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                             อภิธัมมัตถสังคหบาลีแปล 
                       [ปริเฉทที่ ๑ ชื่อจิตตสังคหวิภาค*] 
                     ขอความนอบนอมจงมีแดพระรัตนตรัย 
                               อภิธัมมัตถสังคหบาลี 
                                คาสถาเริ่มตนปกรณ 
              ขาพเจา  (ชื่ออนุรุทธาจารย)  ขอถวายอภิวาท    
              พระสัมมาสัมพุทธเจา  ผูมีพระภาคอันชั่งไมได 
              พรอมท้ังพระสัทธรรมและหมูแหงพระอริยสงฆอัน 
              สูงสุดแลว  จักกลาวปกรณอภิธัมมัตถสังคหะ ฯ 
              อรรถแหงพระอภิธรรม  อันพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
              ไวในพระอภิธรรมนั้น  โดยปรมัตถทุกประการ 
              มี   ๔   อยาง   คือ   จิต   ๑   เจตสิก   ๑  รปู  ๑ 
              นิพพาน ๑  ฯ 
*  พระมหาแพร  กมฺมสาโร  ป.  ธ.  ๙ วัดเขมาภิรตาราม  นนทบุรี  แปล.  
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                                      ปริเฉทที่ ๑   
           บรรดาอรรถแหงพระอภิธรรม ๔ อยางนั้น  จิตอันดับแรกมี ๔ อยาง  
คือ  กามาจิต ๑ รูปาจรจิต  ๑  อรูปาวจรจิต  ๑  โลกตุตรจิต  ๑  ฯ 
บรรดาจิต  ๔ อยางนั้น  กามาวจรจิตเปนไฉน ?  จิต ๘ เหลาน้ี  คือ 
จิตท่ีสหรคตดวยโสมนัส  ประกอบดวยทิฏฐิ  เปนอสังขาริก ๑ 
สสังขาริก ๑ จิตท่ีสรหคตดวยโสมนัส  ไมประกอบดวยทิฏฐิ  เปน 
อสังขาริก  ๑  สสังขาริก  ๑  จิตที่สหรคตดวยอุเบกขา  ประกอบดวย 
 ืทิฏฐิ  เปนอสังขาริก  ๑  สสังขาริก  ๑  จิตที่สหรคตดวยอุเบกขา  ไม 
ประกอบดวยทิฏฐิ  เปนอสังขาริก  ๑  สสังขาริก  ๑  ชื่อวา  โลภสกคตจิต 
(จิตประกอบดวยโลภะ) 
           จิต  ๒  นี้  คือ  จิตท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ประกอบดวยปฏิฆะ 
เปนอสังขาริก  ๑  เปนสสังขาริก  ๑  ชื่อวา  ปฏิฆจิต ฯ 
           จิต ๒ นี้  คือ  จิตที่สหรคตดวยอุเบกขา  ประกอบดวยวิกิจฉา ๑ 
จิตท่ีสหรคตดวยอุเบกขา  ประกอบดวยอุทธัจจะ  ๑  ชื่อวา  โมมหูจิต ฯ 
           อกุศลจิต  ๑๒  จบบริบูรณทุกประการ  ดวยประการฉะน้ีแล ฯ 
                                     [สังคหาคาถา] 
                        อกุศลจิต  มี  ๑๒ คือ  โลภมูลจิต  ๘ 
                        โทสมูลจิต  ๒  และโมหมูจิต  ๒  ฯ 
           จิต  ๗  เหลาน้ี  คือ  จักขุวิญญาณ  สหรคตดวยอุเบกขา ๑ 
โสตวิญญาณ  ๑  ฆานวิญญาณ ๑ ชิวหาวิญญาณ ๑  (สหรคตดวยอุเบกขา) 
เชนเดียวกัน  กายวิญญาณ  สหรคตดวยทุกข ๑  สัมปฏิจฉันนจิต  
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สหรคตดวยอุเบกขา ๑  สันตีรณจิต  สหรตดวยอุเบกขาเชนเดียวกัน ๑ 
ชื่อวา  อกุศลวิบากอเหตุจิต ฯ   
           จิต  ๘  เหลาน้ี  คือ  จักขุวิญญาณ  สหรคตดวยอุเบกขา ๑ 
โสตวิญญาณ ๑  ฆานวิญญาณ ๑  ชิวหาวิญญาณ ๑  (สหรคตดวย 
อุเบกขา)  เชนเดียวกัน  การวิญญาณ  สหรคตดวยสุข ๑  สัมปฏิจฉันน- 
จิต  สหรคตดวยอุเบกขา ๑  สันตีรณจิต  สหรคตดวยโสมนัส ๑ 
สันตีรณจิต  สหรคตดวยอุเบกขา ๑ ชื่อวา  กุศลวิบากอเหตุกจิตฯ 
           จิต ๓ นี้  คือ  ปญจทวาราวัชชนะ  สหรคตดวยอุเบกขา ๑ 
มโนทวาราวัชชนะ  สหรคตดวยอุเบกขาเชนกัน ๑  หสิตุปบาทจิต 
สหรคตดวยโสมนัส ๑ ชือ่วา  อเหตุกิริยาจิต ฯ 
           อเหตุจิต ๑๘ จบบริบูรณทุกประการ  ดวยประการฉะน้ีแล ฯ 
                                     [สังคหคาถา] 
                        อเหตุกจิต  ๑๘ คือ  อกศุลวิบากจิต  ๗ 
                        กุศลวบิากจิต  ๘ กริิยาจิต ๓ ฯ  จิต  ๕๙ 
                        หรือ ๙๑ บาง  ที่พนจากอกุศลจิต  และ 
                        อเหตุจิต  ทานเรียกวา  โสภณจิต ฯ 
           จิต ๘ นี้  คือ  จิตทีส่หรคตดวยโสมนัส  ประกอบดวยญาณ  เปน 
อสังขริก ๑  สสังขาริก ๑  จิตที่สหรคตดวยโสมนัส  ไมประกอบดวย 
ญาณ  เปนอสังขาริก ๑  สสังขาริก ๑  จิตที่สหรคตดวยอุเบกขา 
ประกอบดวยญาณ  เปนอสังขาริก  ๑  สสังขาริก ๑  จิตที่สหรคตดวย 
อุเบกขา  ไมประกอบดวยญาณ  เปนอสังขาริก ๑  สสังขาริก ๑ ชื่อวา 
สเหตุกกามาวจรกุศลจิต ฯ 
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           จิต ๘ นี้  คือ  จิตทีส่หรคตดวยโสมนัส  ประกอบดวยญาณ 
เปนอสังขาริก ๑ สสังขาริก ๑  จิตท่ีสหรคตดวยโสมนัส  ไมประกอบ 
ดวยญาณ  เปนอสังขาริก ๑   สสังขาริก ๑  จิตท่ีสหรคตดวยอุเบกขา 
ประกอบดวยญาณ  เปนอสังขาริก ๑  สสังขาริก ๑  จิตที่สหรคตดวย 
อุเบกขา  ไมประกอบดวยญาณ  เปนอสังขาริก ๑  สสังขาริก ๑ ชื่อวา   
สเหตุกกามาวจรวิบากจิต ฯ  
           จิต ๘ นี้  คือ  จิตทีส่หรคตดวยโสมนัส  ประกอบดวยญาณ 
เปนอสังขาริก ๑  สสังขาริก  ๑  จิตทีส่หรคตดวยโสมนัส  ไมประกอบ   
ดวยญาณ  เปนอสังขาริก  ๑  สสังขาริก ๑  จิตที่สหรคตดวยอุเบกขา 
ประกอบดวยญาณ  เปนอสังขาริก ๑  สสังขาริก ๑  จิตที่สหรคตดวย 
อุเบกขา  ไมประกอบดวยญาณ  เปนอสังขาริก ๑  สสังขาริก ๑  ชื่อวา 
สเหตุกกามาวจรกิริยา  จิต ฯ 
           กุศลจิต  วิบากจิต และกิริยาจิต  ฝายสเหตุกามาวจร  ๒๔ 
                 จบบริบูรณทกุประการ  ดวยประการฉะน้ีแล ฯ 
                                      [สังคหคาถา] 
                        ผูรูกลาวกศุลจิต  วิบากจิต  และกิริยาจิต 
                        ฝายสเหตุกกามาวจรไว ๒๔ โดยความ 
                        ตางแหงเวทนา  ญาณ  และสังขาร ฯ 
                        ในกามภพ  กามาวจรจิตท้ังหมดมี ๕๔ คือ  
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                        วิบากจิต  ๒๓  กุศลจิตกับอกุศลจิต ๒๐ 
                        และกริิยาจิต ๑๑   
                                กามาวจรจิต  จบบริบูรณ ฯ 
 
           จิตท้ัง ๕ นี้  คือ  ปฐมฌานกุศลจิต  ประกอบดวยวิตก  วิจาร 
ปติ  สุข  และเอกัคคตา ๑  ทุติยฌานกศุลจิต  ประกอบดวยวิจาร  ปติ 
สุข  และเอกัคคตา ๑  ตติยฌานกุศลจิต  ประกอบดวยสุขและเอกัคคตา ๑ 
ปญจมฌานกุศลจิต  ประกอบดวยอุเบกขาและเอกัคคตา ๑ ชื่อวา 
รูปาวจรกุศลจิต ฯ 
           จิตท้ัง ๕ นี้  คือ  ปฐมฌานวิบากจิต  ประกอบดวยวิตก 
วิจาร  ปติ  สขุ  และเอกัคคตร ๑  ทุติยฌานวิบากจิต  ประกอบดวย 
วิจาร  ปติ  สขุ  และเอกัคคตร ๑ ตติยฌานวิบากจิต  ประกอบดวย 
ปติ  สุข  และเอกัคคตา ๑  จตุตถฌานวิบากจิต  ประกอบดวยสุขและ 
เอกัคคตา ๑  ปญจฌานวิบากจิต  ประกอบดวยอุเบกขาและเอกัคคตร ๑ 
ชื่อวา  รูปวจรวิบากจิต ฯ 
           จิตท้ัง ๕ นี้ คือ  ปฐมฌานกิริยาจิต  ประกอบดวยวิตก  วิจาร 
ปติ  สุข  และเอกัคคตา  ๑  ทุติยฌานกิริยาจิต  ประกอบดวยวิจาร 
ปติ  สุข  และเอกัคคตา  ๑  ตติยฌานกิริยาจิต  ประกอบดวยปติ  สุข 
และเอกัคคตา ๑ จตุตฌานกิริยาจิต  ประกอบดวยสุขและเอกัคคตา  ๑  
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ปญจมฌานกิริยาจิต  ประกอบดวยอุเบกขาและเอกัคคตา ๑ ชื่อวา 
รูปาวจรกิริยาจิต ฯ   
           กุศลจิต  วิบากจิต  และกิริยาจิต  ฝายรูปาวจร ๑๕ 
                 จบบริบูรณทกุประการ  ดวยประการฉะน้ีแล ฯ 
                                        [สังคหคาถา] 
                        รูปาวจรจิต  โดยความตางแหงฌาน  มี ๕, 
                        โดยความตางแหงกุศล  วิบาก และกิริยา 
                        รูปาวจรจิตนั้น  ม ี๑๕ ฯ 
           จิตท้ัง ๔ นี ้ คือ  อากาสานัญจายตนกุศลจิต  ๑ วิญญาณัญจายตน- 
กุศลจิต ๑  อากิญจัญญายตนกุศลจิต ๑  เนวสัญญานาสัญญายตน- 
กุศลจิต ๑ ชือ่วา  อรูปาวจรกุศลจิต ฯ 
           จิตท้ัง ๔ นี ้ คือ  อากาสานัญจายตนวิบากจิต ๑ วิญญาณัญจายตน- 
วิบากจิต ๑  อากิญจัญญายตนวิบากจิต ๑  เนวสัญญาณสัญญายตนวิบาก- 
จิต ๑ ชื่อวา  อรูปาวจรวิบากจิต ฯ 
           จิตท้ัง ๔ นี ้ คือ  อากาสานัญจาตนกิริยาจิต ๑  วิญญาณัญจาย- 
ตนกิริยาจิต ๑  อากิญจัญญายตนกิริยาจิต ๑  เนวสัญญานาสัญญายตน- 
กิริยาจิต ๑ ชือ่วา  อรูปวจรกิริยาจิต ฯ 
           กุศลจิต  วิบากจิต  และกิริยา  ฝายอรูปาวจร ๑๒ 
                   จบบริบูรณทุกประการ  ดวยประการฉะน้ีแล ฯ 
                                          [สังคหคาถา] 
                        อรูปจิต  (อรูปาวจรจิต)  มี ๔ โดย 
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                        ประเภทแหงอารมณ  มีอีก ๑๒ โดยความ 
                        ตางแหงกศุล  วิบาก  และกิริยา ฯ   
           จิตท้ัง ๔ นี ้คือ  โสดาปตติมรรคจิต  ๑  สกทาคามิมรรคจิต ๑ 
อนาคามิมรรคจิต ๑ อรหัตตมรรคจิต ๑ ชื่อวา  โลกุตตรกุศลจิต ฯ 
           จิตท้ัง ๔ นี ้ คือ  โสดาปตติผลจิต ๑ สกทาคามิผลจิต ๑ อนาคามิ- 
ผลจิต ๑  อรหัตตผลจิต  ๑  ชื่อวา  โลกุตตรวิบากจิต ฯ 
           กุศลจิตและวิบากจิตฝายโลกุตตระ  ๘  จบบริบูรณทุกประการ  ดวย 
ประการฉะน้ีแล ฯ 
                                         [สังคหคาถา] 
                        อนุตตรจติ  (โลกุตตรจิต)  บัณฑิตกลาว 
                        ไว ๘  คือ  กุศลจิตมี ๔ โดยประเภท 
                        แหงมรรค ๔ วบิากจิตก็มี ๔ เหมือนกัน 
                        เพราะเปนผลแหงมรรคนั้น ฯ  อกศุลจิตมี 
                        เพียง ๑๒  ฯ  กุศลจิตม ี๒๑ วิบากจิตมี  
                        เพียง ๓๖ ฯ  กิริยาจิตม ี๒๐ ฯ  บัณฑิต 
                        กลาวจิตไวในกามภพ ๕๔ ในรู)ภพ ๑๕ 
                        ในอรูปภพ  ๑๒  อนึ่ง  ในอนุตตรจิต 
                        (ในโลกุตตรจิต)  กลาวไว ๘ ฯ  กบ็ัณฑิต 
                        ผูมีปรชีาเห็นประจักษ  ยอมจําแนกจิต 
                        ออกเปน  ๘๙ บาง  เปน ๑๒๑ บาง  ดวย 
                        ประการอยางน้ี ฯ  
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           จิต ๘๙ เปนจิต ๑๒๑ ไดอยางไร ?  จิตท้ัง ๕ นี้  คือ  ปฐมฌาน 
โสดาปตติมรรคจิต  ประกอบดวยวิตก  วิจาร  ปติ  สุข  และเอกัคคตา ๑ 
ทุติยฌานโสดาปตติมรรคจิต  ประกอบดวยวิจาร  ปติ  สุข  และ   
เอกัคคตา ๑ ตติยฌานโสดาปตติมรรคจิต  ประกอบดวยปติ  สุข และ 
เอกัคคตา ๑  จตุตถฌานโสดาปตติมรรคจิต  ประกอบดวยสุข  และ 
เอกัคคตา ๑  ปญจมฌานโสดาปตติมรรคจิต  ประกอบดวยอุเบกขา  และ 
เอกัคคตา ๑ ชื่อวา  โสดาปตติมรรคจิต  และสกทาคามิมรรคจิต 
อนาคามิมรรคจิตกับอรหัตตมรรคจิต  ก็อยางเดียวกัน  ฉะนั้น จึงรวม 
เปนจิต ๒๐ ถวน  ชื่อวา  มรรคจิต และผลจิตก็มีจํานวนเทาน้ัน  ฉะน้ัน 
จึงรวมเปนโลกุตตรจิต ๔๐ ถวน ฯ  
                                          [สังหคาถา] 
                        กบ็ัณฑิตแบงอนุตตรจิต  (โลกกุตตรจิต) 
                        ออกไปเปนอยางละ  ๕  โดยความตางแหง 
                        การประกอบดวยองคฌาน  และกลาววา 
                        มี ๔๐ ฯ  เหมือนอยางวา  รูปาวจรจิต 
                        บณัฑิตถือเอาในความตางแหงฌาน  ม ี
                        ปฐมฌานเปนตน ฉันใด  อนุตตรจิต 
                        (โลกุตตรจิต)  ทานก็ถือเอาในความตาง 
                        แหงฌาน  มีปฐมฌานเปนตน  ฉันน้ัน ฯ 
                        แมอรูปฌาน  ทานก็ถือเอาในฌานท่ี ๕ 
                        (อีกนัยหนึง่   รูปาวจรจิต  และอนุตตรจิต  



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 9 

                        (โลกุตตรจิต)  บัณฑิตถือเอาในความตาง 
                        แหงฌานมีปฐมฌานเปนตน  ฉันใด  แม  
                        อรูปฌาน  ทานก็ถือเอาในฌานท่ี ๕ 
                        ฉันนั้น) ฯ  เพราะฉะนัน้  แตละฌาน ๆ 
                        มีปฐมฌานเปนตน  บณัฑิตจึงไดกลาวจิต   
                        ไวฌานละ ๑๑ แตฌานท่ีสุดมีจิต  ๒๓ ฯ 
                        กุศลจิตม ี๓๗ อนึ่ง  วบิากจิต  ม ี๕๒  
                        (อกุศลจิต ๑๒  กิริยาจิต  ๒๐)  ผูรูทั้งหลาย 
                        ไดกลาวจิตไว  ๑๒๑๑  ดวยประการอยาง 
                        นี้แล ฯ 
                             ปริเฉทที่ ๑  ชื่อจิตตสังคหวิภาค 
            ในปกรณอภิธัมมัตถสังคหะ  จบ  ดวยประการฉะน้ี ฯ 
 
       ๑.  จิต  ฌานละ  ๑๑  คือ  รูปฌานท่ี ๑  ถึงท่ี ๔ ทุกช้ัน  มีกุศล ๑  วิบาก ๑  กิริยา 
มรรค ๔ ผล ๔ ฯ 
       ฌานท่ีสุด  ไดแก  รูปฌานท่ี ๕  และอรูปฌานท้ัง ๔ สงเคราะหเขาไปรูปฌานท่ี ๕ 
เพราะมีองคเสมอกัน  มีจิตรวมกัน ๒๓ คือ  รูปฌานท่ี ๕  มีกุศล ๑ วิบาก ๑ กิริยา ๑ อรูปฌาน 
ท้ัง ๔ มีกุศล ๔  วิบาก ๔ กริิยา ๔ รวมเปน ๑๕ สวนในโลกุตตรจิต  นบัรวมกันเปนมรรค ๔ 
ผล ๔ รวมเปน ๒๓ ฯ 
       กุศลจิต ๓๗ คือ  กามาวจร ๘ รูป  ๔  โลกุตตร ๒๐ ฯ 
       วิบากจิต ๕๒ คือ  อเหตุก ๑๕  กามาวจรสเหตุก ๘ รูป ๔ อรูป ๔ โลกุตตร ๒๐ ฯ 
       จิต ๑๒๑ คือ  กุศล ๓๗  วิบาก ๕๒ รวมกับอกุศล ๑๒ กิริยา ๒๐ ฯ 
       อีกอยางหนึ่ง นับดังนี้  อกุศล ๑๒ อเหตุก ๑๘  กามาวจรโสภณ ๑๔ รูปาวจร ๑๕ 
อรูปาวจร ๑๒ โลกุตตร ๔๐ ฯ 
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                                     อภิธัมมัตถสังคหฎีกาแปล 
                                       [ชื่ออภิธัมมัตถวิภาวินี*] 
                                                คาถาเริ่มตน   
                        ขาพเจา๑  ผูชื่อวาสุมังคละ  ขอถวายนมัสการ 
                        พระพุทธเจา  ผูมีพระกรุณาและพระญาณ 
                        อันหมดจดโดยพิเศษ  พระธรรมอนัพระสัมพุทธ- 
                        เจาทรงบชูาแลว  พระสงฆผูหมดกเิลส  (ที่เปน 
                        เครื่องถึงความเปนความเลว)  ผูเกดิดีแลวแต 
                        พระสัทธรรม  และขอกราบไหวทานพระสารี- 
                        บุตรมหาเถระ  ผูเปนปราชญองอาจในพระปริยติั 
                        เปนครู  เปนภาชนะแหคารวะ  ดวยเศียรเกลา 
                        แลวจักพรรณนาโดยยอ  ซึ่งพระอภิธัมมัตถ- 
                        สังคหะ  เปนที่ยังปติใหเจริญย่ิงแกเหลาภิกษ ุ
                        นักอภิธรรม  เพราะกุลบุตรท้ังหลาย  ไม 
                        สามารถจะรูอรรถในบททั้งปวงในปกรณนี้ได 
                        จากวรรณนาแมเปนอันมาก ที่ทานโบราณาจารย 
                        รจนาไว  ฉะนั้น  ขาพเจาจักรจนาอรรถวรรณนา 
 
*  พระมหาแพร  กมฺมสาโร  ป.  ธ.  ๙  วัดเขมาภิรตาราม  นนทบุรี  แปล. 
๑-๑.  เฉลยสนามหลวง  พ.ศ.  ๒๔๘๗-๘๘-๘๙.  
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                        โดยยอ  ไมทิ้งบทที่ลี้ลบัในปกรณนี ้ พรอมท้ัง 
                        อรรถาธิบายใหแจมแจง ฯ    
                               พรรณนาความปริเฉทท่ี ๑ 
                                    อธิบายปณามคาถา 
           ทานอาจารย (อนุรุทธ)  นี ้ เมื่อจะเริ่มปกรณนี้  อันประกอบ 
ดวยนัยอันวิจิตรอยางยิ่ง  สามารถจะสางชัฏคือลัทธิของตน  และของ 
คนอ่ืน  ซึ่งใหเกิดความแกลวกลาแหงปญญาท้ังผองใสทั้งไพบูลย  จึงกลาว 
คํามีอาทิวา  "สมฺมาสมฺพุทธ"  กอน  เพ่ือจะแสดงการนอบนอม 
พระรัตนตรัย  ขอความ วิธีการ  ชื่อปกรณ  และประโยชนทั้งหลาย 
โดยแท ฯ 
           ก็ในอารัมภคาถาน้ี ดวยคําวา  สมฺมสมฺพุทฺธ  ฯ เป ฯ  อภิวาทิย 
นี้  ทานกลาวการประฌานพระรัตนตรัย ฯ  ดวยบทวา  อภิธมมฺตฺถ- 
สงฺคห  นี ้ทานกลาวความยอ  วิธีการแตงและชื่อแหงปกรณ  เพราะ 
แสดงความท่ีอรรถในพระอภิธรรมเหลาน้ัน  อันปกรณที่รวบรวม 
ไวในปกรณนี้  เพราะแสดงอาการแหงอันกลาวรวบรวมเปนหมวด ๆ 
และเพราะแสดงชื่อตามอรรถ ฯ  สวนประโยชนทานแสดงดวยบทวา 
สังคหะ  โดยความเปนบทยังประโยชนใหสําเร็จ เพราะเม่ือมีการรวบ 
รวมอรรถในพระอภิธรรมไวเปนหมวด ๆ  ความเขาในสภาพแหงอรรถ 
ในพระอภิธรรมเหลาน้ัน  ดวยสามารถแหงกิจมีอันเรียน  และอันสอบ 
สวนซ่ึงอรรถในพระอภิธรรมนั้นเปนตน  และความสําเร็จแหงประโยชน 
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ทั้งในทิฏฐธรรมและสัมปรายภพ  ซึ่งมีความเขาใจนั้นเปนมูลจะสําเร็จได 
โดยไมยาก ฯ  ในการาปกเหตุเหลาน้ัน  ประโยชนของการประณามพระ  
รัตนตรัย  ทานอาจารยทั้งหลายใหพิสดารโดยประการมากทีเดียว ฯ   
ก็โดยพิเศษ  ทานหวังการปองกันอันตราย ฯ  จะพึงเห็นได  ตามคําท่ี 
ทานอาจารยผูรจนาอรรถกถาทั้งหลายกลาวไววา  "เราผูมีอันตราย  อัน 
อานุภาพแหงหวงบุญน้ันขจัดแลว"  ดังน้ี ฯ  การประณามพระรัตนตรัย 
โดยอรรถคือกุศลเจตนา  ที่ยังกิริยาคือการประณามใหสําเร็จ ฯ  และ 
กุศลเจตนานั้นเปนเหตุในเสวยวิบากในทิฏฐธรรม  แกบุคคลผูไหวพระ 
รัตนตรัยซึ่งควรไหว  เพราะถึงพรอมดวยเขตและอัธยาศัย  ยอมปองกัน 
อุปปฬกกรรม  และอุปจเฉทกกรรมอันจะทําอันตรายแกความสืบตอแหง 
วิบากอันกรรมน้ันใหเกิดแลว  ดวยสามารถแหงอันสนับสนุนแกกรรม 
อันเปนนิมิตแหงสมบัติตามที่ไดแลว ยังความไมเปนไปแหงอันตรายมี 
โรคเปนตนมีกรรมเหลาน้ันเปนเหตุ  อันจะหามความสําเร็จแหงประโยชน 
ตามท่ีมุงหมายไดสําเร็จได ฯ  เพราะฉะนั้น  การทําประณามพระรัตน- 
ตรัยในตนปกรณ  ก็เพ่ือความลุลวงแหงปกรณตามที่ปรารภ  โดยหาอัน- 
ตรายมิได  และเพ่ือความสําเร็จแหงกิจมีการเรียนและการจําทรงเปนตน 
แกนักเรียนทั้งหลาย  โดยหาอันตรายมิได  เพราะความปฏิบัติมีการไหว 
เปนประธาน ฯ 
           การกลาวความยอ  ก็โดยความท่ีคัมภีรมีความยอปรากฏแลว 
นั่นแหละ  อันวิญูชนทั้งหลายจะพึงปฏิบัติ  ดวยสามารถแหงกิจมีการ 
เรียนเปนตน ฯ  การแสดงวิธีการแหงการแตงและประโยชน  ก็เพ่ือ  
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จะยังความขะมักเขมนใหเกิดแกนักเรียนทั้งหลาย ฯ  การกลาวคือชื่อก็เพ่ือ 
สะดวกแกการเรียก ฯ  นี้ความรวมในอารัมภคาถาน้ัน ฯ สวนความเรียง 
เปนดังน้ี ฯ  สัมพันธความวา  ขาพเจาถวายอภิวาทแลว  ซึ่งพระสัมม-   
สัมพุทธเจาผูมีพระคุณอันชั่งไมได  พรอมท้ังพระสัทธรรมและหมูแหง  
พระอริยสงฆอันสูงสุด  จักกลาวปกรณอภิธัมมัตสังคหะ ฯ๑ 

           บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในคาถานั้น  ดังตอไปนี้  พระผูมีพระ 
ภาคเจา ทรงพระนามวาสัมมสัมพุทธะ  เพราะอรรถวา  ตรัสรูดยีิ่ง 
ซึ่งธรรมทั้งมวล  โดยชอบ  และดวยพระองคเอง ฯ  จริงอยู  พระองค 
ทรงรูแลว  คือทรงรูแลว  ซึ่งธรรมชาติตางโดยสังตะและอสังขตะ 
แมทั้งสิ้น  โดยชอบ  ดวยสามารถแหงอันรูตลอดซึ่งลักษณะพรอมท้ังกิจ 
ตามความจริง  ดวยพระองคทรงคนควาส่ังสมมาแลว  ดวยพระองคเอง ฯ  สม 
พระบารมีที่พระองคทรงคนควาส่ังสมมาแลว  ดวยพระองคเอง ฯ  สม 
ดังท่ีพระองคตรัสไววา  "เรารูยิ่งดวยตนเองแลว  จะพึงแสดงอางเอา 
ใครเลา  (วาเปนอาจารย)  ดังนี้ ฯ๒ 

           อีกอยางหนึ่ง  เพราะพุธธาตุ  เปนไปแมในอรรถวา ต่ืน  และ 
เบิกบาน  อธิบายวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงต่ืนแลว  โดยชอบ  และ 
ดวยพระองคเอง  มิใชผูอ่ืนปลุกใหทรงต่ืน  ทรงสรางสิ้นสุดแลวจากความ 
หลับคือสัมโมหะพรอมท้ังวาสนา  ดวยพระองคเองโดยแท อน่ึง  พระผูมี 
พระภาคเจาพระองคนั้น  ทรงเบิกบานพระหฤทัยแลว  คือถึงความ 
เบิกบานพระหฤทัยเต็มที่แลว  โดยชอบ ดวยพระองคเอง  โดยบรรล ุ
 
๒.  วิ.  มหาวคฺค.  ๔/๑๔ ฯ  
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พระสัพพัญุตญาณ  อันประดับดวยจํานวนคุณนับไมถวน  เพราะความ 
ประชุมพรอมดวยมรรคญาณอันเลิศ  ดุจดอกประทุมอันคลี่บานเต็มที่แลว 
โดยถึงความงามเลิศคือสิริที่รุงเรืองยิ่งนัก  เพราะประจวบดวยรัศมีแหง 
ทินกร เพราะฉะนั้น  จึงทรงพระนามวาสัมมาสัมพุทธะ ฯ   
        แมเม่ือประกอบ  สมัมาสัมพุทธศัพท  กับดวยอรรถแหงถอยคํา  
ตามท่ีกลาวแลว  ทานอาจารยยอมยกยองพระผูมีพระภาคเจาใหพิเศษ 
ดวยบทวา  อตุล ดังน้ี  เพราะสัมมาสัมพุทธศัพท  เปนไปในพระผูมี 
พระภาคเจา  ดวยสามารถแหงพระนาม ฯ  บุคคลผูอันเขาชั่งใหเสมอกัน 
ไดดวยตาชั่ง  ชื่อวาตุลยะ ฯ  ตุลยะ  นัน่แหละ ทานกลาววา  ตุละ 
ดวยอํานาจลบ ย  อักษร ฯ  อักอยางหนึ่ง  ดวยอํานาจแหง อ ปจจัย 
ลงในอรรถวา  ชั่งได  ทานอาจารยจึงกลาวคําวา  บุคคลท่ีผูอ่ืนชั่งได 
โดยคุณชาตมีศีลเปนตน  ซึ่งเหมือนกับตาชั่ง  ชื่อวาตุละ  (ผูอันเขาชั่ง 
ไดดวยคุณดุจตาชั่ง) ฯ  พระผูมีพระภาคมิใชผูอันบุคคลชั่งไดดวยคุณ 
ดุจตาชั่ง  จึงชื่อวาอตุละ  คือผูที่ไมเหมือนกับใคร ๆ  ดวยคุณมีศีล 
เปนตน อีกอยางหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวาอตุละ  เพราะอรรถวา 
ไมมีบุคคลผูทัดเทียมคือเสมอเหมือน  เพราะทรงเปนอัครบุคคลในโลก 
พรอมท้ังเทวโลก ฯ  สมดงัท่ีพระพุทธองคตรัสไววา  ภิกษุทั้งหลาย 
สัตวทั้งหลายที่ไมมีเทาก็ตาม  มี ๒ เทาก็ตาม  มี ๔ เทาก็ตาม  มีประมาณ 
เพียงใด  พระตถาคตเจา  บัณฑิตกลาววา  เปนยอดแหงสัตวทั้งหลาย 
เหลาน้ัน  ดังนี้เปนอาทิ ฯ  ๑ก็ดวยคํามีประมาณเพียงเทาน้ี  ยอมเปน 
อันทานพระอนุรุทธาจารยทําการสดุดีพระผูมีพระภาคเจา   ดวยอาการ ๓ 
 
๑-๑.  เฉลยสนามหลวง  พ.ศ.  ๒๔๙๗.  
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คือ  เหตุสัมปทา  ผลสัมปทา  และสตัตูปการสัมปทา ฯ 
                                  [อธิบายสัมปทา ๓]  
           บรรดาสัมปทาท้ัง ๓ นั้น  ความประกอบดวยพระมหากรุณาและ 
ความอบรมพระโพธิสมภาร ชื่อวาเหตุสัมปทา ฯ  สวนผลสัมปทา มี 
๔ อยาง  คือ  ญาณสัมปทา  ปหารสัมปทา  อานุภาวสัมปทา  และ 
รูปกายสัมปทา ฯ บรรดาผลสัมปทาท้ัง ๔ นั้น  มรรคญาณซ่ึงเปนที่ 
ต้ังแหงพระสัพพัญุตญาณ  และพระทศพลญาณเปนตน  ซึ่งมีมรรค- 
ญาณนั้นเปนมูล  ชื่อวาญาณสัมปทาน ฯ  ความที่สังกิเลสทั้งสิ้นพรอมท้ัง 
วาสนา  ถึงความไมบังเกิดข้ึนโดยสวนเดียวเปนธรรมดา  ชื่อวาปหาน- 
สัมปทา ฯ  ความเปนใหญในการทําใหสําเร็จไดตามที่ปรารถนา ชื่อวา 
อานุภาวสัมปทา ฯ  ก็อัตตภาวสมบัติ  (คือพระรูปสมบัติ)  อันประกอบ 
 ดวยพระลักษณะและอนุพยัญชนะ  อันนาเพลิดเพลินเจริญนัยนาของ 
ชาวโลกทั้งมวล  ชื่อวารูปกายสัมปทา ฯ  สวนสัตตูปการสัมปทา มี ๒  
อยาง  คือ  อาสยะ  (พระอัธยาศัย)  และปโยคะ  (พระอุตสาหะ) ฯ 
บรรดาสัตตูปการสัมปทาท้ัง ๒ นั้น  ความท่ีพระผูมีพระภาคมีพระอัธยา- 
ศัยเกื้อกูลเปนนิจ  แมในเหลาสัตวผูมีความผิด   มีพระเทวทัตเปนตน 
และการรอเวลาแกกลาแหงอินทรีย  แหงเวไนยสัตวผูมีปญญินทรียยังไม 
แกกลา  ชื่อวาอาสยะ ฯ  ก็การแสดงพระธรรมอันจะนําสัตวออกจาก 
ทุกขทั้งปวง  โดยหัวขอคือยาน ๓ แหงพระผูมีพระภาค ผูมีพระหฤทัย 
มิไดเพงลาภสักการะเปนตน  แกเหลาสัตวอ่ืนจากเหลาสัตวผูมีความคิด  
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นั้น  ชื่อปโยคะ ฯ  บรรดาสัมปทา  ๓ อยาง  มีเหตุสัมมปทาเปนตนนั้น    
ผลสัมปทา  ๒ อยางขางตน  ทานพระอนุรุทธาจารยแสดงแลวดวยบทวา 
สมฺมาสมฺพุทธฺ  นี ้ฯ  สวนผลสัมปทา ๒ อยางนอกน้ี กับทั้งสัตตูปการ- 
สัมปทา  แสดงดวยบทวา อตุล  นี ้ฯ  สวนเหตุสัมปทาอันเปนเหตุแหง 
ผลสัมปทาและสัตตูปการสัมปทาน้ัน  ทานแสดงแลวแมดวยบทท้ัง ๒ 
โดยความเปนบทสามารถ  เพราะสมบัติแหงสัมทาทั้ง ๒ นั้นไมมี โดย 
เวนจากเหตุเชนนั้น  และเพราะผลสัมปทาและสัตตูปการสัมปทาน้ัน  ม ี
ความเกี่ยวของในบุคคลทุกจําพวก  ในเมื่อสมบัติแหงสัมปทาท้ัง ๒ นั้น 
ไมมีเหตุ ฯ๑ 

           ทานอาจารย  ครั้นถวายนมัสการพระพุทธรัตนะนั้น  ซึ่งมีการสดุดี 
ที่สงเคราะหดวยขอกําหนด ๓ ประการเปนหลักสําคัญ  ดวยประการ 
ฉะน้ีแลว บัดนี้  เม่ือจะเริ่มคํานอบนอมแดพระรัตนะที่เหลือ  จึงกลาว 
วา  สสทฺธมมฺคณุตฺตม ฯ 
                           [อธิบายพระธรรมและพระสงฆ] 
           แทจริง  ความที่พระธรรมและพระสงฆ  แมเปนผูมีคุณ  (แมเปน 
รัตนะที่เพ่ิมข้ึน)  ก็เปนผูควรกราบไหว  บัณฑิตยอมทราบไดโดย 
ประกอบ  สห  ศัพทไว  เปรียบเหมือนเมื่อชนกลาววา (บิดา)  มาพรอม 
ทั้งบุตรและทาระ  คนอ่ืนก็ทราบการมาแมของบุตรและทาระไดโดย 
ประกอบ สห  ศัพทไวฉะนั้น ฯ 
           บรรดาพระธรรมและพระสงฆนั้น  สภาพที่ชื่อวาธรรม  เพราะ 
อรรถวา  ทรงไวซึ่งสัตวทั้งหลายผูทรงตนไว  ไมใหตกไปในอบาย ๔ 
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และในวัฏฏทุกขทั้งส้ิน ฯ  พระธรรมมี ๙ อยาง   ดวยสามารถแหง 
มรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน ๑ หรือมี ๑๐ อยาง  รวมท้ังปริยัติเขา   
ดวย ฯ  ก็แล  การทรงไวแหงพระธรรมน้ี   ไดแกการขจัดกิเลสท่ีใหเกิด 
ในอบายเปนตน ฯ  บัณฑิตพึงเห็นสันนิษฐานวา  การขจัดกิเลสแหง 
อริยมรรคและนิพพานท้ัง ๒ นั่น  ยอมไดโดยนิปปริยาน  (โดยตรง) 
เพราะอริยมรรคเปนธรรมตัดกิเลสไดเด็ดขาด  และเพราะพระนิพพาน 
เปนเหตุสําเร็จประโยชน คือ  ขจัดกิเลสไดแหงอริยมรรคนั้น  โดยความ 
เปนอารมณ  สวนการขจัดกิเลสนั้น  แหงอริยาผลและปริยัติแมทั้ง ๒ 
ยอมมีไดโดยปริยาย  (โดยออม)  เพราะผลเปนไปโดยเปนคุณตาม 
สมควรแกมรรค  ดวยอํานาจสงบระงับกิเลส  และเพราะปริยัติเปนเหตุ 
บรรลุมรรคผลและพระนิพพานน้ัน ฯ 
           ที่ชื่อวาสัทธรรม  เพราะอรรถวา  เปนธรรมของทานผูสงบ  คือ 
สัปบุรุษท้ังหลาย  ไดแกพระอริยาบุคคลท้ังหลาย  หรือเปนธรรมท่ีมีอยู 
ปรากฏอยู  ไมเหมือนอัตตา  (ตน)  ทีพ่วกเดียรถียกําหนด  (คิดนึก) 
ซึ่งไมมีอยูโดยปรมัตถ  หรือเปนธรรมอันบัณฑิตยกยอง  คือสรรเสริญ 
แลว  เพราะประกอบดวยคุณมีความเปนธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ดีแลวเปนตน  ไมใชเปนธรรมที่ถกูติเตียนโดยสวนเดียว  เหมือนธรรม 
ของลัทธิภายนอกฉะน้ัน ฯ 
           คณะนั้น  ชื่อวาหมู  เพราะเปนที่ชุมชนแหงพระอริยบุคคลท้ังหลาย 
และชื่อวาสูงสุด  เพราะประกอบดวยคุณอันพิเศษ  มีความเปนหมูที่ 
ปฏิบัติดีแลวเปนตน  อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาสูงสุดกวาคณะท้ังหลายหรือ  
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ในคณะทั้งหลาย  คือในหมูแหงเทวดาและมนุษยเปนตน  ดวยสามารถ 
แหงคุณตามที่กลาวแลวน่ันแล  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวาหมูแหงพระ 
อริยสงฆอันสูงสุด ฯ พระผูมีพระภาคชื่อวาสสัทธัมมคณุตตมะ  เพราะ 
อรรถวา  เปนไปพรอมดวยพระสัทธรรมและคณะสงฆอันสูงสุด (ขอ 
ถวายอภิวาท)  พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  พรอมท้ังพระสัทธรรม 
และหมูแหงพระอริยสงฆอันสูงสุด ฯ    
           บทวา  อภิวาทิย  คือถวายบังคมแลวโดยพิเศษ ฯ  ความวา  ถวาย 
บังคมดวยกายทวาร  วจีทวาร  และมโนทวาร  โดยเคารพ   คือโดยเอื้อ- 
เฟอ  โดยปราศจากความกลัว,  ลาภ,  ตระกูล,  และอาจาระเปนตน ฯ 
                   [อธิบายอภิธรรมและอรรถในอภิธรรม] 
           บทวา  ภาสิสฺส  แปลวา  จักกลาว ฯ 
           ปกรณทั้ง ๗ มีธัมมสังคณีเปนตน  คือพระอภิธรรมปฎก  ชื่อวา 
อภิธรรม  โดยวิเคราะหเปนตนวา  เปนที่มีธรรมอันวิเศษยิ่งโดยความ 
เปนปรมัตถที่แทจริง  อรรถที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวในพระอภิ- 
ธรรมนั้น  ชือ่วาอภิธัมมัตถะ  ปกรณที่ชื่อวาอภิธัมมัตถสังคหะ  เพราะ 
อรรถวา  เปนที่รวบรวมอรรถ  ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสในพระอภิธรรม 
นั้นไว หรือเปนเครื่องรวบรวมอรรถที่ตรัสไวในพระอภิธรรมนั้น ฯ 
           ทานอาจารยครั้นกระทําวิธี มีการประณามพระรัตนตรัยเปนตน 
ซึ่งเปนเครื่องหมาย (เหตุ)  แหงประโยชนตามท่ีตองการอยางน้ีกอน 
บัดนี้ เมื่อจะยกอรรถท่ีตรสัไวในพระอภิธรรม  ซึ่งปกรณที่ต้ังข้ึนนี้  
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รวบรวมไว  ข้ึนแสดงโดยสังเขปกอน  จึงไดกลาวคําเปนตนวา  ตตฺถ 
วุตฺตา  ดังนี้ ฯ    
           ประกอบเน้ือความวา  อรรถแหงพระอภิธรรม  ที่พระผูมพีระ 
ภาคเจาตรัสไวในพระอภิธรรมนั้น  โดยประการทั้งปวง  คือโดยอํานาจ 
แหงธรรมมีกุศลเปนตน  และโดยอํานาจแหงสภาวธรรมมีขันธเปนตน 
วาโดยปรมัตถ  คือดวยอํานาจแหงปรมัตถที่แท  เวนสมมติเสีย  ก็ต้ัง 
อยูโดยประการ ๔ คืออาการ  ๔ อยาง  ดังน้ี  คือ  จิต  ไดแกวิญญาณ- 
ขันธ  เจตสิก  ไดแกขันธทั้ง ๓ มีเวทนาขันธเปนตน  รูป  ไดแกรูป- 
ขันธ  อันตางดวยประเภทแหงภูตรูป  และอุปาทายรูป  นิพพาน  ไดแก 
อสังขตธรรม  ที่ตางเนื่องมาแตมรรคผล ฯ  ในทุติคาถาน้ัน  บัณฑิต 
พึงกระทําวิเคราะหอยางนี้  อรรถอันไมวิปริต  ยอดเยี่ยมคือสูงสุด  หรือ 
อรรถที่เปนอารมณของญาณอันเยี่ยม คือสูงสุด เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
ปรมัตถ ฯ  โดยปรมัตถนัน้ ฯ 
                                [ลักษณะจิตและเจตสิก] 
           ธรรมชาติที่ชื่อวาจิต  เพราะอรรถวา  คิด  อธิบายวา  รูอารมณ ฯ 
เหมือนอยางท่ีทานอาจารยกลาวไววา  จิตมีการรูแจงอารมณเปนลักษณะ 
ดังน้ี ฯ  จริงอยู  แมเมื่อมีนิสัยปจจัยและสมนันตรปจจัยเปนตน  จิตก็ 
เกิดข้ึนไมเวนจากอารมณ  เพราะฉะน้ัน  ทานอาจารยจึงกลาวความท่ีจิต 
นั้นมีการรูอารมณเปนลักษณะ ฯ  มติที่วา  จิตไมมีอารมณ  ถูกอาจารย 
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คัดคานดวยบทวา  มีการรูอารมณเปนลักษณะน้ัน ฯ  อนึ่ง  ธรรมชาติที่ 
ชื่อวาจิต  เพราะอรรถวาเปนเหตุใหสัมปยุตธรรมรูอารมณ ฯ  อีกนัยหน่ึง 
เพียงแตความคิด  ชื่อวาจิต ฯ  แทจริง  เพียงความเปนไปตามปจจัย 
เทาน้ัน  ชื่อวาสภาวธรรม ฯ  ก็เพราะทําอธิบายอยางนี้  ภาวสาธนะ   
เทาน้ัน  บัณฑิตยอมไดแกปรมัตถธรรมแมทั้งหมด  โดยนิปปริยายฯ 
แตวิเคราะหดวยอํานาจแหงกัตตุสาธนะและกรณสาธนะ  พึงเห็นวา 
เปนการกลาวโดยปริยาย ฯ  จริงอยู  ธรรมท้ังหลายเปนกัตตุภาพ 
ในกิจของตน ๆ โดยยกตนข้ึนเปนประธาน  และธรรมท่ีจะพึงใหสําเร็จ 
เปนกรณะ  โดยยกกัตตุภาพข้ึนในหมูสหชาตธรรม  ดวยความอนุกูลแก 
กัตตุนั้น  ทานยอมไดโดยปริยายเทานั้น ฯ  การแสดงเชนนั้น  บัณฑิตพึง 
ทราบวา  เพ่ือแสดงความไมมีแหงการกมีกัตตุเปนตน  ที่พนไปจาก 
สภาพแหงธรรม ฯ  พระอาจารยทั้งหลายพรรณนาอรรถแหง จิต  ศัพท 
ไวแมโดยอรรถ  มีอันทําใหวิจิตรเปนตน ฯ  แตยอเน้ือความในอธิการ 
นี้ได  ดังนี้ 
                        ธรรมชาติที่ชื่อวา  จิต  เพราะทําใหวิจิตร  หรือ 
                        เพราะภาวะแหงตนเปนธรรมชาติวิจิตร  หรือ 
                        เพราะอันกรรมและกิเลสส่ังสมไว  อนึ่ง  หรือ 
                        เพราะรักษาไวซึ่งอัตภาพอันวิจิตร  หรือเพราะ 
                        สั่งสมซ่ึงสันดานของตน  หรือเพราะมีอารมณ 
                        อันวิจิตร ฯ  
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ธรรมชาติทีช่ื่อวาเจตสิก  เพราะอรรถวา  มีในจิต  โดยมีความเปนไป 
เนื่องดวยจิตน้ัน ฯ  ความจริง  เจตสิกนั้น  เวนจากจิตเสีย  ไมสามารถ 
จะรับอารมณได  เพราะเม่ือจิตไมมีก็เกิดข้ึนไมไดทั้งหมด ฯ  สวนจิต   
แมเวนจากเจตสิกบางประการ  ก็ยังเปนไปไดอารมณ  เพราะฉะนั้น 
เจตสิกนั่นแหละ  จึงชื่อวามีความเปนไปเน่ืองกับจิต ฯ  เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ธรรมทัง้หลายมีใจเปนประธาน  ๑ดังน้ี  ฯ 
ดวยบทวา  ตทายตฺตวุตฺติตาย  นี้  ทานหามแมซึ่งความปฏิบัติผิด  ม ี
ความท่ีสุขเวทนาเปนตนเปนสภาพหาเจตนามิได  และเปนสภาพเท่ียง 
เปนตน ฯ  อีกอยางหนึ่ง  ธรรมชาตทีป่ระกอบในจิต  ชื่อวาเจตสิก ฯ 
                            [ลักษณะรูปและนิพพาน] 
           ธรรมชาติที่ชื่อวารูป  เพราะอรรถวาแปรผัน  (สลาย)  อธบิายวา 
ยอมถึงความวิการดวยวิโรธิปจจัย  มีเย็นและรอนเปนตน  หรืออันวิโรธิ- 
ปจจัย  มีเย็นและรอนเปนตน  ใหถึงความวิการ ฯ  เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ยอมแปรผันเพราะเย็นบาง ยอมแปรผัน 
เพราะรอนบาง  ดังน้ี เปน๒อาทิ ฯ  ความเกิดข้ึนผิดแผกกัน  ในเมือ่มี 
ความประชุมแหงวิโรธิปจจัยมีเย็นเปนตน  ชื่อวาความแปรผันในที่นี้ ฯ 
มีคําประทวงสอดเขามาวา  ถาเชนนั้น  แมอรูปธรรมก็บัญญัติวา  รูป 
ได ฯ  เฉลยวา  ไมได  เพราะทานประสงคเอาความแปรผันที่ปรากฏ 
ชัด ๆ  โดยความสามารถแหงศัพท  มี  สีต  ศัพทเปนตน ฯ  เมื่อจะ 
ถือเอาเน้ือความโดยประการอ่ืน  ความแปรผันก็สําเร็จดวยคําอันไมตาง 
 
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๕ฯ  ๒.  ส.  ขนฺธ.  ๑๗/๑๐๕ฯ  
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กันวา  รุปฺปติ  ทั้งน้ัน  เพราะฉะน้ัน  จะประโยชนอะไรดวยศัพท  ม ี สิต 
ศัพท  เปนตน ฯ  ก็ศัพทวา  สีต  เปนตนนั้น  อรรถท่ีจะใหรูวา  ความ   
แปรผันแหงรูปอันวิโรธปิจจัยมีเย็นเปนตนถูกตองแลว  ปรากฏชัดกวา 
เพราะฉะนั้น  ความแปรผันเชนนั้นแหละ  ทานประสงคเอาในบทวา 
รุปฺปติ  นี้ ฯ  ประทวงอีกวา  ถาเชนนั้น  การบัญญติัวารูปในพรหมโลก 
จะมีไดอยางไร  เพราะในพรหมโลกน้ัน  วิโรธิปจจัยมีเย็นเปนตน ที่เปน 
เครื่องเบียดเบียนหามีไม ฯ  เฉลยวา  แมปจจัยที่เบียดเบียนจะไมมี  ก ็
จริงอยู  แตก็มีปจจัยที่คํ้าชู  เพราะฉะน้ัน  ความแปรผันในพรหมโลกนั้น 
ยอมมีไดดวยอํานาจแหงปจจัยที่คํ้าชูนั้น ฯ  อีกอยางหนึ่ง  การบัญญัติวา 
รูป  ในพรหมโลกน่ันมีได  เพราะไมลวงเลยสภาพแหงความแปรผันนั้น 
ไปได ฯ  พอทีไมควรชักชานัก ฯ 
           ธรรมชาติที่ชื่อวานิพพาน  เพราะอรรถวา  ออกจากตัณหา  ที่ทาน 
เรียกวา  "วานะ"  เพราะรอยรัด  คือเย็บไว  ซึ่งภพนอยและภพใหญ 
หรือเพราะอรรถวา  เปนเครื่องดังไฟ  มีไฟคือราคะเปนตน ฯ 
           เพราะเหตุที่การแสดงสภาพแหงธรรมที่มีวิภาค  จะเวนวิภาคเสีย 
ไมได  ฉะนั้น  ในบัดนี ้ ทานอาจารยเมื่อปรารภจะแสดงจําแนกจิตดวย 
อํานาจแหงขอเบ็ดเตล็ดมี  ภูมิ  ชาติ  และสัมประโยคเปนตนกอน 
เพ่ือจะแสดงวิภาคแหงอรรถท่ีตรัสไวในอภิธรรม  ตามท่ียกข้ึนแสดงไว 
โดยลําดับแหงอุเทศ  จึงกลาวคํามีอาทิวา  ตตฺถ  จิจฺจ  ตาว  ดังน้ี ฯ 
ตาว  ศัพท  ยอมเปนไปในอรรถแหงศัพทวา  "ปม"  นี้ ฯ  กเ็นื้อความใน  
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นิเทศน้ัน  ดงัน้ีวา  ในอรรถแหงพระอภิธรรมท้ัง ๔ ตามท่ียกข้ึนแสดง 
ไว ขาพเจาจะแสดงจิตกอน ฯ  จิตชื่อวามี ๔ อยาง  เพราะอรรถวา 
มีอยาง  คือประการ ๔ ฯ   ก็เพราะธรรมท่ีเปนไปในภูมิ ๔ เหลาน้ี 
ประณีตข้ึนโดยลําดับ  ฉะนั้น ทานอาจารยจึงทํานิเทศแหงธรรมเหลาน้ัน 
โดยลําดับแหงธรรมอันเลว  ด ี ดกีวา  และดีที่สุด ฯ    
                                [อธิบายกามาวจรจิตเปนตน] 
           ในบทวา  กามาวจร  เปนตนนั้น  วิเคราะหวา  สภาพที่ชื่อวา 
กาม  เพราะอรรถวา  ยังจิตใหใคร  ไดแกกามตัณหา ฯ  จิตที่ชือ่วา 
กามาวจร  เพราะอรรถวา  เปนที่ทองเท่ียวแหงกามตัณหานั้น  ดวยอํานาจ 
ทําใหเปนที่ยึดหนวง ฯ  อีกอยางหนึ่ง  สภาพท่ีชื่อวากาม  เพราะอรรถวา 
อันจิตใคร  ไดแกกามภพ ๑๑ อยาง๑ ฯ  จิตที่ชื่อวากามาวจร  เพราะอรรถ 
วา  ทองเที่ยวในกามภพน้ันโดยมาก ฯ  ก็จิตน้ี  แมเปนไปในรูปภพและ 
อรูปภพ  ก็ควรชื่อวากามาวจร  เพราะทานประสงคเอาการเที่ยวไปโดย 
มาก ฯ  อีกอยางหน่ึง  กามภพนั่นแหละ  ชื่อวากามาวจร  เพราะอรรถ 
วา  เปนที่ทองเท่ียวแหงกาม ฯ  จิตแมเปนไปในกามาวจรภพน้ัน  กช็ื่อวา 
กามาวจร  โดยออกชื่อภพเปนที่อาศัย  ดุจในประโยค  มีอาทิ 
วา  "เตียงทั้งหลายยอมกระทําซ่ึงการโห"  ดังน้ี ฯ  ไมตองกลาวให 
พิสดารนัก ฯ  ก็ในอธิการนี้  มีคาถายอความไว  ดังน้ี 
 
๑.  อีกอยางหนึ่งกามภพนั่นแหละ  ช่ือวากามฯ  กามนั้น  ยอมทองเท่ียวไปกามภพ (๑๑ อยาง) 
นี้  เพราะเหตุนั้น  จึงช่ือวากามาวจร. 

