น 
แต  (เมื่อวา)  โดยลักษณะ  ปจจัยมีความอุดหนุนเปนลักษณะ  ดวยวา 
ธรรม  (ที่เปนเหตุ)  ใด   เปนสภาพอุดหนุนเพ่ือความต้ังอยูหรือเพ่ือ 
ความเกิดข้ึนแหงธรรม  (ที่เปนผล)  ใด  ธรรม  (ที่เปนเหตุ)  นั้น 
ทานเรียกวาเปนปจจัยแหงธรรม  (ที่เปนผล)  นั้น 
        คําวา  "ปจจัย  เหตุ  การณ  นิทาน  สัมภว  ปภว"  เปนตน โดย 
ความก็อันเดียวกัน  ตางกันแตโดยพยัญชนะ 
        ธรรมชือ่วาเหตุ  เพราะอรรถวาเปนมูล   ชื่อวาปจจัย  เพราะ 
อรรถวาเปนสภาพอุดหนุน  ดังกลาวมาฉะน้ี  เพราะเหตุนั้น  (เมื่อวา) 
โดยสังเขป  ธรรมผูอุดหนุนโดยความหมายวาเปนมูล  ชื่อวาเหตุปจจัย 
        อธิบายของอาจารยทั้งหลาย*วา  "เหตุปจจัยนั้นเปนสภาพยังความ 
เปนกุศลเปนตนใหสําเร็จแก  (สัมปยุต)  ธรรมท้ังหลายมีกุศลธรรมเปน 
อาทิ  ดังพืชทั้งหลายมีพืชขาวสาลีเปนตน  ยัง  (ความเปน)  ธัญญชาต ิ
มีขาวสาลีเปนอาทิใหสําเร็จ  และดังสีของมณีเปนตน  ยังแสงของมณี 
เปนอาทิใหสําเร็จฉะนั้น"  แตเมื่อเปนอยางนั้น  ความเปนเหตุปจจัยก็ 
ไมสําเร็จไปถึงในรูปทั้งหลายท่ีมีเหตุนั้นเปนสมุฏฐาน  (ดวยนะซิ)  เพราะ 
วา  เหตุปจจัยนั้นหายังความเปนกุศลเปนตนใหสําเร็จแกรูปเหลาน้ันไม 
 
*  มหาฎีกาวา  ทานหมายถึงพระอาจารยเรวตะ  (อยูท่ีไหนไมไดบอกไว)  
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แตก็มิใชไมเปนปจจัย  สมพระบาลีวา  "เหตุ  เปนปจจัยโดยเปนเหตุ-  
ปจจัย  แหงธรรมทั้งหลายท่ีสัมปยุตกับเหตุ  และแหงรูปทั้งหลายที่มี 
เหตุนั้นเปนสมุฏฐาน"  ดงัน้ี  อนึ่ง  สําหรับอเหตุกจิตท้ังหลาย  ความ 
เปนอัพยากฤต  เวนเหตุนั่นเสียก็สําเร็จได  (เพราะอัพยากฤตเปน 
อเหตุกะ)  แมสําหรับสเหตุกจิตท้ังหลายเลา  ความเปนกุศลเปนตน 
ก็เนื่องดวยโยนิโสมนสิการเปนตน๑  มิใชเนื่องดวยสัมปยุตเหตุ  (เหตุผู 
สัมปยุต)  และหารวาความเปนกุศลเปนตน  พึงมีไดโดยสภาวะแทใน 
สัมปยุตเหตุทั้งหลายไซร  ในสัมปยุตธรรมทั้งหลาย  อโลภะซึ่งเนื่อง 
ดวยเหตุ  ก็พึงเปนกุศลบาง  อัพยากฤตบางได  แตเพราะเหตุที่เปนได 
ทั้งสองอยาง  ในสัมปยุตธรรมทั้งหลาย  หาความเปนกุศลเปนตน  (ที ่
เนื่องดวยเหตุ  มิใชเปนโดยสภาวะ)  ไดฉันใด  แมในเหตุทั้งหลาย 
ก็พึงหาความเปนกุศลเปนตน  (ที่เนื่องดวยธรรมอ่ืน  มิใชเปนโดย 
สภาวะ)   ไดฉันนั้น 
        แตอันที่จริง  เมื่ออรรถวาเปนมูล๒แหงเหตุทั้งหลาย  บัณฑิตไมถือ 
เอาโดยวาเปนเหตุยังความเปนกุศลเปนตนใหสําเร็จ  (แต)   ถือเอา 
โดยวาเปนเหตุยังความต้ังม่ันดวยดี  (แหงธรรมทั้งหลาย)  ใหสาํเร็จ  ก็ 
 
๑.  โดยพระบาลีวา  "โยนิโส  ภกฺขเว   มนสิกโรโต  ฯ เป ฯ  อภวิฑฺฒนฺติ  ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย  กุศลธรรมท้ังหลายท่ียังไมเกดิยอมเกิดข้ึน  และกุศลธรรมท้ังหลายที่เกดิแลว 
ยอมเจริญยิ่งแกภิกษุผูทําในในโดยแบบคาย" 
๒.  ปาฐะพิมพไวเปน  มูลฏ  ตรงนี้เปนประโยคลักขณะ  มี  คยฺหมาเน  เปนลักขณกิริยา 
แสดงอยู  แตตวันามท่ีเปนลักขณวันตะไมปรากฏ  พิจารณาแลวก็เห็นแต  มูลฏ  เทานั้น 
เปนลักขณวันตะ  จึงตกลงแกเปน  มูลฏเ.  
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ไมผิดอะไรเลย  แทจริง  ธรรมทั้งหลายท่ีไดเหตุปจจัยแลว  ยอมเปน  
ธรรมมั่นคงต้ังลงดวยดี  ดังตนไมทั้งหลายที่มีรากงอกงามแลวก็ต้ังอยูได 
ดวยดีฉะนั้น  (สวน)  อเหตุกธรรมท้ังหลายเปนธรรมไมต้ังม่ันดวยดี 
ดุจสาหรายทั้งหลาย   มีสาหรายชนิดติลพีชกะ  (สาหรายเมล็ดงา ?) 
เปนตน  ฉะนั้น 
        เหตุปจจัยเปนธรรมอุดหนุนโดยความหมายวาเปนมูลดังน้ี  เพราะ 
เหตุนั้น   ธรรมผูอุดหนุนโดยยังความต้ังม่ันดวยดี  (แหงสัมปยุตธรรม) 
ใหสําเร็จ  บัณฑิตพึงทราบวา ชื่อเหตุปจจัย 
                                   [แกอารัมมณปจจัย]  
        ในอุเทศบทแตนั้นไป  ธรรมผูอุดหนุนโดยความเปนอารมณ 
ชื่อวาอารัมมณปจจัย  ธรรมอะไร ๆ จะไมเปนอารัมมณปจจัยนั้นไมมี 
เพราะคํานิเทศแมทานจะข้ึนตนวา  "รูปายตนะเปนปจจัยโดยเปนอารัม- 
มณปจจัยแหงจักขุวิญญาณธาตุ๑"   ดังน้ีเปนตน  แตก็ลงทายวา  "ธรรม 
ทั้งหลายใด  ๆ  เปนจิตเจตสิกธรรม  ปรารภธรรมใด  ๆ  เกิดข้ึน   ธรรม 
ทั้งหลาย  (ทีถู่กปรารภ)  นั้น  ๆ  ยอมเปนปจจัยโดยเปนอารัมมณปจจัย 
แหงธรรม  (ที่เกิดข้ึน) นั้น ๆ "๒  ฉะนี้  เปรียบเหมอืนคนออนกําลัง 
ไดยึดทอนไมหรือเชือกนั่นแหละ  จึงลุกข้ึนและยืนอยูได  ฉันใด  จิตและ 
เจตสิกธรรมท้ังหลายก็ฉันนั้น  ปรารภอารมณมีรูปเปนตนเขานั่นแหละ 
จึงเกิดข้ึนและต้ังอยูได  เพราะเหตุนั้น  ธรรมท้ังหลายอันเปนอารมณ 
 
๑-๒.  อภิ.  ป.  ๔๐/๑.๒.  
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แหงจิตเจตสิกทั้งหลายท้ังปวง  บัณฑิตพึงทราบวา  ชื่อวาอารัมมณปจจัย   
                                       [แกอธิปติปจจัย]  
        ธรรมผูอุดหนุนโดยความเปนใหญ  ชื่อวาอธิปติปจจัย  อธิปติ- 
ปจจัยนั้นมี ๒  อยาง  ดวยอํานาจแหงสหชาตธรรมและอารมณ  ใน  ๒ 
อยางนั้น   ธรรม  ๔  ประการ  กลาวคือ   ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา 
พึงทราบวาชื่อ  สหชาตาธิปติปจจัย  (เปนอธิปติปจจัยแหงสหชาตธรรม) 
โดยบาลีวา  "ฉันทาธิบดี   เปนปจจัยโดยเปนอธิปติปจจัยแหงธรรม 
ทั้งหลายท่ีสัมปยุตกับฉันทะ   และแหงรูปทั้งหลายท่ีมีฉันทะน้ันเปน 
สมุฏฐาน"  ดงัน้ีเปนตน  แตวาธรรมทั้ง  ๔  นั้น  มไิดเปนอธิบดีรวมกัน 
จริงอยู  ในขณะใดจิตทําฉันทะใหเปนธุระ  ทําฉันทะใหเปนใหญเปน 
ไป  ในขณะนั้นก็ฉันทะอยางเดียวเปนอธิบดี  นอกนี้มิไดเปน  ใน 
ธรรมที่เหลือ  (อีก  ๓)  กน็ัยนี้  สวนวาอรูปธรรมท้ังหลายทําธรรมใดให 
เปนที่หนัก  (คือเปนทีหนวง)  เปนไป  ธรรมนั้นเปนอารัมมณาธิบดี 
แหงอรูปธรรมทั้งหลายน้ัน  เหตุนั้นทานจึงกลาวคํานิเทศไววา  "ธรรม 
ทั้งหลายใด ๆ เปนจิตเจตสิกธรรม  ทํา  (อารมณ)  ธรรมใด  ๆ  ใหเปน 
ที่หนักเกิดข้ึน  ธรรม(อารมณ)  ทั้งหลายน้ัน ๆ เปนปจจัย  โดยเปน 
อธิปติปจจัยแหงธรรม  (จิตเจตสิก)  ทั้งหลายน้ัน ๆ"*  ดังนี ้
                      [แกอนันตรปจจัย  สมนันตรปจจัย]  
        ธรรมผูอุดหนุนโดยความเปนธรรมไมมีระหวาง  (ค่ัน)      ชื่อ 
 
*  อภิ.  ป.  ๔๐/๒.  
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อนันตรปจจัย  ธรรมผูอุดหนุนโดยความเปนธรรมใกลที่สุด  ชือ่ 
สมนันตรปจจัย  ก็เลยอาจารยทั้งหลายอธิบายปจจัยคูนี้ไวมากประการ  
แตความ  (ตอไป)  นี้  เปนแกสารในปจจัยคูนี้ 
        ก็จิตตนิยม  (ทางของจิต)  เปนตนวา  "มโนธาตุมีในลําดับแหง 
จักขุวิญญาณ  มโนวิญญาณธาตุมีในลําดับแหงมโนธาตุ๑"  ดังน้ีนั้นใด 
จิตตนิยมนั้น  ยอมสําเร็จดวยอํานาจแหงจิตดวงกอน ๆ เทาน้ัน  หา 
สําเร็จโดยประการอ่ืนไม  เหตุใด  เพราะเหตุนั้น  ธรรมผูสามรถ 
ในอันยังจิตตุบาทท่ีคูควรกันใหเกิดข้ึนในลําดับแหงตน ๆ   ชือ่วา 
อนันตรปจจัย  เพราฉะนั้นแลทานจึงกลาวา  "บทวา  อนันตรปจจัย 
ความวา  จักขุวิญญาณธาตุ  และธรรมทั้งหลายท่ีสัมปยุตกับจักขุวิญญาณ- 
ธาตุนั้น  เปนปจจัยโดยเปนอนันตรปจจัยแหงมโนธาตุ  และแหงธรรม 
ทั้งหลายอันสัมปยุตกับมโนธาตุนั้น"๒  ดังนี้เปนตน    อนันตรปจจัย 
อันใด  สมนนัตรปจจัยก็อันนั้นแหละ   แทจริง  ความตางกันในปจจัย 
คูนี้  เปนเพียงพยัญชนะเทาน้ัน  ดุจความตางเพียงพยัญชนะในศัพท 
อุปจยะ  (เติบข้ึน)  กับสนัตติ  (สืบตอ)   และในศพัทคูคือ  อธิวจนะ 
(คําเรียก)  กบั  นิรุตติ  (คํากลาว)  ฉะนั้น  แตความตางโดยอรรถหามีไม 
        สวนมติมของอาจารยทั้งหลายวา   "ธรรมชื่อวา  อนันตรปจจัย 
เพราะความเปนธรรมไมมีระหวางโดยอรรถ  (คือไมมีความอ่ืนค่ัน ?) 
 
๑.  มหาฎีกาวา  ดวยคําวา  'เปนตน'   แสดงถึงจิตตนิยมทกุอยางท่ีเกิดในลําดับกัน  เชน 
วา  โวฏฐัพพนะเกดิในลําดบัสันตีรณะ  ปฏิสนธิมีในลําดับจุติ. . . 
๒.  อภิ.  ป.  ๔๐/๓  
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ชื่อวาสมนันตรปจจัย  เพราะความเปนธรรมไมมรีะหวางโดยกาล  (คือ 
ไมมีกาลค่ัน ?)"   ดังน้ีใด  มตินั้นผิดจากบาลีวา  "เมื่อพระโยคาวจร  
ออกจากนิโรธ  เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลยอมเปนปจจัย  โดยเปน 
สมนันตรปจจัยแหงผลสมาบัติ"  ดังน้ีเปนตน 
        ในความท่ีธรรมที่สมนันตรปจจัย  เพราะความเปนธรรมไมมี 
ระหวางโดยกาลน้ัน  อาจารยทั้งหลายกลาวแมคําใดวา  "ความท่ีธรรม 
นั้นเปนธรรมสามารถในอันยังธรรมทั้งหลายใหต้ังข้ึนมิไดเสื่อมไป  แต 
เพราะกําลังแหงภาวนากั้นไว  ธรรมท้ังหลายท่ีเปนสมนันตระจึงยังเกิด 
ข้ึนไมได"  ดังน้ี  แมคํานั้นก็ยังความไมมีแหงความเปนกาลานันตระ 
(ไมมีระหวางโดยกาล)  นั่นเองใหสําเร็จ  (คือพิสูจนใหเห็นวาความ 
เปนกาลานันตระไมมีนั่นเอง)   เพราะความเปนกาลานันตระในธรรม 
นั้นไมมีดวยกําลังแหงภาวนา  เพราะเหตุนั้น  ขาพเจาท้ังหลายจึงยังคง 
ยืนยันขอนั้นแหละ  (คือกาลานนตระไมมี)  ก็เหตุใด  ความเปน 
กาลานันตระไมมี  เพราะเหตุนั้น  ความที่ธรรมนั้นเปนสมนันตรปจจัย 
ก็ใชไมไดดวย  ดวยวาความเห็นของทานท้ังหลายวา  'ธรรมชื่อวาเปน 
สมนันตรปจจัยแหงธรรมทั้งหลายน้ัน     เพราะความเปนธรรมไมมี 
ระหวางโดยกาล'  (เชนนั้นนี่) 
        เพราะฉะนั้น  ทานทั้งหลายอยาทําความยึดมั่น  (ความเห็น)  ไป 
เลย  พึงเชื่อเถิด  (วา)  ความตางกันในปจจัยคูนี้  ก็เพียงแตโดยพยัญชนะ 
เทาน้ัน  หาตางกันโดยอรรถไม  ตางกันโดยพยัญชนะอยางไร ?  ตางกัน 
เทาน้ี  คือ  
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        ระหวางแหงธรรมเหลาน้ันไมมี  เหตุนี้  ธรรมเหลาน้ันจึงชื่อ 
อนันตระ  (ไมมีระหวาง)  
        ธรรมเหลาน้ัน  ชื่อวาอนันตระอยางดี  เพราะไมมีหยุดชะงัด 
เหตุนี้  ธรรมเหลาน้ันจึงชื่อ  สมนันตระ  (ไมมีระหวางอยางดี)๑ 

                                      [แกสหชาตปจจัย]  
        ธรรมผูอุดหนุนโดยความเปนธรรมที่เมื่อเกิดข้ึน   ก็ยังธรรมอ่ืน 
ใหเกิดข้ึนพรอมกันดวย  ชื่อวาสหชาตปจจัย  ดุจประทีปเปนปจจัยโดย 
ยังแสงสวางใหเกิดข้ึนพรอมกัน  ฉะนั้น๒  สหชาตปจจัยนั้นเปน  ๖  อยาง 
ดวยอํานาจแหงอรูปขันธเปนตน  ดังบาลีวา  "ขันธ  ๔  ที่ไมมีรปูเปน 
ปจจัยโดยเปนสหชาตปจจัยซึ่งกันและกัน  มหาภูต  ๔  เปนปจจัยโดยเปน 
สหชาตปจจัยซึ่งหันและกัน  นามและรูปในขณะกาวลง  (สูครรภ)  เปน 
 
๑.  เราไมรูศัพทศาสตรลึกซ้ึง  ก็ไดแตนึกไปดวยสามัญสํานึกวา  ถาไมมีความตางกันแลว 
พระบาลีจะแยกหัวขอไวเพื่อประโยชนอะไร ? 
        ศัพท  สมนนฺตร  นั้น  ท่ีนึกออกในเวลานี้  ก็ในปรินพิพานสูตร  พรหมสังยุต 
สังยุตตนิกาย  คือ  "...จตุตฺถชฺฌานา  วุฏหิตฺวา  สมนนตฺร  ภควา  ปรินิพฺพายิ"  ซ่ึง 
นาจะแปลวา  "ออกจากจตตุถฌานแลว  พระผูมีพระภาคเจาก็ปรินิพพานในทันที" 
        สมนนฺตรนี้  ปราชญในช้ันหลังตีความวา  "ระยะกาลใกลท่ีสุด"  หรือวา 
"ระยะกระช้ันชิด"  ซ่ึงก็ไดกนักับคําวา  'ทันที'   นั่นเอง  สมกับท่ีทานเติม  ส  อุปสัค 
เขาไว  กเ็พื่อใหมีความตางจาก  อนนฺตร  เฉย ๆ โดยนัยนี้  อนนฺตร - ไมมีระหวาง  เอา 
ความวาลําดับปกติ  สมนนฺตร - ไมมีระหวางดวยดี  เอาความวาลําดับกระช้ันชิด  สวนวา 
อะไร  ไดแกอะไรนั้น  ขอยกไวถวายทานผุเช่ียวชาญ 
๒.  มหาฎีกาวา  มิใชเปนปจจัยแหงความเกิดข้ึนเทานั้น  เปนปจจยัแหงความต้ังอยูดวย 
เหมือนประทีปเปนปจจยัแหงความต้ังอยูของแสงสวางดวย  มิใชเปนปจจัยแหงความ 
เกิดข้ึนเทานั้น  
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ปจจัยโดยเปนสหชาตปจจัยซึ่งกันและดัน  จิตและเจตสิกธรรมท้ังหลาย  
เปนปจจัยโดยเปนสหชาตปจจัยแหงรูปทั้งหลายท่ีมีจิตเปนสมุฏฐาน  มหา- 
ภูตท้ังหลาย   เปนปจจัยโดยเปนสหชาตปจจัยแหงอุปาทายรูปท้ังหลาย 
ธรรมมีรูปทัง้หลายลางเหลา  เปนปจจัยโดยเปนสหชาตปจจัยแหงธรรม 
ไมมีรูปทั้งหลายในกาลลางครั้ง  ลางครั้งเปนปจจัยมิใชโดยเปนสหชาต- 
ปจจัย"๑ คําหลัง  (คือธรรมมีรูป)  นี้ทานกลาวหมายเอาหทัยวัตถุอยาง 
เดียว 
                                    [แกอัญญมัญญปจจัย]  
        ธรรมผูอุดหนุนโดยความท่ียังกันและกันใหเกิด  และสนับสนุน 
ซึ่งกันและกัน  ชื่อวาอัญญมัญญปจจัย  ดุจไมสามทอน  (ต้ังพิงกันอยู) 
คํ้ากันและกันไวฉะน้ัน  อัญญมัญญปจจัยนั้นเปน  ๓  อยางดวยอํานาจ 
อรูปขันธเปนตน  ดังบาลีวา  "ขันธ  ๔  ที่ไมมรีูปเปนปจจัยโดยเปน 
อัญญมัญญปจจัย  มหาภูต  ๔  เปนปจจัยโดยเปนอัญญมัญญปจจัย  นาม 
และรูปในขณะกาวลง  (สูครรภ)  เปนปจจัยโดยเปนอัญญมัญญปจจัย"๒ 

                                      [แกนิสสยปจจัย]  
        ธรรมผูอุดหนุนโดยอาการเปนที่ต้ังและโดยอาการเปนที่อาศัย  ชื่อ 
วา นิสสยปจจัย  ดุจแผนดินและแผนผาเปนตน  เปนที่ต้ังและเปนที่อาศัย 
 
๑.  มหาฎีกาวา  กิฺจิกาเล  ขยายเปน  เกจิ  กิสฺมิฺจิ  กาเล  คํา  กิ ฺจิ  เปนทุติยาวิภัต-ิ 
เอกวจนะ  เม่ือมาสัมพันธกับ  รูปโน  ธมฺมา  กลายเปนปฐมาวิภัตพิหวุจนะไป  และ 
สัมพันธกับ  กาเล  ก็เปนสัตตมีวิภัตเิอกวจนะดวย 
๒.  อภิ.  ป.  ๔๐/๖.  
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แหงตนไมและแหงจิตรกรรมเปนอาทิฉะน้ัน  นิสสยปจจัยนั้นพึงทราบ 
ตามนัยความท่ีกลาวในสหชาตปจจัยน้ันแหละวา  "ขันธ  ๔  ทีไ่มมีรูป  
เปนปจจัยโดยเปนนิสสยปจจัยซึ่งกันและกัน"*  ดงัน้ีเปนตนเถิด  แต 
โกฐาส  (สวน)  ที ่ ๖  ในปจจัยนี้  ทานจําแนกไวดังน้ีวา  "จักขายตนะ 
เปนปจจัยโดยเปนนิสสยปจจัยแหงจักขุวิญญาณธาตุ   และแหงธรรม 
ทั้งหลายท่ีสัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น  โสตายตนะ----ฆานายตนะ---- 
ชิวหายตนะ----   กายายตนะเปนปจจัยโดยเปนนิสสยปจจัยแหงกาย- 
วิญญาณธาตุ  และแหงธรรมท้ังหลายท่ีสัมปยุตกับกายวิญญาณธาตุนั้น 
มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป   รูปนั้นเปนปจจัยโดย 
เปนนิสสยปจจัยแหงมโนธาตุ  แหงมโนวิญญาณธาตุ  และแหงธรรม 
ทั้งหลายท่ีสัมปยุตกับมโนวิญญาณธาตุนั้น----"* 

                                   [แกอุปนิสสยปจจัย]  
        สวนในบทวาอุปนิสสยปจจัยนี้  พึงทราบความหมายแหงคําน่ีกอน 
ธรรมอันผลแหงตนอาศัย  คือไมปฏิเสธ  โดยท่ีมคีวามเปนไปเนื่องดวย 
ธรรม  (ที่เปนเหตุ)  นั้น  เพราะเหตุนี้  ธรรม  (ที่เปนเหตุ)  นั้นจึงชื่อ 
นิสสยะ  (เปนที่อันผลแหงตนอาศัย)   (อุป ศัพทในบทอุปนิสสยน้ัน 
มีอรรถวา 'ยิ่ง'  วา  'นัก')   เหมือนอยางวา  ความคับใจนัก  ชื่อวา 
อุปายาสฉันใด  ธรรมเปนที่อันผลแหงตนอาศัยยิ่งนักก็ชื่อวาอุปนิสสยะ 
ฉันนั้น  คําวา  อุปนิสสยะ  นั่นเปนชือ่แหงเหตุอันมีกําลัง  (เหตุอันเรี่ยว 
 
*  อภิ.  ป.  ๔๐/๖.  
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แรง)   เพราะเหตุนั้น  ธรรมผูอุดหนุนโดยความเปนเหตุมีกําลัง  พึง  
ทราบวาชื่ออุปนิสสยปจจัย 
        อุปนิสสยปจจัยนั้นเปน  ๓  อยาง  คือ  อารัมมณุปนิสสยะ  อนันตร-ุ 
ปนิสสยะ  ปกตุปนิสสยะ 
                                    [อารัมมณุปนิสสยะ]  
        ในอุปนสิสยปจจัย ๓  นั้น  อันดับแรก  อารัมมณุนิสสยะ  ทาน 
จําแนกไว  (โดย)  ไมทําความตางกับอารัมมณาธิบดี  (ความมีอารมณ 
เปนใหญ ?)  เลย  โดยนัยวา  "การกบุคคลใหทานแลว  สมาทานศีลแลว 
ทําอุโบสถกรรมแลว  ปจจเวกขณถึงกุศลกรรมที่กลาวนั้น  (โดย)  ทํา 
(กุศลกรรมนัน้)  ใหเปนทีห่นัก  (คือเปนใหญเปนสําคัญ)  ปจจเวกขณ 
ถึงกุศลกรรมท้ังหลายที่ไดประพฤติมาดีแลวในกาลกอน  (โดย)  ทํา 
(กุศลกรรมนัน้)  ใหเปนทีห่นัก   ออกจากฌานแลวปจจเวกข  (องค) 
ฌาน  (โดย)  ทํา  (ฌานน้ัน)  ใหเปนทีห่นัก  พระเสกขบุคคลท้ังหลาย 
ปจจเวกขณโคตรภู  (โดย)  ทํา  (โคตรภูนั้น)  ใหเปนที่หนัก  ปจจเวกขณ 
โวทาน  (ความผองแผวแหงจิต)  (โดย)  ทํา  (โวทานน้ัน)  ใหเปนที่หนัก 
พระเสกขบุคคลท้ังหลายออกจากมรรค  (ภวังค)  แลว  ปจจเวกขณมรรค 
(โดย)  ทํา  (มรรคน้ัน)  ใหเปนที่หนัก"*  ดังน้ีเปนอาทิ 
 
*  อภิ.  ป.  ๔๐/๑๗๓  มหาฎีกาวา  พระเสกขบุคคลปจจเวขณโคตรภูนั้นหมายถึง 
พระโสดาบัน  (เพราะเปนผุแรกผานโคตรภู ?)  สวนทานผูปจจเวกขณโวทาน  หมายเอา 
พระสกาทาคามีและพระอนาคามี   เพราะจิตของพระเสกขบุคคลสองประเภทนี้ไดช่ือวา 
โวทาน  อีกนยัหนึ่ง  พระเสกขบุคคล  หมายเอาพระอริยบุคคลท้ัง  ๓  ประเภทนั้นกไ็ด 
        สวนท่ีวาออกจากมรรคนั้นหมายความวาออกจากมรรคท่ีตนได  โดยกาวลวงมรรคภวังค 
(หาใชการออกจากมรรคแท  ๆ  ดงัออกจากฌานไม ?)  
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        ในอารมณนั้น  จิตและเจตสิกทั้งหลายทําอารมณใดใหเปน 
ที่หนักเกิดข้ึน  อารมณนัน้  โดยนิยมก็นับเปนอารมณมีกําลังในบรรดา 
อารมณเหลานั้น   ดวยประการดังกลาวมาน้ี  ความตางกันแหงอารมณ 
เหลาน้ัน  พึงทราบดังนี้วา   นับวาเปนอารัมมณาธิบดี  โดยหมายวาเปน 
เพียงอารมณที่พึงทําใหเปนที่หนัก  นบัวาเปนอารัมมณุปนิสสยะ  โดย 
หมายวาเปนอารมณที่เปนเหตุมีกําลัง 
                                      [อนันตรุปนิสสยะ]  
        แมอนนัตรุปนิสสยะ   ทานก็จําแนกไวโดยไมทําความตางกับ 
อนันตรปจจัยเหมือนกัน  โดยนัยวา  "ขันธทั้งหลายที่เปนกุศลกอน ๆ  
ยอมเปนปจจัย    โดยเปนอุปนิสสยปจจัยแหงขันธทั้งหลายท่ีเปนกุศล 
หลัง ๆ "  ดังน้ีเปนตน  แตในมาติกานิกเขป  ความแปลกกันในนิกเขป 
แหงจิตและเจตสิก  (ที่เปนอนันตรปจจัยและอนันตรุปนิสสยะ)  เหลาน้ัน 
มีอยู  เพราะอนันตรปจจัยมาโดยนัยวา  "จักขุวิญญาณธาตุและธรรม 
ทั้งหลายท่ีสัมปยุตกับจุกขุวิญญาณธาตุนั้น  เปนปจจัยโดยเปนอนันตร- 
ปจจัยแหงมโนธาตุ  และแหงธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนธาตุนั้น" 
ดังน้ีเปนตน   (สวน)  อุปนิสสยะมาโดยนัยวา  "ธรรมท้ังหลายท่ีเปน 
กุศลกอน  ๆ  ยอมเปนปจจัยโดยเปนอุปนิสสยปจจัยแหงธรรมทั้งหลายท่ี 
เปนกุศลหลงั ๆ"  ดังน้ีเปนอาทิ 
        แมความแปลกกันในนิกเขปน้ัน  โดยใจความก็ถึงซ่ึงความเปน 
อันเดียวกันนั่นแล   ถึงเปนอยางนั้น  (ความแปลกกันก็มีอยูคือ)  ความเปน 
อนันตรปจจัย  พึงทราบโดยความเปนธรรมสามารถในอันยังจิตตุบาท  
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ที่ควรแกลําดับของตน  ๆ ใหเปนไป  (สวน)  ความเปนอนันตรุปนิสสยะ 
พึงทราบโดยความท่ีจิตดวงกอนเปนเหตุมีกําลัง  ในอันยังจิตดวงหลังให  
เกิดข้ึน   เพราะอันความเกิดข้ึนแหงจิตเวนจิตเปนลําดับเสีย  หามีดัง 
จิตท่ีแมเวนธรรมเสียสักอยาง  ในบรรดาธรรมทั้งหลายมีเหตุปจจยธรรม 
เปนตนก็เกิดข้ึนไดฉะนั้นไม  เพราะเหตุนั้น  อนันตรุปนิสสยะ  จึงเปน 
ปจจัยมีกําลัง  ดวยประการดังกลาวมาน้ี  ความตางกันแหงธรรม 
๒  อยางนั่น  บัณฑิตพึงทราบดังน้ีเถิดวา  "ธรรมเปนอนันตรปจจัยดวย 
อํานาจแหงความ  (สามารถ)   ยังจิตอันควรแกลําดับของตน  ๆ  ใหเกิดข้ึน 
เปนอนันตรุปนิสสยะ  ดวยอํานาจแหงความเปนเหตุมีกําลัง" 
                                         [ปกตุปนิสสยะ]   
        สวนปกตุปนิสสยะ  พึงทราบ  (ดังตอไปนี้)  วา  อุปนิสสยะที่ทําข้ึน 
อยางดี  ชื่อวาปกตุปนิสสยะ 
        ปจจยธรรมที่บุคคลสรางข้ึนในสันดานของตนก็ดี  ปจจัยภายนอก 
มีฤดูและโภชนะเปนตน  ที่บุคคลเสพดวยอํานาจศรัทธาและศีลเปนตน 
ก็ดี  ชื่อวาปกตะ  (ทําข้ึนอยางดี) 
        อีกนัยหนึ่ง  อุปนิสสยะ  โดยปกติ  (คือโดยสภาวะของตน)  นั่นเอง 
ชื่อวา  ปกตุปนิสสยะ  หมายความวาไมเจือปนดวยอารัมมณุปนิสสยะ 
และอนันตรุปนิสสยะ 
        ประเภทโดยอเนกประการแหงปกตุปนิสสยะนั้น  พึงทราบโดย 
นัยวา  "ปกตุปนิสสยะ  คือบุคคลอาศัยยิ่งนักซึ่งศรัทธาแลว  ยอมใหทาน 
ยอมสมาทานศีล  ยอมทําอุโบสถกรรม  ยอมยังฌานใหเกิดข้ึน  ยอมยัง  
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วิปสสนาใหเกิดข้ึน  ยอมยังมรรคใหเกิดข้ึน  ยอมยังอภิญญาใหเกิดข้ึน  
ยอมยังสมาบัติใหเกิดข้ึน  อาศัยยิ่งนักซึ่งศีล----ซึ่งสุตะ----ซึ่งจาคะ----  ซึ่ง 
ปญญาแลว  ยอมใหทาน  ฯลฯ   ยอมยงัสมาบัติใหเกิดข้ึน   ศรัทธา 
ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา  จึงเปนปจจัยโดยเปนอุปนิสสยปจจัยแหงศรัทธา 
ศีล  สุตุ  จาคะ  ปญญา๑  ดงัน้ีเปนตน 
        ธรรมท้ังหลายมีศรัทธาเปนตนนี้  อันบุคคลทําข้ึนอยางดีดวย   เปน 
อุปนิสสยะ  โดยความหมายวา  เปนเหตุมีกําลังดวย   ดังกลาวมาฉะน้ี 
เหตุนั้นจึงไดชื่อวา  ปกตุนิสสยะ 
                                     [แกปุเรชาตปจจัย]  
        ธรรมผูอุดหนุน  โดยความเปนสภาพเกิดข้ึนกอนแลวเปนไปอยู 
ชื่อวา  ปุเรชาตปจจัย๒  ปุเรชาตปจจัยนั้นมี  ๑๑  อยาง  โดยเปนวัตถุ 
และอารมณในปญจทวาร  (เปน  ๑๐)  และหทัยวัตถุ  (รวมเปน  ๑๑)  ดัง 
บาลีวา  "จักขายตนะ   เปนปจจัยโดยเปนปุเรชาตปจจัยแหงจักขุวิญญาณ- 
ธาตุ  และแหงธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น  โส- 
ตายตนะ----ฆานายตน----ชิวหายตนะ----กายายตนะ  เปนปจจัยโดยเปน 
ปุเรชาตปจจัยแหงกายวิญญาณธาตุ  และแหงธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตกับ 
กายวิญญาณธาตุนั้น   รูปายตนะ  เปนปจจัยโดยเปนปุเรชาตปจจัยแหง 
 
๑.  อภิ.  ป.  ๔๐/๑๗๓   หมายความวา  กุศลธรรมกอน  ๆ  เปนอุปนิสสยปจจัยแหง 
กุศลธรรมหลัง ๆ (?) 
๒.  ปจจยัขอนีท้านหมายเอารูปธรรม   ไดแกอายตนะภายใน  ๕  อายตนะภายนอก  ๕ 
และหทัยวัตถุ  (คือหัวใจ)  ซ่ึงจะกลาวตอไปน้ัน  ซ่ึงเกิดขึน้กอนอรูปธรรม  เปนปจจยั 
แหงอรูปธรรม  
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จักขุวิญญาณธาตุ  และแหงธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุ   
นั้น  สัททายตนะ----คันธายตนะ----รสายตนะ----โผฏฐัพพายตนะ  เปน 
ปจจัยโดยเปนปุเรชาตปจจัยแหงกายวิญญาณธาตุ  และแหงธรรมทั้งหลาย 
อันสัมปยุตกับกายวิญญาณธาตุนั้น   รปูายตนะ  สัททายตนะ  คันธายตนะ 
รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ  เปนปจจัยโดยเปนปุเรชาตปจจัยแหง 
มโนธาตุ๑  มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป  รูปนั้น 
(คือหทัยวัตถุ)    เปนปจจัยโดยเปนปุเรชาตปจจัยแหงมโนธาตุและแหง 
ธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตกับมโนธาตุนั้น  เปนปจจัยโดยเปนปุเรชาต- 
ปจจัยแหงมโนวิญญาณธาตุ  และแหงธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตกับมโน- 
วิญญาณธาตุนั้นในกาลลางครั้ง  (คือในปวัตติกาล)  ไมเปนปจจัยโดย 
เปนปุเรชาตปจจัยในกาลลางคราว  (คือในจุติกาลและปฏิสนธิกาล)"๒ 

                                     [แกปจฉาชาตปจจัย]  
        อรูปธรรมผูอุดหนุน  โดยความเปนธรรมคํ้าจุนรูปธรรมท้ังหลาย 
ที่เกิดกอนไว  ชื่อวาปจฉาชาตปจจัย  ดังเจตนาคือความหวังในอาหาร 
คํ้าจุนสรีระของลูกแรงท้ังหลายไวฉะนั้น๓  เหตุนั้น  ทานจึงกลาวไววา 
"จิตและเจตสิกธรรมท้ังหลายอันเกิดภายหลัง   เปนปจจัยโดยเปนปจฉา- 
ชาตปจจัยแหงกายนี้  อันเกิดกอน"๔ 

 
๑.  เขาใจวาปาฐะตก  ตสมฺปยุตฺตกานฺจ  ธมฺมาน - และแหงธรรมท้ังหลายอันสัมปยุต 
กับมโนธาตุนัน้ 
๒.  อภิ.  ป.  ๔๐/๘ 
๓.  มหาฎีกาวา  เจตนาชนดินี้เปนไปดวยอํานาจมโนสัญเจตนาหาร 
๔.  อภิ.  ป.  ๔๐/๙  
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                                        [แกอาเสวนปจจัย]   
        ธรรมผูอุดหนุนโดยความหมายคืออาเสวนะ  (เสพมาก  คือประพฤติ 
จนคุน)  เพ่ือความคลองแคลวและมีกําลังแหงอนันตรธรรม  (ธรรมเปน 
ลําดับ)  ทั้งหลา  ชื่อวา  อาเสวนปจจัย   ดุจอภิโยค  (ความประกอบยิ่ง 
คือความพากเพียร)   ตอนกอน  ๆ  ในการเรียนคัมภีรเปนตน  (เพ่ือความ 
คลองแคลวในการเรียนคัมภีรตอนหลัง ๆ)   ฉะน้ัน   อาเสวนปจจัยนั้น 
เปน  ๓  อยาง  ดวยอํานาจแหงชวนะท่ีเปนกุศลอกุศลและกิริยา  ดังบาลีวา 
"กุศลธรรมทัง้หลายกอน ๆ  เปนปจจัยโดยเปนอาเสวนปจจัยแหงกุศล- 
ธรรมทั้งหลายหลัง ๆ อกศุลธรรมท้ังหลายกอน ๆ เปนปจจัยโดยเปน 
อาเสวนปจจัยแหงอกุศลธรรมท้ังหลายหลัง ๆ  กริยิาอัพยากฤตธรรม 
ทั้งหลายกอน  ๆ  เปนปจจัยโดยเปนอาเสวนปจจัยแหงกิริยาอัพยากฤต- 
ธรรมทั้งหลายหลัง  ๆ"* 

                                       [แกกรรมปจจัย]   
        ธรรมผูอุดหนุน  โดยความเปนการกระทํา  ทีไ่ดแกจิตตประโยค 
(ความประกอบทางจิต  คือเจตนา)  ชือ่วากรรมปจจัย  กรรมปจจัยนั้น 
เปน  ๒  ดวยอํานาจแหงกุศลเจตนาและอกุศลเจตนาอันเปนไปในขณะ 
ตาง  ๆ   และแหงเจตนาท้ังปวงท่ีเปนสหชาต   ดังบาลีวา  "กุศลกรรม 
และอกุศลกรรม   เปนปจจัยโดยเปนกรรมปจจัยแหงวิบากขันธทั้งหลาย 
และแหงกฏัตตารูป  (รูปที่เกิดแตกรรม)  ทั้งหลายดวย   สหชาตเจตนา 
 
*  อภิ.  ป.  ๔๐/๙  
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เปนปจจัย  โดยเปนกรรมปจจัยแหงธรรมทั้งหลายท่ีสัมปยุตกับเจตนาและ  
แหงรูปทั้งหลายที่มีเจตนานั้นเปนสมุฏฐานดวย"๑ 

                                       [แกวิปากปจจัย]  
        วิบากธรรมผูอุดหนุนโดยความเปนธรรมสงบ  (คือวากรรมทํามา 
เสร็จแลว  หรือวาละเอียด  เพราะรูยาก  ?)   ไมมีอุตสาหะ  (คือไมตอง 
พยายามทําอะไรอีก ?)  เพ่ือความเปนสภาพสงบไมมีอุตสาหะ  (คือตอง 
เปนอยางนั้นไมมีทางบายเบี่ยง  ?)   ชื่อวาวิปากปจจัย  วิบากธรรมน้ัน 
ยอมเปนปจจัยแหงรูปทั้งหลายที่มีจิตเปนสมุฏฐานในปวัตตกาล  และ 
แหงกฏัตตารูปทั้งหลายในปฏิสนธิกาล  และแหงสัมปยุตธรรมท้ังหลาย 
ในกาลท้ังปวงดวย  ดังบาลีวา  "ขันธ  ๑  ที่เปนวิบากอัพยากฤต  เปนปจจัย 
โดยเปนวิปากปจจัยแหงขันธ  ๓  และแหงรูปทั้งหลายที่มีจิตเปนสมุฏฐาน 
ฯ ล ฯ  ขันธ  ๑   ทีเปนวิบากอัพยากฤตเปนปจจัยโดยเปนวิปากปจจัยแหง 
ขันธ  ๓  และแหงกฏัตตารูปทั้งหลายในปฏิสนธิขณะ   ขันธ  ๓  เปน 
ปจจัยโดยเปนวิปากปจจัยแหงขันธ  ๑    ขันธ  ๒  เปนปจจัยโดยเปน 
วิปากปจจัยแหงขันธ  ๒  และแหงกฏัตตารูปทั้งหลาย   ขันธทั้งหลาย 
เปนปจจัยโดยเปนวิปากปจจัยแหงวัตถุ  (คือหทัยวัตถุ  ?)"๒ 

                                    [แกอาหารปจจัย]  
        อาหาร  ๔  ผูอุดหนุนโดยความคือเปนผูคํ้าจุนรูปและอรูปทั้งหลาย 
ไว  ชื่อวาอาหารปจจัย   ดังบาลีวา  "กพฬิงการหาร  เปนปจจัยโดย 
เปนอาหารปจจัยแหงกายนี้   อาหารท้ังหลายท่ีเปนอรูป  (คือผัสสะ  มโนสัญ- 
 
๑.  อภิ.  ป.  ๔๐/๙   ๒.  อภิ.  ป.  ๔๐/๑๘๗  
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เจตนาและวิญญาณ)  เปนปจจัยโดยเปนอาหารปจจัยแหงสัมปยุตธรรม  
ทั้งหลาย  และแหงรูปทั้งหลายอันมีอรูปาหาร  (ทัง้  ๓)  นั้นเปนสมุฏฐาน๑" 
แตในปญหาวาร  กลาวไววา  "ในปฏสินธิขณะ  อาหารท้ังหลายที่ 
เปนวิบากอัพยากฤตเปนปจจัย  โดยเปนวิปากปจจัยแหงขันธทั้งหลายอัน 
สัมปยุตกับอาหารน้ัน  และแหงกฏัตตารูปทั้งหลายดวย๒"  ดังน้ีอีกดวย 
                                       [แกอินทรียปจจัย]  
        อินทรีย  ๒๐  เวนอิตถินทรียและปุริสินทรีย   ผูอุดหนุนโดยความ 
คือเปนใหญ  ชื่อวาอินทรียปจจัย  ก็แลในอินทรีย  ๒๐  นั้น  อินทรีย  ๕ 
มีจักขุนทรียเปนตน  เปนปจจัยแหงอรูปธรรมท้ังหลายอยางเดียว  อินทรีย 
ทีเหลือ  (๑๕)  เปนปจจัยทั้งแหงรูปธรรมและอรปูธรรม  ดังบาลีวา 
"จักขุนทรียเปนปจจัย  โดยเปนอินทรียปจจัยแหงจักขุวิญญารธาตุ  และ 
แหงธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น   โสตินทรีย---- 
ฆานินทรีย----ชิวหินทรีย ----กายินทรียเปนปจจัยโดยเปนอินทรียปจจัยแหง 
กายวิญญาณธาตุ  และแหงธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตกับกายวิญญาณธาตุ 
นั้น  รูปชีวิตินทรียเปนปจจัยโดยเปนอินทรียปจจัยแหงกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย   อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอรูป  (๑๔)  เปนปจจัยโดยเปนอินทรีย- 
ปจจัยแหงสัมปยุตธรรมท้ังหลาย  และแหงรูปทั้งหลายที่มีอรูปนทรียนั้น 
เปนสมุฏฐานดวย๓"  แตในปญหาวาระ  กลาวไววา  "ในปฏิสนธิขณะ 
 
๑.  อภิ.  ป.  ๔๐/๙ 
๒.  อภิ.  ป.  ๔๐/๑๘๙ 
๓.  อภิ.  ป.  ๔๐  ๑๘๙  
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อินทรียทั้งหลายท่ีเปนวิบากอัพยากฤตเปนปจจัย  โดยเปนอินทรียปจจัย  
แหงสัมปยุตขันธทั้งหลายและแหงกฏัตตารูปทั้งหลาย๑"  ดังน้ีอีกดวย 
                                       [แกฌานปจจัย]  
        องคฌาน  ๗  (คือวิตก  วิจาร ปติ   เอกัคคตา  โสมนัส  โทมนัส 
อุเบกขา)  อันตางโดยเปนกุศลฌานเปนตนทั้งปวง  ยกเวนเวทนาสอง 
คือสุขทุกขในทวิปญจวิญญาณ  ผูอุดหนุนโดยความคือเขาไปเพง 
(อารมณและลักษณะ)  ชือ่วาฌานปจจัย    ดังบาลีวา  "องคฌาน 
ทั้งหลายเปนปจจัยโดยเปนฌานปจจัยแหงธรรมทั้งหลายท่ีสัมปยุตกับฌาน 
และแหงรูปทั้งหลายท่ีมีฌานน้ันเปนสมุฏฐานดวย๒"   แตในปญหาวาระ 
กลาวไววา  "ในปฏิสนธิขณะ  องคฌานทั้งหลายอันเปนวิบากอัพยากฤต 
เปนปจจัยโดยเปนฌานปจจัยแหงสัมปยุตขันธทั้งหลาย  และแหงกฏัตตา- 
รูปทั้งหลายดวย๓"  ดังน้ีอีกบาง 
                                      [แกมรรคปจจัย]  
        องคมรรค  ๑๐๔  (คือสัมมาทิฏฐิ  ฯ ล ฯ  สัมมาวิมุติ)  อันตางโดย 
เปนกุศลมรรค  (คือเปนสัมมัตตะ)  เปนตน  ผูอุดหนุนโดยความคือนํา 
ออกไปจากส่ิงใดก็แลวแต  (คือจากผิดหรือชอบ  ก็แลวแตมรรค)๕ 