 
                        



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 24 

                        จิตนั้นชื่อวากามาวจร  เพราะอรรถวา  เปนที่ 
                        ทองเท่ียวแหงกาม   หรือทองเท่ียวในกาม 
                        หรือแมโดยฐานูปจาร ฯ  พึงเห็นนยัแมใน  
                        รูปวจรจิต  และอรูปาวจรจิต ตามควรเชน   
                        เดียวกัน ฯ 
           จิตท่ีชื่อวาโลกุตตระ  เพราะอรรถวา  ขามข้ึนจากโลก  กลาวคือ 
อุปาทานขันธ  โดยท่ีไมมีอาสวะ  ไดแกมรรคจิต ฯ สวนผลจิต  ชื่อวา 
โลกุตตระ  เพราะอรรถวา  ขามข้ึนแลวจากโลกน้ัน ฯ  อีกนัยหนึ่ง 
แมมรรคจิตและผลจิตท้ัง ๒  กับนิพพาน  ชื่อวาโลกุตตระ  เพราะ 
อรรถวา  เหนือวา  คือยิ่งกวาโลก ดวยอํานาจแหงคุณตามที่กลาวแลว 
นั่นแล ฯ 
           ก็ในบรรดาจิต ๔ ภูมิเหลาน้ี  แมในเมื่อกามาวจรจิตมีถึง ๔ อยาง 
โดยตางแหงกุศลจิต  อกศุลจิต  วิบากจิต  และกิริยาจิต  ทานพระอนุ- 
รุทธาจารย  เมื่อจะแสดงเฉพาะปาปจิต (อกุศลจิต)  และอเหตุจิตกอน 
โดยอนุรูปแกนัยที่ทานจะกลาวอยูอยางนี้วา  จิตทั้งหลาย  ที่พนจากบาป- 
จิตและอเหตุกจิต  เรียกวา  โสภณจิต  เพ่ือต้ังชื่อจิต ๕๙ ดวง  หรือ 
๙๑ ดวง  เวนปาปจิตและอเหตุกจิต  โดยนามวาโสภณจิต  จึงจําแนก 
แสดงโลภมูลจิตไว ๘ อยาง  โดยตางแหงเวทนา  ทิฏฐิ  และสังขาร 
กอน  ดวยคํามีวา  โสมนสสฺสหคต  เปนอาทิ  ก็เพ่ือจะแสดงโภล- 
สหคตจิตเหลาน้ันแลกอน  เพราะในบรรดาปาปจิตและอเหตุจิตเหลา 
นั้น  เฉพาะเหลาจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ  ในชั้นตนเกิดแกสัตว  
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ผูถือปฏิสนธใินภพท้ังหลาย  ดวยอํานาจวิถีจิต  และจึงแสดงเหลา  
โทมนัสสสหคตจิต  ในลําดับแหงโลภสหคตจิตน้ัน  เพราะภาวะแหงจิต ๒ 
เหลาน้ัน  เสมอกันโดยความมีเหตุ ๒  และ  (แสดง)  เหลาจิตมีเหตุ ๑ 
ในลําดับแหงโทมนัสสสหคตจิตน้ัน ฯ   
           พึงทราบความอธิบายในคํามี "โสมนสฺสหคต"  เปนตนนั้น 
ใจท่ีดี  ชื่อวาสุมนะ  อีกอยางหนึ่ง ใจท่ีดีนั้น  มีอยูแกบุคคลน้ัน 
เพราะเหตุนั้น  บุคคลน้ัน  ชื่อวามีใจดี คือจิต  หรือบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยใจท่ีดีนั้น  ความเปนแหงใจดี  หรือบุคคลผูมีใจดีนั้น 
เพราะเปนเหตุแหงความเปนไปแหงชื่อ  และความรูสึกในจิต  หรือ 
บุคคลท่ีชื่อวาแหงสุมนะน้ัน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาโสมนัส ฯ  คําวาโสมนัส 
นี้  เปนชื่อแหงสุขเวทนาทางใจ ฯ  จิตที่สหรคต  คือท่ีระคนดวยอํานาจ 
แหงประการมีเกิดรวมกันเปนตน  กับโสมนัสนั้น  หรือท่ีถึงซ่ึงความมี 
ประการมีเกิดในขณะเดียวกันเปนตน  กับโสมนัสน้ัน  เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อวาโสมนัสสสหคตจิต ฯ 
           ธรรมชาติที่ชื่อวาทิฏฐิ  เพราะอรรถวา  เหน็ผิด ฯ  จริงอยู  แม 
คําสามัญ  ยอมมีวิสัยแปลกัน  โดยเนือ้ความและความหมายเปนตน 
เพราะฉะนั้น  ในอธิการวาดวยกุศลจิตน้ี  ทานพระอนุรุทธาจารยจึง 
กลาวความเห็นผิดเทานั้นวา  ทิฏฐิ ฯ  ทฏิฐินั่นเอง  ชื่อวาทิฏฐิคตะ 
เพราะความท่ี คต  ศัพท  เปนไปในภาวะแหงทิฏฐิศัพทนั้น  ดุจในคําวา 
สงฺขารคต  (สังขาร)  ตมคต  (ความมืด)  ดังนี้เปนตน ฯ  อีกอยางหนึ่ง 
ความเห็นผิดท่ีไป  คือหยั่งลงในทิฏฐิ ๖๒ หรือเพียงความไปแหงทิฏฐิ  
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คือไมมีสภาพอะไรมีอัตตาเปนตน ที่จะพึงในทิฏฐินี้  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวาทิฏฐิคตะ  คือความถือม่ันซึ่งสังขารวาตน  และเปนของแหงตน 
เปนตน  ที่เปนไปวา คําน้ีแลจริง  คําอ่ืนเปลา  ดังนี้ ฯ  จิตท่ีประกอบ 
แลวโดยประการท้ังหลาย  มีอันบังเกิดข้ึนรวมกันเปนตนพรอมกับทิฏฐินั้น 
เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวาทิฏฐิคตสัมปยุตจิต ฯ    
           บุรพประโยคใด ยอมปรุง  คือจัด  ซึ่งจิต โดยเครื่องตกแตง 
อันพิเศษ  กลาวคือความแกลวกลา  หรืออีกนัยหน่ึง  จิตนั้นถูกบุรพ- 
ประโยคน้ีปรุง  คือจัด  โดยนัยดังที่กลาวแลว  เพราะเหตุนั้น  บุรพ- 
ประโยคน้ัน  จึงชื่อวาสังขาร  คือบุรพประโยคของตนหรือของคนเหลา 
อ่ืนอันเปนไปแลว  โดยอํานาจแหงอันเพ่ิมใหซึ่งกําลังอันสมควรแกบุคคล 
หรือจิตท่ีทอแทในกิจนั้น ๆ ฯ  แตบุรพประโยคน้ัน  ยอมเปนไปใน 
จิตสันดานของตนท่ีเปนไปแลวโดยสวนเบื้องตน  และในสันดาษของ 
คนอ่ืน  เพราะฉะนั้น  อาการพิเศษ  กลาวคือความแกลวกลาของจิต 
ที่บุรพประโยคน้ันใหเกิดแลวน่ันแหละ  จึงชื่อวาสังขาร  ในอธิการเรื่อง 
จิตน้ี ฯ  สังขารนั้นไมมีแกจิตใด  จิตนั้น  ชื่อวาอสังขาร ฯ  อสังขาร 
นั่นแล  ชื่ออสังขาริก ฯ  จิตท่ีประกอบดวยสังขาร  ชื่อสสังขาริก ฯ  จริง 
อยางนั้น  ทานอาจารยทั้งหลาย  กลาวซ้ําความวา 
                        อาการพิเศษที่เกิดแตบุรพประโยค  มขีึ้น 
                        ในจิต  ชื่อวาสังขาร  ความเปนจิตมีอสังขาริก- 
                        จิตเปนตน  ยอมมใีนจิตตวิสัยน้ี  ดวยอํานาจ 
                        แกงสังขารน้ัน ฯ  
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           อีกนัยหนึ่ง  ก็บทวา  สสงฺขาริกมสงฺขาริก  นี ้ ทานพระอนุ- 
รุทธาจารยกลาวหมายถึงความมีและความไมมีแหงสังขารอยางเดียว  ไมใช 
เพราะความมีและไมมี แหงอาการที่สังขารนั้นเปนไปรวมกับจิต   
เพราะฉะนั้น  จิตที่เกิดดวยอํานาจแหงสังขารนั้น  โดยเหตุที่สังขารแมมี 
ความเปนไปในสันดานตางกันก็มีจิตน้ีเปนผล  จึงชื่อวาสสังขาริก  ดวย 
อรรถวา  "มสีังขาร"  เพราะ  สห  ศัพท  แสดงอรรถวา  มี  ดุจในบท 
มีอาทิวา  สโลมโก  สัตวมขีน  สปกฺขิโก สัตวมีปก ฯ  สวนจิตท่ีวิปริต 
จากสังขารนั้น  ชื่อวาอสังขาริก  โดยนยัดังกลาวแลวน่ันแหละ  เพราะ 
ไมมีสังขารน้ัน ฯ  
                             [วาดวยสัมปยุตธรรมเปนตน] 
           จิตท่ีไมประกอบ  คือไมระคนดวยทิฏฐิคตะ  เหตุนั้น  จึงชื่อวา 
ทิฏฐิคตวิปปยุต ฯ 
           เวทนาท่ีชื่อวาอุเบกขา  เพราะอรรถวา  (ยอม)  เพง  คือเสวย 
อารมณโดยเหมาะ  คือโดยควร  แมเมื่อเสวย  ก็เสวยโดยดํารงมั่นอยู 
ดวยอาการวางตนเปนกลาง ฯ  อีกอยางหนึ่ง เวทนาที่ชื่อวาอุเบกขา 
เพราะอรรถวา  (ความ)  เพง คือเสวยพอเหมาะพอควร  คือไมขัดตอ 
สุขและทุกข ฯ  จริงอยู  อุเบกขาเวทนาน้ี  ยอมเปนไปแมในลําดับแหง 
สุขและทุกขนั้น  เพราะไมขัดตอสุขและทุกข ฯ  คําวา อุเปกฺขาสหคต  นี ้
มีนัยดังกลาวแลวน่ันแล ฯ  มีคําถามสอดเขามาวา  เม่ือสัมปยุตธรรม 
แมเหลาอ่ืน  มีผัสสะเปนตน  ก็มีอยูในจิตน้ี  เพราะเหตุไร   ทานอาจารย 
จึงกลาวไว  เฉพาะความท่ีจิตสหรคตดวยโสมนัสเทาน้ัน ฯ  เฉลยวา  
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เพราะสัมปยุตธรรมมีโสมนัสเปนตนนั่นแล  เปนธรรมไมทั่วไป ฯ 
จริงอยู  แมเจสิตกธรรมบางเหลามีผัสสะเปนตน  ทั่วไปแกจิตทุกดวง   
บางเหลาก็ทั่วไปกุศลจิตเปนตน  สวนเจตสิกมีโมหะเปนตน  ทั่วไป 
แกอกุศลจิตท้ังหมด  เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึงไมอาจใหจิตพิเศษ 
ดวยเจตสิกธรรมมีผัสสะเปนตน ฯ  สวนสัมปยุตธรรม  มีโสมนัส  
เปนตน  ยอมมีในจิตบางดวง  ยอมไมมีในจิตบางดวง   เพราะฉะนั้น 
ความพิเศษแหงจิตปรากฏชัดทีเดียว  ดวยสามารถแหงสัมปยุตธรรม 
มีโสมนัสเปนตนนั้น  ฯ  ถามวา  เพราะเหตุไร  สัมปยุตธรรมมีโสมนัส 
เปนตนเหลานี้  จึงมีในจิตบางดวง  ไมมีในจิตบางดวง ฯ  เฉลยวา 
เพราะความต้ังลงและไมต้ังลงแหงเหตุ  (เพราะความปรากฏและไม 
ปรากฏแหงธาตุ)  ฯ  ถามวา  ก็อะไรเปนเหตุแหงสัมปยุตธรรมมีโสมนัส 
เปนตนนั้น ฯ  ขาพเจาจะเฉลยตอไป ฯ  อันที่จริง  อารมณที่นาปรารถนา 
โดยสภาพบาง  โดยปริกปับาง  ความสัตวมีปฏิสนธิประกอบดวย 
โสมนัส  และความท่ีจิตมีสภาพไมลึก  เปนเหตุแหงโสมนัส  ในอธิการ 
แหงอกุศลจิตน้ี ฯ  อิฏฐมัชฌัตตารมณ  ความที่สัตวถือปฏิสนธปิระกอบ 
ดวยอุเบกขา  และความท่ีจิตมีสภาพลึกซึ้งเปนเหตุแหงอุเบกขา ฯ  การ 
คบบุคคลผูมีทิฏฐิวิบัติ  และความเปนผูมีสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ 
เปนเจาเรือน  เปนเหตุแหงทิฏฐิ ฯ  สวนปจจัยมีฤดูและโภชนะที่สบาย 
มีกําลังเปนตน  เปนเหตุแหงความเปนอสังขาริก  เพราะเหตุฉะนี้ 
สัมปยุตธรรมมีโสมนัสเปนตนนั้น  จึงเกิดข้ึนโดยสามารถแหงเหตุอัน 
สมควรแกตน  ฉะนั้น  จึงเกิดเฉพาะในจิตบางดวง  เพราะเหตุนั้น 
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ทานอาจารยจึงไมอาจบัณฑิตความพิเศษแหงจิตดวยเจตสิกธรรม  มีผัสสะ 
เปนตนนั้น  ดังนี้แล ฯ  ก็เพราะอธิบายอยางน้ี  แมเมื่อความท่ีจิตเหลา 
นั้นมีโมหะเปนเหตุ  มีอยู  ในนิคมคาถา  ทานอาจารยจึงกลาวความ 
เปนจิตสหรคตดวยโลภะไว ฯ  สวนลาํดับแหงความเกิดข้ึนแหงจิตแมทั้ง ๘ 
ดวงนี้  บัณฑิตพึงทราบดังตอไปนี้ ฯ    
                           [ความเกิดแหงโลภมูลจิต ๘] 
           จริงอยู  เมื่อใด  บคุคลทํามิจฉาทิฏฐิเปนเบื้องหนา  โดยนัยเปน 
ตนวา   โทษในกามท้ังหลายไมมี  ดังน้ี  ราเริงยินดี  บรโิภคกามก็ดี 
เชื่อถือมงคลมีทิฏฐมงคลเปนตน  โดยเปนสาระก็ดี  ดวยจิตท่ีกลาเอง 
ตามสภาพอยางเดียว  ไมมีใครชวยกระตุน  เมื่อน้ัน  อกุศลจิตดวงที่ ๑ 
ยอมบังเกิดข้ึน ฯ  อนึ่ง  เมื่อใด  (บุคคลทํามิจฉาทิฏฐิเปนเบื้องหนา 
โดยนัยเปนตนวา  โทษในกามท้ังหลายไมมี ดังน้ี  ราเริงยินดี  บริโภค 
กามก็ดี  เชื่อถือทิฏฐมงคลเปนตนโดยเปนสาระก็ดี)  ดวยจิตท่ีออน 
มีผูชวยกระตุน  เม่ือน้ัน  อกุศลจิตดวงท่ี ๒  ยอมเกดิข้ึน ฯ  แตวา 
เมื่อใด  บุคคลไมทํามิจฉาทิฏฐิเปนเบื้องหนา  ราเริงยินดีอยางเดียว  ยอม 
เสพเมถุนบาง  คิดอยากไดสมบัติของคนอ่ืนบาง  ยอมลักทรัพยของคน 
อ่ืนบาง  ดวยจิตกลาเองตามสภาพอยางเดียว  ไมมีใครชวยกระตุน  เม่ือน้ัน 
อกุศลจิตดวงท่ี ๓ ยอมเกิดข้ึน ฯ  อนึ่ง  เมื่อใด  (บุคคลไมทํามิจฉา- 
ทิฏฐิเปนเบื้องหนา  ราเริงยินดีอยางเดียว  ยอมเสพเมถุนบาง  คิดอยาก 
ไดสมบัติของคนอ่ืนบาง  ยอมลักทรัพยของคนอ่ืนบาง)  ดวยจิตท่ีออน 
มีผูชวยกระตุน  เม่ือน้ัน  อกุศลจิตดวงท่ี ๔ ยอมเกิดข้ึน ฯ  อนึ่ง  
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เมื่อใด  บุคคลยอมเปนผูเวนจากโสมนัสในวิกัปทั้ง ๔  เพราะอาศัย 
ความไมสมบูรณแหงกามท้ังหลายก็ดี  เพราะไมมีเหตุแหงโสมนัสอยางอ่ืน 
ก็ดี  เมื่อน้ัน  อกุศลจิต  ๔  ดวงเหลือ  สหรคตดวยอุเบกขายอมบังเกิด 
ข้ึน  ฉะน้ีแล ฯ    
           ป  ศพัท  ในบทวา  อฏป  เปนสัมปณฑนัตถะ  (มีความ 
ประมวลมาเปนอรรถ) ฯ ดวย ป  ศัพทนั้น  ทานอนุรุทธาจารยยอม 
รวบรวมความที่จิตซ่ึงสหรคตกับโลภะเหลาน้ันไวหลายอยาง  โดยความ 
ตางแหงความเปนไปและความตางแหงกาลเทศะ  สันดาน  และ 
อารมณเปนตน  ตามสมควรแกกรรมบถที่ไดอยูในอกุศลกรรมบถทั้งหลาย 
โดยนัยที่ทานกําลังจะกลาว ฯ 
                             [อธิบายโทมนัสและปฏิฆะ] 
           ใจท่ีชัว่  ชื่อวาทุมนะ  อีกอยางหนึ่ง  บุคคลชื่อวาทุมนะ  เพราะ 
อรรถวา  มใีจชั่ว  ภาวะแหงใจชั่ว  หรอืบุคคลท่ีมีใจชั่วน้ัน  ชื่อวา 
โทมนัส ฯ  คําน้ีเปนชื่อแหงทุกขเวทนาที่มีในใจ ฯ  จิตที่สหรคตดวย 
โทมนัสนั้น  เหตุนั้น  จึงชื่อวาโทมนัสสสหคตะ ฯ 
           ที่ชื่อวาปฏิฆะ  เพราะอรรถวา  กระทบกระท่ังในอารมณ  ไดแก 
โทสะ ฯ  จริงอยู  โทสะน้ี  ยอมเปนไปดุจกระทบกระทั่งอารมณ  เพราะ 
มีความดุรายเปนสภาพ ฯ  แมเมื่อจิตท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ไมตางกัน 
ดวยสามารถแหงเวทนา  เพ่ือกําหนดจิตดวยอํานาจแหงธรรมที่ไมทั่วไป 
จึงใสโทมนัสศัพทไว ฯ  แตบัณฑิตพึงเห็นวา  ความที่จิตประกอบดวย 
ปฏิฆะ  ทานอาจารยกลาวไว  เพ่ือแสดงความท่ีจิตทั้ง ๒ ดวงเท่ียวไป 
รวมกันโดยสวนเดียว ฯ  
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           ก็ความแปลกกันแหงโทมนัสและปฏิฆะน้ี  อยางนี้คือ  บรรดา  
โทมนัสและปฏิฆะน้ี  โทมนัส  ไดแกธรรมอยางหน่ึง  นับเนื่องใน   
เวทนาขันธ  มีการเสวยอนิฏฐารมณเปนลักษณะ  ปฏิฆะ  ไดแกธรรม 
อยางหน่ึง  นับเนื่องในสังขารขันธ  มีความดุรายเปนสภาพ ฯ  กแ็ล 
บัณฑิตพึงเห็นวา  บรรดาโทมนัสและปฏิฆะน้ี  อนฏิฐารมณอยางใด 
อยางหน่ึง  และอาฆาตวัตถุ ๙ อยาง  เปนเหตุแหงโทมนัส และเปน 
เหตุแหงปฏิฆะ ฯ  อนึ่ง  บัณฑิตพึงทราบความเกิดข้ึนแหงจิต ๒ ดวงนี้ 
ในเวลาท่ีเปนไปกลาและออน  ในอกุศลกรรมบถมีปาณาติบาตเปนตน ฯ 
บัณฑิตพึงเห็นอรรถแหง ป ศัพท  แมในนิคมคาถาน้ี  โดยทํานองแหง 
นัยตามท่ีกลาวแลว ฯ 
          [อธิบายจิตประกอบดวยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะเปนตน] 
           ธรรมชาติที่ชื่อวาวิจิกิจฉา  เพราะอรรถวา  เปนเหตุใหบุคคล 
ตัดสินสภาวธรรมยาก  คือลําบาก  อีกอยางหน่ึง  ที่ชื่อวาวิจิกิจฉา 
เพราะอรรถวา ธรรมชาตินี้หมดการเยียวยา  คือใชญาณ  (สามัญ) 
แก  เพราะยากท่ีจะรักษา ฯ  จิตที่ประกอบดวยวิจิกิจฉานั้น  ชื่อวา 
วิจิกิจฉาสัมปยุต ฯ 
           ภาวะแหงจิตท่ีฟุงซาน  ชื่อวาอุทธัจจะ ฯ  แมเมื่ออุทธัจจะเปน 
เจตสิกทั่วไปแกอกุศลจิตท้ังปวง  อุทธัจจะยอมเปนประธานเปนไปใน 
สัมปยุตธรรมท้ังหลาย  ในจิตน้ี  เพราะฉะนั้น  จิตนี้เทาน้ัน  ทาน 
อาจารยกลาวใหแปลกออกไปดวยอุทธัจจะน้ัน ฯ  ก็เพราะอธิกายอยางนี้ 
ในธัมมุทเทสบาลี  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอุทธัจจะไวในอกุศลที ่
เหลือดวยสามารถแหงเยวาปนกธรรม  สวนในจิตดวงที่สุดนี้  พระผูมี- 
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พระภาคเจาทรงแสดงอุทธัจจะไวโดยสรูปอยางเดียววา  ยอมเกิดข้ึน ฯ 
ก็ในอธิการท่ีแสดงอุทธัจจะไวโดยสรูปนี้  มีคาถาแสดงความยอดังน้ี :- 
                        ถึงแมอุทธจัจะ  จะประกอบดวยอกศุลจิต   
                        ทุกดวง  กม็ีกําลังในจิตดวงสุดทาย  เพราะ  
                        เหตุนั้น  จติดวงน้ันนั่นแล  ทานอนรุุทธา- 
                        จารยกลาววา  สัมปยตุดวยอุทธัจจะ  เพราะ 
                        ประกอบดวยอุทธัจจะ ฯ  เพราะเหตุนั้น 
                        นั่นแล  อทุธัจจะนั้น  พระจอมมุนจีึงตรัสไว 
                        ในอกุศลทีเ่หลือ  โดยช่ือวาเยวาปนกะแลว 
                        ทรงแสดงโดยสรูปในจิตดวงสุดทายนี้เทา 
                        นั้น ฯ 
           อน่ึง  จิตท้ัง ๒ นี้  เวนจากความกําหนัดและความขัดเคือง  แม 
ในอารมณทั้งปวง เพราะความเปนจิตหลงงมงายอยางยิ่ง  เหตุเวน 
จากมูลอ่ืน  และเพราะเปนจิตหว่ันไหว  เหตุประกอบพรอมดวย 
วิจิกิจฉา  และอุทธัจจะที่เปนไปดวยอํานาจแหงความกระสับกระสายและ 
ความฟุงซาน ยอมเปนไปสหรคตดวยอุเบกขาเทาน้ัน ฯ  เพราะเหตุนั้น 
นั่นแล  แมความตางกันแหงสังขารก็ไมมีแกจิตท้ัง ๒ ดวงนั้น  เพราะ 
ไมมีความกลาเองตามสภาพและผูชวยกระตุนเตือน ฯ  ก็ในท่ีนี้  มีคาถา 
แสดงความยอ ดังน้ี :- 
                        จิตท้ัง ๒ ดวง  เปนเอกเหตุกะ  สหรคต 
                        ดวยอุเบกขา เพราะความเปนจิตงมงาย  
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                        และกระสับกระสายฟุงซาน  ทั้งไมแตก 
                        ตางกันโดยความตางแหงสังขาร  ในกาล 
                        ทุกเมื่อ ฯ  จริงอยู  ภาวะแหงจิตที่เขม   
                        แข็งตามสภาพและท่ีถูกกระตุนเตือน  ไม 
                        มีแกจิตท้ัง ๒ ดวงน้ัน  ที่กระสับกระสาย 
                        ฟุงซานอยูในกาลทุกเมื่อ ฯ 
                                    [วิเคราะหอกุศลมูล] 
           จิตท่ีชื่อวาโมมูหะ  เพราะอรรถวา  ลุมหลงดวยโมหะ  คืองมงาย 
อยางเหลือเกิน  เพราะวางเวนจากมูลอื่น ฯ  คําวา  อิจฺเจว  เปนตน 
เปนคํากลาวยํ้าอกุศลจิต  ๑๒  ดวงตามท่ีกลาวแลว  ฯ  ในศัพทวา  อิจฺเจว 
เปนตนนั้น  อิติ  ศัพท  มอัีนแสดงความรวมแหงคําพูดและคําที่ควร 
พูดเปนอรรถ ฯ  เอว  ศัพท  มีอันชีใ้หเห็นลําดับแหงคําพูด  และคําท่ี 
ควรพูดเปนอรรถ ฯ  อีกอยางหน่ึง  นิปาตสมุหะนี้  เปนไปในอันเริ่มย้ํา 
คําพูดเปนคําที่ควรพูด ฯ  อธิบายวา  อกุศลจิต  ๑๒ ดวย  จบบรบิูรณ 
คือสําเร็จแลว  หรือท่ีทานอาจารยรวบรวมเขาถือเอากลาวไวแลว  แม 
โดยประการทั้งส้ิน  คือโดยอาการมีสัมประโยคเปนตน  แมทั้งหมด  คือ 
โดยอาการมีสัมประโยคกับโสมนัสอุเบกขา  และทิฏฐิเปนตน  มีสัมประ- 
โยคกับปฏิฆะเปนตน  และสัมประโยคกับวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ  ดวย 
ประการอยางนี้  คือโดยนับตามท่ีกลาวแลว ฯ 
           บัณฑิตพึงทราบเน้ือความในบทวา  "อกุศลจิต"  นั้น  ดังตอไปนี้  
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จิตท่ีเปนปฏิปกษตอกุศลจิต  ชื่อวาอกุศล  ดุจชนผูเปนปฏิปกษตอ 
มิตร  ชื่ออมัตร  ฉะนั้น ฯ  อนึ่ง  พึงทราบความเปนคูปรับกันโดยความ   
ที่กุศลเปนผูละ  อกุศลเปนสิ่งมีควรละตามลําดับ ฯ  คําวา  อฏธา 
เปนตน  เปนคาถาแสดงความยอ ฯ    ความวา  โลภะนั้นดวย  ชื่อวาเปน 
มูลดวย  เพราะเปนเชนกับดวยรากเหงาของตนไมโดยใหความท่ีสัมปยุต- 
ธรรมต้ังอยูดวยดีสําเร็จ  โลภมูลนั้น  มอียูแกจิตเหลาน้ี  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวาโลภมูลจิต  มี ๘ อยาง  โดยความตางแหงเวทนาเปนตน, 
จิตท่ีชื่อวาโทสมูล  ก็เหมือนกัน  ม ี๒ โดยความตางแหงสังขาร,  และ 
จิตท่ีชื่อวาโมหมูล  คือท่ีเรยีกวา  มีโมหะเปนมูล  ดวยอรรถวา  จิตเหลาน้ี 
มีโมหะลวน ๆ เทาน้ันเปนมูล ม ี๒  โดยความตางแหงสัมประโยค, 
อกุศลจิต  มี ๑๒ ดวยประการฉะน้ี ฯ 
                                   อกศุลวรรณนา  จบ ฯ 
                                    (อธิบายอเหตุกจิต) 
           ๑ทานอาจารยครั้นจําแนกอกุศลแมมี ๓ อยาง  โดยความตางแหง 
มูล  เปน ๑๒ อยาง  โดยความตางแหงธรรมท่ีประกอบเปนตนอยางนี้ 
แลว  บัดนี ้ เมื่อจะแสดงไขอเหตุกจิตท้ังหลาย  แมเมื่ออเหตุกจิต 
เหลาน้ีมี ๓ อยาง ดวยอํานาจอกุศลวิบากเปนตน  ก็เพ่ือจะจําแนก 
อกุศลวิบากน่ันแลโดย ๗ สวน  ดวยความตางแหงท่ีอาศัยมีจักขุเปนตน 
และกิจมีสัมปฏิจฉันนกิจเปนตน  ในลําดับอกุศล  จึงกลาวคําเปนอาทิวา 
จักขุวิญญาณ  สหรคตดวยอุเบกขา ฯ  วินิจฉัยในคํานั้น  ดังตอไปนี้ 
 
๑-๑.  เฉลยสนามหลวง  พ.ศ.  ๒๕๐๕-๖.  
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ที่ชื่อวาจักขุ  เพราะอรรถวา  เปนตัวชี้แจง  คือเปนท่ีต้ังอาศัยของ 
วิญญาณ  จึงเปนประหน่ึงคอยบอกอยู  ทั้งรูปที่สม่ําเสมอ และรูปที่ไม 
สม่ําเสมอ ฯ  อีกอยางหนึ่ง  ที่ชื่อวาจักขุ  เพราะอรรถวา  เปนตัวชอบ    
คือเปนประหนึ่งชอบใจรูป ฯ  เพราะศัพทวา  จกฺขติ  (ผ้ึงชอบน้ําหวาน) 
พยฺ ฺชน  จกขฺติ  (คนชอบกับขาว) ฯ  เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึง 
ตรัสคําเปนอาทวา  ดูกอนมาคันทิยะ๑  (ปริพาชก)  จักขุแล  มีรปูเปน 
ที่มียินดี  ยินดีแลวในรูป  อันรูปใหบนัเทิงพรอมแลว ฯ  ทวงวา 
ถาเชนนั้น  โดยพระพุทธดํารัสเปนตนอาทิวา  ดูกอนมาคันทิยะ  โสตะแล 
มีเสียงเปนที่มายินดี  ยินดีแลวในเสียง  อันเสียงใหบันเทิงพรอมแลว 
ดังน้ี  แมโสตะเปนตนก็มีความชอบในเสียงเปนตน  เพราะฉะนั้น การท่ี 
จะขนานนามโสตะเปนตนแมนั้นดวยศัพทวาจักขุ  ก็ยอมถูกตอง ฯ  เฉลยวา 
ไมถูก  เพราะศัพทวาจักขุ  เปนศัพทจํากัดความ ฯ  ที่จริง  ศัพทวา  จักขุ 
นี้  จํากัดเฉพาะในจักขุประสาท  อันมีลักษณะทําภูตรูปที่เกิดแตกรรม 
อันมีความประสงคจะดูเปนเหตุใหผองใสเทาน้ัน  ดุจศัพทวา  มยุร  เปนตน 
จํากัดในนกพิเศษเปนตน  ฉะนั้น ฯ๑  ถึงแมกอนเนื้อท่ีกําหนดดวย 
กระดูกค้ิว  ทานก็เรียกวา  จักขุ  โดยเปนไปรวมกับจักขุ ฯ  แตใน 
อรรถกถา๒พระอรรถกถาจารย  ทําในใจวา  เพราะธาตุทั้งหลายมีอรรถ 
มากมาย  แม  จกขฺติ  ศัพท  มีอรรถวา  แสดง  ก็มี  จึงกลาววา 
ธรรมชาติทีช่ื่อวาจักขุ  เพราะอรรถวา  บอก  คือแสงรูปใหแจมแจง 
 
๑.  ม.  ม.  ๑๓/๒๗๒. 
๒.  สมฺโมหวโินทนี ๔๘.  



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 36 

วิญญาณในจักขุ  เพราะอาศัยอยูในจักขุนั้น  เหตุนั้น  จึงชื่อวา  จักขุ- 
วิญญาณ ฯ สมจริงตามคําวาท่ีทานกลาวไววา  วิญญาณนี้  มีความรูแจง 
รูปที่อาศัยจักขุเปนลักษณะ ฯ  แมในโสตวิญญาณเปนตน  บัณฑิตพึงทราบ 
วิเคราะหเปนตนตามสมควร  ดวยประการอยางนี้ ฯ  ดวยบทวา  ตถา  นี ้
ทานอาจารยยอมแสดงความเปนจิตท่ีสหรคตดวยอุเบกขา ฯ   
                               [วิเคราะหโสตะเปนตน] 
           ธรรมชาติที่ชื่อวาโสตะ  เพราะอรรถวา  ธรรมชาติเปนที่ต้ังแหง 
วิญญาณฟง ฯ  ธรรมชาติที่ชื่อวาฆานะ  เพราะอรรถวา  สูด คือทําการ 
รับกลิ่น ฯ  รสที่เปนเหตุแหงความเปนอยู  ชื่อวาชีวิต ฯ  ธรรมชาติ 
ที่ทานเรียกชื่อวาชิวหา  โดยนิรุตตินับ  เพราะอรรถวา  เรียกรองชีวิตไว 
เพราะนอมไปในชีวิตน้ัน ฯ 
           ชื่อวากาย  เพราะอรรถวา  เปนบอเกิด  คือสถานท่ีเปนที่เปน 
ไปแหงบาปธรรมท่ีนาเกลียด ฯ  จริงอยู  กายินทรยีเปนเหตุอันพิเศษ 
แหงบาปธรรม  ทั้งที่เปนไปในอํานาจแหงความยินดีโผฏฐัพพารมณนั้น 
ทั้งท่ีมีกายประสาทนั้นเปนมูล  เพราะมีอันยึดถือโผฏฐัพพะเปนสภาพ 
เพราะฉะนั้น  กายินทรีย  บัณฑิตจึงถือเอาเหมือนฐานที่เปนไปแหง 
บาปธรรมเหลาน้ัน ฯ  อีกอยางหน่ึง  กายพรอมท้ังสัมภาระ  ชื่อวากาย 
เพราะอรรถวา  เปนบอเกิดแหงสวนที่นาเกลียด  มีผมเปนตน ฯ  ถึงแม 
ปสาทกาย  ทานก็เรียกอยางนั้น  (เรียกวากายเหมือนกัน)  เพราะ 
เปนไปรวมกันกับกายพรอมท้ังสัมภาระนั้น ฯ 
           ธรรมชาติที่ชื่อวาทุกข  เพราะอรรถวา  เปนของนาเกลียด  
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ขุดสุขทางกายเสีย ฯ  อีกอยางหน่ึง  ชื่อวาทุกข  เพราะอรรถวา  ทนได 
ยาก  อาจารยพวกอ่ืนกลาววา  ธรรมชาติชื่อวาทุกข  เพราะอรรถวา 
การใหโอกาสแกธรรมชาตินั้น  ทําไดยาก  ดังนี้บาง ฯ   
           จิตท่ีชื่อวาสัมปฏิจฉันนะ  เพราะอรรถวา  รับอารมณมีรูปเปนตน 
ที่ปญจวิญญาณรับแลว  โดยความเปนไปดวยอาการน้ัน ฯ 
           จิตท่ีชื่อวาสันตีรณะ  เพราะอรรถวา  ใครครวญ  คือพิจารณารูป 
ตามท่ีรับไวแลวโดยชอบ ฯ  
                            [อธิบายวิบากวิจิตเปนตน] 
           ที่ชื่อวาวิบาก  เพราะอรรถวา  เปนผลแหงกุศลและอกศุล  ซึ่ง 
ขัดแยงกันและกัน  คําวา  วิบาก  นี้  เปนชื่อของอรูปธรรมท่ีมถีึงความ 
เปนวิบาก ฯ  ก็เพราะอธิบายอยางน้ี  การเรียกวาวิบาก  จึงไมมีแก 
กตัตตารูป  แมที่มีกุศลกรรมและอกุศลกรรมเปนสมุฏฐาน  จิตที่ 
เปนวิบาก (ผล)  แหงอกุศล  ชื่อวาอกุศลวิบากจิต ฯ 
           ธรรมชาติที่ชื่อวา  สุข  เพราะอรรถวา  ทํากายและจิตใหปลอดโปรง 
หรือเพราะขุดความลําบากทางกายและจิตเสียดวยดี  หรือเพราอดทนได 
งาย  อาจารยพวกอ่ืนกลาววา  ที่ชื่อวาสุข  เพราะอรรถวา  การใหโอกาส 
แกธรรมชาตินั้น  ทําไดงาย  ดังนี้บาง ฯ 
           มีคําทวงวา  ก็เพราะเหตุไร  สันตีรณะฝายกุศลวิบาก  ทานอาจารย 
จึงไมกลาวใหเหมือนสันตีรณะฝายอกุศลวิบาก  ซึ่งกลาวไวเพียงอยางเดียว 
กลาวไวถึง ๒ อยาง ฯ 
           เฉลยวา  เพราะมีความตางกันแหงเวทนา  ดวยสามารถแหง  
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อิฏฐารมณและอิฏฐมัชฌตัตารมณ ฯ    
           ถามวา  ถาเชนนั้น  แมในสันตีรณะฝายอกุศวิบาก  ก็พึงมีความ 
ตางแหงเวทนาได  ดวยสามารถแหงอนิฏฐารมณและอนิฏฐมัชฌัตตารมณ ฯ 
           เฉลยวา  สันตีรณะฝายอกุศลวิบากน้ี  ทานไมพึงเห็นอยางนั้น 
เพราะโทมนัสแมที่จะพึงเกิดข้ึนในอนิฏฐารมณ  เวนปฏิฆะเสียแลว  ก ็
เกิดข้ึนไมได  และเพราะปฏิฆะท่ีมีสภาพเปนอกุศลแท ๆ  ไมเกิดใน 
พวกอัพยากฤต  ฯ  ดวยวา  ธรรมที่มชีาติตางกัน ยอมไมไดในธรรมท่ีม ี
ชาติตางกัน  เพราะฉะนั้น  โทมนัสจึงไมมีในอกุศลวิบาก   เพราะไมมี 
ปฏิฆะท่ีควรแกความประกอบที่เสมอกับตน  เพราะฉะนั้น  ทานอาจารย 
จึงไมกลาวความท่ีสันตีรณะฝายอกุศลวิบากสหรคตดวยโทมนัสนั้นไว ฯ 
อีกอยางหนึ่ง  บุรุษที่มีกําลังออนแอบางคนถูกคนมีกําลังเบียดเบียน 
ไมอาจเพ่ือจะโตตอบเขาได  จําตองวางเฉยในบุรุษนั้น  ฉันใด ความ 
เกิดข้ึนแหงโทมนัส   ไมมีแมในอนิฏฐารมณ  เพราะอกุศลวิบากเปน 
สภาพมีกําลังนอย  ฉันนั้นนั่นแล  เพราะฉะน้ัน  สันตีรณะ  จึงสหรคต 
ดวยอุเบกขาอยางเดียว ฯ 
           แมวิบากแหงวิญญาณท้ัง ๒ ฝาย  มีจักขุวิญญาณเปนตนทั้ง ๔ 
ก็สหรคตดวยอุเบกขาทั้งในอนิฏฐารมณ  ทั้งในอิฏฐารมณ  เพราะความ 
กระทบกันแหงอารมณกับวัตถุ  เปนธรรมชาติมีกําลังทราม ฯ  จริงอยู 
จักขุเปนตน  ที่เปนวัตถุแหงวิญญาณแมทั้ง ๔ อยางนั้น  เปนอุปาทายรูป 
แท ฯ  รูปเปนตนแมที่เปนอารมณก็เชนนั้น ฯ  การที่อุปทายรูปกับ 
อุปาทายรูปกระทบกันมีกําลังนอยยิ่งนัก  ประดุจปุยนุนกับปุยนุนกระทบ 
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กันฉะน้ัน  เพราะฉะนั้น  วิบากท้ัง ๔ มีจักขุวิญญาณเปนตนเหลาน้ัน 
จึงสหรคตดวยอุเบกขาเทาน้ัน  แมในอารมณทั้งหมด ฯ  ก็ภูตรปูทั้ง ๓    
นั่นแหละ  กลาวคือโผฏฐัพพะเปนอารมณแหงกายวิญญาณ  เพราะฉะนั้น 
โผฏฐัพพารมณนั้น  แมกระทบท่ีกายประสาทแลวก็เลยกายประสาทน้ัน 
ไปกระทบที่มหาภูตรูปอันเปนที่อาศัยของกายประสาทนั้น ฯ  กแ็ลกิริยา 
ที่ภูตรูปกับภูตรูปกระทบกันมีกําลังแรงกวา  ประดุจในเวลาที่วางปุยนุน 
บนทั่งแลวเอาคอนตี  คอนเลยปุยนุนไปกระทบทั่งฉะน้ัน   เพราะฉะนั้น 
กายวิญญาณจึงสหรคตดวยทุกขในอนิฏฐารมณ  สหรคตดวยสุขในอิฏฐา- 
รมณ  เพราะกิริยาที่วัตถุกับอารมณกระทบกันเปนอาการมีกําลังแรง 
ฉะน้ีและ ฯ 
           สวน๑สัมปฏิจฉันนะท้ังคู  ยอมเกิดข้ึนในลําดับแหงวิญญาณมีจักขุ- 
วิญญาณเปนตน  ซึ่งเปนวัตถุเปนที่อาศัยไมเสมอกับตน  เพราะฉะนั้น 
จึงไมมีกําลังนัก  เพราะไมไดอนันตรปจจัย  แตจิตที่มีวัตถุเปนที่อาศัย 
เสมอกัน  เหมือนบุรุษผูขาดผูอุปถัมภอันเปนสภาคกันฉะน้ัน  ไมอาจ 
เสวยรสแหงอารมณแมโดยประการท้ังปวง  เพราะฉะนั้น  จึงสหรคตดวย 
อุเบกขาอยางเดียว  แมในอารมณทั้งหมด ฯ  สันตีรณะฝายกุศลวิบาก 
สหรคตดวยสุขและอุเบกขา  ในอิฏฐารมณและอิฏฐมัชฌัตตารมณ 
โดยบรรยายซึ่งตางกันจากที่กลาวแลว  ดังนี้แล ฯ  ถาเชนนั้น ทาํไมทาน 
จึงกลาวการสัมประโยคดวยอุเบกขาแหงอาวัชชนะทั้ง ๒  แมอาวัชชนะ 
ทั้ง ๒ นั้น  กเ็ปนไปในลําดับแหงจิตท่ีมีวัตถุที่อาศัยเสมอกันมิใชหรือ ? 
 
๑-๑.  เฉลยสนามหลวง พ.ศ.  ๒๔๑๔,  ๒๔๘๖. 
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จริง  แตในอาวัชชนะทั้ง ๒ นั้น  ดวงตนยอมเปนไปคราวเดียวเทาน้ัน 
ในอารมณ  อันจิตอะไร ๆ ไมไดจับแลวในเบ้ืองตน  แมดวงหลังก็มี   
ความเพงกิจอ่ืน  ดวยอํานาจแหงอันเวียนมาแหงจิตสันดานอันไมเหมือน 
กัน  เหตุฉะนั้น  จึงไมอาจเสวยรสแหงอารมณโดยประการท้ังปวง  เพราะ 
ฉะน้ัน  จึงสัมปยุตดวยอุเบกขาเวทนาเทานั้น ฯ  กใ็นอธิการน้ีมีคาถา 
แสดงความยอตอไปน้ี :-  
                        เพราะกิรยิาท่ีรูปอาศัยภูตซึ่งมีวัตถุและ 
                        อารมณเปนสภาพ  กระทบกัน  ทรุพล  ฉะนั้น 
                        จิต ๔ มีจกัขุเปนตน  จึงสัมปยุตดวยอุเบกขา ฯ 
                        สวนวิญญาณท่ีเกิดทางกายไมมีอุเบกขา ฯ 
                        เวทนา  เพราะกิริยาท่ีภูตรูป  เปนที่อาศัยแหง 
                        กายประสาท  และโผฏฐัพพะกระทบกันม ี
                        กําลัง ฯ  เพราะอนันตรปจจัยไมมปีจจัยท่ีอาศัย 
                        เสมอกัน  ฉะนั้น  สมัปฏิจฉันนะจึงทุรพล 
                        ประกอบดวยอุเบกขาในอารมณ ฯ 
           จิตท่ีชื่อวาเปนอเหตุกะ  เพราะเวนจากสัมปยุตเหตุ  เปนวิบาก 
แหงกุศล  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวากุศลวิบากอเหตุกจิต ฯ  กก็ุศลวิบาก- 
อเหตุกจิตเหลาน้ี  แมสําเร็จดวยอํานาจแหงเหตุที่ยังตนใหเกิดข้ึน  ก ็
ยอมไดบัญญติัวา  อเหตุกะ  ดวยอํานาจแหงสัมปยุตน่ันแหละ 
เพราะนอกจากน้ี  จิตเหลาน้ีไมมีความตางกันจากมหาวิบากจิต ฯ  ก ็
เหตุไร  ในอธิการน้ี  ในนิคมนแหงอกุศลวิบาก ทานจึงไมทําอเหตุก-  
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ศัพท  เหมือนในนิคมนแหงกุศลวิบากน้ี  ฯ  เพราะไมมีความเปนไป  
ตางชาติ ฯ  กเ็มื่อกําเนิดและความเปนไปตางชาติมีอยู  เครื่องหมาย 
พิเศษพึงมีประโยชน ฯ  แตกําเนิดของอกุศลวิบากโดยความเปนสเหตุกะ 
ไมมี  แมในกาลบางคราว  เพราะไมประกอบดวยสัมประโยคกับดวย  
เหตุมีอโลภะเปนตน  อันเปนขาศึกกัน  โดยความเปนวิบากแหง 
สาวัชชธรรมมีโลภะเปนตน  และเพราะธรรมมีสภาพหาโทษมิไดเปน 
อัพยากฤตโดยตน  ผิดกบัสัมประโยคดวยอกุศลธรรมมีโลภะเปนตน 
เพราะฉะนั้น  อกุศลวิบากเหลาน้ัน  ทานไมพึงใหพิเศษไดดวยอเหตุกบท 
เพราะไมเปนไปตางจากความเปนอเหตุกะ  ฉะนี้แล ฯ๑ 

                              [อธิบายอเหตุกิริยาจิต] 
           บัดนี้  เพ่ือแสดงแมอเหตุกกิริยาจิตโดยวิธี ๓ อยาง  โดยความ 
ตางแหงกิจในอธิการแหงอเหตุกะ  ทานอาจารยจึงกลาวคํามีอาทิวา 
อุเปกฺขาหคต  ดังนี้ ฯ  จิตที่ชื่อวา  ปญจทวาราวัชชนะ  เพราะอรรถวา 
รําพึงถึงอารมณที่กระทบวารทั้ง ๕  มีจักขุทวารเปนตน  คือกระทํา 
การคํานึงในอารมณที่กระทบนั้น  หรอืไมใหจิตสันดานเปนไปดวยอํานาจ 
แหงภวังค  นอมไปเพื่อความเปนวิถีจิต  ไดแกกิรยิาอเหตุกมโนธาตุจิต 
(มโนธาตุฝายอเหตุกกิริยาจิต) ฯ 
           ภวังคจิตท่ีเปนอนันตรปจจัยแกอาวัชชนจิต  ชื่อวามโนทาวาร  เพราะ 
เปนปากทางดําเนินไปแหงวิถีจิตท้ังหลาย ฯ  จิตท่ีชื่อวามโนทวาราวัชชนะ 
เพราะอรรถวา   รําพึงอารมณที่มาสูคลองในมโนทวารน้ัน  ดวยอํานาจ  
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แหงอารมณที่ไดเห็น  ไดยิน  และไดรูเปนตน  หรอืนอมจิตสันดานไป 
โดยนัยดังท่ีกลาวแลวน่ันแล  ไดแกจิตท่ีสหรคตดวยอุเบกขาฝายกิริยา 
อเหตุกมโนวิญญาณธาตุ ฯ   
           ก็มโนทวาราวัชชนะจิตน้ีนั่นแล  ทานเรียกวา  โวฏฐัพพนจิต 
เพราะอรรถวา  กําหนดอารมณตามท่ีใครครวญแลว  (ตามท่ีสอบสวน 
แลว)  ในทวารท้ัง ๕ ฯ  
           จิตท่ีชื่อวาหสิตุปบาท  เพราะอรรถวา  ใหเกิดความย้ิมแยม  ไดแก 
จิตท่ีสหรคตดวยโสมนัสฝายกิริยาอเหตุกมโนวิญญาณธาตุ  ซึ่งมีเหตุเพียง 
อาการรางเริงในอารมณที่ไมโอฬาร  แหงพระขีณาสพทั้งหลาย ฯ 
           บทวา  สพฺพถาป ไดแก  โดยความตางแหงอกุศลวิบาก  กศุล- 
วิบาก  และกริิยา ฯ 
           ศัพทวา  อฏารส  เปนการกําหนดดวยการคํานวณ ฯ 
           บทวา  อเหตุกจิตตฺานิ  เปนการแสดงขยายธรรมท่ีกําหนดไว 
แลว ฯ 
                                อเหตุกวรรณนา  จบ ฯ 
                              [อธิบายกามาวจรกุศลจิต] 
           ทานอาจารยครั้นแสดงจิต  ๓๐ ถวน  ดวยสามารถแหงอกุศลจิต 
๑๒ ดวง  อเหตุกจิต  ๑๘ ดวง  ดวยประการอยางนี้แลว  บัดนี ้ เพ่ือ 
จะต้ังชื่อจิตท่ีพนไปจากจิตเหลาน้ันวา  โสภณะ  จึงกลาวคํามีอาทิวา 
ปาปาเหตุกมุตฺตานิ  ดังนี้ ฯ 
           จิตอันพนจากจิตท่ีชื่อวาปาปะ  เพราะใหบุคคลท่ีถูกครอบงํา  
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ถึงความทุกขมีทุกขในอบายเปนตน   และจากจิตท่ีชื่อวาอเหตุกะ  เพราะ 
ไมมีการสัมประโยคกับเหตุ  มีประมาณ ๕๗  ดวยสามารถแหงกามา- 
วจรจริต ๒๔ มหัคคตจิตและโลกุตตรจิต  ๓๕  อีกอยางหน่ึง  จิตทั้ง ๙๑   
เพราะแบงโลกุตตรจิต ๘ เฉพาะดวงหน่ึง ๆ  ออกไปเปนอยางละ ๕ ๆ 
โดยความตางแหงการประกอบดวยองคฌาน  พระผูมีพระภาคทรงเรียก 
คือตรัสเรียกวา  โสภณะ  เพราะนําคุณอันงามมา  และเพราะสัมประโยค 
ดวยเหตุที่ไมมีโทษมีอโลภะเปนตน  เพราะมีการนําคุณอันงามน้ันมาเปน 
เหตุ ฯ 
           ๑บัดนี้  ทานพระอนุรุทธาจารยหวังจะแสดงกามาวจรกุศลจิตกอน 
ตอแตนั้นแสดงวิบากของกามาวจรจิต  และในลําดับนั้น  แสดงกิริยาจิต 
ที่นับเนื่องในภูมิอันเดียวกันกับวิบากจิต  โดยหมวด ๘ ดวยความตาง 
แหงเวทนา   ญาณ และสังขาร  เปนแผนก ๆ เพราะในบรรดาโสภณ- 
จิต  ทานยกกามาวจรเทานั้นข้ึนแสดงกอน  และเพราะแมในบรรดา 
กามาวจรจิต  อัพยากตจิต  ก็มีกุศลจิตเปนเบื้องตน  จึงกลาววา 
โสมนสฺสสหคต  ดังนี้เปนตน ฯ 
           ในคําวา  โสมนสฺสสหคต  เปนตน  นั้น  พึงทราบอธิบายดังน้ี ฯ 
ธรรมชาติที่รู  คือแทงตลอดตามสภาพ  ชื่อวาญาณ ฯ  คําอันเศษมีนัย 
ดังกลาวแลวน่ันแล ฯ  ก็ในอธิการวาดวยกุศลจิตน้ี  บัณฑิตพึงทราบ 
ความท่ีจิตประกอบดวยโสมนัส  ดวยเหตุหลายประการเปนตนวา  ดวย 
ศรัทธาแกกลา  ดวยความเห็นอันบริสุทธิ์  และดวยความพรอมบริบูรณ 
แหงปจจัยและปฏิคาหกเปนตน  และพึงทราบความท่ีจิตสัมปยุตดวย 
 