ชื่อวามรรคปจจัย  ดังบาลีวา  "องคมรรคท้ังหลายเปนปจจัยโดยเปน 
 
๑.  อภิ.  ป.  ๔๐/๑๙๐ 
๒.  อภิ.  ป.  ๔๐/๑๐  ๓.  อภิ.  ป.  ๔๐/๑๙๓ 
๔.  ปาฐะพิมพไวเปน  ทฺวาทส  คลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปน  ทส 
๕.  อธิบายวา  ถาเปนกุศลเปนสัมมัตตะ  กน็ําออกจากผิด   ถาเปนอกุศล  คือเปน 
มิจฉัตตะ  กน็ําออกจากชอบ  
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มรรคปจจัยแหงธรรมทั้งหลายท่ีสัมปยุตกับมรรค   และแหงรูปทั้งหลาย  
ที่มีมรรคน้ันเปนสมุฏฐานดวย๑"  แตในปญหาวาระ  กลาวไววา  "ใน 
ปฏิสนธิขณะ  องคมรรคท้ังหลายอันเปนวิบากอัพยากฤตเปนปจจัยโดย 
เปนมรรคปจจัยแหงสัมปยุตขันธทั้งหลาย   และแหงกฏัตตารูปทั้งหลาย 
ดวย๒"  ดังน้ีอีกบาง 
        แตวาฌานปจจัยและมรรคปจจัยทั้ง  ๒  นี ่ พึงทราบวายอมไมมี 
ในทวิปญจวิญญาณ  และอเหตุกจิตท้ังหลาย 
                                     [แกสัมปยุตปจจัย]  
        อรูปธรรมท้ังหลาย  ผูอุดหนุนโดยความเปนธรรมประกอบกัน 
กลาวคือมีวัตถุเดียวกันมีอารมณเดียวกัน  และเกิดดวยกันดับดวยกัน 
ชื่อวา  สัมปยุตปจจัย  ดังบาลีวา  "ขันธ  ๔  ที่ไมมรีูปเปนปจจัย  โดย 
เปนสัมปยุตปจจัยซึ่งกันและกัน๓" 
                                      [แกวิปยุตปจจัย]  
        รูปธรรมท้ังหลายผูอุดหนุนโดยไมเขาถึง  (คือไมเกี่ยวกับ)  ความ 
เปนธรรมมีวัตถุเดียวกันเปนตน     เปนวิปยุตปจจัยแหงอรูปธรรม 
ทั้งหลาย  แมอรูปธรรมทัง้หลายเลา  ก็เปนวิปยุตปจจัยแหงรูปธรรม 
ทั้งหลาย   (เหมือนกัน)  วิปยุตปจจัยน้ันเปน  ๓  โดยแยกเปนสหชาต  (เกิด 
พรอมกัน)  ปจฉาชาต  (เกิดทีหลัง)  และปุเรชาต  (เกิดกอน)  สมดังบาลี 
วา  "กุศลขันธทั้งหลายท่ีเปนสหชาต   เปนปจจัยโดยเปนวิปยุตปจจัย 
 
๑.  อภิ.  ป.  ๔๐/๑๐ 
๒.  อภิ.  ป.  ๔๐/๑๙๓ 
๓.  อภิ.  ป.  ๔๐/๑๐  
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แหงรูปทั้งหลายที่มีจิตเปนสมุฏฐาน  กุศลขันธทั้งหลายท่ีเปนปจฉาชาต  
เปนปจจัยโดยเปนวิปยุตปจจัยแหงกายน้ีซึ่งเปนปุเรชาต๑"   แตในสหชาต- 
วิภังคแหงบทอัพยากฤต  กลาวไววา  "ในปฏิสนธขิณะ  ขันธทั้งหลายท่ี 
เปนวิบากอัพยากฤต   เปนปจจัยโดยเปนวิปยุตปจจัยแหงกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย   ขันธทั้งหลายเปนปจจัยโดยเปนวิปยุตปจจัยแหง   (หทัย) 
วัตถุ  (หทัย)  วัตถุเปนปจัยโดยเปนวิปยุตปจจัยแหงขันธทั้งหลาย๒" 
ดังน้ีบาง  สวนที่เปนปุเรชาต  พึงทราบดวยอํานาจแหงวัตถุมีจักขุนทรีย 
เปนตนเทาน้ัน  ดังบาลีวา  "จักขายตนะที่เปนปุเรชาต   เปนปจจัย 
โดยเปนวิปยุตปจจัยแหงจักขุวิญญาณ  ฯ ล ฯ  กายายตนะท่ีเปนปุเรชาต 
เปนปจจัยโดยเปนวิปยุตปจจัยแหงกายวิญญาณ  (หทัย)  วัตถุเปนปจจัย 
โดยเปนวิปยุตปจจัยแหงขันธทั้งหลาย   ที่เปนวิบากอัพยากฤต----  ที่เปน 
กิริยาอัพยากฤต  ฯ ล ฯ  (หทัย)  วัตถุเปนปจจัยโดยเปนวิปยุตปจจัยแหง 
กุศลขันธทั้งหลาย  ฯ ล ฯ   (หทัย)  วัตถุเปนปจจัยโดยเปนวิปยุตปจจัยแหง 
อกุศลขันธทั้งหลาย๓" 
                                        [แกอัตถิปจจัย]  
        ธรรมผูอุดหนุน  โดยความเปนธรรมคํ้าจุนซึ่งธรรมท่ีเปนเชนเดียว 
กันดวยความท่ีมีอยูอันมีลักษณะเปนปจจุบัน  ชื่อวาอัตถิปจจัย  มาติกา 
แหงอัตถิปจจัยนั้นทานวางไว  ๗  ประการ  ดวยอํานาจแหงอรูปขันธ 
มหาภูต  นามรูป  จิตเจตสิก  มหาภูตรูป   อายตนะ  และ  (หทัย)  วัตถ ุ
 
๑-๒-๓.  อภิ.  ป.  ๔๐/๑๙๔   
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ดังบาลีวา  "ขันธ  ๔  ที่ไมมีรูปเปนปจจัยโดยเปนอัตถิปจจัยซึ่งกันและกัน   
มหาภูต  (คือธาตุ)  ๔  เปน----อัตถิปจจัยซึ่งกันและกัน  นามรปูเปน---- 
อัตถิปจจัยซึ่งกันและกันในโอกกันติขณะ  (ขณะลงสูครรภ)  จิตและ 
เจตสิกธรรมท้ังหลายเปน ---- อัตถิปจจัยแหงรูปทั้งหลายท่ีมีจิตเปนสมุฏ- 
ฐาน  มหาภูตรูปเปน----อัตถิปจจัยแหงอุปาทานรูปทั้งหลาย  จักขายตนะ 
เปน----อัตถิปจจัยแหงจักขุวิญญาณธาตุ  ฯ ล ฯ  กายายตนะเปน----อัตถิ 
ปจจัยแหงกายวิญญาณธาตุ  รูปายตนะ  ฯ ล ฯ  โผฏฐัพพายตนะเปน---- 
อัตถิปจจัยแหงกายวิญญาณธาตุ  และแหงธรรมทั้งหลายท่ีสัมปยุตกับกาย 
วิญญาณธาตุนั้น  รูปายตนะ  ฯ ล ฯ  โผฏฐัพพายตนะ  เปน----อัตถิปจจัย 
แหงมโนธาตุ  และธรรมทั้งหลายท่ีสัมปยุตกับมโนธาตุนั้น  มโนธาตุ 
และมโนวิญญาณธาตุ  อาศัยรูป  (คือหทัยวัตถุ)  ใดเปนไป  รูปนั้นเปน---- 
อัตถิปจจัยแหงมโนธาตุและแหงมโนวิญญาณธาตุ  และแหงธรรม 
ทั้งหลายท่ีสัมปยุตกับมโนวิญญาณธาตุนั้น"  แตในปญหาวาระวางมาติกา 
เพ่ิมไวอีกคือ  "สหชาต  ปเุรชาต  ปจฉาชาต  อาหาร  อินทรีย"  แลว 
ทํานิเทศ  (คืออธิบาย)  ในสหชาตกอน  โดยนัยวา  "ขันธ  ๑  เปน ---- 
อัตถิปจจัยแหงขันธ  ๓  และแหงรูปอันมีขันธ  ๓  นั้นเปนสมฏุฐาน" 
ดังน้ีเปนตน     (สวน)  ในปุเรชาต  ทาํนิเทศดวยอํานาจแหงอายตนะ 
มีจักษุเปนตนซึ่งเปนปุเรชาตธรรม   ในปจฉาชาต  ทํานิเทศดวยอํานาจ 
แหงกายนี้อันเปนปุเรชาต   เปนปจจัยแหงจิตและเจตสิกทั้งหลายอันเปน 
ปจฉาชาต  ในอาหารและอินทรีย  ทํานิเทศฉะนี้วา   "กพฬิงการราหาร 
เปน----อัตถิปจจัยแหงกายน้ี     รูปชีวิตินทรียเปน----อัตถิปจจัยแหง  
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กฏัตตารูปทั้งหลาย"  ดังน้ี  
                                              [แกนัตถิปจจัย]  
        อรูปธรรมท้ังหลายท้ังหลายท่ีดับ  ๆ   ไปเร็ว  ผูอุหนุนโดยใหโอกาสเพ่ือ 
ความเปนไปแหงอรูปธรรมทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนในลําดับแหงตน  ชื่อวา 
นัตถิปจจัย   ดังบาลีวา   "จิตและเจตสิกธรรมท้ังหลายท่ีดับ ๆ ไปเร็ว 
เปน----นัตถิปจจัยแหงจิตและเจตสิกธรรมท้ังหลาย  ซึ่งเปนปจจุบัน" 
                                       [แกวิคตปจจัย]  
        นัตถิปจจยธรรมเหลาน้ันแหละชื่อวาวิคตปจจัย  เพราะเปนธรรม 
ผูอุดหนุนโดยความเปนธรรมท่ีปราศไปแลว  (คือไมมีแลว)  ดังบาลีวา 
"จิตและเจตสิธรรมทั้างหลายท่ีดับ ๆ ไปเร็ว  เปน----วิคตปจจัยแหงจิต 
และเจตสิกธรรมทั้งหลายท่ีเปนปจจุบัน" 
                                      [แกอวิคตปจจัย]  
        อน่ึง  อัตถิปจจยธรรมทั้งหลายน่ันแลพึงทราบวา  ชื่อวาอวิคตปจจัย 
เพราะเปนธรรมผูอุดหนุนโดยความเปนธรรมท่ียงัไปปราศไป (คือยังมีอยูป 
        ก็แลทุกะนี้  (คือปจจัยคูนี้)   ตรัสดวยเทสนาวิลาส  (ความงดงาม 
แหงเทศนา)   หรือดวยอํานาจแหงเวไนยท่ีจะพึงทรงฝกสอนไดดวย 
เทศนาวิธีนั้น  ดุจเหตุวิปยุตทุกะ   แมตรัสอเหตุกทุกะแลวก็ยังตรัส  (อีก) 
ฉะน้ันแล 
                      [แกบทอวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา]  
                            [อวิชชาเปนปจจัยหลายประการ]  
ในปจจัย  ๒๔  ทีก่ลาวมานี้  อวิชชานี ่ 
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                นบัเปนปจจัยแหงอภิสังขาร  คือบุญท้ังหลาย  โดย  
                ประการ  ๒  แตมันเปนปจจัยแหงอภิสงัขารขอถัดไป 
                (คืออปุญญาภิสังสาร)  โดยหลายประการ  เปน 
                ปจจัยแหงอภสิังขารขอสดุทาย  (คืออเนญชาภิสัง- 
                ขาร)  โดยประการเดียวแล 
        ในคําเหลาน้ัน  คําวา  'เปนปจจัยแหงอภิสังขารคือบุญท้ังหลาย 
โดยประการ ๒'   ความวา  อวิชชาเปนปจจัย  (แหงบุญญาภิสังขาร) 
โดยประการ ๒  คือโดยเปนอารัมมณปจจัย  ๑  โดยเปนอุปนิสสยปจจัย ๑ 
อธิบายวา    อวิชชานั้นเปนปจจัยโดยเปนอารัมมณปจจัยแหงบุญญา- 
ภิสังขารท้ังหลายฝายกามาวจร  ในกาลท่ีพิจารณาอวิชชาโดยความสิ้น 
ความเสื่อม  เปน----  อารมัมณปจัยแหงบุญญาภิสังขารฝายรูปาวจร  ใน 
กาลท่ีรูจิตอันเปนไปกับโมหะ  (ทั้งของตนและคนอ่ืน)   ดวยอภิญญาจิต 
(มีเจโตปริยญาณเปนตน)   แตวาเมื่อบุคคลบําเพ็ญบุญกิรยิาวัตถุฝาย 
กามาวจรท้ังหลายมีทานเปนตนก็ดี  ยงัรูปาวจรฌานทั้งหลายใหเกิดข้ึนก็ดี 
เพ่ือประโยชนแกการกาวลวงเสียซึ่งอวิชชา  มันก็เปนปจจัยโดยเปน 
อุปนิสสยปจจัยแหงบุญญาภิสังขารทั้งสองน้ัน    เมือ่บุคคลปรารถนา 
สมบัติในกามภพและรูปภพแลวทําบุญ  (ทั้งสอง)  นั้นแหละอยู  เพราะ 
หลงไปดวยความไมรู  ก็อยางนั้น  (คืออวิชชานั้นเปน----อุปนิสสยปจจัย 
แหงบุญญาภิสังขารทั้งสองนั้นเชนเดียวกัน) 
        คําวา  'แตมันเปนปจจัยแหงอภิสังขารขอถัดไปโดยหลายประการ' 
ความวา    อวิชชายอมเปนปจจัยแหงอบุญญาภิสังขารทั้งหลายโดยหลาย  
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ประการ  ปุจฉาวา  เปนอยางไร ?   วิสัชนาวา  ก็อวิชชานั่นยอมเปน  
ปจจัย  (แหงอบุญญาภิสังขาร)  โดยหลายประการคือ  ในกาลที่เจตสิกมี  
ราคะเปนตนปรารภอวิชชาเกิดข้ึน  มันก็เปนปจจัยโดยเปนอารัมมณปจจัย 
ในกาลท่ีทําอวิชชาใหเปนที่หนัก  (คือนํ้าหนักอยูที่อวิชชา)   (เกิดความ) 
พอใจข้ึน  มันก็เปนปจจัยโดยเปนอารัมมณาธิบดีและอารัมณูปนิสสยะ 
เมื่อบุคคลผูหลงไปดวยความไมรูไมเห็นโทษ  (ในบาป)  ทําบาปท้ังหลาย 
มีปาณาติบาตเปนตนเขา  มันก็เปน----อุปนิสสยปจจัย   มันเปน---- 
อนันตร. . สมันันตร. .อนันตรุปนิสสยะ. . อาเสวนะ. .นัตถ.ิ .และวิคตปจจัย 
แหงชวนะจิตมีชวนะดวงที่สองเปนตนไป   เมื่อบุคคลทําอกุศลทุกอยาง 
มันเปน----เหตุ . .สหชาต. .อัญญมัญญะ. .นิสสยะ. .สัมปยุตตะ. .อัตถิและ 
อวิคตปจจัย 
        คําวา 'นับวาเปนปจจัยแหงอภิสังขารขอสุดทายโดยประการเดียว' 
คืออวิชชานับวาเปนปจจัยโดยประการเดียว   คือโดยเปนอุปนิสสยปจจัย 
เทาน้ันแหงอเนญชาภิสังขารท้ังหลาย   ก็แลความท่ีมันเปนอุปนิสสย- 
ปจจัยนั้น  พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในบุญญาภิสังขารนั่นเถิด 
            [แกปญหาวาอวิชชาอยางเดียวเปนปจจัยแหงสังขารหรือ]  
        ในบทวา  'สังขารท้ังหลายยอมมีเพราะปจจัยคืออวิชชา'   นี้  โจท- 
กาจารยกลาว (ทัก)  วา  "ก็อวิชชานี่อยางเดียวเทานั้นเปนปจจัยแหง 
สังขารทั้งหลายหรือ  หรือวาปจจัยอ่ืน ๆ อีกก็ม ี?"    พระอาจารย 
กลาวเฉลยวา  "ก็ในขอน้ีจะพึงวากันอยางไร  (ดี)  เลา   ผิวาอวิชชา 
อยางเดียว  (เปนปจจัย)  ไซร  ก็ตองเปนพวกเอกการณวาทะ  (กลาววา  
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มีเหตุอันเดียว  ซึ่งไมถูกตอง)   หากวาปจจัยอ่ืน  ๆ  อีกก็มีไซร  
เอกการณนิเทศ  (คําบาลีที่แสดงเหตุไวอันเดียว)  วา  "อวิชฺชาปจฺจยา 
สงฺขารา - สังขารทั้งหลายมีเพราะปจจัยคืออวิชชา"   ก็ไมเกิดประโยชน 
พระอาจารยกลาวตอไปวา   "(แตอันที่จริง)   เอกการณนิเทศน้ันจะไมเกิด 
ประโยชนหามิได   เพราะอะไร  เพราะ 
                เอกผล  (เกิด)  แตเอกเหตุไมม ี แมอเนกผล  (เกิด) 
                แตเอกเหตุก็ไมม ี เอกผลเลา  (เกิด)  แตอเนกเหตุ         
                ก็ไมม ี แตอรรถ  (คือประโยชน)  ในการแสดง 
                เอกเหตุเอกผลมีอยู 
        จริงอยู  ผลอยางเดียว  (เกิด)  แตเหตุอันเดียวไมมีสักอยางใน 
ปจจยาการนี้  ผลหลายอยาง  (เกิด)  แตเหตุอันเดียวก็ไมมี  ผลอยางเดียว 
(เกิด)  แตเหตุหลายอันเลาก็ไมมี   แตวาผลหลายอยาง  (เกิด)  แตเหตุ 
หลายอันนั่นมี   จริงอยางนั้นผลหลายอยางไดแกรูป  กลิ่น  รสเปนตน 
และหนอ  (ไม)  นั่นเกิดข้ึนแตเหตุหลายอันกลาวคือฤดู  ดิน  พืช  (พันธุ) 
และน้ําปรากฏอยู  แตการแสดงเหตุอันเดียวและผลอยางเดียว  ที่พระผู 
มีพระภาคเจาทรงทําไววา  'อวิชฺชาปจฺจยา   สงฺขารา    สงฺขารปจฺจยา 
วิฺาณ"*  นั้นใด    ในการแสดงเหตุอันเดียวและผลอยางเดียวนั้น 
อรรถมีอยู  คือประโยชนมีอยู  แทจริง  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
เอกเหตุบาง  เอกกผลบางเหมือนกัน  โดยควรแกพระเทศนาวิลาศและแก 
 
*  มหาฎีกาวา  บท  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  แสดงเอกเหตุ  บท   สงฺขารปจฺจยา 
วิฺาณ  แสดงเอกผล  
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(อัชฌาสัยของ)  เวไนยสัตวทั้งหลายบาง  ในลางบทเพราะเปนเหตุและ  
ผลประธาน  ลางบทเพราะเปนเหตุปรากฏ  (เห็นเดนชัด)   ลางบทเพราะ 
เปนเหตุอสาธารณะ  (เฉพาะ)   ขยายความวา   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
เอกเหตุและเอกผลดวย   เพราะความเปนเหตุประธานและผลประธาน 
เชนในบทวา  'ผสฺสปจฺจยา  เวทนา'  เหตุวาผัสสะเปนประธานเหตุแหง 
เวทนา  เพราะกําหนดเวทนาตามควรแกผัสสะ  เวทนาเลาก็เปนประธาน 
ผลแหงผัสสะ  เพราะกําหนดผัสสะตามควรแกเวทนา๑   ตรัสเอาเหตุ 
เพราะความปรากฏ  เชนในคําวา  'เสมฺหสมฏุานา  อาพาธา๒ - อาพาธ 
ทั้งหลายท่ีมีเสมหะเปนสมุฏฐาน'   เพราะวาในอาพาธนี้เสมหะเปนเหตุ 
ที่ปรากฏ  เหตุอ่ืนมีกรรมเปนตนไมปรากฏ   ตรัสเอกเหตุเพราะความ 
เปนเหตุอสาธารณะ  เชนในขอวา  'เยเกจิ  ภิกขฺเว  อกุสลา  ธมมฺา 
สพฺแพ  เต  อโยนิโสมนสิการมูลกา  ดกูรภิกษุทั้งหลาย  อกุศลธรรม 
ทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง  (บรรดามี)  อกุศลธรรมท้ังหลายน้ันลวนมี 
อโยนิโสมนสิการเปนมูล'   เพราะอโยนิโสมนสิการเปนเหตุอสาธารณะ 
เหตุอ่ืน ๆ มวัีตถุและอารมณเปนตนเปนเหตุสาธารณะแกอกุศลทั้งหลาย 
แล 
        เพราะเหตุนั้น  ในปจจยาการนี้  อวิชชานี่  แมเมื่อเหตุแหง 
สังขารทั้งหลายอ่ืนมีวัตถุ  อารมณและสหชาตธรรมเปนตนมีอยู  ก็พึง 
ทราบเถิดวาพระผูมีพระภาคเจา  ทรงแสดงโดยความเปนเหตุแหงสังขาร 
 
๑. เชนวา  เวทนา  อาศัยผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนาเกิดข้ึน  ช่ือวาสุขเวทนา 
๒.  องฺ.  ทสก.  ๒๔/๑๑๗  
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ทั้งหลาย    เพราะความท่ีอวิชชานั้นเปนสังขารเหตุที่เปนประธาน๑  แหง 
สังขารเหตุอ่ืน ๆ มีตัณหาเปนตน  โดยพระบาลีวา  "ตัณหายอมพอก- 
พูนแกบุคคลผูคอยดูแตสวนท่ีนายินดี  (ในสังโยชนียธรรม). . . ๒"    เปนตน 
และโดยพระบาลีวา  "ความเกิดข้ึนแหงอาสวะ  ยอมมีเพราะความเกิด 
ข้ึนแหงอวิชชา"๓  เพราะเปนเหตุปรากฏและเพราะเปนเหตุอสาธารณะ 
ดวย  โดยพระบาลีวา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูโงเขลาตกอยูในอวิชชา 
ยอมสรางบุญญาภิสังขารข้ึนบาง. . ."   เปนตน  กแ็ลประโยชนในการ 
ทรงแสดงเอกเหตุเอกผลในบททั้งปวง  พึงทราบโดยคําเฉลยการทรง 
แสดงเอกเหตุเอาผล  (ทีก่ลาวมา)  นัน่เทอญ 
              [แกปญหาวาอวิชชาเปนเหตุแหงสังขารฝายดีไดหรือ]      
        ในบท  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  นี้  โจทกาจารยกลาวทัก  (อีก 
ประเด็นหน่ึง)   วา  "ถึงเปนอยางกลาวมาน้ัน  (แต)  การท่ีอวิชชา 
ซึ่งเปนสิ่งมีโทษ  มีผลอันไมนาปรารถนาโดยสวนเดียว  มาเปนปจจัยแหง 
บุญญาภิสังขารและอเนญชาภิสังขาร  (ซึ่งมีผลนาปรารถนา)  จะใชได 
ไฉน ?  เพราะวาออยจะเกิดแตพืชสะเดาหาไดไม"  พึงเฉลยวา  "ไฉน 
จักใชไมไดเลา  เพราะในโลก 
                ปจจัยแหง  (สภาว)   ธรรมทั้งหลาย  ทีผิ่ดกัน 
        (กับผล)  ก็ดี  ไมผิดกนัก็ดี  ที่เหมอืนกันและไม 
 
๑.  ปาฐะพิมพไววา  สงฺขารเหตูติ  ปธานตฺตา  ไมเห็นทางจะแปลใหไดความ  เขาใจวา 
ท่ีถูกจะเปน  สงฺขารเหตุปธานตฺตา  ดังแปลไวนัน้ 
๒.  ส.  นิทาน.  ๑๖/๑๐๒  ทานวาขอนีแ้สดงวา  ตัณหาเปนเหตุแหงสังขาร 
๓.  ม.  มู.  ๑๒/๑๐๑  ทานวาขอนี้แสดงวา  อวิชชา  เปนเหตุแหงตัณหา  
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                เหมือนกัน  (กบัผล)  ก็เชนกัน  ยอมเปนเหตุสําเร็จ 
                (คือใหเกิดผล)   ได  แตธรรมเหลาน้ัน  มิไดเปน  
                วบิาก  (แหงปจจัยเหลาน้ัน)   เลย 
        จริงอยู  ปจจัยที่ผิดกันโดยฐาน  (ตําแหนงที่และเวลา) สภาวะ  และ 
กิจเปนตนแหง  (สภาว)  ธรรมทั้งหลายก็ดี  ไมผิดกันก็ดี  ยอมเปน 
เหตุสําเร็จไดในโลก  ดวยจิตดวงกอน  ยอมเปนปจจัยที่ผิดกันโดยฐาน 
แหงจิตดวงหลังได  และการศึกษามีศึกษาศิลปะเปนตนกอน  ยอม 
เปนปจจัยที่ผิดกันโดยฐานแหงการทํางานมีประกอบศิลปะเปนตน  อัน 
เปนไปในภายหลังก็ได  กรรมเปนปจจัยที่ผิดกันโดยสภาวะแหงรูปได 
และนมสดเปนตน   เปนปจจัยที่ผิดกันโดยสภาวะแหงนมสัมเปนตนก็ได 
แสงสวางเปนปจจัยที่ผิดกันโดยกิจแหงจักษุวิญญาณได  และน้ําออยงบ 
เปนตน  เปนปจจัยที่ผิดกันโดยกิจแหงนํ้าดอง  (คือนํ้าเมา)  เปนตน 
ก็ได  สวนจักขุและรูปเปนตน  เปนปจจัยที่ไมผิดกันโดยฐานแหงจักขุ- 
วิญญาณเปนตน  ชวนจิตดวงกอนเปนตน  เปนปจจัยที่ไมผิดกันโดย 
สภาวะ  และไมผิดกันโดยกิจแหงชวนจิตดวงหลังเปนตน 
        อน่ึง  ปจจัยที่ผิดกันและไมผิดกัน  (กับผล)  เปนเหตุสําเร็จได 
ฉันใด  แมปจจัยที่เหมือนกันและไมเหมือนกัน  (กับผล)  ก็เปนเหตุ 
สําเร็จไดฉันน้ัน    จริงอยู  รูปกลาวคือฤดูและอาหาร  ซึ่งเหมือนกัน 
นั่นเองเปนปจจัยแหงรูป  พืชขาวสาลีเปนตน  ซึ่งก็เหมือนกันนั่นแล 
เปนปจจัยแหงเมล็ดขาวสาลีเปนตน  รูปซึ่งแมไมเหมือนกัน  แตเปน 
ปจจัยแหงอรูปได    อรูปเลาก็เปนปจจัยแหงรูปได  และขนโค  ขนแกะ  
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เขาสัตว  นมสัม  งา  แปงเปนตน  ซึ่งไมเหมือนกันก็เปนปจจัยแหงหญา  
แพรกและตะไครเปนตนได*  แตปจจัยธรรมเหลาน้ันเปนปจจัยที่ผิดกัน 
ไมผิดกันและเหมือนกันไมเหมือนกัน  (ก็ดี)  แหงธรรมเหลาใด  ธรรม 
เหลาน้ันก็มิไดเปนวิบากแหง  (ปจจย)  ธรรมเหลาน้ันเลย 
        ดวยประการดังนี้  อวิชชานี่  แมวาโดยวิบาก  เปนสิ่งท่ีมีผลไมนา 
ปรารถนาโดยสวนเดียว  และวาโดยสภาวะก็เปนสิ่งมีโทษ  (แตก็)  พึง 
ทราบเถิดวา  มันเปนปจจัยแหงสังขารมีบุญญาภิสังขารเปนตนน้ันทั้งหมด 
ได  ดวยสามารถเปนปจจัยที่ผิดกัน  และไมผิดกัน   โดยฐาน  กจิ  สภาวะ 
และดวยสามารถเปนปจจัยที่เหมือนกันและไมเหมือนกันตามควร   ก็และ 
ความท่ีมันเปนปจจัยนั้น  ไดกลาวแลวโดยนัยวา  "ความไมรูที่นับวา 
อวิชชาในทุกขเปนตน  บุคคลใดยังละไมไดแลว   บุคคลน้ัน  เพราะ 
ความไมรูในทุกขกอน  และในวัตถุแหงอวิชชาทั้งหลายมีขันธบัญจกสวน 
อดีตเปนตน  จึงยึดเอาสังสารทุกขไวโดยสําคัญวาเปนสุขแลวยอมริ  (ทํา) 
สังขารทั้งสามอยาง   อันเปนเหตุแหงสังสารทุกขนั้นข้ึน"   ดังน้ี  เปนตน 
นั่นแล 
         (ตอไป)   นี้เปนปริยาอ่ืนอีกปริยายหน่ึงวา 
                บคุคลใดหลงใน  (เรื่อง)  จติุ  อุปบาต ใน  (เรื่อง) 
        สงสาร  และในลักษณะแหงสังขารท้ังหลาย    และ 
 
*  ขอนี้แจกผลไมเทากับปจจยั  มหาฎีกาชวยแจกและเพ่ิมเติมวา  ขนโคและขนแกะ 
เปนปจจยัแหงหญาแพรก   เขาสัตว  (สําหรับเปา)  เปนปจจัยแหงเสียง  นมสม  งา 
แปง  และน้ําออยงบ  เปนปจจัยแหงตะไคร  สาหราย  เปนปจจยัแหงกะเพราะ  ลอและ 
มาเมีย  เปนปจจัยแหงมาอัสดร เปนตน  
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        ในปฏิจจสมุบันธรรมทั้งหลาย   บุคคลนั้นยอมสราง  
        สังขารท้ังสามนั้นขึน้  (ทั้งน้ีก็)   เพราะเหตุที่อวิชชานี่ 
        เปนปจจัยแหงสังขารท้ังสามนั้น 
        หากมีคําถามวา  "ก็ไฉน  บุคคลใดหลงในธรรมเหลาน้ัน  บุคคล 
นั้นจึงทําสังขารทั้งสามนั้นข้ึน ?"  ดังน้ีไซร  คําแกพึงมีวา  "อันดับแรก 
บุคคลผูหลงใน  (เรื่อง)  จุติ  ไมถือเอาจุติ  (โดยความจริง)  วา  "ความ 
แตกแหงขันธทั้งหลายในภพทั้งปวง  ชื่อวา  มรณะ"  (แต)  กําหนดใจ 
ไปวา  "สัตวตาย*  ความตายก็คือความกาวไป  (คือเคลื่อนไป)  สูราง 
อ่ืนแหงสัตว"  ดังน้ีเปนตน 
        ผูหลงในอุปบาต  ไมถือเอาอุปบาต  (โดยความจริง)  วา  "ความ 
ปรากฏข้ึนแหงขันธทั้งหลายในภพทั้งปวง  ชื่อวา ชาติ"  (แต)  กําหนด 
ใจไปวา  "สัตวเกิดข้ึน  ความเกิดก็คือความปรากฏข้ึนแหงรางใหมของ 
สัตว"  ดังน้ีเปนตน 
        ผูหลงในสงสาร  ไมถือเอาสงสารอยางท่ีทานพรรณนาไวดังน้ีวา 
                "ความสืบเน่ืองกันแหงขันธ  ธาตุ  และอายตนะ 
        ทั้งหลาย  เปนไปอยูไมขาดสาย  เรียกวา  สงสาร" 
(แต)  กําหนดใจไปวา  "สัตวผูนี้ไปสูโลกอ่ืนจากโลกน้ี  มาสูโลกน้ีจาก 
โลกอ่ืน"  ดังน้ีเปนตน 
        ผูหลงในลักษณะแหงสังขารท้ังหลาย   ไมถอืเอาสภาวลักษณะ 
(มีรูจักเส่ือมเปนตน)   และสามัญลักษณะ  (มีไมเที่ยงเปนตน)  แหง 
 
*  มหาฎีกาวา  คําวา  สัตว  ในท่ีนี้  หมายถึง  อัตตา  
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สังขารทั้งหลาย  (แต)  กําหนดใจเอาสังขารทั้งหลายโดยความเปนตน  
โดยความเปนของตน  โดยความเปนของย่ังยืน  โดยความเปนของงาม 
และโดยความเปนสุข 
        ผูหลงในปฏิจสมุบันธรรมทั้งหลาย    ไมถือความหมุนไปแหง 
ปจจยุบันธรรมทั้งหลายมีสังขารเปนตน   เพราะปจจยธรรมมีอวิชชาเปน 
อาทิ  (แต)  กาํหนดใจไปวา  "อัตตา  ยอมรูบาง  ไมรูบาง  อัตตา 
นั่นแลทํา  (เอง)  และใช  (ผูอ่ืน)  ใหทาํดวย  ในปฏสินธิก็อัตตานั่นแล 
เกิดข้ึน  ผูบันดาลมีอณูและพระอิศวรเปนตน*   จัดแจงรางใหอัตตาน้ัน 
โดย  (แตงให)   เปนกลละเปนตน  (จน)   ทําอินทรียทั้งหลายใหครบ 
ครัน  อัตตานั้นมีอินทรียครบครันแลวจึงสัมผัสไดรู  (อารมณ)  ได อยาก 
เปน  ยึดถือเปน  พยายามเปน  อัตตานั้นยอมมีในภพอ่ืนอีก"  ดงัน้ีบาง 
วา  "สัตวทั้งปวงแปรเปลี่ยนไปตามภาวะ  คือความเปนไปตามโชค 
เคราะห"  ดังน้ีบาง 
        บุคคลนั้น  อันอวิชชาทําใหเปนคนบอดแลวกําหนดใจไปอยางนั้น 
อยู  ก็ยอมกอสังขารเปนบุญบาง  ไมเปนบุญบาง  เปนอเนญชาบางข้ึน 
เปรียบเหมือนคนตาบอดเที่ยวไปบนแผนดิน  ก็ยอมเดินไปถูกทางบา 
ผิดทางบาง  ที่ดอนบาง  ที่ลุมบาง  ทีร่าบบาง  ที่ขรุขระบาง  ฉะน้ัน 
เพราะเหตุนั้น  พระอาจารยจึงกลาวคําเปนคาถานี่ไว  (ความ)  วา 
                เปรียบเหมอืนคนตาบอดแตกําเนิด   ไมมีคนจูง 
        ลางทีก็เดินไปตามทาง  ลางทีก็เดินไปนอกทางบาง 
 
*  ดูเชิงอรรถ ๓ หนา ๒๐๐  และหนา  ๒๐๖.๒๑๒  สัจจนิเทศ  
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        ฉันใดก็ดี  คนเขลาผูทองเท่ียวอยูในสงสารไมมีผู 
        ชักนํา  ลางคราวก็ทําบุญ  ลางคราวก็ทํากรรมที่มิใช  
        บุญบางฉันนั้น  ตอเมื่อใดเขาจักรูธรรมแลวตรัสรู 
        สัจจุได  เมื่อนั้น  เพราะอวิชชาสงบไป  เขาจึงจัก 
        เปนอุปสันตบุคคลไปได 
        นี่เปนวิตถารกถา*ในบทวา  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา 
                           [แกบท  สงฺขารปจฺจยา  วิฺาณ]  
        (ตอไปน้ีเปน)  วิตารกถาในบท  สงฺขารปจฺจยา  วิฺาณ 
        คําวา  วิญญาณ  ไดแกวิญญาณ  ๖  มีจักขุวิญญาณเปนตน  ใน 
วิญญาณ  ๖  นั้น  จักขุวิญญาณ  มี  ๒  อยาง  คือ  จักขุวิญญาณเปนกุศล- 
วิบาก (๑)  เปนอกุศลวิบาก (๑)  โสตวิญญาณ  ฆานวิญญาณ  ชิวหา- 
วิญญาณ  กายวิญญาณก็อยางนั้น  มโนวิญญาณมี  ๒๒  คือ  มโนธาตุ ๒ 
เปนกุศลวิบากและอกุศลวิบาก  มโนวิญญาณธาตุเปนอเหตุกะ  ๓  กามา- 
วจรวิบากจิตเปนสเหตุกะ  ๘  รูปาวจรจิต ๕  อรูปาวจรจิต  ๔  ดงัน้ี 
จึงเปนอันรวมวิบากวิญญาณฝายโลกิยะทางวิญญาณ  ๖  นี้   ทั้งหมดดวย 
กันได  ๓๒  สวนวิญญาณฝายโลกุตระทั้งหลายใชไมไดในกถาวาดวย 
วัฏฏะ  เพราะฉะน้ันจึงไมถือเอา 
        ในบทวาวิญญาณมีเพราะปจจัยคือสังขารน้ัน   หากมีคําถามวา 
"ก็ขอน้ีจะพึงทราบไดอยางไรวา  วิญญาณมีประการดังกลาวมาน้ี  มีข้ึน 
 
*  ปาฐะเปน  วติฺถารกถามุข  เขาใจวา  มุข  เกิน   เพราะขัดกับสัพพนาม  อย  ขางหนา 
และบทหลัง ๆ ตอไปก็เปน  อย. . .วิตฺถารกถา  ท้ังนั้น  ในท่ีนี้จึงแปลตัด  มุข  ออก  
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เพราะปจจัยคือสังขาร ?"    แกวา   "ทราบไดเพราะความท่ีเมื่อกรรมท่ี 
กอไวไมมี  วิบากก็ไมมี"   แทจริง  วิญญาณน่ันเปนวิบาก  อันวิบาก  
ในเมื่อกรรมท่ีกอไวไมมี  ยอมไมเกิดข้ึน  ผิวามันจะพึงเกิดข้ึนได  (โดย 
ไมอาศัยกรรม)  ไซร  วิบากวิญญาณทุกอยาง  ก็จะพึงเกิดข้ึนแกสัตว 
ทุกจําพวกได  (นะซิ)*  แตมันไมเกิดดอก  (ในเมื่อไปมีกรรมทีก่อไว)" 
เพราะเหตุนั้น  จึงทราบขอวา  วิญญาณนี้  ยอมมีเพราะปจจัยคือสังขาร 
นั่นได 
        หากถามวา  "วิญญาณไหนยอมมีเพราะปจจัยคือสังขารไหน" 
ดังน้ีไซร   พึงตอบวา  "อันดับแรก  วิญญาณ  ๑๖  ดวง  คือวิญญาณ 
มีจักขุวิญญาณเปนตนที่เปนกุศลวิบาก ๕  ในมโนวิญญาณ  มโนธาตุ ๑ 
มโนวิญญาณธาตุ ๒  กามาจวรวิบากวิญญาณ  ๘  ยอมมีเพราะปจจัยคือ 
บุญญาภิสังขารฝายกามาจร    ดังบาลีวา  "เพราะกรรมที่เปนกุศล 
กามาวจรอันบุคคลทําไวแลวกอไวแลว  จักขุวิญญาณ. . .โสตวิญญาณ. . .  
ฆานวิญญาณ. . . ชิวหาวิญญาณ. . .กายวิญญาณ  ทีเ่ปนวิบาก  จึงเกิดข้ึน 
มโนธาตุที่เปนวิบากจึงเกิดข้ึน  มโนวิญญาณธาตุที่เปนโสมนัสสหรคต. . . 
อุเบกขาสหรคตจึงเกิดข้ึน  ที่เปนโสมนัสสหรคตญาณสัมปยุต. . .โสมนัส 
สหรคตญาณสัมปยุตกับสสังขาร. . .   โสมนัสสหรคต  ญาณวิปยุต. . . 
โสมนัสสหรคตญาณวิปยุตกับสสังขาร. . .   อุเบกขาสหรคตญาณสัม- 
ปยุต. . .  อุเบกขาสหรคตญาณสัมปยุตกับสสังขาร. . .  อุเบกขาสหรคต 
 
*  มหาฎีกาชวยขยายความวา   สัตวลางจําพวกอยูในภพท่ีไมเปนโอกาสแหงวิบาก- 
วิญญาณบางชนิด  เชนมหาวบิากวิญญาณ  และฆานวิญญาณเปนตน  ไมเกิดแกสัตวท่ีเกิด 
เปนพรหม  เพราะพรหมมิไดกอกรรมท่ีจะใหมีวิบากอยางนั้นเปนตน  (?)  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาท่ี 297 

ญาณวิปยุต. . .  อุเบกขาสหรคตญาณวิปยุตกับสสังขาร  จึงเกิดข้ึน*" 
ดังน้ี 
        สวนรูปาวจรวิบากวิญญาณ  ๕  ดวง  มีเพราะปจจัยคือบุญญาภิ-  
สังขารฝายรูปาวจร   ดังบาลีวา  "เพราะกรรมที่เปนกุศลฝายรูปาวจร 
นั้นนั่นแล  อันบุคคลทําไวแลวกอนไวแลว  จึงสงัดจากกามท้ังหลาย 
ฯ ล ฯ  เขาถึงปฐมฌาน  ฯ ล ฯ  ปญจมฌานอันเปนวิบากอยู"  ดังน้ี 
        (รวม)  วิญญาณ  ๒๑  ดวง  ยอมมีเพราะปจจัยคือบุญญาภิสังขาร 
ฉะน้ี 
        สวนวิญญาณ ๗  ดวง   ดังนี้คือ  วิญญาณมีจักขุวิญญาณเปนตน 
ที่เปนอกุศลวิบาก  ๕  มโนธาตุ  ๑  มโนวิญญาณธาตุ  ๑  ยอมมีเพราะ 
ปจจัยคืออบุญญาภิสังขาร  ดังบาลีวา  "เพราะกรรมเปนอกุศล  อันบุคคล 
ทําไวแลวกอไวแลว  จักขุวิญญาณ. . . โสตวิญญาณ. . . ฆานวิญญาณ. . . 
ชิวหาวิญญาณ. . .  กายวิญญาณ  อันเปนวิบากจึงเกิดข้ึน  มโนธาตุอันเปน 
วิบาก. . . มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบากจึงเกิดข้ึน"  ดังน้ี 
        สวนวิญญาณ  ๔  ดวง  ดังนี้คือ  วิญญาณท่ีเปนอรุปวิบาก  ๔ 
ยอมมีเพราะปจจัยคืออเนญชาภิสังขาร   ดังบาลีวา  "เหตุกรรมที่เปนกุศล 
ฝายอรูปาวจรน้ันนั่นแล   อันบุคคลทําไวแลวกอไวแลว  เพราะกาวลวง 
รูปสัญญาท้ังหลายเสียไดโดยประการทั้งปวง  จึงเขาถึงวิญญาณอันสหรคต 
ดวยอากาสานัญจายตนสัญญา. . .  วิญญาณัญจายตนสัญญา. . .  อากิญจัญ- 
 
*  อภิ.  ส.  ๓๔๑๑๒๘.  ๑๔๒  
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ญายตนสัญญา. . .  เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา  ซึ่งเปนวิบากอยู๑"  ดังน้ี 
                           [ความเปนไปแหงวิญญาณ]  
        วิญญาณใด  ๆ  ยอมมีเพราะปจจัยคือสังขารใด ๆ  แลว  บัดนี้  พึง  
ทราบปวัตติ  (ความเปนไป  เรื่องราว)  แหงวิญาณน้ัน  ๆ๒  ดัง  (ตอไป)  นี้ 
        ก็วิญญาณท้ังปวงนี้แหละ  ยอมเปนไปโดยสวน  ๒  ดวยอํานาจแหง 
ปวัตติ  (ความเปนไปสวนตอแตปฏิสนธิไป)  และ  (สวนตอน)  ปฏิสนธ ิ
ใน  ๒  สวนนั้น  วิญญาณ  ๑๓  ดวงนี้  คือ  ปญจวิญญาณ  ๒  (เปน  ๑๐) 
มโนธาตุ  ๒  อเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่เปนโสมนัสสหรคต  (๑)  ยอม 
เปนไปในสวนปวัตติในปญจโวการภพเทาน้ัน  วิญญาณที่เหลือ  ๑๙  ดวง 
เปนไปท้ังในสวนปวัตติทั้งในสวนปฏิสนธิตามควรใน  ๓  ภพ  (คือปญจ- 
โวการ  จตุโวการ  และเอกโวการ) 
        ปุจฉาวาเปนไปอยางไร ?  
                                       [สวนปวัตติ]  
        วิสัชนาวา  ในอรรถกถามัชฌิมนกิายกลาวไววา  "อันดับแรก 
วิญญาณ  ๕  มีจักขุวิญญาณเปนตนฝายกุศลวิบาก  ปรารภอารมณมีรูป 
เปนตน  ที่มาสูคลองแหงทวารมีจักขุทวารเปนตน  ของบุคคลผูเกิดมา 
 
๑.  อภิ.  ส.  ๓๔/๑๔๕  ปาฐะมี  สุขสฺส  จ  ทุกฺขสฺส  จ  ปหานา  จติตฺถ  ฌาน  แทรก 
อยูตอนทาย  เขาใจวาเกิดเขามา  เพราะทรงนี้วาดวยอรูปาวจร  สวนจตุตถฌานเปน 
รูปาวจร  ไมมีทางจะประสมประสานกันได  จึงตัดออ 
๒.  มหาฎีกาวา  ย  ท่ี  สงฺขารปจฺจยา  และที่วิฺาณ  เปนอาเมฑิตโลโป - ลบคําซํ้า 
เสียคําหนึ่ง  ตองไขออกเปน  ยสฺส  ยสฺส  และ  ย  ย  แปลวาใด ๆ  ทีนีเ้ม่ือ  ย.  เปน  'ใด ๆ' 
ต.  ก็ตองเปน  'นั้น ๆ'  ดวย  จึงจะเขารูปกนั  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาท่ี 299 

ดวยกุศลวิบากหรือดวยกุศลวิบากก็ตาม  ที่มีอินทรยีเขาถึงความแกกลา  
แลวตามลําดับ  เปนอฏิฐารมณก็ตาม  อิฏฐมัชฌัตตารมณก็ตาม  อาศัย 
ประสาทมีจักษุประสาทเปนอาทิ  ก็ยงักิจ  คือการเห็น การไดยิน  การดม 
การลิ้ม  การสัมผัสใหสําเร็จเปนไป  วิญญาณ  ๕  ฝายอกุศลวิบากก็เปนไป 
อยางนั้น  เปนแตอารมณของอกุศลวิบากวิญญาณเหลาน้ัน   เปนอนิฏฐา- 
รมณหรืออนิฏฐมัชฌัตตารมณสิ้นเชิง  (เทา) นี้เอง  เปนความแปลกกัน 
จริงอยู  วิญญาณท้ัง  ๑๐  นั่นก็มีทวาร  อารมณวัตถุและฐานคงตัว  และ 
มีกิจตายตัวอยูเทาน้ันเอง  ตอนั้น  มโนธาตุที่เปนกุศลวิบาก  ในลาํดับ 
แหงวิญญาณท้ังหลาย  มีจักขุวิญญาณเปนตนที่เปนกุศลวิบาก  ปรารภ 
อารมณของวิญญาณเหลาน้ันแหละ  อาศัยหทัยวัตถุก็ยังสัมปฏิจฉันนกิจให 
สําเร็จเปนไป  มโนธาตุฝายอกุศลวิบากในลําดับแหงอกุศลวิบากวิญญาณ 
ทั้งหลายก็เปนไปอยางนั้น  ก็แตวามโนธาตุคูนี้มีทวารและอารมณไมแน 
แตมีวัตถุและฐานคงตัว  และกิจก็ตายตัว  สวนอเหตุกมโนวิญญาณธาตุ 
ที่เปนกุศลวิบากมโนธาตุนั้นแหละ  อาศัยหทัยวัตถุ  ยังสันตีรณกิจให 
สําเร็จ  ตัดวิถีภวังคในที่สุดแหงชวนะที่สัมปยุตดวยโลภะโดยมาก  แหง 
เหลาสัตวจําพวกกามาวจร  ในเมื่ออารมณนั้นเปนอารมณมีกําลังใน 
ทวารท้ัง  ๖  เปนไปวาระเดียวบางสองวาระบาง  ดวยอํานาจแหงตทา- 
รัมมณะในอารมณที่ชวนะยึดไว"  ดังน้ี   แตในอรรถกถาอภิธรรม 
วาระจิตในตทารัมมณะมาเปน  ๒  (วาระเดียวไมมี)  ก็แลจิตดวงนี้มี  ๒ 
ชื่อ  คือ  ชื่อตทารัมมณะ ๑  ชื่อปฏฐิภวังค  (มีภวังคแอบหลัง ?)   ๑  
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เปนจิตมีทวารและอารมณไมแน  แตมีวัตถุคงตัว  ฐานและกิจก็ไมตาย 
ตัวแล  
        วิญญาณ  ๑๓  ดวง  พึงทราบวา  ยอมเปนไปในสวนปวัตติ 
ในปญจโวการภพเทานั้น  ดังกลาวมาฉะน้ีกอน 
        ในวิญญาณ  ๑๙  ทีเ่หลือเลา  วิญญาณอะไร  ๆ  ไมเปนไปโดย 
ปฏิสนธิ (กิจ)  อันควรแกตนก็หามิได  แตในสวนปวัตติ  อันดับแรก 
อเหตุกมโนวิญญาณธาตุอันเปนกุศลวิบากและอกุศลวิบากท้ัง  ๒  ยังกิจ ถ 
ใหสําเร็จ  คือ  ยังสันตีรณกิจในลําดับแหงกุสลากุศลวิบากมโนธาตุใน 
ปญจทวารใหสําเร็ว  ยังตทารัมมณกิจในทวาร  ๖  โดยนัยที่กลาวในตอน 
กอนน่ันแลใหสําเร็จ  ยังตทารัมมณกิจในทวาร ๖  โดยนัยที่กลาวในตอน 
กอนน่ันแลใหสําเร็จ  เมื่อจิตตุบาทที่เขาไปตัดภวังคไมมี  ยังภวังคกิจ 
เบื้องหนาแตปฏิสนธิที่ตนใหแลวไปใหสําเร็จ  และยังจุติกิจในบ้ันปลาย 
ใหสําเร็จ  เปนวิญญาณธาตุที่มีวัตถุคงตัว  แตมีทวาร  อารมณ  ฐาน  และกิจ 
ไมคงตัวเปนไป  สเหตุกจิตฝายกามาจร  ๘  ยังกิจ  ๓  ใหสําเร็จ  คือ 
ยังตทารัมมณกิจในทาร  ๖  โดยนัยทีก่ลาวแลวน่ันแหละใหสําเร็จ  เมื่อ 
จิตตุบาทที่เขาไปตัดภวังคไมมี  ก็ยังภวังคกินเบื้องหนาแตปฏิสนธิที่ตนให 
แลวไปใหสําเร็จ  และยังจุติกิจในบ้ันปลายใหสําเร็จ  เปนจิตมีวัตถุคงตัว 
แตทวาร  อารมณ  ฐาน  และกิจไมคงตัวเปนไป   รูปาวจรวิญญาณ  ๕ 
และอรูปาวจรวิญญาณ  ๔  ยังกิจ  ๒  ใหสําเร็จ  คือเม่ือจิตตุบาทท่ีเขาไป 
ตัดภวังคไมมี  ก็ยังภวังคกิจเบื้องหนาแตปฏิสนธิที่ตนใหแลวไปใหสําเร็จ 
และยังจุติกิจในบั้นปลายใหสําเร็จเปนไป  ในจิตสองประเภทน้ัน  รูปา- 
วจรจิตท้ังหลาย  มีวัตถ ุ ทวาร  และอารมณคงตัว  แตฐานและกิจไมคงตัว  
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สวนอรูปาวจรจิตท้ังหลาย  มีวัตถุคงตัว  อารมณคงตัว  แตฐานและกิจ  
ไมคงตัว  เปนไปแล 
        วิญญาณท้ัง  ๓๒  ดวง   ยอมเปนไปเพราะสังขารปจจัย  ในสวน 
ปวัตติ  ดังกลาวมาฉะน้ีกอน 
        สังขารนั้น ๆ เปนปจจัยโดยเปนกัมมปจจัยและเปนอุปนิสสยปจจัย 
แหงวิบากวิญญาณ  ๓๒  นั้น  ในปวัตตินั้น 
                                         [สวนปฏิสนธิ]  
        สวนคําใดท่ีขาพเจากลาวไววา   "ในวิญญาณ  ๑๙  ที่เหลือเลา 
วิญญาณอะไร   ๆ  ไมเปนไปโดยปฏสินธิ  (กิจ)  อันควรแกตนก็หามิได" 
คําน้ันยังรูไดยากเพราะเปนคําสังเขปนัก  เพราะเหตุนั้น  ขาพเจาจะกลาว 
เพ่ือแสดงวิตถารนัยแหงปฏิสนธิวิญญาณน้ัน  (ตอไป)   โดยต้ังปญหาวา 
        (๑)   ปฏิสนธิมีกี่อยาง ? 
        (๒)   ปฏิสนธิจิตมีเทาไร  ?  
        (๓)   ปฏิสนธิยอมมีในภพไหนดวยจิตอะไร  ? 
        (๔)   อะไรเปนอารมณของปฏิสนธิ ?  
คําตอบมีวา 
        (๑)  ปฏสินธิมี  ๒๐  ทั้งปฏิสนธิของอสัญญีสัตว  (คือ  โดยปฏิสนธ ิ
จิตก็มีเพียง  ๑๙  แตนับปฏิสนธิของพวกอสัญญีเขาดวยจึงเปน  ๒๐ 
        (๒)  ปฏิสนธิจิตมี  ๑๙  ประการดังกลาวแลวน่ันแหละ 
        (๓)  ในปฏิสนธจิิต  ๑๙  นั้น  ปฏสินธิในอบายท้ังหลายยอมมีดวย 
อเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่เปนอกุศลวิบาก   ปฏิสนธิแหงพวกคนบอด  
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แตกําเนิด  คนหนวกแตกําเนิด  คนบาแตกําเนิด  คนใบแตกําเนิด  และ  
คนกะเทยท้ังหลายในมนุษยโลก  ยอมมีดวยอเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่ 
เปนกุศลวิลาก  ปฏิสนธิแหงเหลาผูมีบุญในพวกเทพชั้นกามาวจรก็ดี  ใน 
พวกมนุษยก็ดี   ยอมมีดวยสเหตุกามาวจรวิบากจิต  ๘    ปฏิสนธิในโลก 
รูปพรหม  ยอมมีดวยรูปาวจรวิบากจิต  ๕  ปฏิสนธใินโลกอรูปพรหม 
ยอมมีดวยอรูปาวจรวิบากจิต  ๔  ก็แลปฏิสนธิยอมมีในภพไรดวยจิตไร 
ดังกลาวมาฉะน้ี  ปฏิสนธนิั้นแล  ชื่อวา  ปฏิสนธิอันควรแกวิญญาณนั้น 
        (๔)  สวนอารมณของปฏิสนธิ  โดยยอมี  ๓  คือ   อตีตารมณ 
ปจจุปนนารมณ   และนวัตตัพพารมณ  (คืออารมณที่ไมควรจะกลาวได 
วาเปนอดีตหรือปจจุบัน)  (แต)  ปฏิสนธิของพวกอสัญญีเปนอนารมณ 
(คือไมมีอารมณ)  แล 
        ในอารมณ  ๓  นั้น  อารมณของปฏิสนธิแหงสัตวชั้นวิญญาณัญ- 
จายตนะ  และชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ  เปนอตีตารมณอยางเดียว 
แหงสัตวชั้นกามาจร  ๑๐  เปนอตีตรมณบาง  ปจจุปนนารมณบาง 
แหงสัตวที่เหลือ๑  เปนนวัตตัพพารมณแท 
        อน่ึง  ปฏิสนธิที่เปนไปในอารมณ  ๓  อยูดังน้ี  ก็ยอมเปนไปใน 
ลําดับแหงจุติจิต  ซึ่งมีอารมณเปนอตีตารมณบาง  นวัตตัพพารมณบาง 
เทาน้ัน  เพราะธรรมดาวาจุติจิตเปนปจจุปนนารมณหามีไม๒  เหตุใด 
 
๑.  สัตวท่ีเหลือไดแกรูปาวจรสัตว  ๕  อรูปาวจรสัตว  ๒  คือ  พรหมช้ันอากาสานญัจายตนะ 
และอากิญจัญญายตนะ 
๒.  มหาฎีกาวา  จุติจิต  ไมเปนปจจุปนนารมณ  เพราะเปนไปในอารมณแหงปฏิสนธิ 
(ซ่ึงเปนอดีต)  นั่นเอง  
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เพราะเหตุนั้น   บัณฑิตจึงควรทราบอาการเปนไปแหงปฏิสนธิอันมี 
อารมณอยางใดอยางหน่ึงในอารมณ  ๓  ในอันดับแหงจุติซึ่งมีอารมณ  
อยางใดอยางหนึ่งในอารมณ  ๒  ดวยอํานาจแหงสุคติและทุคติ  (ตอไป) 
ขอน้ีเปนฉันใด 
        อันดับแรก  บาปกรรมตามท่ีตนสะสมไวบาง  กรรมนิมิตบาง  ยอม 
มาสูคลองในมโนทวารของบุคคลผูต้ังอยูในสุคติชั้นกามาวจร  (แต) 
เปนคนมีบาปกรรม   ซึ่ง  (เจ็บหนัก)  นอนอยูบนเตียงมรณะ  (ทั้งน้ี) 
โดยบาลีกลาวไววา  "ในสมัยนั้น  กรรมท้ังหลาย  (ที่ตนทําไวกอน)  นั้น 
ยอมเกาะอยู  (ในจิต)  ของบุคคล  (ผูใกลตาย)  นั้น*"  ดังน้ีเปนตน  จุติ- 
จิตทําอารมณแหงภวังคใหเปนอารมณเกิดข้ึนในลําดับแหงชวนวิถีอัน 
ปรารภกรรมหรือกรรมนมิิตน้ันเกิดข้ึน  มีตทารัมมณะเปนสุดทาย  ครั้น 
จุติจิตน้ันดับแลว  ปฏิสนธิจิตอันกําลังแหงกิเลสที่ยังตัดไมไดชักนําถลํา 
เขาไปทางทุคติ  ก็ปรารภกรรมหรือกรรมนิมิตท่ีมาสูคลอง  (มโนทวาร) 
นั้นแลเกิดข้ึน  นี่เปนปฏสินธิมีอารมณเปนอดีต  (เกิด)   ในลําดับแหง 
จุติซึ่งมีอารมณเปนอดีต  (ดวยกัน) 
        ในมรณสมัย  (เวลาใกลจะตาย)  ทุคตินิมิตมีวรรณรูปแหงเปลว 
เพลิงเปนตนในทุคติทั้งหลายมีนรกเปนอาทิ  ยอมมาสูคลองในมโนทวาร 
ของบุคคลผูมีบาปกรรมอีกคนหน่ึง   ดวยอํานาจแหงกรรมมีประการ 
ดังกลาวแลว  ครั้งภวังคจิตเกิดข้ึนแลวดับไป  ๒  วาระ  วิถีจิต  ๓  ดวง 
คือ  อาวัชนะ  ๑  ชวนะ  (เพียง)  ๕  เพราะเปนจิตมีกําลังออนดวยความ 
ที่มรณะใกลเขามา  ตทารัมมณะ  ๒  ปรารภอารมณนั้นเกิดข้ึนแกบุคคล 
 
*  ม.  อุ.  ๑๔/๓๑๓  
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นั้น  ตอนั้นจุติจิตดวง  ๑  ทําอารมณของภวังคใหเปนอารมณเกิดข้ึน  
ขณะจิต  ๑๑  (คือภวังค  ๒  อาวัชนะ  ๑  ชวนะ  ๕  ตทารัมมณะ  ๒  จุติ ๑) 
เพียงนี้นับเปนอดีต  ลําดับนั้น  ปฏิสนธิจิตเกิดข้ึนแกบุคคลน้ันในอารมณ 
นั้นนั่นแหละ  ซึ่งมีอายุชั่ว  ๕  ขณะจิตท่ีเหลือ  นี่เปนปฏิสนธมิีอารมณ 
เปนปจจุบัน  (เกิด)  ในลําดับแหงจุติซึ่งมีอารมณเปนอดีต 
        ในมรณสมัย  อารมณทรามอันเปนเหตุแหงกิเลสมีราคะเปนตน 
มาสูคลองในทวาร  ๕  ทวารใดทวารหนึ่งของบุคคลอีกคนหน่ึง  ชวนะ 
(เพียง)  ๕  เพราะเปนจิตมีกําลังออนดวยความที่มรณะใกลเขามา  และ 
ตทารัมมณะ  ๒  เกิดข้ึนในท่ีสุดแหงโวฏฐัพพนะอันเกิดข้ึนตามลําดับแก 
บุคคลน้ัน  ตอน้ัน  จุติจิตดวง  ๑  ทําอารมณของภวังคใหเปนอารมณ 
เกิดข้ึน  ก็แลขณะจิต  ๑๕  คือ  ภวังค   ๒  อาวัชนะ  (๑)  ทัสสนะ 
(เห็น ๑)  สัมปฏิจฉันนะ  (๑)  สันตีรณะ  (๑)  โวฏฐัพพนะ (๑)  ชวนะ  ๕ 
ตทารัมมณะ  ๒  จุติจิต ๑  เพียงนี้นับวาเปนอดีต  ลําดับนั้น  ปฏสินธิจิต 
เกิดข้ึนในอารมณนั้นนั่นแหละ  ซึ่งมีอายุชั่วขณะจิต  ๑  ที่เหลอื  แมปฏิสนธิ 
นี้ก็เปนปฏิสนธิมีอารมณเปนปจจุบัน (เกิด)   ในลําดับแหงจุติซึ่งมีอารมณ 
เปนอดีต 
        นี่เปนอาการเปนไปแหงทุคติปฏิสนธิ  อันมีอารมณเปนอดีตบาง 
ปจจุบันบาง  (เกิด)   ในลาํดับแหงสุคติจุติซึ่งมีอารมณเปนอดีต  เทาน้ีกอน 
        สําหรับผูต้ังอยูในทุคติ  (แต)  มกีรรมอันไมมีโทษไดสั่งสมไว 
คําท้ังปวงบัณฑิตก็พึงทราบโดยนัยกอนน่ันและ  โดยบรรจุคําฝายขาวลง 
(แทน)  ในคําฝายคํา  เชนวา  'กรรมไมมีโทษนั้นบาง  กรรมนิมติ   
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บาง  ยอมมาสูคลองในมโนทวาร"  เปนตน  ตามนัยที่กลาวแลวเถิด 
นี่เปนอาการเปนไปแหงสุคติปฏิสนธิมีอารมณเปนอดีตบาง  ปจจุบัน  
บาง  (เกิด)  ในลําดับแหงทุคติจุติซึ่งมีอารมณเปนอดีต 
        ขางฝายผูต้ังอยูในสุคติมีกรรมอันไมมีโทษไดสั่งสมไว  (เจ็บหนัก) 
นอนอยูบนเตียงมรณะ  กรรมไมมีโทษตามท่ีไดสั่งสมไวบาง   กรรม 
นิมิตบาง  ยอมมาสูคลองในมโนทวาร  (ทั้งน้ี)  โดยพระบาลี  (กลาว 
ไว)  วา   "ในสมัยนั้นอนวัชชกรรมทั้งหลาย  (ทีต่นส่ังสมไวกอน) 
นั้น  ยอมเกาะอยู  (ในจิต)  ของบุคคล  (ผูใกลตาย)  นั้น๑"   ดังน้ี 
เปนตน  ก็แตวาขอท่ีไมกําหนดแนวา  อนวัชชกรรมหรือกรรมนิมิตจะ 
มาสูคลองมโนทวารน้ัน  สําหรับผูสั่งสมอนวัชชกรรมฝายกามาวจรไว 
เทาน้ัน  สวนผูสั่งสมมหรคตกรรมไว  มีแตกรรมนิมิตอยางเดียวมาสู 
คลอง  (มโนทวาร)  จุติจิตทําอารมณแหงภวังคใหเปนอารมณ   เกิด 
ข้ึนในลําดับแหงชวนวิถีมีตทารัมมณะเปนสุดทาย  หรือชวนวิถีลวน 
(ไมมีตทารัมมณะ)  ซึ่งปรารภกรรมหรอืกรรมนิมิตน้ันเกิดข้ึน  ครั้น 
จุติจิตน้ันดับไปแลว  ปฏสินธิจิตอันกําลังแหงกิเลสท่ียังตัดไมไดชักนํา 
เขาไปทางสุคติ   ก็ปรารภกรรมหรือกรรมนิมิตท่ีมาสูคลอง  (มโน- 
ทวาร)   นั้นแลเกิดข้ึน  นีเ่ปนปฏิสนธิเปนอตีตารมณบาง  เปนนวัต- 
ตัพพารมณบาง๒  (เกิด)   ในลําดับแหงจุติซึ่งเปนอตีตารมณ 
        บุคคลผูมีอนวัชชกรรมไดสั่งสมไวอีกผูหน่ึง  ในมรณสมัย  ม ี
 
๑.  ม.  อุ.  ๑๔/๓๒๓ 
๒.  ปฏิสนธินวัตตัพพารมณ  ไดแก  รูปวจรปฏิสนธิ  ๕  และอรูปาวจรปฏิสนธิ  ๒  คือ 
อากาสานัญจายตนปฏิสนธิ  และอากิญจัญญายตนปฏิสนธิ  
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สุคตินิมิตไดแกวรรณรูปแหงทองมารดาในมนุษยโลกบาง  ไดแกวรรณ- 
รูปแหงอุทยาน  วิมาน   และกัลปพฤกษเปนตนในเทวโลกบาง   มาสู  
คลองในมโนทวาร  ดวยอํานาจแหงอนวัชชกรรมกามาวจร  ปฏิสนธ ิ
จิตเกิดข้ึนแกบุคคลน้ันในลําดับแหงจุติจิต  ตามลําดับจิตท่ีแสดงมาแลว 
ใน  (ตอนวาดวย)  ทุคตินิมิตนั่นแล  นีเ่ปนปฏิสนธิเปนปจจุบันนา- 
รมณ  (เกิด)  ในลําดับแหงจุติซึ่งเปนอตีตารมณ 
        อีกผูหน่ึง  ในมรณสมัย  พวกญาติบอกวา  "นี่แนะพอ  พุทธ- 
บูชาเราทําเพ่ือประโยชนแกทาน  ทานจงยังจิตใหเลื่อมใสเถิด"  แลว 
นํารูปารมณโดยเปนเครื่องบูชามีชอดอกไมและธงแผนผาเปนตน 
บาง  สัททารมณโดยเปนการฟงธรรมและการบูชาดวยเสียงดนตรีเปน 
ตนบาง  คันธารมณโดยเปนกลิ่นธูปและเครื่องอบเปนตนบาง  รสา- 
รมณโดยเปนเครื่องลิ้มมีน้ําผ้ึงและนํ้าออยเปนตน  (โดย)  บอกวา 
"แนะพอ  เชิญทานชิมนี่ดู  เปนไทยธรรมท่ีเราจะพึงใหเพ่ือประโยชน 
แกทาน"  ดังน้ีบาง  โผฏฐัพพารมณ  โดยเปนผามีผาจีนและผา 
โสมาระเปนตน  (โดย)  บอกวา  "แนะพอ   เชิญแตะน่ีดู  เปนไทยธรรม 
ที่เราจะพึงใหเพ่ือประโยชนแกทาน"  ดังน้ีบาง  (นอม)  เขาไปให 
ประจักษในทวาร  ๕  ชวนะ  (เพียง)  ๕  เพราะเปนจิตมีกําลังออน 
ดวยความที่มรณะใกลเขามา  และตทารัมมณะ  ๒  เกิดข้ึนแกบคุคลน้ัน 
ในที่สุดแหงโวฏฐัพนะที่เกิดข้ึนตามลําดับในอารมณมีรูปเปนตนที่มาสู 
คลองทวารนั้น  ตอนั้นจุติจิตดวง  ๑  ทําอารมณแหงภวังคใหเปนอารมณ 
เกิดข้ึน  ในทีสุ่ดแหงจุติจิตน้ัน  ปฏิสนธิจิตก็เกิดข้ึนในอารมณนั้นแหละ  
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ซึ่งต้ังอยูชั่งขณะจิตเดียว    แมปฏิสนธนิี้ก็เปนปฏิสนธิเปนปจจุบันนา-  
รมณ  (เกิด)  ในลําดับแหงจุติซึ่งเปนอตีตารมณ 
        สวนอีกผูหน่ึง  สถิตอยูในสุคติติสําหรับบุคคลผูไดมหรคตวิบาก 
ดวยอํานาจฌานมีปฐวีกสิณฌานเปนอาทิ  ในมรณสมัย  กามาวจรกุศล 
กรรม  กรรมนิมิตหรือคติมิตอยางใดอยางหน่ึงบาง  กสิณนิมิตมีนิมิต 
แหงปฐวีกสิณเปนตนบาง  มหรคตจิตบาง  มาสูคลองในมโนทวาร 
หรือมิฉะน้ันอารมณประณีตอันเปนเหตุเกิดกุศลมาสูคลองในจักษุทวาร 
หรือมิฉะน้ันอารมณประณีตอันเปนเหตุเกิดกุศลมาสูคลองในจักษุทวาร 
หรือโสตทวาร  อันใดอันหน่ึง  ชวนะ  (เพียง)  ๕  เพราะเปนจิตมี 
กําลังออนดวยความท่ีมรณะใกลเขามา  เกิดข้ึนแกบุคคลผูนั้น  ในท่ีสุด 
แหงโวฏฐัพนะที่เกิดข้ึนตามลําดับ    เพราะตทารัมมณะยอมไมมีแก 
บุคคลผูเขาถึงคติมหรคตท้ังหลาย  เหตุนั้น  จุติจิตดวง  ๑  จึงทําอารมณ 
แหงภวังคใหเปนอารมณเกิดข้ึนในลําดับแหงชวนะนั่นเอง  ในท่ีสุดแหง 
จุติจิตน้ัน  ปฏิสนธิจิตมีอารมณตามท่ีเขามาปรากฏอยางใดอยางหนึ่งเปน 
อารมณ  หยัง่เขาในสุคติเปนกามาวจรหรือมหรคต  สถานใดสถานหนึ่ง 
แลวก็เกิดข้ึน  นี่เปนปฏิสนธิอันเปนอตีตารมณ  ปจจุบันนารมณ   และ 
นวัตตัพพารมณ  (เกิด)   ในลําดับแหงสุคติจิติ  ซึ่งเปนนวัตตัพพารมณ 
แมปฏิสนธิในลําดับแหงอารูปจุติ  ก็พึงทราบโดยทํานองน้ัน 
        นี่เปนอาการเปนไปแหงปฏิสนธิที่เปนอตีตารมณ  นวัตตัพพา- 
รมณ  ปจจุบันนารมณ  (เกิด)  ในลําดับแหงสุคติจุติซึ่งเปนอตีตารมณ 
นวัตตัพพารมณ 
        ฝายผูมีบาปกรรมอยูในทุคติ  (ในมรณสมัย)  ยอมมีกรรม  (ที่  
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ทําไว)  นั้นบาง  กรรมนิมติบาง  คตินิมิตบาง  มาสูคลองในมโนทวาร  
หรือมิฉะน้ัน  อารมณที่เปนเหตุเกิดอกุศลมาสูคลองในปญจทวาร  โดย 
นัยที่กลาวแลวน่ันแล  ตอน้ัน  ในที่สดุแหงจุติจิตตามลําดับ  ปฏิสนธ-ิ 
จิตมีอารมณเหลาน้ันอยางใดอยางหน่ึงเปนอารมณ  ตกไปทางทุคติก็เกิด 
ข้ึนแกเขา  นี่เปนอาการเปนไปแหงปฏิสนธิอันเปนอตีตารมณ  ปจจุ- 
ปนนารมณ  (เกิด)   ในลําดับแหงทุคติจุติ  ซึ่งเปนอตีตารมณและ 
        ความเปนไปดวยอํานาจปฏิสนธิ    แหงวิญญาณท้ัง  ๑๙  ดวง 
เปนอันแสดงแลวเพียงเทาน้ี 
        วิญญาณท้ังสิ้นนี้นั้น 
                    [คาถาสังเขปปฏิสนธิวิญญาณ]  
        เมื่อเปนไปใน  (ปฏิ)   สนธิดังกลาวมานั้น  ยอม 
        เปนไปดวยกรรม  ๒  แผนก   และมีประเภท*ตาง  ๆ 
        เชนประเภท  ๒  เปนตน  โดยประเภทท้ังหลาย  ม ี
        ประเภทผสมเปนอาทิ 
                                   [ขยายความ]  
        แทจริง   วิบากวิญญาณท้ัง  ๒๙  ดวงนี้  เมื่อเปนไปในปฏสินธิ 
ยอมเปนไปดวยกรรม  ๒  แผนกดวยกัน  ดวยวา   ชนกกรรมยอมเปน 
ปจจัย   โดยเปนกรรมปจจัยอันเปนไปในขณะตาง  ๆ กัน  ๑  โดยเปน 
อุปนิสสยปจจัย  ๑  แหงวิบากวิญญาณนั้นตามท่ีเปนของตน  สมคํา 
บาลีวา   "กุศลกรรมและอกุศลกรรมเปนปจจัยโดยเปนอุปนิสสยปจจัย 
 
*  ปาฐะ  เภทสฺส  เขาใจวาตัดเปน  เภโท  อสฺส  
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แหงวิบาก"๑  ดังนี้  
        อน่ึง  พึงทราบประเภทมีประเภท  ๒ เปนตน  โดยประเภท 
ทั้งหลายมีประเภทผสมกันเปนอาทิ   แหงวิบากวิญญาณอันเปนไปอยู 
อยางนี้นั้น  (ตอไป)  ขอน้ีเปนฉันใด  ?   ก็วิบากวิญญาณนี้  แม 
เปนไปอยูอยางเดียวดวยอํานาจปฏิสนธิ  (แต)  เปน  ๒  โดยแยกเปน 
ประเภทผสมกับรูป  และประเภทไมผสมกับรูป   เปน  ๓   โดยแยกเปน 
กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ  เปน  ๔  โดยกําเนิดอัณฑชะ   ชลาพุชะ 
สังเสทชะ   โอปปาติกะ   เปน  ๕  โดยคติ  เปน  ๗  โดยวิญญาณฐิติ 
เปน  ๘  โดยสัตตาวาส๒ 

        ในวิญญาณผสมและไมผสมน้ัน 
                                [คาถาสังเขปวิญญาณผสม]  
        วิญญาณผสมเปน ๒  โดยตางแหงภาวะ  และใน 
        ภาวประเภทนั้นเลา  วิญญาณท่ีมีภาวะก็เปน  ๒  (รูป 
        กลาป)   ทสกะ  ๒  หรือ  ๓  บางเปนอยางตํ่า  ยอม 
        เกิดพรอมกับวิญญาณประเภทตน   (คือวิญญาณ 
        ผสม) 
                                      [ขยายความ]  
        ขอวา  "วิญญาณผสมเปน  ๒  โดยตางแหงภาวะ"  นั้น  ความวา 
ก็ในวิญญาณผสมและไมผสมน้ัน  ปฏสินธิวิญญาณที่ผสมกับรูปนั้นใด 
เกิดข้ึน  (ในภพ)  เวนแตอรูปภพ   ปฏิสนธิวิญญาณผสมน้ันยอมมี 
 
๑.  อภิ.  ป.  ๔๐/๔๖๐ 
๒.  สัตตาวาสท้ังหมดมี  ๙  แตในท่ีนี้เวนสัตตาวาสจําพวกอสัญญีเสีย  ๑ จึงวาเปน  ๘  
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เปน  ๒  คือมีภาวะ  (๑)   ไมมีภาวะ  (๑)   เพราะเกิดข้ึนเวนจาก  
ภาวะกลาวคืออิตถินทรียและปุริสินทรียในรูปภพ   และเกิดข้ึนพรอม 
กับภาวะในกามภาพ  เวนแตปฏิสนธิของคนกะเทยโดยกําเนิด 
        ขอวา   "และในภาวะประเภทน้ันเลา   วิญญาณท่ีมีภาวะก็เปน 
๒"   อธิบายวา  และแมในภาวประเภทน้ันเลา  ปฏิสนธิวิญญาณใดมี 
ภาวะ  ปฏิสนธิวิญญาณนั้นก็เปน  ๒  เหมือนกัน  เพราะเกิดข้ึนพรอม 
กับอิตถีภาวะหรือปริสภาวะอยางใดอยางหน่ึง 
        ขอวา  "(รูปกลาปฉ  ทสกะ  ๒  หรือ  ๓  เปนอยางตํ่า  ยอมเกิด 
พรอมกับวิญญาณประเภทตน"  มีอรรถาธิบายวา  ก็  (รูปกลาป) 
ทสกะ  ๒  โดยเปนวัตถุทสกะ  และกายทสกะ  หรือทสกะ  ๓  โดยเปน 
วัตถุทสกะ  กายทสกะ  และภาวทสกะบางเปนอยางตํ่า   ยอมเกิดข้ึน 
พรอมกับปฏสินธิวิญญาณที่ผสมกับรูป  อันเปนประเภทตนใน  ๒  ประ- 
เภท  คือ  ผสม  (และ)  ไมผสมน้ัน  รปู  (กลาป)  ลดลงไปยิ่ง 
กวาน้ีไมมี 
        ก็แลปฏสินธิวิญญาณที่มีปริมาณรูปกลาปอยางตํ่าดับกลาวนี้นั้น๑ 

เมื่อเกิดข้ึนยอมเกิดเปนสิ่งท่ีไดชื่อวา   'กลละ'   อันมีประมาณเทา 
(หยด)   หัวเนยใสท่ีใชขนแกะ๒เสนหน่ึง  (จุม)  ยกข้ึน  ในกําเนิน  ๒ 
 
๑.  มหาฎีกาวา  หมายเอารูปกลาปของพวกครรภไสยกสัตวเทานั้น 
๒.  ชาติอุณณฺา   มหาฎีกาทานไมแปล   เปนแตยกเอาคําแปลของทานผูอ่ืนมาวาไววา 
"ลางอาจารยวาขนแกะท่ีเกดิใหมในวนันั้น   เรียกวา   ชาติอุณฺณา  ลางอาจารยวาขนแกะ 
เกิดในถ่ินหิมพานต  เรียกวา  ชาติอุณฺณา  ลางอาจารยวาขนลูกแกะท่ียงัอยูในทองแม 
ผาทองเอาออกมา  เรียกวา  ชาติอุณฺณา"  ดงันี้  ก็คงไดความวาเปนขนแกะอยางละเอียด 
เทานั้นเอง  
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ที่มีชื่อวาอัณฑชะและชลาพุชะ  ในกําเนิดและคติเหลาน้ัน  บัณฑิต  
พึงทราบความมีข้ึนแหงกําเนิดทั้งหลายที่แตกตางกันดวยอํานาจคติ  (ดัง 
ตอไปนี้)  ก็ในกําเนิดทั้งหลายนั้น 
                                    [คาถาสังเขปกําเนิด]  
        กําเนิด  ๓  ขางตน  ยอมไมมใีนนรก   และในพวก 
        เทพ  เวนภุมเทพ๑   กําเนิดท้ัง  ๔  ยอมมใีนคติ  ๓ 
                                      [ขยายความ]  
        ในบทเหลาน้ัน  ดวย  จ  ศัพทในบทวา  'เทเวสุ  จ'    กําเนิด 
๓  ขางตนพึงทราบวา  ไมมีในนรกและในพวกเทพเวนภุมเทพฉันใด  ก ็
ยอมไมมีในพวกนิชฌามตัณหิกเปรตดวยฉันนั้น   เพราะพวกนิชฌาม- 
ตัณหิกเปรตน้ันก็เปนโอปปาติกะเหมือนกัน๒   สวนในคติ  ๓  ที่เหลือ 
อันไดแกดิรัจฉาน  เปรตวิสัย  มนุษย  และในพวกภุมเทพท่ีเวนไว 
กอนดวย  ยอมมีกําเนิด  (ครบ)  ทั้ง  ๔๓ 

        ในคติและกําเนิดเหลาน้ัน 
                                  [คาถาสังเขปรูปกลาป]  
        รูป  ๓๐  และ  ๙  ยอมเกิดในพวกรูปพรหม    อนึ่ง 
 
๑.  หมายความวาสัตวนรกและพวกเพทมีกําเนิดอยางเดยีว   คือเปนโอปปาติกะ  ท่ีทาน 
เวนภุมเทพก็ตองหมายความวาพวกภุมเทพไมใชโอปปาติกะ  มหาฎกีากไ็มอธิบายเปนแต 
แยมไวหนอยวา   เพราะพจกภุมเทพนั้นเปนเชนกับมนษุย  ถาเปนเชนกับมนษุย  กเ็ปน 
กําเนิดชลาพุชะนะซิ   ชอบกล  ยังไมเคยพบเร่ืองภุมเพทตั้งครรภและคลอดบุตรเลาไว 
ท่ีไหนเลย 
๒.  แลวก็เปรตพวกอ่ืน  ๆ  ไมเปนโอปปาติกะดวยดอกหรือ  ? 
๓.  คือดิรัจฉานเปนอัณฑชะและสังเสทชะ  เปรตวิสัยเปนโอปปาติกะ  มนุษยเปนชลา- 
พุชะ  ภุมเทพก็เปนชลาพุชะดวย  (?)  
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        โดยกําหนดอยางสูง  รูป  ๗๐  ยอมเกิดในสัตวจําพวก  
        ที่เกิดในกําเนิดสังเสทชะและอุปปาตะ  อีกอยาง 
        หน่ึง  โดยกําหนดอยางตํ่า  รูป  ๓๐  ยอมเกิด 
                                       [ขยายความ]  
        อันดับแรก  รูป  ๓๐  และ  ๙  ดวยอํานาจแหงกลาป  ๔  คือจักขุ- 
ทสกะ  โสตทสกะ  วัตถทุสกะ  และชีวิตนวกะ  ยอมเกิดข้ึนพรอมกับ 
ปฏิสนธิวิญญาณ  ในเหลาสัตวผูเกิดในกําเนิดโอปปาติกะในจําพวกรูป 
พรหม   สวนวาโดยกําหนดอยางสูง  รูป  ๗๐  ดวยอํานาจแหง  (กลาป- 
๗  คือ)   จักขุทสกะ  โสตทสกะ  ฆานทสกะ  ชิวหาทสกะ  กายทสกะ 
วัตถุทสกะ  และภาวทสกะ  ยอมเกิดข้ึนพรอมดวยปฏิสนธิวิญญาณใน 
เหลาสัตวที่เกิดในกําหนดสังเสทชะและโอปปาติกะจําพวกอ่ืน๑เวนจําพวก 
รูปพรหม  อน่ึง  รูปทั้ง  ๗๐  นั้นยอมเกิดข้ึนในจําพวกเทพเปนนิตย๒ 

        ในทสกะเหลาน้ัน  กลุมรูปมีปริมาณรูป  ๑๐  นี้  คือ   สี   กลิ่น 
รส  โอชา  อีกธาตุ  ๔  จักษุประสาท  และชีวิต๓  ชือ่จักขุทสกะ  (๑๐  ทั้ง 
จักษุ)  ทสกะท่ีเหลือก็พึงทราบโดยนัยดับนี้ 
 
๑.  มหาฎีกาวา  อฺ  ศัพทเปนวิเสสนะของโอปปาติกะเทานั้น  เพราะฉะน้ันถาจะให 
ชัดควรเรียงวา  'รูปพฺรหฺเม   ปน  เปตฺวา  อฺเสุ  โอปปาติเกสุ  สเสทเชสุ  จ' 
๒.  มหาฎีกาวา  เพราะพวกเทพไมมีอินทรียวกิลและไมกะเทย  จึงมีรูปครบสืบตอไป 
จนส้ินชีพ 
๓.  นี่ทานตัดมาจากคาถา  ถาเรียงตามท่ีควรเปน  ก็ควรเรียงวาธาตุ  ๔  และ  สี  กล่ิน  รส 
โอชา  ชีวติ  กบัจักษุ  ปริมาณเพยีงชีวิต  เรียกวาทชีวิตนวกะ  (๙  กับชีวติ)  เพิ่มจักขุ 
เขาจึงเปนจกัขุทสภะ  (๑๐  ท้ังจักษุ)  ถาเพิ่มโสต  ก็เปนโสตทสกะ  (๑๐  ท้ังโสต) 
ฯ ล ฯ  
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        สวนวาโดยอยางตํ่า  รูป  ๓๐  ดวยอํานาจแหง  (กลาป  ๓  คือ) 
ชิวหาทสกะ  กายทสกะ  วัตถุทสกะ  ยอมเกิดข้ึนแกคนตาบอดแตกําเนิด  
คนหูหนวกแตกําเนิด  คนจมูกดวน  (ไมมีฆานประสาท)  แตกําเนิด 
คนกะเทยแตกําเนิด  อนึ่ง  พึงทราบการกําหนด  (รปูกลาป)  ใน 
ระหวางปริมาณรูปอยางสูงและรูปอยางตํ่า  (คือในระหวางรูป  ๗๐  และ 
๓๐)  ตามควรเถิด* 

ครั้นทราบอยางนี้แลว 
                             [คาถาสังเขปจุติปฏิสนธิแปลก ๆ]  
        พึงกําหนดรูความแปลกแหงความแตกตาง  และไม 
        แตกตาง  แหงจุติปฏิสนธิ  โดยขันธ  อารมณ  คติ 
        เหตุ  เวทนา  ปติ  วติก  และวิจาร 
(ตอไป)  อีก 
                                        [ขยายความ]  
        ความแหงคาถานั้นวา  "ก็ปฏิสนธิ  ๒  อยางโดยเปนปฏิสนธิผสม 
และปฏิสนธไิมผสมน้ันใด  และจิติอันมีในลําดับที่เปนอดีตแหงปฏิสนธิ 
นั้นใด   พึงทราบความแปลกแหงความแตกตางและไมแตกตางแหง 
ปฏิสนธิและจิตินั้น  โดยขันธเปนตนเหลาน้ี"   แปลกอยางไร  ?  ก็ 
ลางทีปฏิสนธิอันมีขันธ  ๔  ไมแตกตางกัน  (กับจุติ)   แมโดยอารมณ 
 
*  เชนคนตาบอดก็มีรูป  ๖๐  เพราะไมมีจกัขุทสกะ  คนหหูนวกก็เชนนัน้  เพราะไมมี 
โสตทสกะ  แตถาท้ังบอดท้ังหนวกก็เหลือ  ๕๐  เพราะไมมีจักขุทสกะและโสตทสกะ  ดังนี ้
เปนตน  
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มีข้ึนในลําดับแหงอารูปจุติที่มีขันธ  ๔  (เหมือนกนั๑)  ก็ม ี  ลางทีปฏิสนธิ 
มีอารมณเปนมหรคตและเปนภายใน  มีข้ึนในลําดับแหงจุติที่มีอารมณ  
ไมเปนมหรคตและเปนภายนอกก็มี๒   นี่เปนนัยในพวกอรูปภูมิเทาน้ัน 
กอน 
        อน่ึง  ลางทีกามาวจรปฏิสนธิอันมีขันธ  (ครบ)  ๕  มีในลําดับ 
แหงอารูปจุติที่มีขันธ  ๔  (คือจุติจากอรูปภูมิมาปฏิสนธิในกามาจรภูมิ) 
ก็มี  ลางทีอารูปปฏิสนธิทีม่ีขันธ  ๔  มใีนลําดับแหงกามาจรจุติอันมี 
ขันธ  ๕  บาง  แหงรูปาวจรจุติบาง   (คือจุติจากกามาจรภูมิบาง  รูปา- 
วจรภูมิบาง  ไมปฏิสนธิในอรูปภูมิ)  ก็มี  อยางนี้   เปนปฏิสนธมิี 
อารมณเปนปจจุบัน  มีในลําดับแหงจุติมีอารมณเปนอดีต 
        ทุคติปฏิสนธิลางอยาง   มีในลําดับแหงสุคติจุติลางอยาง (เชน 
คนลางคนตายไปเกิดเปนสัตวลางชนิด ?)  ก็มี   สเหตุกปฏิสนธิมีใน 
ลําดับแหงอเหตุกจุติ  ติเหตุกปฏิสนธิมีในลําดับแหงทุเหตุกจุติก็มี  ปฏ-ิ 
สนธิเปนโสมนัสสหรคต  มีในลําดับแหงจุติเปนอุเบกขาสหรคตก็มี  ปฏ-ิ 
สนธิประกอบดวยปติมีในลําดับแหงจุติไมประกอบดวยปติก็มี  ปฏิสนธ ิ
มีวิตกมีในลําดับแหงจุติไมมีวิตก   ปฏสินธิมีวิจารมีในลําดับแหงจุติไมมี 
วิจาร  ปฏิสนธิมีทั้งวิตกวิจารมีในลําดับแหงจุติไมมีทั้งวิตกวิจารก็มีแล 
 
๑.  มหาฎีกาวา  ท่ีวาไมแตกตางกันแมโดยอารมณนั้น  หมายความวาจุติจากภูมินัน้ ๆ 
ในอารูป  ๔  แลวก็เกดิในภูมินั้น  ๆ  นั่นอง 
๒.  มหัคคตอัชฌัตตรัมมณปฏิสนธิ  มหาฎีกาวา  หมายเอาอารูปปฏิสนธิท่ี  ๒  คือ 
วิญญาณัญชายตนะ  และท่ี  ๔  คือ  เนวสัญญานาสัญญายตนะ  สวนอมหัคคตพหิทธารัมมณ- 
จุติ  ทานไมขยายวาอะไร  
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        อน่ึง  พึงประกอบ  (คํา)  เขาตามท่ีควรประกอบไดโดยคําตรง 
กันขามแหงบทนั้น ๆ  เถดิ*  
                                [คาถาสังเขปโดยปรมัตถ]  
        อันวาวิญญาณท่ีไดปจจัยดังกลาวมาฉะน้ี  นัน่ก็เปน 
        แตธรรมเขาถึงภพอื่น  ความเคลือ่นมาแตภพน้ัน 
        ของมันก็ไมมี  (แตวา)  เวนเหตุแตภพน้ันเสีย  มัน 
        ก็ไมม ี
                                      [ขยายความ]  
        ก็วิญญาณท่ีไดปจจัยดังกลาวมาฉะน้ี  นั่นก็เปนแตเพียงรูปธรรม 
อรูปธรรม  เมื่อเกิดข้ึนก็  (มีโวหาร)  เรียกวา  เขาถึงภพอ่ืน  มิใช 
สัตว  มิใชชวีะ  อีกทั้งความเคลื่อนจากอดีตภพมาในภพนี้ของมันก็ไมมี 
แตวาเวนเหตุแตอดีตภพน้ันเสีย  ความปรากฏข้ึนในภพนี้ของมันก็ไมมี 
        ขาพเจาท้ังหลายจักประกาศความเปนไปแหงวิญญาณดังกลาวนี้นั้น 
โดยทางสืบปฏิสนธิจากจุติแหงมนุษยซึ่งเห็นไดชัด 
        ก็ในอดตีภพ   เม่ือบุคคลผูจวนจะตายเพราะความสิ้นไปเอง   หรือ 
 