๑-๑.  เฉลยสนามหลวง  พ.ศ.  ๒๔๙๒,  ๒๕๑๙.  
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ญาณโดยกรรมอันยังปญญาใหเปนไปพรอม  โดยความบังเกิดในโลก 
ที่ไมมีความเบียดเบียน  โดยความแกกลาแหงอินทรียและโดยความ 
ไกลแหงกิเลส  พึงทราบความท่ีจิตประกอบดวยอุเบกขาและความท่ีจิต  
วิปยุตจากญาณ  โดยปริยายตรงกันขามแหงเหตุที่กลาวแลว  พึงทราบ 
ความท่ีจิตเปนอสังบาริก  โดยความท่ีกายและจิตสามารถดวยอํานาจ   
แหงสัปปายะมีอาวาสสัปปายะเปนตน  และโดยบรุพจริยาเปนตนวา 
ความคุนที่เคยทําในบุญกิริยามีทานเปนตนในปางกอน  และพึงทราบ 
ความท่ีจิตเปนสสังขาริก  โดยปริยายตรงกันขามแหงเหตุที่กลาวแลว๑ ฯ 
           บรรดากุศลจิต  ๘  นั้น  ก็เม่ือใด  บุคคลใด  อาศัยสมบัติมี 
ไทยธรรมและปฏิคาหกเปนตน  หรือวาเหตุแหงโสมนัสอยางอ่ืนหรรษา 
ราเริง  ทําสัมมาทิฏฐิที่เปนไปโดยนัยเปนตนวา  ผลทานท่ีใหแลวมี 
ดังน้ี  ใหออกหนา  ไมยอทอ  ผูอ่ืนมิไดชวยกระตุน  ยอมกระทําบุญ 
ทั้งหลาย  มทีานเปนตน  เมื่อน้ัน  จิตของเขาดวงน้ันสหรคตดวยโสมนัส 
ประกอบดวยญาณ  เปนอสังขาริก ฯ  ก็เม่ือใด  บคุคลราเริงยินดี 
โดยนัยดังกลาวแลวน่ันแล  ทําสัมมาทิฏฐิใหออกหนาทอแทอยู  ดวย 
อํานาจความเปนผูสละไมออก  ถกูผูอ่ืนชักนําจึงทําบุญ  เมื่อน้ัน  จิตดวง 
นั้นนั่นแลของเขาเปนสสังขาริก ฯ  อน่ึง  เมื่อใด  พวกเด็กเล็ก ๆ  ผูเกิด 
ความคุนเคย  โดยใหเห็นการปฏิบัติของชนผูเปนญาติ  เห็นภิกษุทั้งหลาย 
แลวเกิดโสมนัส  ยอมผลนุผลันยื่นใหของท่ีอยูในมืออยางใดอยางหน่ึง 
บาง  ยอมไหวบาง  เมื่อน้ัน  จิตดวงที่ ๓ ยอมเกิดข้ึนแกพวกเด็กเล็ก ๆ 
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นั้น ฯ  อน่ึง  เมื่อใด  เด็กเล็ก ๆ  พวกน้ันถูกพวกญาติชักนําวา  พวกเจา 
จงให จงไหว  ยอมปฏิบติัอยางนั้น  เม่ือน้ัน  จิตดวงท่ี ๔ ยอมบังเกิด 
แกพวกเด็กเล็ก ๆ นั้น ฯ อน่ึง   เมื่อใด  คนอาศัยความไมสมบูรณแหง 
ไทยธรรมและปฏิคาหกเปนตน  หรือความไมมีเหตุแหงโสมนัสอยางอ่ืน 
ยอมเปนผูเวนโสมนัสใน  ๔ วิกัป เมื่อนั้น  จิต ๔ ดวงท่ีเหลือ  สหรคต 
ดวยอุเบกขายอมเกิดข้ึนฉะนี้แล ฯ    
                            [วิธีนับจิตเปนจํานวนมาก] 
           ดวย ป  ศัพท  ในบทวา  อฏป  นี้  ทานอาจารยยอมประมวล 
ความท่ีจิตมีมากมายมาไว  ดวยสามารถแหงบุญกริิยาวัตถุ ๑๐  เปนตน ฯ 
สมจริงตามท่ีทานอาจารยทั้งหลายกลาวไววา 
                        ผูฉลาดในนัย  พึงนับจติท้ังหลาย  โดย 
                        ลําดับ  โดยบุญวัตถุ  โดยโคจรและอธิบดี 
                        และโดยกรรมและจิตท่ีเลวเปนตน ฯ 
           จริงอยู  จิต  ๘  เหลาน้ี  กลายเปนจิต ๘๐  เพราะทําการจําแนก 
จิตแตละดวงออกไปอยางละ  ๑๐ ๆ  เพราะเปนไปตามอํานาจบุญกิริยา- 
วัตถุ ๑๐ ฯ  และจิต  ๘๐ นัน้ เอา ๖ คูณทีละดวง  เพราะเปนไปใน 
อารมณ ๖  จึงรวมเปนจิต ๔๘๐ ฯ  ก็จิตเหลาน้ันเอง ๓ คูณดวย 
อํานาจอธิบดี  ๓ เปนจิต ๗๒๐ เพราะจิตเปนญาณวิปยุตท่ีจะพึงนับดวย 
ความตางแหงอธิบดี  มีประมาณ ๒๔๐  ไมประกอบดวยวิมังสาธิบดี ฯ 
และจิตประกอบดวยญาณ  ทีจะพึงนับดวยความตางแหงอธิบดีอยางนั้น  
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เอา  ๔ คูณ  ดวยอํานาจอธิบดี  ๔ เปนจิต  ๙๖๐  ถวน  ดวยการคํานวณ 
อยางนี้  จึงรวมเปนจิต ๑๖๘๐ ดวยอํานาจอธิบดี ฯ จิต  ๑๖๘๐ เหลาน้ัน 
เอา ๓ คูณ  ดวยอํานาจกรรม ๓ คือกายกรรม  วจีกรรม  และมโนกรรม 
จึงเปนจิต ๕๐๔๐ ฯ  และจิต ๕๐๔๐ นัน้  เอา ๓ คูณโดยความ 
ตางแหงหีนะ  มัชฌิมะ  และปณีตะ  จึงเปนจิต  ๑๕๑๒๐ ฯ  สวนคําท่ี 
ทานอาจารยพุทธทัตตเถระกลาวไววา     
                        บณัฑิตพึงแสดงไขออกไปวา  กามาวจร- 
                        กุศลจิตม ี๑๗๒๘๐ ดังน้ี  นั้น 
           บัณฑิตพึงเห็นวา  ทานอาจารยมิไดคํานึงถึงการคํานวณที่ลดไป 
(ที่หักออก)  ดวยอํานาจอธิบดี  กลาวไวดวยสามารถการนับอธิบดีที่ 
รวมไปในกระแสการคํานวณ ฯ  แตวา  ความตางกันแหงกามาวจรจิต 
เหลาน้ัน  โดยความตางแหงกาละและเทศะเปนตน  ไมสามารถจะประ- 
มาณไดเลย ฯ 
                            [อธิบายคําวากุศลเปนตน] 
           จิตท่ีชื่อวากุศล  เพราะอรรถวา  ยังบาปธรรมอันนาเกลียด 
ใหสะเทือน  คือใหหว่ันไหว  หรือเพราะอรรถวา  เบียดเบียน  คือ 
รังควานบาปอันนาเกลียดใหปราศไป ฯ  อีกอยางหนึ่ง 
           จิตท่ีชื่อวากุศล  เพราะอรรถวา  ยอมบ่ัน  คือยอมตัดบาปธรรม 
ทั้งหลายท่ีบัณฑิตกลาวกลาววา  กุสะ  เพราะนอน  คือเปนไปในสันดาน 
โดยอาการที่บัณฑิตเกลียด ฯ อีกอยางหนึ่ง  จิตที่ชื่อวากุศล  เพราะ 
อรรถวา  อันบุคคลพึงถือเอา  คือพึงใหเปนไปโดยภาวะ  คือสหชาต  
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และอุปนิสัย  ตามสมควร ดวยญาณคือกุสะ  หรือดวยธรรมชาติมีศรัทธา 
เปนตน  เพราะถาก  คือถาง  หรือเพราะกระทําบาปธรรมท่ีนาเกลียด 
ใหเบาบางลง  หรือเพราะทําใหจมลง ฯ  กุศลเหลาน้ันแหละ  ชือ่วา   
กามาวจร  และชื่อวาจิต เพราะอรรถตามท่ีกลาวแลว  เพราะฉะน้ัน 
จึงเรียกวา  กามาวจรกุศลจิต ฯ  แตวากุศลจิตเหลานี้ยอมเปนไปดวย 
สามารถแหงบุญกิริยา  ดวยสามารถแหงกรรมทวาร  ดวยสามารถแหง 
กรรม  และดวยสามารถแหงอธิบดีฉันใด  วิบากยอมไมเปนไปฉันนั้น 
เพราะไมเปนไปดวยสามารถแหงทานเปนตน  เพราะไมใหพฤติกรรมทําฉันทะ 
เปนตนใหออกหนา  เพราะฉะนั้น  บัณฑิตพึงลดการนับดวยอํานาจแหง 
ความไมเปนไปแหงทานเปนตนนั้นลงแลว  พึงประกอบความแตกตาง 
กันแหงการนับ  ตามสมควร ฯ 
           สเหตุกกามาวจรวิบากแมเหลานี้  สหรคตดวยโสมนัสและ 
อุเบกขาตามลําดับ  ดวยสามารถแหงอิฏฐารมณ  และอิฏฐมัชฌตัตารมณ 
เปนญาณสัมปยุต  และญาณวิปยุต  ในกาลท่ีเปนไปดวยสามารถแหง 
ปฏิสนธิเปนตน  โดยความท่ีกรรมมีกาํลังและไมมีกําลัง ในกาลที่เปนไป 
ดวยตทาลัมพะ  เปนไปโดยสมควรแกชวนะโดยมาก  และแมในเวลา 
ที่เปนไปกับดวยตทาลัมพนะน้ัน  บางครั้งก็เปนไปโดยอนุรูปแกกรรม ฯ 
เปนอสังขาริกและสสังขาริก  โดยปจจัยมีกรรมเปนตน  ตามท่ีปรากฏ 
เวนความประกอบตามสมควร  และการประกอบกัน  และดวยสามารถ 
แหงปจจัยที่สบายแลไมสบาย  มีฤดแูละโภชนะเปนตน ฯ  บณัฑิต 
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พึงทราบแมความท่ีกิริยาจิตเปนจิตสหรคตดวยโสมนัสตามสมควร  โดย 
นัยที่กลาวแลวในกุศลจิตน่ันแล ฯ  สเหตุกศัพท  ในคําวา  สเหตุกกามา- 
วจรกุสลวิปากิริยาจิตฺตานิ  นี ้ เปนวิเสสนะบงถึงวิบากและกิริยา    
เพราะกุศลเปนสเหตุกะโดยสวนเดียว ฯ  ดวยวาการประกอบตามท่ีจะพึง 
ไดมีอยู ฯ  เชนในประโยคมีอาทิวา  (จะพึงเห็น)  ทั้งกอนกรวดและ 
กระเบ้ืองถวยท้ังฝูงปลาเท่ียวอยูก็มี  ต้ังอยูก็มี๑  กิริยาที่เที่ยวทรงประกอบ 
โดยทรงเล็งฝูงปลา  เพราะกอนกรวดและกระเบื้องถวยไมควรแก 
กิริยาที่เที่ยว ฯ  ประกอบความวา  กุศลจิต  วิบากจิต  และกิริยาจิต 
ฝายกามาวจรสเหตุกะ  ทานประมวลมาแลวรูไดวามี ๒๔ โดยความ 
ตางแหงเวทนา  ญาณ  และสังขาร  เพราะแตละดวงมี ๒ อยาง  โดย 
ความตางแหงเวทนา  มี ๔ อยางโดยความตางแหงญาณ  และมี ๘ อยาง 
โดยความตางแหงสังขาร ฯ  มีคําถามสอดเขามาวา ก็ความตางกันแหง 
เวทนาควรแนละ  เพราะเวทนาเหลาน้ันมีสภาพตางกัน  แตความ 
ตางกันแหงญาณและสังขารเปนอยางไร ?  เฉลยวา  ความตางกันแม 
อันความมีและความไมมีแหงญาณและสังขารกระทําแลว  ก็ชื่อวาเปน 
อันญาณและสังขารกระทําแลว  เหมือนกับอุทาหรณวา  ขาวดี  ขาวเสีย 
อันฝนกระทําแลว  เพราะฉะนั้น  ความตางกันอันญาณและสังขารกระทํา 
แลว  ชื่อวาความตางกันแหงญาณและสังขาร  เพราะฉะนั้น  ในท่ีนี้ 
จึงไมมีความผิดอะไร ฯ 
           บัดนี้  เพ่ือจะประมวลแสดงกามาวจรจิตแมทั้งหมด  ทานอาจารย 
 
๑.  ที.  สี.  ๙/๑๑๑ ฯ 
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จึงไดกลาวคําวา  กาเม  เตวีส  ดังนี้เปนตน  อธิบายความวา  จิตใน 
กามภพแมโดยประการท้ังปวง  ถึงเม่ือมีประเภทมากมาย  โดยความ 
ตางแหงปกิณณกะ  มีกาล  ทวาร  และสันดาร  เปนตน  ก็มีเพียง ๕๔ 
เทาน้ัน โดยความตางแหงธรรมที่หยั่งลงสูภายในแหงอกุศลวิบาก   
และกิริยา  คือ  อกุศลวิบาก ๗ กุศลวิบากเหตุกะและอเหตุกะ  ๑๖  
รวมวิบากจิต ๒๓ อยางนี้  อกุศลจิต ๑๒ กุศลจิต ๘ รวมทั้งกุศลจิตและ 
อกุศลจิตเปน ๒๐ อเหตุกะ ๓  สเหตุกะ ๘ รวมเปนกิริยาจิต ๑๑ ฯ 
                           พรรณนากามาวจรจิต  จบฯ 
                                [รูปาวจรวรรณนา] 
           บัดนี้  ถึงลําดับนิเทศรูปาวจรจิต  ซึ่งทานยกข้ึนแสดงไวในลําดับ 
แหงกามาวจรจิตน้ัน   เพราะฉะน้ัน  เพ่ือจะแสดงวิภาคแหงรูปาวจรจิต 
นั้น  โดยประการ ๕ อยาง  ดวยความตางแหงการประกอบดวยองคฌาน 
ทานอาจารยจึงกลาวคําวา  วิตกฺก ฯลฯ  สหิต  เปนตน ฯ 
                                  [ปญจกฌานจิต] 
           ปฐมฌานกุศลจิต  ประกอบดวยธรรมเหลาน้ี  คือ  วิตก ๑ 
วิจาร ๑ ปติ ๑ สุข ๑  เอกคัคตา  ๑  จึงชื่อวา  วิตักกวิจารปติสุเข- 
กัคคตาสหิตะ ฯ 
           บรรดาธรรมเหลาน้ัน  ธรรมท่ีชื่อวา  วิตก  เพราะอรรถวา  ตรึก 
ซึ่งอารมณ  คือยกสัมปยุตธรรมท้ังหลายข้ึนสูอารมณ ฯ  วิตกนั้นมีอัน 
ยกสหชาตธรรมข้ึนสูอารมณเปนลักษณะ ฯ  เปรยีบเหมือนอยางบุรุษ 
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ชาวบานนอกบางคน  อาศัยชนผูเปนราชพัลลภ  หรือมิตรผูเกี่ยวของ  
กับพระราชา  ยอมเขาไปพระราชมณเฑียรไดฉันใด  จิตอาศัยวิตก 
ยอมข้ึนสูอารมณไดฉันนั้น ฯ   
           ถามวา  ถาอยางนั้น  จิตที่ไมมีวิตกจะข้ึนสูอารมณไดอยางไร ? 
           เฉลยวา  จิตไมมีวิตกแมนั้น  กข้ึ็นสูอารมณไดดวยกําลังวิตก 
เหมือนกัน ฯ  เปรียบเหมอืนบุรุษชาวบานคนน้ัน แมขาดมิตรนั้น 
ก็ไมมีความหวาดระแวงเขาสูพระราชวังได  เพราะความคุนเคน  ฉันใด 
จิตไมมีวิตกก็ฉันนั้น  แมเวนวิตกเสียก็ข้ึนสูอารมณได  เพราะความ 
คุนเคย ฯ  กจิ็ตภาวนาท่ีบังเกิดแลวดวยสามารถแหงความเปนไปเนือง ๆ 
ในสันดานแหงจิตมีวิตก  ชื่อวาความคุนเคยในอธิการน้ี ฯ  อน่ึง 
ปญจวิญญาณแมไมมีวิตก  ก็ข้ึนสูอารมณได  ดวยกําลังแหงวัตถุกับ 
อารมณกระทบกัน  และทุติยฌานเปนตน  ยอมข้ึนสูอารมณไดดวยกําลัง 
แหงภาวนาเบ้ืองตํ่า ฯ 
                                          [วิจาร] 
           ธรรมท่ีชื่อวาวิจาร  เพราะอรรถวา  เปนเหตุเที่ยวไปในอารมณ 
แหงจิต ฯ  วิจารน้ันมีอันเคลาอารมณเปนลักษณะ ฯ  จริงอยางนั้น 
วิจารน้ันทานแสดงไขวา  ความติดตามอารมณ ฯ บรรดาวิตกและ 
วิจารเหลาน้ี  วิตกยังจิตใหตกถึงกอน  ดุจเสียเคาะระฆังทีแรก  ดวย 
อรรถวา  หยาบวาวิจาร  และดวยอรรถวา  ไปกอนหนาของวิจารนั้น 
นั่นแล   ความตามเคลา  ชื่อวาวิจาร  ดุจเสียครวญแหงระฆัง ฯ 
           อน่ึง วิตกมีอันแผไป  มีภาวะยังจิตใหดิ้นรน  ดุจการกระพือปก  
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แหงนกตัวตองการจะบินไปในอากาศฉะน้ัน  และดุจการบายหนาสู 
ดอกปทุมโฉบลงแหงภมรตัวมีใจติดพันอยูที่กลิ่นฉะน้ัน ฯ   
           วิจารมีความเปนไปสงบ  มิใชความไหวตัวอยางแรงของจิต 
ดุจการกางปกแหงนกตัวบินไปแลวในอากาศ  และดุจการบินวนเบ้ืองบน 
ดอกปทุมแหงภมรตัวบายหนาสูดอกปทุมโฉบลงแลว ฯ  
           ธรรมชาติที่ชื่อวาปติ  เพราะอรรถวา  ยังกายและจิตใหเอิบอ่ิม 
คือ  ใหแชมชื่นหรือใหเจริญ ฯ  ปตินัน้มีความเอิบอ่ิมเปนลักษณะ ฯ 
อธิบายวา  มีการรับอารมณโดยสมควรเปนลักษณะ ฯ 
           ธรรมชาติที่ชื่อวาสุข  เพราะอรรถวา  ใหสมัปยุตธรรมเกิด 
ความสบาย ฯ สุขนั้นมีอันเสวยอิฏฐารมณเปนลักษณะ  ดุจพระราชา 
ผูทรงโปรดปรานรสแหงโภชนะอันดีฉะน้ัน ฯ  บรรดาปติและสุขเหลาน้ัน 
ความแปลกแหงปติปรากฏในการไดอารมณ  ดุจปติแหงบุคคล 
ผูลําบากในทางกันดาร  เพราะไดเห็นน้ําท่ีชายปาเปนตนฉะน้ัน ฯ  ความ 
แปลกแหงสุขปรากฏในการเสวยอารมณตามท่ีไดแลว  (ดุจความสุข) 
ในการด่ืมน้ําตามท่ีพบแลวเปนตน  (แหงบุคคลผูลําบากในการเดินทาง 
กันดาร)  ฉะนั้น ฯ 
                                    [อธิบายองคฌาน] 
           จิตท่ีชื่อวาเอกัคคะ  เพราะอรรถวา  มีอารมณเลิศอยางเดียว  เพราะ 
ไมมีความฟุงซานไปในอารมณตาง ๆ ฯ  ภาวะแหงจิตมีอารมณเลิศ 
อยางเดียวนั้น  ชื่อวาเอกัคคตา  คือสมาธิ ฯ  สมาธินั้น  มีอันไมฟุงซาน 
เปนลักษณะ ฯ  จริงอยู  จิตท่ีสัมปยุตดวยอํานาจแหงสมาธินั้นยอมเปน  
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จิตไมฟุงซาน ฯ  ธรรมชาติที่ชื่อวาปฐมฌาน  เพราะอรรถวา  เปนปฐม 
เพราะเปนเบ้ืองตนตามลําดับเทศนา  และตามลําดับการเกิด  จัดเปนฌาน 
เพราะเพงอารมณ  และเพราะเผาธรรมท่ีเปนขาศึก  ไดแกองค ๕ มีวิตก 
เปนตน ฯ  จริงอยู  เพราะความประชุมแหงองคฌานเทาน้ัน   เรียกวาฌาน 
ดุจการเรียกวารถ  เพราะความประชุมแหงสวนมีกงเปนตนฉะน้ัน ฯ  
สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในวิภังควา  วิตก  วิจาร  ปติ  สุข 
จิตเตกัคคตา  ชื่อวา  ฌาน ฯ  กุศลจิตท่ีสัมปยุตดวยปฐมฌาน  ชือ่วา 
ปฐมฌานกุศลจิต   
           มีคําถามสอดเขามาวา  ก็เพราะเหตุไร เมื่อสัปยุตธรรมมผัีสสะ 
เปนตนแมอยางอ่ืนมีอยู  ธรรม ๕ ประการเหลาน้ีเทาน้ันทานกลาวไว 
ดวยสามารถแหงองคฌานทั้ง ๕ ฯ 
           ขาพเจาจะกลาวเฉลย  ธรรมทั้ง ๕ นี้เทาน้ัน  พระผูมีพระภาค 
ตรัสไวดวยสามารถแหงองคฌาน  เพราะมีการเพงเปนกิจ  และเพราะ 
เปนปฏิปกษโดยตรงแกกามฉันทเปนตน ฯ  จริงอยู  วิตกยกจิตข้ึนใน 
อารมณ  วิจารยอมตามผูกจิตไวในอารมณ  ปติกระทําความเอิบอ่ิม 
และสุขกระทําความเพ่ิมพูนแกจิตน้ัน  ในกาลน้ัน  เอกัคคตาอันความ 
ยกข้ึน  ความตามผูก  ความเอิบอ่ิม  และความเพ่ิมพูนเหลาน้ีสงเสริม 
แลวใหสัมปยุตธรรมเปนไปตามตนโดยกิจคืออุมธารไว  ยอมวางจิตน้ัน 
ไวในเอกัคคตารมณเสมอ  และถูกตอง  คือต้ังจิตไวเสมอดวยอํานาจ 
ความเสมอกันของอินทรีย  และโดยชอบโดยไมมีความหดหูและฟุงซาน 
เพราะธรรมท่ีเปนปฏิปกษอยูหางไกล  ดวยประการอยางที่วามานี้  



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 53 

สัมปยุตธรรมมีวิตกเปนตนเหลาน้ีนั่นแล  จึงมีกิจคือการเพงเปนแผนก ๆ ฯ 
แตบัณฑิต  พึงทราบความพิเศษแหงธรรมท้ัง ๕ นั้นในความเปนคู 
ปราบกามฉันทะเปนตน ฯ  สมาธิเปนคูปราบกามฉันทะ  เพราะเปน   
ขาศึกโดยตรงแกกิเลสชาตเปนเหตุต้ังลงคือราคะ ฯ  จริงอยู  การต้ังม่ัน 
ของจิตท่ีถูกอารมณตาง ๆ เลาโลมแลววกวนอยูดวยอํานาจกามฉันท  
 ยอมมีไดเพราะเอกัคคตา ฯ  ปติเปนคูปราบพยาบาท  เพราะมีความ 
ปลื้มใจเปนสภาพ ฯ  วิตกเปนคูปราบถีนมิทธะ  เพราะเปนไปพรอม 
กับความแผไปดวยอํานาจการพิจารณาโดยแยบคาย ฯ  สุขเปนคูปราบ 
อุทธัจจกุกกุจจะ  ซึ่งมีความไมสงบและความตามเดือดรอนเปนสภาพ 
เพราะสุขมีความสงบและเยือกเย็นเปนสภาพ ฯ  วิจารเปนคูปราบวิจิกิจฉา 
เพราะมีสภาพเหมือนกับปญญา  ดวยสามารถแหงความคลุกเคลา 
ในอารมณ ฯ  ธรรม ๕ ประการมีวิตกเปนตนเหลานี้นั่นแล  ทาน 
กําหนดไว  โดยความเปนองคแหงฌาน ๕ เพราะมีกิจคือการเพง  และ 
เพราะเปนปฏิปกษโดยตรงแกกามฉันทนิวรณเปนตน ฯ เหมือนอยาง 
ที่ทานอาจารยทั้งหลายกลาวไววา 
                        แมเมื่อธรรมอ่ืนมีผัสสะเปนตนมีอยู  ธรรม 
                        ๕ ประการเทาน้ัน  ทานกําหนดหมายวาฌาน 
                        เพราะมีกจิคือการเพง  และเพราะเปนปฏิปกษ 
                        ตอกามฉันทเปนตน ฯ 
           บัณฑิตพึงเห็นวา  ก็บรรดาองคฌาน ๕ มีวิตกเปนตนนี้  อุเบกขา 
รวมเขาในสุขนั่นแล  เพราะมีความเปนไปสงบเปนสภาพ ฯ  เพราะ  
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เหตุนั้น  ทานอาจารยทั้งหลายจึงกลาววา  
                        "อุเบกขา ทานกลาววาสุขเหมือนกนั  เพราะม ี
                        ความเปนไปสงบ"ฯ   
           ก็ความพิเศษแหงฌานนั้น  ดวยสามารถแหงองคสําหรับละเปนตน 
จักมีแจมแจงตอไปขางหนา ฯ  ความพิเศษ  (แปลก) ที่ไดอยู 
แมในจิตท่ีเปนอรูปาวจรและโลกุตตระ  จักมีแจมแจงตอไปขางหนา 
เชนกัน ฯ 
           ถามวา เหตุไฉนในรูปาวจรกุศลนี้  ทานจึงไมถือเอาความตาง 
แหงสังขาร  ดังในกามาวจรกุศล  ดวยวา  แมรูปาวจรกุศลนี้  ทีไ่ด 
ดวยอํานาจการประกอบสมถะอยางเดียว  ก็อาจเรียกไดวา  สสังขาริก 
ที่ไดดวยอํานาจการบรรลุมรรค  ก็อาจเรียกไดวา  อสังขาริก  มใิชหรือ ? 
แกวา  รูปาวจรกุศลนี้  ไมอาจเรียกไดอยางนั้น  เพราะแมฌานที่ได 
มาดวยกําลังมรรค  โดยอํานาจการบรรลุมรรค  เกดิข้ึนไดโดย 
อํานาจบริกรรมอยางเดียวในกาลตอมา  เพราะฉะนั้น  จึงไมอาจเรียกวา 
อสังขาร  เพราะฌานแมทั้งหมด  เวนเสียจากการปรุงแตงเบ้ืองตนกลาว 
คือบริกรรม  เกิดข้ึนดวยอํานาจความต้ังใจเดิมอยางเดียวไมได  ทั้งไม 
อาจเรียกวา  สสังขาร  เพราะเวนเสียจากความต้ังใจเดิมเกิดข้ึนดวย 
การปรุงแตคือบริกรรมอยางเดียวเทานั้นก็ไมได ฯ 
           อีกนัยหนึ่ง แกวา  ฌานท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจการปรุงแตเบ้ืองตน 
อยางเดียว  เปนอสังขาริกในบางคราวก็ไมได  เพราะเหตุนั้น ทาน 
จึงไมเรียกวา  อสังขาริก  และวา  สสังขาริก  เพราะไมมีความเปนไป  
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ตางชาติ ฯ  กด็วย ป  ศัพท  ในบทวา  ปฺจป  นี้  ทานรวบรวมนัย 
ที่ตางกัน  มีอาทิอยางนี้วา  นวกนัยลวน ๆ  ดวยอํานาจจตุกกนัยและ 
ปญจกนัย  นวกนัย ๔ หมวด  เพราะทานแสดงประกอบนวกนัยลวน ๆ 
นั้น  ดวยหมวด ๔ แหงปฏิปทา  ดวยอํานาจการปฏิบัติลําบากการ    
บรรลชุา  การปฏิบัติลําบากการบรรลุเร็ว  การปฏิบติัสะดวกการบรรล ุ
ชา  และการปฏิบัติสะดวกการบรรลุเร็ว  นวกนัยอีก ๔ หมวด  เพราะ 
ทานประกอบดวยหมวด ๔ แหงอารมณ  คือ  ปริตฺต  ปริตฺตารมณ 
ปริตฺต  อปฺปมาณารมมฺณ  อปฺปมาณ  ปริตฺตารมฺมณ อปฺปมาณ 
อปฺปมาณารมฺมณ  และนวกนัย ๑๖  หมวด  ดวยอํานาจแหงนัยที่เจือปน 
ดวยอารมณและปฏิปทา  โดยนัยมีอาทิวา  ทนฺขาปฏิปท  ทนฺธาภิฺ 
ปริตฺต  ปริตฺตารมณ  ทุกขฺาปฏิปท  ทนฺธาภิ ฺ  ปริตฺต  อปฺป- 
มาณารมมฺณ  ดังนี้  จึงรวมเปนนวกนัย ๒๕ ดังน้ี ฯ  วิบากที่ฌาน 
พิเศษใหเกิดข้ึนแลว  เปนเชนกับฌานน้ัน ๆ  โดยสวนเดียวกัน  เพราะ 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสจําแนกวิบากเชนเดียวกันกับฌานนั่นแล ฯ 
จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงกุศลจิตไวแมในนิเทศแหงวิบาก 
จิต  ก็เพ่ือแสดงอรรถนี้เทาน้ัน  แลวจึงทรงจําแนกมหัคคตโลกุตตร- 
วิบากไวในลําดับแหงกุศลจิตน้ัน ฯ  รปูาวจรจิตเปน ๕ อยาง  ไดแก 
มี ๕ ประการ  คือมีองค ๕ มีองค ๔  มีองค ๓ มีองค ๒  และมีองค ๒ อีก 
โดยความตางแหงฌาน  คือโดยความตางแหงความประกอบดวยองคฌาน 
๕-๔-๓-๒ และ ๒ อีก ฯ  อธิบายวา  รูปาวจรจิตน้ันเปนอีก ๑๕ ดวง 
โดยประเภทแหงกุศลจิต  วิบากจิต  และกิริยาจิต   อยาละ ๕ ๆ  โดย  
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ไมแปลกกัน ฯ    
                               พรรณนารูปาวจรจิต  จบฯ 
                                   [อรูปาวจรวรรณนา] 
           บัดนี้ ทานอาจารยเมื่อจะแสดงจําแนกอรูปาวจรจิตเปน ๔ อยาง 
โดยความตางแหงอารมณ  จึงกลาวคํามีอาทิวา  อากาสานฺจายตน 
ดังน้ี ฯ 
           บัณฑิตพึงทราบวิเคราะหเปนตน  ในคําวา  อากาสานฺจาตน 
เปนตนนั้น ฯ  ทีช่ื่อวาอนันตะ  เพราะอรรถวา  อากาศน้ันไมมี 
ที่สุด  โดยเวนจากท่ีสุดมีความเกิดเปนตน ฯ  อากาศน้ันไมมีที่สุด 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  อากาสานันตะ  ไดแกอากาศเพิกกสิณ ฯ  ก ็
เมื่อควรกลาววา  อนันตากาสะ  ทานอาจารยกลาวเสียวา  อากาสานันตะ 
 ดวยสามารถการเรียงบทวิเสสนะไวขางหลัง  เหมือนในประโยควา 
อคฺยาหิโต  เปนตน ฯ  อากาสานันตะน่ันแล  ชื่อวา  อากาสานัญจะ 
ดวยสามารถภาวปจจัยลงในอรรถของตน  (คือความเทาตัวเดิม) ฯ 
           อากาสานัญจะนั่นแล   เปนที่เกิดแหงฌานนั้น  พรอมดวย 
สัมปยุตธรรม  โดยอรรถวาเปนที่ต้ังอยู  ดุจท่ีอยูแหงเทวดาของพวก 
เทวดา  เพราะเหตุนั้น  ฌานน้ัน  จึงชื่อวา  อากาสานัญจาตนะ ฯ 
ในอากาสนัญจาตนะ   แมอรูปฌานท่ี ๑  ยังไมถึงอัปปนา  ทาน 
อาจารยก็กลาววา  อากาสานัญจาตนะ  ในอธิการแหงอรูปฌานน้ี 
เหมือนฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา 
ปฐวีกสิณฉะน้ัน ฯ  อีกอยางหนึ่ง  ฌานท่ีชื่อวาอากาสานัญจาตนะ  
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เพราะอรรถวา  มีอากาศไมมีที่สุดเปนที่เกิด ฯ  กศุลจิตท่ีสัมปยุตดวย 
อากาสานัญจาตนฌานน้ัน  ชื่อวาอากาสานัญจายตนกุศลจิต ฯ  
                       [วิเคราะหวิญญาณณัญจายตฌาน] 
           วิญญาณน่ันแล  ไมมีที่สุด  ชื่อวา  วิญญาณานันตะ  ไดแกอรูป- 
วิญญาณที่ ๑ ฯ  แทจริง  ปฐมอรูปวิญญาณนั้น  แมมีความเกิดเปนตน 
เปนที่สุด  บณัฑิตก็เรียกวา  อนันตะ  เพราะเปนไปในอากาศไมมีที่สุด 
และเพราะภาวนาที่ปรารภตนเปนไปไมถือเอาท่ีสุดมีความเกิดเปนตน 
เปนไป  ดวยอํานาจการแผไปโดยไมมีที่สุด ฯ  วิญญาณานันตะนั่นแล 
ชื่อวา  วิญญาณัญจะ  เพราะกระทําการรัสสะ  อา  อักษร  และลบ  น 
อักษร ฯ อน่ึง  วิญญาณอันบุคคลพึงถึง  คือพึงบรรลุดวยอรูปวิญญาณ 
ที่ ๒ เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  วิญญาณัญจะ ฯ  วิญญาณัญจะนั้นนั่นแล 
เปนที่เกิดแหงอรูปฌานท่ี ๒ เพราะเปนที่ต้ัง  เหตุนั้น  จึงชื่อวา  วิญญา- 
ณัญจาตนะ ฯ    คําท่ีเหลือเหมือนกับคําท่ีมีในกอน ฯ 
                         [วิเคราะหอากิญจัญญายตนณาน] 
           ปฐมอรูป  (วิญญาน)  นั้น  ไมมีอะไร ๆ นดิหนอย  คืออะไร ๆ 
สักเล็กนอย  โดยที่สุดแมมาตรวา  ภังคะที่เหลือ  เพราะฉะนั้น  จึง 
ชื่อวา  อกิญจนะ ฯ  ภาวะแหงอกิญจนะนั้น  ชื่อวา  อากิญจัญญะ  ไดแก 
ความไมมีแหงอรูปวิญญาณที่ ๑ ฯ  คําวา  ตเทว  อายตน  เปนอาทิ 
เหมือนกับคํากอน ฯ  



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 58 

                   [วิเคราะหเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน] 
           อรูปฌานที่ ๔  ชือ่วา  เนวสัญญานาสัญญายตนะ  เพราะอรรถวา 
อรูปฌานท่ี ๔ นั้น  พรอมทั้งสัมปยุตธรรมมีสัญญาก็ไมใช  ไมมีสัญญา 
คือสัญญาไมมี  หามิได  เพราะไมมีสัญญาอยางหยาบ  แตยังมีสัญญา 
อยางละเอียด ฯ  แตเพราะทําการทีฆะ  ทานอาจารยจึงกลาว  เนว-   
สฺานาสฺ ฯ  เนวสัญญานาสัญญาน่ันแล  เปนอายตนะ  เพราะ 
นับเนื่องในมนายตนะ  และธัมมาตนะ  เหตุนั้นจึงชื่อวา  เนวสัญญา- 
นาสัญญายตนะ  และธัมมายตนะ  เหตุนั้นจึงชื่อวา  เนวสัญญาทีเดียว 
เพราะไมมีกิจแหงสัญญาท่ีเดนชัด  (ปรากฏชัด)  กลาวคือการถึงความ 
เปนอารมณแหงวิปสสนาแลวใหเกิดความเบ่ือหนาย  และจะชื่อวา  ไมมี 
สัญญา  หามิได   เพราะมีอยูโดยความเปนของละเอียดที่เหลือจากสังขาร 
ดุจเตโชธาตุในน้ํารอน  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  เนวสัญญานาสัญญา ฯ 
เนวสัญญานาสัญญาน่ันแล  ชื่อวา  อายตนะ  เพราะเปนนิสัยปจจัย 
เปนตนแหงฌานนี้พรอมท้ังสัมปยุตตธรรม  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เนว- 
สัญญานาสัญญาตนะ ฯ  ก็ในอรูปฌานที่ ๔  นี้  การเขาไปกําหนดฌาน 
ดวยอํานาจสัญญา  เปนเพียงตัวอยาง  แมเวทนาเปนตนในฌานนั้น  ก ็
ชื่อวา  เนวเวทนานาเวทนา  เปนตนเหมือนกันแล ฯ  กุศลจิตท่ีสัมปยุต 
ดวยเนวสัญญาสัญญายตนะ  ชื่อวา  เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลจิต ฯ 
ก็ดวย  ป  ศพัท  ในบทวา  จตฺตาริป  นี้  ทานอาจารยสงเคราะห  เทศนา 
๑๖ ครั้ง  ดวยอํานาจนัยที่ระคนดวยอารมณและปฏปิทา  และความตาง 
แหงนัยแมอ่ืนที่มาแลวในพระบาลี ฯ  อรูปาวจรจิต ๔ อยาง  โดยความ  
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ตางแหงอารมณ  คือโคจร ๔ อยาง  มอีากาศเปนตนที่จะพึงกาวลวง 
และที่จะพึงยึด  กลาวคือกสิณ  อากาศ  วิญญาณ  และความไมมีวิญญาณ 
นั้น ฯ  จริงอยู  อรูปาวจรจิตน้ัน  กาวลวงกสิณนิมิตที่เปนอารมณ  
แหงปญจมฌานแลวยึดอากาศท่ีไดแลวดวยการเพิกกสิณนิมิตนั้น  แลว   
ลวงอากาศแมนั้น  หนวงวิญญาณที่เปนไปในอากาศนั้น  ลวงวิญญาณ 
นั้น  หนวงเอาอากิญจนภาพ  ซึ่งเปนธรรมชาติไมมีอรูปวิญญาณที่ ๑ 
นั้น  และลวงนัตถิภาพ  (ความไมมี) แมนั้นเสีย  หนวงเอาอรูป- 
วิญญาณที่ ๓  ที่เปนไปในนัตถิภาพ  (ความไมมี)  นั้นเปนไปตามลําดับ 
แตหาถือเอาอารมณแมแหงฌานตน ๆ  เปนไปดวยสามารถแหงอันกาว 
ลวงองคตน ๆ ดุจรูปาจรกุศลจิตไม ฯ  เหตุนั้น  พระอาจารยทั้งหลาย 
จึงไดกลาวไววา 
                        อรูปสมาบัติแมทั้ง ๔ นี้ยอมม ี โดยกาวลวง 
                        อารมณ  นักปราชญทั้งหลาย  ไมประสงค 
                        เอาการกาวลวงองคแหงอรูปสมาบติัทั้ง ๔ 
                        เหลาน้ี ฯ 
                               พรรณนาอรูปาวจรจิต  จบ ฯ 
                                   [โลกกุตตรกุศลจิต] 
           บัดนี้  เพ่ือจะแสดงจําแนกโลกตุตรกุศลจิตออกเปน ๔ ประการ 
เพราะประกอบดวยมรรค ๔  และผลเปน ๔ ประการ  เพราะเปน 
ไปโดยอนุรปูแกโลกุตตรกุศลนั้น  ทานอาจารยจึงกลาวคํามีอาทิวา 
โสตาปตฺติมคฺคจิตฺต  ดังน้ี ฯ  
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                    [วิเคราะหโสตาปตติมรรคจิตเปนตน] 
           มรรคมีองค ๘ อันประเสริฐ  บณัฑิตเรียกวา  โสตะ  เพราะ 
ไหลตรงไป  คือเขาไปถึงนิพพาน  หรือเพราะเปนเชนกับกระแสนํ้า 
โดยความท่ีนอมไปสูมหาสมุทร  คือพระนิพพาน ฯ  การบรรลุคราว 
แรก  คือการลุถึง  ไดแกการบรรลุมรรคนั้นแตแรก   คือการมาคม 
คราวแระ ชื่อวา  โสตาปตติ  เพราะ  อา  อุปสัค เปนไปในการ  
ทําทีแรก ฯ  ธรรมท่ีชื่อวา  มรรค  เพราะอรรถวา  แสวงหาพระ- 
นิพพาน  หรือผูตองการพระนิพพานแสวงหา  หรือวาฆาพวกกิเลส 
ใหตายไปถึงพระนิพพาน ฯ  จิตท่ีสัมปยุตดวยมรรคนั้น  ชื่อวา  มรรคจิต 
มรรคจิต ฯ อีกอยางหนึ่ง  บุคคล  ชื่อวา  โสตาปตติ  เพราะอรรถวา 
มีการถึงกระแสอริยมรรคคราวแรก ฯ  มรรคของบุคคลผูถึงกระแสน้ัน 
ชื่อวา  โสดาปตติมรรค ฯ  จิตที่สัมปยุตดวยโสดาปตติมรรคน้ัน  ชื่อวา 
โสดาปตติมรรจิต ฯ 
           บุคคลผูชื่อวา  สกทาคามี  เพราะวา  มาสูมนุษยโลกน้ี 
ครั้งเดียว  คือคราวเดียว  ดวยอํานาจปฏิสนธิ ฯ  ในบรรดาพระ 
สกทาคามีบุคคล  ๕ จําพวก  คือบุคคลบรรลุความเปนพระสกทาคมี 
ในมนุษยโลกน้ี  แลวปรนิิพพานในมนุษยโลกนี้  (ดวยอนุปาทิเสส- 
นิพพานธาตุ) ๑  บรรลุในเทวโลกน้ันแลวปรินิพพานในเทวโลกนี้ ๑ 
บรรลใุนมนษุยโลกนี้แลว  ปรินิพพานในเทวโลก ๑  บรรลุใน 
เทวโลกนั้นแลว  ปรินิพพานในมนุษยโลกนี ้๑  บรรลุในมนุษยโลกน้ี 
แลวเกิดในเทวโลกน้ัน ปรินิพานในโลกน้ี ๑  พระสกทาคามีที่ ๔ 
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ทานประสงคเอาในท่ีนี้ ฯ  จริงอยู  พระสกทาคามีจําพวกหลังนี้  ไปจาก 
มนุษยโลกนีแ้ลว  กลับมาในมนุษยโลกน้ีอีกครั้งเดียว ฯ  มรรคจิต    
ของพระสกทาคามีนั้น  ชื่อวาสกทาคามีมรรคจิต ฯ  เฉพาะพระอริย- 
บุคคลผูต้ังอยูในผล  ชื่อวาพระสกทาคามี  เพราะพระอริยบุคคลผูมี 
ความพรอมเพรียงดวยมรรค  ไมมีการมาดวยอํานาจปฏิสนธิอยางนั้น 
แมก็จริง  ถึงอยางนั้น  มรรคที่เกิดกอนซ่ึงเปนเหตุแหงผลน้ัน  ทาน 
เรียกวาสกทาคามิมรรคใหแปลกออกไป  ดวยพระอริยบุคคลผูต้ังอยูในผล 
เพ่ือแยกขาดจากมรรคอ่ืน ฯ  อนาคามิมรรคก็อยางนั้นเหมือนกันแล ฯ 
จิตท่ีสัมปยุตดวยสกทาคามิมรรค  ชื่อวาสกทาคามิมรรคจิต ฯ 
           บุคคลผูที่ชื่อวาอนาคามี  เพราะอรรถวา  ไมมีสูกามธาตุนี้ 
ดวยอํานาจปฏิสนธิ ฯ  มรรคของพระอนาคามีนั้น  ชื่อวาอนาคามิ- 
มรรค ฯ  จิตท่ีสัมปยุตดวยอนาคามิมรรคนั้น  ชื่อวาอนาคามิมรรคจิต ฯ 
บุคคลผูที่ชื่อวาอรหันต  เพราะอรรถวา  ควรการบูชาพิเศษ  เพราะเปน 
พระทักขิไณยบุคคลผูเลิศ ฯ  อีกอยางหน่ึง  ชื่อวาพระอรหันต 
เพราะอรรถวา  กําจัดขาศึกคือกิเลส  หรือทําลายกําแหงสังสารจักร 
คือกิเลส ฯ  อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวาพระอรหันต  เพราะไมมีความลับใน 
การทําบาป  ไดแกพระอริยบุคคลท่ี ๘ ฯ  ความเปนแหงพระอรหันตนั้น 
ชื่อวาพระอรหัต ฯ  คําวา  อรหัต นี้  เปนชื่อแหงผลท่ี ๔ ฯ  มรรค 
ที่เปนเหตุมาแหงผลน้ัน  ชื่อวาอรหัตตมรรค ฯ  จิตท่ีสัมปยุตดวยอร- 
หัตตมรรคน้ัน  ชื่อวาอรหัตตมรรคจิต ฯ ดวย ป  ศัพท  ทานอาจารย 
รวมรวมนัยของมรรค ๔ มีประเภท ๔๐๐ นัย  ดวยอํานาจมรรคละ 
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๑๐๐๐ นัย  มปีระเภท ๖๐๐๐๐ นัยที่มาในสัจจวิภังคบาง  ความที่โสดา- 
ปตติมรรคมีนัยมากมายหลายอยาง  ตามนัยที่กลาวแลวในหนหลังบาง ฯ  
           ในคําวา  นยสหสสฺวเสน  นั้น  มีการแสดง ๑๐๐๐ นัย   
ดังตอไปนี้ ฯ คือ  อยางไร ฯ  คือ  โสดาปตติมรรค  พระผูมีพระภาค 
ทรงแจกออกไปตามชื่อวาฌานลวน ๆ  ไมเกี่ยวถงึความตางแหงปฏิปทา 
เปน ๒ อยางกอน  คือ  สญุญตะ  และอัปปณิหิตะ  ทรงประกอบกับ 
ปฏิปทา ๔ อีก  แจกออกไปเปน ๑๐ อยาง  ตามชื่อวาฌาน  อยางนี้ 
คือ  อยางหน่ึงแจกออกเปนอยางละ ๔ ๆ  อน่ึง  ทรงแจกออกไปโดย 
อาการอยางละ ๑๐ ๆ  แมโดยมรรค  สติปฏฐาน  สัมมัปปธาน 
อิทธิบาท  อินทรีย  พละ  โพชฌงค  สจัจะ  สมถวิปสสนา  ธรรมขันธ 
อายตนะ  ธาตุ  อาหาร  ผัสสะ  เวทนะ  สัญญา  เจตนา  จิตและนาม 
ดวยสามารถแหงบุคคลผูจะรูได  โดยอาการน้ัน ๆ  เพราะฉะนั้น  ใน 
ฐานะ  ๒๐  คือ  ตามอํานาจฌาน ๑๐ นัย  ตามอํานาจมรรคเปนตน 
๑๙ ฐาน  ๆ  คือ ๑๐ นัย  รวมเปน ๒๐๐ นัย  ๒๐๐ นยันั้น  ประกอบ 
กับอธิบดี ๔ อีก  แจกออกไปอยางละ ๔ ๆ  แจกอยางวามานี้  ไม 
ผสมกับอธิบดีเปน  ๒๐๐ นัย  แจกผสม  (กับอธิบดี)  ๘๐๐ นัย  ใน 
โสดาปตติมรรคมีถึง ๑๐๐๐ นัย  ดวยการแจกอยางนี้ ฯ  ถึงในสกทาคามิ- 
มรรคเปนตน  ก็เหมือนกัน ฯ  ผลจิต  คือจิตท่ีเปนวิบากอันบุคคลไดโดย 
การบรรลุมรรคคราวแรก หรือของบุคคลผูบรรลุมรรคคราวแรก 
(ผูแรกถึงกระแส)  ชื่อวาโสดาปตติมรรคจิต ฯ  จิตท่ีเปนผลน้ันดวย 
เปนอรหัตดวย  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาอรหัตตผลจิต ฯ  
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           คาถาวา  จตุมคฺคปฺปเภเทน  เปนตน  ประกอบความวา  โลกุตตร- 
จิตอยางประเสริฐ คือท่ีเรียกวาอยางยิ่ง  เพราะไมมีจิตอ่ืนจะยิ่งไปกวา 
ตน  ทานลงมติไว ๘ ประการ  อยางนี้  คือ  โลกตุตรกุศลจิต  กลาวคือ 
มรรค ๔ มี ๔ อยาง  โดยความตางแหงสัมประโยคของอัฏฐังคิกมรรค   
ทั้ง ๔  มโีสดาปตติมรรคเปนตน  ดวยความสามารถละสังโยชนไดอยางนี้ 
คือ  ละสักกายทิฏฐิ  วิกิจฉา  สีลัพพตปรามาส  ไดเด็ดขาด ๑ ทํา  
กามราคะและพยาบาทใหเบาบาง ๑  ละกามราคะและพยาบาทเหลาน้ัน 
นั่นแลไดเด็ดขาด ๑ ละรูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ 
และอวิชชา  ไดเด็ดขาด ๑  เพราะความท่ีอินทรียมีความสามารถตางกัน 
โดยความตางแหงอินทรียที่ไมปรากฏ  ปรากฏ  ปรากฏวา  และปรากฏ 
ที่สุด  อนึ่ง  โลกุตตรวิบากจิตก็มี ๔ อยาง  โดยสมควรแกกุศลจิตน้ัน 
เพราะเปนผลแหงกุศลจิตน่ันเอง ฯ  แตทานไมกลาววา  โลกตุตรจิต 
มี ๑๒ อยาง  เพราะโลกุตตรจิตกิริยาจิตไมมี ฯ  ถามวา  ก็เพราะเหตุไร 
โลกุตตรกริิยาจิตน้ันจึงไมมี ฯ  แกวา  เพราะมรรคเปนไปชั่วขณะจิต 
เดียว ฯ  จริงอยู  ถามรรคจิตจะพึงบังเกิดข้ึนบอย ๆ  ในเวลาน้ัน 
บัณฑิตอาจจะกลาวมรรคจิตน้ันวาเปนกิริยา  โดยทีบ่ังเกิดแกพระ- 
อรหันต ฯ  แตมรรคจิตน้ันไมเกิดแกพระเสขะหรือพระอเสขะไดสักครั้ง 
เพราะไมมีกิจท่ีมรรคจิตน้ันจะพึงทําในเวลาที่บังเกิดข้ึนอีก  เพราะจะตอง 
เหไปดวยอํานาจที่ตัดกิเลสไดขาดอยางเดียว  และเพราะความเปนไปโดย 
สวนเดียวแหงกิเลสนั้น ๆ  อันมรรจิตน้ัน  ซึ่งเปนไปเพียงวาระเดียว 
ใหสําเร็จแลว  ดุจการกําจัดตนไมเปนจนพรอมท้ังรากเหงา  อันอสนิบาต  
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ใหสําเร็จแลวฉะนั้น  และเพราะผลสมาบัติเทาน้ันเปนไปดวยอํานาจการ 
ยึดอารมณ  คือพระนิพพาน  เพ่ืออยูเปนสุขในปจจุบัน  เพราะฉะนั้น   
โลกุตตรกริิยาจิตจึงไมมีแมโดยประการท้ังปวงฉะนี้แล ฯ  คําวา  ทฺวา- 
ทสากุสลานิ  เปนอาทิ  เปนการรวมการนับจิตเปนไปในภูมิ ๔ ตาม 
ที่กลาวแลว ฯ  เพ่ือจะแสดงการสงเคราะห  (รวม)  ดวยสามารถแหง  
ชาติอยางนี้แลวแสดงดวยสามารถแหงภูมิอีก  ทานอาจารยจึงไดกลาวคํา 
มีอาทิวา  จตุปฺาสธา  กาเม  ดังนี้ ฯ 
           อธิบายวาบัณฑิตพึงกลาวจิตในกามภพ ๕๔  พึงกลาวจิตในรูป- 
ภพ ๑๕ พึงกลาวจิตในอรูปภพ ๑๒ และพึงกลาวจิตในหมวดธรรม ๙ 
อยางอันยอดเยี่ยม ๘ ดังน้ี ฯ 
           ก็ในคาถาน้ี  จิตที่นับเนื่องในกามภพเปนตน  โดยเปนอารมณ 
แหงกามตัณหาเปนตน  แมจะเปนไปในภูมิอ่ืนจากภูมิของตน ๆ  ทาน 
ก็กลาววา  จิตในกามภพเปนตน  เหมือนสัตวเดียรัจฉาน  แมเกิด 
ในทองของหญิงมนุษย  ทานก็สงเคราะหเขาในพวกสัตวเดียรัจฉาน 
เหมือนกัน  เพราะนับเนื่องในกําเนิดสัตวเดียรัจฉานฉะน้ัน ฯ  จิต 
ที่ไมนับเนื่องในภูมิไหน ๆ  เปนสวนหนึ่งแหงหมวดโลกุตตรธรรม 
๙ อยาง  ทานกลาววา  จิตในโลกุตตรภูมิ  (โลกุตตจิต) ดุจใน 
ประโยคเปนตนวา  กิ่งในตนไม ฯ  อีกอยางหน่ึง  นิทเทสวา  กาเม 
ในกามภพ  และวา  รูเป  ในรูปภพ  โดยลบบทหลงั ฯ  บัณฑิตพึงเห็น 
ความสัมพันธในคาถาน้ีอยางนี้วา  บัณฑิตพึงกลาวกามาวจรจิตใน 
กามภพ ๕๔ พึงกลาววารูปาวจรจิตในรูปภพ ๑๕  พึงกลาวอรูปาวจรจิต  
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ในอรูปภพ ๑๒ พึงกลาวจิตยอดเยี่ยม  คือโลกุตตรจิต ๘  ดวยอํานาจ 
ทุติยาวิภัตติพหุวจนะวา  จิตท่ีมีในอรูปภพ  ชื่อวาอรูปจิต (อรูปวจรจิต) 
จิตท่ีชื่อวาอนุตตระ  เพราะอรรถวา ไมมีจิตท่ียิ่งกวาจิตเหลาน้ี ฯ   
           นักปราชญ  คือบัณฑิตผูมีการพิจารณาอรรถโดยพิเศษเปนสภาพ 
กระทําประเภทจิต ๘๙  ดวยอํานาจความตางแหงจิตเปนไปในภูมิ ๔ 
ซึ่งมีความตางกันโดยความตางแหงชาติ  แลวจําแนกใจคือจิตออกไป 
ดวยประการอยางนี้  คือตามท่ีกลาวมาแลว ฯ อีกอยางหน่ึง  บัณฑิต 
แจกจิตออกไปเปน ๑๒๑ คือ  ๑๐๐ เกินไป ๒๐ เลยไป ๑ ฯ 
                   [วาดวยฌานประกอบในโลกุตตรจิต] 
           ชื่อวาปฐมฌานโสดาปตติมรรคจิต  เพราะอรรถวา  โสดา- 
ปตติมรรคจิตน้ัน  และเปนปฐมฌาน  เพราะแมนกับปฐมฌานเปนตน 
ดวยอํานาจองคฌาน ฯ  จริงอยู  มรรคท้ัง ๔ ไดชื่อวาปฐมฌานเปนตน 
เพราะความปรากฏแหงองคมีวิตกเปนตน ซึ่งแมนกับฌานน้ัน ๆ  ดวย 
อํานาจฌานอยางใดอยางหนึ่ง  ในบรรดาฌานท่ีเปนบาท  ฌานท่ีพิจารณา 
และอัธยาศัยบุคคล  ทานจําแนกออกไปอยางละ ๕ ๆ ฯ  เพราะฉะนั้น 
ทานอาจารยจึงไดกลาววา  ฌานงฺคโยคเภเทน  เปนอาทิ ฯ  บรรดา 
ฌานท่ีเปนบาท  ฌานท่ีพิจารณา  และอัธยาศัยบุคคลน้ัน  วิปสสนา 
ที่เปนวุฏฐานคามินีเปนไปแกพระโยคีผูเขาฌานใด ๆ  ในบรรดาฌาน 
มีปฐมฌานเปนตน  ออกจากฌานท่ีเขาน้ันแลวพิจารณาสังขาร  ฌาน 
นั้น ๆ  ชื่อวาฌานที่เปนบาท  เพราะเปนปทัสถาน (ที่ต้ัง) แหง 
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วิปสสนาที่เปนวุฏฐานคามินี ฯ  วิปสสนาที่เปนวุฏฐานคามินีนั้นแลเปน 
ไปแกบุคคลผูพิจารณาฌานใด ๆ ฌานนั้น ๆ  ชื่อวาฌานที่พิจารณา ฯ 
อัธยาศัยที่เกิดแกพระโยคาวจรอยางนี้วา  ไฉนหนอ  มรรคเหมือนกับ 
ปฐมฌานของเรา  พึงมีองค ๕ หรือมรรคที่ตางโดยมรรคมีองค ๔   
เปนตน  เหมือนกับบรรดาทุติฌานเปนตน  อยางใดอยางหน่ึง (พึง 
มีองค ๔)  ชือ่วาอัธยาศัยของบุคคล ฯ  บรรดาฌานท่ีเปนบาทเปนตนนั้น  
มรรคเปนของท่ีบุคคลผูซึ่งเขาฌานอยางใดอยางหน่ึง  ในบรรดาฌาน 
มีปฐมฌานเปนตน  ออกจากฌานท่ีเขาน้ันแลว  พิจารณาปกิณณก- 
สังขาร (สังขารอ่ืนจากฌานที่เขา)  ใหเกิดข้ึนแลวน้ัน  เปนเหมือนกับ 
ฌานท่ีเปนบาทนั้น ๆ  มปีฐมฌานเปนตน ฯ  กถ็าวา  ฌานท่ีเปนบาทของ 
วิปสสนาชนิดใดชนิดหน่ึงไมมี,  มรรคของบุคคลผูพิจารณาบรรดาฌาน 
มีปฐมฌานเปนตน  ฌานชนิดใดชนิดหน่ึงอยางเดียวแลวใหเกิดข้ึนนั้น 
ก็เปนเหมือนกับฌานท่ีพิจารณา ฯ  แตหากวา  มรรคท่ีเปนฌาน 
ชนิดใดชนิดหน่ึง  (มีปฐมฌานเปนตน)  แลวพิจารณาฌานอ่ืน  (ม ี
ทุติฌานเปนตน)  จากฌานท่ีเขาน้ันแลวใหเกิดข้ึนในเวลานั้น  มรรค 
ก็เปนเหมือนกับฌานอยางใดอยางหน่ึง  บรรดาฌานท่ีเปนบาทและ 
ฌานท่ีพิจารณาทั้ง ๒ ดวยอํานาจอัธยาศัยของบุคคล ฯ  กถ็าหากวา 
อัธยาศัยอยางนั้นของบุคคลไมมี ฯ  มรรคท่ีบุคคลออกจากฌานชั้นตํ่า ๆ 
แลวพิจารณาธรรมชั้นสูง ๆ ใหเกิดข้ึน  ยอมเปนเหมือนกับฌานท่ี 
พิจารณาไมเล็งถึงฌานท่ีเปนบาท,  แตมรรคท่ีบุคคลออกจากฌานชั้นสูง ๆ 
แลวพิจารณาฌานธรรมชัน้ตํ่า ๆ  ใหเกดิข้ึน  ยอมเปนเหมือนกันฌานท่ี 
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เปนบาทไมเล็งฌานท่ีพิจารณา ฯ  จริงอยู  ฌานท่ีสงู ๆ  ข้ึนไป  ยอม  
มีกําลังกวาฌานที่ตํ่า ๆ ลงมา ฯ   
           สวนการนิยมเวทนาแมในมรรคท้ังปวง  ยอมมีโดยนิยมคือ 
วิปสสนาที่เปนวุฏฐานคามินี ฯ  การนิยมองคฌานลวน ๆ ของพระผู- 
สุกขวิปสสก  ยอมมีโดยการนิยมคือวิปสสนาเปนวุฏฐานคามินีอยางนั้น 
เหมือนกัน ฯ  จริงอยู  มรรคของพระผูสุกขวิปสสกนั้น  ประกอบดวย 
องค ๕ เทาน้ัน  โดยความนิยมคิดวิปสสนา  เพราะไมมีความนิยมดวย 
อํานาจฌานท่ีเปนบาทเปนตนนั้น  เพราะฌานที่เปนบาทเปนตนไมมีแก 
พระผูสุกขวิปสสกนั้น ฯ  อีกอยางหนึ่ง  ถึงมรรคของบุคคลแมผูได 
สมบัติไมกระทําฌานใหเปนบาท  พิจารณาปกิณณกสังขาร (สังขาร 
เบ็ดเตล็ด)  แลวใหเกิดข้ึน  ก็ประกอบดวยองค ๕  โดยความนิยมคือ 
วิปสสนาเทานั้น  วินิจฉัยที่เปนสาระอยางวามานี้  ในอธิการวาดวย 
การนิยมองคฌานน้ี  พระอรรถกถาจารยยกข้ึนจากอรรถกถาเปนตน ฯ 
แตวินิจฉันที่พิสดาร  ซึ่งเปนไปดวยอํานาจการแสดงเถรวาทเปนตน 
บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่ทานกลาวไวในอรรถกถาเปนตน ฯ  ก็ในการ 
นิยมองคฌานนี้   พึงทราบนัยพิสดาร  ฉันใด  นัยพิสดารในการนยิม 
โพชฌงค  และการนิยมองคมรรคเปนตนแมทั้งหมด  บัณฑิตพึงถือเอา 
โดยนับที่ทานกลาวไวแลวในปกรณ  มีอรรถกถาเปนตนนั้น ๆ  ฉันนั้น ฯ 
แตเพ่ืออนุเคราะหเหลาชนผูกลังคัมภีร  ขาพเจาจึงประสงคเอาแตสังเขปกถา 
ในปกรณนี้ ฯ  เหมือนอยางวา  รูปาวจรจิต  บัณฑิตถือเอาในความตาง 
แหงฌาน ๕ อยาง  มีปฐมฌานเปนตน  เรียกโดยชื่อวาปฐมฌานเปนตน  
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ฉันใด  แมอนุตตรจิต  (โลกุตตรจิต)  ทานก็ถือเอาโดยชื่อวา "ปฐม- 
ฌานโสดาปตติมรรคจิต"  ฉันนั้น ฯ ถงึแมอรูปฌาน  บัณฑิตกถ็ือเอา 
ในปญจมฌาน  (ฌานท่ี ๕)  เพราะอรูปฌานมีองคเสมอกัน  โดย 
ประกอบดวยอุเบกขากับเอกัคคตา ฯ  อธิบายวา  ยอมไดชื่อวาปญจม- 
ฌาน ฯ   
           อีกอยางหนึ่ง  ประกอบความวา  รูปาวจรจิตและโลกุตตรจิต 
บัณฑิตถือเอาในความตางแหงปฐมฌานเปนตน  โดยชื่อมีอาทิวา  ปฐม-  
ฌานกุศลจิต  ปฐมฌานโสดาปตติมรรคจิต  ฉันใด  ถึงแมอรูปฌานทาน 
ก็ถือเอาในฌานท่ี ๕ ก็ฉันนั้น ฯ  จริงอยู  การประกอบความน้ีนั่นแล 
ปรากฏวาเปนความตองการแมแกทานอาจารย  เพราะทานกลาวไวอยางน้ัน 
โดยตรงทีเดียวในนามรูปปริเฉท ฯ  สมจริงดังคําที่ทานอาจารยกลาวไวใน 
นามรูปปริเฉทนั้นวา 
                        รูปาวจรและโลกุตตรจิต  บัณฑิตถือเอาใน 
                        ความตางแหงฌานมีปฐมฌานเปนตน  แมถึง 
                        อรูปฌาน  ทานก็มีถือเอาในฌานท่ี ๕ ฯ 
           บทวา  ตสฺมา  ความวา  เพราะแมอนุตตรจิต  (โลกุตตรจิต) 
บัณฑิตถือเอาในความตางแหงฌาน  มีปฐมฌานเปนตน  เหมือน 
รูปาวจรจิต  ถึงอรูปฌานทานก็ถือเอาในฌานท่ี ๕,  อน่ึง  เพราะ 
อนุตตรจิต (โลกุตตรจิต)  บัณฑิตแบงออกเปนอยางละ ๕ ๆ  โดย 
ความตางแหงการประกอบกับองคฌาน  กลาวไววา ๔๐ และถึงอรูปฌาน 
ทานก็ถือเอาในความตางแหงฌาน  มีปฐมฌานเปนตน  เหมือน 
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รูปาวจรจิตและโลกุตตรจิต  เพราะฉะน้ัน  ฌานอยางหน่ึง ๆ  มปีฐมฌาน  
เปนตน  ทานจึงไดกลาวไว ๑๑ อยาง  คือ  โลกิยฌาน ๓ อยาง 
โลกุตตรฌาน ๘ อยาง  สวนฌานในท่ีสุดกลาวไว ๒๓ อยาง  ดวยอํานาจ 
รูปาวจร ๓ อยาง  อรูปาวจร ๑๒ อยาง  และโลกุตตระ ๘ อยาง ฯ 
การคูณการคํานวณ  ดวยอํานาจแหงฌานที่เปนบาทเปนตน  ยอมมี  
เฉพาะในกุศลและวิบากเทาน้ัน  เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยเมื่อจะแสดง 
การคํานวณกุศลและวิบากเหลาน้ันนั่นแล  โดยความเปนองคแหงการ 
นับจิต ๑๒๑ จึงไดกลาวคํามีอาทิวา  สตฺตตึส  ดังน้ี ฯ 
           พรรณนาความปริเฉทท่ี ๑  แหงอภิธัมมัตถสังคหฎีกา 
                  ชือ่วาอภิธัมมัตถวิภาวินี  จบดวยประการฉะน้ี ฯ  
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                             ภิธัมมัตถสังคหบาลีแปล* 

                     (ปริเฉทที่ ๒ ชื่อเจตสิกสังคหวิภาค) 
                                      [สังคหคาถา] 
                        ธรรม ๕๒ อยาง   ประกอบกับจิต  มีการ 
                        เกิดดับในท่ีเดียวกัน  ทั้งมีอารมณและวัตถุ  
                        อยางเดียวกัน  บัณฑิตลงมติวาเจตสิก ฯ 
           คืออยางไร ?  คืออยางนี้  เจตสิก ๗ เหลาน้ี  คือ  ผัสสะ ๑ 
เวทนา ๑  สัญญา ๑  เจตนา ๑  เอกัคคตา ๑  ชีวิตนทรีย ๑ 
มนสิการ ๑  ชื่อวาสัพพจิตตสาธารณะ  (มีทั่วไปแกจิตท้ังปวง) ฯ 
เจตสิก ๖ เหลาน้ี  คือ  วิตก ๑  วิจาร ๑  อธิโมกข ๑  วิริยะ ๑  ปติ ๑ 
ฉันทะ ๑  ชื่อวาปกิณณกะ ฯ  เจตสิก ๑๓ เหลาน้ี  บณัฑิตพึงทราบวา 
อัญญาสมานา  (มีเสมอแกจิตเหลาอ่ืน)  ดวยประการอยางนี้ ฯ 
           เจตสิก ๑๔ เหลาน้ี   คือ  โมหะ  ๑  อหิริกะ   อโนตตัปปะ ๑ 
อุทธัจจะ ๑  โลภะ ๑  ทิฏฐิ ๑  มานะ ๑ โทสะ ๑  อิสสา ๑  มัจฉริยะ ๑ 
กุกกุจจะ ๑  ถีนะ ๑  มิทธะ ๑  วิจิกิจฉา ๑ ชื่อวาอกุศล ฯ 
           เจตสิก  ๑๙ เหลาน้ี คือ  สัทธา ๑  สติ ๑ หิร ิ๑ โอตตัปปะ ๑ 
อโลภะ ๑  อโทสะ ๑  ตัตรมัชฌัตตตา ๑  กายปสสทัธิ ๑  จิตตปสสัทธิ ๑ 
กายสหุตา ๑  จิตตลหุตา ๑  กายมุทุตา  จิตตมุทุตา  ๑ กายกัมมัญญาตา ๑ 
 
*  พระอริยเมธี ปจจุบันเปน  พระธรรมบัณฑิต (มานิต  ถาวโร  ป. ธ. ๙)  วัดสัมพนัธวงศ 
พระนคร  แปล.  
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จิตตกัมมัญญตา๑ กายปาคุญญตา  ๑  จิตตปาคุญญตา ๑ กายุชกุตา ๑  
จิตตุชุกตา ๑  ชื่อวาโสภณสาธารณะ ฯ  เจตสิก ๓ คือ  สัมมาวาจา ๑ 
สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑  ชือ่วาวิรัติ ฯ   
           สวน  กรุณา  มุทิตา  ชื่อวาอัปปมัญญา ฯ  เจตสิกเหลาน้ี  รวมกับ 
ปญญินทรียเปน ๒๕ อยาง  แมโดยประการท้ังหมด  บัณฑิตพึงทราบวา 
โสภณะ  ฉะนี้แล ฯ  ดวยถอยคําเพียงเทาน้ี 
                                       [สังคหคาถา] 
                        ธรรม ๕๒ อยาง  คือ อญัญสมานา ๑๓ 
                        อกุศล ๑๔ และโสภณ ๒๕ (ทานเรียกวา 
                        เจตสิก) ฯ  ตอจากนี้ไป  ขาพเจาจะกลาว 
                        สมัประโยคแหงเจตสิกเหลาน้ัน  ที่ไมแยก 
                        กันกบัจิตตามท่ีประกอบไดในจิตตุปบาทท้ัง 
                        หลาย  เฉพาะดวงหน่ึง ๆ ฯ สัพพสาธารณ- 
                        เจตสิก ๗  ประกอบในจิตตุปบาทท้ังปวง 
                        ปกิณณกเจตสิก (๖)  ประกอบเขาในจิตท่ี 
                        ควรประกอบ  ตามสมควรแกการประกอบ 
                        อกุศลเจตสิก ๑๔  ประกอบไดเฉพาะใน 
                        อกุศลจิต  โสภณเจตสิก ๒๕ ประกอบได 
                        ในโสภณจติ (กุศลจิต) เทาน้ัน ฯ 
           คืออยางไร ?  คือเจตสิก ๗  ที่ทัว่ไปแกจิตท้ังปวงน้ีกอน  ยอมได 
ในจิตตุปบาท ๘๙ แมทั้งหมด ฯ  แตในบรรดาปกณิณกเจตสิก  วิตกเกิด  
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ในจิตไดเพียง  ๕๕  คือ  ในกามาวจรจิต  เวนทวิปญจวิญญาณ  (เสีย ๑๐ 
คงเหลือ ๔๔)  และปฐมฌานจิต ๑๑   สวนวิจารเกิดในจิต ๖๖  คือ   
ในจิตท่ีวิตกเกิดเหลาน้ัน (๕๕)  และในทุติยฌานจิต  ๑๑ ฯ  แตอธิโมกข 
เกิดในจิตหลวงดวง เวนทวิปญจวิญญาณ  และจิตท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ฯ  
ก็วิริยะเกิดในจิตท้ังหลาย  เวนปญจทวาราวัชชนะ  ทวิปญจวิญญาณ 
สัมปฏิจฉันนจิต  และสันตีรณจิต ฯ  ปติเกิดในจิตท้ังหลาย  เวนจิตท่ี 
สหรคตดวยโทมนัส  อุเบกขากายวิญญาณ  และจตุตถฌานจิต ฯ  ฉันทะ 
เกิดในจิตท้ังหลาย  เวนอเหตุกจิตและโมมูหจิต ฯ 
                                      [สังหาคาถา] 
                        ก็จิตตุปบาทเหลาน้ัน  ที่เวนจากปกิณณก- 
                        เจตสิกม ี๖๖-๕๕-๑๑-๑๖-๗๐ และ ๒๐ 
                        และทีม่ีปกิณณกเจตสิก  มี ๕๕-๖๖-๗๘- 
                        ๗๓-๕๑  และ ๖๘  ตามลําดับ ฯ 
           ก็บรรดาอกุศลเจตสิกทั้งหลาย  เจตสิก ๔ เหลาน้ี  คือ  โมหะ ๑ 
อหิริกะ ๑  อโนตตัปปะ ๑  อุทธัจจะ ๑  ชื่อวาสัพพากุศลสาธารณะไดใน 
อกุศลจิตแมทั้งหมด ๑๒ ฯ  โลภะ  ไดในอกุศลจิต ๘ ที่สรหคตดวยโลภะ 
เทาน้ัน ฯ  ทฏิฐิ  ไดในอกุศลจิต ๔ ทีป่ระกอบดวยทิฏฐิ ฯ  มานะ  ได 
ในอกุศลจิต ๔ ที่ปราศจากทิฏฐิ ฯ  เจตสิก ๔ คือ  โทสะ ๑  อิสสา ๑ 
มัจฉริยะ ๑ กุกกุจจะ ๑  ไดในปฏิฆจิต ๒ ฯ  ถีนมิทธะ  ไดในสสังขาริก- 
จิต ๕ ฯ  วิจิกิจฉา ไดเฉพาะในจิตท่ีสหรคตดวยวิจิกิจเทาน้ัน  ฉะนี้แล ฯ  
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                                         [สังคหคาถา] 
                        อกุศลเจตสิก ๑๔  ประกอบลงไดใน  
                        อกุศลจิต ๑๒ เทาน้ัน  โดยอาการ ๕ อยาง   
                        คือ  ในอกศุลจิตท้ังหมด  ทานกระทําไว 
                        ๔ เจตสิก  ในโลภมูลกระทําไว ๓ เจตสิก 
                        ในโทสมูลกระทําไว ๔ เจตสิก  อนึ่ง  ใน 
                        สสังขารกิจิตกระทําไว ๒ เจตสิก  วจิิกิจฉา 
                        ยอมเปนไปในวิจิกิจฉาจิตเทาน้ัน ฯ 
           ก็บรรดาโสภณเจตสิก  โสภณสาธารณาเจตสิก ๑๙ ประกอบไดใน 
โสภณจิต  (กุศลจิต)  ๕๙  แมทั้งหมดกอน ฯ ก็วิรัติที่แนนอน ได 
ในโลกุตตรจิตท้ัง ๘  โดยสวนเดียวแท  แมโดยประการท้ังปวง ฯ  แต 
บรรดาโลกยิจิต  เฉพาะในกามาวจรกุศลจิตเทาน้ัน  วิรัติทั้ง ๓ ยอม 
ปรากฏมีเปนอยาง ๆ  ในกาลบางคราว ฯ  สวนอัปปมัญญาเกิดตางกัน 
ในกาลบางคราว  ในจิต ๒๘ เทาน้ัน  คือ  ในมหัคคตจิต ๑๒ เวน 
ปฐมฌานจิต  ในกามาจิตและในสเหตุกกามาวจรกิริยาจิต ฯ  บาง 
อาจารยกลาววา  ก็ในบรรดากามาวจรจิตน้ี  ในจิตท่ีสหรคตดวยอุเบกขา 
ไมมี  กรุณา  มุทิตา ฯ  สวนปญญา  ถึงการสัมประโยค  (ประกอบเขา) 
ในจิต ๔๗ คือ  ในกามาวจรจิตท่ีประกอบดวยญาณ  ๑๒  และในจิตท่ี 
เปนมัคคตะและโลกุตตระ ๓๕ (มหัคคตะ ๒๗ โลกุตตระ ๘ )  แม 
ทั้งหมด  ฉะนี้แล ฯ 
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                                       [สังคหาคาถา] 
                        ธรรม ๑๙ เกิดในจิต ๕๙ ธรรม ๓  เกิดในจิต 
                        ๑๖ ธรรม ๒  เกิดในจิต ๒๘,  ปญญาทาน   
                        ประกาศไวในจิตท้ัง ๗๔  โสภณเจตสิกประกอบ 
                        เฉพาะในโสภณจิต (กุศลจิต)  เทาน้ัน  โดย 
                        อาการ ๔ อยาง  ดวยประการอยางน้ี,  อิสสา 
                        มัจฉริยะ  กุกกุจจะ  วริติั  และอัปปมัญญามีกรุณา 
                        เปนตน  ในบางคราวเกิดมีตางกัน  (เกิดตาง 
                        คราวกัน)  และมานะก็เกิดในกาลบางคราว ฯ 
                        อนึ่ง  ถีนมิทธะก็เกิดรวมกันในบางคราว ฯ 
                        เจตสิกธรรมที่เหลือ  มกีารประกอบแนนอนโดย 
                        ทํานองตามท่ีกลาวแลว  กบ็ัดนี้ขาพเจาจักกลาว 
                        ประมวลเจตสิกธรรมเหลาน้ันตามควร  อนึ่ง  ม ี
                        การสงเคราะห  ในเจตสิกเหลาน้ัน  ดวยการ 
                        ประกอบตามท่ีสมภพโดยประการ ๕ คือ ธรรม 
                        ๓๖  ไดในอนุตตรจิต  (โลกุตตรจิต),  ธรรม ๓๕ 
                        ไดในมหัคคตจิต,  ธรรมแม ๓๘ ไดในกามาวจร- 
                        โสภณจิต, ธรรม ๒๗ ไดในอกุศลจิต  และ 
                        ธรรม ๑๒ ไดในอเหตุกจิต ฯ 
           อยางไร ?  คือในบรรดาโลกุตตรจิต  ธรรม ๓๖ คือ  อัญญสมานา- 
เจตสิก ๑๓ และโสภณเจตสิก ๒๓ เวนอัปปมัญญา  ถึงการสงเคราะห 
เขาในจิต ที่ประกอบดวยปฐมฌาน  (ฝายโลกุตตระ)  ทั้ง ๘ กอน ฯ  
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อน่ึง  (ธรรมเหลาน้ัน) เวนวิตก  ถึงการสงเคราะหเขาในจิต  ประกอบ 
ดวยทุติยฌาน ฯ  (ธรรมเหลาน้ัน)  เวนวิตกและวิจาร  ถึงการสงเคราะห 
เขาใจจิต  ประกอบดวยตติยฌาน ฯ (ธรรมเหลาน้ัน)  เวนวิตกวิจาร  
และปติ  ถึงการสงเคราะหเขาในจิตท่ีประกอบดวยจุตตถฌาน ฯ ธรรม   
เหลาน้ันนั่นเอง  ที่สหรคตดวยอุเบกขา  ทานสงเคราะหลงในจิตท่ี 
ประกอบดวยปญจมฌาน ฯ ในโลกุตตรจิตท้ัง ๘ มีการสงเคราะหเพียง 
๕  อยาง ดวยอํานาจแหงฌานหมวด ๕ แมโดยประการท้ังหมด ดวย 
ประการฉะน้ี ฯ 
                                        [สังคหคาถา] 
                        ธรรมทั้งหลาย  คือ  ๓๖-๓๕  และ ๓๔-๓๓ 
                        -๓๓  (๓๓  สองครั้ง)  ตามลําดับ  ต้ังอยูใน 
                        อนุตตรจติ  (โลกุตตรจิต)  โดยอาการ ๕ อยาง 
                        ดวยประการอยางน้ี ฯ 
           ก็ในบรรดามหัคคตจิต  ธรรม ๓๕ คือ  อัญญสมานาเจติสิก ๑๓ 
และโสภณเจติสิก ๒๒ เวนวิรัติ  ถึงการสงเคราะหเขาในจิตท่ีประกอบ 
ดวยปฐมฌาน (มหัคคจิต) ทั้ง ๓ กอน ฯ สวนกรุณา มุติตา  พึงแยก 
ประกอบเฉพาะอยางตางหากในมหัคคตจิตเหลานี้ ฯ  อน่ึง  (ธรรม ๔) 
เวนวิตก  ยอมไดในจิตท่ีประกอบดวยทุติยฌาน ฯ  (ธรรม ๓๓)  เวน 
วิตก  วิจารเสีย  ยอมไดในจิตท่ีประกอบดวยตติยฌาน (ธรรม ๓๒) 
เวนวิตกวิจารและปติเสีย  ยอมไดในจิตท่ีประกอบดวยจตุตถฌาน ฯ 
อัปปมัญญายอมมีไมไดในจิตท่ีประกอบดวยปญจมฌาน ๒๕ ดวย ฯ ใน 
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มหัคคจิต ๒๗  มีการสงเคราะหโดยอาการเพียง ๕ อยาง  ดวยอํานาจ 
แหงฌานหมวด ๕ แมโดยประการท้ังปวง  ฉะนี้แล ฯ   
                                    [สังคหคาถา] 
                ธรรมทั้งหลาย  คือ  ๓๕-๓๔  กบั  ธรรม  ๓๓         
                -๓๒ และ ๓๐  ตามลําดับ  ต้ังอยูในมหัคคตจิต 
                โดยอาการเพียง ๕ อยาง ดวยประการอยางน้ี ฯ 
           ก็ในบรรดากามาวจรโสภณจิต  ธรรม ๓๘ คือ  อัญญสมานา-  
เจตสิก ๑๓  โสภณเจตสิก ๒๕  ถึงการสงเคราะหเขาในจิตท่ีประกอบ 
ดวยญาณคูที่ ๑   ในพวกกุศลจิตกอน ฯ  สวนอัปปมัญญาและวิรัติทั้ง 
๕ อยาง  บัณฑิตควรแยกประกอบไวเปนอยาง ๆ  ในกามาวจรโสภณ- 
จิตน้ี ฯ  อนึ่ง  (ธรรม ๑๗ เหลาน้ัน)  เวนปติ  ยอมมีไดในจิตท่ีไม 
ประกอบดวยญาณคูที่ ๒ ฯ (ธรรมเหลาน้ัน)  เวนปติ  ยอมมีไดในจิต 
ที่ประกอบดวยญาณคูที่ ๓ ฯ  (ธรรม ๓๖ เหลาน้ัน)  เวนญาณและปติ 
ยอมมีไดในจิตท่ีไมประกอบดวยญาณคูที่ ๔ ฯ  ธรรมเหลาน้ันนั่นแล 
ทานประมวลเขาไว ฯ  แมในบรรดากริิยาจิต (ธรรม ๓๕)  เวนวิรัติ 
ถึงการสงเคราะหโดยอาการ ๔  อยางในทุกะท้ัง ๔   เหมือนอยางนั้น 
และธรรม ๓๓ เวนอัปปมัญญาและวิรติั  ยอมถึงการสงเคราะหเขา 
ในวิบากจิตเชนเดียวกัน ฯ  ธรรมเหลาน้ันนั่นเองทานประมวลเขาไว ฯ 
ในกามาวจรโสภณจิต ๒๔ มีการประมวลดวยอาการ ๑๒ อยาง  ดวย 
อํานาจแหงทุกะ  แมโดยประการทุกอยาง  ฉะน้ีและ ฯ 
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                                      [สังคหคาถา] 
                   ธรรม ๓๘-๓๗-๓๗ (๓๗ สองครั้ง)  และ ๓๖ 
                   มี  ในสุภจิต  (กามาวจรโสภณจิต)  ธรรม 
                   ๓๕-๓๔-๓๔  (๓๔ สองครั้ง)  และ ๓๓  มใีน  
                   กิริยาจิต  ธรรม ๓๓ มีในวิบากจิตธรรม ๓๒-๓๒ 
                   (๓๒ สองครั้ง)  และ ๓๑ มใีนกุศลจิต  วบิากจิต 
                   และกิริยาจิตฝายสเหตุกกามาวจร ฯ  ในจิตเหลา 
                   นั้น  วิรัติไมมีในพวกกิรยิาจิตและในมหัคคตจิต 
                   อัปปมัญญามีในอนุตตรจิต  (โลกุตตรจิต) 
                   อนึ่ง  วิรัติ  อปัปมัญญาท้ังสอง  มใีนกามาวจร- 
                   จิต  และวิบากจิต ฯ  ฌานธรรม  มีตางออกไป 
                   ในอนุตตรจิต  (โลกุตตรจิต),  อัปปมัญญาและ 
                   ฌานธรรม  มีในมหัคคตจิตชนิดปานกลาง  วิรัติ 
                   ญาณ  ปติ  และอัปปมัญญา  มีแปลออกไป 
                   ในพวกกามาวจรจิต ฯ 
           ในบรรดาอกุศลจิต  ธรรม  ๑๗ คือ  อัญญสมนาเจตสิก ๑๓ 
และอกุศลสาธารณาเจตสิก ๔ รวมเปน  ๑๙  กับโลภะและทิฏฐิ ถึง 
ความสงเคราะหเขาในอสังขาริกจิตท่ี ๑  ในพวกอกุศลจิตท่ีเปนโลภมูล  
กอน ฯ ธรรม  ๑๗  รวมเปน ๑๙  กับดวยโลภะและมานะ  ถึงความ 
สงเคราะหเขาในอสังขาริกจิตท่ี ๒  เหมือนอยางนั้นนั่นแล ฯ  ธรรม ๑๘ 
กับดวยโลภะและทิฏฐิเวนปติ  ถึงความสงเคราะหเขาในอสังขาริกจิต 
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ที่ ๓  อยางนั้นเหมือนกัน ฯ  ธรรม ๑๘  กับโลภะและมานะ  ถึงการ 
สงเคราะหเขาในอสังขาริกจิตท่ี ๔  เหมือนกัน ฯ  ก็ธรรม ๒๐ เหลาน้ัน 
นั่นแล  เวนปติ  กับธรรม ๔ คือ โทสะ ๑  อิสสา ๑ มัจฉริยะ ๑ 
กุกกุจจะ ๑  ทานสงเคราะหเขาในอสังขาริกจิตท่ี ๕  ซึ่งประกอบดวย   
ปฏิฆะ ฯ  สวนอิสสา  มัจฉริยะ และกุกกุจจะ  บัณฑิตพึงแยกประกอบ  
ในอกุศลจิตเหลาน้ีเฉพาะดวงหน่ึง ๆ ฯ  แมในสสงัขาริกจิต ๕ หมวด 
บัณฑิตก็พึงประกอบใหแปลออกไปดวยถีนะ  และมิทธะ  อยางนั้น 
เหมือนกัน ฯ 
           ก็ธรรม ๑๕  คือ  อัญญสมานาเจตสิก ๑๑  เวนฉันทะและปติ 
และอกุศลสาธารณเจตสิก ๔  ยอมประกอบเขาไดในจิตท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ ฯ  และธรรม ๑๕  ประกอบดวยวิจิกิจฉา  เวนอธิโมกข ยอม 
ไดในจิตท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉาอยางน้ันเหมือนกัน ฯ  แมธรรมท้ังหลาย 
ที่ทานประกอบไวในอกุศลจิตตุปบาท ๑๒ เฉพาะดวงหน่ึง ๆ  แมโดย 
ประการทั้งปวง  ก็เปนอันทานประมวลเขาโดยอาการ ๗ อยางดวยกัน 
ดวยอํานาจแหงการคํานวณ  ฉะนี้และ ฯ 
                                       [สังคหคาถา] 
                   ธรรมทั้งหลาย  คือ ๑๙-๑๘-๒๐-๒๑-๒๐- 
                   ๒๒ และ ๑๕  ต้ังอยูในอกศุลจิตโดยอาการ 
                   ๗  อยาง ฯ ธรรม ๑๔ เหลาน้ี  คือ  สาธารณ- 
                   เจตสิก ๔  และอัญญสมานาเจตสิกอีก ๑๐ ทาน 
                   เรียกวา  มีการประกอบในอกุศลจิตท้ังปวง ฯ  
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           ก็ในบรรดาอเหตุกจิต  ธรรม ๑๒  ที่เปนอัญญสมานาเจตสิก  เวน 
ฉันทะ  ถึงการสงเคราะหเขาในสนจิตกอน ฯ  อน่ึง  (ธรรม  ๑๑ เหลา- 
นั้น)  เวนฉันทะและปติ  ถึงความสงเคราะหเขาในโวฏฐวนจิต  (ธรรม  
๑๑  เหลาน้ัน) เวนฉันทะและวิริยะ  ถงึการสงเคราะหเขาในสุขสันตีรณจิต   
(ธรรม  ๑๐ เหลาน้ัน)  เวนฉันทะ  ปติ  และวิริยะ  ถึงการสงเคราะหเขา 
ในอเหตุกมโนธาตุ ๓  และปฏิสนธิจิตทั้งคู  (อุเบกขาสันตีรณจิต ๒), 
ธรรม (๗)  เหลาน้ัน  เวนปกิณณกเจตสิก  ถึงการสงเคราะหเขาใน 
ทวิปญจวิญญาณ ฯ ธรรมเหลาน้ันนั่นเอง  ทานประมวลเขาไว ฯ ใน 
อเหตุกจิต ๑๘ มีการประมวลโดยอาการ ๔ อยางดวยกัน  ดวยอํานาจ 
การคํานวณแมโดยประการท้ังปวง ดวยประการฉะน้ี ฯ 
                                           [ สังคหคาถา] 
                        ในอเหตุจิตตุปบทา ๑๘ มีการสงเคราะห ๔ 
                        ประการ คือ ธรรม ๑๒-๑๑-๑๐  และ ๗ ฯ 
                        ธรรม ๗  ที่เหลือประกอบไดในอเหตุกจิตตุป- 
                        บาททั้งหมด  ตามสมควร,  สังคหะ ๓๓ อยาง 
                        ทานอาจารยกลาวไว  โดยพิสดารอยางน้ี ฯ ผู     
                        ศึกษาทราบสัมประโยคและสังคหะ  แหงเจตสิก 
                        ที่ไมแยกกนักับจิตอยางน้ีแลว  พึงยกความตาง 
                        แสดงประเภท  (แหงเจตสิก)  ในเทากับจิต 
                        ตามควรแกอันประกอบ ฉะนี้แล ฯ    
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ปริเฉทที่ ๒  ชื่อวา  เจตสิกสังคหวิภาค  ในปกรณ 
                        อภิธัมมัตถสังคหะ  จบดวยประการฉะน้ี ฯ   
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                               พรรณนาความปริเฉทท่ี* ๒ 
                                     [ขอความเบ้ืองตน] 
           ทานพระอนุรุทธาจารย  ครั้นจําแนกจิตโดยประเภทแหงภูมิ  ชาติ 
สัมประโยค  สังขาร  ฌาน  อารมณ  และมรรค  ตามควรอยางน้ีกอน 
แลว  เพราะบัดนี้มาถึงวิภาคแหงเจตสิกเขาโดยลําดับ  เพ่ือจะเริ่มต้ัง 
ลักษณะของเจตสิกดวยสามารถแหงเจตสิกเขาโดยลําดับ  เพ่ือจะเริ่มต้ัง 
อยาง  ในลําดับนั้น  จึงยกเจตสิกธรรมข้ึนแสดงโดนราสี ๓ ดวย 
อํานาจอัญญสมานราสี  อกุศลราสี  และโสภณราสี  แลวจึงแสดง 
สัมประโยคโดยอาการ  ๒๖  และสังคหะ  (ประมวล)  โดยวิธี ๓๓ 
ประการ  แหงเจตสิกเหลานั้นกอน  จึงปรารภคําข้ึนตนวา  เอกุปฺปาท- 
นิโรธา  จ  ดงัน้ี ฯ 
                                        [ลักษณะเจตสิก] 
           ธรรมเหลาใด  มีความเกิดและความดับในท่ีเดียวกันกับจิต  ธรรม 
เหลาน้ัน  ชื่อวา "เอกุปปาทนิโรธ" ฯ ธรรมเหลาใด  มีอารมณ 
และวัตถุเปนอันเดียวกัน  ธรรมเหลาน้ันชื่อวา  "เอกาลัมพนวัตถุ" ฯ 
สภาพที่ชื่อวาธรรม  เพราะทรงไวซึ่งลักษณะของตน ๕๒ ประการ 
ประกอบกับจิต  คือสัมปยุตดวยจิตโดยลักษณะ ๔ อยางนี้  บัณฑิต 
ลงมติวา  เจตสิก  ทั้งที่ประกอบแนนอน  ทั้งที่ประกอบไมแนนอน ฯ 
บรรดาลักษณะ  (มีความเกิดข้ึนในที่เดียวกันเปนตน)  เหลาน้ัน 
 
  * พระอริยเมธี  ปจจุบันเปนพระธรรมบัณฑิต  (มานิต  ถาวร)  ป. ธ. ๙ วัดสัมพันธวงศ 
พระนคร  แปล.  
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เจตสิกธรรมท้ังหลาย  ถาอธิบายวา  ประกอบดวยจิต  ดวยสักวา 
บังเกิดข้ึนในท่ีเดียวกันเทาน้ันไซร  ความที่แมรูปธรรมทั้งหลายท่ีเกิด  
พรอมกับจิตในขณะนั้น  ก็จะพลอยชื่อวา  ประกอบกับจิตไปดวย   
เพราะฉะนั้น  จึงเพ่ิม  เอกนิโรธ  ศัพทเขาดวย ฯ  ถึงแมเมื่อเปนเชนนี ้
(คือประกอบดวยลักษณะ ๒ เกิดดับรวมกัน)  บัณฑิตไมอาจหามความ 
พองกันของ ๒ วิญญัติ  (กายวิญญัติ  วจีวิญญัติ)  ที่ปริวัตรตมจิต  ทั้ง 
ไมอาจหามความพองกันแหงรูปธรรมท้ังหลาย  แมเกิดกอนแลวดับอยู 
หรือความดับในที่เดียวกัน  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  เอกุปปาทนิโรธ 
เพราะฉะนั้น  จึงเพ่ิม  เอกาลัมพน  ศัพท  เขาดวย ฯ  และเพ่ือจะ 
แสดงวา  ธรรมที่มีลักษณะ ๓ อยาง  อยางนี้  โดยนยิมเฉพาะ  ที่มีวัตถุ 
อันเดียวกันเทาน้ัน  จึงเพ่ิม  เอกวัตถุ  ศัพท  เขาดวยดังน้ีแล ฯ  พอที่ 
ไมควรจะชักขาเกิดไป ฯ 
                               [อธิบายอัญญาสมานาเจตสิก] 
           บทวา  กถ  เปนคําถามท่ีเปนไปโดยความเปนใครเพ่ือจะกลาว 
สรูป (ธรรม ๕๒)  และอาการคือสัมประโยค  (ที่ทานกลาวไวในคําวา 
ประกอบกับจิต) ฯ  ธรรมที่ชื่อวา ผัสสะ  ดวยอรรถวาถูกตอง ฯ  ผัสสะ 
นี้นั้น  มีการถูกตองเปนลักษณะ ฯ  แทจริง  ผัสสะน้ีแมเปนอรูปธรรม 
ก็เปนไปโดยอาการถูกตองอารมณไดเทาน้ัน  แตความเปนไปโดยอาการ 
ถูกตองแหงผัสสะน้ัน  พึงเห็นตัวอยาง เชน  คนอ่ืนมองดูคนรับประทาน  
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ของเปรี้ยวเปนตน  เกิดน้ําลายสอข้ึนเปนตน ฯ   
           ธรรมชาติที่ชื่อวาเวทนา  เพราะอรรถวา  รบัรู  คือเสวยรสแหง 
อารมณ ฯ  เวทนาน้ัน  มีการับรูเปนลักษณะ ฯ  จริงอยู  จริงอยู  สัมปยุตธรรม 
ที่เหลือ  ถึงการเสวยรสของอารมณ  ก็เสวยโดยเพียงเอกเทศเทานั้น ฯ 
แตเวทนาเทานั้น  ยอมเสวยโดยแนนอน  เพราะมีความเปนใหญ ฯ 
จริงอยางนั้น  เวทนาน้ีทานอาจารยกลาววา  เหมือนพระราชาผูเสวยรส 
โภชนะดี ฯ  ก็ทานอาจารยจักกลาวประเภทแหงเวทนาน้ัน  ดวยอํานาจ 
สุขเวทนาเปนตน  เสียเองทีเดียว ฯ 
           ธรรมชาติที่ชื่อวาสัญญา  เพราะอรรถวา  รูจําอารมณ  ตางโดย 
อารมณมีสีเขียวเปนตน  คือทําเครื่องหมายรู  (คือรูทําเครื่องหมาย) ฯ 
สัญญาน้ัน  มีความรูจําเปนลักษณะ ฯ  จริงอยู  สญัญาน้ันเมื่อจะเกิด 
ถือเอาอาการท่ีเปนเหตุแหงความจําในภายหลังเกิด  เหมือนพวกชางไม 
เปนตน  ทําเครื่องหมายท่ีไมเปนตนฉะนั้น ฯ  ทวงวา  ก็คําน้ีใชได 
สําหรับสัญญา  ผูทําเครื่องหมายกอน  แตสําหรับสัญญาท่ีรูจําดวย 
เครื่องหมายจะใชไดอยางไร ฯ  แกวา  สัญญาที่จําไดดวยเครื่องหมาย 
แมนั้น  กถ็ือเอาการท่ีเปนเครื่องหมายแหงความจําได  ของสัญญา 
ใหมเกิดข้ึนอีก  เพราะฉะน้ัน  จึงไมมีความผิดอะไรในสัญญาท่ีรูจําดวย 
เครื่องหมายนี้ ฯ   
           ธรรมชาติที่ชื่อวาเจตนา  เพราะอรรถวา  มุงหวัง  คือจัดสรร 
ใหธรรมที่สมัปยุตดวยตนเปนไปในอารมณ  หรอืถึงความขวนขวายใน 
การปรุงแตงสิ่งท่ีเปนสังขตะ ฯ  จริงอยางนั้น  เจตนานี้แล  พระผูมีพระ-  
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ภาคเม่ือทรงจําแนกสังขารขันธ  ตรัสวา๑  ชื่อวาสังขาร  เพราะอรรถวา 
ปรุงแตงสิ่งท่ีเปนสังขตะ ทรงแสดงไวดวยคําวา  จักขุสัมผัสสชาเจตนา 
ดังน้ีเปนตน  ในสุตตันตภาชนียในวิภังคปรณ๒  เพราะเปนประธานใน 
การปรุงแตง ฯ  เจตนานั้นมีการมุงหวังเปนลักษณะ  พึงเห็นวา  เหมือน 
ลูกมือผูเปนหัวหนาและนายชางไมใหญเปนตน  ยังกิจของตนและกิจ 
ของคนอ่ืนใหสําเร็จฉะนั้น ฯ  การแดสงสรูปเอกัคคตา  วิตก วิจาร 
และปติ  อยางแจมแจง  มาแลวในหนหลังน่ันแลว ฯ  ชื่อวาชีวิต  เพราะ 
อรรถวา  เปนเครื่องดํารงอยูแหงสัมปยุตธรรมทัง้หลาย ฯ  ชวิีตน้ันนั่นแล  
ชื่อวาเปนใหญ  เพราะประกอบดวยความเปนใหญในการอนบุาลธรรม 
ที่เกิดรวมกัน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาชีวิตนทรีย ฯ  ชีวิตนทรียนัน้   
มีการอนุบาลเปนลักษณะ  เหมือนนํ้าหลอเลี้ยงดอกบัวเปนตนฉะนั้น ฯ 
การกระทํา  ชื่อวาการ ฯ  การกระทําไวในใจ  ชื่อวามนสิการ ฯ  มนสิการ 
นั้น  มีการเหนี่ยวใจในไวอารมณเปนลักษณะ ฯ 
           วิตก  เจตนา  และมนสิการเหลาน้ี  มีความตางกันอยางนี้  คือ  วิตก 
เปนเหมือนบรรจุสัมปยุตธรรมเหลาน้ันไวในอารมณนั้น  เพราะเปน 
สภาพยกธรรมท่ีเกิดรวมกันมาวางไวที่อารมณ,  เจตนาประกอบไว  แม 
ซึ่งธรรมตามท่ีเกิดแลวไวในอารมณนั้นดวยตน  โดยการยึดถืออารมณ 
เปนเหมือนแมทัพ, มนสิการเปนเหมือนนายสารถีผูควบคุมมาอาชาไนย 
เพราะประคับประคองสัมปยุตธรรมเหลาน้ัน  ใหมุงหนาตรงตออารมณ ฯ 
           ในอธกิารีวาดวยความตางกันนี้   มีกถาที่เปนอนุสาสนีของทาน 
 
๑.  ส.  ขนฺธ. ๑๗/๑๐๖   ๒.  อภิ.  วภิงฺค.  ๓๕/๑๐.  
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อาจารยทั้งหลายอยางน้ีคือ  อันที่จริง  บุคคลเชื่อในพระผูมีพระภาควา  
พระผูมีพระภาคทรงแทงตลอดลักษณะแหงธรรมทั้งหลาย  ตามเปนจริง 
นั้น ๆ  โดยสภาพแลว  ทรงแจกธรรมท้ังหลายน้ันๆ  ไว  แลวกําหนด    
ลงไปวา  ธรรมเหลาน้ี  มคีวามแปลกกันอยางนี้  แลวพึงกระทํา 
ความเพียงพยายามเพื่อบรรลุสภาพแหงธรรมเหลาน้ันโดยชอบ  ดวย 
อํานาจการเรียนและการสองถามเปนตน  ถึงผูปฏิบัติผิดในธรรมน้ัน ๆ 
จะไมกลายเปนคนหลงงมงาย ฯ  เจตสิกมีผัสสะเปนตนผิดในธรรมน้ัน ๆ 
ทั้งหมด ๘๙  เพราะเกิดข้ึนในจิต ๘๙  เหลาน้ัน  โดยนิยม  เพราะฉะน้ัน 
เจตสิกทั้ง ๗  มีผัสสะเปนตน  จึงชื่อวาสรรพจิตสาธารณ ฯ 
           ความตกลงใจ  ชื่อวาอธิโมกข ฯ  ก็อธิโมกขนั้น  มีความตกลง 
ใจเปนลักษณะ  พึงเห็นเหมือนเสาเข่ือน  เพราะไมมีความหว่ันไหวใน 
อารมณ ฯ  ความเปนแหงบุคคลผูกลาหาญ  หรือกรรมของบุคคลผู 
กลาหาญ  ชือ่วาความเพียร  อีกอยางหน่ึง  ธรรมชาติใด    อันบุคคล 
พึงดําเนินไป  คือพึงใหเปนไปตามวิธี  เพราะฉะนั้น  ธรรมชาตินั้น  ชื่อวา 
ความเพียร  ไดแกความอุตสาหะ ฯ  อุตสาหะนั้นมีการอุปถัมภสหชาต- 
ธรรมเปนลักษณะ ฯ  จริงอยู  ดวยอํานาจวิริยะ  ความที่สหชาตธรรม 
เหลาน้ันเปนไปยอหยอนจึงไมได ฯ  ก็เพราะทําอธิบายอยางนี้  วิริยะน้ี 
มีความแตกตางจากวิตกเปนตน  จึงปรากฏเห็นไดงาย ฯ 
           ความพอใจ  ชื่อวาฉันทะ  คือความตองการดวยอารมณ  ฉันทะ 
นั้นมีความตองการจะทําเปนลักษณะ ฯ  จริงอยางนั้น  ฉันทะน้ีทานกลาว 
วา  เหมือนยื่นมือออกไปในการท่ีใจรับอามรณ ฯ  ก็ฉันทะน้ีแมในเวลา  
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เปนไปดวยอํานาจการสละทานวัตถุ  (สิ่งของท่ีจะให)  มีความตองการ 
ดวยมานวัตถุที่จะพึงสละน้ันทีเดียว  เหมือนนายขมังธนูมีความตองการ  
จับลูกศรท่ีจะตองยิงไปฉะนั้น ฯ   
           เจตสิกที่กระจาย  คือแพรกระจายท่ัวไปในโสภณจิตและอโสภณจิต 
อ่ืนจากโสภณจิตน้ัน  เพราะฉะนั้น  เจตสิกเหลาน้ัน  จึงชื่อวาปกิณณกะ ฯ 
โดยเพงถึงโสภณเจตสิก  อโสภณเจตสิกนอกนี้  กช็ื่อวาอัญญะ  (อ่ืน) 
และโดยเพงถึงอโสภณเจตสิกนอกนี้  โสภณเจตสิก  กช็ื่อวาอัญญะ  (อ่ืน) ฯ 
เจตสิกที่มีแกโสภณจิตและอโสภณจิตเหลาน้ัน  ชื่อวาสาธารณา  เจตสิก 
เหลาน้ี  ไมมีสภาพเปนอกุศลเปนตนอยางเดียว  ดุจอุทธัจจะเปนตนและ 
สัทธาเปนตน  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  อัญญสมานเจตสิก ฯ  ทาน 
อาจารยครั้นแสดงไขธรรม ๑๓  ซึ่งมสีภาพเปนโสภณเจตสิกและอโสภณ- 
เจตสิกนอกนี้  ดวยอํานาจเจตสิกที่ทั่วไปแกจิตทุกดวย  แลวดวยอํานาจ 
ปกิณณกเจตสิก  อยางนี้กอนแลว บัดนี้  เพ่ือจะแสดงธรรมท่ีนับเนื่อง 
ในอกุศลโดยลําดับที่แสดงไฝในจิตวิภาคในหนหลัง  และธรรมท่ีนับเนื่อง 
ในโสภณธรรม  จากธรรมท่ีนับเนื่องในอกุศลนั้นกอน  จึงกลาวคํา 
เปนตนวา  โมโห  ดังนี้ ฯ 
                                 [อธิบายอกุศลเจตสิก] 
           แตวา  ในอเหตุกจิตไมมีธรรมแผนกหนึ่งตางหาก  เพราะฉะนั้น 
ทานอาจารยจึงไมกลาวอเหตุเจตสิกเหลาน้ันไว ฯ  สภาพท่ีชื่อวาโมหะ 
เพราะอรรถวา  งมงายในอารมณ  ไดแกความไมรู ฯ  โมหะน้ันมี 
ความปดบังสาภพของอารมณเปนลักษณะ ฯ  จริงอยู  โมหะน้ีถึงจะเปนไป  
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ดวยอํานาจการถือเอาอารมณ  ก็เปนโดยอาการ  คือปดบังสภาพ 
ตามเปนจริงของอารมณนั้นทีเดียว ฯ    
           บุคคล  หรือหมวดธรรมที่ชื่อวาอหิริกะ  เพราะอรรถวา  ไมละอาย 
คือไมเกลียด ฯ  ภาวะแหงบุคคลหรือแหงหมวดธรรมท่ีไมมีความละอาย 
ชื่อวาอหิริกกะ  อหิริกกะนั้นนั่นแล  ชื่อวาอหิริกะ ฯ 
           ที่ชื่อวาอโนตตัปปะ  เพราะอรรถวา  ไมสะดุง  (ไมเกรงกลัว) ฯ 
ในอหิริกะและอโนตตัปปะน้ัน  อหิรกิะมีลักษณะไมเกลียดกายทุจริต 
เปนตน  ดุลสุกรบานไมเกลียดคูถนั้น ฯ  อโนตตัปปะ  มีอันไมเกรง 
กลัวกายทุจริตน้ันเปนลักษณะ  ดุจต๊ักแตนไมกลัวไฟฉะน้ัน ฯ 
เพราะเหตุนั้น  พระโบราณาจารยจึงไดกลาวไววา 
                       บุคคลผูมีไมหิร ิ ยอมไมเกลียดบาป  เหมือน 
 ื                       สุกรไมเกลยีดคูถฉะน้ัน  บุคคลผูไมม ี
                        โอตตัปปะ  ยอมไมกลัวบาป  ดุจต๊ักแตน 
                        ไมกลัวไฟฉะน้ัน 
           ภาวะแหงจิตฟุง  ชื่อวาอุทธัจจะ  ฯ  อุทธัจจะนั้น  มีความไมสงบ 
แหงจิตเปนลักษณะ  ดุจเถาฟุงกระจายเพราะถูกหินกระทบฉะนั้น ฯ 
           สภาพที่ชื่อวาโลภะ  เพราะอรรถวา  ติด  (ของเกี่ยว) ฯ  โลภะ 
นั้น  มีการเกีย่วเกาะอารมณเปนลักษณะ  เหมือนลิงติดตังฉะนั้น ฯ 
ความตางกันแหงฉันทะและโลภะนี้อยางนี้  คือ  เพียงความท่ีจิตอยาก 
หนวงเหนี่ยวเปนฉันทะ  ความเกี่ยวเกาะในอารมณนั้นเปนโลภะ ฯ  ทฏิฐิ 
มีลักษณะเชื่อม่ันอยางผิด ๆ วา  สิ่งนี้เทาน้ันจริง  สิ่งอ่ืนเปลา ฯ  จริงอยู  
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ญาณและทิฏฐินี้  มีความตางกันอยางนี้  คือ ญาณรูอารมณไดตามสภาพ 
ที่เปนจริง ทิฏฐิละสภาพตามท่ีจริง  ถือเอาโดยสภาพที่ไมมีจริง ฯ 
           ที่ชื่อวามานะ  เพราะอรรถวา  สําคัญโดยตรงอาการเปนตนวา 
เราเปนผูประเสริฐกวา ฯ  มานะน้ัน  มีความพองข้ึนเปนลักษณะ ฯ 
จริงอยางนั้น  มานะน้ีทานอาจารยกลาววา  มีความอยากเปนดุจธงเปน 
เหตุปรากฏ ฯ     
           ที่ชื่อวาโทสะ  เพราะอรรถวา  ประทุษราย ฯ  โทสะน้ั  มีความ 
ดุรายลักษณะ เหมือนอสรพิษท่ีถูกตี ฯ ที่ชื่อวาอิสสา  เพราะอรรถ 
วา  ริษยา  อิสสาน้ัน  มีความริษยาตอสมบัติของคนอ่ืนเปนลักษณะ ฯ 
ภาวะแหงความตระหนี่  ชื่อวามัจฉริยะ ฯ  อีกอยางหนึ่ง  ธรรมชาติที่ 
เปนไปโดยอาการวา  ความอัศจรรยนี้  จงอยางมีแกชนเหลาอ่ืน  (ความ 
อัศจรรยนี้)  จงมีแกเราเทาน้ัน  ชื่อวามัจฉริยะ ฯ  มจัฉริยะน้ัน  มีการ 
ปกปดสมบัติของตนเปนลักษณะ ฯ 
           กรรมที่ชื่อวากุกกตะ  เพราะอรรถวา  บุคคลทําอยางนาเกลียด 
ไดแกทุจริตท่ีกระทําแลวและสุจริตท่ีมิไดกระทํา ฯ  แทจริง  กรรมแมที ่
มิไดกระทํา  ชนทั้งหลายก็เรียกวา  กุกกตะ  ชนทั้งหลายยอมพูดกนัวา 
กรรมท่ีขาพเจาไมไดกระทํา  ชื่อวากุกกตะ ฯ  แตในอธิการแหงอกุล- 
เจตสิกนี้  วิปปฏิสารจิตตุปบาทท่ีปรารภกรรมท่ีตนกระทําแลวและมิได 
กระทําเกิดข้ึน  ชื่อวากุกกตะ ฯ  ภาวะแหงกุกกตะนั้น  ชื่อวากุกกุจจะ ฯ 
กุกกุจจะน้ัน  มีความเศราโศกถึงทุจริตท่ีตนกระทําแลว  และสุจริตท่ี 
ไมไดกระทําเปนลักษณะ ฯ 
 