        *  คือประกอบคํากลับกนัไปมา   เชนเร่ิมวา  ทุคติปฏิสนธิลางอยาง  มีในลําดับแหง 
สุคติจุติลางอยางก็มี  แลวก็กลับวา  สุคติปฏิสนธิลางอยาง  มีในลําดับแหงทุคติจุติลาง 
อยางก็มี . . .  แตท่ีประกอบกลับไมไดก็มี  เพราะเปนไปไมได  เหตุฉะนั้นทานจึงวา 
ประกอบตามที่ควรประกอบได 
        อนึ่ง  ทานวาท่ีกลาวมานี้เปนแตสวนท่ีจุติกับปฏิสนธิแตกตางกันท้ังนั้น  สวนท่ี 
ไมแตกตางคือจุติกับปฏิสนธิอะไร ๆ  เสมอกัน  ก็ประกอบเอาเองไดไมยาก  เชนวา 
กามาวจรปฏิสนธิมีขันธ  ๕   มีในลําดับแหงกามาวจรจุตมีิขันธ  ๕  ฯ ล ฯ  ปฏิสนธิไมมีท้ัง 
วิตกวิจารมีในลําดับแหงจุตไิมมีท้ังวิตกวิจาร  
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เพราะการกระทํา   (ราย)  ก็ตาม*   ไมอาจทนความรุมเอาแหงศัสตรา 
คือมรณันติเวทนา  (ความเจ็บชนิดถึงตาย)  ทั้งหลาย   ซึ่งเชือดเฉือน  
เสนเอ็นทั่วอวยวะใหญนอยเหลือท่ีจะทน  ครั้นรางกายซูบซีดไปโดย 
ลําดับ  ดุจใบตาลสดท่ีเขาวางไวในแดด  คอยเหี่ยวแหงไปฉะนั้น  ครั้น 
อินทรียทั้งหลายมีจักขุเปนตนดับ  กายินทรีย  มนนิทรียและชวิีตินทรีย 
คง  (เหลือ)   อยูแตในหทัยวัตถุ   วิญญาณซ่ึงอาศัยหทัยวัตถุ  (เทา) 
ที่เหลืออยูในขณะนั้น  ก็ปรารภเอาครุกรรม  (กรรมหนัก)  สมาเสวิต- 
กรรม   (กรรมท่ีทําเนือง ๆ )   อาสันนกรรม   (กรรมท่ีทําเมื่อใกลตาย) 
บุพกตกรรม  (กรรมที่ทําไวแตปางกอน)   อยางใดอยางหน่ึง  ซึ่ง 
ไดแกสังขารอันไดปจจัยที่เหลือ   (มีอวิชชาเปนตน)  แลว    หรอื 
(ปรารภเอา)  วิสัย  (คือวรรณรูปารมณ)  ซึ่งไดแกกรรมนิมิต  คติ- 
นิมิตอันเขาไปปรากฏแกวิญญาณนั้นเปนไป   ตัณหาในวิสัยนั้นอันมีโทษ 
ที่อวิชชาปกปดไวเพราะยังละตัณหาอวิชชาไมได   ก็ชักเอาวิญญาณที 
เปนไปอยูอยางนี้นั้นไป  สังขาร  (คือเจตนา)  ที่เกิดรวมกันก็  (ชวย) 
ซัด  (วิญญาณน้ัน)  ไป  วิญญาณที่ถูกตัณหาซัดไป  ถูกสังขารทั้งหลาย 
ซัดไปดวยอํานาจแหงสันตติอยูนั้น  กล็ะทิ้งที่อาศัย  (คือหทัยวัตถุ) 
 
*  สรเสน.  รส  ใชในอรรถหลายอยาง  วา  ยินดี  เยื่อใย  รักใคร  และเส่ือมส้ิน 
ก็ได  ในท่ีนี้อรรถวาเส่ือมส้ินเปนเหมาะ  มีศัพทใชเทียบวา  รสติพฺพโย-วัยเส่ือมส้ินไป 
(ธาตุปฺปทีปกา  หนา  ๓๒๑)   มหาฎีกากแ็กไปทางน้ัน  คือแกวา  สภาเวน - เพราะเปนเอง 
แลวไขวา  ปริกฺขีณาอายุสงฺ  ขารตาย -  เพราะความท่ีอายสัุงขารส้ินไป   สวนอุปกฺกม  แก 
วา  การกระทํามีตัดศีรษะเปนตนท่ีตนทําเองหรือคนอ่ืนทําเอา  
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เดิมดวย   ไดที่อาศัยใหมอันกรรมสรางข้ึนบาง  ไมไดบาง๑  เปนไปดวย 
ปจจัยทั้งหลายมีอารมณเปนตนเทาน้ันดวย   ดุจคนหนวงเชือกซ่ึงผูกตน 
ไมที่ฝงในไวขามคลองไปฉะนั้นแล๒  
        ก็แล  ในวิญญาณที่เปนไปน้ี  วิญญาณดวงกอนเรียกวาจุติวิญญาณ 
เพราะเคลื่อนไป  ดวงหลังเรียกวาปฏิสนธิวิญญาณ   เพราะสืบตอมาแต 
เบื้องตนแหงภพอ่ืน   อันวาวิญญาณนี้นั้น  บัณฑิตพึงทราบเถิดวา 
มันมา  ณ  ภพนี้จากภพกอนหามิได๓  อีกทั้งเวนเหตุ  มีกรรม  สังขาร 
ตัณหาผูชักและวิสัยเปนตนจากภพกอนนั้นเสีย  มนัก็ปรากฏมีข้ึนหาไดไม 
                            [คาถาสังเขปนิทัสนะจุติปฏิสนธิ]  
        ธรรมทัง้หลายมีเสียงสะทอนเปนตน   พึงเปนนิทัศนะ 
        ในขอนีไ้ด  อนึ่ง  เพราะความเนื่องกันในสันดาน 
        (คือการสืบตอ)  ความเปนอันเดียวกันจึงไมมี  ทั้ง 
 
๑.  อสฺสาทยมาน  มหาฎีกาแนะใหแปลวา  ถึง  วา  ได  และท่ีวาไดท่ีอาศัยใหม  หมาย 
ความวาเกิดในปญจโวการภพ  ซ่ึงมีหทัยวตัถุใหเปนท่ีอาศัย  ไมไดท่ีอาศัย  หมายความ 
วาเกดิในจตุโวการภพ   ซ่ึงไมมีรูป  จึงไมมีหทัยวัตถุเปนท่ีตั้ง 
๒.  มหาฎีกาเทียบไววา  อารมณมีกรรมเปนตนท่ีผูกพนัอัตภาพในภพกอน   เปรียบ 
เหมือนเชือกทีผู่ตนไมไวท่ีฝงนี้  วิญญาณเปรียบเหมือนคน  ตัณหาเปรียบเหมือน 
ความปรารถนาจะขามคลองแหงคนผูนัน้  สังขารผูซัดเปรียบเหมือนความพยายามขาม 
คนผูนั้นเม่ือขามไปยืนอยูท่ีฝงนอก  ไดอะไร  ๆ  ท่ีติดอยูท่ีตนไมฝงนอกบางไมไดบาง  ก็ 
คนยืนอยูท่ีแผนดินไดตามกาํลังของตนแท   ฉันใด  แมวญิญาณน้ีก็ฉันนั้น  ไดท่ีอาศัย 
กลาวคือหทัยวตัถุท่ีติดอยูในอัตภาพในภพอ่ืน  (ท่ีเปนปญจโวการ) บาง  ไมไดท่ีอาศัย 
นั้น  (ในจตุโวการภพ)  บาง   ก็คงเปนไปไดดวยกรรมอันสัมปยุตกับอารมณท้ังหลาย 
เทานั้นเปนแท 
๓.  ท่ีวาวิญญาณน้ีมิไดมา  ณ  ภพนี้  . . .   มหาฎีกาทานวา   "ก็เพราะมันเกิดข้ึนในภพน้ี 
นี่เอง"  
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        ความตางกันก็ไมมีดวย 
                                        [ขยายความ]   
        แทจริง  ธรรมทั้งหลายมีประการคือเสียงสะทอน  ประทีป  ตรา 
และรูปสะทอน  (คือเงา)  พึงเปนนิทัศนะในขอน้ี   คือในความมิไดมา 
ณ  ภพนี้  แตภพกอน  และในความเกิดข้ึนดวยเหตุที่เนื่องมาแตภพอดีต 
แหงวิญญาณน้ัน  เหมือนอยางวาเสียงสะทอน  ประทีป  ตรา  และเงา 
ยอมมีเสียงเปนตนเปนเหตุ๑จึงมี  เวนเสียงเปนตนเสีย  ก็หาไปมีไดไม 
ฉันใด  จิตนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกัน   อน่ึง  ในขอน้ี  เพราะความเน่ือง 
กันในสันดาน  (คือการสืบตอ)  ความเปนอันเดียวกันจึงไมมี  ทั้ง 
ความตางกันก็ไมมีดวย  จริงอยู   ผิดวาเมื่อความเน่ืองกันในสันดาน 
(คือการสืบตอ)  มีอยู  ความเปนอันเดียวกันอยางเด็ดขาดจะพึงมีไซร 
นมสัมก็ไมใชเปนสิ่งเกิดมาแตนมสดนะซิแมนความตางกันอยางเด็ดขาด 
จะพึงมีเลา  นมสัมก็ไมใชเปนสิ่งอาศัย๒นมสดละซิ 
        (นัยการประกอบความ)  ในสิ่งท่ีเปนเหตุและท่ีเกิดแตเหตุ   (คือ 
ผล)  ทั้งปวง   ก็นัยนี้๓   เพราะเมื่อเปนอยางนั้น  (คือเมื่อถือวาเหตุ 
 
๑.  มหาฎีกาขยายความไวใหครบวา  เสียสะทอนมีเสียง  (ตน)  เปนเหตุ  ประทีป 
มีประทีปดวงอ่ืนเปนตนเปนเหตุ  ตรา  มีการประทับเปนเหตุ  เงา  มีอวัยวะมีหนา 
เปนตนท่ีหนัไปตรงวัตถุสะทอนแสงมีแวนสองหนาเปนตนเปนเหตุ 
๒.  ขีรสฺสาธีโน  ทธิ  ทธิ  เปนนปุ.  ศัพทหนาจึงควรเปน. . . ธีน  ประโยคหนากเ็ปน 
ทธิ  สมุภูต  เทียบใหเห็นอยู 
๓.  มหาฎีกาใหตัวอยางการประกอบความตรงน้ีวา  เม่ือวิญญาณท่ีเปนเหตุและวิญญาณ 
ท่ีเปนผล  เปนอันเดียวกนัเดด็ขาดละก็  คตเิทวดาก็มิไดเกดิแตคติมนษุยละซิ  และ 
เม่ือมันเปนคนละอันเด็ดขาด  ผล  (ของกรรม)   ก็ไมมีแกผูทําละซิ  เปรียบเหมือน 
เมล็ดพืชกับหนอมัน  จะวามันเปนอันเดียวกันหรือคนละอันแท  ก็ไมใชท้ังนั้น  เพราะ 
มันเนื่องกนัดวยการสืบตอ  
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กับผลเปนอันเดียวกันหรือตางกันเปนคนละอันเด็ดขาดไปอยางใดอยาง  
หน่ึงเชนนั้น)   การลบลางโวหารของโลกท้ังปวงก็จะมีข้ึน*  แตการ 
ลบลางโวหารของโลกนั้น  บัณฑิตไมปรารถนา  เพราะเหตุนั้น  ความ 
เปนอันเดียวกันหรือวาความตางกันเด็ดขาด   ในส่ิงท่ีเปนเหตุและผลอัน 
เนื่องกันในสันดานท้ังหลายน่ี  บัณฑิตจึงไมควรของแวะ  (คืออยา 
ใสใน)  แล 
                                       [คําทวง]  
        ในขอน้ี    (มี)   โจทกาจารย    (ผูทวง)    กลาววา    "เมื่อเปน 
ความปรากฏ    (เกิดข้ึนแหงวิญญาณ)   โดยมิไดเคลื่อนมา   (แตภพ 
กอน)   อยางนั้น  เพราะขันธทั้งหลายท่ีมีอยูในอัตภาพมนุษยนี้ดับไป 
และเพราะกรรมท่ีเปนปจจัยแหงผลไมไปในที่เกิดข้ึนแหงผลน้ัน  ผลนั้น 
ก็มิ  (ไป)  มแีกผูอ่ืน   และแตกรรมอื่นหรือ  อนึ่ง  เมื่อผูเสวย  (ผล) 
ไมมี  ผลนั้นจะพึงมีแกใครเลา   เพราะเหตุนั้น  วิธาน  (คือกฎเกณฑ) 
อันนี้ไมมีดอก" 
        ในคําทวงนั้น  ขาพเจาจะเฉลยตอไปนี้ 
                       [คาถาสังเขปเรื่องสันดาน]  
        ผล  (แหงกรรม)  ทีม่ีในสันดาน  (คือการสืบตอ 
 
*  คือส่ิงท่ีสืบตอกันนั้น  ชาวโลกเขามิไดคํานึงถึงวาเปนอันเดียวกนัหรือคนละอัน  เขา 
เรียกไปตามท่ีมันเปน  เชน  นมสด  นมสม  เนย. . .  เมล็ดมะมวง  หนอมะมวง  ตน 
มะมวง. . .   ในจุติปฏิสนธิกเ็ชนนั้น  เขาพดูกันวา  คนช่ือนี้ตายไปเกิดเปนเทพบุตร 
หรือเทพบุตรจุติมาปฏิสนธิเปนคนช่ือนี้   กับไปเกดิเปนเทพบุตร  มนษุยไปเกิดเปน 
สัตว. . .   ถาเอาลัทธิอันเดียวกันหรือคนละอันเขามาถือ   ก็พูดตามโวหารชาวโลกไมได 
จึงวาเปนการลบลางโวหารของชาวโลก (?)  
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        อันหนึ่ง)   หา  (ไป)   มีแกผูอื่นไม  และหามีแต  
        กรรมอืน่ไม  อภิสังขาร   (สภาพท่ีปรุงแตง)   แหง 
        พืชท้ังหลาย  เปนสาธกแหงความขอนี้ได 
                                  [ขยายความ]  
        แทจริง  ผล  (แหงกรรม)   เมื่อเกิดข้ึนในสันดานอันหน่ึง 
(ถึงแม)  เพราะความเปนอันเดียวกัน   และความตางกันเด็ดขาด  ใน 
สันดานอันหนึ่งน้ันถูกปฏเิสธ  ก็หา  (กลาย)  เปนวา  (ไป)  เกิดแก 
ผูอ่ืน  หรือเปนวาเกิดแตกรรมอ่ืน  (ไป)  ไม  ก็อภิสงัขาร  (สภาพ 
ที่ปรุงแตง)   แหงพืชทั้งหลาย  เปนสาธกความแหงคําน้ีได  จริงอยู 
เมื่ออภิสังขารท้ังหลายแหงพืชทั้งหลายมีพืชมะมวงเปนตน  อันธรรมชาติ 
ทําใหแลว  ผลตาง ๆ  เมื่อเกิดข้ึนในกาลอ่ืน  (ภายหลัง)  เพราะได 
ปจจัยในสันกานแหงพืชนั้น  ก็หาใชเกิดข้ึนแกพืชอ่ืน ๆ  ไม   ทั้งหาใช 
เกิดเพราะปจจัยคืออภิสังขารอ่ืนไม   แตวาพืชเหลาน้ัน  หรืออภิสังขาร 
ทั้งหลาย  กห็า  (ไป)   ถงึท่ีเกิดผลไม  ขออุปไมยน้ี  บัณฑิตกพึ็ง 
ทราบฉันนั้น* 

        อน่ึง  ความขอนี้พึงทราบแมโดยวิทยา  ศิลป  และโอสถเปนตน 
ที่บุคคลประกอบเขาไวในตัวเด็กแลว  (ไป)   ใหผลในตัว  (คนน้ัน) 
 
*  มหาฎีกาประเทียบความไววา  สัตวผูมีกรรมเหมือนพชืท่ีธรรมชาติปรุงแตงแลว 
กรรมเหมือนอภิสังขารของพืช  ความสืบเนือ่งกันแหงปฏิสนธิวิญญาณเปนตนของสัตว 
เหมือนความสืบเนื่องกันแหงหนอเปนตนของพืช  ความมีข้ึนแหงผลแกสัตวผูทํากรรม 
นั่นก็เพราะกรรมของเขาน่ันเอง   เหมือนความมีชอดอกหรือผลก็เพราะอภิสังขารแหงพืช 
นั้นนั่นเอง  
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ที่เติบโตข้ึนเปนตน   ในกาลอ่ืน  (ภายหลัง)  ก็ได*  
        แมคําใดท่ีโจทกาจารยกลาววา  "อน่ึง  เมื่อผูเสวย  (ผล)  ไม  
มี  ผลนั้นจะพึงมีแกใครเลา"  ดังน้ี  ขาพเจาจะเฉลยในคําน้ัน (ตอไป) 
                            [คาภาสังเขปเรื่องผูเสวย]  
        ความสมมติวา  (มี)  ผูเสวย  ยอมเปนอันสําเร็จ 
        ไดดวยความเกิดขึ้นแหงผล  เปรยีบเหมือนความ 
        สมมติวามีผล   เปนอันสําเร็จไดดวยความเกิดขึ้น 
        แหงผลของตนไมฉะนั้น 
                                       [ขยายความ]  
        เหมือนอยางวาตนไม  จะเรียกวามีผลหรือวาเผล็ดผลก็ตาม  ก ็
ดวยความเกิดข้ึนแหงผลไมอันเปนสวนหนึ่งแหงธรรมท้ังหลายท่ีเรียกวา 
ตนไมนั่นเอง  ฉันใด  เทวดาหรือมนุษยก็ดี  จะเรียกวาไดเสวย  (ผล) 
หรือจะเรียกวาผูไดรับความสุข   ผูไดรับความทุกขก็ตาม   ก็ดวยความ 
เกิดข้ึนแหงผลคือสุขทุกข  ซึ่งนับเปนอุปโภค  (ของเสวย)  เปนสวน 
หน่ึงแหงขันธทั้งหลายท่ีเรียกวาเทวดาและมนุษย  ฉันนั้นเหมือนกัน 
เพราะเหตุนั้น  ความหมายอะไร  ๆ  ดวยผูเสวยอ่ืน  (นอกไปจากขันธ) 
ในขอวาดวยผูเสวย  (ผล)  นี ้ หามีไมแล 
 
*  มหาฎีกาขยายความไววา  การเรียนวิทยา  การศึกษาศิลปะ  และการประกอบโอสถ 
ท่ีทําไวในตัวเด็ก  หาไดไปถึงตัวคนนัน้ท่ีเติบโตไม  แตวาความเช่ียวชาญวิทยา  ความ 
รูศิลปะ  และความไมมีโรค  ซ่ึงมีการประกอบไวนัน้เปนเหตุ  ไปมีในตัวเขาท่ีเติบโตข้ึน 
ได  มันหาไปมีแกคนอ่ืนไม   เพราะมันเกิดข้ึนในตัวเขาท่ีเติบโต  ซ่ึงเนื่องกันมาดวยการ 
สืบตอแตตัวเดก็นั้นเอง  และเวนเหตุมีการเรียนเปนตนเม่ือเปนเด็กเสีย  มันจะไปมีแต 
เหตุอ่ืนกห็ามิได  เพราะเม่ือการเรียนเปนตนไมมี  มันกไ็มมี  
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        แมโจทกาจารยผูใดพึงกลาววา  "แมนเมื่อเปนอยางนั้น  สังขาร  
เหลาน้ัน   เมือ่มีอยูจึงเปนปจจัยแหงผลหรือ  หรือวาไมมีอยูก็เปนปจจัย 
แหงผลไดเลา  ก็ถามีอยูจึงเปนปจจัยไดไซร   วิบากของมันก็จะพึงมีแต 
ในปวัตติขณะ  (คือในขณะท่ีสังขารเปนไปอยู)  เทาน้ัน ถาแมนไมมี 
มันก็เปนปจจัยไดเลา  มันก็จะพึงนําผลมาใหไดเปนนิตยไป  ทั้งในขณะ 
กอนปวัตติ  (คือในขณะทํากรรม)   ทั้งภายหลังปวัตติ  (คือเมื่อใหผล 
เสร็จแลว  ?)  ละซิ"   ดังน้ี  โจทกาจารยผูนั้น  พึงไดรับเฉลยดังนี้ 
    [คาถาสังเขปขอบเขตความเปนปจจัยแหงสังขาร]  
                สังขารทั้งหลายนั้น   เปนปจจัย  (แหงผล) 
        เพราะทํา  (ผล)  ขึน้   แตมันนําผลมาใหเปนนิตย         
        หามิได    กิริยามีการประกันเปนตน  พึงทราบวา 
        เปนนิทศินะในขอนัน้ได 
                                        [ขยายความ]  
        แทจริง  สังขารทั้งหลายยอมเปนปจจัยแหงผลของตน  เพราะทํา 
(ผล)  ข้ึนเทาน้ัน  มิใชเพราะมันมีอยูหรือมันไมมี   ดังบาลีวา  "จักขุ- 
วิญญาณอันเปนวิบาก  ยอมเปนสิ่งเกิดข้ึนเพราะกุศลกรรมฝายกามาวจร 
ทําข้ึนกอข้ึน"   ดังน้ีเปนอาทิ   และมนัเปนปจจัยแหงผลของตนตามท่ี 
ควรแลวก็ไมเปนปจจัยนําผลมาใหอีก   เพราะมันมีวิบากสุกแลว  (คือ 
ใหผลเสร็จแลว)  กิริยามกีารประกันเปนตน  (ดังจะกลาวตอไป)  นี ้
พึงทราบวาเปนนิทัศนะในการอธิบายความขอน้ันได   เหมือนอยางใน  
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ทางโลก  คนผูใดเปนนายประกันเพ่ือสงผลประโยชนอะไร  ๆ  (ให  
เจาทรัพย)   หรือซ้ือของก็ตาม   กูหน้ีก็ตาม  ก็เพียงแตการทํากิริยานั้น 
(คือประกันหรือซ้ือหรือกู)  แหงคนผูนั้นเทาน้ัน   เปนปจจัยในการสง 
ผลประโยชนนั้นเปนตน๑  หาใชความมีอยูหรือไมมีแหงกิริยา  (เปน 
ปจจัย)  ไม   และเบ้ืองหนาแตสงผลประโยชนให  (แลว)  เปนตนไป 
เขาก็ไมเปนลูกหนี้อีกเลย  เพราะอะไร  เพราะการสง  (ผลประโยชน) 
ใหเปนตน  เขาไดทําแลว  ฉันใด  แมสังขารท้ังหลายก็เปนปจจัยแหงผล 
ของตน  เพราะทํา  (ผล)  ข้ึนเทาน้ัน  และเบ้ืองหนาแตใหผลตามท่ีควร 
(แลว)  ไป  มันก็ไมเปนปจจัยนําผลมาใหอีกตอไป  ฉันนั้นแล 
        ความเปนไปแหงปฏิสนธิวิญญาณอันเปนไปท้ังสองสวน   โดย 
เปนวิญญาณผสมและไมสมเพราะปจจัยคือสังขาร   เปนอันแสดงแลว 
ดวยนิเทศกถาเพียงเทาน้ี 
        บัดนี ้ เพ่ือกําจัดเสียซึ่งความเลือนหลง  ในวิบากวิญญาณ  ๓๒ 
ทั้งหมดน่ัน 
           [คาถาสังเขปสังขารเปนปจจัยแหงวิญญาณอะไรอยางไร]  
                บณัฑิตพึงเขาใจสังขารท้ังหลายน่ัน  (วา)  เปน 
        ปจจัยแหงวิบากวิญญาณเหลาไรและอยางไร๒  ใน 
        แหลงเกิดท้ังหลายมีภพเปนตน   ดวยอํานาจ  (คือ 
        หลังบังคับ)   แหงปฏิสนธิและปวัตติ 
 
๑.  ท่ีทานประกอบคํา  "เปนตน"  ไว  เพราะยังมีกิริยาท่ีกลาวไวอีก  ๒  คือการใหคาของ 
ท่ีซ้ือ  และการใชหนี ้
๒.  ย.  ไมมี  ต.  รับ  อาจริยกะใหแปลวา  'ไร'  
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                                        [ขยายความ]    
        ความในคาถาน้ันวา   แหลงเกิดเหลาน้ี  คือ  ภพ  ๓  กําเนิด  ๔ 
คติ  ๕  วิญญาณฐิติ  ๗  สตัตาวาส  ๙   ชื่อวาแหลงเกิดมีภพเปนตน 
สังขารทั้งหลายนั้น  ยอมเปนปจจัยแหงวิบากวิญญาณเหลาไรใน  (ตอน) 
ปฏิสนธิและในปวัตตกาล  ในแหลงเกิดทั้งหลายมีภพเปนตนเหลาน้ัน 
แลมันเปนปจจัยดวยประการใด   บัณฑิตพึงทราบดวยประการนั้นเถิด 
                                     [พรรณนาความ]  
        ในสังขารทั้งหลายน้ัน   พรรณนาในบุญญาภิสังขารกอน 
        บุญญาภิสังขารประเภท  (กุศล)  เจตนา  ๘  ฝายกามาวจร  (วา) 
โดยไมแยก  (ประเภท)  กนั๑  ยอมเปนปจจัยโดยสวนสอง  คือโดยเปน 
กรรมปจจัยในขณะตาง ๆ ดวย  โดยเปนอุปนิสสยปจจัยดวย  แหงวิบาก- 
วิญญาณ  ๙  ในสุคติกามภพ  ใน  ปฏสินธิ  (กาล)  บุญญาภิสังขาร 
ประเภทกุศลเจตนา  ๕  ฝายรูปาวจร  เปนปจจัยแหงวิบากวิญญาณ  ๕ 
แมในรูปภพ  เฉพาะใน  ปฏิสนธิ  อนึ่ง  บุญญาภิสังขารฝายกามาวจรมี 
ประเภทดังกลาว  เปนปจจัยโดยสวนสองตามนัยที่กลาวนั่นแล  แหง 
วิบากวิญญาณกามภูมิ  ๗   เวนอเหตุมโนวิญญาณธาตุที่สหรคตกับ 
อุเบกขา  ในสุคติกามภพ  ใน   ปวัตตกาล๒  ไมเปนปจจัยในปฏิสนธ ิ
บุญญาภิสังขารประเภทท่ีกลาวนั้นแหละ   เปนปจจัยโดยสวนสองอยาง 
 
๑.  คือกลาวรวมท้ังหมด  ไมแยกเปนประเภทไตรเหตุ  ทวิเหตุ  เอกเหตุ  และอเหตุ (?) 
๒.  ทานใช  ปวัตติ  บาง  ปวตัตะบาง  
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นั้นเหมือนกันแหงวิบากวิญญาณ  ๕๑  ในรูปภพ  ใน  ปวัตตกาล  ไมเปน 
ปจจัยในปฏิสนธิ  
        สวนในทุคติกามภพ  บุญญาภิสังขารกามาจรท่ีกลาวนั้น  เปน 
ปจจัยโดยสวนสองอยางนั้นเหมือนกัน  แหงวิบากวิญญาณกามภูมิทั้ง  ๘ 
ใน  ปวัตตกาล  ได  (แต)  ไมเปนปจจัยในปฏิสนธิ  ในทุคติกามภพนั้น 
ในนรก  บุญญาภิสังขารกามาวจรน้ันก็เปนปจจัยในการประสบอิฏฐารมณ 
ได  ในคราวตาง ๆ เชนความจาริกไป  (เยี่ยม)  นรกแหงพระมหาโมค- 
คัลลานเถระเปนตน๒  อนึ่ง  อิฏฐารมณยอมมีไดในพวกสัตวดิรัจฉาน 
และในพวกเปรตท่ีมีฤทธมิากดวยเหมือนกัน  บุญญาภิสังขารกามาวจร 
นั้นแหละ   เปนปจจัยโดยสวนสองอยางนั้นเหมือนกัน  แหงวิญญาณที่ 
เปนกุศลวิบากท้ัง  ๑๖  ในสุคติกามภพ  ทั้งใน  ปวัตตกาล  ทั้งใน  ปฏิสนธ ิ
แต  (วา)  โดยไมแยกกัน   (คือ  รวมกามาวจรและรูปาวจรเขาดวยกัน) 
บุญญาภิสังขารเปนปจจัยโดยสวนสองอยางนั้นเหมือนกัน   แหงวิบาก 
วิญญาณ  ๑๐  ในรูปภพ  ทั้งใน  ปวัตตกาล  และใน  ปฏิสนธ ิ ดวย 
        อบุญญาภิสังขาร  ประเภทอกุศลเจตนา  ๑๒  เปนปจจัยโดยสวน 
สองอยางนั้นน่ันแล  แหงวิญญาณดวง  ๑  (คือปฏิสนธิวิญญาณ  ? )  ใน 
ทุคติกามภพ  ในปฏิสนธ ิ ไมเปนในปวัตตกาล   เปนปจจัยแหงอกุศล- 
วิบากวิญญาณ  ๖  ในปวัตตกาล  ไมเปนในปฏิสนธิ  เปนปจจัยแหงอกุศล 
 
๑.  วิบากวิญญาณ  ๕  ตรงนี้  มหาฎีกาบอกไววาไดแก  จกัขุวิญญาณ  โสตวิญญาณ  สัม- 
ปฏิจฉันนมโนธาตุ  สันตีรณะมโนวิญญาณธาตุ  ๒ 
๒.  มหาฎีกาวา  ทานใชฤทธินิรมิตฝนข้ึนในนรกน้ัน  ดับไฟนรกเสียช่ัวเวลาหนึ่ง 
แสดงธรรมแกสัตวนรกเหลานั้น  
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วิบากวิญญาณทั้ง  ๗  ทั้งในปวัตตกาลและในปฏสินธิ   สวนในสุคติ- 
กามภพ   อบุญญาภิสังขารก็เปนปจจัยโดยสวนสองอยางนั้นนั่นแหละ  
แกอกุศลวิบากวิญญาณทั้ง  ๗  นั้นในปวัตตกาลไดเหมือนกัน  (แต)  ไม 
เปนในปฏิสนธิ  ในรูปภพมันก็เปนปจจัยโดยสวนสองอยางนั้นแหละ 
แหงวิลากวิญญาณ  ๔  ในปวัตตกาล  (แต)  ไมเปนในปฏิสนธ ิ ก็แต 
วาความท่ีอบุญญาภิสังขารเปนปจจัยในรูปภพนั้น  เปนโดยไดเห็นรูปที 
ไมนาปรารถนาและไดยินเสียงที่ไมนาปรารถนาในกามาวจรภพ  เพราะ 
วาในพรหมโลก  อันสิ่งที่ไมนาปรารถนาท้ังหลายมีรูปที่ไมปรารถนา 
เปนตนหามีไม   แมในกามาจรเทวโลกก็อยางนั้น* 

        สวนอเนญชาภิสังขาร  เปนปจจัยโดยสวนสองอยางนั้นเหมือนกัน 
แหงวิบากวิญญาณ  ๔  ในอรูปภพ  ทัง้ในปวัตตกาลปละในปฏสินธิ 
        สังขารเหลาน้ันเปนปจจัยแหงวิบากวิญญาณเหลาไร  ดวยอํานาจ 
แหงปฏิสนธิและปวัตติในภพท้ังหลาย  และมันเปนปจจัยดวยประการใด 
พึงทราบดวยประการนั้น  ดังกลาวมาฉะน้ีกอน 
        แมในกาํเนิดเปนตน  ก็พึงทราบโดยนัยนั้นเหมือนกัน  (ตอไป) 
นี้เปนคําชี้แจงขอสําคัญในกําเนิดเปนตนนั้น  ต้ังแตตนไป 
 
*  กามาวจรภพที่วานี้  ตองหมายถึงมนุษยโลก  เพราะเทวโลกทานก็วาไมมีอนิฏฐารมณ 
การท่ีพรหมไดประสบอนิฏฐารมณในโลกอ่ืนนี้  เห็นจะพอเทียบไดกบัพระในวัดไดประสบ 
อนิฏฐารมณในหมูบาน  เชนไดเห็นหรือไดยินชาวบานขางวัดตบตีดาทอกันเปนตน 
        สวนท่ีวาเทวโลกไมมีอนิฏฐารมณนั้น  มหาฎีกาไมยอมใหท้ังหมด  ทานวานัน่ 
เปนแต  'สวนมาก'   แตท่ีจริงชาวเทวโลกอาจมีเวลาประสบอนิฏฐารมณได  เม่ือถึงกาล 
จะจุติ  ยอมมีบุพนิมิตปรากฏข้ึนเชนดอกไมเหี่ยวเปนตน  นั่นก็เปนอนฏิฐารมณนั่นเอง  
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        ก็เพราะวาในสังขารท้ังหลายน้ี   อันดับแรก  บุญญาภิสังขารให  
ปฏิสนธิในภพ  ๒  (คือกามภพและรูปภพ)  แลวยังวิบากของตนท้ังปวง 
ใหเกิด  (อยางใด)   กใ็หปฏิสนธิในกําเนิด  ๔  อันอัณฑชะเปนตน  ใน 
คติ  ๒  กลาวคือเทวดาและมนุษย  ในวิญญาณฐิติ  ๔  ไดแกนานัตตกาย- 
นานัตตสัญญี  (สัตวเหลาหนึ่งมีกายตางกันมีสัญญาตางกัน)  นานัตต- 
กายเอกัตตสัญญี  (สัตวเหลาหนึ่งมีกายตางกันแตมีสัญญาอยางเดียวกัน) 
เอกัตตากายนานัตตสัญญี  (สัตวเหลาหนึ่งมีกายอยางเดียวกันแตมีสัญญา 
ตางกัน)  เอกัตตกายเอกัตตสัญญี  (สัตวเหลาหนึ่งมีกายอยางเดียวกันมี 
สัญญาอยางเดียวกัน)  และในสัตตาวาสเพียง  ๔  เพราะวาในอสัญญ-ี 
สัตตาวาส  บุญญาภิสังขารน้ันปรุงแตงแตรูปอยางเดียวเทาน้ัน  แลวยัง 
วิบากของตนท้ังปวงใหเกิดอยางเดียวกันนั้น  เพราะเหตุนั้น  บุญญาภิ- 
สังขารนั้นจึงเปนปจจัยโดยนัยที่กลาวแลว  (คือเปนนานาขณิกกรรม- 
ปจจัยและอุปนิสยปจจัย)  นั่นแล   แหงวิบากวิญญาณ ๒๑  ในภพ  ๒ 
กําเนิด  ๔  คติ  ๒  วิญญาณฐิติ  ๔  และสัตตวาส  ๔  เหลาน้ัน  ทั้งใน 
ปฏิสนธิและในปวัตตกาล  ตามท่ีมันเปน* 

        สวนอบุญญาภิสังขาร  ยอมใหผลโดย  (ให)  ปฏิสนธิในกามภพ ๆ 
เดียวเทาน้ัน  ในกําเนิด  ๔  นอกน้ันกใ็นคติ  ๓  ในวิญญาณฐิติเดียว 
(คือนานัตตกายเอกัตตสัญญี)  และในสัตตวาสก็  (เดียว)  เชนนั้น 
 
*  คือในกามาวจรและรูปาวจรกุศลวิบากวญิญาณ  ๒๑  นั้น  บุญญาภสัิงขารเปนปจจัย 
แหงวิญญาณ  ๑๔  ท้ังในปฏิสนธิและปวัตตกาล  เปนปจจัยแหงวิญญาณ  ๗  เฉพาะใน 
ปวัตตกาล  
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เหมือนกัน  เหตุใด  เพราะเหตุนั้น  อบุญญาภิสังขารน่ัน   จึงเปนปจจัย 
โดยนัยที่กลาวแลวน่ันเหมือนกัน  แหงวิบากวิญญาณ  ๗  ในภพเดียว  
ในกําเนิด  ๔  ในคติ  ๓  ในวิญญาณฐิติเดียว  และในสัตตาวาสเดียว  ทั้ง 
ในปฏิสนธิและในปวัตตกาล 
        สวนอเนญชาภิสังขาร  ใหผลโดย  (ให)  ปฏสินธิในอรูปภพ  ๆ 
เดียวเทาน้ัน  ในกําเนิดโอปปาติกะกําเนิดเดียว   ในเทวคติ  ๆ  เดียว 
ในวิญญาณฐิติ  ๓  มีชั้นอากาสนัญจายตนะเปนตน  เหตุใด  เพราะ 
เหตุนั้น   อเนญชาภิสังขารน่ัน   จึงเปนปจจัยโดยนัยที่กลาวแลวเหมือน 
กัน  แหงวิญญาณ  ๔  ในภพเดียว  กําเนิดเดียว  คติเดียว  วิญญาณฐิติ  ๓ 
สัตตาวาส  ๔  ทั้งในปฏสินธิและในปวัตตกาล  แล 
                บณัฑิตพึงเขาใจสังขารท้ังหลายน่ัน  (วา)  เปน 
        ปจจัยแหงวิบากวิญญาณเหลาไรและอยางไร  ใน 
        แหละเกิดท้ังหลาย  มีภพเปนตน  ดวยอํานาจ  (คือ 
        หลักบังคับ)  แหงปฏิสนธิและปวัตติ 
โดยนัยดังกลาวมาฉะน้ี  เทอญ 
        นี่เปนกถาอยางพิศดารในบทวา  สงฺขารปจฺจยา  วิฺาณ 

                      [แกบท   วิฺาณปจฺจยา  นามรูป] 
        ในบท  วิฺาณปจฺจยา  นามรูป 
                บณัฑิตพึงทราบวินิจฉัย  โดยวิภาคแหงนามรูป 
        ทั้งหลาย  โดยความเปนไป  (แหงนามรูป)  ใน  
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        แหลงท้ังหลายมีภพเปนตน   โดยสงเคราะห 
        (ยอเขา)  โดยปจจยนัย  
                               [วินิจจฉัยโดยวิภาค]  
        ก็ในขอวา  "โดยวิภาคแหงนามรูปทั้งหลาย"  นั้น  มีวินิจฉัยวา 
ขันธ  ๓  มีเวทนาเปนตน  ชื่อวา นาม*   เพราะนอมไปมุงหนาตออารมณ 
มหาภูต  ๔  และอุปาทายรูป  (รูปอาศัย)   แหงมหาภูต  ๔  ชื่อวารูป 
วิภาค  (คือประเภท)   แหงนามรูปทั้งหลายนั้น  ไดกลาวไวในขันธ- 
นิเทศแลวแล 
        วินิจฉัยในบท  วิฺาณปจฺจยา  นามรูป  นั้น  โดยวิภาคแหง 
นามรูปทั้งหลาย  พึงทราบดังกลาวมาฉะน้ี  เปนอันดับแรก 
                              [วินิจฉัยโดยความเปนไป]  
        สวนในขอวา   "โดยความเปนไป  (แหงนามรูป)  ในแหลง 
ทั้งหลายมีภพเปนตน"   นั้น  มีวินิจฉัยวา  นาม  ยอมเปนไปในภพ 
กําเนิด  คติ  วิญญาณฐิติทั้งปวงและในสัตตาวาสท่ีเหลือ  เวนสัตตาวาส 
หน่ึง  (คืออสัญญสัตตาวาส)  รูป  ยอมเปนไปในภพ  ๒  กําเนิด  ๔  ใน 
คติ  ๕  ในวิญญาณฐิติ  ๔  ขางตน   ในสัตตาวาส  ๕  ขางตน  (รวมอสัญญ- 
สัตตาวาสดวย)   ก็แลเมื่อนามรูปนั่นเปนไปอยูอยางนั้น  เหตุที่ใน 
ปฏิสนธิขณะแหงเหลาสัตวครรภไสยกะกําเนิดที่ยังไมแสดงภาวะ  (เพศ) 
 
*  ท่ีจริง  อรูปขันธท้ัง  ๔  (รวมวิญญาณดวย)  เปนนาม  แตในท่ีนี้ทานกลาวแตอรูปขันธ  ๓ 
เปนนาม   กเ็พราะแยกวิญญาณไปเปนตัวปจจัยเสีย  
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และแหงเหลาสัตวอัณฑชะกําเนิดที่ยังไมแสดงภาวะ  สันตติสีสะ  (คือ   
รูปกลาปซึ่งเปนตนเปนมูลแหงการสืบตอ)  ๒   โดยเปนรูปดวยอํานาจ 
แหงวัตถุทสกะ  (หมวดรปู  ๑๐  ทั้งหทัย)  และกายทสกะ  (หมวดรูป  ๑๐ 
ทั้งกายประสาท)   กับอรปูขันธ  ๓  ยอมเกิดปรากฏข้ึน  เหตุนั้น  โดย 
กระจายรูปเหลาน้ันออกไป    (ก็)  ธรรม  ๒๓  คือ  (รูป)  ธรรม  ๒๐  โดย 
เปนรูปรูป  (คือรูปที่สําเร็จแลว)  กับอรูปขันธ  ๓  นั่น  (แหละ) 
บัณฑิตพึงทราบวาชื่อวา  นามรูป  อันมีเพราะปจจัยคือวิญญาณ  แตโดย 
ถือเอาแตรูปที่ยังไมไดถือเอา  (คือถือเอาแตที่ไมซ้ํากัน)  ชักรูปธรรม 
๙  จากสันตติสีสะหน่ึงออกเสียก็  (เหลือ)  ๑๔  เพ่ิมภาวทสกะ  (หมวด 
รูป  ๑๐  ทั้งภาวะ)  สําหรับสัตวที่มีภาวะ  (แลว)  เขาก็เปน  ๓๓  อนึ่ง 
โดยถือเอาแตที่ยังไมถือเอา  ชักรูปธรรม  ๑๓  จากสันตติสีสะ  ๒  หมวด 
ออกเสียอีกก็  (เหลือ)  ๑๕*  (ชื่อวา  วิฺาณปจฺจยา  นามรูป  สาํหรับ 
สัตว   ๒  กําเนิดนั้น) 
        สวนในเหลาสัตวโอปปาติกะกําเนิด   เหตุที่ในปฏิสนธิขณะแหง 
 
*  ในคัมภีรนี้ทานบัญญัติคําเรียกรูปกลาปวา  'สันตติสิสะ'  รูปกลาปน้ันต้ังตนดวยอัฏฐกะ  (หมวด  ๘) 
คือ  ดิน น้ํา  ไฟ  ลม  สี  กล่ิน  รส  โอชา  เรียกวาอวินพิโภครูป - แยกกนัหรือลดไมได  มีแต 
เพิ่ม  สําหรับอุปาทินรูป  เร่ิมดวยเพิ่มชีวิตเขา  ทีนี้ก็เปนนวกะ  (หมวด  ๙)  เรียกวา  ชีวิตนวกะ 
(หมวดรูป  ๙  ท้ังชีวิต  อายนุวกะก็เรียก  แปลวา - ๙  ท้ังอายุ)  ตอไปต้ังชีวิตนวกะเปนหลัก  เพิ่ม 
รูปตาง  ๆ  เขาเปน  ๑๐,๑๑,๑๒,๑๓  ฯลฯ  เชนเพิ่มวตัถุคือหทัยเขาเปนวัตถุทสกะ - ๑๐  ท้ัง 
วัตถุ  เพิ่มภาวะคือเพศเขาเปนภาวทสกะ  -  ๑๐  ท้ังภาวะ  เพิ่มจักษุประสาทเขาเปนจกัขุทสกะ - ๑๐ 
ท้ังจักษุ  ฯลฯ  ดังนั้นรูป  ๙  คือ  อวินิพโภครูป  ๘  กับชีวิตรูป  จึงมีท่ัวกันทุกกลาป  สําหรับอุปาทิน- 
รูปในกําเนิดครรภไสยกะและอัณฑชะ  
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รูปพรหมมีจําพวก  พรหมกายิกะ  เปนตน  สันตติสีสะ  ๔  โดยเปนรูป 
ดวยอํานาจแหงจักขุทสกะ  โสตทสกะ  วัตถุทสกะ  และชีวิตินทริยนวกะ  
กับอรูปขันธ  ๓  ยอมปรากฏ  เหตุนั้น  โดยกระจายรูปของรูปพรหม 
เหลาน้ันออกไป  (ก็)  ธรรม  ๔๒  คือ  (รูป)  ธรรม  ๓๙  โดยเปนรูปรูป 
กับอรูปขันธ  ๓  นั่นบัณฑิตพึงทราบวาชื่อวา  นามรูป  อันมีเพราะปจจัย 
คือวิญญาณ  แตโดยถือเอาแตที่ยังไมไดถือเอา  ชัก  (รูป)  ธรรม  ๒๗ 
(ที่ซ้ํากัน)  จากสันตติสีสะ  ๓  หมวดออกเสีย  ก็  (เหลือ)  ๑๕ 
        สวนในกามภพ  เหตุที่ในปฏิสนธขิณะแหงเหลาสัตวโอปปาติกะ 
กําเนิดที่เหลือก็ดี  แหงเหลาสัตวสังเสทชะกําเนิดก็ดี   ที่มีภาวะและมี 
อายตนะครบ  สันตติสีสะ  ๗๑  โดยเปนรูปและอรูปขันธ  ๓  ยอมปรากฏ 
เหตุนั้น  โดยกระจายรูปเหลาน้ันออกไป   (ก็)  ธรรม  ๗๓  คือ  (รูป) 
ธรรม  ๗๐  โดยเปนรูปรปูกับอรูปขันธ  ๓๒  นั่นบณัฑิตพึงทราบวาชื่อวา 
นามรูปอันมีเพราะปจจัยคือวิญญาณ  แตโดยถือเอาแตที่ยังไมไดถือเอา 
ชัก  (รูป)  ธรรม  ๕๔  (ที่ซ้ํากัน)  จากรูปสันตติสีสะ  ๖  หมวดออกเสีย  ก ็
(เหลือ)  ๑๙  นี่๓  เปนการนับอยางสูง  สวนอยางตํ่า  การนับนามรูปอันมี 
เพราะปจจัยคือวิญญาณในปฏิสนธิแหงเหลาสัตวผูมีรูปสันตติสีสะน้ัน  ๆ 
วิกล  (บกพรอง)  ก็พึงทราบโดยลด  ๆ  ยนลงบาง   ขยายออกบาง  ตาม 
เกณฑแหงสันตติสีสะน้ัน  ๆ เถิด 
 