  



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 89 

                                     [ถีนะและมิทธะ 
           ความทอแท  ชื่อวาถีนะ ฯ  ภาวะแหงจิตท่ีดิ่งลงดวยอํานาจความ 
ไมขะมักเขมนและความจมลง  ชื่อวาถีนะ ฯ  ความเซาซึม  ชื่อวามิทธะ 
ไดแกความท่ีจิตปราศความสามารถ ฯ   
           ในถนีะและมิทธะนั้น  ถีนะ  มีความที่จิตไมควรแกการงานเปน 
ลักษณะ  มิทธะ  มีความที่ขันธทั้ง  ๓  มีเวทนาขันธเปนตน  ไมควรแก 
การงานเปนลักษณะ  ความตางแหงถีนะและมิทธะนั้น  ดังนี้ ฯ  จริง 
อยางนั้น  นิเทศแหงถีนะและมิทธะเหลาน้ี  เปนไปในพระบาลีโดยนัย 
มีอาทิวา  ในถีนะและมิทธะเหลาน้ัน  ถีนะเปนไฉน  ความที่จิตไมคลอง 
ไมควรแกการงาน  ชื่อวาถีนะ  ในถีนะและมิทธะเหลาน้ัน  มิทธะเปนไฉน 
ความท่ีกายไมคลอง  ไมควรแกการงาน  ชื่อวามิทธะ  ฯ  มีคําทวงสอดเขา 
มาวา  ก็เพราะบาลีวา  กายสฺส  (แหงกาย)  แมรูปกายไมควรแกการงาน 
ก็ชื่อวามิทธะมิใชหรือ  เพราะฉะน้ัน  แมความที่มิทธะนั้นเปนรูปจึงถูก ฯ 
เฉลยวา  ไมถูก  เพราะความท่ีมิทธะเปนรูปนั้น  ถกูอาจารยทั้งหลาย 
คัดคานแลวในปกรณนั้น ๆ  ดวยอํานาจแหงเหตุที่ทานนํามาอางแลว 
นั่นเทียว ฯ  ความจริง  พระอาจารยทั้งหลายบรรยายคําที่ยกวาทะของ 
ทานท่ีกลาววา  มิทธะเปนรูป  ข้ึนต้ังเปนประธานไวในคัมภีรอรรถกถา 
เปนตนมากมาย  เพ่ือจะคานมติของทานท่ีวามิทธะเปนรูป ฯ  ก็ในอธิการ 
วาดวยมิทธะน้ี  ทานรวบรวมความไว  ดังตอไปนี้ ฯ 
  



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 90 

                                         [มิทธะไมใชรูป] 
                        บุคคลบางพวกกลาววา  แมมิทธะก็เปนรูป 
                        คําน้ันไมถูก  เพราะพระผูมีพระภาคตรัส    
                        มิทธะไวในหมวดอกุศลธรรมที่ควรละดุจ 
                        กามฉันทนิวรณเปนตน ฯ   ที่จริง  มิทธะน้ี 
                        พระผูมีพระภาคตรัสไวในหมวดนิวรณ  ซึ่ง 
                        เปนปหาตัพพธรรม  สวนรูปพระองคมิได 
                        ตรัสไววา  เปนธรรมอนัทัสสนะเปนตนจะ 
                        พึงละ ฯ  แมเลสแหงความท่ีรูปเปนของควร 
                        ละปรากฏในพระบาลีใดโดยพุทธพจนวา 
                        "ภิกษุทั้งหลาย  รูปมิใชเปนของเธอ  พวก 
                        เธอจงละมันเสีย"  ในพระบาลีนั้น  ก็ทรง 
                        ประกาศการละฉันทราคะ  ซึ่งมีรูปนั้นเปน 
                        อารมณ ฯ  สมจริงดังพระพุทธพจนที่ตรัส 
                        ไวในพระบาลีนั้นมีอาทิวา  "ความละเสียซ่ึง 
                        ฉันทราคะอันใด" ฯ  ถาผูที่วามิทธะเปนรูป 
                        พึงกลาววา  ในมิทธะท่ีเปนรูปและมใิชรูป 
                        มิทธะท่ีมิใชรูปทรงแสดงไวในพระบาลีนั้น 
                        คําท่ีกลาวนั้นก็ไมควร  เพราะในพระบาลีนั้น 
                        ตรัสไวโดยไมแปลกกนั ฯ  แมมิทธะท่ีเขา 
                        คิดวาเปนรูป  บัณฑิตสามารถอนุมานไดแท 
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                        วา  เปนนิวรณ  เพราะเปนมิทธะ  เหมือน 
                        มิทธะนอกนี้  ฯ  ก็เพราะทานกลาวถึง    
                        สมัประโยค  จึงตกลงวา  มิทธะน้ันมิใชรูป 
                        เพราะพระผูมีพระภาคตรัสสัมประโยคแหง 
                        อรูปขันธ ฯ  อนึ่ง  มิทธะเปนรูป  ยอมไมม ี
                        เพราะตรสัถึงความเกิดในอรูป  แตความ 
                        หลับของพระขีณาสพท้ังหลายจะพึงมี  ก ็
                        เพราะความออนเพลีย  (อิดโรย)  ของ 
                        รางกาย  ดังน้ี ฯ 
                                   [อธิบายโสภณเจตสิก] 
           ธรรมชาติที่ชื่อวาสัทธา  เพราะอรรถวา  เชือ่  ไดแกความเส่ือมใส 
ในพระพุทธเจาเปนตน ฯ  ศรัทธานั้นมีอันทําสัมปยุตตธรรมใหผองใสเปน 
ลักษณะ   ประดุจแกวมณีทํานํ้าใหในฉะน้ัน ฯ  ความระลึกได  ชื่อวาสติ 
ไดแกความไมฟนเฟอน ฯ  สตินั้น  มีอันยังสัมปยุตธรรมใหแลนไปเปน 
ลักษณะ ฯ  ธรรมชาติที่ชือ่วาหิริ  เพราะอรรถวา  เกรง ฯ  เอตตัปปะน้ันมี 
ทุจริตมีกายทุจริตเปนตน ฯ  หิรินั้น  เปรียบเหมือนหญิงสาวในสกุล 
เพราะเกลียดแตสิ่งชั่วดวยอํานาจเคารพตน ฯ  หิร ิ เปรียบเหมือน 
อันสะดุงกลัวบาปเปนลักษณะ ฯ  หิริ  เปรียบเหมือนหญิงสาวในสกุล 
เพราะเกลียดแตสิ่งชั่วดวยอํานาจเคาระตน ฯ  โอตตัปปะ  เปรียบเหมือน 
หญิงแพศยา  เพราะเกรงแตสิ่งชั่วดวยอํานาจเคาระผูอ่ืน ๆ  ธรรมที่เปน 
ปฏิปกษตอโลภะ  ชื่อวาอโลภะ ฯ  อโลภะนั้น  มีความท่ีจิตไมติดอยู  
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ในอารมณเปนลักษณะ  เปรียบเหมือนภิกษุผูหลุดพนแลว ฯ  ธรรมท่ีเปน 
ปฏิปกษตอโทสะ  ชื่อวาอโทสะ ฯ  อโทสะนั้น  มีความไมเกรี้ยวกราด    
เปนลักษณะ  เหมือนมิตรผูอนุกูล ฯ  ความเปนกลางในธรรมน้ัน ๆ  ชื่อวา 
ตัตรมัชฌัตตตา ฯ  ตัตรมชัฌัตตตาน้ัน  มีความเพงดูจิตและเจตสิกเปน 
ลักษณะ  เปรียบเหมือนนายสารถีคอยดูมาตัวท่ีว่ิงไปสม่ําเสมอฉะน้ัน ฯ 
ความสงบกายและจิตเปนลักษณะ ฯ  ความเบากาย  ชื่อวาจิตตปสสัทธิ ฯ 
ก็กายปสสัทธิและจิตตปสสัทธิทั้ง ๒ นี้  ความเบากาย  ชื่อวากายลหุตา ฯ 
ความเบาจิต  ก็อยางนั้น ฯ  ความเบากายและความเบสจิตน้ัน  มีการทํา 
ความหนักกายและจิตใหสงบเปนลักษณะ ฯ  ความออนสลวยแหงกาย 
ชื่อกายมุทุตา ฯ  จิตตมุทุตาก็อยางนั้น ฯ  กายมุทุตาและจิตตมุทุตาน้ัน 
มีการทําความแข็งกระดางแหงกายและจิตใหระงับเปนลักษณะ ฯ 
           ความสําเร็จประโยชนในการงาน  ชื่อวากัมมัญญะ ฯ  ภาวะแหง 
กัมมัญญะน้ัน  ชื่อวากัมมัญญตา ฯ  ความที่กายสําเร็จประโยชนในการงาน 
ชื่อวากายกัมมัญญตา ฯ  จิตตกัมมัญญตาก็อยางนั้น ฯ  กายกัมมญัญตาและ 
จิตตกัมมัญญตานั้น  มีการระงับความที่กายและจิตไมควรแกการงาน 
เปนลักษณะ ฯ  ภาวะแหงความคลองแคลว  ชื่อวาปาคุญญะ ฯ  ปาคุญญะ 
นั้นนั่นแล ชือ่วาปาคุญญตา ฯ  ความคลองกาย  ชือ่วาปาคุญญะ ฯ  
ความคลองจิตก็อยางนั้น ฯ  ความคลองกายและความคลองจิตน้ัน  ม ี
การระงับความครานของกายและจิตเปนลักษณะ ฯ  ความที่กายตรง 
ชื่อวากายุชุกตา ฯ  ความที่จิตตรงก็อยางนั้น ฯ  อุชกุตาทั้ง ๒ นั้น  มีความ  
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ที่กายและจิตตรงเปนลักษณะ ฯ  ก็ทั้ง ๖ คู  มีกายปสสัทธิเปนตนนี้  
เกิดจากปจจัยที่เปนปฏิปกษตอความกําเริบแหงธาตุ  ซึ่งกระทํากายและจิต 
ใหมีความกระวนกระวายอยางแรงเปนตน  ตามลําดับ ฯ   
           ก็คําวากาย  ใน ๖ คูนี้  หมายเอาขันธทั้ง ๓ มีเวทนาเปนตน ฯ 
ก็เพราะธรรม ๒ อยาง ๆ รวมกัน  หํ้าหั่นธรรมท่ีตรงกันขามตามหนาท่ี 
ของตน  ฉะนั้น  พระผูมพีระภาคจึงตรัสความท่ีปสสัทธิเปนตน  ม ี๒ อยาง 
ในธรรมมีปสสัทธิเปนตนเทาน้ัน  หาไดตรัสไวในสมาธิเปนตนไม ฯ 
อีกอยางหนึ่ง  ภาวะคือความสงบเปนตนของจิตน่ันเอง  จะมีไดเพราะ 
จิตตปสสัทธิเปนตน  สวนภาวะคือความสงบเปนตน  แมแหงรูปกาย 
ยอมมีไดเพราะกายปสสัทธิเปนตน  ดวยอํานาจการแผไปแหงรูปที่ 
ประณีตซึ่งมีกายปสสัทธิเปนสมุฏฐาน  เพราะฉะนั้น  เพื่อจะประกาศ 
ความตามท่ีกลาวแลวน้ัน  พระผูมีพระภาคจึงตรัสความที่ปสสัทธิเปนตน 
มี ๒ อยางไว  ในธรรมมีปสสัทธิเปนตนนี้ ฯ  เจตสิกที่ทั่วไปแกโสภณ- 
จิตท้ังหมด  เพราะเกิดในโสภณจิตเหลาน้ันโดยแนนอน  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวาโสภณสาธารณาเจตสิก ฯ 
                                    [อธิบายวิรัติเจตสิก] 
           วิรัติที่ชื่อวาสัมมาวาจา  เพราะอรรถวา  เปนเครื่องพูดชอบแหง 
บุคคล  ไดแกความงดเวนจากวจีทุจริต ฯ  สัมมาวาจานั้น  มี ๔  อยางคือ 
เจตนาเครื่องงดเวนจากการพูดเท็จ ๑  เจตนาเครื่องงดเวนจากการพูด 
สอเสียด ๑  เจตนาเครื่องงดเวนจากการพูดคําหยาบ ๑  เจตนาเครื่องงดเวน 
จากการพูดเพอเจอ ๑ ฯ  กรรมนั่นเอง  ชื่อวากัมมันตะ  เปรียบเหมือน  
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สุตตันตะและวนันตะเปนตนฉะนั้น ฯ  การงานท่ีเปนโดยชอบ  ชื่อวา   
สัมมากัมมันตะ  ไดแกเจตนาเครื่องงดเวนจากกายทุจริต ฯ  การงดเวนกาย- 
ทุจริตน้ัน  มี ๓ อยางคือ  เจตนาเครื่องงดเวนจากการทําชีวิตสัตวใหตกลวง 
ไป ๑  เจตนาเครื่องงดเวนจากการถือเอาส่ิงของท่ีเขามิไดให ๑  เจตนา 
เครื่องงดเวนจากความประพฤติผิดในกาม ๑ ฯ  ธรรมท่ีชื่อวาสัมมาอาชีวะ  
เพราะอรรถวา  เปนเครื่องดํารงชีพโดยชอบแหงสัตวทั้งหลาย  ไดแก 
เจตนาเครื่องงดเวนจากมิจฉาชีพ ฯ  กส็ัมมาอาชีวะน้ันมี ๗ อยาง  ดวย 
อํานาจงดเวนจากกายทุจริตวจีทุจริตซ่ึงมีอาชีพเปนเหตุ  หรือมีมากอยาง 
ดวยอํานาจงดเวนจากมิจฉาชีพมีกุหนา  และ   ลปนา  เปนตน ฯ  แตวา 
วิรัติทั้ง ๓ นี้  เฉพาะอยางหน่ึง ๆ  ม ี๓ อยาง  ดวยอํานาจสัมปตตวิรัติ 
สมาทานวิรัติ  และสมุจเฉทวิรัติ  (ดวยอํานาจงดเวนจากวัตถุที่ถึงเขา 
เฉพาะหนา  งดเวนดวยการสมาทาน   และงดเวนดวยการตัดขาด) ฯ 
เจตสิกทั้ง ๓ ชื่อวาวิรัติ  เพราะเวนจากทุจริตตามท่ีกลาวแลว ฯ 
                          [อธิบายอัปปมัญญาเจตสิก] 
           ธรรมชาติชื่อวากรุณา  เพราะอรรถวา  กระทําในเม่ือคนอ่ืน 
มีความทุกข คือใหเกิดความลําบากใจของคนดีทั้งหลาย  หรือเพราะ 
กระจาย  คือชวยสลัดทุกขของอ่ืน  หรือเพราะอรรถวา  บีบค้ัน  คือ 
เบียดเบียนทุกขของคนอ่ืนนั้น  หรือเพราะอรรถวา  เมื่อสัตวทั้งหลาย 
ประสบทุกข  เปนเหตุคลี่คลายออก  คือเหยียดออกไป ฯ  กรุณานั้นมี 
ความตองการบําบัดทุกขของคนอ่ืนเปนลักษณะ ฯ  จริงอยู  ทกุขของคน 
อ่ืนจะถูกกรุณานั้นนําออกไปได  หรอืนําออกไปไมไดก็ตามที  แตกรุณา  
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นั้นก็คงเปนไปโดยอาการน้ันนั่นเอง ฯ  ธรรมชาติที่ชื่อวามุทิตา  เพราะ  
อรรถวา  เปนเครื่องแสดงความยินดีแหงชน ฯ  มทุิตาน้ันมีการชื่นชม   
สมบัติของคนอ่ืนเปนลักษณะ ฯ  เจตสิกทั้ง ๒ ชื่อวาไมมีประมาณ  เพราะ 
มีสัตวไมมีประมาณเปนอารมณ ฯ  อัปปมาณานั้นนั่นแล  ชื่อวาอัปป- 
มัญญา ฯ  ถามวา  ก็ทานอาจารยจักกลาววา  อัปปมัญญามี ๔ มิใชหรือ 
ก็เพราะเหตุไร  ในอธิการแหงการแสดงลักษณะเจตสิกนี้  ทานจึงกลาว 
(อัปปมัญญา)  ไวเพียง ๒ เทาน้ัน ฯ  แกวา  (ทานกลาวไวเพียง ๒ 
เทาน้ัน)  เพราะเมตตาและอุเบกขา พระผูมีพระภาคทรงถือเอาดวย 
อโทสะ  และตัตรมัชฌัตตตา  (ความไมโกรธ  และความเปนกลางใน 
ธรรมนั้น ๆ)ฯ  จริงอยู  อโทสะนั่นเอง  ที่เปนไปดวยอํานาจอัธยาศัย 
เกื้อกูลในสัตวทั้งหลาย  ชือ่วาเมตตา ฯ  ความเปนกลางในธรรมน้ัน ๆ 
ที่เปนไปดวยอํานาจระงับความขัดเคืองและยินดีในสัตวเหลานั้น  ชื่อวา 
อุเบกขา ฯ  ดวยเหตุนั้น  โบราณบัณฑิตท้ังหลายจึงกลาววา 
                        ก็เพราะพระผูมีพระภาคทรงถือเอาเมตตา 
                        ดวยความไมพยาบาท  และอุเบกขาดวย 
                        ความเปนกลางในธรรมน้ัน ๆ  ฉะน้ัน 
                        (ในท่ีนี้)  ทานอาจารยจึงไมถือเอาท้ัง ๒ 
                        อยาง ฯ 
                            [อธิบายปญญาเจตสิกเปนตน] 
           ธรรมชาติที่ชื่อวาปญญา  ดวยอรรถวา  ยอมรูโดยประการ  คือรู 
ชัดดวยอํานาจอนิจจลักษณะเปนตน ฯ  ปญญานั้นแล  ชื่อวาเปนใหญ  
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เพราะประกอบดวยความเปนใหญยิ่ง  ในความรูชัดตามสภาพ  เหตุนั้น 
จึงชื่อวาปญญินทรีย ฯ  ถามวา  ถาอยางนั้น  สัญญา  วิญญาณ  และปญญา 
ทําหนาท่ีตางกันอยางไร ?  ตอบวา  สัญญา  ยอมทําหนาท่ีเพียงหมายรู  
ดวยอํานาจรูจักสีเขียวเปนตนเทาน้ัน  แตไมสามารถทําการรูตลอดถึง 
ลักษณะได ฯ  วิญญาณยอมใหสําเร็จถึงการรูตลอดลักษณะ  แตไม   
สามารถใหกาวข้ึนไปถึงมรรค ฯ  สวนปญญายอมทําหนาท่ีทั้ง ๓ อยาง ฯ 
ในขอน้ีมีการสังเกตรูเหรียญกระษาปณของเด็ก  คนชาวบาน  และเจาหนาท่ี 
การเงินเปนตัวอยาง ฯ  กใ็นสัญญา  วิญญาณ  และปญญาน้ี  วิญญาณ 
ยอมเปนอัพโพหาริก  ในเวลาที่สัญญาซ่ึงเปนญาณสัปยุตเกิดข้ึน  ดวย 
อํานาจถือเอาแตอาการ ฯ  ในกาลนอกน้ัน  วิญญาณยอมมีกําลัง ฯ  แต 
(ธรรมคือ)  สัญญาและวิญญาณทั้ง๒  ที่เปนญาณสัมปยุตยอมเปนไป 
ตามคติของปญญา ฯ  เชือ่มความวา  มี ๒๕ แมโดยประการทุกอยาง ฯ 
สงเคราะหเจตสิกที่กลาววาแลวโดยราสีทั้ง ๓  ดวยคําวา  เตรสฺสมานา 
ดังน้ีเปนตน ฯ 
           ธรรมท่ีชื่อวาจิตตาวิยุตตะ  เพราะอรรถวา  ไมแยกกันกับจิต ฯ 
มีอธิบายวา  เจตสิกที่ชื่อวาอุปปาทะ  เพราะอรรถวา  เกิดข้ึน ฯ  ความ 
เกิดข้ึนคือจิต  ชื่อวาจิตตุปบาท ฯ  แตในท่ีอ่ืน  จิตพรอมท้ังธรรมท่ี 
สัมปยุต ทานอาจารยเรียกวาจิตตุปบาท  เพราะทําอธิบายวา  ความ 
ประชุมแหงธรรมที่ชื่อวาอุปปาทะ  เพราะอรรถวา  เปนเหตุเกิดแกงจิต 
จิตน้ันดวย  ความเกิด  (แหงจิต)  ดวย  เพราะฉะนั้นจึงชื่อวาจิตตุปบาท ฯ 
จริงอยู  ในท่ีมาบางแหง  ทานผูรูศัพทศาสตร  ตองการใหเปนปุงลิงค  
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แมในทวันทวสมาหาระ ฯ  เชื่อมความวา  ตอจากนี้ไปขาพเจาจะกลาว 
สัมประโยคแหงเจตสิกท่ีไมแยกกันกับจิตเหลาน้ัน  ในจิตตุปบาทท้ังหลาย 
เฉพาะดวงหน่ึง ๆ  ตามสมควรแกการประกอบ ฯ    
                            [อธิบายเจตสิกประกอบกับจิต] 
           กามาวจรจิต ๔๔  ชื่อวาเวนทวิปญจวิญญาณ  เพราะอรรถวา 
ทวิปญจวิญญาณ  ถูกกามาวจรจิต ๔๔  เหลาน้ีเวนเสีย  เพราะไมมีวิตก 
โดยสภาพ  หรือวากามาวจรจิต  ๔๔  เหลาน้ี  ถูกทวิปญจวิญญาณเหลาน้ัน 
เวนเสีย ฯ  อธิบายวา  วิตกยอมเกิดในกามาวจรจิต ๔๔  เหลาน้ัน  และ 
ในปฐมฌานจิต ๑๑  เพราะฌานที่เหลือทุติยฌานเปนตน  ไมมวิีตกตาม 
กําลังแหงภาวนา ฯ  วิจารยอมเกิดในจิต  ๖๖  คือ  ในจิตมีวิตก ๕๕ 
เหลาน้ัน  และในทุติยฌานจิต  ๑๑ ฯ  อธิโมกขเกิดในจิต  ๗๘  เวนจิต 
๑๑  คือ  ทวิปญจวิญญาณ  และวิจิกิจฉาสหคตจิต ฯ  วิรยิะเกิดในจิต ๗๓ 
เวนจิต  ๒๖  คือ  ปญจทวาราวัชชนจิต  ทวิปญจวิญญาณ  สัมปฏจิฉันนะ 
ทั้งคู  และสันตีรณะทั้ง ๓  ฯ  ปติเกิดในจิต  ๕๑  เวนจิต  ๗๐  คือ  จิต ๒  ที ่
สหรคตดวยโทมนัส  จิต ๕๕  ที่สหรคตดวยอุเบกขา  กายวิญญาณทั้งคู 
และจตุตถฌานจิต ๑๑ ฯ  ฉันทะ เกิดในจิต  ๖๙  ยกเวนจิต  ๒๐  คือ 
อเหตุกจิต  ๑๘  และโมมหูจิต ๒ ฯ 
           คําวา  เต  ปน  ไดแก  จิตตุปบาทท่ีเวันปกิณณกเจตสิก  และท ี
สหรคตดวยปกิณณกเจตสิกเหลาน้ัน ฯ  บทวา  ยถากฺกม  คือ  โดยสมควร 
แกลําดับแหงจิตตุปบาท  ทีเวนและประกอบดวยปกิณณกเจตสิกทั้ง ๖  ม ี 
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วิตกเปนตน ฯ     
           คําวา ๖๖  และ  ๕๕  เปนตน  บัณฑิตพึงประกอบคามสมควรดวย 
อํานาจการนับจิตตุปบาทเปน ๑๒๑  และนับเปน ๘๙ ฯ  ทานอาจารย 
กลาวคําวา  สพฺพากุสลสาธารณา  (ทัว่ไปแกอกุศลจิตทุกดวง)  แลว 
กลาวคําเปนตนวา  สพฺเพสุป  (ในอกุศลจิตแมทั้งหมด)  ดังน้ี  เพ่ือ 
ยืนยังคํานั้นน่ันแลใหหนักแนน  (มั่นคง) ฯ  จริงอยู  ชนผูซึ่งดําเนินใน 
กายทุจริต  มีปาณาติบาตเปนตน  แมทกุคนเปนผูไมเห็นโทษในปาณา- 
ติบาตเปนตนนั้นดวยโมหะ  ไมเกลียดแตปาณาติบาตเปนตนน้ันดวย 
อหิริกะ  ไมเกรงกลัวดวยอโนตตัปปะ  และไมสงบดวยอุทธัจจะ  เพราะ- 
ฉะน้ัน  โมหะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ และอุทธัจจะเหลาน้ัน  จึงมีไดใน 
อกุศลจิตท้ังหมด ฯ  เอว  ศัพท  ในบทวา  โลภสหคตจิตฺเตเสฺวว  มีไว 
แมเพ่ือประโยชนคืออธิการ  (การคลอยตาม)  เพราะฉะน้ัน  บัณฑิต 
พึงเห็นอวธารณะแมในคําวา  ทิฏฐิสหคตจิตฺเตสุ  เปนตน ฯ  จริงอยู 
ทิฏฐิยอมไดเฉพาะในโลภสหคตจิตเทาน้ัน  เพราะบุคคลผูยึดมั่นใน 
สักกายะเปนตน  เกิดเขาใน  (เกิดความยึดถือ)  ในสักกายะเปนตนนั้นวา 
ของเราฯ  แมมานะก็เปนไปเหมือนกันกับทิฏฐิ  เพราะเปนไปดวยอํานาจ 
ความเขาในวาเปนเรา  เพราะฉะนั้น  จึงไมเปนไปในจิตตุปบาทดวยเดียว 
กันกับทิฏฐิ  เปรียบเหมือนไกรสรราชสีห  ไมอยูในถ้ําเดียวกับราชสีห 
อีกตัวหนึ่ง  ซึ่งชนิดเดียวกัน ฯ  ก็มานะยอมไมเกิดแมในจิตท่ีมีโทสะ 
เปนมูลเปนตน  เพราะมีโลภะเปนปทัสถานโดยสวนเดียว  โดยความ 
เปนที่อาศัยแหงความสิเนหาในตน  เพราะฉะนั้น  มานะน้ันจึงไดเฉพาะ  
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ในพวกจิตท่ีเปนทิฏฐิวิปยุตเทาน้ัน ฯ  อนึ่ง  อิสสา  มัจฉริยะ  และกุกกุจจะ 
ยอมไดเฉพาะในพวกปฏิฆจิตเทาน้ัน  เพราะเปนไปดวยอํานาจการ  
กระทบในอารมณนั้น ๆ  นั่นแล  ของบุคคลผูริษยาสมบัติของคนอ่ืน  ผู 
ไมปรารถนาใหสมบัติของตนท่ัวไปกับคนอ่ืน  และผูเศราใจในเพราะ   
ทุจริตท่ีตนทําแลวสุจริตท่ีตนมิไดทํา ฯ  ถีนมิทธะยอมไดเฉพาะใน 
พวกสสังขาริกจิตอยางเดียว  เพราะถีนมิทธะมีความไมใหสําเร็จประ- 
โยชนในการงานเปนปกติ  ไมประกอบในความเปนไปในพวกอสังขาริก- 
จิตท่ีเขมแข็งตรมสภาพอยางนั้น ฯ 
           ประกอบความวา  เจตสิกทั้ง ๔  ทรงกระทําไว  (คือตรัสไวหรือ 
เปนไป)  ในอกุศลจิตทุกดวงทีเดียว ๓  เจตสิกทรงกระทําไว  (คือเปน 
ไป)  เฉพาะในโลภมูลจิต  ตามสมควรแกการสมภพ  (เกิด)  ๔  เจตสิก 
ทรงกระทําไวเฉพาะในโทสมูลจิต ฯ  และ ๒  เจตสิกทรงกระทําไว (คือเปน 
ไป)  จําเพาะในสสังขาริกจิต ฯ  จ  ศัพท  ในบทวา  วิจิกิจฺฉาจิตเต จ 
เปนไปในอวธารณะ ฯ  เชือ่มความวา  วิจิกิจฉา  ยอมเปนไปในจิตท่ี 
ประกอบดวยวิจิกิจฉาเทาน้ัน ฯ 
           ในโลกุตตรจิต  บางคราว  เวนจากสัมมาสังกัปปะ  ดวยอํานาจ 
ฌานท่ีเปนบาทเปนตน  แตจะไมมีวิรัติไมได  เพราะมรรคจิตเปนไป 
ดวยอํานาจตัดกายทุจริตเปนตนไดเด็ดขาด  และผลจิตเปนไปดวยอํานาจ 
แหงคุณท่ีสมควรแกมรรคจิตน้ัน  เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึงไดกลาว 
คํามีอาทิวา  วิรติโย  ปน  ดังน้ี ฯ 
           บทวา  สพฺพถาป  แปลวา  โดยอาการแมทั้งหมด  คือโดยอาการ  



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 100 

ที่เปนไปดวยอํานาจกําจัดทุจริตน้ัน ๆ ฯ  แทจริง  วิรัติเหลาน้ีไมเปนไป 
แมในโลกุตตรจิต  ดวยอํานาจละทุจริตมีมุสาวาทเปนตนแผนก ๆ    
เหมือนในโลกิยจิต  เพราะมรรคน้ัน ๆ  ตัดทุจริตและการเลี้ยงชีวิต 
ผิดทางทั้งหมดไดเด็ดขาดในขณะเดียวกัน  ดวยอํานาจความเส่ือมแหง 
กิเลสบางอยาง  มีทิฏฐิและวิจิกิจฉาเปนคน และแหงความต้ังลงของ 
กิเลสบางอยาง  มีกามราคะและปฏิฆะเปนอาทิ  ที่มีการกําหนดใหสัตว 
ไปสูอบายเปนตน  โดยประการท้ังปวง ฯ 
           ถามวา  เนื้อความน้ีสําเร็จแลวดวยบทเดียวน้ีวา  เอกโต  ดังน้ี 
มิใชหรือ ฯ  แกวาที่ทานกลาวนั้นไมชอบ  เพราะทานอาจารยยังมิได 
แสดงความเปนไปโดยอาการ  คือเปนปฏิปกษตอวจีทุจริต  ๔ อยาง 
เปนตน  โดยเพียงแตแสดงความเปนไปรวมกันแหงวิรัติทั้ง ๓  เทาน้ัน ฯ 
แตนักพูดบางพวกยังไมทันกําหนดเนื้อความน้ี  ก็กลาววา  บทวา  สพฺพถาป 
นี้  ไมมีประโยชน ฯ  ความโงเขลาของนักพูดเหลานั้นนั่นเองเปนเหตุ 
ในการกลาวเชนนั้น ฯ  ดวยบทวา  นิยตา  นี้  ทานอาจารยหามการเกิด 
(เปนไป)  ในบางคราว  ดุจในโลกิยจิตฉะน้ัน ฯ  จรงิอยางนั้น  พระผูมี- 
พระภาคทรงแสดงวิรัติเหลาน้ันไวในโลกิยจิต  ดวยอํานาจเยวาปนเจตสิก 
แตในโลกุตตรจิตน้ี  ตรัสแสดงโดยยออยางเดียว ฯ  ดวยอวธาณะในบท 
วา  กามาวจรกุสเลเสฺวว  นี้  ทานอาจารยหามการเกิดข้ึนแหงวิรัติในกามา- 
วจรวิบากจิต  กริิยาจิต  และในมหัคคตจิต ฯ  ก็ทานอาจารยจักกลาวตาม 
อาการท่ีทานกลาวแลวขางหนา ฯ  บทวา  กทาจิ  นี ้ แปลวา  ในกาล 
เวนจากทุจริตอยางหน่ึง ๆ  มีมุสาวาทเปนตน ฯ  วิรัติทั้งหลายแมเกิดได  



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 101 

ในบางครั้งก็ไมเกิดรวมกัน  เพราะมุงถึงความเกิดแหงอารมณของตน 
กลาวคือวัตถุที่วิรัติจะพึงกาวลวง  เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึงไดกลาว 
คําวา  วิสุ  วสิุ  ดังนี้ ฯ      
           อัปปมัญญาท่ีถึงอัปปนา  ยอมไมมีความเปนไปอันปราศจากโสมนัส 
ในกาลบางคราวเลย  เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึงกลาววา  ปฺจมชฺฌา- 
นวชฺชิมหคฺคตติตฺเตสุ ฯ  จิตท่ีชื่อวามหัคคตะ  ดวยอรรถวา  ถงึความ 
เปนใหญ  เพราะเปนจิตปลอดจากนิวรณเปนตน  หรืออันผูไดฌานซ่ึง 
เปนผูใหญถึงแลว  คือบรรลุแลวฯ 
           สองบทวา  นานา  หุตฺวา  ความวา  อัปปมัญญา  ยอมเปนตาง ๆ กัน 
โดยเพงถึงความประสบสัตวผูไดรับทุกข  หรือไดรับสุขที่เปนอารมณ 
ของตน  เพราะกรุณาและมุทิตามีอารมณแตกตางกัน ฯ 
           บทวา  เอตฺถ  หมายเอาบรรดากามาวจรจิตเหลาน้ี ฯ  การบริกรรม 
แมดวยจิตท่ีสหรคตดวยอุเบกขา  ดวยอํานาจความเคยชินในกาลกอน 
แตวิถีแหงอัปปนา  ยอมมีไดในเวลาเจริญกรุณาและมุทิตา  ดุจคนผูสวด 
คัมภีรที่ชํานาญแลว  บางครั้ง  แมจะสงจิตที่ไปในอารมณอ่ืนก็ยังสวดได 
อน่ึง  ดุจบุคคลผูพิจารณาสังขารดวยวิปสสนาที่ชํานาญแลว  บางครั้ง 
พิจารณาไดแมดวยจิตท่ีปราศจากญาณ  ดวยกําลังแหงความเคยชิน  เพราะ- 
ฉะน้ัน  ทานอาจารยจึงกระทําวาทะที่วา  กรุณาและมุทิตาไมเกิดในกามา- 
วจรจิตท่ีสหรคตดวยอุบกขาวา  เปนวาทะของอาจารยบางพวก ฯ  แตพึง 
เห็นกรุณาและมุทิตาเหลาน้ันเกิดได  เฉพาะในกามาวจรจิต  ที่สหรคตดวย 
โสมนัสโดยสวนเดียวในวิถีแหงอัปปนา  เพราะอาเสวนปจจัยไมมีแมแกจิต  
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ที่มีเวทนาตางกัน  ดุจแกจิตท่ีมีชาติตางกัน ฯ   
           สองบทวา  ตโย  โสฬสจิตฺเตสุ  ความวา ธรรม ๓  ประการมี 
สัมมาวาจาเปนตน  ยอมบังเกิดข้ึนในจิต  ๑๖ ดวยอํานาจโลกุตตรจิต ๘ 
และกามาวจรกุศลจิต ๘ ฯ  เพ่ือจะแสดงธรรมท่ีไมแนนอน  ในบรรดา 
เจตสิกธรรมท่ีทานกลาวไวแลว  ดวยสามารถแหงสัมประโยคที่แนนอน 
และไมแนนอนอยางนี้  เขาดวยกันแลว  จึงแสดงเจตสิกธรรมนอกน้ัน 
เปนธรรมท่ีแนนอน  ทานอาจารยจึงกลาวคําวา อิสฺสามจฺเฉร-  ดังน้ี 
เปนตน ฯ  ประกอบความวา อิสสา  มัจฉริยะ  กุกกจุจจะ  วิรัติ  และ 
อัปปมัญญามีกรุณาเปนตน  บางครั้งเกิดข้ึนตางกัน  สวนมานะเกิดข้ึน 
ในบางเวลา  คือในเวลาที่เปนไปดวยอํานาจความถือตัววา  เราเปนผู 
ประเสริฐกวาเปนตน  อนึ่ง  ถีนมิทธะเกิดข้ึนดวยกัน  คือดวยอํานาจ 
ไมพรากจากกันและกันในกาลบางครั้ง คือในเวลาท่ีเปนไปดวยอํานาจ 
ไมสะดวกดีในการงาน ฯ  อีกนัยหน่ึง  ประกอบ จ  ศัพทที่บทวา  มาโน 
จ  นี ้ เขาไวแมในบทวา  สห  นี้  แลวพึงทราบโยชนาวา  ถีนมิทธะ 
บางคราวเกิดข้ึนพรอมกัน  คือพรอมกบัอิสสา  มัจฉริยะ  และกกุกุจจะ 
ในปฏิฆจิตท่ีเปนสสังขาริก  และเกิดข้ึนพรอมกันกับมานะในสสังขาริกจิต 
ที่ปราศจากทิฏฐิ  และในกาลบางคราว  คือในเวลาที่ประกอบดวย 
สสังขาริกจิตซ่ึงนอกไปจากปฏิฆจิตท่ีปราศจากทิฏฐิเหลาน้ัน  หรือแมใน 
เวลาท่ีประกอบดวยปฏิฆจิตท่ีเปนสสังขาริกนั้น  แลวสสังขาริกจิตท่ีปราศจาก 
ทิฏฐิเหลาน้ัน  เกิดข้ึนตางกัน ฯ 
           แตอาจารยอีกพวกหนึ่งประกอบคําไวเพียงเทาน้ีวา  อนึ่ง  มานะ 
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และถีนมิทธะ  บางคราวเกิดข้ึนตางกัน  บางคราวเกิดรวมกัน (เกิดข้ึน  
พรอมกัน) ฯ  บทวา  เสสา  ไดแก  เจตสิก ๔๑  นอกจากอนิยตเจตสิก 
๑๑  ตามท่ีกลาวแลว ฯ  แตทานเกจิอาจารยพรรณนาไววา  เยวาปนเจตสิก 
ที่แนนอน  เหลือจากเยาวาปนเจตสิกที่ไมแนนอน  ตามท่ีกลาวแลว ฯ   
คําน้ัน  เปนเพียงมติของเกจิอาจารยพวกนั้น  เพราะเจตสิกบางเหลา 
ทานอาจารยมิไดยกข้ึนไวในท่ีนี้  โดยชื่อวาเยวาปนกะ ฯ  ความจริง 
ในที่นี้  ทานอาจารยไดทําการแสดงแตเพียงเจตสิกที่ไดอยูในจิตตุปบาท 
ตามสมควร  ดวยอํานาจเจตสิกท่ีแนนอน  และไมแนนอนอยางเดียว 
ไมไดยกเจตสิกบางเหลาข้ึนแสดงโดยชื่อวาเยวาปนกะ  ดังนี้แล ฯ 
                        [อธิบายเจตสิกสัมประโยคกับจิต] 
           บัดนี้  เพ่ือจะแสดงสัมประโยคดวยอํานาจการกําหนดจิตวา  บรรดา 
ธรรมมีผัสสะเปนตน  ธรรมนี้มีไดในจิตเทาน้ีดวง  อยางนี้กอนแลว  จึง 
แสดงการสงเคราะหดวยอํานาจการกําหนดเจตสิกราสีวา  ในจิตตุปบาทน้ี 
มีเจตสิกไดเทาน้ี ทานอาจารยจึงกลาวคําเปนอาทิวา  สงฺคหฺจ  ดังนี้ ฯ 
คําวา  ฉตฺตึส  เปนตน  เปนการสงเคราะหดวยอํานาจการคํานวณ  โดย 
อํานาจแหงธรรมท่ีไดอยูในจิตน้ัน ๆ  ตามสมควร ฯ  จิตทั้งหลายประกอบ 
ในปฐมฌาน  หรือวาปฐมฌานน้ันมีอยูแกจิตเหลานั้น  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  ปฐมฌานิกจิต ฯ  ทานอาจารยกลาวคําวา  อปฺปมฺา- 
วชฺชิตา  ดังนี้  เพราะอัปปมัญญามีสัตวเปนอารมณ  และเพราะโลกุตตร- 
จิตมีพระนิพพานเปนอารมณ ฯ  ดวยบทวา  ตถา  นี้  ทานอาจารยยอมชัก 
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มาซ่ึงคําวา  อัญญสมานเจตสิก   และโสภณเจตสิก  เวนอัปปมัญญา  ยอม 
ถึงการสงเคราะหเขา ฯ  บทวา  อุเปกฺขาสหคตา  ไดแก  ธรรมท่ีสหรคต 
ดวยอุเบกขา  ซึ่งเขารวมฐานแหงสุข  เวนเสียจากวิตกวิจารปติและสุข ฯ   
บทวา  ปฺจกชฺฌานวเสน  ความวา  ตามอํานาจแหงฌานหมวด ๕ ที่  
ทรงแสดงดวยสามารถแหงบุคคลผูมีฌานไมแกกลานัก  ซึ่งเจริญผานวิตก 
และวิจารไปเปนองค ๆ ฯ  อธิบายวา  แตมีการสงเคราะห ๔ อยางดวยกัน 
เพราะธรรมทีเวนจากวิตกวิจารเกิดในจิตท่ีประกอบในฌานท่ี ๒ ได 
ตามอํานาจฌานหมวด ๔ ที่ทรงแสดงดวยสามารถแหงบุคคลผูมีญาณ 
แกกลา  ซึ่งเจริญผานวิตกและวิจารเหลาน้ันไปพรอม ๆ  กัน ฯ  ธรรม 
๓๓ คู  ไดในจิตท่ีประกอบในฌานท่ี ๔  และที่ ๕ ฯ  บทวา  ตีสุ  คือ ๓ 
อยาง  ดวยอํานาจกุศล  วิบาก  และกิรยิา ฯ  มหัคคตฌานท้ังหลายยอมเปน 
ไปโดยเพียงแตความต้ังม่ันแหงจิตอยางเดียว  แกบุคคลผูมีกายประโยค 
และวจีประโยคอันตนใหหมดจดดีแลวดวยอํานาจแหงศีลวิสุทธิ  แตหา 
เปนไปดวยอํานาจการชําระกายกรรมและวจีกรรมใหหมดจดไม  ทั้งไม 
เปนไปดวยอํานาจการตัดทุจริต  และการเลี้ยงชีพผิดทางไดเด็ดขาด 
เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึงไดกลาววา   วิรติวชฺชา  ดังนี้ ฯ  บทวา 
ปจฺเจกเมว  คือเปนแผนก ๆ ฯ  บทวา  ปณฺณรสส ุ ไดแก  ในจิต ๑๕ 
คือในจิต   ๓  ดวยสามารถแหงรูปาวจรจิต  ในจิต ๑๒  ดวยสามารถแหง 
อรูปาวจรจิต  ฯ  เหตุในคําวา  อปฺปมฺาโย  น  ลพฺภนฺติ  นี้  ขาพเจา 
ไดกลาวแลว ฯ 
           บทวา  ปจฺเจกเมว คือ  เฉพาะอยางหน่ึง  ๆ ฯ  จริงอยู  อัปปมัญญา  
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และวิรัติแมเหลาน้ัน  ไมมีการเกิดรวมกันในจิตตุปบาทดวงเดียว  เพราะ 
อัปปมัญญามีสัตวเปนอารมณ  และเพราะวิรัติมีวัตถุที่จะพึงกาวลวงเปน  
อารมณ  ฉะนี้แล ฯ  โลกกิยวิรัติ  ไมมกีารสมภพในอัพยากตจิต  เพราะ 
โลกิยวิรัติมสีภาพเปนกุศลโดยสวน  เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึง   
ไดกลาววา  วิรติวชฺชิตา ฯ  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
สิกขาบทท้ัง ๕  เปนกุศลอยางเดียว ฯ  ดวยประการนอกน้ี  (คือโลกิย- 
วิรัติจะไมพึงเปนกุศลโดยสวนเดียว )  พระผูมีพระภาคจะพึงตรัสวา  โลกยิ- 
วิรัติ  เปนกุศลก็มี  เปนอัพยากฤตก็มี  เหมือนศรัทธาและสติเปนตน ฯ 
แตที่โลกุตตรวิรัติเปนกุศลโดยสวนเดียว  ไมทรงประกอบไว  กเ็พราะ 
ผลเปนเชนกับมรรค  และเพราะผลระงับทุจริตและการเลี้ยงชีพผิดทาง 
เพราะฉะนั้น  จึงไมทรงถือโลกุตตรวิรติัเหลาน้ัน  ในสิกขาบทวิภังคนั้น ฯ 
ทานอาจารยกลาวคําวา  อปฺปมฺผยา  วิรติวชฺชิตา  ดังนี้  เพราะกามาวจร- 
วิบากมีกามาวจรเปนอารมณโดยสวนเดียว  เพราะอัปปมัญญามีสัตวเปน 
อารมณ  และเพราะแมวิรัติก็เปนกุศลโดยสวนเดียว ฯ 
           ทวงวา  ก็กามารวจรกุศลแมมบีัญญัติเปนตนอารมณก็มี  เพราะ- 
ฉะน้ัน  แมวิบากของกามาวจรกุศลนั้นก็ควรมีอารมณเชนเดียวกันกับกุศล 
เปรียบเหมือนมหัคคตวิบากและโลกุตตรวิบาก  ซึ่งมีอารมณเชนกันกับ 
กุศลมิใชหรอื ? ฯ  เฉลยวา  กามาวจรวิบากน้ีไมเปนอยางนั้น  เพราะ 
กามาวจรวิบากเปนผลของกามท่ีเนื่องดวยกามตัณหา ฯ  เหมือนอยางวา 
ลูกของนางทาสี  ไมสามารถจะทําส่ิงท่ีมารดาตองการได  จะทําไดแตสิ่ง 
ทีนายตองการปรารถนาเทาน้ันฉันใด  จิตที่เปนวิบากของกามาวจรกรรม  
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ก็ฉันนั้น  เหมือนกันกับนางทาสี  ไมถืออารมณที่กามาวจรกรรมนั้นถือ 
ถือเอาเฉพาะอารมณของกามตัณหาเทาน้ัน  เพราะเน่ืองดวยกามตัณหา 
และ ฯ  บทวา  ทฺวสสธา  คือ  ในจิต ๓๓  สงเคราะหโดยอาการ ๑๒  เพราะ 
การทําอธิบายวา  ในความตางแหงจิตท่ีเปฯกุศล  วิบาก  และกรยิา  (๓) 
มีการสงเคราะห เปนทุกะ  (คู)  อยางละ ๔ ทุกะ ฯ    
           บัดนี้  เพ่ือจะแสดงธรรมท่ีทําความตางกันแหงธรรมที่มีอยูในทุติย- 
ฌานเปนตน  จากธรรมทีม่ีในปฐมฌานเปนคน  ในบรรดาเจตสิกธรรม 
เหลาน้ี  ทานอาจารยจึงไดกลาวคําวา  อนุตฺตเร  ฌานธมฺมา  เปนอาทิฯ 
ฌานธรรมดวยอํานาจ  วิตก  วิจาร  ปติ  และสุข  ในอนุตตรจิต  มีความ 
แปลกกัน  คือตางกัน ฯ  อัปปมัญญาและฌานธรรมในอมหัคคตจิตปาน 
กลางมีความแตกตางกัน  วิรัติ  ญาณ  และปติกับอัปปมัญญา  ในปริตตะ 
คือในกามาวจร  มีความแปลกกัน ฯ  พึงเห็นวา  บรรดาวิรัติเปนตนนั้น 
วิรัติทําใหวิบากและกิริยาแปลกจากกุศล  อัปปมัญญาทําใหวิบากปลก 
จากกุศลและกิริยา  แตญาณและปติ  ทาํใหคูที่ ๒  เปนตนแปลกจากจากคู 
ที่ ๑  เปนตน  ในบรรดากศุลจิต  วิบากจิต  และกิริยาจิตท้ัง ๓ อยาง ฯ  สอง 
บทวา  ทุติเย  อสงฺขาริเก  เชื่อมความวา ธรรม ๑๙ ทีมีชื่ออัญญสมานา 
และอกุศลสาธารณะอยางนั้นนั่นแล  กับโลภะและมานะ  ยอมถึงการ 
สงเคราะหเขาในอสังขาริกจิตท่ีปราศจากทิฏฐิ ฯ  บทวา ตติเย  คือ ใน 
อสังขาริกจิตท่ีประกอบดวยทิฏฐิ  สหรคตดวยอุเบกขา  ฯ  บทวา  จตุตฺเถ 
คือ  ในอสังขาริกจิตท่ีปราศจากทิฏฐิ ฯ อธิบายวา  ก็อิสสมัจฉริยะ 
และกุกกุจจะ  พึงจําแนกประกอบไวในอกุศลจิตเลาน้ีเฉพาะดวยหนึ่ง ๆ  
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เพราะมีอารมณแตกตางกันทีเดียว ฯ  อธิโมกขไมมีการเกิดในวิจิกิจฉาจิต 
ซึ่งมีสภาพเปนไป ๒ อยาง  เพราะเปนไปโดยอาการคือ  ตัดสินอารมณ 
เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึงกลาววา  เวนอธิโมกขเสีย  ดังนี้ ฯ  
                                [ประมวลเจตสิกลงในจิต] 
           ประกอบความวา  ธรรมทั้งหลายต้ังอยูในอกุศลจิตโดยอาการ ๗ 
อยางนี้  คือ  ธรรม  ๑๙  ต้ังอยูในอสังขาริกจิตดวงที่ ๑  และที่ ๒,  ธรรม 
๑๘  ต้ังอยูในอสังขาริกจิตดวงที่ ๓  และที่ ๔,   ธรรม ๒๐  ต้ังอยูใน 
อสังขาริกจิตดวยท่ี ๕,  ธรรม  ๒๐  ต้ังอยูในสสังขาริกจิตดวงที่ ๑  และ 
ที่ ๒,  ธรรม  ๒๐  ต้ังอยูในสสังขาริกจิตตดวงท่ี ๓  และที ่๔,  ธรรม  ๒๒ 
ต้ังอยูในสสังขาริกจิตดวงท่ี ๕,  ธรรม  ๑๕  ต้ังอยูในโมมูหจิตท้ังคู (๒ 
ดวง)ฯ 
           ประกอบความวาธรรม  ๑๔  เหลาน้ี  คือ  ธรรม ๔  อยางที่ทั่วไป 
คือเปนสาธารณะแกอกุศลจิตท้ังหมด  และธรรมอีก  ๑๐  อยางที่มีเสมอ 
(สมานเจตสิก)  คือมีเสมอแกจิตอ่ืน  (อัญญสมานาเจตสิก)  เวนฉันทะ 
ปติ  และอธิโมกข  บัณฑิตเรียกวา  มีการประกอบในกุศลจิตท้ังหมด ฯ 
ดวยบทวา  ตถา  นี้  ทานอาจารยระบุถึงอัญญสมานาเจตสิก ฯ  ชือ่วามโน- 
ธาตุ  เพราะอรรถวา  ธาตุเปนเพียงความรู  เพราะไมประกอบดวยกิจคือ 
ความรูพิเศษสุดยอด  ดุจมโนวิญญาณธาตุ  (ซึ่งไมประกอบดวยความรู 
พิเศษสุดยอด)  ฉะนั้น ฯ  บทวา  อเหตุกปฏิสนฺธิยุคเล  ไดแก  ใน  
อุเบกขาสันตีรณะทั้งคู ฯ 
           ประกอบความวา  ในจิตตุปบาทที่เปนอเหตุกะ ๑๘ มีการสงเคราะห 
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(ประมวล)  ๔  อยาง  คือ  ธรรม  ๑๒  มีในหสนจิต  ธรรม  ๑๑  มีใน  
โวฏฐัพพนจิต  และสุขสันตีรณจิต  ธรรม ๑๐  มีในจิต  ๕  ดวยสามารถ 
มโนธาตุ ๓  และเหตุกปฏิสนธิทั้งคู  ธรรม ๗ มีในทวิปญจวิญญาณ ฯ 
บทวา  เตตฺตึวิธสงฺคหา  ความวา  การสงเคราะห  (การประมวล) ๓๓ 
อยาง  คือ  ในอนุตตรจิต  (โลกุตตจิต)  มีการสงเคราะห (การประ-   
มวล)  ๕  อยาง  ในมหัคคตจิตก็มี ๕ อยางเหมือน ในกามาวจรโภณ- 
จิตมีการสงเคราะห  (การประมวล)  ๑๒  อยาง  ในอกุศลจิต  มีการ 
สงเคราะห  (การประมวล)  ๗  อยาง  ในอเหตุกจิต  มีการสงเคราะห 
(การประมวล) ๔  อยาง ฯ 
           บัณฑิต  ครั้นทราบสัมประโยคที่กลาวไวดวยอํานาจการกําหนดจิต 
และการสงเคราะห  (การประมวล)  ที่กลาวไวดวยอํานาจการกําหนด 
เจตสิกราสี  แหงเจตสิกที่ไมแยกจากกันกับจิต  ดวยประการอยางนี้  คือ 
โดยนัยตามท่ีกลาวแลว  พึงแสดงความแตกตางเทากับจิตตามสมควรแก 
การประกอบ ฯ  อธิบายวา  บัณฑิตพึงกลาวโดยนัยเปนตนวา  เจตสิกที่ 
ทั่วใหแกจิตทุกดวง  มีเพียง ๗,  แตอยางหน่ึง ๆ  มถีึง ๘๙  เพราะเกิด 
ข้ึนในจิต ๘๙,  ในบรรดาปกิณณกเจตสิก  วิตกมี ๕๕ อยาง เพราะเกิดใน 
จิต ๕๕ ฯ 
           พรรณนาความปริเฉทท่ี ๒  แหงอภิธัมมัตถสังหฎีกา  ชื่ออภิธัม- 
มัตถวิภาวินี  จบดวยประการฉะน้ีแล ฯ  
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                                   อธิธัมมัตถสังคหบาลีแปล 
                              ปริเฉทท่ี ๓  ชื่อปกิณณกสังคหะ* 