๑.  สันตติสีสะ  ๗  คือ  วัตถุ - ภาวะ - จักขุ - โสตะ - ฆานะ - ชิวหา - กายะทสกะ 
๒.  ปาฐะพิมพตก  อิติ  ท่ีถูกเปน. . .  ขนธฺาติ  เอเต. . . 
๓.  ปาฐะพิมพไวเปน  เสน  เขาใจวาท่ีถูกเปน  เอส  เพราะความสองไปอยางนั้น  
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        สวนวาในปฏิสนธิแหงอรูปพรหมทั้งหลาย   ก็ปรากฏแตอรูป-  
ขันธ  ๓  (ไมมีรูป)   ในปฏิสนธิแหงเหลาอสัญญพีรหม   ปรากฏแตชีวิ- 
ตินทริยนวกะเปนรูปเทานั้นแล   นี่เปนนัยในปฏิสนธิกอน 
        สวนในปวัตตกาล  สุทธัฏฐกรูป  (กลุมรูป  ๘  ลวนคืออวินิพโภค- 
รูป)   อันมีฤดูเปนสมุฏฐานโดยฤดู  (คือเตโชธาตุ)   ที่เปนไปพรอมกับ 
ปฏิสนธจิิต  ยอมปรากฏขึ้นในฐิติขณะแหงปฏิสนธิจิต   ในทุกแหลงท่ี 
เปนไปแหงรูป   แต  (ตัว)  ปฏิสนธิจิตหายังรูปใหต้ังข้ึนไดไม  แทจริง 
ปฏิสนธิจิตน้ันไมอาจยังรูปใหต้ังข้ึนได   เพราะเปนจิตมีกําลังนอย  เหตุ 
ที่  (หทัย)  วัตถุ  (เพ่ิมเกิด)  ยังมีกําลังออน  เปรียบเหมือนคนตกเหว 
ไมสามารถเปนที่อาศัยแหงคนอ่ืนไดฉะนั้น  จําเดิมแตภวังคจิตดวงแรก 
ตอแตปฏิสนธิจิตไป   สุทธัฏฐกกรูปทีม่ีจิตเปนสมุฏฐานจึงปรากฏข้ึน 
ถึงกาลท่ีเสียงปรากฏ  (คือถึงคราวจะเกิดเสียงได)  สัททนวกะ  (กลุม 
รูป  ๙  ทั้งเสียง)  จึงปรากฏข้ึนแตฤดูอันเปนไปตอแตปฏิสนธิขณะน่ันแล 
และแตจิตดวย*  สวนสัตวเหลาใดเปนครรภไสยกสัตวอาศัยกพฬิงการา- 
หารเปนอยู  สุทธัฎฐกรูปอันมีอาหารเปนสมุฏฐาน   ยอมปรากฏใน 
สรีระของสัตวเหลาน้ัน  ซึ่งอาหารท่ีมารดากลืนกินลงไปซึมซาบเขาไป 
ตามบาลีวา 
                "ก็สัตวผูกําบังตัวอยูในทองของมารดา  มารดา 
        ของเขาบริโภคโภชนะอันใด   เปนขาวก็ดี   น้าํก็ดี 
 
*  เสียงในท่ีนี้เปนเสียงเกดิจากการกระทบ  เชนเสียงดิน้เสียงดีด. . .  ไมใชเสียงพูด 
มีสมุฏฐาน  ๒  คือฤดูกับจิต  
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        (ลงไป)   เขายังชีพใหเปนไปในทองมารดานั้น  
        ดวยโภชนะนั้น" 
ดังน้ี  สําหรับโอปปาติกสัตวทั้งหลาย  สุทธฏัฐกรูปอันมีอาหารเปน 
สมุฏฐาน  ยอมปรากฏในกาลท่ีกลืนเขฬะท่ีอยูในปากของตนลงไปเปน 
ครั้งแรก  เพราะฉะนั้น๑  โดยรวมกันเขา  ธรรม  ๙๙  คือรูป  ๙๖  อยาง 
ไดแกรูป  ๒๖  ดวยอํานาจแหงสุทธัฏฐกรูปมีอาหารเปนสมุฏฐน  (๘) 
และแหงนวกรูป  ๒  อยางสูง  อันมีฤดูและจิตเปนสมุฏฐาน๒  (๑๘)  และ 
รูป  ๗๐  อยางที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน  อันเกิดข้ึน  ๓  วาระในขณะจิต 
หน่ึง ๆ ซึ่งกลาวมากอนแลว  กับอรูปขันธ  ๓  (รวมเปน  ๙๙)  หรือวา 
เหตุที่เสียงเปนสิ่งไมแนนอน  เพราะปรากฏในลางคราวเทาน้ัน  เหตุนั้น 
ชักเสียงทั้ง  ๒  อยาง  (คือท่ีเปนอุตุสมุฏฐานและจิตสมุฏฐาน)  นั้น 
ออกเสีย  ธรรมจํานวนนี้ก็เปน  ๙๗  บัณฑิตพึงทราบวาชื่อวานามรูป 
อันมีเพราะปจจัยคือวิญญาณแหงสัตวทั้งปวงตามท่ีมันเปน๓  ดวยวาเม่ือ 
สัตวทั้งปวงนั้น  แมหลังไป๔  แมมัวเมา  แมกินอยู  แมดื่มอยู  ธรรม 
อันมีวิญญาณเปนปจจัยเหลาน้ัน  ก็คงเปนไปท้ังกลางวันและกลางคืน 
ก็แลความท่ีธรรมเหลาน้ันมีวิญญาณเปนปจจัยนั้น  ขาพเจาท้ังหลายจัก 
 
๑.  อิติ  ท่ี  สุทฺธฏกนฺติ  เหน็วาเปนเหตุ  ไดความดกีวา 
๒.  นวกรูปนี้  ก็คือสัททนวกะน่ันเอง  แยกเปนอุตุสมุฏฐาน  ๑  เปนจติตสมุฏฐาน  ๑  จึง 
เปน  ๒  และที่วาอยางสูงนัน้  หมายความวาอยางตํ่า  (คืออยางท่ัว ๆ ไป)  รูปก็  ๘  เทานั้น 
แตถึงคราวมรเสียงได  เพิ่มข้ึนเปน  ๙ จึงวาอยางสูง 
๓.  ปาฐะพิมพไวเปน  ยถาสมฺภาว  นั้นคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปน  สมฺภว 
๔.  ปาฐะพิมพไวเปน  สตฺตาน  นั้นคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปน  สุตฺตาน  
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พรรณนาขางหนา๑  
        สวนวาในรูปเหลาน้ัน  กรรมชรปู  (รูปเกิดแตกรรม  มีกรรมเปน 
สมุฏฐาน)  นั้นใด  กรรมชรูปนั้นแมต้ังข้ึนกอนเพ่ือน  ในภพ  กําเนิด 
คติ  (วิญญาณ)  ฐิติ  และสัตตาวาสท้ังหลาย  (แตหาก)   รูป  ๓  สมุฏฐาน 
(คือ  ฤด ู จิต  อาหาร)  ไมชวยอุปถัมภแลว  ก็หาอาจต้ังอยูทนไม 
แมรูป  ๓  สมุฏฐานเลา  (หาก)  กรรมชรูปนั้นไมอุปถัมภ  ก็ไมอาจต้ัง 
อยูไดนาน  (เหมือนกัน)  ที่แทนั้นรูปทั้ง  ๔  สมุฏฐานน้ันตางอุปถัมภ 
กันและกันไวนั่นแล  จึงไมตกไปเสีย  ต้ังอยูไดปหนึ่งก็มี  ๒  ปก็มี   ฯลฯ 
ถึง  ๑๐๐  ปก็มี   เปนไปตราบเทาสิ้นอายุหรือส้ินบุญแหงสัตวเหลาน้ัน 
ดังกลุมไมออที่รากยึดไวทั้ง  ๔  ทิศ๒  แมถูกลมตีกต้ั็งอยูได  และดับพวก 
คนเรือแตกท่ีไดที่พ่ึงทีไหนสักแหงในมหาสมุทรแลว  แมถูกกําลังคลื่น 
ตีก็ตรงตัวอยุไดฉะน้ันแล 
        การวินจิฉัยในบท   วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูป  นี ้ โดยความเปน 
ไปในแหลงท้ังหลายมีภพเปนตน   บญัฑิตพึงทราบดังกลาวมาฉะน้ี 
ประการ ๑ 
วินิจฉัยโดยสงเคราะห 
        สวนในขอวา  "โดยสงเคราะห"   นั้นมีวินิจฉัยวา   นามอันมี 
เพราะปจจัยคือวิญญาณอยางเดียว  ทั้งในปวัตติกาลและปฏิสนธิกาล  ใน 
 
๑.  ประโยคนี้   ของทานเปนกัตตุวาจก  แตในความภาษาของเรา  เรียงเปนกรรมวาจก 
ฟงสนิทกวา  ดังทีเรียงไวนัน้ 
๒.  มหาฎีกาชวยขยายความวา  ตนออตามปกติมันข้ึนเปนกลุมเกีย่วกันและกันไว  ราก 
มันยึดไวท้ัง  ๔  ทิศ  (ลมจะมาทิศไหน  กต็านไดทุกทิศ)  
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อรูปภพ  และ  (เฉพาะ)  ในปวัตติกาลในปญจโวการภพ  อันใดก็ดี  
รูปอันมีเพราะปจจัยคือวิญญาณอยางเดียว   ในทุกกาลในพวกอสัญญสัตว 
และ  (เฉพาะ)  ในปวัตติกาลในปญจโวการภพ  อันใดก็ดี  ทั้งนามและ 
รูปอันมีเพราะปจจัยคือวิญญาณ  ในทกุกาลในปญจโวการภพ  อันใดก็ดี 
นานและรูปทั้งปวงน้ัน  บัณฑิตพึงสงเคราะหเขาโดยเอกเทศสรูเปกเศษ- 
นัย  (วิธีรวมศัพทที่มีรูปเสมอกันแตละสวนเขาใหเหลือแต  ๑)   ดังน้ี 
วา  "นามดวย  รูปดวย  ทัง้นามและรูปดวย   ชื่อวา  นามรูป"  แลว 
พึงทราบเถิดวา  นามรูปนั้นชื่อวานามรูปที่มีเพราะปจจัยคือวิญญาณ 
        หากมีคําทวงวา  "คําวินิจฉัยนี้ไมชอบ  เพราะในพวกอสัญญสัตว 
ไมมีวิญญาณ"  ดังน้ีไซร  คําแกพึงมีวา  "ไมชอบหามิได     เพราะ 
                                     [คาถาสังเขป]  
                วญิญาณท่ีเปนเหตุแหงนามรูปน้ีใด   วญิญาณน้ัน 
        ปราชญทราบกันวามี  ๒  สวน  คือ  วิบากวญิญาณ 
        (วิญญาณท่ีเปนวิบาก)  ๑  อวิบากวิญญาณ  (วิญญาณ 
        ที่ไมใชวิบาก)  ๑     เพราะเหตุที่วิญญาณมี  ๒  สวน 
        (ดังน้ี)  คําวินิจฉัยน้ีจึงชอบแท 
                                     [ขยายความ]  
        จริงอยู  วิญญาณใดเปนเหตุแหงนามรูป   วิญญาณน้ันปราชญ 
ทราบกันวามี  ๒  สวน  โดยแยกเปนวิบากวิญญาณและอวิบากวิญญาณ 
ในพวกอสัญญีสัตว  ก็วิญญาณนี้เองเปนรูป   ซึ่งมีเพราะปจจัยคืออภิ-  
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สังขารวิญญาณที่เปนไปในปญจโวการภพ  เพราะเปนรูปที่มีกรรมเปน   
สมุฏฐาน  ในปวัตติกาลในปญจโวการภพก็อยางนั้น   คือในขณะจิตมี 
กุศลจิตเปนตน   รูปก็มีกรรมเปนสมุฏฐาน  (เชนกัน)  เพราะฉะน้ัน 
คําวินิจฉัยนี้จึงชอบแลว 
        วินิจฉัยในบท  วิฺาณปจฺจยา   นามรูป  นี ้ โดยสงเคราะหเขา 
บัณฑิตพึงทราบดังกลาวมาฉะน้ี   ประการ  ๑ 
                                     [โดยปจจยนัย]  
        สวนในขอวา  "โดยปจจัยนัย"   นั้น   มีวินิจฉัยวา 
                                      [คาถาสังเขป]  
                วบิากวิญญาณเปนปจจัยแหงนาม  ๙  อยาง  แหง 
        วัตถุรูป  (คือ  หทัย)  ก็  ๙  อยาง  แหงรูปท่ีเหลอื  ๘ 
        อยาง  อภิสังขารวิญญาณเปนปจจัยแหงรูปอยางเดียว 
        สวนวิญญาณนอกน้ัน  เปนปจจัยแหงนามรูปน้ัน  ๆ 
        ตามควร 
                                     [ขยายความ]  
        จริงอยู  นามท่ีนับวาเปนวิบาก  ในปฏิสนธิกาลหรือในปวัตติกาล 
ก็ดีนั้นใด  วิบากวิญญาณที่เปนไปในปฏิสนธิกาลบาง  อ่ืนบาง  ยอม 
 
*  อภิสังขารวญิญาณ  (วิญญาณผูแตง  ?)  เขาใจวา  เปนอันเดียวกนักับอวิปากวิญญาณ 
ท่ีกลาวในคาถา          
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เปนปจจัย  ๙  อยางโดยเปนสหชาตปจจัย  อัญญมญัญปจจัย  นิสสยปจจัย  
สัมปยุตปจจัย  วิปากปจจัย  อาหารปจจัย  อินทรียปจจัย  และอวิคต-  
ปจจัย  แหงนามนั้น   อันผสมกับรูปหรือมิไดผสมก็ตาม  เปนปจจัย 
๙  อยาง   โดยเปนสหชาต---อัญญมัญญ----นิสสย----วิปาก----อาหาร---- 
อินทรีย----วิปยุต----อัตถิ----และอวิคตปจจัย  แหงวัตถุรูปในปฏิสนธ-ิ 
กาล    แตเปนปจจัยโดยปจจัยใน  ๙  นี้   ชักอัญญมัญญปจจัยออกเสีย 
เหลือ  ๘  แหงรูปที่เหลือเวนวัตถุรูป  สวนอภิสังขารวิญญาณเปนปจจัย 
อยางเดียว  โดยเปนอุปนิสสยปจจัยเทาน้ัน   แหงรปูอสัญญีสัตวบาง 
แหงกรรมชรปูในปญจโวการภพบาง  (ทั้งน้ี)   โดยปริยายทางพระสูตร 
วิญญาณที่เหลือท้ังหมดนับแตภวังคดวงแรก   พึงทราบวายอมเปนปจจัย 
แหงนามรูปน้ัน  ๆ  ตามควร    อันจะแสดงปจจัยนัยแหงนามรูปนั้นโดย 
พิสดาร   ก็จําตองขยายปฏฐานกถาทั้งหมด  (คัมภีร)    เพราะเหตุนี้ 
ขาพเจาจึงไมริวิตถารนัยนั้น 
        ในความท่ีวิญญาณเปนปจจัยแหงนามรูปนั้น  หากมีคําถามวา 
ก็ขอท่ีวานามรูปในปฏิสนธิยอมมีเพราะปจจัยคือวิญญาณ   นั่นจะพึง 
ทราบไดอยางไร ?"   ดังน้ี  พึงแกวา  "ทราบไดโดยพระสูตรและโดย 
ยุติ  (คือขออนุมานท่ีชอบดวยเหตุ) 
        จริงอยู   ในพระสูตร   ความท่ีนามธรรมท้ังหลายมีเวทนาเปนตน 
มีวิญญาณเปนปจจัยเปนสวนมาก   เปนอันสําเร็จไดโดยนัยในพระสูตร 
เชนวา  "จิตฺตานุปริวตฺติโน  ธมฺมา - ธรรมท้ังหลายยอมหมุนเวียน 
ไปตามจิต"  ดังน้ีเปนอาทิ  สวนวาโดยยุติ  
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                                     [คาถาสังเขป]  
                กข็อวา  วิญญาณเปนปจจัยแหงรูปแมที่  (มอง) 
        ไมเห็น   ยอมสําเร็จไดโดยจิตตชรูปท่ี  (มอง)  เห็น  
        ไดในโลกน้ี 
                                     [ขยายความ]  
        ความวา  โดยนัยที่วา  "เมื่อจิตผองใสหรือไมผองใส  รูปอันเปน 
ไปตามจิตน้ัน  เมื่อเกิดข้ึนเปนรูปที่  (มอง)  เห็นได   และการอนุมานถึง 
รูปที่  (มอง)  ไมเห็น  ก็มไีดโดยรูปที่  (มอง)  เห็น"  (ดัง)   นี ้ ขอวา 
"วิญญาณเปนปจจัยแหงปฏิสนธิรูปทีแ่ม  (มอง)  ไมเห็น"  นั่นจึงทราบ 
ไดโดยจิตตชรูปที่  (มอง)   เห็นไดในโลกน้ี  จริงอยู  ความที่แมรูปที่มี 
กรรมเปนสมุฏฐาน  ก็มวิีญญาณเปนปจจัยไดดังรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน 
มาในคัมภีรปฏฐานแล* 

        วินิจฉัยในบทวิฺาณปจฺจยา  นามรูป  นี ้ โดยปจจยนัย  บัณฑิต 
พึงทราบดังกลาวมาฉะนี้ประการ  ๑  แล 
        นี่เปนกถาอยางพิสดารในบทวา  วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูป 
                         [แกบท  นามรูปปจฺจยา  สฬายตน]  
                                     [คาถาสังเขป]  
                        ในบทวา   นามรูปจฺจยา   สฬายตน 
                นามไดแกขันธ  ๓  รูปไดแกรูปมีภูตรูป 
 
*  มหาฎีกาใหขอสังเกตวา  โดยพระสูตรแสดงวา  วิญญาณเปนปจจัยของนาม  สวน 
โดยยุตแิสดงวา  วิญญาณเปนปจจยัของรูป  
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        และวัตถุ  (ทวาร)  รปูเปนตน  นามรูป  
        นั้นอันทําใหเปนเอกเศษ  เปนปจจัยแหง 
        สฬายตนะน้ันอันทําใหเปนเอกเศษเชนนั้น 
        เหมือนกัน 
                                      [ขยายความ]  
        ความวา  นามรูปอันเปนปจจัยแหงสฬายตนะนั้นใด   ในนามรูป 
นั้น  พึงทราบวาขันธ  ๓  มีเวทนาเปนตน  ชื่อวานาม  สวนรูปเปน 
ของเน่ืองดวยสิ่งท่ีมีสันตติ  โดยเฉพาะไดแตรูปมีภูตรูป  และวัตถุ 
(ทวาร)  รูปเปนตน  อยางนี้คือ  ภูตรูป  ๔  วัตถ ุ (ทวาร)  รูป  ๖ 
ชีวิตินทรียรปู  (๑)     ก็แลนามรูปนั้น  อันทําใหเปนเอกเศษวา 
"นามดวย  รปูดวย  ทั้งนามและรูปดวย  ชื่อวานามรูป"  ดังน้ี  พึง 
ทราบวา  ยอมเปนปจจัยแหงสฬายตนะอันทําใหเปนเอกเศษเหมือนกัน 
ดังน้ีวา  "ฉัฏฐายตนะ  (อายตนะท่ี  ๖)  ดวย  สฬายตนะ  (อายตนะ  ๖) 
ดวย  ชื่อวาสฬายตนะ๑"   ถามวา  เพราะเหตุไร  (จึงทําเอกเศษอยาง 
นั้น)  ?   ตอบวา  เพราะในอรูปภพ   นามอยางเดียวเปนปจจัย  และ 
นามน้ันก็เปนปจจัยแหงอายตนะที่  ๖  เทาน้ัน  หาเปนปจจัยแหงอายตนะ 
อ่ืนไม  สมคําในวิภังควา  "นามปจฺจยา  ฉฏายตน๒ - อายตนะท่ี  ๖ 
ยอมมีเพราะปจจัยคือนาม"  ดังน้ี 
 
๑.  มหาฎีกาชวยไขความวา  ฉัฏฐายตนะ  กับสฬายตนะ  ไมมีรูปเสมอกันโดยศัพทก ็
จริง  แตวาโดยอรรถ  ฉัฏฐายตนะ  เปนเอกเทศ  (คือเปนสวนหนึ่ง)   แหงสฬายตนะ 
เพราะฉะนั้น  พึงทราบวาทานทําเปนเอกเทศสรูเปกเศษ  (คือทําศัพทท่ีเสมอกันโดย 
เอกเทศใหเหลือ ๑)  
๒.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๒๑๐  
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        ในบท  (นี้)  นั้น  หากมีคําถามวา  "ก็ขอท่ีวา  "นามรูปเปน  
ปจจัยแหงสฬายตนะ"  นั่น  จึงพึงทราบไดอยางไร ?"   คําแกพึงมีวา 
"ทราบไดโดยที่มันมีในเมื่อนามรูปมี"  จริงอยู  เพราะมีนามและ 
รูปนั้น  ๆ อายตนะน้ัน ๆ จึงมี   มันหามีโดยประการอ่ืนไม  ก็แล 
ความท่ีอายตนะมีเพราะนามรูปนั้นมีนั้น   จักมีแจงในปจจยนัยทีเดียว 
(ตอไปนี้)   เพราะฉะน้ัน 
                        ในปฏิสนธิกาล  หรือในปวัตตกาลก็ดี 
                นามใดและรูปใด   เปนปจจยัแหงอายตนะ 
                ใด  (ๆ)    และเปนปจจัยโดยประการ 
                ใด (ๆ)    ปราชญพึงนําพา*โดยประการ 
                นัน้  (ๆ)  เทอญ 
        (ตอไป)  นี้เปนคําขยายความในคาถา  (ปจจยนัย)  นั้น 
                          [นามเปนปจจัยในอรูปภพ]  
                ความวา  ในอรปูภพ  นามอยางเดียวเปนปจจัย 
                ๗  อยาง  (และ)  ๖  อยาง   ในปฏิสนธิกาล 
                และปวัติกาล  นั่น  (วา)   โดยอยางตํ่า 
เปนอยางไร ?  (วา)  ในปฏิสนธิกาลกอน  โดยอยางตํ่า  นามยอมเปน 
ปจจัยแหงฉัฏฐายตนะ  ๗  อยาง  โดยเปนสหชาต----อัญญมัญญะ----นิสสย 
 
*  เนยฺย  มหาฎกีาแนะใหแปลวา  'พึงทราบ'  (เยฺย)  แตเห็นวาในภาษาไทย  มี 
คําท่ีพอเปนคําแปลศัพท  เนยยฺ  ตรง  ๆ  ได  คือ  'นําพา'   ซ่ึงมีความหมายวา  'ใสใจ' 
ก็ได  จึงแปลไวเชนนัน้  
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----สัมปยุต----วิปาก----อัตถิ----และอวิคตปจจัย    อน่ึง    ในปฏิสนธิกาลน้ี 
นามเปนปจจัยโดยประการอ่ืนบางก็มีดังนี้  คือ   นามลงอยางเปนโดย  
เหตุปจจัย  ลางอยางเปนโดยอาหารปจจัย  สวนอยางสูงและอยางตํ่า 
พึงทราบโดยอํานาจเหตุปจจัยเปนตนน้ัน*    แมในปวัตตกาล  นามท่ี 
เปนวิบากก็เปนปจจัยโดยนัยที่กลาวแลวเหมือนกัน   แตในปจจัยมี 
ประการดังกลาวโดยอยางตํ่า  (นั้น)  นามนอกน้ี  (คือนามที่ไมใช 
วิบาก)   ยอมเปนปจจัยโดยปจจัย  ๖  ยกเวนวิบากปจจัย   อนึ่ง  ใน 
ปวัตตกาลน้ี  อวิปากนามเปนปจจัยโดยประการอ่ืนบางก็มีดังน้ี  คือ  นาม 
ลางอยางเปนโดยเหตุปจจัย  ลางอยางเปนโดยอาหารปจจัย   สวน 
อยางสูงและอยางตํ่า  พึงทราบโดยอํานาจแหงเหตุปจจัยเปนตนนั้น 
    [คาถาสังเขปนามเปนปจจัยในภพอ่ืนในปฏิสนธิ]  
                แมในภพอื่น  นามก็เปนปจจัยแหง         
        อายตนะที่  ๖  ในปฏสินธิอยางน้ัน  (คือ  ๗ 
        อยาง)   เหมือนกัน  (แต)  มันเปนปจจัย 
        แหงอายตนะนอกน้ี  โดยอาการ ๖ 
                                        [ขยายความ]  
        ความวา  แมในภพอื่นจากอรูปภพ  คือในปญจโวการภพ  วิบาก- 
นามน้ัน  เปนสหาย  (คือรวมกับ)   หทัยวัตถุ  เปนปจจัยแหงอายตนะ 
 
*  นามลางอยางท่ีวานี้  จะไดแกสังขารขันธกระมัง   เปนกศุลเหตุ  อกุศลเหตุและเปน 
มโนสัญเจตนาหารก็ได  ทานแยกกลาวไวทําไม  ไมทราบความประสงคของทาน  
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ที่  ๖  คือ  มนายตนะ  อยางตํ่าก็  ๗  อยางเชนที่กลาวใน  (ตอน)  อรูปภพ  
เหมือนกัน  แตมันเปนสหาย  (คือรวมกับ)  มหาภูต  ๔  เปนปจจัย  
แหงอายตนะ  ๕  นอกน้ีมจัีกขายตนะเปนตน  โดยอาการ  ๖  โดยเปนสห- 
ชาต----นิสสย----วิปาก----วิปยุต----อัตถิ----และอวิคตปจจัย   อน่ึง  ใน 
ปฏิสนธิกาลนี้  วิปากนามเปนปจจัยโดยประการอ่ืนบางก็มีดังนี้คือ  นาม 
ลางอยางเปนโดยเหตุปจจัย   ลางอยางเปนโดยอาหารปจจัย   สวน 
อยางสูงอยางตํ่า   พึงทราบโดยอํานาจแหงเหตุปจจัยเปนตนนั้น 
   [คาถาสังเขปนามเปนปจจัยแหงฉัฏฐายตนะในปวัตกาล]  
                แมในปวัตกาล   วิปากนามก็เปนปจจัยแหง 
                อายตนะที่  ๖  อันเปนวิบากอยางน้ัน  (คือ 
                ๗  อยาง)   (สวน)   อวิปากนาม    เปน 
                ปจจัยแหงอายตนะท่ี  ๖  ทีไ่มใชวิบาก  ๖  อยาง 
                                        [ขยายความ]  
        ความวา  แมในปวัตกลในปญจโวการภพ  วิบากนามก็เปนปจจัย 
แหงอายตนะท่ี  ๖   ที่เปนวิบาก  อยางตํ่าก็  ๗  อยางดังในปฏิสนธิกาลเชน 
กัน  สวนอวิปากนามเปนปจจัยแหงอายตนะท่ี  ๖  ที่ไมใชวิบาก  อยาง 
ตํ่า  ๖  อยางเทาน้ัน  โดยชักวิปากปจจัยออกเสียจากปจจัย  ๗  นั้น  สวน 
อยางสูงอยางตํ่าในปจจัยตอนนี้  ก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวน่ันแล  
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                [คาถาสังเขปนามเปนปจจัยแหงอายตนะท่ีเหลือ]   
                        ในปวัตกาลน้ันแหละ   วิบากนาม 
                เปนปจจัยแหงอายตนะ  ๕  ที่เหลือ  ๔  อยาง 
                แมวิบากนาม   ทานก็ประกาศไวเหมือน 
                อยางน้ัน 
                                      [ขยายความ]  
        ความวา  ในปวัตกาลน้ันนั่นแหละ  วิบากนามท่ีเปนวัตถุแหง 
ประสาทมีจักขุประสาทเปนตนก็มี  นอกน้ันก็ดี  ยอมเปนปจจัย  ๔  อยาง 
แหงอายตนะท่ีเหลือ  ๕  มีจักขายตนะเปนอาทิ     โดยเปนปจฉาชาต---- 
วิปยุต----อัตถ-ิ---และอวิคตปจจัย   กแ็ลวิบากนามเปนปจจัยอยางใด 
แมอวิบากนาม  ทานก็ประกาศไว  (วาเปนปจจัย)   อยางนั้นเหมือนกัน 
เพราะเหตุนั้น  พึงทราบวา  นามแมแตกตางกันโดยเปนกุศลเปนตน  ก ็
เปนปจจัยแหงอายตนะ  ๕  นั้น  ๔  อยาง 
        นามอยางเดียวเปนปจจัยแหงอายตนะใด  ๆ  และเปนปจจัยดวย 
ประการใด  (ๆ)  ในปฏิสนธิกาลหรือในปวัตกาลก็ดี  บัณฑิตพึงทราบ 
โดยประการนั้น  (ๆ)  ดังกลาวมาฉะน้ี  เปนอันดับแรก 
                                   [รปูเปนปจจัย]  
                                    [คาถาสังเขป]  
                สวนรูปไมเปนปจจัยแหงอายตนะ  แม 
        อยางเดียวในอรูปภพน้ัน   แตในปญจ-  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาท่ี 344 

                ขนัธภพ๑  ในปฏิสนธิทางรูป  วัตถุรูปเปน 
                ปจจัยแหงฉัฏฐายตนะ  ๖  อยาง   ภูตรปู  
                ทั้งหลายเปนปจจัยแหงอายตนะ  ๕  โดยไม 
                แปลกกัน  ๔  อยาง 
                                        [ขยายความ]  
        ความวา  ในปฏิสนธิทางรูป  วัตถุรูปยอมเปนปจจัยแหงอายตนะ 
ที่  ๖  คือมนายตนะ  ๖  อยาง  โดยเปนสหชาต----อัญญมัญญ----นิสสย---- 
วิปยุต----อัตถ-ิ---และอวิคตปจจัย  สวนภูตรูป  ๔  เปนปจจัย  ๔  อยาง 
แหงอายตนะท้ัง  ๕  มีจักขายตนะเปนตน สุดแตอายตนะไหนจะเกิดข้ึน๒ 

โดยเปนสหชาต----นิสสย----อัตถิ----และอวิคตปจจัย  ทั้งในปฏิสนธิกาล 
และในปวัตกาลโดยไมแปลกกัน 
                [คาภาสังเขปชีวิตรูปเปนตนเปนปจจัย]  
                        ชีวิตรูป  และอาหารรูป   เปนปจจัยแหง 
                อายตนะ  ๕  นัน้  (ฝายละ)  ๓  อยาง ใน 
                ปวัติกาล  อายตนะ  ๕  นั้นเลาก็เปนปจจัย 
 
๑.  น  เอกายตนสฺสาป  เขากับประโยคขาหนา  สวน  ปฺจกฺขนฺธกเว  ปน  เขากับ 
ประโยคขางหลัง  เพราะฉะนั้นเคร่ืองหมายหวัตาปู    ข้ันประโยคหลัง  ปน  ตองถอนออก 
เสียจึงจะถูกตอง 
๒.  มหาฎีกาวา   สําหรับสัตวจําพวกอัณฑชะและชลาพุชะ   ในกาลปฏิสนธิ   ก็มีแต 
กายายตนะเทานั้นเกดิข้ึน  สําหรับสัตวนอกนั้น  ก็มีอายตนะนอกน้ีเกิดตามควรแกกําเนิด  
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        แหงฉัฏฐายตนะ  ๖  อยาง  วัตถุรูปก็เปนปจจัย  
        แหงฉัฏฐายตนะน้ันเหมือนกัน  ๕  อยาง 
                                         [ขยายความ]  
        สวนรูปชีวิตเปนปจจัย  ๓   อยาง  โดยเปนอัตถิ----อวิคต----และอิน- 
ทรียปจจัย  แหงอายตนะ  ๕  นั้น   มีจักขายตนะเปนตน  ในปฏสินธิกาล 
และในปวัตกาลดวย  และอาหารก็เปนปจจัย  ๓  อยาง   โดยเปนอัตถิ---- 
อวิคต----และอาหารปจจัย  ก็แตอาหารน้ัน  ยอมเปนปจจัยแตในกาย 
ที่ซาบ  (รส)   อาหารไดของสัตวเหลาที่อาศัยอาหารเปนอยูในปวัติกาล 
เทาน้ัน  หาเปนปจจัยในปฏิสนธิกาลไม   สวนอายตนะ  ๕   มจัีกขายตนะ 
เปนตนนั้น   เปนปจจัยแหงฉัฏฐายตนะ  คือนายตนะ  อันไดแกจักขุ---- 
โสต----ฆาน----ชิวหา----กายวิญญาณ  ๖  อยาง  โดยเปนนิสสย----ปุเรชาต 
----อินทรีย----วิปยุต----อัตถิ----และอวิคตปจจัย  ในปวัตกาล   ไมเปนใน 
ปฏิสนธิกาล    อน่ึง   วัตถรุูปเปนปจจัยแหงมนายตนะน่ันแหละเวน 
วิญญาณ  ๕  คือมนายตนะท่ีเหลือ  (ไดแกมโนวิญญาณ  ?)    ๕  อยาง 
โดยเปนนิสสย----ปุเรชาต----วิปยุต---อัตถิ----และอวิคตปจจัย   เฉพาะ 
ในปวัตกาล  ไมเปนในปฏิสนธิกาล 
        รูปอยางเดียวเปนปจจัยแหงอายตนะใด  ๆ   ในปฏิสนธิกาลหรือใน 
ปวัตกาลก็ดี  และรูปนั้นเปนปจจัยโดยประการใด   บัณฑิตพึงทราบโดย 
ประการนั้น  ดังกลาวมาฉะน้ี  
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                              [คาถาสรูปนามรูปปจจัย]  
                กน็ามและรูปทั้งสองใด   เปนปจจัยแหง 
        อายตนะไร  และเปนโดยประการไร    แม  
        นามและรูปน้ัน  ปราชญก็พึงทราบในประ- 
        การท้ังปวงเถิด 
        ขอน้ีเชนอยางไร  ?  เชนวา  "(ชัน้แรกวา)  ในปฏิสนธิกอน  นาม 
และรูปกลาวคือขันธตรัยและวัตถุรูป  ยอมเปนปจจัยโดยเปนสหชาต---- 
อัญญมัญญ----นิสสย----วิปาก----สัมปยุต----วิปยุต----อัตถิ----และอวิคต- 
ปจจัยเปนตน  แหงฉัฏฐายตนะในปญจโวการภพ"   ดังน้ีเปนตน  นี่เปน 
เพียงมุข  (หน่ึง)   ในขอนี้   แตปราชญอาจประกอบความไดทุกอยาง 
ตามทํานองนัยที่กลาวมาแลว   เพราะฉะนั้น  ขาพเจาจึงไมแสดงความ 
พิสดารในขอน้ี  แล 
        นี่เปนกถาอยางพิสดารในบทวา   นามรูปปจฺจยา   สฬายตน 
                            [แกบท  สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส]  
        ในบทวา  สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส 
                                         [คาถาสังเขป]  
                โดยสังเขป   ผัสสะก็มี  ๖  เทาน้ัน  ม ี
        จักขุสัมผัสเปนตน  (แต)   โดยพิสดาร 
        มันมีถึง  ๓๒  ดุจวิญญาณ          
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                                      [ขยายความ]   
        ความวา  โดยสังเขป   ผัสสะ  ในบทวาสฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส 
ก็มี  ๖  เทาน้ันมีจักขุสัมผัสเปนตนเหลาน้ี  คือ  จักขุสัมผัส  โสตสัมผัส 
ฆานสัมผัส  ชิวหาสัมผัส  กายสัมผัส  มโนสัมผัส  แตวาโดยพิสดาร 
ผัสสะ  มีจักขุสัมผัสเปนตนทั้งหมด  มีถึง  ๓๒  ดจุวิญญาณที่กลาวแลว 
ซึ่งมีเพราะสังขารปจจัย  ดังนี้  คือ  ผัสสะ  ๑๐  คือเปนกุศลวิบาก  ๕ 
อกุศลวิบาก  ๕  และผัสสะ  ๒๒  อันสัมปยุตกับวิบากวิญญาณฝายโลกิยะ 
๒๒  ที่เหลือ 
        ก็แลสฬายตนะอันเปนปจจัยแหงผัสสะท้ัง  ๓๒  อยางนั้นใด   ใน 
สฬายตนะนั้น 
                     [คาถาสังเขปวาทะของอาจารย]  
                อาจารยผูมีปญญาท้ังหลายปรารถนาเอา 
        สฬายตนะภายในมีจกัษุเปนตนกับฉัฏฐายตนะ 
        บาง     ปรารถนาเอาสฬายตนะกับอายตนะ 
        ภายนอก  ๖  บาง 
                                   [ขยายความ]  
        ในอาจารยทั้งหลายน้ัน  อันดับแรก   อาจารยเหลาใดชี้เอาธรรมท่ี 
เนื่องดวยส่ิงที่มีสันตติประจําตัว*  ที่เปนทั้งปจจัยธรรม  และเปนปจจยุบัน 
 
*  ตรงนี้ปาฐะพิมพไวเปน  สกสนฺตติปริยาปนฺนเมว  แตท่ีอ่ืน  ๆ  เปน  สสนฺตติ. . . 
ท้ังนั้น  
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ธรรมดวยทีเดียว   ดวยหมายวา  นี่เปนการกลาวถงึความเปนไปแหงส่ิง  
ที่เปนอุปาทินกะ  อาจารยเหลาน้ันยอมปรารถนาเอาวา  สฬายตนะ 
ภายในมีจักขุเปนตน   กับฉัฏฐายตนะ   โดยทําเอกเทศสรูปเปกเศษวา 
"ฉัฏฐายตนะในอรูปภพโดยทํานองบาลีวา  'ฉฏายตนะปจฺจยา  ผสฺโส๑- 
ผัสสะมีเพราะปจจัยคือฉัฏฐายตนะ"  กระนี้ดวย  สฬายตนะในภพอ่ืน 
โดยสรรพสงัคหะ  (รวมเขาดวยกันหมด)  ดวย  เปนปจจัยแหงผัสสะ" 
ดังน้ี  อันที่จริง  คําดังวานั้น  ก็เทากับ  (วิเคราะหเอกเศษ)  วา 
"ฉฏายตนฺจ  สฬายตนฺจ  สฬายตน - ฉัฏฐายตนะ  (อายตนะท่ี  ๖) 
ดวย  สฬายตนะ  (อายตนะ  ๖)  ดวย  ชื่อวาสฬายตนะ"  นั่นเอง 
        สวนอาจารยเหลาใด  ชี้เอาธรรมท่ีเน่ืองดวยส่ิงท่ีเปนเอกสันตติ 
(สันตติอันเดียว)   ซึ่งเปนปจจยุบันธรรมเทานั้น  แตแสดงปจจยธรรม 
เปนพวกภินนสันดาน  (คือมีสันตติแตกตางกันไมเนื่องกัน)๒   อาจารย 
เหลาน้ัน  อายตนะใด  ๆ   เปนปจจัยแหงผัสสะได   จะแสดงเอาอายตนะ 
นั้น  (ๆ)  ทั้งหมด  จึงกําหนดเอาอายตนะภายนอกดวย  ปรารถนาเอา 
วา  ๐อายตนะภายในกับฉัฏฐายตนะน้ันแหละ   พรอมท้ังอาตนะภาย 
นอกมีรูปายตนะเปนตนดวย  ชื่อวาสฬายตนะ"   ดังน้ี   ที่จริงแมคํา 
ที่วานั้น  เมื่อทํามันใหเปนเอกเศษเสียวา  "ฉฏายตนฺจ  สฬายตนฺจ 
สฬายตน - ฉัหฐายตนะดวย  สฬายตนะดวย  ชื่อวาสฬายตนะ"   ฉะน้ี 
 
๑.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๒๑๐ 
๒.  ศัพทนี้  มหาฎีกาหนา  ๓๙๕  แกไววา  สมฺพนฺธรหิต  และไขเปน  นานตฺต  
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แลว  ก็เรยีกไดวา  'สฬายตนะ'  เหมือนกัน๑  
        ในขอน้ี  (มี)  ผูทวงกลาววา  "ผัสสะอันเดียวหาเกิดแตอายตนะ 
ทุกอยางไดไม  ทั้งผัสสะทุกอยางก็หาเกิดแตอายตนะอันเดียวไดไม  แต 
ผัสสะในปาฐะวา  'สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส'  นี้   ตรสัไวแตอันเดียว 
ไฉนจึงตรัสผัสสะน้ันแตอันเดียวเลา ? 
        นี่เปนคําแกในขอน้ัน   คือท่ีวาผัสสะอันเดียวเกิดแตอายตนะทุก 
อยางไมได  หรือวาผัสสะทุกอยางเกิดแตอายตนะอันเดียวก็ไมได  นั่น 
จริง  แตวาผัสสะอันเดียวยอมเกิดแตอายตนะหลายอยางได  เชนจักขุ 
สัมผัสยอมเกิดแตจักขายตนะ  (กับ)  แตรูปายตนะ  แตมนายตนะ กลาว 
คือจักขุวิญญาณ  และแตธรรมายตนะอันเปนสัมปยุตธรรมที่เหลือ  (รวม 
กัน)  เปนอาทิ   บัณฑิตพึงประกอบความตามควรในผัสสะ  (ขอ่ืน) 
ทุกขอดังนิทัศนะที่กลาวนี้เถิด๒  ก็เพราะเหตุนั้นแหละ 
        ผัสสะนีใ้นบท   สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส  นี ่
        พระตาทีเจาจึงทรงแสดง  โดยเอกวจนนิเทศ 
 
๑.  มหาฎีกาเสริมความวา   อาจารยพวกแรกถือวา  อายตนะภายในมีจกัษุเปนตน 
ซ่ึงเปนส่ิงเกิดแตกรรมมีสันตติประจําตัว  เปนปจจยัแหงผัสสะ  สวนอายตนะภายนอก 
มีรูปเปนตน  เปนอนุปาทินกะ  ไดแตเปนอารมณของผัสสะ  หาเปนปจจัยของผัสสะ 
ดังอายตนะภายในไม  จึงไมนับเอาเปนสฬายตนะในบทนี้  สวนอาจารยพวกหลังถือวา 
เม่ืออะไร  ๆ  มันพอเปนปจจัยอะไร  ๆ ได  ก็จะเวนมันเสียกระไรได  จึงนับรวมเอา 
อายตนะภายนอกเขาในบทสฬายตนะดวย 
๒.   เชนวา  โสตสัมผัส  เกิดแตโสตายตนะ  กับสัททายตนะ  มนายตนะ  คือ  โสตวญิญาณ 
และแตธรรมายตนะ  ท่ีเปนสัมปยุตธรรมท่ีเหลือ  ฯ ล ฯ  
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                เพ่ือสองความวา    ผัสสะแมอันเดียว  
                มอีายตนะหลายอยางเปนแดนเกิดได* 

        คําวา  "โดยเอกวจนะนิเทศ"   เปนตน  ความวา  พระตาทีเจาทรง 
แสดงพระพุทธาธิบายวา  'ผัสสะอันเดียวยอมมีเพราะอายตนะหลายอยาง 
ได'   โดยแสดงออกดวยคําเปนเอกพจนนี้วา  'สฬายตนปจฺจยา   ผสฺโส' 
        สวนวา  ในอายตนะทั้งหลาย 
                บณัฑิตพึงชี้แจงอายตนะ  ๕  ในความเปน 
                ปจจัยแหงผัสสะนั้น  ๖  อยาง  พึงชี้แจงอาย- 
                ตนะ  ๑  ถัดอายตนะ  ๕  นัน้ไป  ในความเปน 
                ปจจัยแหงผัสสะนั้น  ๙  อยาง   พึงชี้แจง 
                อายตนะภายนอก  ๖  ในความเปนปจจัย 
                แหงผัสสะนั้นตามท่ีมันเปน 
        (ตอไป)  นี้เปนคําชี้แจงในความท่ีอายตนะเปนปจจัยแหงผัสสะน้ัน 
        อันดับแรก  อายตนะ  (ภายใน)  ๕  มีจักขายตนะเปนตน    เปน 
ปจจัย  ๖  อยาง   โดยเปนนิสสย----ปุเรชาต----อินทริย----วิปยุต----อัตถิ---- 
และอวิคตปจจัยแหงผัสสะ  ๕  อยาง   โดยแยกเปนจักขุสัมผัสเปนตน 
อายตนะ  ๑  ถัดอายตนะ  ๕  นั้นไปคือมนายตนะอันเปนวิบาก   เปนปจจัย  ๙ 
อยางโดยเปนสหชาต----อัญญมัญญ----นิสสย----วิปาก----อาหาร----อินทริย 
 