                                           [สังคหาคาถา] 
                        ธรรมคือจติและเจตสิก ๕๓  อยาง  ประกอบกัน 
                        สมควรแกการประกอบ  โดยสภาพ ฯ  บัดนี ้ 
                        ขาพเจาจะแนะนําการสงเคราะห (ประมวล) 
                        ธรรมเหลาน้ันมาโดย  เวทนา  เหตุ  กิจ  ทวาร 
                        อารมณและวัตถุ  ดวยอํานาจจิตตุปบาทน่ันแล 
                        ตามสมควร ฯ 
           บรรดาสังคหะ ๖  นั้น  ในเวทนาสังคหะ  มีเวทนา ๓  กอน 
สุข ๑  ทุกข  ๑  อทุกขมสุข ๑ ฯ  แตโดยประเภทมี ๕  อยาง  คือ  สุข ๑ 
ทุกข ๑ โสมนัส ๑  โทมนัส ๑  อุเบกขา ๑ ฯ  ในเวทนาทั้ง ๕ นั้น 
จิตท่ีสหรคตดวยสุข  ไดแกกายวิญญาณฝายอกุศลวิบาก ฯ  สวน 
จิตท่ีสหรคตดวยโสมนัส  ไดแกกามาวจรจิต ๑๘  คืออกุศลจิตเปนโลภมูล 
๔  กามาวจรโสภณจิต ๑๒  สุขสันตีรณจิตและหสนจิต ๒  และมหัค- 
คตจิต  และโลกุตตรจิต  กลาวคือจิตท่ีประกอบในปฐมฌาน  ทุติยฌาน 
 
*  พราราชวรญาณมุนี  ตอมาเปนพระเทพวราภรณ  (เปล่ียน ปุณโณ ป.ธ. ๙ )  วัดบุรณ- 
ศิริมาตยาราม  พระนคร  แปล.  
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ตติยฌาน  และจตุตถฌาน  ๔๔ รวมเปน ๖๒  อยาง ฯ  ก็จิตท่ีสหรคต 
ดวยโทมนัส  ไดแกปฏิฆจิต ๒ เทาน้ัน ฯ  จิตที่เหลือแมทั้งหมด ๕๕ 
สหรคตดวยอุเบกขาอยางเดียว  ฉะนี้แล ฯ    
                                       [สังคหคาถา] 
                        เวทนาสังคหะนั้น  เวทนามี ๓  คือ  สขุ 
                        ทุกข  และอุเบกขา  โดยประเภทมี ๕  คือ 
                        (เพ่ิม)  โสมนัสโทมนัส ฯ  ในเวทนาเหลาน้ี 
                        สขุและทุกขต้ังอยูในจติดวงเดียว  โทมนัสต้ัง 
                        อยูในจิต ๒  โสมนัสต้ังอยูในจิต ๖๒  อุเบกขา 
                        เวทนา  นอกน้ีต้ังอยูในจิต ๕๕ ฯ 
           ชื่อวาเหตุ  ในเหตุสังคหะ  มี ๖  อยาง  คือ  โลภะ ๑  โทสะ ๑ โมหะ 
๑  อโลภะ ๑  อโทสะ ๑  อโมหะ ๑ ฯ  บรรดาเหตุเหลาน้ัน  จิต ๑๘ 
ดวยอํานาจปญจทวาราวัชชนจิต (๑)  ทวิปญจวิญญาณ (๑๐)  สัมปฏิจ- 
ฉันนจิต (๒)  สันตีรณจิต (๓)  โวฏฐัพพนจิต (๑)  และหสนจิต (๑) 
ชื่อวาอเหตุกจิต  (จิตไมมีเหตุ)  ฯ  จิตท่ีเหลือแมทั้งหมด ๗๑  ชื่อวา 
สเหตุกจิตท้ังนั้น  (จิตมีเหตุ) ฯ  บรรดาสเหตุกจิตเหลาน้ัน  โมมหูจิต ๒ 
ชื่อวาเอกาเหตุกจิต  (จิตมีเหตุเดียว) ฯ  จิต ๒๒  คือ  อกุศลจิตท่ีเหลือ 
๑๐  และกามาวจรโสภณจิตท่ีเปนญาณวิปยุต ๑๒  ชื่อวาทุเหตุกจิต 
(จิตมีเหตุ ๒ ) ฯ  จิต  ๔๗  คือ  กามาวจรโสภณจิต  เปนญาณสัมปยุต 
๑๒  และมหัคคตและโลกุตตรจิต ๓๕  ชื่อวาติเหตุกจิต  (จิตมีเหตุ ๓ ฯ)  
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                                         [สังคหคาถา] 
                        เหตุที่เปนอกุศลมี ๓  คือ  โลภะ  ๑  โทสะ ๑ 
                        โมหะ ๑  เหตุที่เปนกุศล  และอัพยากฤตก็มี ๓  
                        เหมือนกนั  คือ  อโลภะ  ๑  อโทสะ ๑  อโมหะ ๑ 
                        ทานกลาวจิตท่ีเปนอเหตุกะไว  ๑๘  ที่เปนเอก- 
                        เหตุกะ ๒  ที่เปนทุเหตุกะ ๒๒  ที่เหลือเปน 
                        ติเหตุกะ ๔๗ ฯ 
           ชื่อวากิจ  ในกิจสังคหะ  มี ๑๔ อยาง  ดวยอํานาจแหงปฏิสนธิกิจ 
ภวังคกิจ  อาวัชชนกิจ  ทสัสนกิจ  สวนกิจ  ฆายนกิจ  สายนกิจ  ผุสนกิจ 
สัมปฏิจฉันนกิจ  สันตีรณกิจ  โวฏฐัพพนกิจ  ชวนกิจ  ตทาลัมพนกิจ 
และจุติกิจ ฯ  ก็ความตางแหงฐานของกิจเหลาน้ัน  พังทราบโดย ๑๐ 
ฐาน  ดวยอํานาจแหงปฏิสนธิฐาน  ภวังคฐาน  อาวัชชนฐาน  และ 
ปญจวิญญาณฐานเปนตน ฯ  บรรดากิจเหลาน้ัน  จิต ๑๙ คือ  สันตีรณ- 
จิตท่ีสหรคตดวยอุเบกขา ๒  มหาวิบากจิต ๘  และรูปารูปวิบากจิต ๙ 
(รูปาวจรวิบากจิต ๕  อรูปาวจรวิบากจิต ๔)  ชื่อวาปฏิสนธิภวังคและ 
จุติเปนกิจ (มีกิจ  คือ  ปฏสินธิ  ภวังค  และจุติ) ฯ  แตจิตท่ีมีอาวัชชนะ 
เปนกิจมี ๒ ฯ  และจิตท่ีมีทัสสนะ  สวนะ  ฆายนะ  สายนะ  ผุสนะ 
สัมปฏิจฉันนะเปนกิจก็มีอยางละ ๒  เหมือนกัน ฯ  จิตที่มีสันตีรณะเปน 
กิจมี ๓ ฯ  เฉพาะมโนทวาราวัชชนจิตใหโวฏฐัพพนกิจสําเร็จในปญจ- 
ทวาร  (ยอมยังจิตที่มีโวฏฐัพพะเปนกิจใหสําเร็จในปญจทวาร)  จิตที่ 
เปนอกุศล  อกุศล  วิบากและกิริยา  ๕๕  เวนอาวัชชนจิตท้ังสองเสีย  มี  
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ชวนะเปนกิจ ฯ  จิต ๑๑  คือ  มหาวิบาก ๘  และสันตีรณจิต ๓  มีตทา- 
ลัมพนะเปนกิจ ฯ  ก็บรรดาจิต ๑๑ เหลาน้ัน  สันตีรณจิตท่ีสหรคตดวย 
อุเบกขา ๒ ชื่อวามีกิจ ๕ อยาง  ดวยสามารถแหงปฏิสนธิ  ภวังค  จุต 
ตทาลัมพนะ  และสันตีรณะ ฯ   
           มหาวิบากจิต ๘  ชือ่วามีกิจ ๔ อยาง  ดวยอํานาจแหงปฏิสนธ ิ
ภวังค  จุติ  และตทาลัมพนะ ฯ  มหัคคตวิบากจิต ๙  ชื่อวามีกิจ ๓ อยาง 
ดวยอํานาจแหงปฏิสนธิ  ภวังค  และจุติ ฯ  สันตีรณจิตท่ีสหรคตดวย 
โสมนัสมีกิจ ๒  ดวยอํานาจแหงสันตีรณกิจและตทาลัมพนกิจ ฯ  โวฏ- 
ฐัพพนจิตมีกิจ ๒  เหมือนกัน  ดวยอํานาจแหงโวฏฐัพพนกิจ  และ 
อาวัชชนกิจ ฯ  สวนชวนจิต  มโนธาตุ ๓  และทวิปญจวิญญาณที่เหลือ 
แมทั้งหมด  มีกิจเดียว  ตามควรแกการสมภพ  ฉะนี้แล ฯ 
                                       [สังคหคาถา] 
                        จิตตุปบาท  ชื่อวาปฏสินธิเปนตน  พระผูม ี
                        พระภาคทรงประกาศไว ๑๔ อยาง  โดยความ 
                        ตางแหงกจิ  และ ๑๐ อยาง  โดยความตางแหง 
                        ฐาน ฯ  บณัฑิตพึงแสดงจิตที่มีกิจ ๑ และฐาน 
                        ๑ ที่มีกิจ ๒  และฐาน ๒  ทีม่ีกิจ ๓  และ 
                        ฐาน ๓  ทีม่ีกิจ ๔  และฐาน ๔  และที่มีกิจ ๕ 
                        และฐาน ๕ คือจิต ๖๘-๒-๙-๘  และ ๒ ตาม 
                        ลําดับ ฯ  
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           ชื่อวาทวาร  ในทวารสังคหะ  มี ๖ อยาง  คือ  จักขุทวาร ๑ โสต- 
ทวาร ๑  ฆานทวาร ๑  ชวิหาทวาร ๑  กายทวาร ๑  มโนทวาร ๑ ฯ    
บรรดาทวารเหลาน้ัน  จักขุนั่นแล  ชื่อวาจักขุทวาร ฯ  โสตะเปนตน 
ชื่อวาโสตทวารเปนตนเหมือนกัน ฯ  สวนมโนทวารทานเรียกวาภวังค ฯ 
บรรดาทวารเหลาน้ัน  จิต ๔๖  ดวยอํานาจปญจทวาราวัชชนจิต  จักขุ- 
วิญญาณ  สัมปฏิจฉันนจิต  สันตีรณจิต  โวฏฐัพพนจิต  กามาวจรชวนจิต 
และตทาลัมพนจิต  ยอมเกิดในจักขุทวารตามสมควร ฯ  อน่ึง  จิต ๔๖ 
นั่นแหละ  ดวยอํานาจแหงปญจทวาราวัชชนจิต  และโสตวิญญาณ 
เปนตน  ยอมเกิดแมในโสตทวารเปนตน  ฉะนั้นแล ฯ  พึงทราบวาจิต 
ที่เปนกามาวจร ๕๔ เทาน้ัน  มีในปญจทวารแมโดยประการท้ังปวง ฯ 
แตในมโนทวารมีจิต ๖๗  ดวยอํานาจแหงมโนทวาราวัชชนจิต  ชวนจิต 
๕๕  และตทาลัมพนจิต ฯ  จิต  ๑๙  ดวยสามารถแหงปฏิสนธิจิต  ภวังค 
และจุติ  ชื่อวาทวารวินิมุตจิต (จิตพนจากทวาร) ฯ  บรรดาจิตเหลาน้ัน 
จิต ๓๖ คือ  ทวิปญจวิญญาณ  และมหัคคตชวนะ  โลกุตตรชวนจิต 
ชื่อวาเอกทวาริกจิต (จิตท่ีเปนไปในทวารเดียว)  ตามสมควร ฯ  สวน 
มโนธาตุ ๓  ชื่อวาปญจทวาริกจิต  (จิตเปนไปในทวารท้ัง ๕) ฯ  สุข- 
สันตีรณจิต  โวฏฐัพนจิต  และกามาวจรชวนะ  ชื่อวาฉทวาริกจิต 
(จิตเปนไปในทวาร ๖)  สันตีรณจิตท่ีสหรคตดวยอุเบกขาและมหาวิบาก- 
จิต  ชื่อวาฉทวาริกจิต  และทวารวินิมุตจิต  (จิตท่ีเปนไปในทวาร ๖  และ 
พนจากทวารบางคราว)  มหัคคตวิบากจิต  ชื่อวาทวารวินิมุตจิตอยาง 
เดียว (จิตท่ีพนจากทวารอยางเดียว)  ฉะนั้นแล ฯ 
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                                         [สังคหคาถา] 
                        บณัฑิตพึงแสดงจิตที่เปนในทวารเดียว ๑  ที ่
                        เปนไปในทวารท้ังหา ๑  ที่เปนไปในทวารท้ังหก 
                        ๑  ที่เปนไปในทวารท้ัง ๖  บางคราวพนจาก 
                        ทวาร ๑  ทีพ่นจากทวารโดยประการทุกอยาง ๑ 
                        โดยประการ ๕ อยาง  คือจิต ๓๖-๓-๓๑-๑๐ 
                        และ ๙  ตามลําดับ  ฯ 
           ชื่อวาอารมณ  ในอาลัมพนสังคหะ  มี ๖  อยาง  คือ  รูปารมณ ๑ 
สัททารมณ ๑  คันธารมณ ๑  รสารมณ ๑  โผฏฐัพพารมณ ๑  ธัมมารมณ 
๑ ฯ  บรรดาอารมณเหลานั้น  รูปนั่นแล  ชื่อวารูปารมณ  เสียงเปนตน 
ชื่อวาสัททารมณเปนตน  ก็อยางนั้น ฯ  สวนธัมมารมณทานสงเคราะหไว 
๖  อยาง  ดวยอํานาจ  ปสาทรูป ๑  สุขุมรูป ๑ จิต ๑ เจตสิก ๑  นพิพาน ๑ 
บัญญัติ ๑ ฯ  บรรดาอารมณเหลาน้ัน  จิตที่เปนไปในจักขุทวารแมทั้งหมด 
มีรูปเทาน้ันเปนอารมณ  และรูปนั้นเฉพาะท่ีเปนปจจุบัน ฯ  เสียงเปนตน 
เฉพาะที่เปนปจจุบันเทานั้น  เปนอารมณแมของจิตมีจิตท่ีเปนไปทาง 
โสตทวารเปนตน  ก็อยางนั้น ฯ  สวนจิตท่ีเปนไปทางมโนทวาร  ม ี
อารมณ ๖  อยาง  เปนปจจุบัน  อดีต  อนาคต  และกาลวินิมุต  ตาม 
สมควร ฯ  แตจิตท่ีพนจากทวาร  คือปฏิสนธิจิต  ภวังคจิต  และจุติจิต 
มีอารมณแมทั้ง ๖ อยาง  ที่ทวาร ๖  ถอืเอาในภพอ่ืน  เปนปจจุบันและ 
อดีตโดยมาก  ตามสมควรแกการสมภพ  หรือเปนบัญญัติที่เรียกกันวา 
กรรม  กรรมนิมิต  และคตินิมิต ฯ  บรรดาจิตเหลานั้น   จักขุวิญญาณ 
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เปนตน  มีอารมณไดเฉพาะอยางหน่ึง ๆ  มีรูปเปนตนตามลําดับ ฯ  สวน  
มโนธาตุ ๓  มีอารมณทั้ง ๕  อยาง  มีรปูเปนตน ฯ  กามาวจรวิบากจิต 
ที่เหลือและหสนจิต  มีอารมณเปนกามาวจรเทาน้ัน  แมโดยประการท้ัง   
ปวง ฯ  อกุศลจิตและกามาวจรชวนจิต  ที่เปนญาณวิปยุต  มีอารมณได 
ทุกอยาง  เวนแตโลกุตตระ ฯ  กามาวจรกุศลจิต  ที่เปนญาณสัมปยุต 
และอภิญญากุศลจิต  กลาวคือปญจมฌานจิต  มีอารมณไดทุกอยาง  เวน 
อรหัตตมรรคและอรหัตตผล ฯ  กามาวจรกิริยาจิต  ทีสัมปยุตดวยญาณ 
อภิญญากิริยาจิตและโวฏฐัพพนจิต  มีอารมณไดทุกอยาง  แมโดยประการ 
ทั้งปวง ฯ  บรรดาอรูปาวจรจิต  อรูปาวจรจิตท่ี ๒  และที่ ๔  มมีหัคคตะ 
เปนอารมณ ฯ  สวนมหัคคตจิตท่ีเหลือแมทั้งหมด  มีบัญญัติเปนอารมณ ฯ 
โลกุตตรจิต  มีพระนิพพานเปนอารมณ  ฉะนี้แล ฯ 
                                        [สังคหคาถา] 
                        ในอาลัมพนสังคหะนั้น  มีการสงเคราะหโดย 
                        อาการ ๗  อยาง  คือ  ในอารมณที่เปนกามวจร 
                        ไดจิต ๒๕  ในอารมณที่เปนมหัคคตะ  ไดจิต ๖ 
                        ในอารมณที่เปนบัญญัติ  ไดจิต ๒๑  ในอารมณ 
                        คือพระนพิพาน  ไดจิต ๘ ฯ  ในอามรณที่พน 
 ื                       จากโลกุตตระ  ไดจิต ๒๐  ในอารมณทั้งหมด 
                        เวนอรหัตตมรรค  อรหัตตผลไดจิต ๕  ในอารมณ 
                        ทุกอยาง (ไมมีเวน)  ไดจิต ๖ ฯ  
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           ชื่อวาวัตถุ  ในวัตถสุังคหะ  มี ๖  อยาง คือ  จักขุ ๑  โสตะ ๑  
ฆานะ ๑  ชิวหา ๑  กาย ๑  หทัยวัตถุ ๑ ฯ  ก็วัตถุเหลาน้ันแมทั้งหมด   
ยอมไดในกามโลก ฯ  แตวัตถุ ๓  มีฆานะเปนตน  ไมมีในรูปโลก ฯ  ก ็
ในอรูปโลกไมมีวัตถุแมทั้งหมด ฯ  บรรดาวัตถุเหลาน้ัน  วิญญาณธาตุ ๕ 
อาศัยเฉพาะปสาทวัตถุทั้ง ๕  เปนไปโดยสวนตามลําดับ ฯ  สวน 
มโนธาตุ  กลาวคือปญจทวาราวัชชนะ  และสัมปฏจิฉันนะ  อาศัยหทัย 
วัตถุอยางเดียวเปนไป ฯ  อน่ึง  ธรรมท่ีเหลือกลาวคือมโนวิญญาณธาตุ 
ดวยอํานาจแหงสันตีรณจิต  มหาวิบากจิต  ปฏิฆจิตท้ังคู  ปฐมมรรคจิต 
หสนจิต  และรูปาวจรจิต  อาศัยหทัยวัตถุอยางเดียวเปนไปเหมือนอยาง 
นั้น ฯ  แตธรรมท่ีเหลือ  ดวยอํานาจแหงกุศลจิต  อกุศลจิต  กิริยาจิต 
และอนุตตรจิต  อาศัยหทัยวัตถุก็ได  ไมอาศัยก็ได  ยอมเปนไป  (สวน) 
ดวยอํานาจอรูปวิบากจิต  ไมอาศัยหทัยวัตถุเลย  ยอมเปนไป  ฉะนี้แล ฯ 
                                          [สังคหคาถา] 
                        มโนวิญญาณธาตุ ๗  อาศัยวัตถุ ๖  ทานกลาว 
                        ไวในกามภพ  มโนวิญญาณธาตุ ๔ อยาง อาศัย 
                        วัตถุ ๓  ทานกลาวไวในรูปภพ  มโนวิญญาณ 
                        อยางเดียว  ไมอาศัย (วตัถุ)  ทานกลาวไวใน  
                        อรูปภพ ฯ  จิต ๔๓  อาศัยวัตถุเกิด  วิญญาณ  
                        ธาตุ ๔๒  อาศัยวัตถุเกิดบาง  ไมอาศัยบาง 
                        มโนวิญญาณธาตุที่เปนอรูปวิบาก  ไมอาศัยวัตถุ 
                        เกิดเลย ฯ 
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           ปริเฉทที่ ๓  ชื่อวาปกิณณกสังคหวิภาค  ในปกรณอภิธัมมัตถ- 
สังคหะ  จบดวยประการฉะน้ี ฯ    
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                             อภิธัมมัตถสังคหฎีกาแปล 
                            พรรณนาความปริเฉทที่ ๓* 

                                [ขอความเบ้ืองตน] 
           บัดนี้  ทานอาจารยเพ่ือแสดงการสงเคราะหจิตและสิกตามท่ี 
กลาวแลว  เขาในปกิณณกสังคหะ  โดยการจําแนกธรรมมีเวทนาเปนตน  
และการจําแนกจิตตุปบาทที่ตางกัน  โดยความตางแหงธรรมมีเวทนา 
เปนตนนั้น ๆ  จึงเริ่มคํามีอาทิวา  สมฺปยุตตา  ยถาโยค  ดังนี้ ฯ  ธรรม 
คือจิตและเจตสิก  ซึ่งประกอบกันและกันตามสมควรแกการประกอบ 
มีจํานวน ๕๓  อยาง  โดยสภาพ  คือโดยสามารถแหงสภาพของตน ๆ 
โดยนัยเปนตนวา  จิตแม ๘๙  ก็มีอยางเดียว  โดยมสีภาพเหมือนกัน  คือรู 
อารมณ  ผัสสะท่ัวไปแกจิตทั้งปวง  ก็มีอยางเดียวโดยภาวะ  คือการ 
ถูกตอง ฯ  บดันี้  ชื่อวาการสงเคราะหธรรมเหลาน้ันโดยเวทนา  เหตุ กิจ 
ทวาร  อารมณ  และวัตถุ  ตามสมควร  คือการสงเคราะหเบ็ดเตล็ดที่ม ี
ชื่อวาเวทนาสังคหะเปนตน  ขาพเจาจะแนะนํา  คือแนะแนว  อธิบายวา 
นํามากลาวโดยไมเวนจากจิตตุปบาทเหลาน้ันในที่ไหน ๆ  ดวยอํานาจ 
แหงจิตตุปบาทนั่นแล  คือดวยอํานาจแหงจิตตุปบาทท่ีตางกัน  โดย 
ความตางแหงธรรมมีเวทนาเปนตนนั้น ๆ ฯ  บทวา  ตตฺถ  คือบรรดา 
สังคหะ ๖ อยาง  เหลาน้ัน ฯ 
 
  *  พระราชวรญาณมุนี  ตอมาเปนพระเทพวราภรณ (เปล่ียน  ปุณฺโณ  ป.ธ. ๙) วัด 
บุรณศิริมาตยาราม  พระนคร  แปล. 
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                            [จิตกับเจตสิกประกอบกัน] 
           การสงเคราะหเวทนา  มีสุขเวทนาเปนตน  และจิตตุปบาทที่ 
สหรคตดวยเวทนามีสุขเปนตนนั้น  ดวยสามารถแหงการจําแนก ชื่อวา 
เวทนาสังคหะ ฯ  เวทนาอ่ืนจากสุขและทุกข  ชื่อวาอทุกขมสุข  ดวย 
สามารถสนธิกิริโยปกรณ  ลง ม  อาคม ฯ  ถามวา  ก็เวทนามี ๒ เทาน้ัน 
โดยบาลีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เวทนาเหลาน้ีมี ๒ คือ  สุข ๑ 
ทุกข ๑ มิใชหรือ ฯ  แกวา  จริง  แตคําน้ันพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
สงเคราะหอทุกขมสุขท่ีเปนไปในฝายอนวัชชะเขาในสุขเวทนา  และ 
อทุกขมสุขท่ีเปนไปในฝายสาวัชชะเขาในทุกขเวทนา ฯ  แมคําในพระ- 
สูตร๑บางแหงท่ีวา  การเสวยอารมณอยางใดอยางหน่ึงน้ีเปนทุกข  ใน 
 ืที่นี้  ดังนี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัส  เพราะความท่ีเวทนาท้ังปวงมีทุกข 
เปนสภาพ  โดยความท่ีสังขารเปนทุกข ฯ  เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาค 
ตรัสไววา  ดูกอนอานนท  คําท่ีวา  การเสวยอารมณอยางใดอยางหน่ึง 
นี้เปนทุกข  ในที่นี้  เรากลาวหมายเอาความท่ีสังขารเปนของไมเที่ยง 
และความท่ีสังขารเปนธรรมชาติแปรปรวน ฯ  เพราะเหตุนั้น  พึงเห็นวา 
เวทนามี ๓  เทาน้ัน ฯ  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา๒  ดู 
กอนภิกษุทั้งหลาย  เวทนาเหลาน้ีมี ๓  คือ  สุข ทุกข  และมิใชสุข 
ไมใชทุกข (อุเบกขา) ฯ  ก็เวทนาเหลาน้ัน  แมมี ๓ อยางดังพรรณนา 
มาน้ี  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวในอินทรียเทศนา  โดย ๕ อยาง 
คือ  สุขินทรีย  ทุกขินทรยี  โสมนัสสนิทรีย  โทมนัสสินทรีย  อุเบกขินทรีย 
 
๑.  นัย.  สฬา.  ๑๘/๒๖๘.  ๒.  ส.  สฬา.  ๑๘/๒๕๕.  
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เพราะเหตุนั้น  เพื่อจะแสดงวิภาคแมดวยอํานาจแหงอินทรียนั้น  ใน 
เวทนาสังคหะน้ีทานอาจารยจึงกลาวคําวา  สุข  ทุกขฺ  เปนตน ฯ  จริงอยู 
พระผูมีพระภาคเจาทรงจําแนกสุขและทุกข  เฉพาะอยางหน่ึง ๆ เปน ๒  
อยาง  เพราะความตางแหงความสําราญและความไมสําราญท่ีเปนไปทาง   
กาย  และเปนไปทางจิต จึงทรงแสดงเวทนาวา  สุขินทรีย  โสมนัสสิน- 
ทรีย  ทุกขินทรีย  โทมนสัสินทรีย ฯ  แตอุเบกขาทรงแสดงไวอยางเดียว 
เทาน้ันวา  อุเบกขินทรีย  เพราะไมมีความตาง ฯ  เหมือนอยางวา  สุข 
และทุกข  ยอมทําการอนุเคราะหและการเบียดเบียนแกกายโดยอาการ 
อยางอ่ืน  แกใจโดยอาการอยางอื่นฉันใด  อุเบกขายอมกระทําฉันนั้น 
หามิได  เพราะเหตุนั้น อุเบกขานั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงไว 
โดยอยางเดียวเทาน้ัน  ฯ  เพราะเหตุนั้น  พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงได 
กลาวไดวา 
                        เวทนาโดยความตางแหงอินทรียม ี๕ คือ  ทุกข 
                        ทางกาย ๑  ทุกขทางใจ  ๑  สขุทางกาย ๑  สขุ 
                        ทางใจ ๑  อุเบกขาเวทนา  เปนไปทางใจอยาง 
                        เดียวเทาน้ัน ๑ ฯ 
           บรรดาเวทนาท้ัง ๕ นั้น  สุขมกีารเสวนโผฏฐัพพารมณที่นา 
ปรารถนาเปนลักษณะ ฯ  ทุกขมีการเสวยโผฏฐัพพารมณที่ไมนา 
ปรารถนาเปนลักษณะ ฯ  โสมนัสมีการเสวยอารมณที่นาปรารถนา  โดย 
สภาพบาง  โดยปริกัปบาง  เปนลักษณะ ฯ  โทมนัสมีการเสวยอารมณ 
ที่ไมนาปรารถนา  โดยสภาพบาง  โดยปริกัปบาง  เชนนั้นเปนลกัษณะ ฯ  
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อุเบกขามีการเสวยอารมณที่เปนกลางเปนลักษณะ ฯ  มหัคคตจิตและ  
โลกุตตรจิต  ชื่อวา ๔๔ อยาง  เพราะมีอยางละ ๑๑  โดยตางแหงโลกิยะ 
และโลกุตตระ ฯ  บทวา  เสสานิ  คือท่ีเหลือจากจิตท่ีสหรคตดวย  สุข 
ทุกข  โสมนสั และโทมนัส  จากอกุศล ๖  จากอเหตุกจิต  ๑๔  จาก 
กามาวจรโสภณ  ๑๒  เปนไปในปญจมฌาน  ๒๓  ทั้งหมด  จึงรวมจิตท่ี 
สหรคตดวยอุเบกขา ๕๕  ดวยประการฉะน้ี ฯ   
           การสงเคราะหเหตุมีโลภะเปนตน  ดวยอํานาจแหงการจําแนก 
และดวยอํานาจแหงจิตและเจตสิก  ที่สมัปยุตดวยเหตุ  มีโลภะเปนตนนั้น 
ชื่อวาเหตุสังคหะ ฯ  สัมพันธความวา  ชื่อวาเหตุมี ๖ อยาง ฯ  กค็วาม 
เปนเหตุ  คือความท่ีเหตุเหลาน้ันเปนรากเหงา  กลาวคือการยังความท่ี 
แหงสัมปยุตธรรมท้ังหลาย  เปนสภาพต้ังอยูดวยดีแลวใหสําเร็จฯ 
จริงอยู  ธรรมท้ังหลายท่ีไดเหตุเปนปจจัยแลว  ยอมเปนสภาพม่ันคง 
เหมือนตนไมที่มีรากงอกงามแลว  มิใชวาเหมือนไมมีเหตุ  ดุจสาหราย 
ในพ้ืนน้ํา ฯ  ก็เพราะทรงอธิบายอยางน้ี  จึงตรัสเหตุ ๖  ประการเหลาน้ัน 
วาเปนรากเหงาโดยเปนเหมือนราไม ฯ  ฝายอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาว 
วา  การยังธรรมทั้งหลายมีกศุลเปนตนใหสําเร็จ  เปนกุศลธรรมเปนตน 
ชื่อวาความเปนเหตุ ฯ  เมื่อเปนเชนนี้  ตองคนหาเหตุอยางอ่ืนท่ีใหตัว 
ของเหตุสําเร็จ  ชื่อวากุศลธรรมเปนตน ฯ  ถาอาจารยพวกอ่ืนที่ใหตัว 
ความท่ีเหตุเหลาน้ันมีชื่อวากุศลเปนตน  เนื่องดวยสัมปยุตเหตุที่เหลือ 
แมเม่ือมีคํากลาวเชนนั้น  ความท่ีเหตุซึ่งสัมปยุตดวยโมมูหจิต  ชื่อวา 
อกุศลก็ไมตองเน่ือง (ดวยเหตุที่ใหสําเร็จชื่อ)  ฯ  ถาเหตุอันสัมปยุตดวย  
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โมมูหจิตน้ัน  พึงชื่อวากุศลโดยสภาพ  เมื่อเปนเชนนั้น  แมเหตุที่เหลือ  
ก็ตองมีชื่อวาอกุศลเปนตน  โดยสภาพ  เพราะเหตุนั้น  แมสัมปยุตธรรม 
ทั้งหลายท่ีชื่อวากุศลเปนตนนั้น  จึงไมตองเน่ืองดวยเหตุ  ดุจเหตุเหลาน้ัน 
มีชื่อวากุศลเปนตน ฯ  กถ็าท่ีชื่อวากุศลเปนตนเนื่องดวยเหตุ  ในกาลน้ัน   
อเหตุกเหตุทั้งหลายจะตองมีชื่อวาอัพยากฤตไมได  เพราะเหตุนั้น  ไม 
ตองแคะไคนัก ฯ  แตกุศลและอกุศลมีชื่อวากุศลเปนตน  เนื่องดวย 
โยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการ ฯ  ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
วา๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อบุคคลทําในในโดยแยบคาย  กุศลธรรม 
ทั้งหลานท่ียังไมเกิดก็เกิดข้ึน  และกุศลธรรมทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนแลว  ยอม 
เจริญมาข้ึน  ดังนี้เปนตน ฯ  แตพึงเห็นวา  อัพยากตธรรมทั้งหลาย 
ชื่อวาอัพยากฤต  เนื่องดวยสันดานท่ีปราศจากอนุสัย เนื่องดวยกรรม 
และเน่ืองดวยสภาพที่หาวิบากมิได ฯ 
           บัดนี้  เพ่ือจะแสดงประเภทแหงชาติของเหตุทั้งหลาย  ทานอาจารย 
จึงกลาวคําเปนตนวา  โลโภ  โทโส  จ ฯ  การสงเคราะหซึ่งกิจทังหลาย 
มีปฏิสนธิเปนตน  ดวยสามารถการจําแนก  และซ่ึงจิตทั้งหลายท่ีมีกิจ 
นั้น  ดวยสามารถแหงการกําหนด  ชือ่วากิจจสังคหะ ฯ  การสืบตอ 
ภพจากภพ  ชื่อวาปฏิสนธิกิจ ฯ  ความที่จิตเปนองคแหงภพ  โดยเปน 
เหตุแหงความเปนไปไมขาดสาย  ชื่อวาภวังคกิจ ฯ  กิจมีอมวัชชนกิจ 
เปนตน  บัณฑิตพึงประกอบตามกระแสอรรถแหงคําท่ีขาพเจากลาวแลว 
ในหนหลัง  ตามสมควร ฯ 
 