*  ปาฐะพิมพไวเปน  เอโก  ปเนกาตน. . .  นั้นคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกตองเรียงติดเปน 
เอโกปเนกายตน. . .  ซ่ึงมหาฎีกาตัดบทไววา  เอโกป  อเนกายตน. . .  (ปาฐะในมหาฎีกา 
ก็เรียงไวคลาดเคล่ือนเหมือนกัน)  
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สัมปยุต----อัตถิ----และอวิคตปจจัย  แหงมโนสัมผัสที่เปนวิบากหลายประ- 
เภท  สวนในอายตนะภายนอกทั้งหลาย  รูปายตนะเปนปจจัย  ๔  อยาง  
โดยเปนอารัมมณะ----ปุเรชาต----อัตถ-ิ---และอวิคตปจจัยแหงจักขุสัมผัส 
อายตนะที่เหลือมีสัททายตนะเปนตน  ก็เปนปจจัยแหงผัสสะท่ีเหลือมี 
โสตสัมผัสเปนอาทิโดยนัยเดียวกันนั้น  แตสําหรับมโนสัมผัส  มีอายตนะ 
เหลาน้ันดวย  ธรรมารมณดวยเปนปจจัย  โดยเปนปจจัยนัยเดียวกันนั้น 
และโดยเพียงแตเปนอารัมมณปจจัยเทาน้ันดวย    บัณฑิตพึงชี้แจง 
อายตนะภายนอก  ๖  ในความเปนปจจัยแหงผัสสะนั้นตามท่ีมันเปน  (ม ี
เปนอารัมมณปจจัยเปนตน)  โดยนัยดังกลาวมาฉะน้ีและ 
        นี่เปนกถาอยางพิสดารในบทวา   สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส 
                             [แกบท    ผสฺสปจฺจยา  เวทนา]  
ในบทวา  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา 
                                 [คาถาสังเขปเวทนา]  
                เวทนากลาวโดยทวารก็มี  ๖  มีจักขุสมั- 
        ผัสสชาเวทนาเปนตนเทาน้ัน  (แต)  โดย 
        ประเภท  ทราบกันวามันมีถึง  ๙ 
                                      [ขยายความ]  
        จริงอยู  ในวิภังคแหงบทนี้  กลาวเวทนาไว  ๖  ตามทวารเทาน้ัน 
ดังน้ี  คือ  จักขุสัมผัสสชาเวทนา  โสต----ฆาน----ชวิหา----กาย----มโน-  
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สัมผัสสชาเวทนา  แตโดยประเภท  ทราบกันวามันมีถึง  ๘๙  เพราะ  
ความท่ีมันสัมปยุตกับจิต  ๘๙  ดวง 
                แตในเวทนาเหลาน้ัน   เวทนา  ๓๒  ที ่
        ประกอบกับวิบากจิตเทาน้ัน   ทานกลาววา 
        เปนเวทนาท่ีประสงคเอาในบทนี้ 
                                   [คาถาสังเขปปจจยนัย]  
                ในเวทนา  (ที่ประสงคเอา)   เหลาน้ัน 
        ผัสสะเปนปจจัยแหงเวทนา  ๕  ในปญจ- 
        ทวาร  ๘  อยาง  เปนปจจัยแหงเวทนาท่ีเหลือ 
        อยางเดียว    แมในมโนทวารมันก็เปน 
        อยางน้ัน 
                                           [ขยายความ]  
        ความวา  ในเวทนาเหลาน้ัน  ผัสสะมีจักขุสัมผัสเปนตนเปนปจจัย 
๘   อยาง   โดยเปนสหชาต----อัญญมัญญ----นิสสย----วิปาก----อาหาร---- 
สัมปยุต----อัตถิ----และอวิคตปจจัย    แหงเวทนา  ๕  อันมีจักขุประสาท 
เปนตนเปนวัตถุ  (ที่ต้ัง)   ในปญจทวาร   แตผัสสะมีจักขุสัมผัสเปนตน 
นั้น  เปนปจจัยอยางเดียว  โดยเปนอุปนิสสยปจจัยเทาน้ัน  แหงเวทนา 
ที่เหลือ  คือ  เวทนาท่ีเปนกามาวจรวิบาก  อันเปนไปดวยอํานาจสัมปฏิจ- 
ฉันนจิตสันตีรณจิตและตทารัมมณจิตในทวารหนึ่ง ๆ 
        ขอวา  'แมในมโนทวารมันก็เปนอยางนั้น'   ความวา  แมใน 
มโนทวาร   ผัสสะกลาวคือมโนสัมผัสที่เกิดรวมกันนั้นก็เปนปจจัย  ๘  อยาง  
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เชนนั้นเหมือนกัน   แหงเวทนาที่เปนกามาวจรวิบาก  อันเปนไปดวย 
อํานาจตทารัมมณจิต   และแมแหงเวทนาเตภูมิวิบากอันเปนไปดวย  
อํานาจปฏิสนธิจิตและภวังคจุติจิต   สวนกามาวจรเวทนาท้ังหลายที่ 
เปนไปดวยอํานาจตทารัมมณจิตในมโนทวารนั้นใด   มโนสัมผัสอัน 
สัมปยุตกับมโนทวาราวัชนจิต  เปนปจจัยแหงเวทนาเหลาน้ันแตอยาง 
เดียว  โดยเปนอุปนิสสยปจจัยเทาน้ัน 
        นี่เปนกถาอยางพิสดารในบทวา  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา 
                        [แกบท   เวทนาปจฺจยา  คณฺหา]  
                                  [คาถาสังเขปตัณหา]  
                ตัณหา  ๖  โดยแยกเปนรูปตัณหาเปนตน         
        ทรงแสดงในบทน้ี     ในตัณหาเหลาน้ัน 
        ตัณหาขอหนึ่ง  ๆ  ทราบกันวาเปน  ๓  (ๆ) 
        อยาง  ตามอาการที่เปนไป 
                                         [ขยายความ]  
        จริงอยู  ในบทนี้  ในวิภังคทานแสดงตัณหา  ๖  โดยใหชือ่ตาม 
อารมณวา  รูปตัณหา  สัททตัณหา  คันธตัณหา  รสตัณหา  โผฏฐัพพ- 
ตัณหา  ธรรมตัณหา  ดุจบุตรที่ถูกแสดงโดยใหชื่อตามบิดาวา  เศรษฐี- 
บุตร  พราหมณบุตร  เปนตนฉะน้ัน  อนึ่ง   ในตัณหาเหลาน้ัน 
ตัณหาขอหนึ่ง ๆ   ทราบกนัวาเปน  ๓  (ๆ)   อยาง  ตามอาการที่เปนไป 
ดังน้ีคือ   กามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา  
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        กร็ูปตัณหานั่นและ  เมื่อใด  (มนั)  ยินดรีูปารมณที่มาสูคลองจักษุ  
ดวยอํานาจความพอใจทางกามเปนไป   เมื่อน้ัน  (มนั)   ก็ไดชื่อวา 
เปนกามตัณหา   เมื่อใดมนัเปนไปกับสัสสติทิฏฐิ  อันเปนไปโดยเห็น 
วา  อารมณอันนั้นแหละเปนของเที่ยงยั่งยืน   เมื่อน้ันมันก็ไดชื่อวา 
เปนภวตัณหา   ดวยวา   ราคาท่ีสหรคตกับสัสสตทิฏฐิ  ทานเรยีกวา 
ภวตัณหา  สวนวาเมื่อใดมันเปนไปกับอุจเฉททิฏฐิ   อันเปนไปโดย 
เห็นวา  อารมณอันนั้นแหละจะขาดสูญไป   เมื่อน้ันมันก็ไดชือ่วาเปน 
วิภวตัณหา   ดวยวาราคะท่ีสหคตกับอุจเฉททิฏฐิ   ทานเรียกวาวิภว- 
ตัณหา   แมในตัณหาที่เหลือมีสัททตัณหาเปนตน   ก็นัยนี ้  เพราะ 
เหตุนั้น   มันจึงเปนตัณหา  ๑๘  มันเปนไปในรูปารมณเปนตนที่เปน 
ภายใน  ๑๘  ที่เปนภายนอก  ๑๘   เพราะฉะนั้น  จึงเปนตัณหา  ๓๖ 
โดยประการดังน้ี  มันเปนอดีต  ๓๖   เปนอนาคต  ๓๖  เปนปจจุบัน  ๓๖ 
ดังน้ันมันจึงเปนตัณหา  ๑๐๘  ตัณหาเหลาน้ันบัณฑิตพึงทราบวา  เมื่อ 
ยอมันเขาอีก   มันก็คงเปนตัณหา  ๖  ดวยอํานาจแหงอารมณมีรูปเปนตน 
หรือเปนตัณหา  ๓  โดยเปนประเภทกามตัณหาเปนอาทิเทาน้ันเอง 
        ก็เพราะวาสัตวทั้งหลายนี้  พอใจเวทนาอันเกิดข้ึนดวยอํานาจ 
อารมณมีรูปเปนตน  จึงทําสักการ  (รางวัล)  ใหญแกจิตรการ  (ชาง 
เขียน)  คนธรรพ  (นักดนตรีและขับรอง)   คันธิก  (ชางปรุงเคร่ืองหอม) 
สูท  (พอครัว)   ตันตวาย   (ชางทอผา)  และ  รสายนวิธายกแพทย 
(แพทยผูแตงยาตามตําหรับรสายนเวท*)  เปนอาทิ  ซึ่งเปนผูใหอารมณ 
 
*  รสายนเวท  ในท่ีนี้  คือวิชาเคมีแผนโบราณ  
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มีรูปเปนตน๑   ก็ดวยความรักในเวทนา   ดุจบิดาพอใจบุตร  (ของตน) 
แลวทําสักการใหญแกแมนม   ก็ดวยความรักในบุตรฉะน้ัน  เหตุฉะน้ัน 
ตัณหาทั้งปวงน่ัน   บัณฑิตพึงทราบเถิดวา  เปนตัณหามีเพราะปจจัยคือ  
เวทนา 
                ก็เพราะ  สุขเวทนาท่ีเปนวิบากอยางเดียว 
        เทาน้ัน  ทานประสงคเอาในบทนี้   เหตุนั้น 
        สขุเวทนานั้น       จงึเปนปจจัยแหงตัณหา 
        ประการเดียวเหมือนกัน 
        คําวา  '(เปนปจจัย)   ประการเดียว'   คือเปนปจจัยโดยเปน 
อุปนิสสยปจจัยเทานั้น   หรือเพราะวา 
                ผูมีทุกข  ยอมปรารถนาความสุข   ผูม ี
        สขุเลาก็ปรารถนาความสุขยิ่งขึ้นไป   สวน 
        อุเบกขาเวทนา    เพราะเปนเวทนาละเอียด 
        ทานก็กลาววาเปนสุขเหมือนกัน๒   เหตุนั้น 
 
๑.  มหาฎีกาชวยขยายความวา   ชางทอนัน้ใหโผฏฐัพพารมณ  คือ  ผาเนื้อดีสัมผัสนิ่ม 
แพทยใหธรรมารมณ  (คือความชุมช่ือใจ ?)  ดวยอํานาจรสยาท่ีซึมซาบไป  และชวย 
เยียวยาใหรอดอยูได 
๒.  มหาฎีกาวา   อีกประการหนึ่ง  อาจกลาวไดวา   อุเบกขาเปนไดท้ังทุกขท้ังสุข  คือ 
อุเบกขาท่ีเปนอกุศลวิบาก   จัดเขาฝายทุกข  เพราะเปนอนิฏฐะ  ท่ีเปนกุศลวิบาก  จดัเขา 
ฝายสุข   เพราะเปนอิฏฐะ  เหตุฉะนัน้   มันจึงเปนอุปนสิสยปจจัยแหงตัณหาได 
เหมือนทุกขและเหมือนสุข  
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        เวทนาจึงเปนปจจัยแหงตัณหาไดทั้ง  ๓  แต 
        เพราะวาตัณหา   ซึ่งพระมหาฤษีเจาตรัสไว  
        ในบทวา  เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา  นั้น  แม 
        มีเวทนาเปนปจจัย  (แต)   เวนอนุสัย 
        เสีย   มนัก็ไมมี  เพราะฉะน้ัน  มนัจึงไมม ี
        แกพราหมณ  (คือสมณะ)   ผูอยูจบพรหม- 
        จรรยแลว* 

        นี่เปนกถาอยางพิสดารในบทวา   เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา 
 
*  เนื่องมาแตปญหาซ่ึงอาจมีวา  เม่ือตัณหาเปนส่ิงท่ีมีข้ึนเพราะปจจยัคือเวทนา  พระ 
อรหันตก็มีเวทนาเหมือนกนั  ถากระนั้น  พระอรหันตมิมีตัณหาดวยหรือ ?  ในท่ีนี้ทาน 
จึงแกไววา  ถึงมีเวทนาเปนปจจัย  แตไมมีอนุสัยเปนเช้ือ  ตัณหาก็ไมเกดิ  เพราะฉะนั้น 
ตัณหาจงึไมมีแกพระอรหันต 
        มหาฎีกาชวยอธิบายวา  ท่ีทานกลาวเชนนี้  ก็เพื่อจะหามความประสงคท่ีวามีเวทนา 
เปนปจจยัแลว  ตัณหาตองเกดิแนนอน  เพราะบาลีวาไวอยางนั้น  (คือ  เวทนาปจฺจยา 
ตณฺหา-ตัณหามีเพราะปจจัย  คือเวทนา)  มิไดมีบาลีวา  อนุสยสหายา  เวทนา  ตณฺหาปจฺจยา 
- เวทนามีอนุสัยเปนสหาย  จงึเปนปจจยัแหงตัณหา  เพราะฉะน้ัน  จะคานความประสงค 
นั้นอยางไรได ?   แกวา  มิใชเชนนั้น  เร่ืองนี้พระองคตรัสเปนเร่ืองวัฏฏะ  อันวัฏฏะนั้น 
ปราศจากอนุสัยแลวมันก็เปนไปไมได   เพราะฉะน้ัน  ความก็บงอยูในตัววา  มันก็ตอง 
เปนเวทนาท่ีประกอบดวยอนุสัยนั่นแหละ  จึงเปนปจจัยแหงตัณหาได  อีกประการหนึ่ง 
มันเนื่องเปนสายมาแตอวิชชา  มันก็ยอมมีอนุสัยประกอบอยูเอง   หนึ่ง   บาลีบทนี้ 
ก็กําหนดความแตวา  ตณัหามีเพราะปจจัยคือเวทนา  เวนเวทนาเสียมันก็ไมมีเทานัน้ 
หาใชกําหนดเด็ดขาดวา  มีเวทนาเปนปจจัยแลว  ตัณหาตองมี  ดังนี้ไม  
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                     [แกบท  ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทาน]   
        ในบทวา  ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทาน 
                อปุาทานมี  ๔  บัณฑิตพึงอธิบายอุปาทาน  ๔  นั้น 
        โดยอรรถวิภาค  (จาํแนกความ)  โดยสังเขป 
        และโดยพิสดารแหงธรรม  และโดยลําดับ 
        นี่เปนอธิบายในอุปาทานนั้น  คือ  ในคาถาน้ี  ชั้นแรก  (วาดวย) 
อุปาทานมี  ๔  นี ้ คือ  กามุปาทาน  ทิฏูปาทาน  สีลัพพตุปาทาน 
อัตตวาทุปาทาน 
        (ตอไป)  นี้เปนอรรถวิภาคแหงอุปาทานเหลานั้น 
                              [อรรถแหงกามุปาทาน]  
        (อรรถวา)   บุคคลยอมถือม่ันซึ่งกามท่ีไดแกวัตถุ  เหตุนี้จึงชื่อ 
กามุปาทาน  (แปลวา  ความถือม่ันกามแหงบุคคล)  ดังนี้บาง 
        (อรรถวา)  กาม  (คือกิเลส)  ดวย  กาม  (คือกิเลส)  นั้นเปน 
ธรรมชาตผูถอืม่ันดวย   เหตุนี้จึงชื่อกามุปาทาน  (แปลวากามผูถือม่ัน) 
ดังน้ีบาง* 

                       [อรรถแหงอุปาทานศัพท]  
        คําวา  อุปาทาน  แปลวา  ถือม่ัน  (คือยึดไว)  เพราะอุปศัพท 
ในที่นี้มี  ทฬัห   ศัพท   (มัน่   แขงขัน  รุนแรงยิ่งนัก)   เปนอรรถ  ดังอุป 
 
*  มหาฎีกาวา  "กามศัพทในอรรถกอนเปนกรรมสาธนะ  ในอรรถหลังเปนกัตตุสาธนะ  เพราะ 
หมายถึงกิเลสกาม  สวนอุปาทานศัพทเปนกัตตุสาธนะท้ังสอุงอรรถ"(?)  
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ศัพทในคําอุปยาส  (ลําบากใจย่ิงนัก  คือคับแคน)   และคํา  อุปกฏ๑ 

(ชักมาใกลนกั   คือจวนเจียน)   เปนตน  
                                [อรรถแหงทิฏูปาทาน]  
        นัยเดียวกันนั้น  (คืออุปาทานศัพทมีอรรถวา  ถือม่ัน  ยึดไว 
เชนเดียวกัน)   คือ  (อรรถวา)  ทิฏฐิดวย  ทฏิฐินั้นเปนธรรมชาตถือ 
มั่นดวย  เหตุนั้นจึงชื่อ  ทิฏูปาทาน  (แปลวา  ทิฏฐิอันยึดไว)  อีกอรรถ 
หน่ึงวา  ทิฏฐิยอมถือม่ันทิฏฐิ  เหตุนั้น  จึงชื่อทิฏูปาทาน  (แปลวา 
ทิฏฐิยึดทิฏฐิ)  ดวยวา  อุตรทิฏฐิ   (ความเห็นชั้นหลังมา)  ยอมยึด 
ปริมทิฏฐิ   (ความเห็นที่มีมากอน)  ในความเห็นผิดทั้งหลาย  มเีห็นวา 
อัตตาเที่ยง  และโลกเที่ยง  เปนตน 
                            [อรรถแหงสีลัพพตุปาทาน]  
        นัยเดียวกัน  คือ  (อรรถวา)   บุคคลยอมถือม่ันศีลพรต  เหตุนี้ 
จึงชื่อ  สีลัพพตุปาทาน  (แปลวา  ความถือม่ันศีลพรตแหงบุคคล)  ดังน้ี 
บาง  (อรรถวา)  ศีลพรตดวย  ศีลพรตน้ันเปนธรรมชาตถือม่ันดวย 
เหตุนั้น   จึงชื่อ  สลีัพพตุปาทาน  (แปลวา  ศีลพรตอันถือม่ัน)   ดังน้ีบาง 
ดวยวา  ศีลพรตตาง ๆ  มโีคศีล  และ  โคพรต  เปนตน๒  เปนอุปาทานอยู 
ในตัวมันเอง  เพราะยึดมั่นวา  ความบริสุทธิ์จักมีดวยศีลพรตอยางน้ัน 
 
๑.  ปาฐะในมหาฎีกาเปนอุปกุฏ  (แปลวาเดือดพลาน  หรือเนาเฟะ  กระมัง) 
๒.  ศีลหรตในท่ีทานหมายถึงปกติธรรมเนียมและการปฏิบัติท่ีวิปริตวิปลาสตาง ๆ เชน 
ถือธรรมเนียมโค  เรียกวา  โคศีล  ปฏิบัติอยางโคเปนอาจณิ  เรียกวา  โคพรต  โคศีล 
นั้น  เชนยืน  ๔  ขา  เปลือยกาย  โคพรต  เชนเดิมกนิ  ยนืถายอุจจาระปสสาวะ  ฯ ล ฯ  
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                              [อรรถแหงอัตตวาทุปาทาน]   
        นัยเดียวกัน   บุคคลท้ังหลายยอมกลาวเพราะสิ่งน้ัน  (เปนเหตุ) 
เหตุนี้   สิ่งนั้นจึงชื่อ  วาทะ  (แปลวาส่ิงเปนเหตุกลาว) 
        สัตวทั้งหลายยอมถือน้ัน  แมเพราะสิ่งน้ัน  (เปนเหตุ)  เหตุนี้ 
สิ่งน้ันจึงชื่อ  อุปาทาน  (แปลวา  สิ่งเปนเหตุถือม่ัน) 
        ถามวา  บุคคลท้ังหลาย  ยอมกลาวก็ดี  ยอมถอืม่ันก็ดี  ซึ่งอะไร ? 
ตอบวา----  ซึ่งอัตตา 
        สิ่งเปนเหตุกลาวเปนเหตุถือม่ันซึ่งอัตตา  ชื่อวา  อัตตวาทุปาทาน 
        อีกอรรถหนึ่ง  บุคคลท้ังหลาย  ยอมถือม่ันเอาเพียงคําวา  อัตตา 
เทาน้ันเอง   วาเปนอัตตา  เพราะสิ่งน้ัน  (เปนเหตุ)  เหตุนี้  สิ่งน้ันจึงชื่อ 
อัตตาวาทุปาทาน  (แปลวาส่ิงเปนเหตุถือม่ันเพียงคําวา  อัตตา)๑ 

        นี่เปนอรรถวิภาคแหงอุปาทานเหลาน้ัน  เปนอันดับแรก 
                      [โดยสังเขปและโดยพิสดาร]  
        สวนในขอสังเขปและพิสดารแหงธรรม๒   (นัน้)  โดยสังเขป  อัน 
 
๑.  เพราะอัตตาจริง ๆ ไมมี   มหาฎีกาชวยอธิบายวา  อัตตวาทุปาทานน้ี  โดยความ 
ก็คือทิฏฐิท่ีเปนเหตุแหงการกลาวการบัญญัติอัตตาข้ึน  และถือม่ันวาเปนอัตตาจริง ๆ 
        อรรถวิภาคแหงอุปาทานน้ี  แปลก็ฝด  เขาในกย็าก  ทานยักเยื้องความทําเปน 
สาธนะตาง ๆ  คิดไมเหน็เหตุวาทําไมทานจึงตองทําใหตาง ๆ  กัน  ใหยุงยากเชนนั้น 
อุปาทาน  เราเคยแปลมาเปนภาวสาธนะ  คือแปลวา  "ความ. . .อยางเดยีว   ไมเคยนึก 
วาจะเปนสาธนะอ่ืนเลย  ท้ังนี้  ก็เหน็จะตองปรับเขาบท  "รูมากยากนาน  รูนอยพลอย 
รําคาญ"  นั่นแหละ  นักศึกษาพิจารณาดใูหดีเถิด 
๒.  มหาฎีกาวนิิจฉัยวา  ธมฺมสงฺเขปวิตฺถาเร  นี้เปนนิทธารณะ  มี  สงฺเขปโต   และ 
วิตฺถารโต  เปนนิทธารณิยะ  
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ดังแรก   ตัณหาทัฬหัตตะ  (ความแนนเหนียวแหงตัณหา)  เรียกวา 
กามุปทาน  เพราะมาในบาลีวา  "ในอุปาทาน  ๔  นั้น  กามุปาทาน  
เปนไฉน  ?   กามฉันทะ  (ความพอใจดวยอํานาจกิเลสกาม)   ในกาม 
(คุณ)  ทั้งหลายอันใด  กามราคะ  (ความกําหนัดดวยอํานาจกิเลสกาม) 
ในกาม  (คุณ)  ทั้งหลายอันใด  กามนันทิ  (ความยินดีดวยอํานาจกิเลสกาม) 
ในกาม  (คุณ)  ทั้งหลายอันใด  กามตัณหา  (ความอยางดวยอํานาจกิเลส- 
กาม)  ในกาม  (คุณ)  ทั้งหลายอันใด  กามเสนหะ  (ความรักดวยอํานาจ 
กิเลสกาม)  ในกาม  (คุณ)  ทั้งหลายอันใด  กามปรฬิาหะ  (ความรุมรอน 
ดวยอํานาจกิเลสกาม)  ในกาม  (คุณ)  ทั้งหลายอันใด  กามมุจฉา  (ความ 
สยบอยูดวยอํานาจกิเลสกาม)  ในกาม  (คุณ)  ทั้งหลายอันใด   กามัช- 
โฌสานะ  (ความจอดใจอยูดวยอํานาจกิเลสกาม)   ในกาม   (คุณ) 
ทั้งหลายอันใด  อันนี้เรียกวา  กามุปาทาน*" 
        อุตรตัณหา  (ตัณหาท่ีเกิดทีหลังตอ  ๆ  มา)   อันเกิดเปนโทษ 
หนาแนนข้ึน   เพราะมีปุริมตัณหา  (ตัณหาที่เกิดกอน ๆ )  เปนอุปนิสสย- 
 
*  อภ.  สง  ๓๔/๓๐๖  ศัพทเหลานี้เคยแปลกันวา  ความพอใจในกาม  ความกําหนัด 
ในกาม  ฯ ล ฯ  แตในบาลีนีมี้  กาเมสุ  ซ่ึงหมายถึง  วัตถุกาม  เรียงกํากบัไวขางหนา 
กามในศัพทท้ังหลายน้ัน  จึงหมายถึงกิเลสกาม  ซ่ึงเปนเหตุใหพอใจใหกําหนัด  ฯ ล ฯ 
จะแปลอยางเคยไมได  โดยนยันี้  กามุปาทาน  ก็นาจะตองแปลวา  "ความถือม่ันดวย 
อํานาจกิเลสกาม"  ไปตามกนั  สวนในมหาฎีกาแนะใหแปลเปนอวธารณ  คือแปลวา 
ความพอในคือความใคร  ความกําหนัดคือความใคร  (กามสงฺขาโต  ฉนฺโท  กาโมเยว 
ราโค. . .)  ฟงขัดหูนักศึกษาไทย  จึงไมแปลตามทาน  และถาแปลอยางนี้  กามุปาทาน 
ก็ทีจะตองแปลวา  "ความถือม่ันคือความใคร"  ไปดวยกนักระมัง  
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ปจจัย๑  นั่นเอง  ชื่อตัณหาทัฬหัตตะ  
        แตอาจารยลางเหลากลาววา  "ความปรารถนาอารมณที่ยังไมมา 
ถึง  เปนตัณหา  อุปมาดังการยื่นมือของโจร  (ความหาส่ิงของ)  ใน 
ที่มืด   ฉะน้ัน  ความยึดเอาอารมณที่มาถึงเขาไวเปนอุปาทาน  อุปมา 
ดังการควาเอาส่ิงของ  (ที่ควานเจอเขา)  ของโจรน้ันนั่นแหละ  อัน 
ธรรม  (ทั้งสอง)  นั้นเปนปฏิปกษตออัปปจฉตาและสันตุฏฐิตา  (คนละ 
อยาง)  อน่ึง  เปนมูลแหงปริเยสนทุกข (ทุกขเพราะการแสวงหา)  และ 
อารักทุกข  (ทุกขเพราะการรักษา)"  (คนละอยางเหมือนกัน๒) 
        สวนอุปาทาน  ๓  ที่เหลือ  โดยสังเขปก็เปนเพียงทิฏฐิ  (อยางหน่ึง ๆ) 
เทาน้ัน 
        สวนวาโดยพิสดาร  ความแนนเหนียวแหงตัณหา  หา   ใน 
อารมณทั้งหลายมีรูปเปนตน  อันมีประเภทต้ัง  ๑๐๘  ทีก่ลาวมากอน (นั่น) 
เปนกามุปาทาน  มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ  ๑๐  เปนทฏิูปาทาน  ดังบาลีวา 
"ในอุปาทานเหลาน้ัน  ทฏิูปาทานเปนอยางไร ?   ความเห็น  ฯ ล ฯ 
ความถือวิปลาสเชนนี้วา  "การให  (เปนทาน)  ไมมี  (ผลวิบาก) 
 
๑.  ปาฐะในสุทธิมรรคเรียงแยกไวเปน  ปุริมตณฺหา  อุปนิสฺสยปจฺจเยน  เขาใจวา 
คลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปนศัพทสมาสเรียงติดกัน  จึงจะไดความดังแปลไวนั้น 
๒.  มติของเกจิอาจารยนีก้็นาฟง !  เพราะตามท่ีแกมาวา  กามุปาทาน  กคื็อตัณหาอยาง 
แนนเหนียว  โดยอางบาลีท่ีกลาวไววา  กามตัณหาน่ันเอง  เรียกวา  กามุปาทาน  ดังนี ้
ก็สรูปไดวา  ตณัหากับอุปาทานเปนอันเดียวกัน  จึงนามีปญหาวา  เม่ือเปนอันเดยีวกนัแลว 
จะวาตัณหาเปนปจจยัแหงอุปาทานอยางไรกัน ?  เกจิอาจารยนี้เห็นวาเปนคนละอัน 
(ก็เปนคานบาลีนั่นแหละ)   มหาฎีกาก็อธิบายสนับสนุนดวย  ทานพุทธโฆสะ  ก็ดูที 
จะอํ้าอึง  เพราะไมวนิิจฉัยวาชอบไมชอบอยางไรเลย  
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การ  (ใหเปนการ)  บชูา  ไมมี  (ผลวิบาก)  ฯลฯ  สมณพราหมณทั้งหลาย  
ผุดําเนินชอบปฏิบัติชอบ    ผูซึ่งทําใหแจงซ่ึงโลกนี้และโลกอ่ืน  ดวย 
อภิญญาเองแลว  (ประกาศ)   ใหรูทั่วกัน  ไมมีในโลก"   ดังน้ีอันใด 
อันนี้เรียกวา  ทิฏูปาทาน"๑ 

        สวนความยึดมั่นวา  'ความบริสุทธิ์มีไดดวยศีลและพรตทั้งหลาย 
เปนสีลัพพตุปาทาน  ดังบาลีวา  "ในอุปาทานเหลาน้ัน  สีลัพพตุปาทาน 
เปนอยางไร ?   ความเห็น  ฯ ล ฯ  ความถือวิปลาสเชนนี้วา  "ความ 
บริสุทธิ์มีไดดวยศีล  ความบริสุทธิ์มีไดดวยพรต  ความบริสุทธ์ิไดดวย 
ศีลและพรต"  ดังน้ีอันใด  อันนี้เรียกวา  สีลัพพตุปาทาน"๒ 

        สักกายทิฏฐิมีวัตถุ  ๒๐  เปนอัตตวาทุปาทาน   ดังบาลีวา  "ใน 
อุปาทานเหลาน้ัน  อัตตวาทุปาทานเปนอยางไร?   ปุถุชนผูมิไดสดับ 
ในโลกน้ี  ฯ ล ฯ  มิไดรับแนะนําในธรรมของสัตบุรุษ  ยอมเหน็รูปโดย 
ความเปนตน  ฯ ล ฯ  ความเห็น  ฯ ล ฯ  ความถือวิปลาสเชนนี้อันใด 
อันนี้เรียกวา  อัตตวาทุปาทาน๓" 
        นี่เปนความสังเขปและความพิสดารแหงธรรมในอุปาทานนั้น 
                                          [โดยลําดับ] 
        สวนในขอวา  'โดยลาํดับ'   นั้น  มีพรรณนาวา  ลําดับมี  ๓   อยาง 
คือลําดับความเกิดข้ึน  ๑  ลําดับการละ  ๑  ลําดับการแสดง  ๑ 
        ในลําดับ  ๓  อยางนั้น    เพราะไมมีวา  "ความเกิดข้ึนแหงส่ิงน้ี 
 
๑. ๒. ๓.  อภิ.  ส.  ๓๔/๓๐๖-๗-๘  
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มีกอนเพ่ือน   ในสงสารอันไมมีใครรูเบื้องตนเบ้ืองปลาย"   ดังน้ี  ลําดับ  
ความเกิดข้ึนแหงกิเลสทั้งหลาย  ทานจึงไมกลาวไวโดยตรง  แตโดย 
ออมพึงกลาวไดวา  อัตตวาทุปาทานเกิดกอนเพ่ือน   ตอน้ันทิฏูปาทาน 
สีลัพพตุปาทาน  และกามุปาทานจึงเกิด  (โดยลําดับ)  โดยอธิบายดังน้ี 
คือ  โดยมาก  ในภพอันหน่ึง  (อัตตวาทุปาทานคือ)  ความถือม่ันวาเที่ยง 
หรือวาขาดสูญ  อันมีความถืออัตตาไปหนา  (เกิดข้ึนกอน)  ตอนั้น 
สีลัพพตุปาทาน  อันมีความวิสุทธิ์แหงอัตตาเปนขอมุงหมาย  (จึงเกิดข้ึน) 
แกบุคคลผูถือวา  อัตตานี้เที่ยง    (แลว)   กามุปาทาน  (จึงเกิดข้ึน) 
แกบุคคลผูถือวา  อัตตานี้ขาดสูญ  ไมแยแสตอปรโลก  นี่เปนลาํดับ 
ความเกิดข้ึนแหงอุปาทาน  ๔  นั้น  ในภพอันหน่ึง 
        สวนลําดับการละพึงทราบวา  ในอุปาทาน  ๔  นั้น   อุปทาน  ๓ 
มีทิฏูปาทานเปนตน  ละไดกอน  เพราะอุปาทาน  ๓  นั้น  เปนโทษ 
ที่โสดาปตติมรรคพึงกําจัด  กามุปาทานละไดภายหลัง  เพราะกามุปาทาน 
เปนโทษที่อรหัตมรรคพึงกําจัด    นี่เปนลําดับการละแหงอุปาทาน 
ทั้งหลายน้ัน 
        สวนลําดับการแสดง  พึงทราบวาในอุปาทาน  ๔  นั้น  กามุปาทาน 
แสดงกอน  เพราะเปนโทษมีวิสัยใหญ  และเพราะเปนโทษปรากฏ 
(เห็นชัด)  ดวย   จริงอยู  กามุปาทานน้ัน  นับเปนโทษมีวิสัยใหญ 
เพราะสัมปโยคกับจิตท้ัง  ๘  ดวง  อุปาทานนอกน้ีนับเปนโทษมีวิสัยนอย 
เพราะสัมปโยคกับจิต  (เพียง)  ๔  ดวง*  อนึ่ง  กามุปาทาน  นับวาเปน 
 
*  คําวาวิสัย  มหาฎีกาวา  ไดแกจิตตุบาท  อันเปนท่ีเกดิ  
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โทษปรากฏแกหมูสัตว  เพราะความท่ีหมูสัตวเปนผูยินดีในอาลัย๑  โดย 
มาก   อุปาทานนอกน้ีไมปรากฏ   ผูมกีามุปาทาน  ยอมเปนผูมากไป  
ดวยการทํามงคล  มีโกตุหลมงคล  (การมงคลท่ีทําใหเปนการครึกครื้น  ?)๒ 

เปนตน  เพ่ือ  (ให)  ได  (วัตถุ)  กามท้ังหลายโดยงาย   ความเปน 
ผูมากดวยการทํามงคล  มโีกตุหลมงคลเปนตน  ของบุคคลผูมีกามุปาทาน 
นั้น  เปนสัสตทิฏฐิ๓  เพราะฉะนั้น  ทิฏูปาทาน  จึงแสดงในลําดับ 
กามุปาทานน้ัน  ทฏิูปาทานน้ัน เมื่อแตกออกก็เปนสองอยาง   โดย 
เปนสีลัพพตุปาทาน  และอัตตวาทุปาทาน  ในสองอยางนั้น  สีลัพพตุ- 
ปาทาน  แสดงกอน  เหตุวาเปนโทษหยาบ  เพราะแมเห็นกิริยาโคหรือ 
กิริยาสุนัขก็ตาม  (ที่คนมีสีลัพพดตุปาทานแสดง)  ก็พึงทราบได  อัตต- 
วาทุปาทาน  แสดงไวสุดทาย  เพราะเปนโทษละเอียด   นี่เปนลําดับ 
การแสดงแหงอุปาทาน  ๔  นั้น 
 
๑.  อาลยรามตา  ในบาลีโดยมากเปนอาลยา. . .   อาลัย  มหาฎีกาวาไดแกปญจุปาทาน- 
ขันธ  (นาจะวาไดแกกามคุณ) 
๒.  โกตุหล  หรือ  โกตูหล  แปลวา  ไหวหวั่นดวยเสียง  อยางไทยเราพูดวา  'เสียงสนั่น 
หวั่นไหว'  (โกตุ - เสียง   หล - ไหว)   ชาวชมพูทวีปมักชอบเสียงดัง   แมแตคุยกัน 
ก็ราวกะทะเลาะกัน  ยังคําวา  'โกตุหลสาลา'   ก็คือศาลาท่ีปลูกไวสําหรับคนไปคุยกนั 
โตวาทะกนั  โดยใชเสียงอันดัง  จะแปลงวา  'ศาลาอึกทึก'  ก็นาจะได 
๓.  ปาฐะวิสุทธิมรรคตรงน้ีเรียงพิมพไววา  . . .พหุโล  โหติ  น  สสฺสตทิฏฐีติ  ตทนนตฺร 
ทิฏูปาทาน  ไมสามารถจะแปลใหไดความตามท่ีควรจะเปน   โดยเฉพาะก็  น  สสฺสต-  
ทิฏฐิ  เม่ือปฏิเสธวา  ไมเปนสัสสตทิฏฐิเสียแลว  ก็เขากบัความขางหลังไมไดทีเดยีว 
เดชะบุญ  มหาฎีกาทานนําศัพทตรงนี้มาแกไว  ๒  ศัพท  คือ  สา  กับ  อสฺส   สา  โยค 
โกตุ. . .  พหุลตา  อสฺส  โยค  กามุปาทานวโต  จึงเห็นความข้ึน  และวินจิฉัยไดวา น. 
นั้นพลัดเขามาแน  และตกคําสําคัญไป  ๒ คํา   เม่ือเรียงศัพทตามนัยมหาฎีกา  จึงควร 
เปนวา  . . .พหโุล  โหติ  สาสฺส  สสฺสตทิฏ ีติ . . .  ดังท่ีแปลไวนั้น  ไดความดีทีเดียว  
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                             [คาถาสังเขปปจจยนัย]  
                กใ็นอุปาทานท้ังหลายนี้   ตัณหาเปนปจจัยอยาง  
        เดียวแหงอุปาทานขอหนาเพ่ือน    มันเปนปจจัย 
        ๗  อยางบาง  ๘  อยางบางก็มี  แหงอุปาทาน  ๓  ที่เหลือ 
                                    [ขยายความ]  
        ก็แลในอุปาทานท้ังหลายนี้   คือในอุปาทาน  ๔  ที่แสดงมาดังนี้ 
กามตัณหาเปนปจจัยอยางเดียว  โดยเปนอุปนิสสยปจจัยเทาน้ัน  แหง 
อุปาทานขอหนาเพ่ือน  คือ  กามุปาทาน  เพราะเกิดข้ึนในอารมณทั้งหลาย 
ที่ตัณหายินดีโดยเฉพาะ  แตมันเปนปจจัย ๗  อยาง  โดยเปนสหชาตปจจัย 
อัญญมัญญปจจัย  นิสสยปจจัย  สัมปยุตปจจัย   อัตถิปจจัย  อวิคตปจจัย 
และเหตุปจจัยบาง    เปน  ๘  อยาง    กบัทั้งอุปนิสสยปจจัยบางก็มี 
แหงอุปาทาน  ๓  ที่เหลอื  แตวาเมื่อใดมันเปนปจจัยโดยเปนอุปนิสสยะ 
เมื่อน้ันมันก็เปนอสหชาต  (คือไมเปนสหชาต)*  ดวยแล 
        นี่เปนกถาอยางพิสดารในบทวา  ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทาน 
                           [แกบท  อุปาทานปจฺจยา  ภโว]  
        ในบทอุปาทานปจฺจยา  ภโว 
                พึงทราบวินิจฉัยโดยอรรถ  (คือความแหงคํา)  ๑ 
        โดยธรรม   (คือ  ความหมายของขอธรรม)  ๑  โดย 
        สาตะถะ  [คือ  ขอท่ียังมีประโยชนที่จะกลาวซํ้า]  ๑ 
 
*  ชอบกล  เม่ือเปนอุปนิสสยะแลวไมเปนสหชาตดวย  จะเปน  ๘  ไดอยางไร  
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        โดยเภทะ  (คือ  แบงออก)  และโดยสังคหะ  (คือ  
        รวมเขา)  ๑  โดยส่ิงไรเปนปจจัยของสิ่งไร  ๑ 
                                  [วินิจฉัยโดยอรรถ]  
        วินิจฉัยโดยอรรถในบทนั้นวา  ธรรมใดยอมเปน  เหตุนี้  ธรรมนั้น 
จึงชื่อวา  ภพ  (แปลวาธรรมท่ีเปนข้ึน)   ภพนั้นมี  ๒  ประเภท  คือ 
กรรมภพ  ๑  อุปบัติภพ  ๑  ดังบาลีวา  "ภพมีโดยสวน  ๒  คือ  กรรมภพ 
ก็มี  อุปบัติภพก็มี๑   ดังน้ี 
        ในภพ  ๒  นั้น  ภพ  คือกรรม  ชือ่วา  กรรมภพ   นัยเดียวกัน 
ภพคือความเขาถึง   ชื่อวา  อุปบัติภพ   ก็แลในกรรมแลอัปบัตินี้ 
อุปบัติจัดเปนภพ  เพราะเปน  (คือเกิด)  ข้ึน  สวนกรรม  พึงทราบ 
วา  จัดเปนภพโดยผลโวหาร  (คือกลาวเล็งถึงผล)   เพราะกรรมน้ัน 
เปนเหตุแหงภพ  ดังความเกิดข้ึนแหงพระพุทธทั้งหลาย  ตรัสวาเปนสุข 
เพราะเปนเหตุแหงความสุขฉะน้ัน๒ 

        วินิจฉัยโดยอรรถในบทนี้   พึงทราบโดยประการที่กลาวมาฉะน้ี 
เปนอันดับแรก 
                               [วินิจฉัยโดยธรรม]  
                                          [กรรมภพ]  
        สวนวินจิฉัยโดยธรรม   พึงทราบวา  ดันดับแรก   กรรมภพ  โดย 
สังเขป  ก็ไดแกเจตนา  และธรรมทั้งหลายท่ีนับเปนกรรมมีอภิชฌา 
 
๑.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๑๘๓     ๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๑  
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เปนตน   อันสัมปยุตกับเจตนาน่ันเอง   ดังบาลีวา  "ในภพ  ๒  นั้น  
กรรมภพเปนไฉน  บุญญาภิสังหาร  อบุญญาภิสังขาร  อเนญชาภิสังขาร 
เปนปริตตภูม  (คือภูมิกาม)  ก็ด ี  เปนมหาภูม  (คือ  ภูมิมหรคต)  ก็ด ี
นี่เรียกวา  กรรมภพ  อนึง่  กรรมที่เปนภวคามี  (ยังสัตวใหไปสูภพ) 
ทั้งปวง  ก็เรียกกรรมภพ๑" 
        ก็แลในกรรมภพนี้  เจตนา  ๑๓  ดวง  ชื่อวา  บุญญาภิสังขาร 
เจตนา  ๑๒  ดวง  ชื่ออบุญญาภิสังขาร  เจตนา  ๔  ดวงชื่อ  อเนญชาภิสังขาร 
โดยประการดังน้ี   ความท่ีเจตนาเหลาน้ันแหละมีวิบากนอยและมาก 
เปนอันกลาวดวยคําวา  "เปนปริตตภูม  ก็ด ี เปนมหาภูม  ก็ดี"   นั่น 
สวนธรรมท้ังหลายมีอภิชฌาเปนตนที่สัมปยุตกับเจตนา   เปนอันกลาว 
ดวยคําวา  "อน่ึง  กรรมที่เปนภวคามีทั้งปวง"  นี่ 
                                           [อุปบัติภพ]  
        สวนอุปบัติภพ   โดยสังเขปก็ไดแกขันธทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรม 
โดยเฉพาะ  (วา)  โดยประเภทมี  ๙  อยาง   ดังบาลีวา  "ในภพ  ๒ 
นั้น  อุปบัติภพเปนไฉน  กามภพ  รูปภพ   อรูปภพ  สัญญาภพ 
อสัญญาภพ  เนวสัญญานาสัญญาภพ   เอกโวการภพ   จตุโวการภพ 
ปญจโวการภพ   นี่เรียกวา  อุปบัติภพ"๒ 

        ในภพเหลาน้ัน   ภพที่นับวากาม  ชื่อกามภพ   (ความหมาย) 
ในรูปภพและอรูปภพก็นัยนี้  (คือวา  รูปภพ   ก็แปลวา  ภพที่นับวารูป 
 
๑.  ๒.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๑๘๓  
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อรูปภพ   แปลวา  ภพที่นับวาอรูป)  
        ภพของสัตวทั้งหลายผูมีสัญญา  ชื่อสัญญาภพ  นัยหน่ึง   สัญญา 
มีอยูในภพน้ัน  เหตุนี้  ภพนั้นจึงชื่อ  สัญญาภพ  (แปลวา  ภพที่มีสัญญา) 
อสัญญาภพ  พึงทราบโดยนัยตรงกันขาม 
        ธรรมชาติที่เปนเนวสัญญานาสัญญา  (มีสญัญาก็มิใช   ไมมีสัญญา 
ก็มิใช)  เพราะไมมีสัญญาหยาบและเพราะมีแตสัญญาละเอียด  มีอยูใน 
ภพนั้น   เหตุนี้  ภพนั้นจึงชื่อ  เนวสัญญานาสัญญาภพ 
        ภพที่เต็มไปดวยรูปขันธอยางเดียว  ชื่อเอกโวการภพ  นัยหน่ึง 
โวการ  (คือขันธ)  ของภพนั้นมีอยางเดียว  เหตุนี้  ภพนั้น  จึงชื่อ 
เอกโวการภพ  (แปลวาภพมีโวการเดียว)   (ความหมาย)  ในจตุ- 
โวการภพแลปญจโวการภพ   ก็นัยนี ้ (คือจตุโวการภพ   ก็แปลวา  ภพ 
มีโวการ  ๔  ปญจโวการภพ  แปลวา  ภพมีโวการ  ๕) 
        ในภพเหลาน้ัน  กามภพ  ไดแกอุปาทินขันธ  (ขันธมีใจครอง)  ๕ 
รูปภพ  ก็อยางนั้น  อรูปภพ  ไดแกอุปาทินขันธ  ๔  สญัญาภพ 
ไดแกอุปาทินขันธ  ๕   อสัญญาภพ  ไดแกอุปาทินขันธ  ๑   เนว- 
สัญญานาสัญญาภพ  ไดแกอุปาทินขันธ  ๔   ภพ  ๓  มีเอกโวการภพ 
เปนตน  ก็ไดแกขันธ  ๑ ขันธ  ๔  และขันธ  ๔  โดยเปนอุปาทินขันธ* 

        วินิจฉัยโดยธรรมในบทน้ี   พึงทราบโดยนัยดงักลาวมาฉะน้ี 
ประการ  ๑ 
 
*  เร่ืองภพอะไร  ไดแกขันธอะไรนี้  ฟงวุน ๆ  ชอบกล  กามภพก็ขันธ  ๕  รูปภพ 
ก็ขันธ  ๕  สัญญาภพก็ขันธ  ๕  ฯ ล ฯ  เม่ือมีขันธเทากันแลว  ไฉนจึงเรียกช่ือตางกัน 
ทานไมแยมอธิบายไวบางเลย   มหาฎีกาก็เฉยเสียดวย  
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                                [วินิจฉัยโดยสาตถะ]  