๑.  นัย.  องฺ.  เอก.  ๒๐/๑๕.   
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                                  [กิจและฐานของจิต] 
           ความเปนไปแหงจิตท่ีเปนไปเร็ว  ดุจเลนไปในอารมณ  ดวย 
สามารถยังกิจน้ัน ๆ  ใหสาํเร็จหลายครั้ง  หรือครั้งเดียว  ชื่อวาชวนกิจ ฯ  
การกระทําอารมณที่ชวนะน้ัน ๆ  ยึดถอืแลวใหเปนอารมณ  ชื่อวาตทา- 
ลัมพนกิจ ฯ  การเคลื่อนจากภพทีบังเกิดแลว  ชื่อวาจุติกิจ ฯ  ก็กจิ 
เหลาน้ัน  ยอมปรากฏดวยอํานาจแหงฐาน  เพราะเหตุนั้น  บัดน้ีเพ่ือแสดง 
ฐานน้ันโดยประเภท  ทานอาจารย  จึงกลาวคําเปนตนวา  ปฏสินธิ ฯ 
วินิจฉัยในคําวา  ปฏิสนธิ  เปนตนนั้น  ที่ต้ังแหงปฏิสนธิ ชื่อวาปฏิสนธ-ิ 
ฐาน ฯ  บัณฑิตพึงเห็นวา  ชื่อวาฐานท่ีพนไปจากปฏิสนธิยอมไมมีแม 
โดยแท  ถึงอยางนั้น  แมเมื่อมีความไมตางกัน  การกําหนดความตางกัน 
ไวก็เพ่ือถือเอาโดยงาย  ดุจในประโยคเปนตนวา  ตัวแหงลูกหินบด ฯ 
นัยแมในฐานที่เหลือ  กอ็ยางนี้ ฯ  ที่ต้ังแหงวิญญาณ ๕  มีการเห็น 
เปนตน  ชื่อวาปญจวิญญาณฐาน ฯ  สงเคราะหสัมปฏิจฉันนะ  เปนตน 
เขาดวย  อาทิ  ศัพท ฯ 
           บรรดาฐาน ๑๐  เหลาน้ัน  ที่ระหวาแหงจุติและภวังคเปนฐาน 
แหงปฏิสนธิ ฯ  ที่ระหวางแหงปฏิสนธิกับอาวัชชนะ ๑  ชวนะกับอาวัช- 
ชนะ ๑  ตทาลัมพนะกับอาวัชชนะ ๑  โวฏฐัพพนะกับอาวัชชนะ ๑  ใน 
บางครั้งชวนะกับจุติ ๑  ตทาลัมพนะกับจุติ ๑  เปนฐานแหงภวังค ฯ ที ่
ระหวางแหงภวังคกับปญจวิญญาณ ๑  ภวังคกับชวนะ ๑  เปนฐานแหง 
อาวัชชนจิต ฯ  ที่ระหวางแหงปญจทวาราวัชชนะกับสัมปฏิจฉันนะ เปน 
ฐานแหงปญจวิญญาณ ฯ  ที่ระหวางแหงปญจวิญญาณกับสันตีรณะ  เปน 
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ฐานแหงสัมปฏิจฉันนจิต ฯ  ที่ระหวางแหงสัมปฏิฉันนะกัยโวฏฐัพพนะ 
เปนฐานแหงสันตีรณะ ฯ  ที่ระหวางแหงสันตีรณะกับชวนะ ๑  สันตีรณะ  
กับภวังค ๑  เปนฐานแหงโวฏฐัพพนจิต ฯ  ทีร่ะหวางแหงโวฏฐัพพนะ 
กับตทาลัมพนะ ๑  โวฏฐัพพนะกับภวังค ๑  โวฏฐัพพนะกับจุติ ๑   
มโนทวาราวัชชนะกับตทาลัมพนะ ๑  มโนทวาราวัชชนะกับภวังค ๑ 
มโนทวาราวัชชนะกับจุติ ๑  เปนฐานแหงชวนจิต ฯ  ที่ระหวางแหงชวนะ 
กับภวังคและชวนะกับจุติ  เปนฐานแหงตทาลัมพนจิต ฯ  ที่ระหวาง 
แหงชวนะกับปฏิสนธิ  ตทาลัมพนะกับปฏิสนธิ  หรือภวังคกับปฏิสนธ ิ
เปนฐานแหงจุติจิต ฯ  อธบิายวา  สันตีรณะที่สหรคตดวยอุเบกขาทั้ง ๒ 
อยาง  ชื่อวามีปฏิสนธิภวังคและจุติเปนกิจ  เพราะสุขสันตีรณะไมมี 
สภาพ  คือความเปนไปดวยอํานาจปฏิสนธิ ฯ  ก็เพราะอธิบายอยางน้ี 
ในคัมภีรปฏฐาน  พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงยกปฏิจจนัยไวในวิภังคแหง 
บทที่สหรคตดวยอุเบกขาท่ีมาแลวอยางนี้วา  ธรรมท่ีสหรคตดวยอุเบกขา 
อาศัยธรรมที่สหรคตดวยอุเบกขา  ยอมเกิดข้ึน  ไมใชเพราะเหตุเปน 
ปจจัย  ดังนี้ ดวยอํานาจแหงปวัติกาลและปฏิสนธกิาล  อยางนี้วา  ขันธ 
๓  อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุเบกขาเปนอเหตุกะเกิดข้ึน  ขันธ ๑  อาศัย 
ขันธ ๓  เกิดข้ึน  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๒  เกิดข้ึน  ขันธ ๓ อาศัย 
ขันธ ๑  ที่สหรคตดวยอุเบกขา  ในขณะแหงอเหตุกปฏิสนธิ  ฯลฯ 
ขันธ  ๒  ดังน้ี ฯ  แตในวิภังคแหงบทท่ีสหรคตดวยปติและสหรคตดวยสุข 
พระผูมีพระภาคเจาทรงยกปฏิจจนัยข้ึนดวยอํานาจแหงปวัติกาลเทาน้ัน 
ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยปติเปนอเหตุกะ  ฯลฯ  ขันธ  
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ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ทีสหรคตดวยสุขเปนอเหตุกะ  ฯลฯ  ขันธ ๒  
ดังน้ี ฯ  แตไมทางยกปฏิจจนัยข้ึนดวยอํานาจปฏิสนธิกาล  โดยนัย 
เปนตนวา  ในขณะแหงปฏิสนธิที่เปนอเหตุกะ ฯ  เพราะฉะนั้น  แม 
การไมตรัสธรรมที่ไมไดในยถาธรรมศาสน  ก็แสดงความไมมีแหง  
ธรรมนั้นนั่นเอง  เพราะฉะนั้น  ความเปนไปแหงสันตีรณะที่สหรคต 
ดวนสุขนั้น  จึงไมมีดวยอํานาจแหงปฏิสนธิกาล ฯ  ก็การไมตรสัธรรม 
อะไร ๆ  แมที่ไดอยูในที่ใด เหตุในท่ีนั้นจักมีแจงขางหนา ฯ  ชวนกิจ 
ยอมไมมีแกมโนทวาราวัชชนะ  แมเปนไปอยู  ๒-๓  ครั้งในปริตตารมณ 
เพราะมีไมการ  เสวยรสแหงอารมณนั้น  เพราะเหตุนั้น  ทานอาจารยจึง 
กลาววา  เวนอาวัชชนะทั้ง ๒ ฯ  ก็เพราะอธิบายอยางนี้  พระอรรถ- 
กถาจารยจึงกลาวไวในอรรถกถาวา  ต้ังอยูแลวในฐานแหงชวนะ ฯ 
เมื่อถือเอาความโดยประการอ่ืน  มโนทวาราวัชชนะก็ควรกลาวไดวา 
เปนชวนดังนี้แล ฯ 
                                    [แสดงจํานวนของจิต] 
           คําวา กุสลากุสลกฺรยิาจิตฺตานิ  ไดแก  จิตที่เปนโลกิยกุศลและ 
โลกุตตรกุศล ๒๑  เปนอกุศล  ๑๒  โลกุตตรผลจิต ๔  และกิรยิาจิต 
ที่เปนไปในภูมิสาม  ๑๘ ฯ  จริงอยู   จิตมีโลกุตตรมรรคจิตเปนตน  แม 
ชั่วขณะจิตเดียว  กช็ื่อวาชวนกิจ  เพราะมีการเสวยรสแหงอารมณนั้น 
เปนสภาพ  เหมือนพระสัพพัญุตญาณ  แมมีอารมณอยางหน่ึง ๆ เปน 
วิสัย  ยอมไมละซึ่งนามน้ันในกาลบางครั้ง  เพราะประกอบดวยความ 
สามารถในการรูซึ่งอารมณทั้งส้ิน  ฉะนั้นแล ฯ  ทานอาจารยกลาววา  
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เตสุ  ปน  ดังน้ีเปนตน  เพ่ือประมวลแสดงจิตท่ีทานกลาวไวแลวโดย 
ความตางแหงกิจอยางนี้นั่นแล  ดวยอํานาจแหงการนับกิจท่ีไดอยูตาม 
สมควรแกตน ฯ  มีวาจาประกอบวา  จิตตุปบาทมีปฏิสนธิเปนตน  บัณฑิต 
ประกาศแลว  โดยความตางแหงชื่อและกิจ  คือโดยความตางแหงชื่อ   
และกิจมีปฏิสนธิเปนตน ฯ  อีกอยางหนึ่ง  จิตตุปบาทชื่อวามีปฏิสนธ ิ
เปนตน  คือท่ีมีชื่อวามีปฏิสนธิเปนตนนั้น  บัณฑิตประกาศไวแลว ๑๔ 
อยาง  โดยความตางแหงกิจมีปฏิสนธิเปนตน  และ ๑๐ อยาง  โดยความ 
ตางแหงฐาน  คือโดยประเภทแหงฐานมีปฏิสนธิเปนตนนั้นแล ฯ  เชื่อม 
ความวา  บัณฑิตพึงแสดงจิตมีกิจ ๑  และฐาน ๑  มกีิจ ๒  และฐาน ๒  
มีกิจ ๓  และฐาน ๓  มีกิจ ๔  และฐาน ๔  และมีกิจ ๕  และฐาน ๕ 
โดยลําดับ  คือกิจ  ๖๘-๒-๙-๘  และ ๒  ดังนี้ ฯ 
           การสงเคราะหทวาร  และจิตท่ีเปนไปในทวาร  ดวยอํานาจแหง 
การกําหนด  ชื่อวาทวารสังคหะ ฯ  จักขุเปนตน  ชื่อวาทวาร  เพราะ 
อรรถวา  เปนเหมือนประตุ  เพราะความเปนมุขแหงความเปนไปของ 
อรูปธรรมท้ังหลาย  มีอาวัชชนะเปนตน ฯ  บทวา  จกขฺุเมว  ไดแกจักขุ- 
ประสาทน้ันแล ฯ  อีกอยางหน่ึง  ใจน่ันเอง  เปนทวารแหงพวกมนะมี 
อาวัชชนะเปนตน  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวามโนทวาร ฯ  บทวา  ภวงฺค 
ไดแกภวังคในระหวางแหงอาวัชชนะ ฯ  เพราะเหตุนั้น  ทานพระ 
โบราณาจารยจึงกลาววา 
                        สวนภวังคพรอมทั้งอาวัชชนะ  บณัฑิตท้ังหลาย 
                        เรียกวามโนทวาร ฯ 
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           บทวา  ตตฺถ  เชื่อมความวา  บรรดาทวารมีจักขุทวารเปนตน  
เหลาน้ัน จิต ๔๖  ยอมเกิดข้ึนในจักขุทวารตามสมควร ฯ  จิต  ๔๖  คือ   
ปญจทวาราวัชชนะ ๑  จักขุวิญญาณเปนตน  ๗  ดวยอํานาจแหงวิบากท้ัง 
๒ โวฏฐัพพนะ ๑  กามาวจรชวนะ ๒๙ ดวยอํานาจแหงกุศลจิต  อกุศล- 
จิต  และกิริยาจิต  ที่เวนจากอาวัชชนะ  และตทาลัมพนะ ๘  โดยการถือ 
เอาตทาลัมพนะท่ียังมิไดถือเอา ฯ  บทวา  ยถารห  ความวา  ดวยอํานาจ 
อนุรูปแหอารมณมีอิฏฐารมณเปนตน  การกระทําไวในใจโดยแยบคาย 
และไมแยบคาย  และสันดานท่ีปราศจากอนุสัยเปนตน ฯ  บทวา 
สพฺพถาป  มีวาจาประกอบวา  จิต ๕๔  เปนกามาวจรเทาน้ัน  แมโดย 
ประการทั้งปวง มีอาวัชชนะเปนตน  และมีตทาลัมพนะเปนที่สุด ฯ 
เชื่อมความวา  จิต ๕๔ (เกิดข้ึนแลว)  แมโดยประการท้ังปวง ฯ 
อธิบายวา  จิต ๕๔  แมโดยประการท้ังปวง  ต้ังอยูแลวดวยอํานาจแหง 
จิตท่ีเปนไปในทวารน้ัน ๆ  โดยเพ่ิมจิต ๔  คูมีโสตวิญญาณเปนตน  เขา 
ในจิต ๑๙  ที่เปนไปในจักขุทวาร  โดยการถือเอาจิตท่ียังมิไดถือเอา ฯ 
จิต ๑๙ ที่เปนไปแลวดวยอํานาจแหงปฏิสนธิเปนตน  ชื่อวาพนจากทวาร 
เพราะไมเปนไปในทวารมีจักขุทวารเปนตน  และเพราะไมเปนไปดวย 
อํานาจแหงการรับอารมณอ่ืนจากภวังค กลาวคือมโนทวาร ฯ  จิต ๓๖  คือ 
ทวิปญจวิญญาณ  เพราะเกิดข้ึนในมโนทวารของตน ๆ  และเพราะไมเปนไปดวย 
ชวนจิต ๒๖  เพราะเกิดข้ึนในมโนทวารเทาน้ัน  ชือ่วาเอกทวาริกจิต 
(จิตเปนไปในทวารเดียว)  ตามสมควร  คืออนุรูปแกทวารของตน ๆ ฯ 
จิตท่ีชื่อวาฉทวาริกะ  (เปนไปในทวาร ๖)  เพราะเปนไปในทวาร  
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ทั้ง ๕  ดวยอํานาจแหงสันตีรณะ  และตทาลัมพนะ  และในมโนทวาร  
ดวยอํานาจแหงตทลัมพนะ  และที่ชื่อวาทวารวินิมุตตะ  (พนจากทวาร) 
เพราะเปนไปดวยอํานาจแหงปฏิสนธิเปนจน ฯ  จิตที่ชื่อวาปญจฉทวาริกะ 
เพราะอรรถวา  เปนไปในทวารท้ัง ๕  และเปนไปในทวารท้ัง ๖ ฯ 
ที่ชื่อวาฉทวาริกวินิมุตตะ  เพราะอรรถวา  จิตเหลานั้นเปนไปในทวาร   
ทั้ง ๖  และบางคราวก็พนจากทวาร ฯ  อีกอยางหนึ่ง  บัณฑิตพึงเห็น 
การยอศัพทสวนหนึ่งเหลือไวศัพทหน่ึงวา  จิตเปนไปทวาร ๖  และจิต 
ที่พนจากจิตท่ีเปนไปในทวาร ๖  ชื่อวาฉทวาริกวินิมุตตจิต ฯ 
                         [อธิบายอารมณ  ๖  มรีูปเปนตน] 
           การวงเคราะหอารมณทั้งหลาย  โดยสรูป  โดยวิภาค  และโดยจิต 
ที่มีอามรณนั้น ๆ  เปนวิสัย  ชื่อวาอาลัมพนสังคหะ ฯ  ชื่อวารูป  เพราะ 
อรรถวา  บอกซ่ึงอารมณที่ถึงความวิการแหงรูป  คือประกาศภาวะที่เปน 
ไปในหทัย ฯ  รูปนั้นนั่นแล  อันจิตและเจตสิกหนวงไว  ดุจไมเทา 
เปนตน  ที่บุรุษผูมีกําลังทุรพลยึดไว  หรือวาจิตและเจตสิกเหลาน้ันมา 
ยินดีในรูปนี้  เพราะเหตุนั้น  รูปนั้น  จึงชื่อวาอาลัมพนะ  ฯ  อารมณคือ 
รูป  ชื่อวารูปารมณ ฯ  ทีช่ือ่วาเสียง  เพราะอรรถวา  อันบุคคลพูด 
คือกลาว ฯ  อารมณคือเสียงนั้น  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวาสัททารมณ ฯ ที ่
ชื่อวากลิ่น  เพราะอรรถวา  ประกาศ  คือแสดงแหลงของตน  คือเปน 
อารมณที่ดุจกระทําการสอเสียดวา  มีของสิ่งน้ีอยูในที่นี้ ฯ  อารมณคือ 
กลิ่นนั้น  เพราเหตุนั้น  จึงชื่อวาคันธารมณ ฯ  ที่ชือ่วารส  เพราะ  
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อรรถวา  ยินดี  คือพอใจของสัตวทั้งหลาย ฯ  อารมณคือรสนั้น  เพราะ  
เหตุนั้น  จึงชื่อวารสารมณ ฯ  ที่ชื่อวาโผฏฐัพพะ  เพราะอรรถวา  อัน 
สัตวถูกตอง  ฯ  อารมณคือโผฏฐัพพะนั้น  ชื่อวาโผฏฐัพพารมณ ฯ   
อารมณคือธรรม  ชื่อวาธรรมารมณ ฯ  บทวา  ตตฺถ  คือบรรดาอารมณ 
เหลาน้ัน ฯ  บทวา  รูปเมว  ไดแกรูป  กลาวคือ  สัททายตนะน่ันเอง ฯ 
บทวา  สทฺทาทโย  ไดแกเสียงเปนตน  กลาวคือสัททายตนะเปนตน 
และโผฏฐัพพาตนะคือภูตท้ัง ๓  เวนอาโปธาตุ ฯ  รูป ๑๖  ที่เหลือ 
เวนอารมณและปสาทรูปเสีย  (อารมณ ๗  ปสาทรปู  ๕=๑๒  ลบรูป 
๒๘ เหลือ ๑๖ ) ชื่อวาสุขุมรูป ฯ  บทวา  ปจฺจุปฺปนฺน  คือเปนไปอยู ฯ 
บทวา  ฉพฺพิธมฺป  คือแมมี ๖ อยาง  ดวยอํานาจแหงรูปเปนตน ฯ 
พระนิพพานและบัญญัติ  ชื่อวาพนแลวจากกาล  เพราะไมควรจะ 
กลาวดวยอํานาจแหงกาลมีอดีตกาลเปนตน  เหตุไมมีความพินาศ ฯ 
บทวา  ยถารห  คือโดยอนุรูปแกกามาวจรชวนะ  อภิญญาชวนะ  และ 
ชวนะมีมหัคคตชวนะที่เหลือเปนตน ฯ  จริงอยู  สาํหรับกามาวจรชวนะ 
เวนจากหสิตุปบาทจิต  มีอารมณทั้ง ๖  อยาง  เปนไปใน ๓ กาล 
และพนจากกาล ฯ  หสิตุปบาทจิต  มีอารมณเปนไปใน ๓ กาลทีเดียว ฯ 
จริงอยางนั้น  ทานอาจารยจักกลาวความท่ีหสิตุปบาทจิตน้ัน  มีอารมณ 
เปนกามาวจรโดยสวนเดียว ฯ  แตอภิญญาชวนะที่เปนไปดวยอํานาจ 
แหงทิพจักษุเปนตน  มีอารมณทั้ง ๖  อยาง  เปนไปใน ๓ กาล  และ 
พนจากกาล  ตามสมควร ฯ  สวนวิภาคในอภิญญาชวนะนี้  จักมีแจมแจง 
ในปริเฉทท่ี ๙ แล ฯ  แตชวนะท่ีเหลือมีมหัคคตชวนะเปนตน มีอารมณ  
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ที่พนจากกาล  และเปนอดีตตามสมควร ฯ  เชื่อมความวา  อารมณ 
ของจิตท่ีพนจากทวาร  กลาวคือปฏิสนธิ  ภวังค  และจุติ  มี ๖ อยาง ฯ 
ทานอาจารยทําในใจวา  ก็อารมณนั้นของจิตท่ีพนจากทวารเหลาน้ัน   
อันจิตไร ๆ  ไมยึดถือเอาเลย  ยอมไมถงึความเปนอารมณ  เหมือน 
อารมณของอาวัชชนจิตฉะนั้น และไมเปนปจจุบันที่แทจริง  เหมือน 
อารมณของชวนจิตท่ีเปนไปในทวาร ๕  ทั้งจะมี ๓  กาล  เหมือน 
อารมณของชวนจิตท่ีเปนไปในมโนทวาร  หรือจะพนจากกาล  (เสียท ี
เดียว)  โดยไมมีเหลือก็ไมใช  ทั้งจะพนไปเสียจากการเรียก  (ชือ่) 
ที่สําเร็จดวยกรรมเปนเหตุมา  ดวยอํานาจกรรมและกรรมนิมิตเปนดวย 
เหมือนอารมณของชวนจิตท่ีเปนไปในสวนกอนแตใกลจะตาย  ก็หามิได 
จึงกลาววา  ยถาสมฺภว  ฯ  เป  ฯ  สมมฺต  ดังนี้ ฯ 
                [อธิบายอารมณของจิตท่ีเปนไปทางมโนทวาร] 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ยถาสมฺภว  ความวา  โดยความสม- 
ควรแกความบังเกิดแหงปฏิสนธิ  ภวังค  และจุติ  ทีเ่ปนไปในภูมินั้น ๆ 
ดวยอํานาจแหงอารมณอันทวารน้ัน ๆ  ยึดถือแลวเปนตน ฯ  จรงิอยู 
อาลัมพนะท้ัง ๕  มีรูปเปนตน  อันทวาร ๖  ยึดถือแลว  เปนปจจุบัน 
และอดีตตามสมควร  สมมติวา  เปนกรรมและกรรมนิมิต  เปนอารมณ 
แกปฏิสนธิจิตและภวังคจิตท่ีเปนกามาวจรกอน  ที่เปนอดีตเทานั้น 
อารมณแหงจุติจิตท่ีเปนกามาวจร  แตธรรมารมณที่มโนทวารยึดถือแลว 
นั่นแล  ที่เปนอดีตซึ่งสมมติวาเปนกรรมและกรรมนิมิต  เปนอารมณ 
แกจิตท้ัง ๓  มีปฏิสนธิจิตเปนตนเหลานั้น  รูปารมณอยางเดียวเทาน้ัน 
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ที่มโนทวารยึดถือแลว  เปนปจจุบันโดยสวนเดียว  ที่สมมติวาเปนคตินิมิต  
เปนอารมณแกจิตท้ัง ๓  นั้น  อารมณแหงปฏิสนธิจิตเปนตน  ที่เปน 
กามาวจร  อันทวาร ๖  ยดึถือแลว  เปนปจจุบันและอดีต  ที่สมมติวา   
เปนกรรม  กรรมนิมิต  และคตินิมิต  โดยสมควรแกกําเนิด  ยอมมีดัง 
พรรณนามาฉะน้ี ฯ  แตในมหัคคตปฏิสนธิจิตเปนตน  ธรรมารมณอยาง 
เดียวอันมโนทวารยึดถือแลว  เปนบัญญัติที่สมมติวาเปนกรรมและกรรม 
นิมิต  เปนอารมณแกรูปาวจรจิต  และอรูปที่ ๑  ที่  ๓  เฉพาะที่เปนอดีต 
เปนอารมณแกอรูปที่ ๒  และที่ ๔  อารมณแหงปฏิสนธิจิต  ภวังคจิต 
และจุติจิต  ที่เปนมหัคคตะ  อันมโนทวารยึดถือแลว  เปนบัญญัติบาง 
เปนอดีตบาง  ที่สมมติวาเปนกรรมนิมติอยางเดียว  ยอมมีดังพรรณนา 
มาฉะนี้ ฯ 
           หลายบทวา  เยภุยฺเยน  ภวนฺตเร  ฉทฺวารคฺคหิต  มีความวา 
อันชวนะที่เปนไปในทวาร ๖  ซึ่งเปนไปแลวในเวลาใกลจะตายยึดถือเอา 
แลวโดยมาก  ในภพเปนลําดับที่ลวงแลว ฯ  จริงอยู  ทวารอะไร ๆ  จะ 
ถือเอาอารมณแหงปฏิสนธิของสัตวทั้งหลาย  ผูจุติจากอสัญญีภพในอดีต- 
ภพ  อันเปนลําดับ  ยอมไมมี เพราะเหตุนั้น  ทานอาจารยจึงดูอารมณ 
ของปฏิสนธินั้นผิด  ดวยเติม  เยภุยฺเยน  ศัพท  เขาในคําวา  เยภุยฺเยน 
ภวนฺตเร  ฉทวฺารคฺคหิต  ดงัน้ี ฯ  จริงอยู  อารมณมกีรรมนิมิตเปนตน 
ยอมปรากฏแกปฏิสนธิของเหลาอสัญญีสัตวนั้น  ดวยกําลังแหงกรรมอยาง 
เดียวเทาน้ัน ฯ  สมจริงดังทีทานธรรมปาลาจารย  ถามถึงปฏิสนธินิมิต 
ของสัตวผูจุติจากอสัญญีภพ  แลวกลาวความปรากฏแหงอารมณของ  
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ปฏิสนธิดวยกําลังแหงกรรมอยางเดียวเทาน้ัน  ในสัจจสังเขปวา 
                        กรรมอันใด  ที่สัตวกระทําแลวในภพอื่นไดโอกาส 
                        ปฏิสนธินัน้  ยอมม ี เพราะกรรมนัน้  ในอารมณ 
                        อันกรรมนั้นนั่นแลใหปรากฏแลว ฯ   
           แทจริง  เมื่อจะถืออธิบายอยางอ่ืน  คําท่ีมีอวธารณะวา  เตเนว 
ตองสูญไปโดยอธิบาย  เพราะกําลังแหงกรรมเทาน้ันยังอารมณแมอัน 
ชวนะยึดถือแลว  ใหปรากฏอยู  ดังน้ีแล ฯ  ถามวา  อารมณแหงปฏิ- 
สนธิแมแหงอสัญญีสัตวเหลาน้ัน  อันทวารบางอยางยึดถือแลวในที่เกิด 
แหงกรรม  (กรรมภพ)  ยอมเกิดไดมิใชหรือ ฯ  แกวา  อารมณแหง 
ปฏิสนธิที่สมมติวากรรมและกรรมนมิิต  เกิดไดจริง ฯ  แตที่สมมติวา 
คตินิมิต  ยอมปรากฏแมแกสัตวทุกจําพวกในเวลาใกลจะตายเทาน้ัน 
เพราะเหตุนั้น  จะถือวาคตินิมิตน้ันเกิดในที่เกิดแหงกรรม  (กรรมภพ) 
ไดแตที่ไหน ฯ  อีกอยางหนึ่ง  คําวา  ฉทฺวารคฺคหิต  ในอธิการน้ี  ทาน 
อาจารยกลาวหมายเอาเฉพาะอารมณอันชวนะที่เปนไปในเวลาใกลจะตาย 
ยึดถือแลว ฯ  ก็เพราะอธิบายอยางน้ี  ทานอาจารยจึงกลาวไว  ใน 
ปรมัตถวินิจฉัย  ในอธิการน้ีแลวา 
                        ปฏิสนธิปรารภอารมณตามท่ีปรากฏ  ในทวาร 
                        ทั้ง ๖  นั้น  แกสัตวผูใกลจะตาย ยอมมีในภพ 
                        อื่น ฯ 
           ดวยบทวา  ปจจฺจุปฺปน  เปนตน  ทานอาจารยหามอนาคตารมณ 
(อารมณที่ยังไมมาถึง)  เปนอารมณแหงปฏิสนธิ ฯ  แทจริง อารมณ 
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ที่เปนอนาคตน้ัน  เปนอารมณที่บุคคลยังไมไดเสวย  เหมือนกรรมและ 
กรรมนิมิตท่ีเปนอดีต  และทั้งจะเปนอารมณที่มาสูคลอง  เหมือนกรรม- 
นิมิตและคตินิมิตที่เปนปจจุบันก็หามิได  ฉะนี้แล ฯ  ก็แล  ทานอาจารย 
จักกลาวสรุปกรรมและกรรมนิมิตเปนตนเสียเองทีเดียว ฯ  บทวา  เตสุ 
คือในวิญญาณที่มีรูปเปนตนนั้น  เปนปจจุบันเปนตน  และมีกรรมเปน 
ตนเปนอารมณ ฯ    
           จิตท่ีชื่อวารูปามิเอเกกาลัมพนะ  เพราะอรรถวา  จิตเหลาน้ีมี 
อารมณไดทีละอยาง  บรรดาอารมณมีรูปเปนตน ฯ  ทีช่ื่อวารูปาทิ- 
ปญจาลัมพนะ  เพราะอรรถวา  มีอารมณ  ไดทั้ง ๕  อยางมีรูปเปนตน ฯ 
บทวา  เสสานิ  ไดแกกามาวจรวิบากจิต  ๑๑  นอกจากทวิปญจวิญญาณ 
และสัมปฏิจฉันนจิต ฯ  สองบทวา  สพฺพถาป  กามาวจราลมพฺนานิ 
ไดแกจิตแมที่เกิดข้ึนโดยอาการแหงจิตท่ีเปนไปดวยอํานาจจิตเปนไปใน 
ทวาร ๖  พนจากทวาร ๖  และมีอารมณ ๖  ซึ่งมีอารมณ ๖ มีสภาพเปน 
กามาวจรอยางเดียวอารมณ ฯ 
           ก็บรรดากามาวจรวิบากจิต ๑๑  และหสนจิตเหลาน้ี  พวกวิบากจิต 
เปนไปในอารมณทั้ง ๕  มีรูปเปนตน  ดวยอํานาจแหงกิจมีสันตีรณะ 
เปนตน  เปนไปในอารมณที่เปนกามาวจร  กลาวคืออารมณ ๖  ดวย 
อํานาจแหงกิจมีปฏิสนธิเปนตนกอน ฯ  แมหสนจิตก็เปนไปในอารมณ ๖ 
ที่เนื่องในกามาวจรธรรมอยางนี้  คือเปนไปในรูปารมณแกพระขีณาสพ 
ผูพบสถานท่ีสมควรแกการบําเพ็ญเพียงแลวยินดี  ในสัททารมณแก 
พระขีณาสพผูไดยินเสียงดัง  ในสถานท่ีแจกส่ิงของแลวยินดีวา  เราละ  
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ตัณหาคือความโลภจัดเห็นปานน้ีเสียได  ในคันธารมณแกพระขีณาสพ 
ผูยินดี  ในเวลาบูชาพระเจดียดวยของหอมเปนตน  ในรสารมณแก 
พระขีณาสพผูยินดี  ในเวลาแจกบิณฑบาตท่ีสมบูรณดวยรส  แลว 
ฉันพรอมกับเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย  ในโผฏฐัพพารมณ  แกพระ   
ขีณาสพผูยินดี  ในเวลาบําเพ็ญอภิสมาจาริกวัตร  ในธรรมารมณแก 
พระขีณาสพผูปรารภกามาวจรธรรม  ที่ถือเอาดวยบุพเพนิวาสญาณ 
เปนตน  แลวยินดีอยู ฯ  ทานอาจารยทําในใจวา  จิต ๒๐  ดวยอํานาจ 
อกุศลจิต  ๑๒ และชวนจิตเปนญาณวิปยุต ๘  ไมสามารถจะปรารภ 
โลกุตตรธรรมเปนไป  เพราะตนเปนชวนจิตถึงซ่ึงความมีอานุภาพเล็ก 
นอย  เพราะเหตุนั้น  จึงเวนโลกุตตรธรรม  ๙  อยางเสียแลว  ปรารภ 
อารมณมีภูมิ ๒  และบัญญัติเปนไป  ดังน้ี  จึงกลาววา  อกุสลานิ  เจว 
เปนตน ฯ 
                            [จิตตางภูมิมีอารมณตางกัน] 
           พึงทราบสันนิษฐานวา  ก็บรรดาจิต ๒๐ เหลาน้ี  จิตตุปบาทท่ี 
ประกอบพรอมดวยทิฏฐิ ๔ แตอกุศลจิต  มีกามวจรเปนอารมณ  ใน 
เวลาปรารภจับตองยินดี  และเพลิดเพลิน  กามาวจรธรรม  มีมหัคคตะ 
เปนอารมณ  ในเวลาท่ีปรารภมหัคคตธรรม  ๒๗  โดยอาการนั้นนั่นแล 
เปนไป  มีบัญญัติเปนอารมณ  ในเวลาที่ปรารภสมมติธรรมเปนไป ฯ 
แมจิตตุปบาทที่ไมไดประกอบดวยทิฏฐิ  ก็มกีามาวจรธรรม  มหัคคต- 
ธรรม  และบญัญัติธรรมเปนอารมณ  ในเวลาท่ีปรารภธรรมเหลาน้ัน 
นั่นแลเปนไป  ดวยอํานาจความยินดีและความเพลิดเพลินอยางเดียว  
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แตที่ประกอบดวยปฏิฆะ  มีกามาวจรธรรม  มหัคคตธรรม  และบัญญัติ  
ธรรมเปนอารมณ  ในเวลาที่เปนไปดวยอํานาจแกงความประทุษราย 
และความเดือนรอน  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  มีการกามาวจาธรรม  มหัค- 
คตธรรม  และบัญญัติธรรมเปนอารมณ  ในเวลาท่ีเปนไปดวยอํานาจ   
ความไมถึงความตกลงใน  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  มีกามาวจรธรรม 
มหัคคตธรรม  และบัญญติัธรรมเปนอารมณ  ในเวลาท่ีเปนไปดวย 
อํานาจความฟุงซานและดวยอํานาจความไมสงบ ฯ  จิตตุปบาทที่ประ- 
กอบดวยญาณ ๘  คือจากอกุศลจิต ๔  จากกิริยาจิต ๔ มีกามาวจรเปน 
อารมณ  ในเวลาท่ีปรารภกามาวจรธรรมเปนไป  ในกิจมีการให การ 
พิจารณา  และการฟงธรรมโดยไมเคารพเปนตน  ของพระเสขะปุถุชน 
และพระขีณาสพทั้งหลาย  มีมหัคคตะเปนอารมณ  ในเวลาท่ีพิจารณา 
ฌานท่ีชํานาญยิ่ง  มีบัญญัติเปนอารมณ  ในเวลาบริกรรมในนิมิตคือ 
กสิณเปนตนเปนอาทิ  ดังนี้ ฯ 
           จิต ๕  เหลาน้ี  ชื่อมีอารมณที่เวนจากอรหัตตมรรคและอรหัตต- 
ผล  เพราะเปนไปในสันดานแกงพระเสขะและปุถุชนเทาน้ัน ฯ  จริงอยู 
แมพวกพระเสขะก็ไมอาจเพ่ือจะรูจิตท่ีเปนไปในบุคคลชั้น  กลาวคือ 
อรหัตตมรรคจิต และอรหัตตผลจิต  เพราะยังไมไดบรรล ุ เวนแตโลกิยจิต 
แมปุถุชนเปนตนก็เหมือนกัน  ไมอาจรูจิตของพระโสดาบันเปนตนได ฯ 
ก็การท่ีกุศลชวนะปรารภธรรมคือมรรคผลของตน ๆ  และของพระเสขะ 
ผูเสมอกับตนและตํ่ากวาตนเปนไป  ในเวลาท่ีพิจารณามรรคผลของตน 
ในเวลาบริกรรมแหงอภิญญา  ซึ่งมีมรรคผลที่เปนไปแลวในสันดาน 
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ของบุคคลอ่ืนเปนอารมณ  และในเวลากําหนดมรรคผลดวยจิตท่ีสัมปยุต 
ดวยอภิญญาน้ันแล  ยอมมีแกพระเสขบุคคลท้ังหลาย  เพราะเหตุนั้น 
ทานอาจารยจึงทําการคัดคานเฉพาะอรหัตตมรรคและอรหัตตผลเทานั้น ฯ 
แตกามาวจร  มหัคคตะ  บัญญัติ  และนพิพานท้ังหลาย  ยอมถึงความ   
เปนอารมณแกกุศลชวนะท้ังหลาย  ในการใหการพิจารณา  การฟง 
ธรรม  การพิจารณาสังขาร  และการบริกรรมท่ีเปนไปในกสิณ  โดย 
เคารพเปนตน  แหงพระเสขะและปุถุชน  ในกาลบริกรรมแหงอภิญญา 
ที่เปนไปในอารมณนั้น ๆ  ในกาลแหงโคตรภูจิตและโวทานจิต  และ 
ในกาลรูแจงรูปเปนตนดวยทิพจักษุเปนตน ฯ  สองบทวา  สพฺพตฺถาป 
สพฺพาลมฺพนานิ  มีความวา  จิต ๖  มธีรรมทั้งปวงเปนอารมณ (มี 
อารมณไดทุกอยาง)  ดวยอํานาจกามาวจร  มหัคคตะ  โลกุตตระท้ังหมด 
และบัญญัติ  ชื่อวาแมโดยประการท้ังปวง ฯ  อธิบายวา  แตหามีอารมณ 
ทั้งปวงโดยเฉพาะสวน  เหมือนอกุศลจิตเปนตนไม   จริงอยู  อารมณ 
อะไร ๆ  ที่ชือ่วาไมเปนอารมณแหงกิริยาชวนะไมมี  ในเวลาท่ีกิริยาชวนะ 
เปนไปในอํานาจแหงญาณมีพระสัพพัญุตญาณเปนตน  และในเวลา 
ที่โวฏฐัพพนะเปนไปในอํานาจแหงโวฏฐัพพนะ  ที่เปนไปในเบ้ืองหนา 
แหงกิริยาชวนะเปนตนเหลาน้ัน  ฯ  บรรดาอรูปทั้งหมด  อรูปที ่๒  และ 
ที่ ๔  ชื่อวามหัคคตาลัมพนะ   (มีมหัคคตะเปนอารมณ)  เพราะมีอรูป 
ที่ ๑  และท่ี ๓  เปนอารมณ ฯ  หลายบทวา  เสนานิ ฯ เป ฯ ลมฺพนานิ 
ความวา  จิต ๒๑  คือรูปาวจร  ๑๕  และอรูปที่ ๑  ที่ ๓  ชื่อวามีบัญญัติ 
เปนอารมณ  เพราะเปนไปในบัญญัติมีกสิณเปนตน ฯ  จิต  ๒๕ ดวย  



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 137 

สามารถแหงกามาวจรวิบาก  ๒๓  ปญจทวาราวัชชนะ ๑  หสนจิต ๑  ยอม 
มีในอารมณเล็กนอย  คือในอารมณเปนกามาวจรอยางเดียว ฯ  แทจริง 
กามาวจรช่ือวาปริตตะ  เพราะอรรถวา  เทียบกับมหัคคตะเปนตนแลว 
ก็เปนเหมือนถูกตัด  คือถกูรอนโดยรอบดาน  เพราะกามาวจรนั้นมี 
อานุภาพนอย ฯ  ในบททัง้ปวง  มีบทวา  เอกวีสติ  เปนตน  พึงเห็นการ 
ประกอบความมีอวธารณะ  โดยนัยมีอาทิวา  จิต ๖  ดวงมีในมหัคคตะ 
เทาน้ัน  ดังนี้ ฯ   
                                  [อธิบายวัตถุสังคหะ] 
           การสงเคราะหโดยการจําแนกวัตถุ  และโดยอํานาจแหงการ 
กําหนดจิต  ที่มีจักษุเปนตนนั้นเปนที่อาศัย  ชื่อวาวัตถุสังคหะ ฯ  จักษุ 
เปนตน  ที่ชือ่วาวัตถุ  เพราะอรรถวา  เปนที่อยูอาศัยของจิตและเจตสิน 
เพราะเปนที่อาศัยแหงจิตและเจตสิกนั้น ฯ  วัตถุแมทั้งปวงยอมไดใน 
กามโลก  เพราะมีไดแกสัตวผูมีอินทรียบริบูรณเฉพาะในกามโลกน้ัน 
นั่นแล ฯ  ก็ดวย ป  ศัพทในบทวา  สพฺพตฺถาป  นี้  ทานอาจารยแสดง 
ความท่ีวัตถุมีจักษุเปนตนบางเหลา  ไมมีดวยอํานาจแหงคนผูบอดและ 
ผูหนวกเปนตน ฯ  วัตถุทัง้ ๓  มีฆานะเปนตน  ชื่อวาไมมีแกพวกพรหม 
เพราะพวกพรหมมีการสํารอกความกําหนัดแมในประสาทท่ีมีกลิ่น  รส 
และโผฏฐัพพะน้ันเปนอารมณ  เพราะปราศจากความพอใจในกลิ่น 
รส  และโผฏฐัพพะ  ดวยอํานาจภาวนาสํารอกกาม ฯ  แตวัตถุ ๒ ม ี
จักษุเปนตน  ซึ่งมีประโยชนในกิจมีการเห็นพระพุทธเจาและฟงธรรม 
เปนตน  ไดอยูในรูปโลกนั้น  เพราะพวกพรหมยังไมคลายจากความ  
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พอใจในจักษุและโสตะ ฯ  วัตถ ุ๖ ทั้งหมด  ไมมีอยูในอรูปโลก  เพราะ  
ความเปนไปแหงรูปไมมีแกพวกอรูปพรหม  โดยประการทุกอยาง  ใน 
อรูปโลกนั้น  เพราะกําลังแหงภาวนาสํารองความพอใจในรูป ฯ   
           วิญญาณ ๕ นั่นแลชื่อวาธาตุ  โดยอรรถวา  มิใชสัตว  มิใชชีวิต 
เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวาปญจวิญญาณธาตุ  ธาตุคือความรู  ชื่อวา 
มโนธาตุ ฯ  มนะนั่นแลชือ่วาวิญญาณ  เพราะประกอบดวยกิจคือการ 
รูชัดพิเศษ  และชื่อวาธาตุ  เพราะอรรถวา  มิใชสัตว  มิใชชีวิต 
เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวามโนวิญญาณธาตุ ฯ  อีกอยางหนึ่ง  วิญญาณ- 
ธาตุ ที่มีความสัมพันธแหงมนะ  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวามโนวิญญาณ 
ธาตุ ฯ  จริงอยู  วิญญาณธาตุนั้นเปนไปจากมนะอันเปนอนันตรปจจัย 
นั่นแล  แลวเปนปจจัยแกมนะเอง  เพราะเหตุนั้น  วิญญาณนั้นจึง 
ชื่อวามีความสัมพันธแหงมนะ ฯ  เชื่อมความวา  ธรรม ๓๐  กลาวคือ 
มโนวิญญาณธาตุที่เปนไปแลวดวยสามารถแหงสันตีรณะ ๓  มหาวิบาก ๘ 
ปฏิฆะ ๒  ปฐมมรรค  ๑  หสิตุปบาท ๑  และรูปาวจรจิต ๑๕  ที่เหลือ 
จากมโนธาตุ  และมโนวิญญาณธาตุ  ตามท่ีกลาวแลว  ยอมอาศัยหทัย 
เปนไปอยางเดียว  เหมือนมโนธาตุฉะนั้นหามิได ฯ  จริงอยู  สันตีรณะ 
และมหาวิบากยอมไมเกิดในอรูป  เพราะไมมีทวาร ๑๑  และเพราะไมมี 
กิจ ฯ  จิต ๒ ดวง  ที่สหรคตดวยปฏิฆะน้ัน  ก็ไมมแีมในรูปโลก  เพราะ 
ไมมีปฏิฆะ  ซึ่งไมมีการกําหนดวาเปนนีวรณ  (ไมมีฐานะเปนนีวรณ)  ฯ 
จะพึงกลาวไปทําไมในอรูป ฯ  แมปฐมมรรคยอมไมเกิดข้ึน  เพราะความ 
ไมเกิดข้ึนแหงสาวกท้ังหลาย  โดยความไมมีปจจัย  คือเสียงโฆษณาแต  
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บุคคลอ่ืน  และเพราะพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย  ไม 
เกิดในที่อ่ืนนอกจากมนุษยโลก ฯ  หสนจิต  และรูปาวจรจิตท้ังหลาย  
ยอมไมเกิดข้ึนในอรูปภพ  เพราะไมมีกาย  (และ)   เพราะพวกอรูปพรหม 
คลายความยินดีแมในฌานทั้งหลาย  ที่มีรูปกสิณเปนตนนั้นเปนอารมณ 
ดวยอํานาจภาวนาสํารอกความกําหนัดในรูป  เพราะเหตุนั้น  จิต ๔๓   
เหลาน้ันแมทั้งหมดจึงอาศัยหทัยเทานั้นเปนไป ฯ  ธรรมทั้งหลายกลาวคือ 
มโนวิญญาณธาตุมี ๔๒ อยาง  ดวยอํานาจแหงจิตเหลาน้ี  คือ  โลกิย- 
กุศลจิต ๑๒ ที่เหลือจากรูปาวจรจิต ๕ อกุศลจิต  ๑๐  ที่เหลือจาก 
ปฏิฆจิต ๒  กิริยาจิต ๑๓  ที่เหลือจากปญจทวาราวัชชนจิต  หสนจิต 
รูปาวจรและกิริยาจิตและโลกุตตรจิต ๗  ที่เหลือจากปฐมมรรค อาศัย 
ซึ่งหทัยโดยอํานาจแหงภพที่มีขันธ ๕ หรือวาไมอาศัยโดยอํานาจแหงภพ 
ที่มีขันธ ๔ เปนไป ฯ 
           มีวาจาประกอบวา  วิญญาณธาตุ ๒  อาศัยวัตถุ ๖  ทานกลาวไว 
ในกามภพ ฯ  วิญญาณธาตุ ๔  เวนเสีย ๓  มีฆานวิญญาณเปนตน 
อาศัยวัตถุ ๓ ทานกลาวไวในรูปภพ ฯ   มโนวิญญาณธาตุอยางเดียว  
ไมอาศัยวัตถุ  ทานกลาวไวในอรูปภพ ฯ   เชื่อมความวา  จิต ๔๓ 
คือกามาวจรจิต ๒๗  ดวยอํานาจแหงกามาวจรวิบากจิตปญจทวาราวัชชน- 
จิต  ปฏิฆจิตท้ังคู  และหสนจิต  รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง  (และ)  ปฐมมรรค 
อาศัยวัตถุเทาน้ันยอมเกิดข้ึน  วิญญาณธาตุ ๔๒  ที่เหลือจากจิต ๔๓ 
นั้นนั่นแล  เวนอรูปวิบากจิต  อาศัยวัตถุเกิดก็มี  ไมอาศัยก็มี  อรูปวิบาก- 
จิต ๔  ไมอาศัยวัตถุเลยเกิดข้ึน ฯ 
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           พรรณนาความปริเฉทท่ี ๓  แหงอภิธัมมัตถสังคหฎีกา 
                   ชื่ออภิธัมมัตถวิภาวินี  จบดวยประการฉะน้ี ฯ     
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                                 อภิธัมมัตถสังคบาลีแปล 
                             ปริเฉทที่ ๔  ชื่อวิถสีังคหวิภาค* 

                                         [สังคหคาถา] 
                        ขาพเจากระทําการสงเคราะห  (ประมวล) 
                        จิตตุปบาท  อันยอดย่ิง  ดวยประการ 
                        อยางน้ีแลว  จักกลาวการประมวลช่ือวา 
                        ปวัติสังคหะ  ที่ทานกําหนดดวยจิตดวงกอน 
                        และดวงหลัง  โดยความตางแหงภูมิ  และ 
                        บุคคล  ในปฏิสนธิกาล  และปวัติกาล 
                        ตามสมควรแกความเปนไปโดยยอ ฯ  คือ 
                        อยางไร ? 
           พึงทราบฉักกะ ๖  หมวด  ในวิถีสังคหะ  คือ  วัตถุ ๖  ทวาร ๖ 
อารมณ ๖  วิญญาณ ๖  วิถี  ๖  และวิสัยปวัติ ๖ ฯ 
           ก็จิตท่ีพนจากวิถี  มีวิสัยปวัติ ๓ อยาง  ดวยอํานาจกรรม 
กรรมนิมิต  และคตินิมิต ฯ  บรรดาฉักกะ ๖  หมวดนั้น  วัตถ ุ ทวาร 
 
  *  พระราชากวี  ปจจุบันเปน  พระธรรมบัณฑิต  (มานติ  ถาวโร  ป. ธ. ๙)  วัดสัมพนัธวงศ 
พระนคร  แปล.  
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และอารมณมีนัยดังที่ขาพเจากลาวแลว  ในกอนน่ันแล  ฯ  วิญญาณ ๖  
คือ  จักขุวิญญาณ ๑  โสตวิญญาณ ๑  ฆานวิญญาณ ๑  ชิวหาวิญญาณ ๑ 
กายวิญญาณ ๑  มโนวิญญาณ ๑ ฯ  สวนวิถี ๖  คือ  จิตตปวัติที่เปนไป 
ตามทวาร  พึงประกอบดวยอํานาจแหงทวาร  คือ  จักขุทวารวิถี ๑    
โสตทวารวิถี ๑  ฆานทวารวิถี ๑  ชิวหาทาวารวิถี ๑  กายทวารวิถี ๑ 
มโนทวารวิถี ๑  หรือดวยอํานาจแหงวิญญาณ  คือ  จักขุวิญญาณวิถี ๑ 
โสตวิญญาณวิถี ๑  ฆานวิญญาณวิถี ๑   ชิวหาวิญญาณวิถี ๑  กาย- 
วิญญาณวิถี ๑  มโนวิญญาณวิถี ๑ ฯ  พังทราบวิสัยสวัติ  ๖ ประการ 
คือ ในปญจทวารมี ๔  คือ  อติมหันตะ ๑  มหันตะ ๑  ปริตตะ ๑ 
อติปริตตะ ๑  แตในมโนทวารมี  ๒  คือ  วิภตะ  ๑  อวิภูตะ ๑ ๆ 
           คืออยางไร ?  คือ ๓  ขณะดวยอํานาจอุปปาทขณะ  ซิติขณะ  และ 
ภังคะขณะ   ชื่อวาขณะจิต ๑ ฯ  ก็  ๑๗  ขณะจิตเหลาน้ัน  เปนอายุของ 
รูปธรรม ฯ  อารมณทั้ง ๕  ผานไปได  ๑  ขณะจิต  หรือผานไปไดหลาย 
ขณะจิต  เฉพาะที่ถึงฐิติขณะเทาน้ัน  ยอมมาสูคลองในปญจทวาร ฯ 
เพราะฉะนั้น  ถาวารูปารมณลวงไปไดขณะจิต  ๑  ชื่อวามาสูคลองจักษุ ฯ 
ตอจากนั้น  เม่ือภังคจิตไหว ๒ ครั้ง  ปญจทวารวัชชนจิตตัดกระแส 
ภวังครําพึงรูปารมณนั้นนั่นแลเกิดข้ึนแลวดับไป ฯ  ตอจากนั้น 
(จิตเหลาน้ี)  คือ  จักขุวิญญาณ  เห็นรปูนั้นนั่นแหละในลําดับแหง 
มโนทวาราวัชชนจิตน้ัน  สัมปฏิจฉันนจิตรับรูปนั้น  สันตีรณจิตพิจารณา 
รูปนั้น  และโวฏฐัพพนจิตกําหนดรูปนั้นเกิดข้ึนตามลําดับแลวดวยไป ฯ 
ตอจากนั้น  บรรดากามาวจรชวนะ ๒๙  ชวนะใดชวนะหน่ึงไดปจจัยแลว 
แลนไปโดยมาก ๗  ครั้ง ฯ  และตทาลมัพนวิบากท้ัง ๒  ติดตามชวนะ 
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ยอมเปนไปตามสมควร ฯ  ตอจากนั้นก็เปนภวังคบาต  (จิตตกภวังค)  
เลย ฯ  ดวยคําเพียงเทาน้ี  ขณะจิต ๑๗  ขณะ เต็มบริบูรณ  เพราะทํา 
อธิบายวา  วิถีจิตตุปบาท ๑๔  ภวังคจลนะ ๒ และขณะจิต ๑  ทีล่วง 
ไปกอนแลวน่ันแล ฯ  ตอจากนั้นจิตก็ดับไป ฯ  อารมณนี้  ชื่อวา   
อติมหันตารมณ ฯ  ก็อารมณที่มาสูคลองไมพอถึงการเกิดตทาลัมพนะ 
ผานไปเสีย  ชื่อวามหันตารมณ ฯ  ในมหันตารมณนั้น  ภวังคบาต  
(จิตตกภวังค)  มีในท่ีสุดแหงชวนะเทานั้น ฯ  ตทาลัมพนะไมเกิด  ฯ 
อารมณที่มาสูคลองไมพอถึงแมการเกิดข้ึนแหงชวนะ  ผานไปเสีย  ชื่อวา 
ปริตตรมณ ฯ  ในปริตตารมณนั้น  โวฏฐัพพนะเทาน้ันเปนไป ๒-๓ ครั้ง 
เพราะแมชวนะก็ไมเกิด ฯ  ตอจากนั้นก็เปนภวังคบาต  (จิตตกภวังค) ฯ 
ก็อารมณที่มาสูคลองไมพอถึงการเกิดข้ึนแหงโวฏฐัพพนะผานไปใกลตอ 
ความดับ  ชื่ออติปริตตารมณ ฯ  ในอติปริตตารมณนั้น  มีเพียงภวังคจลนะ 
เทาน้ัน ฯ  วิถีจิตไมเกิด ฯ  วิสัยปวัติที่เปนอารมณแหงวารทั้ง ๔ คือ 
ตทาลัพพนวาร  ชวนวาร  โวฏฐัพพนวาร  และโมฆวาร  ตามลําดับใน 
ปญจทวาร  แมโดยประการท้ังปวง  คือ  ในจักขุทวารและในโสตทวาร 
เปนตนก็อยางนั้น  บัณฑิตพึงทราบโดยประการ ๔ อยาง  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล ฯ 
                                        [สังคหคาถา 
                        ในทวารทัง้ ๕  มีวิถีจิตเพียง ๗  มีจติตุปบาท 
                        ๑๔  โดยพิสดารมี ๕๔  ตามสมควร ฯ 
           นี้เปนปวัตินัยแหงวิถีจิตในทวารทั้ง ๕  ในวิสัยปวัติสังคหะน้ี ฯ 
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           สวนในมโนทวาร  ถาหากวา  วิภูตารมณมาสูคลอง ฯ  ตอจาก 
นั้นไป  ตทาลัมพนวิบากยอมเปนไปในที่สุแหงภวังคจลนะ  มโนทวาร- 
วัชชนะ  และชวนะ ฯ  ตอจากนั้น  ก็เปนภวังคบาต  (จิตตกภวังค) 
แตในอวิภูตารมณ  ภวังคบาต  (จิตตกภวังค)  ยอมมีในที่สุดชวนะ 
เทาน้ัน  ฯ  ตทาลัมพนะไมเกิด  ฉะนี้แล ฯ    
                                    [สังคหคาถา] 
                        ในมโนทวารน้ี  บัณฑิตกลาววิถีจิตไวเพียง ๓ 
                        (และกลาว)  จิตตุปบาทไว ๑๐  แตโดย 
                        พิสดาร  ทานประกาศจิตตุปบาทไวถึง ๔๑ ฯ 
           นี้เปนปริตตชวนวารในวิสัยปวัติสังคหะน้ี ฯ 
           แตในอัปปนาชวนวาร  ไมมีความตางแหงวิภูตารมณและอวิภูตา- 
รมณ ฯ  ตทาลัมพนะ  ก็ไมเกิดเหมือนกัน ฯ  จริงอยู  เมื่อกามาวจร 
ชวนะท้ัง ๘  ที่ประกอบดวยญาณ  ชวนะใดชวนะหน่ึงเกิดข้ึน ๔ ครั้ง 
หรือเพียง ๓ ครั้ง  ตามลําดับ  โดยชื่อวาบริกรรม  อุปจาร  อนุโลม 
และโคตรภู  แลวดับไป  ในลําดับกามาวจรชวนะดับไปน้ันนั่นแล  บรรดา 
มหัคคตชวนะและโลกุตตรชวนะ ๒๖ นั้น  (มหัคคตชวนะ ๑๘  โลกุตตร- 
ชวนะ ๘)  ชวนะใดชวนะหน่ึง ที่ ๔  หรือท่ี ๕ หยัง่ลงสูอัปปนาวิถี 
ตามสมควร  คือตามอํานาจแหงอภินิหาร ฯ  ตอจากน้ันไปในที่สุดแหง 
อัปปนา  ชวนะก็เปนภวังคบาต  (จิตตกภวังค)  ฯ  บรรดากามาวจร- 
ชวนะท้ัง ๘  ที่ประกอบดวยญาณและมหัคคตชวนะและโลกุตตรชวนะท้ัง 
๒๖ นั้น  หรอืในอัปปนาชวนวารนั้น  แมอัปปนาท่ีสหรคตดวยโสมนัส  
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เทาน้ัน  พึงหวังไดในลําดับชวนะสหรคตดวยโสมนัส ฯ  ในลําดับ 
แหงชวนะที่สหรคตดวยอุเบกขา  พึงหวังไดเฉพาะอัปปนาท่ีสหรคตดวย 
อุเบกขา ฯ  แมในเวทนาชวนะอันหน่ึงน้ัน  กุศลชวนะและผลท้ัง ๓ 
เบื้องตํ่า  ยอมแอบแนบไดในลําดับแหงกุศลชวนะ ฯ  กริิยาชวนะและ 
อรหัตตผล  ยอมถึงในลําดับแหงกิริยาชวนะ  ฉะนี้แล ฯ   
                                        [สังคหคาถา] 
                        อัปปนา ๓๒  เกิดจากบญุ  ประกอบดวย 
                        ความสขุ  (กุศลสหรคตดวยโสมนัส) 
                        อัปปนา ๑๒  เกิดตอจากอุเบกขา  (ติก- 
                        เหตุกกุศลท้ังคู)  อัปปนา  ๘  เกิดตอจาก 
                        กิริยามีความสุข  (ติกเหตุกกิริยาท้ังคู) 
                        อัปปนา ๖  เกิดตอจากอุเบกขา  (ทั้งคู) 
                        อัปปนาของพวกปุถุชนและของพรเสขะ 
                        เกิดจากติเหตุกามาวจรกุศล  ของทานผู 
                        ปราศจากราคะ  เกิดจากติเหตุกกามาวจร- 
                        กิริยา ฯ 
           นี้เปนปวัตินับแหงวิถีจิตในมโนทวาร  ในวิสัยปวัติสังคหะน้ี ฯ 
           ก็บรรดาอารมณมีอนิฏฐารมณเปนตนนี้  ในอนิฏฐารมณ 
ปญจวิญญาณ  สัมปฏิจฉันนะ  สันตีรณะ  และตทาลัมพนะ  เปนอกุศล- 
วิบากเทาน้ัน  แมในทวารท้ังปวง ฯ  ในอิฏฐารมณเปนกุศลวิบาก ฯ 
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แตในอติอิฏฐารมณ  สันตีรณะและตทาลัมพนะสหรคตดวยโสมนัสอยาง  
เดียว ฯ  แมในบรรดาตทาลัมพนะเหลานั้น  ตทาลัมพนะท่ีสหรคตดวย 
โสมนัสเทาน้ันมีในที่สุแหงกิริยาชวนะท่ีสหรคตดวยโสมนัส ฯ  ที่หรคต 
ดวยอุเบกขามีในที่สุดแหงกิริยาชวนะท่ีสหรคตดวยอุเบกขา ฯ  แตในที่ 
สุดแหงชวนะท่ีสหรคตดวยโสมนัส  ตทาลัมพนะและภวังค  เปนธรรม-   
ชาติสหรคตดวยอุเบกขาอยางเดียว ฯ  เพราะฉะนั้น  อาจารยทั้งหลาย 
จึงกลาววา  ถาหากวา  สําหรับสัตวผูมีปฏิสนธิประกอบดวยโสมนัส 
ตทาลัมพนะไมเกิดในที่สุแหงชวนะที่สหรคตดวยโทมนัส  ในเวลาน้ัน 
สันตีรณะสหรคตดวยอุเบกขาปรารภอารมณเปนกามาวจร  ที่เคยสั่งสมไว 
อยางใดอยางหนึ่งเกิดข้ึน  ภวังคบาต (จิตตกภวังค)  ทําสันตีรณะ 
สหรคตดวยอุเบกขานั้นไมใหแยกไปจากตน ฯ  อนึ่ง  อาจารยทั้งหลาย 
ยอมปรารถนาตทาลัมพนะในกามาวจรธรรมท้ังหลาย  ที่เปนอารมณของ 
กามาวจรสัตวเหมือนกันในที่สุดแหงกามาวจรชวนะ  ฉะนี้แล ฯ 
                                        [สังคหคาถา] 
                        ในกามภพ  เมื่อมีความนิยมชวนะ  สัตว 
                        (บุคคล) และอารมณ  ทานก็กลาว 
                        ตทาลัมพนะไวแตในวิภูตารมณ  และ 
                        อติมหันตารมณเทาน้ัน ฯ 
           นี้เปนตทาลัมพนนิยมในวิถีสังคหะน้ี ฯ 
           ก็บรรดาชวนะ  กามาวจรชวนะ  ในกามาวจรชวนวิธี  ยอมแลน 
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ไป ๗  ครั้ง  หรือเพียง ๖ ครั้ง ฯ  แตในเวลาเปนไปออน  ในเวลา 
ใกลจะตายเปนตน  เกิด ๕ ครั้งเทาน้ัน ฯ  แตอาจารยทั้งหลายกลาววา 
ปจจเวกขณจิตของพระผูมีพระภาคเจา  มี ๔  หรือ ๕  ในเวลาเปนไป 
รวดเร็ว  ในกาลทํายมกปาฏิหาริยเปนตน  ดังนี้บาง ฯ  แตสําหรับ 
บุคคลผูเริ่มแรก  มหัคคตชวนะ  และอภิญญาชวนะ  ในปฐมอัปปนา   
แลนไปคราวเดียวเทาน้ัน  แมในกาลทุกเม่ือ ฯ  ตอจากนั้นก็เปน 
ภวังคบาต (จิตตกภวังค)  สวนมัคคุปบาท  (การเกิดมรรค)  ทั้ง ๔ 
มีในขณะจิตเดียว ฯ  ตอจากนั้น  ผลจิต ๒-๓  เกิดข้ึนตามสมควร ฯ 
ตอจากนั้นไปก็เปนภวังคบาต  (จิตตกภวังค)  ฯ  กใ็นกาลเปนสวน 
เบื้องตนแหงนิโรธสมาบัติ  อรูปวจรชวนะท่ี ๔  แลนไป ๒ ครั้ง ฯ 
ตอจากนั้นก็ถูกตองนิโรธ ฯ  แตในเวลาออก  เมื่ออนาคามิผลหรือ 
อรหัตตผลเกิดข้ึนคราวเดียวตามสมาควร  แลวดับไป  ก็เปนภวังคบาต 
(จิตตกภวังค)  เลย ฯ  บัณฑิตพึงทราบวา  เพราะกระทําคําวา 
แตในสมาบัติวิถี  ในที่ทัง้หมด  ไมมีวิถีนิยมดุจกระแสภวังค  จึงไดชวนะ 
แมเปนอันมากฯ 
                                          [สังคหคาถา] 
 ื                        กามาวจรชวนะ  บัณฑิตกลาวไว  ๗ ครั้ง 
                        มรรคชวนะ  และอภญิญาชวนะกลาวไว 
                        ครั้งเดียว  แตทานไดชวนะท่ีเหลือแมเปน 
                        อันมาก ฯ 
นี้เปนชวนนิยมในวิถีสังคหะน้ี ฯ  
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           ก็แลในวิถีสังคหะน้ี  กริิยาชวนะและอัปปนาชวนะ  ยอมไมไดแก  
บุคคลผูมีเหตุ ๒  และผูไมมีเหตุ ฯ  อน่ึง  วิบากที่ประกอบดวยญาณ 
ยอมไดในสุคติภูมิเชนกัน ฯ  ก็แลมหาวิบากท่ีเปนญาณวิปยุต  ยอม 
ไมไดในทุคติภูมิ ฯ  ก็บรรดาติเหตุกสัตว  กุศลชวนและอกุศลชวนะ   
ยอมมีไมไดแกพระขีณาสพทั้งหลาย ฯ  อนึ่ง  กริยาชวนะ ยอมมีไมได 
แกพระเสขบุคคลและปุถุชน  ฯ  และวิจิกิจฉาชวนะท่ีประกอบดวยทิฏฐิ 
ยอมมีไมไดแกพระเสขะท้ังหลาย ฯ  ก็และปฏิฆชวนะ  ยอมมีไมไดแก 
บุคคลผูเปนอนาคามี ฯ  โลกุตตรชวนะ  ยอมเกิดข้ึนแกพระอริยบุคคล 
เทาน้ัน  ตามสมควรแกตน ฯ 
                                          [สังคหคาถา] 
                        บณัฑิตแสดงวิถีจิตของพระอเสขะไว ๔๔ 
                        ของพระเสขะ ๕๖  ของบุคคลท่ีเหลือ ๕๔ 
                        ตามสมควรแกการสมภพ ฯ 
           นี้เปนความตางแหงบุคคลในวิถีสังคหะน้ี ฯ 
           ก็วิถีจิตแมทั้งหมดนี้  ยอมไดในกามาวจรภูมิตามสมควร  เวน 
ปฏิฆชวนะและตทาลัมพนะเสีย  ยอมไดในรูปาวจรภูมิ ฯ  และเวน 
ปฐมมรรค  รูปาวจรชวนะ  หสิตุปบาทจิต  และอรูปวจร  ขางทาย 
เสียแลว  ยอมมีไดในอรูปาวจรภูมิ ฯ  อนึ่ง  วิถีจิตที่เปนไปในทวาร 
นั้น ๆ  ยอมมีไมไดแกบุคคลผูเวนจากประสาทน้ัน ๆ  แมในทัง้ปวง ฯ 
แตสําหรับพวกอสัญญีสตัว  ไมมีความเปนไปแหงจิตเลยแมโดยประการ 
ทุกอยาง  ฉะนี้แล ฯ  
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                                          [สังคหคาถา] 
                        ในกามภพ  มีวิถีจิตได  ๘๐  ในรูปภพ  มีวิถีจิต 
                        ได ๖๔  อน่ึง  ในอรูปภพ  มีวิถีจิตได ๔๒ ฯ 
           นี้เปนภูมิวิภาคในวิถีสังคหะน้ี ฯ   
           ความเปนไปแหงจิตท่ีเปนไปในทวารท้ัง ๖  มีภวังคค่ันระหวาง 
ยอมเปนไปไมขาดสายตลอดอายุ  ฉะนี้แล ฯ 
                         ปริเฉทที่ ๔  ชื่อวิถีสังคหวิภาคและ ฯ          
           ในปกรณอภิธัมมัตถสังคหะ  จบดวยประการฉะน้ีแล ฯ  



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 150 

                           อภิธัมมัตถสังหคหฎีกาแปล 
                             พรรณนาความปริเฉทที่ ๔* 

                                  [ขอความเบ้ืองตน] 
           ประกอบความวา  ขาพเจาครั้นไดกระทําการสงเคราะหประเภท 
แหงจิตตุปบาท  คือขันธทั้ง ๔  อันยอดยิ่ง  คืออุดม  โดยวิภาคมีเวทนา 
สงเคราะหเปนตน  โดยประการอยางนี้  คือโดยนยัตามท่ีกลาวแลว 
จักกลาวการสงเคราะห  ชื่อวาปวัติสังคหะ  คือการสงเคราะหที่มีชื่อ 
อยางนั้น  แหงจิตตุปบาท  ในปฏิสนธิกาลและปวัติกาล  ที่ทานกําหนด 
โดยความตางแหงภูมิทั้ง ๓  มีกามาวจรภูมิเปนตน  และแหงบุคคลมี 
ทวิเหตุกบุคคลเปนตน  ซึ่งทานนิยมไวดวยจิตดวยกอน  และดวงหลัง 
อยางนี้วา จิตดวงน้ีมีตอจากจิตดวงนี้  โดยยอ  ตามสมควรแกความเปน 
ไปอีก ฯ 
           การสงเคราะหวัตถุ  ทวาร  และอารมณ  แมทานอาจารยไดกลาว 
ไวแลวในหนหลัง  แตทานยังยกข้ึนต้ังไวอีก  ก็เพ่ือแสดงปวัติสงเคราะห 
ใหบริบูรณ ฯ 
 
  *  พระอริยเมธี  ปจจุบันเปน  พระธรรมบัณฑิต  (มานติ  ถาวโร  ป. ธ.  ๙ ) วัดสัมพันธวงศ 
พระนคร  แปล.  