        ขอวา  'โดยสาตถะ'   มีวินิจฉัยวา  ก็แลอภิสังขารทั้งหลายมี 
บุญญาภิสังขารเปนตนนั่นแหละ   แมกลาวมาแลวในตอนแกสังขาร  เชน 
ดังท่ีกลาวในตอนแกภพ  (นี้)  เหมือนกันก็จริง   แมเมื่อเปนเชนนั้น 
อภิสังขารตอนกอน   ทานกลาวโดยเปนอดีตกรรม  เพราะเปนปจจัย 
แหงปฏิสนธิในภพน้ี  (แต)  อภิสังขารตอนน้ีกลาวโดยเปนปจจุบันกรรม 
เพราะเปนปจจัยแหงปฏิสนธิในภพตอไป   เพราะฉะนั้น  การกลาว 
(ถึงอภิสังขาร)  ซ้ําจึงยังมีประโยชนแท   หรือ   (อีกตัวอยางหน่ึง) 
ในตอนกอน  เจตนาเทาน้ันทานกลาววาเปนสังขาร  โดยนัยวา  'ใน 
อภิสังขาร  ๓  นั้น  บุญญาภิสังขารเปนไฉน  เจตนาเปนกุศลกามาวจร. . . 
(นี้เรียกวาบุญญาภิสังขาร)   ดังน้ีเปนตน  แตในตอนน้ี  แมธรรมท้ังหลาย 
ที่สัมปยุตกับเจตนา  ทานก็กลาวดวย  โดยคําวา  "แมกรรมท่ีเปนภวคามี 
ทั้งปวง  (ก็ชือ่วากรรมภพ)"  ดังน้ี  อน่ึง   ทีกอน   กรรมที่เปนปจจัย 
แหงวิญญาณเทาน้ัน  ทานกลาววาเปนสังขาร  มาทีนี้ แมกรรมท่ียังสัตว 
ใหเกิดในอสัญญาณภพ  ทานก็กลาวดวย  จะกลาวมากไปทําไมมี  ใน 
บทวา 'อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา'  นั่น  กบ็ุญญาภิสังขารเปนตนนั่นแหละ 
ทานกลาวแตธรรมที่เปนกศุลและอกุศล   สวนในบทวา  'อุปาทาน- 
ปจฺจยา  ภโว'  นี้  ทานกลาวธรรมท้ังท่ีเปนกุศล  ทั้งท่ีเปนอกุศล  ทั้งท่ี 
เปนอัพยากฤต   ก็เพราะ  (ในตอนน้ี)  สงเคราะหเอาอุปบัติภพเขาดวย 
เพราะฉะนั้น  การกลาวซ้ําน้ี  จึงยังมีประโยชนแท 
        วินิจฉัยโดยสาตถะในบทน้ี    พึงทราบโ ดยนยัดังกลาวมาฉะนี้ 
อีกประการหนึ่ง  
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                  [วินิจฉัยโดยแบงออกและรวมเขา]   
        ขอวา  'โดยเภทะ  และสังคหะ'   คือโดยแบงออกและโดยรวมเขา 
ซึ่งภพอันมีเพราะปจจัยคืออุปาทาน 
                                       [โดยแบงออก]  
        ความวา  กรรมที่ยังสัตวใหเกิดในกามภพ   ซึง่มีเพราะปจจัย   คือ 
กามุปาทานใด  อันสัตวทําเขา  ธรรมคือกรรมนั้น๑  ชื่อกรรมภพ 
ขันธทั้งหลายที่เกิดข้ึนเพราะกรรมนั้นโดยเฉพาะ  ชื่ออุปบัติภพ   ใน 
รูปภพและอรูปภพ  ก็นัยนี้๒ 

        โดยนัยดังน้ี  กามภพ  ทั้งสัญญาภพ  และปญจโวการภพที่อยูภายใน 
(คือรวมอยูในกามภพ)   เปน  ๒  รูปภพทั้งสัญญาภพ   อสัญญาภพ 
เอกโวการภพ  และปญจโวการภพท่ีอยูภายใน  เปน  ๒    อรปูภพ 
ทั้งสัญญาภพ  เนวสัญญานาสัญญาภพ  และจตุโวการภพ  ที่อยูภายใน 
เปน  ๒๓   ดังน้ี  ภพจึงเปน  ๖  พรอมทั้งภพท่ีอยูภายใน  อันมีเพราะ 
ปจจัยคือกามุปาทาน  ก็แล  ภพที่มีเพราะปจจัยคือกามุปาทาน  เปน  ๖ 
 
๑.  โส  กมฺมภโว   โส   นี้รับกับ  ย  ซ่ึงหมายถึงกรรม  เหตุไรทานจึงไมประกอบเปน 
ต  จะโยควา  โส  กมฺม  ก็ขัดเชิงนัก   จึงโยควา  โส  กมฺมธมฺโม 
๒.  ท่ีวา  'ในรูปภพและอรูปภพกน็ัยนี'้   คือเรียงความอยางเดียวกันกับกามภพ  เปล่ียน 
กามภวนิพพฺตตฺก  ท่ียังสัตวใหเกิดในกามภพ  เปนรูปภวนิพฺพตฺตก  อรูปภวนิพฺพตฺตกฺจ 
ท่ียังสัตวใหเกดิในรูปภพ   และท่ียังสัตวใหเกิดในอรูปภพ  เทานั้น  นอกนั้นเหมือนกัน 
๓.  กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ  เปนอยางละ  ๒  คือ  เปนกรรม  ๑  อุปบัติ ๑  ประกอบ 
เปนศัพทดังนี้  กามกรรมภพ  กามุปบัติภพ  รูปกรรมภพ  รูปุปบัติภพ  อรูปกรรมภพ 
อรูปุปบัติภพ  
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พรอมท้ังภพท่ีอยูภายในฉันใด  แมภพที่มีเพราะปจจัยคืออุปาทานที่เหลือ  
ก็เปน  ๖  ๆ  ฉันนั้นแล 
        ดวยประการดังนี้  โดยแบงออก  ภพที่มีเพราะปจจัยคืออุปาทาน 
จึงเปน  ๒๔  พรอมท้ังภพท่ีอยูภายใน 
                                       [โดยรวบเขา] > 
        สวนวาโดยรวมเขา  มีวินิจฉัยวา  รวมกามภพและอุปบัติภพเขา 
ดวยกันเสีย  กามภพก็เปน  ๑  กับทั้งภพท่ีอยูภายใน  รูปภพและอรูปภพ 
ก็รวมเขาอยางนั้น  ดังนี้จึงเปนภพ  ๓   อันมีเพราะปจจัยคืออุปาทาน 
แมภพอันมีเพราะปจจัยคืออุปาทานท่ีเหลือก็อยางนั้น  (คือคงเปน   ๓ ๆ) 
ดวยประการดังน้ี  โดยรวมเขา  ภพอันมีเพราะปจจัยคืออุปาทาน  จึง 
เปน  ๑๒  พรอมท้ังภพท่ีอยูภายใน 
        อีกนัยหนึ่ง  กรรมทีม่ีผลเปนกามภพ  จัดเปนกรรภพอันมีเพราะ 
ปจจัยคืออุปาทาน   โดยไมแปลกกัน  (คือไมแยกประเภทอุปาทาน) 
ขันธทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรมนั้นโดยเฉพาะ  จัดเปนอุปบัติภพ  ใน 
รูปภพและอรูปภพ  ก็นัยนี้   ดวยประการนี้   โดยรวมเขาอีกปริยาย 
หน่ึง. . .  ภพอันมีเพราะปจจัยคืออุปาทานจึงเปน  ๖  คือ  กามภพ  ๒ 
รูปกภพ  ๒  อรูปภพ  ๒  พรอมท้ังภพท่ีอยูภายใน 
        หรือวาไมแตะตองการแยกเปนกรรมภพและอุปบัติภพ*เสีย  ภพ 
 
*  ปาฐะพิมพไวเปน  กามภวอุปปตฺติภวเภท  เขาใจวาคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปน 
กมฺมภว. . .  
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ก็คงเปน  ๓  โดยเปนกามภพเปนตน  พรอมท้ังภพท่ีอยูภายใน  
        อน่ึงเลา  ไมแตะตองการแยกเปนภพ  ๓  มีกามภพเปนตนเสีย 
ภพก็เปน  ๒  โดยเปนกรรมภพและอุปบัติภพ 
        ไมแตะตองการแยกเปนกรรมภพและอุปบัติภพเสียอีกเลา  ภพ 
ก็คงเปน  ๑  เทาน้ัน  โดยเปนภพ  (เอกพจน)  ตามบทวา อุปาทานปจฺจยา 
ภโว  แล 
        วินิจฉัยโดยแยกออกและรวมเขา  ซึ่งภพอันมีอุปาทานเปนปจจัย 
ในบทนี้  พึงทราบดังกลาวมาฉะน้ี  ประการ ๑ 
                        [วินิจฉัยโดยสิ่งไรเปนปจจัยของสิ่งไร]  
        ขอวา  "ย  ยสฺส  ปจจฺโย  จ"   ความวา   อน่ึง   ในบทอุปาทาน- 
ปจฺจยา  ภโว  นี้   อุปาทานไร  เปนปจจัยของภพไร  บัณฑิตพึงทราบ 
วินิจฉัยโดยประการที่สิ่งไรเปนปจจัยของสิ่งไรน้ันดวย* 

        ถามวา  ก็ในบทนี้   สิ่งไรเปนปจจัยของสิ่งไรเลา  ? 
        ตอบวา  ทุกสิ่งเปนปจจัยของทุกสิ่งแหละ 
        จริงอยู  บุถุชนเปรียบเหมือนคนบา   เขาหาวิจารวา  สิ่งนี้ควร 
สิ่งน้ีไมควรไม  ปรารถนาภพทุกภพดวยอํานาจอุปาทานทุกขอ  แลว 
ก็ทํากรรมทุกอยางทีเดียว    เพราะฉะนั้น  อาจารยลางเหลากลาวคําใด 
วา  "รูปภพอรูปภพยอมไมมีเพราะสีลัพพตุปาทาน"  ดังน้ี   คําน้ัน  จึง 
 
*  ตโต  มิใชรับกับ  ย  ยสฺส  แตแทนความท้ังประโยคนัน้  
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ไมควรถือเอา๑   แตควรถอืวา  "ภพทั้งปวงยอมมีไดเพราะอุปาทาน 
ทั้งปวง"  ขอน้ีมีอยางไร  ?  
                        [กามุปาทานเปนปจจัยแหงกามภพ] 
        บุคคลลางคนในโลกน้ี  คิดไปดวยอํานาจการไดยินสืบกันมาบาง 
ตามแบบอยางที่ไดเห็นบาง  วา  "อันกามทั้งหลายน้ัน  ก็สมบรูณแต 
ในตะกูลมหาสาลมีตระกูลขัตติมหาสาลเปนตน  ในมนุษยโลก  และ 
ในกามาวจรเทวโลก  ๖  ชั้นเทาน้ัน"  ดังน้ีแลว  ถกูอสัปปุริสธรรมมีการ 
ฟงเรื่องอสัทธรรมเปนตน  กลอมใจเขา  สําคัญไปวา  กามท้ังหลายจะ 
สําเร็จไดดวยการกระทํา  (อยาง)   นี้  (คืออยางที่ไดยิน)  เลยกระทํา 
ทุจริต  มีกายทุจริตเปนตน  ไปตามอํานาจแหงกามุปาทานเขาก็ได๒ 

เพ่ือ  (ให)   ไดกามท้ังหลายน้ัน  เพราะทุจริตเต็มเขา  เขาก็ไปเกิดใน 
อบาย   หรือมิฉะน้ัน  เมื่อปรารถนากามท้ังหลายท่ีประสบพบเขา  หรือ 
จะคุมครองกามทั้งหลายท่ีไดมาแลวก็ตาม  ทําทุจริตมีกายทุจริตเปนตน 
เขา  ดวยอํานาจแหงกามุปาทาน  (ก็ได)๓     เพราะทุจริตเต็มเขา  เขา 
ก็ไปเกิดในอบาย 
        กรรมทีเ่ปนเหตุแหงความอุบัติในอบายน้ัน  เปนกรรมภพ  ขันธ 
 
๑.  มหาฎีกาขยายความวา  เกจิอาจารยสําคัญเอาวาการบําเพ็ญฌานยอมไมสําเร็จแกคน 
ท่ีมีสีลัพพตุปาทาน  เพราะมีบาลีกลาวไววา  คนท่ีถือธรรมเนียมของโคของสุนัขเต็มท่ีแลว 
ก็จะไปเกดิรวมกับโคและสุนัข  เหตุนัน้  จงึไดกลาววา  รูปภพ  และ  อรูปภพ  ยอมไมมี 
เพราะสีลัพพตปุาทาน  แตท่ีจริงมีได  ดังจะอธิบายตอไปนั้น 
๒.  เชนฆาสัตวบูชายัญ  หรือฆาสัตวเชนสรวงตาง ๆ 
๓.  เชนรบเอา  ปลนเอา  ยื้อแยงเอา  ขมขืนเอา  หลอกลวงเอา  
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ทั้งหลายท่ีเกิดเพราะกรรมนั้น  ก็เปนอุปบัติภพของบุคคลน้ัน  สวน  
สัญญาภพและปญจโวการภพก็รวมอยูในนั้นนั่นเอง 
        ฝายบุคคลอีกคนหน่ึง  เปนผูมีความรูเพ่ิมพูนข้ึนดวยสัปปุริสธรรม 
ทั้งหลายมีการไดฟงสัทธรรมเปนตนแลว  สําคัญเอาวา  กามท้ังหลายจะ 
สําเร็จไดดวยการกระทํา  (อยาง)  นี้  ก็กระทําสุจริตมีกายสุจริตเปนตน 
ดวยอํานาจกามุปาทาน   เพราะสุจริตเปยมเขา  เขาก็ไปเกิดในหมูเทพ  
บาง   ในหมูมนุษยบาง 
        กรรมอันเปนเหตุแหงความอุบัติในหมูเทพและมนุษยนั้น  เปน 
กรรมภพ    ขันธทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรมนั้นเปนอุปบัติภพ   ของ 
บุคคลน้ัน  สวนสัญญาภพและปญจโวการภพก็รวมอยูในนั้นเหมือนกัน 
        กามุปาทานเปนปจจัยแหงกามภพอันมีแตกตางกัน  (หลายประเภท 
เชน  สุคติ  ทคุติ)   พรอมทั้งภพท่ีอยูภายใน   ดังน้ี 
                      [กามุปาทานเปนปจจัยแหงรูปภพอรูปภพ]  
        บุคคลอีกคนหน่ึง  ไดฟงหรือคาดคะเนเอาก็ตาม  วา  กามท้ังหลาย 
ในรูปภพและอรูปภพสมบูรณกวากามในกามภพน้ัน  ก็ทํารูปสมาบัติ 
และอรูปสมาบัติใหเกิดข้ึนดวยอํานาจกามุปาทานน่ันเอง   แลวก็ไปเกิด 
ในโลกรูปพรหม  และอรูปพรหม  ดวยกําลังแหงสมาบัติ 
        กรรมอันเปนเหตุแหงความอุบัติในพรหมโลกนั้นเปนกรรมภพ 
ขันธทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรมนั้น  เปนอุปบัติภพของบุคคลน้ัน  สวน 
สัญญาภพ  อสัญญาภพ  เนวสัญญานาสัญญาภพ  และ  เอกโวการภพ 
จตุโวการภพ  ปญจโวการภพ  ก็รวมอยูในน้ันแหละ 
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        กามุปาทานเปนปจจัยแหงรูปภพอรูปภพอันมีแตกตางกัน  (หลาย  
ประเภท)  พรอมท้ังภพท่ีอยูในก็ไดดังน้ี 
                     [ทิฏูปาทานเปนปจจัยแหงภพทั้งสาม]  
        บุคคลอีกผูหน่ึงเห็นไปวา   "อันอัตตานี่   เมื่อภพแหงกามาวจร- 
สมบัติ  หรือรูปภพอรูปภพอยางใดอยางหน่ึงก็ตามขาดแลว  ก็เปนอัน 
ขาดสูญ"   ดงัน้ีแลวยึดถืออุจเฉททิฏฐิ   แลวก็ทํากรรมท่ีไปกนัไดกับ 
ทิฏฐินั้น 
        กรรมนัน้เปนกรรมภพ  ขันธทั้งหลายท่ีเกิดเพราะกรรมนั้นก็เปน 
อุปบัติภพของบุคคลน้ัน   สวนภพทั้งหลายมีสัญญาภพเปนตน  ก็รวม 
อยูในนั้นแหละ 
        ทฏิูปาทานเปนปจจัยแหงภพท้ัง  ๓  คือท้ังกามภพและรูปภพอรูป 
ภพอันมีแตกตางกัน  (หลายประเภท)  พรอมท้ังภพท่ีอยูภายในก็ไดดังน้ี 
                  [อัตตวาทุปาทานเปนปจจัยแหงภพท้ังสาม]  
        บุคคลอีกผูหน่ึง  เห็นวา  "อันอัตตานี่  ยอมจะมีความสุขปราศจาก 
ความเรารอนอยูในภพแหงกามาวจรสมบัติ  หรือในรูปภพและอรูปภพ 
แหงใดแหงหน่ึงก็ได"  ดังน้ีแลวก็ทํากรรมท่ีไปกนไดกับความเห็นนั้น 
ดวย  (อํานาจ)  อัตตวาทุปาทาน 
        กรรมนัน้เปนกรรมภพ  ขันธทั้งหลายท่ีเกิดเพราะกรรมนั้นก็เปน 
อุปบัติภพของบุคคลน้ัน  สวนสัญญาภพเปนตนก็รวมอยูในนั้นแหละ 
        อัตตวาทุปาทานเปนปจจัยแหงภพทั้งสามอันมีแตกตางกัน  (หลาย 
ประเภท)   พรอมท้ังภพท่ีอยูภายใน  ดงัน้ี  
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          [สีลัพพตุปาทานเปนปจจัยแหงภพท้ังสาม]   
        บุคคลอีกผูหน่ึงเห็นวา  "อันความสุขยอมถึงซ่ึงความเต็มเปยมแก 
บุคคลผูทําศีลพรตนี้ใหบริบูรณ  ในภพแหงกามาวจรสมบัติก็ตาม  ใน 
รูปภพและอรูปภพแหงใดแหงหนึ่งก็ตาม"   ดังน้ีแลวก็ทํากรรมท่ีไปกัน 
ไดกับความเห็นนั้น  ดวยอํานาจสีลัพพตุปาทาน 
        กรรมนัน้เปนกรรมภพ   ขันธทั้งหลายท่ีเกิดเพราะกรรมนั้นก็ 
เปนอุปบัติภพของบุคคลน้ัน  สวนสัญญาภพเปนตนก็รวมอยูในนั้น 
เหมือนกัน 
        แมสีลพัพตุปาทาน  ก็เปนปจจัยแหงภพท้ังสามอันมีแตกตางกัน 
(หลายประเภท)  พรอมท้ังภพท่ีอยูภายในได  ดังน้ีแล 
        วินิจฉัยโดยประการท่ีสิ่งไรเปนปจจัยของสิ่งไร  ในบทนี ้ พึงทราบ 
ดังกลาวมาฉะน้ี 
                    [อะไรเปนปจจัยของอะไรอยางไร]  
        หากถามวา  "ก็ในบทน้ี  อุปาทานอะไรเปนปจจัยของภพอะไร 
อยางไร"   ดงัน้ีไซร  คําแกพึงมีวา 
                             [คาถาสังเขปปจจยนัย]  
        บณัฑิตพึงทราบเถิดวา  อุปาทานเปนอุปนิสสยปจจัย 
        แหงรูปภพและอรูปภพ    อนึ่ง  มันเปนปจจัยแหง 
        กามภพโดยปจจัยท้ังหลายมีสหชาตปจจัยเปนอาทิ 
                             [ขยายความปจจยนัย]  
        ขยายความวา  อุปาทานทั้ง  ๔  อยางนั่น  เปนปจจัยประเภทเดียว   
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โดยเปนอุปนิสสยปจจัยเทาน้ัน  ของรูปภพอรูปภพ  คือของกรรมเฉพาะ  
ที่เปนกุศลในกรรมภพ  อันนับเน่ืองในกามภพ  และของอุปบัติภพดวย๑ 

(สวน)  ในกามภพ  มันเปนปจจัยโดยสหชาตปจจัยเปนตนซึ่งแยกออกเปน 
สหชาต----อัญญมัญญ----นิสสย----สัมปยุตต----อัตถิ----อวิคต----และเหตุ 
ปจจัย   ของอกุศลกรรมภพอันสัมปยุตกับตน๒     แตเปนปจจัยโดย 
อุปนิสสยปจจัยอยางเดียว  ของกรรมภพที่เปนวิปยุต 
        นี่เปนกถาอยางพิสดารในบทวา  อุปาทานปจฺจยา  ภโว 
                              [แกบท  ภวปจฺจยา  ชาติ]  
        ในบทท้ังหลายมีบทวา  ภวปจฺจยา  ชาติ  เปนอาทิ  การวินิจฉัยคํา 
มีคําวาชาติเปนตน  พึงทราบโดยนัยท่ีกลาวแลวในสัจจนิเทศเถิด  สวน 
คําวา  ภโว  ในบทน้ีหมายเอากรรมภพอยางเดียว  เพราะกรรมภพนั้น 
เปนปจจัยแหงชาติ  อุปบัติภพหาเปนปจจัยไม๓   ก็แลกรรมภพนั้นเปน 
ปจจัยสองอยาง  โดยเปนกัมมปจจัยและอุปนิสสยปจจัยเทาน้ันแล 
        หากคําถามจะพึงมีวา  "ก็ขอท่ีวา  'ภพเปนปจจัยของชาติ'   นั่นจะ 
พึงทราบไดอยางไร  ?"   ดังน้ีไซร  คําตอบพึงมีวา  "พึงทราบไดโดย 
ที่แมในเมื่อปจจัยภายนอกมีเสมอกัน  ก็ปรากฏความแปลกกันมีความเปน 
 
๑.  กมฺมภเว  เปนภินนาธารใน  กุสลกมฺมสฺส  หมายความวา  กรรมภพนั้นไดท้ังกุศลกรรม 
และอกุศลกรรม  แตในท่ีนี้ไดแกกุศลกรรมอยางเดยีว 
        ความทอนนี้วา  อุปาทานเปนอุปนิสสยปจจยัของรูปภพอรูปภพ  ท้ังสวนกรรม 
และสวนอุปบัติ 
๒.  ทําไมจึงวาแตอกุศลกรรม  ไมเขาใจอธิบายของทาน 
๓.  เพราะชาตกิ็คือความเกดิข้ึนแหงอุปบัตภิพนัน่เอง  
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ผูทรามและเปนผูประณีตเปนตนได    จริงอยู  แมความเสมอกันแหง  
ปจจัยภายนอกทั้งหลายมีสุกกโสณิต  (เลือดขาว)  ของชนกชนนี  และ 
อาหารเปนตนมีอยู  ความแปลกกันมีความเปนผูทรามและเปนผูประณีต 
เปนตนของสัตวทั้งหลายแมเปนลูกแฝดก็เห็นไดอยู   อันความแปลก 
กันแหงสัตวทั้งหลายน้ันมิใชไมมีเหตุ  เพราะไมมีไปทุกเม่ือและทุกคน 
มิใชมีเหตุอ่ืนไปจากกรรมภพ  เพราะไมมีเหตุอยางอ่ืนในสันดานเฉพาะ 
ตัวของสัตวทั้งหลายผูเกิดมาเพราะกรรมภพนั้น   เหตุฉะน้ันมันจึงมี 
กรรมภพเปนเหตุแท   เพราะกรรมเปนเหตุแหงความแปลกกันมีความ 
เปนผุทรามและเปนผูประณีตเปนตน  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา  "กรรมยอมจําแนกสัตวทั้งหลาย  นี่คืออยางหร  คือยอม 
จําแนกโดยความเปนผุทรามและเปนผูประณีต"  ดังน้ี  เหตุนั้นขอที่วา 
'ภพเปนปจจัยของชาติ'   นั่นจึงควรทราบได  (โดยนัยดังกลาวมาฉะน้ี) 
                      [แกบท  ชาติปจฺจยา  ชรามรณ  ฯ เป ฯ]  
        ก็แล  เหตุใด  เมื่อชาติไมมีอยู  ข้ึนชื่อวาชราและมรณะ  หรือ 
ธรรมทั้งหลายมีโสกเปนตนก็ยอมไมมี  แตเมื่อชาติมีอยู   ชรามรณะ 
และธรรมทั้งหลายมีโสกเปนตนที่เน่ืองกับความแกความตาย  (ของตน) 
ยอมมีแกคนเขลาผูถูกทุกขธรรมกลาวคือชรามรณะตองเอาบาง  ที่ไม 
เนื่อง   (กับความแกความตายของตน)  ก็ยอมมีแกคนเขลานั้นผูถูก 
ทุกขธรรมน้ัน  ๆ  (มีญาติตายเปนตน)   กระทบเอาบาง  เพราะเหตุนั้น 
แมชาตินี่ก็พึงทราบวา  เปนปจจัยแหงชรามรณะและแหงธรรมทั้งหลาย 
มีโสกเปนตนดวย   อันชาตินั้นเปนปจจัยอยางเดียวโดยเปนปจจัยยอด  
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คืออุปนิสสยปจจัยเทาน้ัน๑แล   
        นี่เปนกถาอยางพิสดารในบททั้งหลายมีบทวา  ภวปจฺจยา  ชาติ 
เปนตน 
                               [ภวจักร - ลอแหงภพ]  
        ก็เหตุใด  ในปฏิจจสมุบาทเทศนาน้ี  ปกิณกธรรมมีโสกเปนตน 
พระผุมีพระภาคเจาตรัสไวในเบื้องปลาย  เหตุนั้น  อวิชชาที่ตรัสไวใน 
เบื้องตนแหงภวจักรนั่นวา  'อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา'  ดังน้ี   อวิชชา 
นั้นก็เปนไป  (คือมีได)๒   เพราะโสกเปนตน  (นั่นเอง)๓ 

        อันวาภวจักรนี้  บัณฑิตพึงทราบเถิดวา  มีเบื้องตน 
        ไมปรากฏ  ปราศจากบุคคลผูสรางและบุคคลผูเสวย 
        (ผล)  วางเปลาโดยสุญญตา  ๑๒  ประการ  ยอม 
        หมุนไปเสมอเปนเนืองนิตย  (จนกวาจะบรรลุพระ 
        อรหัต) 
        หากมีคําปุจฉาวา  "ก็ในปฏิจสมุบาทเทศนาน้ี  อวิชชามีไดเพราะ 
โสกเปนตนอยางไร   ภวจักรนี้มีเบื้องตนไมปรากฏอยางไร  ปราศจาก 
บุคคลผูสรางและบุคคลผูเสวย  (ผล)  อยางไร  วางเปลาโดยสุญญตา  ๑๒ 
ประการอยางไร"  ดังน้ีไซร 
 
๑.  หมายความวาอุปนิสสยปจจัยนี้  เปนไดอางไดแทบท้ังนั้น  จึงวาเปนยอด  มหาฎีกา 
วาอุปนิสสยปจจัยเปนปจจยมหาปเทส  คือเปนปจจยัสําหรับอางใหญ 
๒.  สิทฺธ  นี้ไดแกสิธุธาตุ  เปนไปในอรรถวา  ไป  ถึง  เปนไป  มหาฎกีาไขวา  ลพภฺมาน 
แปลวามีได 
๓.  หมายความวา  โสกเปนตนนั้น   ก็หมุนกลับไปเปนปจจัยแหงอวิชชาอีก  จึงเรียก 
ภวจักร ไมใชสุดไปเลย  
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                              [อวิชชามีเพราะโสกเปนตนได]   
        คําวิสัชนาก็พึงมีวา  "ก็ในปฏิจสมุบาทธรรมท้ังหลายน้ี   โสก  ทุกข 
โทมนัส  อุปายาส  ยอมมีแกบุคคลผูยังไมพรากจากอวิชชา  อันปริเทวะเลา 
ก็ยอมมีแกบุคคลผูหลง   เพราะเหตุนั้น  ประการแรก  เมื่อธรรมมีโสก 
เปนตนเหลานั้นเปนไปแลวอวิชชาก็เปนอันมีอยูเอง  อีกประการหน่ึง 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    "ความเกิดข้ึนแหงอวิชชายอมมีเพราะ 
ความเกิดข้ึนแหงอาสวะ๑"   ดังน้ี   ก็แลธรรมทั้งหลายมีโสกเปนตนนั่น 
ก็ยอมมีเพราะความเกิดข้ึนแหงอาสวะ  ขอน้ีมีอยางไร  ?  อันดับแรก 
ในกรณีที่พลดัพรากจากวัตถุกาม  โสกก็เปนอันเกิดข้ึนเพราะกามาสวะ 
ดังพระบาลีวา 
        ตสฺส  เจ  กามยามสฺส  ฯ เป ฯ   สลฺลวิทฺโธว  รุปฺปติ 
        หากวา   เมื่อชนผูนั้นเกิดความพอใจรักใครกาม 
        เหลาใดอยู  กามเหลาน้ันมาพรากไปเสียไซร  เขา 
        ยอมโศกาดูรดุจถูกลูกศรเสียบ"๒ 

และดังพระบาลีวา  "กามโต  ชายตี  โสโก - ความโศกยอมเกิดแตกาม๓" 
ดังน้ี 
        ธรรมท้ังหลายมีโสกเปนตนทั้งปวงน่ัน  ยอมเปนธรรมเกิดข้ึน 
เพราะทิฏฐาสวะดวย  ดังบาลีวา  "ตสฺส  อห  รูป  ฯ เป ฯ----โทม- 
นสฺสุปายาสา - โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ยอมเกิดข้ึนแกบุคคล 
นั้น  ผูยืนกราน  (ดวยทิฏฐิ)  วา  'เราเปนรูป   รูปเปนของเรา'  เพราะ 
ความท่ีรูปแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงไป"๔  ดังนี้เปนตน 
 
๑.  ม.  มู.  ๑๒/๑๐๐.           ๒.  ขุ.  สุ.  ๒๕/๔๘๔.        ๓.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๓. 
๔.  ส.  ขนฺธวาร.  ๑๗/๔.   
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        อน่ึง  ธรรมเหลาน้ันเกิดข้ึนเพราะความเกิดข้ึนแหงทิฏฐาสวะได 
ฉันใด  ก็ยอมเกิดข้ึนเพราะความเกิดข้ึนแหงภวาสวะก็ไดฉันน้ัน  ดัง  
พระบาลีวา  "แมเทวดาเหลาน้ันใดผูมีอายุยืน  ผิวพรรณงาม   มากไป 
ดวยความสุข  สถิตอยูในวิมานอันสูงตลอดกาลยาวนาน  แมเทวดา 
เหลาน้ัน  ไดฟงธรรมเทศนาของตถาคตแลวยังตอง  (คือรูจัก)  กลัว 
สะดุงใจ   สลดใจ๑"   (ธรรมเหลาน้ันเกิดแกเทวดาท้ังหลาย  เพราะความ 
เกิดข้ึนแหงภวาสวะ)  ดังความโศกเปนตนเกิดแกเทวดาทั้งหลายผูถูก 
มรณภัยคุกคาม  เพราะเห็นบุพนิมิต ๕  ฉะนั้น๒ 

        อน่ึงธรรมเหลาน้ัน   เกิดเพราะความเกิดข้ึนแหงภวาสวะได 
ฉันใด  ก็ยอมเกิดเพราะความเกิดข้ึนแหงอวิชชาสวะก็ไดฉันนั้น  ดัง 
พระบาลีวา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  คนเขลานั้นนั่นแล  ยอมไดเสวยทุกข 
โทมนัส  ๓  ประการในทิฏฐธรรมนี่แหละ๓"  ดังน้ีเปนตน 
        เพราะเหตุที่ธรรมเหลาน้ัน  ยอมมีเพราะความเกิดข้ึนแหงอาสวะ 
ดังกลาวมาฉะน้ี  ธรรมเหลาน้ันเมื่อมีข้ึน  จึงยังอาสวะอันเปนเหตุแหง 
อวิชชาใหมีดวย  และครัน้อาสวะทั้งหลายมีแลว  แมอวิชชาก็เปนอันมี 
ดวยแท  เพราะเมื่อปจจัยมี  ธรรมท่ีเกดิแตปจจัยก็  (ตอง)  มีแล 
        ในปฏิจสมุบาทเทศนาน้ี   อวิชชา  บัณฑิตพึงทราบวายอมมีได 
เพราะธรรมท้ังหลายมีโสกเปนตน  โดยนัยดังกลาวมาฉะน้ี  เปนประการ 
แรก 
 
๑.  สง  ขนฺธวาร.  ๒๗/๑๐๔.    ๒.  ประโยคน้ีเปนอุปมาความขางหนา  แตความอุปไมย 
ท่ีเรียงไวใกล ๆ  กันไมมี  จึงเติมเขามาเชนนั้น 
๓.  ม.  อุ.  ๑๔/๓๑๑  
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                              [ภวจักรมีเบื้องตนไมปรากฏ]   
        ประการตอไป  เพราะความท่ีเมื่อปจจัยมี  ธรรมท่ีเกิดแตปจจัยก็ 
(ตอง)  มีดังนี้  ครั้นอวิชชามีข้ึนแลว  ความจบสิ้นก็ไมมี   เพราะความ 
สืบตอกันแหงเหตุและผล  คือ   สังขารทั้งหลายก็มีข้ึนเพราะปจจัยคือ 
อวิชชาอีก  วิญญาณก็มีข้ึนเพราะปจจัยคือสังขารอีก   อยางนี้เปนตน 
เหตุใด   เหตุนั้น  ภวจักรมีองค  ๑๒  อันหมุนไปดวยอํานาจความ 
สัมพันธกันแหงเหตุและผลน้ัน  จึงเปนอันสําเร็จ  (คือเปนได)  วา 'มี 
เบื้องตนไมปรากฏ' 
        หากคําทวงพึงมีวา  "เมื่อเปนเชนน้ัน  (คือเมื่อไมมีอะไรเปนตัว 
ตนเชนนั้น)   การกลาวความที่ภวจักรมีเบื้องตนวา  'อวิชฺชาปจฺจยา 
สงฺขารา'  นี่ก็ผิด  (นะซิ)"   ดังน้ีไซร  พึงแกวา  นี่ไมใชการกลาวความ 
ที่ภวจักรมีเบื้องตนดอก  แตนั่นเปนการกลาวธรรมท่ีเปนตัวประธาน 
(ตางหาก)  ดวยวาอวิชชา  เปนประธานแหงวัฏฏะ  ๓  จริงอยู  เพราะ 
ยึดอวิชชาไว  กิเลสวัฏที่เหลือ  และวัฏอีกสองมีกรรมวัฏเปนตน  ก็พัน 
เอาคนเขลาเขาดวย  ดุจเพราะจับหัวงูไว  ลําตัวงูที่เหลือก็พันเอาแขน 
(คนจับ)  เขาฉะนั้น   แตเมื่อตัดอวิชชาขาดเสร็จแลว  ความพนจาก 
ธรรมเหลาน้ันก็มีข้ึน  ดุจเม่ือตัดหัวงูเสร็จแลว  ความพนจากความเปน 
แขนท่ีถูกงูพันก็มีข้ึนฉะน้ัน  ดังพระบาลีวา  "สวนความดับแหงสังขาร 
ยอมมี  เพราะความดับโดยสํารอกออกอยางไมเหลือแหงอวิชชาน่ันแล" 
ดังน้ีเปนตน 
        นี่เปนการกลาวธรรมอันเปนตัวประธาน  ที่เม่ือบุคคลยึดอยู  ยอม  
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เปนผูถูกผูกพัน  เมื่อปลอยเสีย  ความพนยอมมี  มิใชกลาวความที่  
ภวจักรมีเบื้องตน  ดังนี้แล 
        ภวจักรนี้  บัณฑิตพึงทราบวา  มีเบ้ืองตนไมปรากฏ  ดังกลาวมา 
ฉะน้ี 
                            [ภวจักรปราศจากผูสรางผูเสวย]  
        ภวจักรนี้นั้น   เพราะเหตุที่ความหมุนไปแหงธรรมทั้งหลายมี 
สังขารเปนอาทิ  ยอมมีเพราะเหตุทั้งหลายมีอวิชชาเปนตน  จึงวางเวน 
จากผูสรางสังสาระคือพรหมเปนตน  ซึ่งกําหนดกันเอา  (เอง)  อยางนี้วา 
"พฺรหฺมา - พระพรหม   มหาพิรหฺมา - ทาวมหาพรหม  เสฏโ - ทานผู 
เปนใหญ  สชิชิตา - ทานผูบันดาล"  อ่ืนไปจากเหตุมีอวิชชาเปนตนนั้น 
ก็ดี  จากผูเสยสุขและทุกขคืออัตตา  ซึ่งกําหนดกันเอา  (เอง)  อยางนี้วา 
"ก็แลอัตตาของเราน้ีนั้นแลเปน  วโท - ผูกลาว  เวเทยฺโย - ผูเสวย" ฉะน้ี 
ก็ดี 
        ภวจักร  บัณฑิตพึงทราบวาปราศจากผูสรางและผูเสวย  ดังกลาว 
มาน้ี   
                  [ภวจักรวางเปลาโดยสุญญตา  ๑๒  ประการ]  
        อีกประการหน่ึง  ในปฏิจสมุบาทธรรมน้ี  อวิชชาชื่อวาวางจาก 
ความยั่งยืน  เพราะมีความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปเปนธรรมดา  ๑  (วาง) 
จากความงาม  เพราะเปนสังกิเลสิกธรรม  เหตุเปนธรรมเศราหมอง ๑ 
(วาง)  จากความเปนสุข  เพราะถูกความเกิดข้ึนและเสื่อมไปบีบค้ัน  ๑ 
(วาง)  จากความเปนอัตตาคือที่  (หมายความวา)  เปนสิ่งบังคับได  เพราะ  
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มีความเปนไปเนื่องดวยปจจัย  ๑   แมองคทั้งหลายมีสังขารเปนตน  
ก็อยางนั้น  เหตุใด  นัยหนึ่ง  อวิชชา  มิใชตน  มใิชของตน  มิใชมีใน 
ตน  มิใชมีตน   แมองคทั้งหลายมีสังขารเปนตนก็อยางนั้น   เหตุใด 
เหตุนั้น  ภวจักรนั่น  บัณฑิตพึงทราบเถิดวา  วางเปลาโดยสุญญตา  ๑๒ 
ประการ  (โดยนัยดังกลาวมา) 
                                    [มูลและกาลแหงภวจักร]  
        ก็แลครัง้ทราบอยางนี้แลว  พึงทราบอีกวา 
                              [คาถาสังเขปมูลและกาล]  
        อวิชชาและตัณหาเปนมูลแหงภวจักรนั้น  กาลของ 
        มันม ี ๓  มีอดีตกาลเปนตน  องคในกาล ๓  นั้นโดย 
        สรูปก ็ ๒  และ  ๘  และ  ๒  เทาน้ันเอง 
                                      [ขยายความ]  
        ความวา  ธรรม  ๒  คือ  อวิชชาและตัณหา  พึงทราบวา  เปนมูล 
แหงภวจักรนั้นนั่นแล   ภวจักรนั้นเลาก็จัดเปน  ๒  สวน คือท่ีมีอวิชชา 
เปนมูลมีเวทนาเปนที่สุด  (เปนภวจักร ๑)  เพราะนํา  (ปจจุบันผล)  มาแต 
สวนเบื้องตน  (คือสวนอดีต)  ที่มีตัณหาเปนมูล  มีชรามรณะเปนที่สุด 
(เปนภวจักร ๑)   เพราะตอกับ  (ผล)  สวนเบื้องปลาย   (คืออนาคต) 
ในภวจักร ๒  สวนน้ัน  ภวจักรสวนแรกกลาวดวยอํานาจบุคคลทิฏฐิจริต 
สวนหลังกลาวดวยอํานาจบุคคลตัณหาจริต  ดวยวา  อวิชชาเปนสังสาร- 
นายิกา  (ผูนําไปในสังสาร)  สําหรับบคุคลทิฏฐิจริตท้ังหลาย   ตัณหา 
เปนสังสารนายิกาสําหรับบุคคลตัณหาจริตท้ังหลาย  นัยหน่ึง  ภวจักรที่  ๑  
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กลาวเพ่ือถอนอุจเฉททิฏฐิ    เพราะประกาศความไมขาดสูญแหงเหตุ  
ทั้งหลาย  โดยความเกิดข้ึนแหงผล  (ปจจุบันปรากฏอยู)    ภวจักรที่  ๒ 
กลาวเพ่ือถอนสัสตทิฏฐิ   เพราะประกาศชรามรณะแหงสัตวที่เกิดมา 
แลวท้ังหลาย   นัยหน่ึง   ภวจักรแรกกลาวดวยอํานาจครรภไสยสัตว 
เพราะแสดงความหมุนไปแหงธรรมตามลําดับ*   ภวจักรหลังกลาวดวย 
อํานาจโอปปาติกสัตว   เพราะแสดงความเกิดข้ึนพรอมกัน  (แหงอุปบัติ- 
ภพและขันธ) 
        สวนกาลของภวจักรน้ันมี  ๓  คือ  อดีต ปจจุบันและอนาคต  ในกาล 
๓  นั้น  วาโดยที่มาในบาลีโดยสรูป  องค  ๒  คืออวิชชาและสังขาร  พึงทราบ 
วาเปนอดีตกาล   องค  ๘  มีวิญญาณเปนตนมีภพเปนที่สุด   พึงทราบวา 
เปนปจจุบันกาล  องค  ๒  คือชาติและชรามรณะ  พึงทราบวาเปนอนา- 
คตกาล 
              [สนธิ ๓ สังคหะ  ๔  อาการ ๒๐  วัฏฏะ  ๓  แหงภวจักร]  
        พึงทราบแมดังนี้อีกวา 
 
*  มหาฎีกาขยายความวา  ความหมุนไปแหงธรรมตามลําดับเชนวา  วิญญาณมีเพราะ 
สังขารเปนปจจัย  นามรูปมีเพราะวิญญาณเปนปจจยั. . . สาธกใหเหน็เชนในบทนามรูปมี 
เพราะวิญญาณนี่กลาวกลลรปูอันมีอายตนะยังไมครบแลว  ตอนั้น  จึงกลาวความเปนไป 
ครบแหงอายตนะวา  สฬายตนะมีเพราะนามรูปเปนปจจยั  คอยมีโดยลําดับดังความเปน 
ไปแหงครรภไสยกสัตวดังนี้  สวนภวจกัรหลังเชนบทวา  ภพมีเพราะอุปาทานเปนปจจยั 
ก็ดี  ชาติมีเพราะภพเปนปจจยัก็ดี  นี่แสดงความเกิดข้ึนพรอมกันแหงอุปบัติภพและ 
ขันธ  ดังอาการเกิดแหงโอปปาติกสัตว  หาไดกลาวความเกิดข้ึนแหงอายตนะโดยลําดับ  ดังในภว- 
จักรแรกไม  
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                                      [คาถาสังเขป]   
        ภวจักรนั่นมีสนธิ  (เง่ือนตอ)   ๓  มีคําวาเหตุผลและ 
        ผลเหตุเปนบทหนา  และมีสังคหะ  (คือสังเขป) 
        ๔   ประเภท  มีซี่กําคืออาการ  ๒๐  มีวัฏฏะ  (วงกลม) 
        ๓  ยอมหมุนไปไมหยุด  (จนกวาจะถึงอรหัตมรรค) 
                                        [ขยายความ]  
                                          [สนธิ  ๓]  
        ในสนธ ิ ๓  นั้น     เง่ือนอันหน่ึงในระหวางสังขารกับปฏิสนธิ- 
วิญญาณ  ชื่อวา  เหตุผลสนธิ  (ตอเหตุกับผล)   เง่ือนอันหน่ึงในระหวาง 
เวทนากับตัณหา  ชื่อวา  ผลเหตุสนธิ  (ตอผลกับเหตุ)   เง่ือนอันหน่ึง 
ในระหวางภพกับชาติ  ชือ่วา  เหตุผลสนธิ  (ตอเหตุกับผล)   ภวจักรนี้ 
บัณฑิตพึงทราบวา  มีสนธิ  ๓  มีคําวาเหตุผลและผลเหตุเปนบทหนา 
อยางนี้แล 
                                       [สังคหะ  ๔]  
        สวนสังคหะแหงภวจักรนั้น   กําหนดดวยองคตนกับปลายแหง 
สนธิทั้งหลายเปน  ๔    คืออยางไรบาง   คืออวิชชาและสังขารเปน 
สังคหะอัน  ๑    วิญญาณนามรูปสฬายตนะผัสสะเวทนา  เปนสังคหะ 
ที่  ๒    ตัณหา  อุปาทาน  ภพ  เปนสังคหะท่ี  ๓  ชาติชรามรณะเปนสังคหะ 
ที่  ๔   ภวจักรนี้บัณฑิตพึงทราบวามีสังคหะ  ๔  ประเภท  ดังนี้แล 
                                     [อาการ  ๒๐]  
        อน่ึง   ภวจักรนี้บัณฑิตพึงทราบวา  มีอาการ  ๒๐  โดยซึ่งกํากลาวคือ 
อาการ  ๒๐  นั่นคือ  
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                            [คาถาสังเขปอาการ  ๒๐]   
        เหตุในกาลลวงแลว  ๕  ผลในกาลบัดน้ี  ๕  เหตุใน 
        กาลบัดนี้  ๕  ผลในกาลตอไป  ๕๑ 

                                       [ขยายความ]  
                                      [อดีตเหตุ  ๕]  
        ในสี่ขอนั้น  ขอวา  'เหตุในกาลลวงแลว  ๕'   ขยายความวา 
ชั้นแรก  (อดีตเหตุนั้น)  ก็กลาวเอาธรรม  ๒  ประการคืออวิชชากับ 
สังขารนี้เทานั้น  แตเพราะคนไมรูยอมทะเยอทะยาน  คนทะเยอทะยาน 
ยอมถือม่ัน  เพราะความถือม่ันของเขาเปนปจจัย  ภพก็มีข้ึน  เพราะ 
ฉะน้ัน  แมตัณหาอุปาทานและภพ  กจึ็งถูกรวมเขาดวย  เหตุนั้นพระ- 
ธรรมเสนาบดีสารีบุตร  จึงกลาวไววา  "ความหลงในบุริมกรรมภพเปน 
อวิชชา  เจตนาอันประมวลไวในบุรมิกรรมภพ๒  เปนสังขาร  ความใคร 
ในบุริมกรรมภพเปนตัณหา  ความของแวะในบุริมกรรมภพเปนอุปาทาน 
เจตนาในบุริมกรรมภพเปนภพ   ธรรม  ๕  ประการดังกลาวนี้  ใน 
บุริมกรรมภพ  ยอมเปนปจจัยแหงปฏิสนธิในภพน้ัน๓" 
        อรรถ  (แหงบาลีนั้น)  พึงทราบดังน้ีวา  ในบทเหลาน้ัน  บทวา 
'ในบุริมกรรมภพ'   คือในกรรมภพทีม่ีมากอน  หมายความวา   ใน 
 
๑.  อภิธมฺมตฺถสงฺคห  ๕๑ 
๒.  อายหุนา   หรืออายูหน  ทานแปลกันหลายนัย  แตท่ีนี้มหาฎีกาแกไววา  สมฺปณฑฺนกา 
จึงแปลตามทานวา  ประมวลไว  ถาแปลอีกนัยหนึ่งวา   ตระเตรียมไว  ตกแตงไว 
(อภิสงฺขรณ)  ก็จะเขากับสังขารไดสนิท 
๓.  ขุ.  ป.  ๓๑/๗๕  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาท่ี 388 

กรรมภพที่ไดทํามาในชาติที่ลวงแลว  
        คําวา  'ความหลงเปนอวิชชา'   ความวา  ความหลงในธรรมเปน 
ที่ต้ังแหงความหลงท้ังหลายมีทุกขเปนตนในกาลน้ันอันใด   บุคคลผูหลง 
แลวทํากรรมดวยความหลงอันใด  ความหลงนั้น๑เปนอวิชชา 
        คําวา 'เจตนาอันประมวลไวเปนสังขาร'  ไดแกเจตนาดวงแรก ๆ  
ของบุคคลผูทํากรรมนั้น  ดังเชนเจตนาดวงแรก ๆ  ที่เกิดข้ึนแกทายกผู 
ยังจิตใหเกิดข้ึนวาเราจักใหทานแลวตระเตรียมเครื่องอุปกรณในการทาน 
ทั้งหลายอยูเดือนหนึ่งก็ดี ปหน่ึงก็ดี   สวนเจตนาของทายกนั้นผูวาง 
ทักษิณาลงในมือของปฏิคาหกท้ังหลาย  เรียกวาภพ   นัยหน่ึงเจตนา 
ในชวนะ  ๖  ที่เปนจิตมีอาวัชนะเดียว  ชื่อวาเจตนาอันประมวลไว  นับ 
เปนสังขาร   เจตนาในชวนะท่ี  ๗๒  เปนภพ  หรือมิฉะน้ัน  เจตนา 
ทุกดวงเปนภพ  ธรรมท้ังหลายท่ีสัมปยุต  (กับเจตนาเหลาน้ัน)  ชื่อวา 
เจตนาอันประมวลไว  เปนสังขาร 
        คําวา   'ความใครเปนตัณหา'  ความวา   เมื่อบุคคลทํากรรมอยู 
ความใครคือความปรารถนาในอุปบัติภพ   อันเปนผลของกรรมน้ันอันใด 
ความใครอันนั้นชื่อวาตัณหา 
 
๑.  ปาฐะพิมพไวเปน  สา  เขาใจวาคลาดเคลื่อน  เพราะรับกับ  ย.  ขางหนาซ่ึงโยค  โมโห 
เปนป.   จึงแกเปน  โส  วิกติกัตตาตางลิงคกับปกติกัตตาก็ได  เจตนา  ภโว  ขางหลังก็เปนพยานอยู 
ขาหลังก็เปนพยานอยู 
๒.  ปาฐะพิมพไวเปน  สตฺตมา  เจตนา  ทานผูชําระมหาฎีกาบอกเชิงอรรถไววา  ฉบับ 
พมาเปน  สตฺตเม  เจตนา   เหน็วาปาฐะฉบับพมาเขาทีกวา  เพราะเพง  ฉสุ  ชวเนสุ 
เจตนา  ขางหนา  ในท่ีนีจ้ึงแปลตามท่ีเห็นวาถูก  
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        คําวา  'ความของแวะเปนอุปาทาน'  ความวาการที่ทํากรรมอัน  
เปนปจจัยแหงกรรมภพนี้แลว  ของแวะคือถือเอายึดเอา  อันเปนไป 
โดยนัยวา  "เราจัก  (ไปเกิด)   เสพกามท้ังหลายในท่ีชื่อโนน  (หรือวา) 
เราจักขาดสูญ  (คือไมเกิด)"  ดังน้ีเปนตนอันใด   ความของแวะอันนี้ 
ชื่อวาอุปาทาน 
        คําวา  'เจตนาเปนภพ'  คือเจตนาที่กลาวแลวในที่สุดแหงเจตนา 
อันประมวลไว เปนภพ๑ 

                                     [ปจจุบันผล ๕]  
        ขอวา  'ผลในกาลบัดนี้  ๕'  ไดแกองคมีวิญญาณเปนตนมีเวทนา 
เปนที่สุดอันมาในบาลีนั่นเอง   ดังบาลีวา  "ปฏิสนธิในปจจุบันภพนี้ 
เปนวิญญาณ    ความกาวลง  (ในครรภ)   ในปจจุบันภพนี้เปนนามรูป 
ประสาทในปจจุบันภพน้ีเปนอายตนะ    ภาวะที่กระทบ  (อารมณ)  ใน 
ปจจุบันภพนี้เปนผัสสะ  ความเสวย  (วิบาก)  ในปจจุบันภพนี้เปนเวทนา 
ธรรม  ๕  ประการดังกลาวนี้  มีในอุปบัติภพนี้  เพราะกรรมที่ทําไวใน 
ภพกอนเปนปจจัย"๒ 

        อรรถ  (แหงบาลีนั้น)   พึงทราบดังนี้วา  ในคําเหลาน้ัน  คําวา 
'ปฏิสนธิเปนวิญญาณ'   หมายความวา สิ่งใดทานเรียกวาปฏิสนธิ  เพราะ 
เกิดข้ึนดวยอํานาจการเชื่อมตอภพอ่ืน  (กับปจจุบันภพนี้)   สิ่งน้ันเปน 
วิญญาณ 
 
๑.  เคร่ืองหมายหวัตาปูตรงนีค้วรถอนออก  เพราะอิติศัพทท่ีภโวติ  เปนสรูปใน  เอว 
นาจะถูกตองกวา 
๒.  ขุ.  ป.  ๓๑/๗๕  
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        คําวา  'ความกาวลงเปนนามรูป'  ความวาความกาวลงแหง  
รูปธรรมและอรูปธรรมในครรภ   ราวกะวามา  (แตที่อ่ืน)  แลวเขาไป 
(ในครรภ)  อันใด  อันนี้เปนนามรูป 
        คําวา  'ประสาทเปนอายตนะ'   นี่ทานกลาวดวยอํานาจอายตนะ  ๕ 
มีจักขายตนะเปนตน 
        คําวา  'ภาวะที่กระทบเปนผัสสะ'  ความวา  ภาวะในกระทบคือถูก 
ตองอารมณเกิดข้ึน  ภาวะนี้เปนผัสสะ 
        คําวา  'ความเสวยเปนเวทนา'  ความวา  ความเสวยวิบากอันเกิด 
ข้ึนรวมกับปฏิสนธิวิญญาณก็ดี   กับผัสสะท่ีมีสฬายตนะเปนปจจัยก็ดี 
ความเสวยวิบากน้ันเปนเวทนา 
                                  [ปจจุบันเหตุ  ๕]  
        ขอวา  'เหตุในกาลบัดนี้  ๕'  ไดแกปจจยธรรมมีตัณหาเปนตน 
ที่มาในบาลีก็ตัณหาอุปาทานและภพ  แตเมื่อภพถูกถือเอาแลว  สังขาร 
อันเปนบุพภาคของภพนั้น  หรือวาท่ีสัมปยุตกับภพนั้น   ก็เปนอันถือ 
เอาดวย   และดวยการถือเอาตัณหาอุปาทาน   อวิชชาอันสัมปยุตกับ 
ตัณหาอุปาทานนั้น  หรือวาท่ีเปนเหตุทํากรรมแหงคนหลง  ก็เปนอัน 
ถือเอาดวย  ดังนี้แหละปจจุบันเหตุจึงเปน  ๕    เหตุนั้น  พระสารีบุตร 
จึงกลาววา  "เพราะความท่ีอายตนะทั้งหลายงอมแลวในภพนี้  ความ 
หลงเปนอวิชชา  เจตนาอันพยายามเปนสังขาร   ความใครเปนตัณหา 
ความของแวะเปนอุปาทาน  เจตนาเปนภพ   ธรรม  ๕  ประการดังกลาว  
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นี้ในกรรมภพนี้  ยอมเปนปจจัยแหงปฏิสนธิในภพตอไป"๑  
        ในคําเหลาน้ัน  คําวา  'เพราะความท่ีอายตนะท้ังหลายงอมแลว 
ในภพน้ี'   ทานแสดงความลุมหลงในเวลาทํากรรมแหงบุคคลผูมีอายตนะ 
งอมแลว๒  คําท่ีเหลือมีเนื้อความต้ืนอยูแลว 
                                      [อนาคตผล  ๕] 
        ขอวา  'ผลในกาลตอไป  ๕'   ไดแกองค  ๕  มีวิญญาณเปนตน 
ธรรม  ๕  นัน้  ทานกลาวโดยถือเอาวาเปนชาติ  สวนชรามรณะ  ก็คือ 
ชรามรณะแหงธรรมเหลาน้ันนั่นเอง   เหตุนั้น  พระสารีบุตรจึงกลาววา 
"ปฏิสนธิในภพตอไปเปนวิญญาณ  ความกาวลง  (ในครรภ)  ในภพ 
ตอไปเปนนามรูป  ประสาทในภพตอไปเปนอายตนะ  ภาวะที่กระทบ 
(อารมณ)  ในภพตอไปเปนผัสสะ  ความเสวย (ผล)  ในภพตอไปเปน 
เวทนา  ธรรม  ๕  ประการดังกลาวนี้มีในอุปบัติภพตอไป  เพราะกรรม 
ที่ทําในภพนี้เปนปจจัย"๓ 

        ภวจักรนี้มีซี่กําคืออาการ  ๒๐  ดงักลาวมาฉะน้ี 

                               [วัฏฏะ  (วงกลม)  ๓] 
        สวนในของวา  'ภวจักรมีวัฏฏะ  ๓  หมุนไปไมหยุด'  นี้มีอรรถา- 
ธิบายวา  ภวจักรนี้มีวัฏฏะ  ๓  โดยวัฏฏะ  ๓  นี ้ คือ  สังขารและภพ  เปน 
 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/๗๖ 
๒.  มหาฎีกาวา  ความเปนไปแหงจิตของเด็กหนุมมักตกภวังคเสียมาก  ไมสามารถจะ 
ประมวลชนกรรม. . .  เห็นจะหมายความวาเด็กหนุมนั้นทําอะไรก็ทําเผิน ๆ ทําแลวก็ 
แลวกัน  สวนคนท่ีมีอายตนะงอมแลว  คือแกแลว  ทําอะไรดวยความขมักเขมนหวังผล 
ทําแลว  กย็ังพระวงจะทําอีก  จะปรับปรุง  หมกมุนอยูนั่น. . .  เชนนั้นกระมัง 
๓.  ขุ.  ป.  ๓๑/๗๖  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาท่ี 392 

กรรมวัฏ   อวิชชาตัณหาอุปาทานเปนกิเลสวัฏ    วิญญาณนามรูป  
สฬายตนะผัสสะเวทนาเปนวิปากวัฏ   พึงทราบเถิดวากิเลสวัฏยังไมขาด 
ลงตราบใด   ก็ชื่อวาหมุน   เพราะเปนไปรอบแลวรอบเลา  ชื่อวาไม 
หยุด  เพราะมีปจจัยยังไมขาดลงตราบน้ันอยูนั่นเอง 
                          [ความรูเบ็ดเตล็ดในภวจักร]  
        ภวจักรนั้นอันหมุนอยูอยางนี้นี่ 
                         [คาถาสังเขปหัวขอเบ็ดเตล็ด]  
        บัณฑิตพึงทราบโดยวา  (องคไหน)  เกิดแตสัจจะ 
        (ไหนและองคไหนเปนสัจจะอะไร)  ๑   โดยกิจ  ๑ 
        โดยเปนเครื่องกั้น  ๑  โดยอุปมาทั้งหลาย  ๑  โดย 
        ตางความลึก  ๑  โดยตางนัย  ๑  (อีก)  ตามควร 
                                      [ขยายความ]  
                   [โดยวาองคไหนเกิดแตสัจจะไหน]  
        ในขอเหลาน้ัน   เพราะเหตุที่กรรมทั้งท่ีเปนกุศลและอกศุล  ทาน 
กลาวไวในสัจวิภังควาเปนสมุทัยสัจ   โดยไมแปลกัน  ในธรรมท้ัง 
หลาย  ในบทวา  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  เปนตน  สังขารอันมีเพราะ 
อวิชชา  จึงเปนทุติยสัจเกิดแตทุติยสัจ  (ดวยกัน)  วิญญาณอันมีเพราะ 
สังขารเปนปฐมสัจเกิดแตทุติยสัจ  องคมีนามรูปเปนตน  มีวิบากเวทนา 
เปนที่สุด  อันมีเพราะวิญญาณเปนตน  เปนปฐมสัจ  เกิดแตปฐมสัจ  
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(ดวยกัน)   ตัณหาอันมีเพราะเวทนา  เปนทุติยสัจ  เกิดแตปฐมสัจ 
อุปาทานอันมีเพราะตัณหา   เปนทุติยสัจ   เกิดแตทุติยสัจ  (ดวยกัน)  
ภพอันมีเพราะอุปาทาน  เปนปฐมสัจและทุติยสัจท้ังสอง*  เกิดแตทุติยสัจ 
ชาติอันมีเพราะภพเปนปฐมสัจเกิดแตทุติยสัจ    ชรามรณะอันมีเพราะ 
ชาติ   เปนปฐมสัจ   เกิดแตปฐมสัจ  (ดวยกัน) 
        ภวจักรนี้  บัณฑิตพึงทราบโดย  (วาองคไหน)   เกิดแตสัจจะ 
(ไหน)  ตามควร  โดยนัยดังกลาวมาฉะน้ี  เปนอันดับแรก 
                                         [โดยกิจ]  
        อีกขอหนึ่ง   เหตุใด  ในองคเหลานี้  อวิชชา  ยอมยังสัตวทั้งหลาย 
ใหลุมหลงในวัตถุ  (คืออารมณ ?)  ทั้งหลาย  และเปนปจจัยเพ่ือความ 
ปรากฏข้ึนแหงสังขารท้ังหลายดวย  นยัเดียวกันนั้น  สังขารก็ปรงุแตง 
สังขตธรรมและเปนปจจัยแหงวิญญาณดวย   ฝายวิญญาณก็รับรูวัตถุ 
(คืออารมณ)   และเปนปจจัยแหงนามรูปดวย  ขางนามรูปก็คํ้าจุนกัน 
และกัน   และเปนปจจัยแหงสฬายตนะดวย  สฬายตนะเลาก็เปนไปใน 
วิสัยของตน  ๆ  (มีรูปเปนตน)  และเปนปจจัยแหงผัสสะดวย  ผัสสะ 
เลาก็สัมผัสอารมณและเปนปจจัยแหงเวทนาดวย  เวทนาเลาก็เสวยรส 
อารมณและเปนปจจัยแหงตัณหาดวย  ตัณหาเลาก็กําหนัดยินดีในธรรม 
เปนที่ต้ังแหงความกําหนัดยินดี   และเปนปจจัยแหงอุปาทานดวย 
อุปาทานเลาก็ถือม่ันในธรรมเปนที่ต้ังแหงความถือม่ัน   และเปนปจจัย 
 
* เพราะภพแยกเปน  ๒  คือกรรมภพ  อุปบัติภพ  กรรมภพเปนสมุทัยสัจ  อุปบัติ- 
ภพ  เปนทุกขสัจ  จึงวาเปนท้ังสอง  
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แหงภพดวย  ภพเลาก็พลานไปในคติตาง ๆ และเปนปจจัยแหงชาติดวย  
ชาติเลาก็ยังขันธทั้งหลายใหเกิด   และเพราะเปนไปโดยเปนอาการเกิด 
ข้ึนแหงขันธทั้งหลายน้ัน  จึงเปนปจจัยแหงชรามรณะดวย  ชรามรณะ 
เลาก็ครอบเอาความงอมและความแตกแหงขันธทั้งหลายไว  และเปน 
ปจจัยเพ่ือความปรากฏข้ึนในภพอ่ืน  เพราะเปนที่ต้ัง   (คือเปนเหตุ) 
แหงปกิณกทุกขมีโสกเปนตน๑  เหตุนั้น  ภวจักรนีบ้ัณฑิตพึงทราบแมโดย 
กิจคือความเปนไปโดยหนาท่ี  ๒  ๆ๒  ในบททั้งปวงตามควร 
                                   [โดยเปนเครื่องกั้น]  
        อีกขอหนา  เหตุใด  ในบทเหลาน้ี  บทวา  'สังขารมีเพราะปจจัย 
คืออวิชชา'  นี้เปนเครื่องกั้น  (คือปฏิเสธ)  ความเห็นวามีผูสราง  บทวา 
'วิญญาณมีเพราะปจจัยคือสังขาร'   เปนเครื่องกั้นความเห็นวา  อัตตา 
เคลื่อนท่ีได  บทวา  'นามรูปมีเพราะวิญญาณ'   เปนเครื่องกั้นฆนสัญญา 
(ความสําคัญวาเปนกอน)  เพราะแสดงความแตกไดแหงวัตถุที่คนเขลา 
กําหนดเอา  (เอง)  วาเปนอัตตา  บทวา  สฬายตนะมีเพราะปจจัยคือ 
นารูป'  เปนตน  เปนเครื่องกั้นความเห็น  (ผิดตาง ๆ)  มีเห็นวาอัตตา 
 
        ๑.  ตรงนี้มหาฎีกาชวยอธิบายวา วา  ชรามรณะเปนปจจัยเพ่ือความเกิดในภพอ่ืนไดนั้น 
ก็เพราะมีสหายคืออวิชชากนัสังขาร  อวิชชาตอนน้ีเปนผลเนื่องมาแตความหลงเศราโศก 
เปนตน  แลวกก็อสังขารข้ึนเปนสหายของชรามรณะ  อีกนัยหนึ่ง  จุติจติยอมเปนอนนัตร- 
ปจจัยแหงปฏิสนธิวิญญาณ  เพราะฉะนั้นจงึนับวามรณะเปนปจจยัเพื่อความเกดิในภพอื่น 
ได  อันจตุจิิตนั้นเวนอวิชชาและสังขารเสียแลวหาเปนปจจัยแหงภพอ่ืนไดไม 
        ๒.  เทฺวธา  ตรงนี้มหาฎกีาใหแปลซํ้าเบน  ๒  คํา   เพราะเพงความเชนนั้นหลายขอ 
ดวยกัน  ทานเรียกวา  พฺยาปนิจฉาโลป  (ลงคําท่ีตองการดวยอํานาจความซึมทราบเสีย 
คําหนึ่ง  ?)  
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เห็น  ฯลฯ  อัตตารูสึก  อัตตาสัมผัส  อัตตาเสวย  (เวทนา)  อัตตาอยาก  
อัตตาถือม่ัน  อัตตาเปน  อัตตาเกิด  อัตตาแก  อัตตาตาย'  ดังน้ีเปนตน 
เหตุนั้น  ภวจักรนั้น  บัณฑิตพึงทราบแมโดยเปนเครื่องกั้นความเห็นผิด 
ตามควร 
                                       [โดยอุปมา]  
        อีกขอหนึ่ง  เหตุใด  ในองคเหลานี้  อวิชชาอุปมาเหมือนคนบอด 
เพราะไมเห็นธรรมทั้งหลายทั้งโดยลกัษณะประจําตัว  (ของธรรมน้ัน  ๆ) 
ทั้งโดยสามัญลักษณะ  สังขารอันมีเพราะปจจัยคืออวิชชา  เหมือนการ 
กาวพลาดของคนบอด  วิญญาณอันมีเพราะปจจัยคือสังขาร  เหมือนการ 
หกลมของคนกาวพลาด  นามรูปอันมีเพราะปจจัยคือวิญญาณ  เหมือน 
ความเกิดเปนแผลฝข้ึนแหงคนหกลม  สฬายตนะอันมีเพราะปจจัยคือ 
นามรูป  เหมือนตอม  (หัวฝอันเกิดข้ึนเพ่ือให)  ฝแตก  ผัสสะอันมี 
เพราะปจจัยคือสฬายตนะ  เหมือน  (อะไร)  กระทบตอฝเขา  เวทนา 
อันมีเพราะปจจัยคือผัสสะ  เหมือนความทุกข  (เจ็บปวด)  เกิดแตการ 
กระทบ  ตัณหาอันมีเพราะปจจัยคือเวทนา  เหมือนความปรารถนาจะแก 
ทุกข  อุปาทานอันมีเพราะปจจัยคือตัณหา  เหมือนการควาเอายาแสลง 
ดวยมุงแตจะแก  (ทุกข)  ภพอันมีเพราะปจจัยคืออุปาทาน  เหมือนการ 
ทายาแสลงท่ีตนยึดถือ  ชาติอันมีเพราะปจจัยคือภพ  เหมือนเกิดเปนฝ 
กลาย  เพราะทายาแสลงเขา  ชรามรณะอันมีเพราะชาติ  เหมือนความ  
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แตกแหงฝเพราะฝกลาย*  
        หรือนัยหนึ่ง  เหตุใด  ในองคเหลาน้ี  อวิชชายอมงําสัตวทั้งหลาย 
ไว  โดยทําใหไมปฏิบัติหรือปฏิบัติผิด  เหมือนฝางําดวงตา  (ทั้งสองขาง) 
ไว  คนโงที่ถกูอวิชชานั้นงําไวแลว  ยอมหอตัวไวดวยสังขารทั้งหลาย 
อันนําไปสูภพใหม   เหมอืนตัวไหมหอตัวไวดวยสวนหนึ่งแหงฝกไหม 
วิญญาณที่สังขารครอบครองแลวยอมไดที่อาศัยในคติทั้งหลาย  เหมือน 
พระราชกุมารท่ีปริณายกปกปองแลวยอมไดความสนับสนุนในราชสมบัติ 
วิญญาณยอมยังนามรูปมากประการใหเกิดในปฏิสนธิ  เพราะตรึกไปใน 
อารมณอันเปนนิมิตแหงอุปบัติ  (มีกรรมนิมิตเปนตน)   เหมือนนัก 
เลนกลทํากลใหเกิดไดหลายประการ  สฬายตนะที่ต้ังมั่นอยูในนามรูป 
แลวยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย  เหมือนพุมไมในปาท่ีต้ังม่ันอยูใน 
พ้ืนดินดี  ยอมถึงความเติบโตงอกงามแผกวาง  ผัสสะยอมเกิดเพราะ 
ความกระทบกันแหงอายตนะ  เหมือนไฟเกิดเพราะการสีแหงไมสีไฟอัน 
บน  เวทนายอมเกิดแกบุคคลผูถูกผัสสะกระทบ  เหมือนความรอนเกิด 
แกคนที่ไฟถูกเอา  ตัณหายอมเจริญมากแกคนที่เสวยเวทนาอยู  เหมือน 
ความระหายเพ่ิมมากข้ึนแกคนที่ดื่มน้ําเกลือเขาไป  ผูทะเยอทะยาน 
(ดวยตัณหา)  แลวยอมทําความปรารถนาในภพท้ังหลาย  เหมือนคน 
 
*  ชรามรณะอุปมาเหมือนฝแตกน้ี  ฟงดูชอบกล  เพราะธรรมดาคนเปนฝ  เม่ือฝแตก 
แลวกย็อมสบายหายเจ็บปวด !  แตดูเหมือนทานไมไดหมายความอยางเราคิด   เพราะฝ 
เปนอุปมาของนามรูป  นามรูปในภพหนึ่งยอมส้ินสุดท่ีมรณะ  เหมือนฝก็ส้ินสุดลงท่ี 
แตก  ฉะนั้น  หาไดหมายถึงเจ็บปวดอะไรไม 
        อุปมาทอนแรกนีเ้ปนอุปมาเร่ืองเดียวตลอดสาย   คือเร่ืองคนตาบอดหกลมแลว 
เปนฝ   มหาฎกีาเรียกวา  เอกาธิฏฐานุปมา  สวนอุปมาทอนหลังตอไปนั้น  เปนอุปมา 
หลายเร่ือง  คือขอละเร่ือง ๆ  เรียกวา  นานาธิฏฐานุปมา  
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ระหายปรารถนาในน้ําด่ืม   การทําความปรารถนาน้ันนับเปนอุปาทาน  
ของเขา  เขายอมยึดเอาภพไวมั่นดวยอุปาทาน  เหมือนปลายึดเอาเบ็ด 
ไวมั่นดวยความโลภในเหยื่อ  เมื่อภพมีอยูชาติก็ยอมมี  เหมือนเมื่อพืชมี 
อยูหนอก็ยอมมี  ชรามรณะยอมมีแกผูเกิดมาแลวแนแท   เหมอืนความ 
ลมยอมมีแกตนไมที่เกิดข้ึนแลวเปนแน  เหตุนั้น  ภวจักรนั้น  บัณฑิต 
พึงทราบแมโดยอุปมาทั้งหลายดังกลาวมาฉะน้ี  ตามควร 
                                 [โดยตางความลึก]  
        อีกขอหนึ่ง  เหตุใด  คําบาลีวา  "ดูกรอานนท  ก็แลปฏิจสมุบาท 
นี้เปนธรรมลึกดวย  เคา  (ที่ปรากฏออกมา)  ก็ลกึดวย*"  ดังน้ี  พระผู 
มีพระภาคเจาตรัสหมายเอาความท่ีปฏิจจสมุบาทน้ันเปนธรรมลึกทั้งโดย 
อรรถ  (คือผล)  ทั้งโดยธรรม  (คือเหตุ)  ทั้งโดยการแสดง  ทั้งโดย 
ปฏิเวธ  เหตุนั้น  ภวจักรนั้น  บัณฑิตพึงทราบแมโดยตางความลึก 
ตามควร 
                                      [ลึกโดยผล]  
        ในความลึกเหลาน้ัน  เหตุใด  อรรถคือความท่ีชรามรณะเกิดข้ึน 
เปนไปพรอมเพราะปจจัยคือชาติ  ชื่อวาเปนธรรมลึก  เพราะอรรถคือ 
ความท่ีชรามรณะเปนไปพรอม  เพราะปจจัยคือชาติอยางนี้วา 'ชรามรณะ 
ยอมไมมีแตชาติหามิได   และเวนชาติเสียมันจะมีแตเหตุอ่ืนก็หามิได 
และมันยอมเปนไปพรอมแตชาติดวยประการอยางนี้'   ดังน้ีเปนธรรมท่ีรู 
ไดยาก  นัยเดียวกันนั้น  อรรถคือความท่ีชาติเกิดข้ึนเปนไปพรอมเพราะ 
 
*  มหาฎีกาอธิบายวา  ลางอยางไมลึกเลย  แตปรากฏเหมือนลึก  เชน  แองน้ําบนเขา 
ซ่ึงมีหญาและไมปกคลุมอยูเต็ม  (หรืออยางบึงของเราท่ีมีหญาคลุมอยูก็ได)  แต 
ปฏิจสมุบาทธรรมนี้ไมเปนอยางนั้น  ลึกทังโดยสภาวะ  ท้ังโดยเคาโดยโฉมท่ีปรากฏออกมา  
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ปจจัยคือภพ  ฯ ล ฯ  อรรถคือความท่ีสังขารเกิดข้ึนเปนไปพรอมเพราะ  
ปจจัยคืออวิชชา  (ลวน)  เปนธรรมลึก. . .  เหตุนั้น  ภวจักรนี้จึงชื่อวา 
ลึกโดยอรรถแล  นี่เปนความลึกโดยอรรถ  (คือผล)   ในภวจักรนี้เปน 
อันดับแรก  แทจริง ผลที่เกิดแตเหตุ  ทานเรียกวาอรรถ  ดังบาลีวา 
"ความรูในผลอันเกิดแตเหตุ  ชื่อวา  อรรถปฏิสัมภิทา*" 
                                       [ลึกโดยเหตุ]  
        ประการหนึ่ง  เหตุใด   อรรถคือความท่ีอวิชชาเปนปจจัยแหง 
สังขารทั้งหลาย  ชื่อวาเปนธรรมลกึ  เพราะอวิชชาเปนปจจัยแหงสังขาร 
นั้น ๆ โดยอาการใดและโดยสถานะใด  อาการน้ันและสถานะนั้นเปน 
กรณีที่รูไดยาก  นัยเดียวกันนั้น  อรรถคือความท่ีสังขารเปนปจจัยแหง 
วิญญาณ  ฯ ล ฯ  อรรถคือความท่ีชาติเปนปจจัยแหงชรามรณะ  (ลวน)  เปน 
ธรรมลกึ. . .เหตุนั้น  ภวจักรนี้จึงชื่อวาลึกโดยธรรมแล  นี่เปนความ 
ลึกโดยธรรม  (คือเหตุ)  ในภวจักรนี้  แทจริงคําวา  'ธรรม'   เปน 
ชื่อแหงเหตุ  ดังบาลีวา  "ความรูในเหตุ  ชื่อวา  ธรรมปฏิสัมภิทา"* 

                                  [ลึกโดยการแสดง]  
        ประการหนึ่ง  เหตุใด  แมการแสดงปฏิจสมุบาทน้ันก็ลึก  เพราะ 
เปนการแสดงท่ีพึงใหดําเนินไปโดยเหตุนั้น ๆ โดยประการน้ัน  ๆ  ญาณ 
อ่ืนแตพระสัพพัญุตญาณยอมไมไดที่ต้ังในปฏิจสมุบาทน้ัน  จริงอยาง 
นั้น  ภวจักรนั่น  ในลางสูตรทรงแสดงโดยอนุโลม  ลางสูตรทรงแสดง 
 
*  อภิ.  วิ.  ๓๕/๓๙๙  
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โดยปฏิโลม  ลางสูตรทรงแสดงท้ังโดยอนุโลมและปฏิโลม  ลางสูตรทรง  
แสดงต้ังตนแตตอนกลางไปโดยอนุโลมบางโดยปฏิโลมบาง  ลางสูตรทรง 
แสดงท้ัง  ๓  สนธิ  ๔  สังเขป  ลางสูตรทรงแสดง  ๒  สนธิ  ๓  สังเขป 
ลางสูตรทรงแสดงแตสนธิเดียว  ๒  สงัเขป  เหตุนั้น  ภวจักรนี้  จึงชื่อวา 
ลึกโดยการแสดงและ  นี่เปนความลึกโดยการแสดง 
                                      [ลึกโดยปฏิเวธ]  
        ประการหนึ่ง  เหตุใด  ในปฏิจสมุบาทธรรมน้ี  สภาวะแหง 
ธรรมมีอวิชชาเปนตนนั้นใด   อน่ึง  เพราะสภาวะใดท่ีพระโยคาวจร 
แทงตลอดแลว  ธรรมท้ังหลายมีอวิชชาเปนตน  กเ็ปนอันไดแทนตลอด 
โดยลักษณะประจําตัว  (ของธรรมน้ัน ๆ )  อยางถูกตองดวย  สภาวะ 
นั้นจัดวาลึกเพราะหยั่งไดยาก  เหตุนั้น  ภวจักรนี้จึงชื่อวาลึกโดยปฏิเวธ 
        นัยเดียวกันนั้นแล  เหตุใด  ในปฏิจสมุบาทธรรมน้ี  อรรถคือ 
ความไมรู  ความไมเห็น  ความไมแทงตลอดดวยดีซึ่งสัจจะ  แหงอวิชชา 
ก็ลึก  อรรถคือความปรุงแตง  ความพอกพูนข้ึน  ความเปนไปกับราคะ 
ความแยงตอราคะ  แหงสังขารทั้งหลาย*  ก็ลกึ  อรรถคือความวางเปลา 
 
*  สราคะวิราคะ  มหาฎีกาอธิบายวา  สวนหนึ่งแหงอบุญญาภิสังขารเปนสราคะ 
อภิสังขารอ่ืน  เปนวิราคะ  นยัหนึ่ง  อบุญญาภิสังขาร  อันเพิ่มพูนราคะเปนสราคะท้ังหมด 
เพราะไมเปนปฏิปกษตอราคะ  อภิสังขารนอกน้ีเปนวิราคะ  เพราะเปนปฏิปกษคือแยงตอ 
ราคะ 
        อธิบายอยางนี้เขาใจยาก  ถาอธิบายวา  บุญญาภิสังขารและอบุญญาภิสังขารเปน 
สราคะเพราะเปนกามาวจร  อเนญชาภิสังขาร  เปนวิราคะ  เพราะเปนรูปาวจรอรุปาวจร 
ไมเกี่ยวกับกาม  จะเขาใจงายกวากระมัง  ?  
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ความไมขวนขวาย  (คือไมมีความคิด)  ความไมเคลื่อนท่ีไป  (แต)  
ปรากฏโดยปฏิสนธิได  แหงวิญญาณ  กล็ึก  อรรถคือความเกิดข้ึนพรอม 
กัน  ความแยกกัน  ความแยกกันไมได๑  ความนอมไปได  ความสลาย 
ได  แหงนามรูป  ก็ลึก  อรรถคือความเปนอธิบดี   ความเปนโลก 
ความเปนทวาร  ความเปนเขต  ความเปนวิสยี  (คือเปนอินทรีย) 
แหงสฬายตนะ  ก็ลกึ   อรรถคือความตองกันเขา  ความเบียดกันเขา 
ความถึงกันเขา  ความประชุมกันเขา  แหงผัสสะ  ก็ลึก อรรถคือ 
ความเสวยรสอารมณ  ความเปนสุขเปนทุกขและกลาง ๆ ความเสวย 
อยางนิชีวะ  (คือไมมีอัตตาผูเสวย)  แหงเวทนา  ก็ลกึ  อรรถคือความ 
เพลิดเพลิน๒  ความจอดใจ  ความปรารถนา  (ที่ไหลรุด)  ดุจลําธาร 
(แผคลุม)  ดจุเครือเถา  (แผกวาง)  ดุจแมน้ํา  และไมรูจักเต็มดุจทะเล 
แหงตัณหา  ก็ลึก  อรรถคือความยึด  ความถือความประมวลไว  ความ 
ความกาวลวงยาก  แหงอุปาทาน  ก็ลกึ  อรรถคือความประมวลไว  ความ 
ปรุงแตงไว  และความซัดไปในกําเนิดในคติใน  (วิญญาณ)  ฐิติ  และใน 
(สัตว)  นิวาส๓  แหงภพ  ก็ลึก   อรรถคือความเกิด  ความไดกําเนิด 
ความหย่ังลง  (ในครรภ) ความผลิตข้ึน  ความปรากฏข้ึนแหงชาติ  ก็ลึก 
อรรคถือความส้ินไป  ความเสื่อมไป  ความแตกไป  ความแปรไป  แหง 
ชรามรณะ  ก็ลึก  เหตุนั้น  ภวจักรนีจึ้งชื่อวาลึกโดยปฏิเวธแล 
 
        ๑.  มหาฎกีาวา  ในปฏิสนธิขณะ  นามรูปเกิดพรอมกนั  นามกับรูปแยกกันได  นาม 
กับนาม  รูปกบัรูป  แยกกันไมได  ฯ ล ฯ 
        ๒.  ปาฐะพิมพไววาอภินนฺทิ. . .  แตในมหาฎกีาเปนอภินนฺทิต. . . 
        ๓.  ปาฐะพิมพแยกไวเปน. . .  นิวาเสสุ  ขิปนฏโ  แตมหาฎีกาวาเปนอลุตตสมาส 
เปน ๓  บทเขาสมาสกัน  คือ  อายุหน  อภิสงฺขรณ  โยนิ. . .นิวาเสสุขิปน  
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        นี่เปนความลึกโดยปฏิเวธในปฏิจสมุบาทธรรมน้ี  
                                       [โดยตางนัย]  
        ประการหนึ่ง  เหตุใดในปฏิจสมุบาทธรรมน้ี  มีนัยแหงอรรถอยู 
๔  คือ  เอกัตตนัย  (นัยแหงอรรถเปนอันเดียว)  นานัตตนัย  (นยั 
แหงอรรถตาง ๆ กัน)  อัพยาปารนัย  (นัยแหงอรรถวาไมมีความแขวน 
ขวาย)  เอวธัมมตานัย  (นัยแหงอรรถวาเปนธรรมดาอยางนั้นเอง) 
เหตุนั้น  ภวจักรนั้น  บัณฑิตจึงควรทราบแมโดยความตางนัยอีกตามควร 
                                         [เอกัตตนัย]  
        ใน  ๔  นัยนั้น  ความไมขาดสายแหงความสืบตอดังน้ีคือ  สังขารมี 
เพราะปจจัยคืออวิชชา  วิญญาณมีเพราะปจจัยคือสังขารเปนตน  ดุจความ 
ที่พืชถึงความเปนตนไมเพราะความมีข้ึนแหงอวัยวะขงอตนไมมีหนอเปน 
ตน (สืบตอกันมา)  ฉะนั้น  ชื่อวาเอกัตตนัย  ซึ่งเปนนัยที่เมื่อพระโยคาวจร 
เห็นโดยถูกตอง  ยอมาละอุจเฉททิฏฐิได  เพราะหยั่งรูความไมขาดสาย 
แหงความสืบตออันเปนไปอยูโดยความสัมพันธกันแหงเหตุและผล  เมื่อ 
เห็นผิดไป  ยอมจะยึดมั่นสัสสตทิฏฐิ  เพราะถือเอาความไมขาดสายแหง 
ความสืบตออันเปนไปอยูโดยความสัมพันธกันแหงเหตุและผลวาเปนอัน 
เดียวไปเสีย* 

 
*  ฟงยากอยูหนอย  อานมหาฎีกาแลวพอไดความวา  เหตุกับผลนั้นตางกันไมใชอัน 
เดียวกัน  แตวาเนื่องกันอยูเปนธรรมดา  พวกสัสสตทิฏฐิ  ไมแยกเหตุและผล  ถือเปน 
เอกัตตะ  (หรือท่ีมักเรียกกันวาเอกภาพ)  โดยใจความก็คือ  ถือวามีอัตตาเท่ียงแท 
หรือวาวิญญาณไมสูญยอมเวียนเกิดตอไป  ไมเกี่ยวดวยเหตุผล 
        สวนเอกตัตนัยท่ีชอบนัน้หมายความวา  เปนอันเดยีวกันโดยนับเนือ่งดวยสันตติอัน 
เดียวกันมาไมขาดสาย เหมือนตนไมท่ีสืบมาแตพืช  จนเปนตนใหญดวยสันตติอันเดียวไม 
ขาดฉะน้ัน  
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                                       [นานัตตนัย]  
        สวนการกําหนดลักษณะของใครของมัน  แหงธรรมทั้งหลายมี  
อวิชชาเปนตน  ชื่อวานานัตตนัย  ซึ่งเปนนัยที่เม่ือเห็นโดยถูกตองยอม 
ละสัสสตทิฏฐิได  เพราะเห็นความเกิดข้ึนแหงสิ่งใหม ๆ๑ เมื่อเห็นผิดไป 
ยอมจะยึดมั่นอุจเฉททิฏฐิ  เพราะถือเอาเหตุผลอันตกอยูในสันดานเดียว 
กัน  (คือมีสนัตติเดียวกันดังกลาวแลว)  สันดานมาแตกลง  (คือตาย ?) 
นั่นเองวาตางกัน  (คือเปนคนละอัน ไมสืบตอกัน)  ไปเสีย๒ 

                                     [อัพยาปารนัย]  
        ความท่ีอวิชชาไมมีความขวนขวาย  (คือไมมีความคิด)  วา 
"สังขารทั้งหลาย  ขาทําใหเกิดข้ึน"   หรือวา  สังขารไมมีความขวนขวาย 
(คือไมมีความคิด)  วา "วิญญาณ  ขาทําใหเกิดข้ึน"  ดังน้ีเปนอาทิ 
ชื่อวา  อัพยาปารนัย  ซึ่งเปนนัยที่เม่ือเห็นโดยถูกตอง  ยอมละอัตตทิฏฐิ 
(ความเห็นวามีอัตตา)  ได เพราะหยั่งรูความไมมีผูสราง  เมื่อเห็นผิด 
ไมยอมจะยึดเอาอกิริยทิฏฐิ   เพราะไมถือเอาความเปนเหตุแหงธรรม 
ทั้งหลายมีอวิชชาเปนตน   ซึ่งแมเมื่อความขวนขวายไมมี  ก็มีไดโดย 
 
        ๑.  ไมพบคําอธิบายของทาน   จะอธิบายวา  "เม่ือมีส่ิงใหม  ๆ  เกดิข้ึนแปลก ๆ 
กันอยูเสมอ  กแ็สดงวามันมีเหตุใหเกิดตาง ๆ กัน   จะวาเปนเอกัตตะ  อยางไรได"  เชน 
นี้กระมัง ? 
        ๒.  อธิบายตามนยัมหาฎีกาวา  พวกอุจเฉททิฏฐินั้นถือนานัตตะ  คนหน่ึงตายแลวก ็
สูญไป  คนหนึ่งเกิดข้ึนมาใหมเปนคนละคน  ไมมีอะไรสืบตอกัน  (แตไมอธิบายวาคนท่ี 
เกิดมาใหมนัน้มาจากไหน ?)  สวนนานัตตนัยท่ีชอบนัน้  หมายความวา  ธรรมท้ังหลาย 
มีอวิชชาเปนตน คือเหตุและผลน้ันมีลักษณะ  คือสภาวะแตกตางกัน  (แตมันสัมพนัธกัน)  
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สภาวนิยม๑  
                                      [เอวธัมมตานัย]  
        สวนนัยวา  'ความเกิดข้ึนแหงผลมีสังขารเปนตน  ยอมมีแตเหตุ 
มีอวิชชาเปนตนเทาน้ัน  ดุจความเกิดข้ึนแหงนมสมเปนตน  ยอมมีแต 
นมสดเปนตน  ฉะนั้น  มใิชอ่ืน'  (ดัง)  นี้  ชื่อวา  เอวธัมมตานัย  ซึ่งเปน 
นัยที่เม่ือเห็นโดยถูตองยอมละอเหตุกทิฏฐิแลวอกิริยทิฏฐิได  เพราะ 
หยั่งรูผลโดยสมควรแกปจจัย  เมื่อเห็นผิดไปยอมจะยึดมั่นอเหตุกทิฏฐิ 
และนิยติวาทะ๒  เพราะไมถือเอาความเปนไปแหงผลตามควรแกปจจัย 
แลว  ยังถือวาส่ิงอะไร ๆ มิไดเกิดแตเหตุอะไร ๆ  (ถือวาสุดแตโชค 
เคราะหตางหาก)  แล 
        ภวจักรนี้  
                บณัฑิตพึงทราบ  โดยวา  (องคไหน)  เกิดแตสัจจะ 
                (ไหน)  ๑  โดยกิจ  ๑  โดยเปนเครื่องกั้น  ๑  โดย 
                อปุมาท้ังหลาย  ๑    โดยตางความลึก  ๑   โดยตาง 
                นยั  ๑  ตามควร 
ดวยประการฉะน้ี 
        เพราะเหตุที่บุคคลผูยังมิไดทําลายภวจักรอันหยั่งไมถึง  เพราะเปน 
 
๑.  พวกอกิริยทิฏฐิ  (เห็นวาไมเปนอันทํา)  คือเห็นวาเพราะผูทําไมมี  กริิยา  คือการกระทําก็เปน 
อันไมมี  แลวผลอะไรก็ไมมีไปตามกัน 
๒.  ปาฐะพิมพไวเปนนยิตวาทะ  แตในมหาฎีกาเปน  นยิติ. . .เหน็วาปาฐะในมหาฎีกาดีกวา  เพราะ 
เขากับความท่ีพรรณนาไดสนิท  จึงใชตามทาน   เพราะนยิติ  แปลวา  โชติ  เคราะห  สวนนยิตะ 
แปลวา  เท่ียง  แนนอน  
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ธรรมลกึ  อันตอตานยาก   เพราะถือเอาไดโดยนัยตาง ๆ  นี้เสียดวยดาบ  
คือญาณอันดีลับดีที่หินอยางประเสริฐคือสมาธิ  แลวแลลวงสังสารภัยอัน 
บีบค้ันอยูเปนนิตย  ดุจอสนีวิจักร  (คือสายฟา ?)  ไปได  ไมสักคน 
แมในฝน  จริงอยู  ขอน้ีแมพระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสไววา  "ดูกร  
อานนท  ก็ปฏิจสมุบาทน้ีเปนธรรมลึกดวย  เคา  (ทีป่รากฏออกมา)  ก ็
ลึกดวย  ดูกรอานนท  ก็เพราะไมเขาใจ  ไมรูตามซ่ึงธรรมนั่น  หมู 
สัตวนี้จึงเกิดเปนผู  (ยุงเหยิง)  ดุจดายยุง  เกิดเปนผู  (ซับซอน)  ดจุ 
รังนกคุณิ๑   เกิดเปนผู  (สบัสน)  ดุจหญามุงกระตายและหญาปลอง 
ไมลวงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  สงสารไปได๒"  ดังน้ี  เพราะเหตุนั้น 
บัณฑิตผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูล  และเพ่ือความสุขแกตนก็ดี  แกผูอ่ืนก็ดี 
พึงละกิจเศษ ๆ  เสียแลว 
        จะไดความหย่ังลงมั่นในประเภทแหงปจจยาการ 
        อันลกึน้ี  ดวยประการใด   ก็พึงเปนผูมีสติ 
        ประกอบเนือง ๆ  ดวยประการนั้นเทอญ 
                       บริเฉทที่  ๑๗  ชื่อปญญาภูมินิเทศ 
                           ในอธิการแหงปญญาภาวนา 
                                ในปกรณวิสุทธิมรรค 
    อันขาพเจาทําเพ่ือประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน 
                                           ดังน้ี 
 
๑.  คุณิคณฺกชาติ  ในมหาฎกีาเปนกุลิกณุฑิก. .  ทานผูชําระบอกเชิงอรรถไววา  ในบาลีและ 
อรรถกถาท้ังหลายลิขิตปาฐะนี้ไวตาง ๆ กนั  ทานชอบในปาฐะวา  'กุลาคณฺฑิก.' 
๒.  ที.  มหา.  ๑๐/๖๕ 
๓.  ปาฐะพิมพไวเปน  ยถาคาธ  คลาดเคล่ือน  ท่ีถูกแยกเบน  ยถา  ตาธ  มี  เอว  รับอยูขางหลัง 