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 151 

           ความเปนไปแหงวิสัย  คือแหงจิต  ในทวาร  และในอารมณ  
ชื่อวาวิสัยปวัติ ฯ  บทวา  ตตฺถ  คือ  ในฉักกะ  ๖  หมวดน้ัน ฯ  ทาน 
อาจารยกลาวคํามีอาทิวา  จกฺขุทฺวารวีถิ  ดังน้ี  เพ่ือแสดงวา  ควร 
กระทําการประกอบชื่อของวิถี  ดวยอํานาจทวาร  โดยนัยเปนตนวา  วิถ ี
คือความสืบตอแหงจิตท่ีเปนไปในจักขุทวาร  ชื่อวาจักขุทวารวิถี  หรือ   
ดวยอํานาจของวิญญาณ  โดยนัยเปนตนวา  วิถีที่ติดตอดวยจักขุวิญญาณ 
ชื่อวาจักขุวิญญาณวิถี  เพราะมีการเท่ียวไปรวมกันกับจักขุวิญญาณนั้น 
โดยความมีอารมณเดียวกัน  และเปนไปในทวารเดียวกัน ฯ 
                                 [ความตางแหงอารมณ] 
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  อติมหนฺต  เปนตน ฯ  อารมณมีอายุ 
ชั่วขณะจิต ๑๖  ผานมาสูคลอง  เปนของลวงไปได  ๑  ขณะจิต  ชื่อวา 
อติมหันตะ ฯ  อารมณมอีายุชั่วขณะจิต ๑๕ หรือ ๑๔  ลวงไปได ๒-๓ 
ขณะจิต  ชื่อวามหันตะ ฯ  อารมณที่ลวงไปต้ังแต ๔  ขณะจิต  จน 
กระทั่งถึง ๙  ขณะจิต  มีอายุต้ังแต ๑๓  ขณะจิต  จนกระทั่งเหลือ ๘ 
ขณะจิต  ชื่อวาปริตตะ ฯ  อารมณที่ลวงไปต้ังแต ๑๐ ขณะจิต  จน 
กระทั่งถึง ๑๕  ขณะจิต  มีอายุต้ังแต ๗  ขณะจิต  จนกระทั่งเหลือ ๒ 
ขณะจิต  ชื่อวาอติปริตตะ ฯ  ก็เพราะกระทําอธิบายอยางน้ี  ทานอาจารย 
จึงกลาวคํามีอาทิวา  เอกจิตฺตกฺขณาตีตานิ  ดังนี้  ฯ  อารมณที่ปรากฏชัด 
ชื่อวาวิภูตะ  ที่ไมปรากฏชัด  ชื่อวาอวิภูตะ ฯ  
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                                     [ขณะจิตมี ๓]  
           บทวา  กถ  คือ (พึงทราบวิสัยปวัติ)  โดยประการอยางไร ฯ 
เพ่ือจะถามวา  การกําหนดอารมณดวยอํานาจอติมหันตารมณเปนตนแลว 
ประกาศการกําหนดอารมณนั้นดวยอํานาจแหงขณะจิต  ทานอาจารยจึง 
เริ่มคําเปนตนวา  อปฺปาท  ิติ  ดังน้ี ฯ  ความเกิดข้ึน  ชื่อวาอุปปาทะ 
ไดแกการกลบัไดตัวตน ฯ  ความสลาย  ชื่อวาภังคะ  ไดแกความพินาศ 
แหงรูปที่มีอยู ฯ  ความเปนไปบายหนาสูความสลายในระหวางความ 
เกิดและความสลายทั้ง ๒  ชื่อวาฐิติ  ฯ  แตทานอาจารยบางพวก 
ปฏิเสธขณะท่ีจิตต้ังอยู (ฐิติขณะของจิต) ฯ  จริงอยู  การอธิบายของ 
ทานอาจารยเหลาน้ัน  ดังตอไปนี้ :-  ในวิภังคแหงบทมีอาทิอยางนี้วา 
เกิดข้ึนแลว  กําลังบังเกิดข้ึน  ในจิตตยมก  พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ภังคขณะ  และอุปปาทขณะเทาน้ัน  โดยนัยมีอาทิวา  ในภังคขณะ 
จิตเกิดข้ึนแลว  และมิใชกาํลังเกิดข้ึน ในอุปปาทขณะ  จิตกําลังเกิดข้ึน 
และมิใชเกิดข้ึนแลว  ดังนี้ ไมไดตรัสฐิติขณะไว ฯ  กถ็าแมฐิติขณะ 
ของจิตมีอยูไซร  ก็จะตองตรัสคําวา ในฐิติขณะ  และในภังคขณะ ฯ 
หากจะพึงมีมติของบางทานวา  ฐิติขณะมีอยู  โดยบาลีในสุตตันตะวา 
ความเกิดข้ึนปรากฏ  และความเสื่อมปรากฏ  ความเปนอยางอ่ืนแหง 
ธรรมที่ต้ังอยูแลวก็ปรากฏ  ดังน้ี ฯ  ในบาลีพระสูตรแมนั้นพะผูมี- 
พระภาคเจาทรางประสงคเอาความต้ังอยูดวยความตอเนื่องกันอยางเดียว 
เพราะความเปนโดยประการอ่ืนไมเกิดข้ึนในธรรมอันหน่ึง  และเพราะ 
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กลาวถึงความปรากฏ  มไิดทรงหมายเอาต้ังอยูชั่วขณะเลย ฯ  เหตุ  
ในการท่ีจะไมตรัสถึงธรรมท่ีไดอยูในพระอภิธรรมไมมีเลย ฯ  เพราะ- 
ฉะน้ัน  แมการไมตรัสถึงในยถาธรรมศาสน  ก็แสดงถึงความไมมีอยู   
นั่นเอง ฯ  ขาพเจาจะขอเฉลยในวาทะของอาจารยบางพวกน้ัน ฯ  แทจริง 
แมเน่ืองมีธรรมอยางหน่ึงเปนที่ต้ังอยูแหงควาาเกิข้ึนและความดับไป 
อุปปบาทขณะเปนอยางอ่ืน  ภังคขณะก็เปนอยางอ่ืน เพราะฉะน้ัน  ทาน 
จึงตองการกําหนด๑  คือดับไป  ซึ่งตางจากการกําหนดคือเกิดข้ึน 
ก็เม่ือจะถือเอาความอยางอ่ืน  ตองพูดไดวา  ธรรมอยางอ่ืนตางหาก 
เกิดข้ึน  ธรรมอยางอ่ืน  ฉันใด  แมการกําหนดท่ีบายหนาไป 
หาความดับ  ซึ่งตางจากการกําหนดคือเกิดดับจําตองปรารถนา  ฉันนั้น 
นั่นแล ฯ  การกําหนดท่ีบายหนาไปหาความดับนั้น ชื่อวาฐิติ ฯ  แตใน 
พระบาลีไมไดตรัสฐิตินั้นไวดวยอํานาจทรงแสดงนัยโดยไมผิดอัธยาศัยของ 
เวไนยสัตว ฯ 
           จริงอยู   แมเทศนาในพระอภิธรรม  บางครั้งก็เปนไปโดยไมผิด 
อัธยาศัยของเวไนยสัตว  ดุจความเกิดแหงรูปที่ทรงแยกแสดงเปน ๒ 
อยาง คือ  อุปจยะ ๑  สันตติ ๑  ฉะนั้น ฯ  แตเพราะในพระสูตร 
พระผูมีพระภาคตรัสเกิดข้ึนเปนตนไว  ก็เพ่ือแสดงลักษณะแหง 
สังขตธรรมเทาน้ัน  อยางนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สังขตลักษณะของ 
สังขตธรรมมี ๓ ประการน้ี  ๓  ประการอะไรบาง  คือ  ความเกิด 
ปรากฏ ๑  ความเสื่อมปรากฏ ๑  ความเปนอยางอ่ืนแหงธรรมที่ต้ังอยู 
 
๑.  อวตวฺา  แปลวา  กําหนด  แตหมายเอาสภาพก็ได  อาการก็ได  ฐานะก็ได.  
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แลวปรากฏ ๑  ดังนี้  บัณฑิตไมสามารถจะรูไดวา  ความต้ังอยูแหง  
ธรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน  อันมีสภาพะเปนบัญญัติ  ซึง่เปนอสังขตะ  พระผูมี- 
พระภาคตรัสไวแลวในพระสูตรนั้น ฯ  แตเพราะอุปสัคเปนไปในอรรถ   
แหงธาตุนั่นเอง  บทวา  ปฺายติ  นี้  จึงมีอรรถวา  วิ ฺายติ  แปลวา 
รูแจง ฯ  เพราะฉะนั้น  ขณะที่ต้ังอยูแหงจิต  ทานอาจารยไมควรคัดคาน 
ดวยคําของอาจารยบางพวกเพียงเทาน้ัน  เพราะฉะน้ัน  คําวา  ดวยอํานาจ 
อุปปาทขณะ  ฐิติขณะ  และภังคขณะน้ี  ทานอนุรทุธาจารยไดกลาวไวถูก 
ตองดีแลว ฯ  ก็เพราะวาทานอธิบายไวอยางนี้  แมในอรรถกถา  (วิภังค) 
ทานจึงกลาววา จิตดวงหน่ึง ๆ  มีดวงละ ๓ ขณะ ดวยอํานาจอุปปาทขณะ 
ฐิติขณะ  และภังคขณะ  ดังนี้ ฯ 
                             [อายุของรูปธรรมและนามธรรม] 
           อรูปมีความเปลี่ยนแปลงเร็ว  รูปมีความเปลี่ยนแปลงชา  เพราะ 
ภาวะแหงอรูปผูยึดถือและรูปอันอรูปพึงยึดถือ  สําเร็จดวยสามารถแหง 
ขณะแหง ๆ  เพราะฉะนั้น ทานอาจารยจึงกลาวคําเปนอาทิวา  ตานิ  ดังนี้ ฯ 
บทวา  ตานิ  คือเปนเชาน้ัน ฯ  ขณะทั้งหลายเหมือนขณะแหงจิต ๑๗ 
ดวง  ชื่อวาสัตตรสจิตตขณะ ฯ  อีกนัยหนึ่ง  สัมพันธความวา  ขณะจิตเหลา 
นั้นมี ๑๗  ขณะ ฯ  แตแยกเปนสวน ฯ  ขณะจิตมี ๕๑ ขณะ ฯ  บทวา 
รูปธมฺมาน  ไดแก  รูปธรรมเวนวิญญัติและลักษณรูปทั้ง ๓ เสีย ฯ  แทจริง 
วิญญัติทั้ง ๒  มีอายุชั่วขณะจิตดวยหน่ึง ๆ ฯ จริงอยางนั้น  วิญญัติทั้ง ๒  นั้น 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในจําพวกธรรมที่เปนไปตามจิต ฯ  ก็บรรดา  
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ลักษณรูป  ความเกิด และความไมเที่ยง  มีอายุเทากันกับอุปปาทขณะ  
และภังคขณะของจิต ฯ  สวนความแกมีอายุเทาขณะจิต ๔๙ ขณะ ฯ ก ็
เพราะทําอธิบายอยางนี้  ทานอาจารยทั้งหลายจึงกลาววา    
                        รูปน้ัน  เวนวิญญัติ  และลักษณะรูปเสีย 
                        มีอายุเทากับ  ๑๗  ขณะจิต ฯ 
           แตอาจารยบางพวกกลาววา  เพราะคําในอรรถกถาปฏิจจสมุป- 
บาทวา  ขณะจิต ๑๑  เปนอันลวงผานไปดวยเหตุเดียวเพียงเทาน้ี  ที่นั้น 
ปฏิสนธิจิต  ยอมเกิดข้ึนในอามรณนั้นนั่นแล  ซึ่งมอีายุชั่ว ๕  ขณะจิต 
ที่เหลือ  ดังนี้  ขณะจิต ๑๖  จึงเปนอายุรูปธรรม  จรงิอยู     รูปที ่
กําลังเกิดเทานั้นเปนปจจัยแกภวังคจลนะได ฯ   คําขอเกจิอาจารยนี้นั้น 
ไรสาระ  เพราะขณะจิต ๑๗  มาในอรรถกถานั่นแล  โดยนัยเปนตนวา 
รูปที่เกิดรวมกับปฏิสนธิจิต  ดังไปพรอมกับจิตท่ี ๑๗  ต้ังแตปฏิสนธิจิต 
นั้น  รูปที่เกดิในฐิติขณะแหงปฏิสนธิจิต  ยอมดับไปในอปปาทขณะ 
แหงจิตท่ี ๑๘  ดังนี้ ฯ  กใ็นที่ใด  ขณะจิต ๑๖  เทานั้น  ยอมปรากฏ 
ในที่นั้น  ทานนํานัยไปดวยอํานาจขณะคือความเหมาะสม  เพ่ือความ 
เปนปจจัยแกความเปนไปแหงจิต ฯ  จริงอยู  รูปแมผานไปเพียงขณะจิต 
เดียว  โดยทีสุ่ดอยางตํ่า  ก็สามารถมาสูคลองไดแล ฯ  พอทีดวยการ 
โตแยง ฯ  ขณะเหมือนขณะของจิตดวงเดียว  ชื่อวาเอกจิตตขณะ 
(ขณะจิตดวงเดียว) ฯ ขณะจิตดวงเดียวนั้น  ลวงเลยอารมณเหลาน้ีไป 
หรือวาอารมณเหลาน้ีลวงเลยขณะจิตดวงเดียวน้ันไป  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา 
เอกจิตตขณาตีตะ ฯ  
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        [อธิบายอารมณกระทบประสาทแลวภวังคจิตไหวเปนตน]  
           บทวา  อาปาถมาคจฺฉนฺติ  ความวา  อารมณคือรูปและสียงต้ังอยู 
ในที่ของตน ๆ  เทาน้ัน  กถ็ึงความเปนอารมณได  เพราะฉะนั้น  อารมณ 
คือรูปและเสียง  เปนไปในกลาปมากมาย  ตามสมควรแกความรําพึง 
จึงมาสูคลอง ฯ  แตอารมณที่เหลือ  คือ  กลิ่น  รส  และโผฏฐัพพะ   
แนบสนิทในภูตเปนที่อาศัยมีฆานะเปนตน  เปนเหตุเกิดของวิญญาณ 
ฉะน้ัน  อารมณคือ  กลิ่น  รส  และโผฏฐัพพะ  แมเปนไปในกลาป 
อยางหน่ึง ๆ  แลว  ก็มาสูคลองได ฯ  ก็ประสามท้ังหลานแมที่ไปแลว 
ในกลาปอยางหน่ึง ๆ  กถ็งึความเปนที่รองรับ  (เปนที่ต้ัง )  ของ 
วิญญาณ ฯ  แตประสาทเหลาน้ันเกิดข้ึน  พรอมกบัภวังคจิตท่ีเปน 
อนันตรปจจัยแกภวังคจลนะ ฯ  อาจารยพวกอ่ืนกลาววา  (ปสาท) 
เกิดพรอมกับอาวัชชนะจิต ฯ  คําวา  เมื่อภวังคไหว ๒ ครั้ง  ความวา 
เมื่อภวังคเปนไป ๒ ครั้ง  ในอารมณที่จิตดวงกอนถือเอาแลวน่ันแล 
โดยเปนความไกล  กลาวคือความเปนเหตุเกิดแหงวิญญาณที่ไมเหมือน- 
กัน  (โยชนาเปน - จลวนเสน ดวยอํานาจความไหว ) ฯ  จริงอยู  เมื่อ 
อารมณกระทบประสาทท้ัง ๕  โดยอาํนาจแหงการกําหนดสวนสมควร 
ความสืบตอแหงภวังคจะขาดลงดวยอานุภาพแหงการกระทบที่ประสาท 
แตไมขาดลงโดยทันทีทันใด  เกิดข้ึน ๒ ครั้งแลวจึงขาดลง  เปรียบ 
เหมือนบุรุษผูว่ิงไปดวยความเร็ว  แมอยากหยุดยืน  ก็จะกาวไปสักกาว 
๒ กาวแลวน้ันแหละ  จึงหยุดยืนได  (ตอเมื่อกาวไปได ๒-๓ อยางทาน) 
ฉะน้ัน ฯ  บรรดาจิต ๒  ดวงนั้น  จิตดวงท่ี ๑  เกิดข้ึน  เหมือนเขยา 
ความสืบตอภวังค  เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึงเรียกวา  ภวังคจลนะ  
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ดวงที่ ๒  เรียกวา  ภวังคุปจเฉทะ  เพราะเกิดข้ึนโดยอาการคือเขาไป 
ตัดภวังคสันตินั้นใหขาดลง ฯ  แตในปกรณอภิธัมมัตถสังคหะน้ี  ทาน 
พระอนุรุทธาจารยกลาวจิตท้ัง ๒  ดวงไวโดยไมแปลกกันวา  เมือ่ภวังคจิต 
ไหว ๒  ครั้ง  ดังนี้ ฯ      
                           [อธิบายอุปมาภวังคจิตไหว] 
           มีคําถามสอดเขามาวา   ก็เม่ือรูปเปนตนกระทบที่ประสาทแลว 
วิญญาณที่อาศัยในประสาทน้ันเทาน้ันควรไหน  มใิชหรือ  ก็ภวังคที่ 
อาศัยหทัยวัตถุควรไหนอยางไร ฯ  แกวา  เพราะเน่ืองเปนอันเดียวกัน 
ดวยอํานาจสันตติ ฯ  เหมือนอยางแมลงวันจับอยูที่กอนกรวด  ซึ่งวาง 
อยูบางพ้ืนกลองขางหน่ึง  เมื่อเขาเอาไมเปนตนตีพ้ืนกลองอีกขางหน่ึง 
เมื่อกอนกรวดไหวไปตามความไหวแหงกลองหนังและเชือกเปนตนโดย 
ลําดับ  แมลงวันยอมบินไปฉันใด  เมื่อรูปเปนตนกระทบที่ประสาทแลว 
ก็ฉันนั้นนั่นแล  เมื่อมหาภูตรูปซึ่งเปนที่อาศัยของประสาทน้ันไหวแลว 
ครั้นหทัยวัตถุไหวไปตามความไหว  แมแหงรูปนอกน้ันที่เนื่องดวย 
มหาภูตรูปนั้นโดยลําดับ  ภวังคที่อาศัยหทัยวัตถุนั้นยอมเปนไปโดยอาการ 
คือเคลื่อนไหว ฯ  สมดังคําท่ีทานธรรมปาลาจารยกลาวไววา 
                        เมื่อรูปารมณเปนตนกระทบวัตถุอื่น  (คือ 
                        ประสาท) แลวภวังคที่อาศัยวัตถุอื่น (คือ 
                        หทัยวัตถุ)  ก็ไหวตาม  เพราะเน่ืองเปน 
                        อันเดียวกนั  บณัฑิตกลาวไวโดยเปรียบ- 
                        เทียบดวยกอนกรวดดังท่ีกลาวแลว ฯ  
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                            [อธิบายการเห็นรูปของจักษุ] 
           บทวา  ภวงฺคโสต  แปลวา  หวงแหงภวังค ฯ  บทวา  อาวชฺเชนฺต 
คือทําการนึก  ดุจกลาววา  นี้ชื่ออะไร ฯ  บทวา  ปสฺสนต  แปลวา 
เห็นโดยประจักษ ฯ  มีคําถามสอดเขามาวา  จักขุนทรียเทาน้ัน  ยัง 
กิจคือการเห็นใหสําเร็จโดยพระบาลีวา  เห็นรูปดวยนัยนตา  ไมใช  
วิญญาณมิใชหรือ ฯ  แกวา  คําท่ีทานกลาวนี้ไมเปนจริงอยางนั้น  เพราะ 
รูปไมสามรรถเห็นรูปได  เพราะเปนอายตนะมืด  กถ็าหากวาจักขุนทรีย 
นั้น  จะเห็นรูปไดไซร  เมือ่เปนเชนนั้น  จักขุนทรยีแมมีความ 
พรอมเพรียงดวยวิญญาณอื่น  พึงพองกันในการเห็นรูป ฯ  มีคําถาม 
อีกวา  "ถาวิญญาณยังกิจคือการเห็นนั้นใหสําเร็จได  วิญญาณก็จะพึง 
เห็นรูปที่มีวัตถุอ่ืนค่ันได  เพราะไมตองเน่ืองกับอะไร ฯ  แกวา  การเห็น 
รูปแมที่มีวัตถุอ่ืนค่ัน  จะมีไดหรือ  (เพราะวา)  รูปใดท่ีต้ังอยูภายใน 
มีภายในแกวผลึกเปนตนไมเนื่องดวยแสงสวาง  และรูปใดที่มวัีตถุอ่ืน 
มีฝาเรือนเปนตนบังไว  ถึงเน่ืองดวยแสงสวางนั้น  วิญญาณก็ไมเกิดในรูป 
ทั้ง ๒  นั้น  เพราะไมมีปจจัยคือแสงสวางนั้น  เพราะเหตุนั้น  การรับ 
(การเห็น)  รปูนั้น  ดวยจักขุวิญญาณจึงไมมี "  แตในพระบาลีวา 
จกฺขุนา  นี ้ มีอธิบายวา  การเห็นรูปดวยทวารน้ัน  ซึ่งเปนตนเหตุ ฯ 
อีกอยางหนึ่ง  อธิบายวา  กิริยาคือการเห็นของวิญญาณผูอาศัย  พระผูมี- 
พระภาคตรัสวา  เนื่องดวยจักขุซึ่งเปนที่อาศัย  ดุจในประโยควา 
เตียงโห ฯ  
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                                    [อธิบายวิถีจิต] 
           บทวา  สมฺปฏิจฺฉนตฺ  ไดแก  เปนเหมือนรับรูปนั้นนั่นแลไว ฯ 
บทวา  สนฺตีรยมาน  คือ   เปนเหมือนกําหนดรูปนั้นนั่นแลดวยดี ฯ 
ชวนะท่ีชื่อวาไดปจจัย  เพราะอรรถวา  ตนไดปจจัย  ดวยอํานาจ 
โยนิโสมนสิการ ฯ  สัมพันธความวา  ชวนะอยางใดอยางหน่ึงที่ได   
ปจจัยแลว ฯ  ชวนะแม ๖  และ ๕  ยอมเปนไปในเวลาสลบ  และใน 
เวลาใกลจะตาย  เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึงกลาววา  โดยมาก ฯ 
บทวา  ชวนนุพนฺธานิ  ความวา   ติดตามชวนะไปชั่วเวลาเล็กนอย 
ดุจกระแสแมน้ําไหลตามเรือท่ีทวนกระแสน้ําไปฉะน้ัน ฯ  อารมณของ 
ชวนะน้ัน  เปนอารมณของวิบากเหลาน้ี  เพราะฉะนั้น  วิบากเหลาน้ัน 
จึงชื่อวาตทารมณ  ดวยอํานาจการลบบททามกลาง  ดุจในคําวา 
พฺรหฺมสโร  เปนตน  ฉะนั้น ฯ  วิบากเหลาน้ันดวยเปนตทาลัมพนะดวย 
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวาตทาลัมพนปากะ ฯ  บทวา  ยถารห  คือ  ตามสมควร 
แกอารมณชวนะและสัตว ฯ  แตวา  ทานอาจารยจักประกาศความเปน 
ไป  (ของตทาลัมพนะ)  โดยประการอยางน้ันเสียเองทีเดียว ฯ  บทวา 
ภวงฺคปาโตว  ความวา  เหมือนจิตตกไปดวยอํานาจแหงภวังค  ไม 
เปนไปดวยอํานาจแหงวิถีจิต ฯ  มีคําอธิบายท่ีทานกลาวไววา  จิต 
เกิดดวยอํานาจภวังค ฯ  ก็ในอธิการน้ี  พระอรรถกถาจารยนําอุปมาดวย 
มะมวงเปนตนมาไว  เพ่ือเขาในความเปนไปแหงวิถีไดโดยงาย ฯ 
บรรดาอุปมาเหลาน้ัน  พึงทราบเฉพาะอุปมาดวยมะมวง  ดังตอไปนี้ 
คือ :-  
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                                 [อธิบายอุปมาวิถีวิติ]  
           ไดยินวา  บุรุษคนหนึ่ง  นอนคลุมตัวตลอดศีรษะอยูที่โคนตน 
มะมวงที่มีผล  ต่ืนข้ึนดวยเสียงมะมวงผล ๑  ซึ่งหลนลงในที่ใกล ๆ 
เลิกผาออกจากศีรษะ  ลืมตาข้ึนเห็นแลวเก็บมะมวงนั้นมา  บีบดแูลว 
ดมกลิ่น  รูวาเปนมะมวงสุก  จึงรับประทานกลืนมะมวงที่อยูในปากเขา 
ไปพรอมท้ังเสมหะ  แลวนอนหลับไปในที่นั้นนั่นแลอีก ฯ  บรรดากาล 
ทั้ง ๙  มีกาลนอนกเปนตนนั้น  เวลาของภวังค  เหมือนเวลาท่ี 
บุรุษน้ันนอนหลับ ฯ  เวลาท่ีอารมณกระทบที่ประสาท  เหมือนเวลาที่ 
ผลมะมวงหลน ฯ  เวลาแหงอาวัชชนะ  เหมือนเวลาที่ต่ืนข้ึนดวย 
เสียมะมวงหลน ฯ  เวลาจักขุวิญญาณเปนไป  เหมือนเวลาท่ีลืมตาข้ึน 
มองดู ฯ  เวลาแหงสัมปฏิจฉันนะ  เหมือนเวลาเก็บ  (ผลมะมวง) ฯ 
เวลาแหงสันตีรณะ  เหมือนเวลาบีบดู ฯ  เวลารับประทาน ฯ  เวลาแหง 
ตทาลัมพนะ  เหมือนเวลากลืนมะมวงที่อยูในปากเขาไปพรอมกับ 
เสมหะ ฯ  เวลาแหงภวังคใหม  ก็เหมือนเวลานอนหลับอีก ฯ  กด็วย 
อุปมานี้  ทานแสดงอรรถชาตอะไรไว ฯ  ทานแสดงความท่ีธรรม 
ทั้งหลายไมปะปนกันและกันดวยอํานาจแหงกิจอยางน้ี  คือ  เพียงการ 
กระทบที่ประสาทเทาน้ัน  เปนกิจของอารมณ ฯ  เพียงการรําพึงถึง 
อารมณเทาน้ัน เปนกิจของอาวัชชนะ ฯ  เพียงแตการเห็นเทาน้ัน  เปน 
กิจของจักขุวิญญาณ ฯ  และเพียงแตการรับเปนตนเทาน้ัน  เปนกิจของ 
สัมปฏิจฉันนะเปนตน ฯ   สวนการเสวยรสแหงอารมณ  เปนกจิของชวนะ 
อยางเดียว ฯ  และการเสวนรสแหงอารมณที่ชวนะน้ันเสวยแลวน่ันแล 
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เปนกิจของตทาลัมพนะ ฯ  ก็จิตท่ีเปนไปอยูอยางนี้พึงทราบวา  เปนไป 
ดวยอํานาจจิตนิยมเทาน้ัน  ดุจฤดูนิยมและพืชนิยมเปนตนฉะน้ัน  แมเมื่อ  
ไมมีการกผูชักจูง  โดยนัยเปนตนวา  ทานที่ชื่อวาอาวัชชนะ  จงมีในลําดับ 
แหงภวังค ทานมีชื่อวาทัสสนะเปนตนอยางใดอยางหน่ึง  จงมีในลําดับ 
แหงอาวัชชนะ ฯ  สัมพันธความวา  ดวยอํานาจแหงจิตตุปบาทเพียงเทาน้ี 
๑๗  ขณะจิตก็เต็มบริบรูณ ฯ   
                               [อธิบายตทาลัมพนะไมเกิด] 
           บทวา  อปฺปโหนฺตาตีตก  คือ  ลวงไปไมเพียงพอ ฯ  คําวา 
นตฺถิ  ตทาลมฺพนุปฺปาโท  ความวา  ตทาลัมพนะไมเกิดในมหันตารมณ 
ซึ่งมีอายุชั่ว ๑๔ ขณะจิต  (เทากับขณะจิต ๑๔ ดวง)  เพราะอารมณ 
ดับไปเสียกอน ฯ  จริงอยู  ในวิถีเดียวกนั  เมื่อจิตบางเหลามีอารมณเปน 
ปจจุบัน  จิตบางเหลาจะมีอารมณเปนอดีตไมไดตอจากชวนะเกิด  ใน 
อารมณแมมีอายุชั่ว ๑๕ ขณะจิต ยังเหลือเพียงขณะจิตเดียวเทาน้ัน 
เพราะฉะนั้น  ความเกิดข้ึนแหงตทาลัมพนะ ๒ จึงไมมี  เพราะมี 
อารมณไมเพียงพอแกการเกิดตทาลัมพนะ ๒ ครั้ง  เพราะเหตุนั้น 
แมตทาลัมพนะท่ี ๑  ก็ไมเกิด ฯ  จริงอยู  ตทาลัมพนะเกิด ๒ ครั้งเทาน้ัน 
พระผูมีพระภาคทรงกําหนดไวในพระบาลี เพราะวาระจิตเพียง ๒ 
วาระมาในวาระท้ังปวง  ในการคํานวณความเปนไปของจิตวา  "วาระ 
จิตเพียง ๒ วาระเทาน้ัน  มาในตทาลัมพนะ " ฯ  แตคําท่ีทานอนุรุทธา- 
จารยกลาวไวในปรมัตถวินิจฉัยวา  ตทาลัมพนะ  มีครั้งเดียว 
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หรือ ๒ ครั้ง  อาวัชชนะเปนตนมีครั้งเดียว  ดังนี้  พึงเห็นวา  ทาน  ิ 
กลาวไปตามแนวมติของทานมัชฌิมภาณกาจารย ฯ  ก็เพราะวาทะของ 
ทานมัชฌิมภาณกาจารย  ถูกคัดคานเสียแลว  ในสมัโมหวิโนทนี 
เพราะเทียบกันไมไดกับพระบาลีที่กลาวแลวในหนหลัง  เพราะเหตุนั้น 
แมทานอาจารยจึงไมไดกลาวตทาลัมพนะเกิดครั้งเดียวไว  ในปกรณ   
อภิธัมมัตถสังคหะน้ี  และในนามรูปปริเฉท  เพราะตทาลัมพนะเกิด 
ครั้งเดียว  ตนมิไดประสงคเอาเลย ฯ 
           ทานอาจารยกลาววา  เพราะแมชวนะไมบังเกิด  โดยอธิบายวา 
อารมณแมมีอายุชั่ว ๖  ขณะจิตท่ีเหลือตอจากโวฏฐัพพนจิตเกิดข้ึน  ก ็
ยังไมเปนปจจัย  เพื่อใหชวนะเกิดข้ึนได  เพราะเปนอารมณออนแอ 
รอบดาย  โดยความเปนอารมณมีอายุนอย  อันชวนะเมื่อจะเกิด  ยอม 
เกิดในอารมณมีอายุ ๗  ชั่วขณะจิต  โดยกําหนดแนนอน ฯ  ก็  ตฺวา 
ปจจัยตัวน้ี   ลงในเหตุ ฯ  มีอธิบายวา  เพราะความไมเกิดข้ึนแมแหง 
ชวนะ ฯ  แมเมื่อจะถือเอาความอยางอ่ืน  ปุพพกาลกิริยาจะเปนศัพท 
มีกัตตาเสมอดวยอปรกาลกิริยาไมไดเลย ฯ  บทวา  ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ แปล 
วา ๒  ครั้ง  หรือ ๓ ครั้ง ฯ  แตบางอาจารยกลาววา  บทวา  ติกขฺตฺตุ 
นี้  มีประโยชนเพียงเพ่ือทําถอยคําใหไพเราะ ฯ  แตคําน้ันเปนเพียง 
ความเขาใจของเกจิอาจารยเหลาน้ัน  ฯ  จริงอยู  แมเมื่อทานจะกลาววา 
โวฏฐัพพนจิตเทาน้ันเปนไป ๒ ครั้ง  ดังน้ี  ถอยคําจะไมไพเราะก็หา 
มิได ฯ  ในอรรถกถาเปนตนก็ไมมีคําท่ีจะตัดรอนความเปนไป ๓ ครั้ง 
แหงโวฏฐัพพนจิต ฯ  และแมทานอาจารยชาวสีหลท่ีแตอรรถกถาใน 
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ปกรณนั้น ๆ  มีปกรณชื่อวาอภิธัมมาวตารเปนตน  อธิบายอยางน้ีแลว  
จึงสังวรรณนาความอยางนี้วา  ๒ ครั้งบาง ๓ ครั้งบาง ดังน้ี ฯ  สอง   
บทวา  โวฏพฺพนเมว  ปวตฺตติ  ความวา  โวฏฐัพพนจิตเทาน้ัน 
ยอมเกิดข้ึนบอย ๆ ฯ  แตวา  ความเปนไปแหงจิตยังไมถึงโวฏฐัพพนะ 
นั้นแลว  จะกลับมาต้ังอยูในจักขุวิญญาณเปนตน  ในระหวางไมมี ฯ 
สวนทานอานันทาจารย  แสดงอธิบายในความเปนไปแหงวิถีจิตใน 
ปริตตารมณนี้วา  เมื่ออาวัชชนะบังเกิด  โวฏฐัพพจิตพึงเปนไปโดย 
ความเปนอนันตรปจจัย  แกชวนะท่ีเปนกุศล  อกศุล และกริิยา 
ซึ่งเปนฝายกามาวจรเทาน้ัน  โดยสวนเดียว  ไมเปนไปโดยประการอ่ืน 
เพราะอาวัชชนะเปนอนันตรปจจัยแกกุศลแลอกศุล  ทานกลาวไววา 
อาวัชชนะเปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย  แกกุศลขันธ  แกอกุศลขันธ  และ 
เพราะภาวะแหงโวฏฐัพพนะกับอาวัชชนะไมมีอรรถอยางอ่ืน  เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงควรกําหนดปริตตารมณโดยความไมบริบูรณ  (ไมเต็มที่) 
แหงชวนะ  เพราะอาวัชชนะมีกําลังนอย  ในคราวสลบเปนตนไมควร 
กําหนดโดยความเปนไป  ๒-๓ ครั้ง  แหงโวฏฐัพพนะ ฯ  แมทาน 
อานันทาจารยจะแสดงไวอยางนี้กจ็ริง  ถึงอยางนั้น  ติเหตุกวิบาก 
(วิบากมีเหตุ ๓)  ที่ทานกลาวไวโดยความเปนอนันตรปจจัยนั้นแล 
เปนไปดวยอํานาจจุติจิตของพระขีณาสพทั้งหลาย  ไมถึงความเปน 
อนันตรปจจัยแกจิตบางดวง  เพราะฉะน้ัน  นักปราชญไมสามารถ 
กลาวไดวา  แมโวฏฐัพพนะก็ไมเปนอนันตรปจจัย  แกกุศลชวนะ 
และอกุศลชวนะเปนตน  ดวยความเปนปจจัยที่บกพรอง  ดุจติเหตุก-  
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วิบากเหลาน้ัน ฯ เพราะเหตุนั้น  นักปราชญพึงกําหนดปริตตารมณ 
ในคําวา  โวฏฐัพพนะเปนไป ๒ ครั้งน้ีตามนัยที่มาในอรรถกถาทั้งหลาย 
เทาน้ันนั่นแล ฯ   
           สองบทวา  นตฺถิ  วีถิจิตฺตุปฺปาโท  ความวา  ความเกิดแหงวิถีจิต 
ไมมี  เพราะอติปริตตารมณแมมีอายุชั่ว ๗  ขณะจิต  โดยที่สดุอยางสูงก็ไม 
เพียงพอเพื่อใหโวฏฐัพพนะเกิด ๒ ครั้งได ฯ  มีอธิบายวา  จิตเปนเหมือน 
ตกภวังค ฯ  เพ่ือแสดงผลแหงอวธารณะ  ในบทวา  ภวงฺคจลนเมว 
ทานอาจารยจึงกลาววา  ไมมีวิถีจิตเกิด ฯ  แตอาจารยพวกอ่ืนแสดงผล 
แหงอวธารณะวา  ไมมีภวังคุปจเฉทะ ฯ  แตคําน้ัน  สําเร็จแลวดวย  
คําวา  ไมมีวิถีจิตเกิดนั่นแล  แมเมื่อมีวิถีจิตเกิดข้ึน ภวังคก็ขาดไป ฯ 
แตเพราะภวังคทานมิไดกลาวแยกกันไวเปนแผนก  โดยชื่อวาภวังคุปจ- 
เฉทะ  แมในหนหลัง  ในอธิการแหงอติปริตตารมณนี้  ทานอาจารย 
จึงกลาวคําวา  ไมมีวิถีจิตเกิด  ดังนี้  ไวโดยไมแปลกกัน ฯ  ปจฉิมวาระ 
เทาน้ัน  ทานอนุรุทธาจารยกลาวไว  ในปกรณอภิธัมมัตถสังคหะน้ี 
ดวยอํานาจโมฆวาร  เพราะไมมีวิถีจิตเกิดโดยประการทั้งปวง ฯ  แตใน 
ปกรณอ่ืน  (คือปรมัตถวินิจฉัย)  แมวาระที่ ๒ และวาระท่ี ๓  ทาน 
กลาววา  โมฆวาร  เพราะวางจากตทาลัมพนะและชวนะ ฯ 
                                  [อธิบายวิสัยปวัติ] 
           บทวา  อาลมฺพนภูตา   คือ  เปนวิสัยและเปนปจจัย ฯ  จริงอยู 
แมปจจัย  บัณฑิตก็เรียกวาอารมณ  ดุจในประโยคเปนตนวา  มาร 
ยอมไดโอกาส  มารยอมไดอารมณ ฯ  เพราะเหตุนั้นนั่นแล  บรรดา  
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วาร ๔ เหลาน้ี  คําวา  วิสัยปวัติเปนอารมณแมของโมฆวาร  ดังนี้  
สําเร็จแลว ฯ  จริงอยู  อติปริตตารมณ  ยอมเปนปจจัยของการบัญญัติวา 
โมฆวารได  ฯ  ก็เมื่อถือเอาความอยางอ่ืน  ปจฉิมวารไมมีความเปนไป 
ในอติปริตตารมณ  เพราะภวังคจลนะเปนไปในอารมณของตน ๆ   
เทาน้ัน  เพราะฉะนั้น  คําวา  เปนอารมณของวาระท้ัง ๔ ก็จะเปน 
คําท่ีถือเอาไมดี  (กลาวไวไมดี)  ฉะนี้แล ฯ  วิถีจิตเมื่อเกิดข้ึนใน 
ปญจทวารตามสมควร  คือตามสมควรแกทวารน้ัน ๆ  ตามสมควรแก 
ปจจัยนั้น ๆ  และตามสมควรแกอารมณเปนตนนั้น  ๆ  ยอมมีเพียง ๗ 
ดวงเทาน้ันโดยไมแปลกกัน  คือ  อาวัชชนะ ๑  ทสัสนะเปนตน ๑  สัม- 
ปฏิจฉันนะ  ๑  สันตีรณะ  ๑  โวฏฐัพพนะ ๑  ชวนะ  ตทาวัมพนะ ๑ 
อีกนัยหน่ึง  จิตตุปบาท  คือเฉพาะจิตท่ีกําลังเกิดข้ึนโดยอํานาจจิตท่ีเกิด 
ทีละดวง ๆ  มี ๑๔  ดวยอํานาจอาวัชชนะเปนตนทั้ง ๕  ชวนะ ๗  และ 
ตทาลัมพนะท้ัง ๒  แตโดยพิสดารวิถีจิตมีถึง ๕๔ ดวง  เพราะกามาวจร- 
จิตท้ังหมดทีเดียว  เกิดในปญจทวารน้ัน  ตามเหมาะสมแกการเกิด ฯ 
บทวา  เอตฺถ  คือ  ในวิสัยปวัติสังคหะ ฯ 
                        [อธิบายวิภูตารมณและอวิภูตารมณ] 
           จิตท่ีเปนไปในมโนทวาร  มีอารมณเปนทั้งอดีตและอนาคต  เพราะ- 
ฉะน้ัน  นักปราชญจึงไมสามารถทําการกําหนดอารมณของจิตท่ีเปนไปใน 
มโนทาวารเหลาน้ัน  ดวยสามารถอติมหันตารมณเปนตน  เพราะฉะนั้น 
เพ่ือจะกําหนดอารมณนั้นดวยอํานาจวิภูตะและอวิภูตะเทาน้ัน  ทาน 
อาจารยจึงไดกลาวคําเปนตนวา  ถาอารมณปรากฏชัด  ดังนี้ ฯ  บทวา  
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เอตฺถ  คือ  ในมโนทวาร ฯ  จิต ๔๑  ดวง  ยอมเปนไปในมโนทวาร  
เพราะจิต ๑๓ ดวง  ซึ่งเปนแผนกหน่ึงตางหากในปญจทวาร  ดวยอํานาจ 
ทวิปญจวิญญาณและมโนธาตุทั้ง ๓  ไมเปนไปในมโนทวารนั้น ฯ   
           ปริตตชวนนัย (นัยที่ทานกลาวไวในปริตตชวนะ) จบ ฯ 
                                [อธิบายอัปปนาชวนะ] 
           ความตางแหงวิภูตารมณไมมี  เพราะอัปปนาเกิดในเวลาอารมณ 
แจมแจง (ปรากฏชัด)  เทาน้ัน ฯ  สัมพันธความวา  แทจริง  บรรดา 
ชวนะท่ีเปนมหัคคตะแลวโลกุตตระ ๒๖ นั้น  ชวนะใดชวนะหนึ่งลงสู 
อัปปนาวิถี ฯ  ประกอบความวา  เมื่อชวนะในชวนะหนึ่งเกิดข้ึนตาม 
ลําดับ  โดยชือ่วา  บริกรรม  อุปจาร  อนุโลม  และโคตรภูแลวดับไป ฯ 
จริงอยู  จิตดวงที่ ๑  ชื่อวาบริกรรม  เพราะเปนบริกรรมของอัปปนา 
คือเพราะปรุงแตงอัปปนา ฯ  ดวงที่ ๒  ชื่อวาอุปจาร  เพราะเท่ียวไปใกล 
อัปปนา ฯ  แทจริง  แมธรรมท่ีไมใกลเกินไป  มีความเปนไปไมไกล 
เกินไป ก็ชื่อวาสมีปจารี (มีปรกติเที่ยวไปในท่ีใกล) ฯ  อีกนัยหนึ่ง 
ชื่อวาอุปจาร  เพราะอรรถวา  เที่ยวไปใกลชิดอัปปนา ฯ  ดวงที่ ๓  ชื่อ 
วาอนุโลม  เพราะอนุกูลแกบริกรรมแมในบุรพภาค  และแกอัปปนาใน 
เบื้องบน ฯ  ดวงที่ ๔  ชื่อวาโคตรภู  เพราะครอบโคตรกามาวจรและ 
โคตรปุถุชน  เพราะอบรมคือพอกพูนมหัคคตโคตรและโลกุตตรโคตร ฯ 
ชื่อท้ัง ๔ นี้ยอมไดในเวลาเปนไป ๔  ครั้งโดยไมเหลือ ฯ  แตในเวลา 
เปนไป ๓ ครั้งไดตามชื่อวาอุปจาร  อนุโลมและโคตรภูเทาน้ัน ณ  แตวา 
ในอรรถกถาทานกลาวชื่อมีบริกรรมเปนตน  แหงบริกรรมอุปจาร  และ  
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อนุโลม ๒  หรือ  ๓  ดวงขางตน  แมโดยไมแปลกกัน ฯ  จริงอยู  มี  
 อธิบายวา ๔ ครั้ง  หรือเพียง ๓ ครั้ง  โดยควรแกอัปปนาท่ีจะพึง   
เกิดเปนดวงที่ ๕ หรือท่ี ๔  ฯ  เพ่ือแสดงวาระที่ไดอยูแกชื่อ  มีบริกรรม 
เปนตนโดยไมเหลือเศษ  ทานอาจารยจึงกลาวคําวา  ๔  ครั้ง  ไวในเบื้อง 
ตน ฯ  กลาวคําวา  ที่ ๕  ไวในท่ีสุด  ดวยสามารถลําดับการคํานวณ ฯ 
           บทวา  อถารห  คือ  ตามสมควรแกบุคคลผูเปนขิปปาภิญญา 
และทันธาภิญญา ฯ  จริงอยู   อัปปนาจิตท่ี ๔  เกิดแกขิปปาภิญญาบุคคล 
ในลําดับแหงกามาวจรชวนะเปนไป ๓  ครั้ง ฯ  อัปปนาเกิดที่ ๕  แก 
ทันธาภิญญาบุคคล  ในลาํดับแหงชวนะเปนไป ๔ ครั้ง ฯ  พึงเห็นสันนิษ- 
ฐานวา  ก็เพราะอนุโลมไมไดการเสพคุน  จึงไมอาจจะใหโคตรภูเกิด 
ข้ึนได  และชวนะที่ ๖  และท่ี ๗  แมที่ไดการเสพคุน  ก็ไมอาจต้ังอยู 
ไดดวยอํานาจอัปปนา  เพราะเปนชวนะใกลตอภวังค  เหมือนบุรุษผูอยู 
ใกลเหวฉะนั้น ฯ  เพราะฉะนั้น  อัปปนาจะมีตํ่ากวาชวนะที่ ๔  หรือ 
สูงกวาชวนะท่ี ๕ ไมได ฯ 
                                      [อธิบายอัปปนาวิถี] 
           บทวา  ยถาภินีหารวเสน  คือ  ตามสมควรแกการนําจิตไปใน 
สมถภาวนา  และวิปสสนาภาวนา อันสมควรแกรูปอรูปและโลกุตตระ 
ซึ่งเปนมรรคผล ฯ  วิวถีแหงอัปปนา  ชื่อวาอัปปนาวิถี ฯ  เมื่อทานอาจารย 
กลาวคําเพียงเทาน้ีวา  ตอจากนั้น  จิตก็เปนเหมือนตกภวังค  ชนทั้งหลาย 
จะพึงถือเอาวา  ตอจากอัปปนาหยั่งลงสูชวนะท่ี ๔  หรือท่ี ๕  แลว 
จิตจึงเปนเหมือนตกภวังค  ผลจิตในลําดับแหงมรรค  และฌานผลจิตใน  
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วิถีสมาบัติ  ไมมีบอยครั้ง  เพราะฉะน้ัน ทานจึงกลาวคําวา  อปฺปนาวสาเน  
ดังน้ีไวอีก ฯ  ไดยินวา  พวกนิกายันตริกะ  (พวกภิกษุนิกายอ่ืนจากพวก 
มหาวิหาร)  พรรณนาความเปนไปแมแหงกามาวจรชวนะ ๒-๓ ครั้ง   
เพ่ือความเต็มแหงชวนะท่ี ๗  ตอจากอัปปนาท่ีเกิดคราวแรก  ในบรรดา 
โลกิยอัปปนา  เพราะฉะน้ัน  เพ่ือคัดคานมติของพวกนิกายันตริกะน้ัน 
ทานอาจารยจึงกลาวบทมีอวธารณะวา  ภวงฺคปาโตว  ดังนี้ ฯ  บทวา 
ตตฺถ  คือ  ในกามาวจรชวนะท่ีประกอบดวยญาณท้ัง  ๘ เหลาน้ัน  และ 
ในชวนะท่ีเปนมหัคคตะและโลกุตตระ ๒๖  เหลาน้ัน ฯ  อีกนัยหนึ่ง  บท 
วา ตตฺถ  คือ  ในอัปปนาชวนวาระนั้น ฯ 
                                     [อธิบายชวนจิต] 
           บทวา  โสมนสฺสสหคตชวนานนฺตร  คือ  ในลําดับแหงกุศล- 
ชวนะและกิรินาชวนะท้ัง ๔  ที่สหรคตดวยโสมนัส ฯ  บทวา  โสม- 
นสฺสสหคตาว  ความวา  อัปปนาเฉพาะที่สหรคตดวยโสมนัส  ดวย 
อํานาจฌานหมวด ๔  และมรรคผลของพระอริยบุคคลผูสุกขวิปสสก 
เปนตน  (พึงหวังได),  แตอัปปนาแมสหรคตดวยอุเบกขาไมพึงหวัง 
ไดในลําดับแหงชวนะที่สหรคตดวยโสมนัส  เพราะภาวะแหงเวทนา 
ที่แตกตางกันเปนอาเสวนปจจัยแกกันและกัน  พระผูมีพระภาคมิได 
ยกข้ึนไวในคัมภีรปฏฐาน ฯ  บทวา  ปาฏิกงฺขิตพฺพา  คือ  พึงยกยอง  มีคํา 
อธิบายวา  พึงปรารถนา  ฯ  บทวา  ตตฺถาป  ความวา  แมในชวนวาระ 
ที่มีเวทนาอันเดียวน้ัน  ฯ  บทวา  กุสลชวนานนฺตร  ความวา  กุศล- 
ชวนะยอมต้ังม่ันในลําดับแหงกุศลชวนะ  ประกอบดวยญาณท้ัง ๔  อยาง  
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ไมใชกิริยาชวนะต้ังม่ัน  เพราะเกิดดวยสันดานท่ีตางกัน  อธิบายวา  และ  
ผลทั้ง ๓  เบือ้งตํ่า  ยอมสําเร็จไดในวิถีสมาบัติ ฯ  บทวา  สุขปุ ฺมฺหา 
ความวา  อัปปนา  ๒๓  ดวยอํานาจฌานหมวด  ๔  ที่เปนโลกิยะและ   
โลกุตตระ  เวนผลอันเลิศ วิบาก  และกิริยา  เกิดตอจากุศลชวนะทั้งคูที่ 
มีเหตุ ๓  ซึ่งสหรคตดวยโสมนัส,  อัปปนาปญจมฌาน  ๑๒  (เวนผลอัน 
เลิศ วิบาก  และกิริยา)  อยางนั้นเหมือนกัน  เกิดจากอุเบกขาชวนะ 
คือตอจากกุศลชวนะมีเหตุ ๓ ทั้งคู,  อัปปนา ๘  ดวยอํานาจกิริยาฌาน 
ทั้ง ๔ หมวดและผลอันเลิศทั้ง ๔  เกิดมีตอจากกิริยาชวนะที่มีความสุข 
(กิริยาชวนะท่ีสหรคตดวยโสมนัส)  คือตอจากกิริยาชนะทั้งคูที่มีเหตุ ๓ 
อัปปนา ๖  ดวยสามารถแหงรูปารูปกิริยาทั้ง ๕  ที่สหรคตดวยอุเบกขา 
และผลอันเลิศแตอุเบกขาชวนะ  คือตอจากอุเบกขาชวนะทั้งคู ฯ  บทวา 
เอตฺถ  คือ  ในอธิการแหงวิถีสังคหะ ฯ  บทวา  สพฺพตฺถาป  คือ ทั้ง 
ในปญจทวาร  ทั้งในมโนทวาร ฯ 
                               [อธิบายอารมณของวิบากจิต] 
           บทวา  อิฏเ  คือ  ในอิฏฐมัชฌตัตารมณ (อารมณที่ชอบใจปาน 
กลาง) ฯ  จรงิอยู  ทานอาจารยจักแยกกลาวอติอิฏฐารมณไวตางหาก ฯ 
สัมพันธความวา  ในอิฏฐารมณ  ปญจวิญญาณ  สัมปฏิจฉันนะ  สันตีรณะ 
และตทาลัมพนะ  เปนกุศลวิบาก ฯ  แตในอิฏฐารมณสันตีรณะและ 
ตทาลัมพนะ  สหรคตดวยอุเบกขาเทาน้ัน  เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึง 
กลาววา  แตในอติอิฏฐารมณ  สหรคตดวยโสมนัสอยางเดียว ฯ  จริงอยู 
วิบาก (จิต)  ซึ่งเปนไปตามอานุภาพของกรรมประกอบดวยเวทนาตาม 
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อารมณอยางเดียว  ยอมมีได  เพราะไมมีการกําหนดถือเอา  เพราะ  
วิบาก (จิต)  นั้น ไมมีการกําหนด  ดุจเงาหนาในกระจกฉะน้ัน ฯ   
แตการท่ีกุศลและอกุศลถือเอาโดยอาการคือพอใจปานกลาง  และไมพอใจ 
ในอติอิฏฐารมณก็ดี  โดยอาการคือพอใจ  และพอใจปานกลางใน 
อนิฏฐารมณก็ดี  ยอมมีได  เพราะเปนไปในสันดานท่ียังละวิปลลาส 
ไมได ฯ 
           จริงอยางนั้น  สําหรับพวกคนไมมีศรัทธาเปนตน  แมในอติ- 
อิฏฐารมณมีพระพุทธเจาเปนตน  ก็มชีวนะประกอบดวยอุเบกขา ฯ  แต 
สําหรับพวกเดียรถียเปนตนมีชวนะประกอบดวยโทมนัส ฯ  อน่ึง  สําหรับ 
พวกคนผูมีความลึกซึ้งเปนปกติเปนตน  มชีวนะประกอบดวยอุเบกขา 
ในอารมณปฏิกูล  (นาเกลียด)  ฯ  แตสําหรับสัตวมีพวกสุนัขเปนตน 
มีชวนะประกอบดวยโสมนัสในอารมณปฏิกูลน้ัน  ฯ  แตวิบาก (จิต) ที่ 
เปนไปในภาคกอนและหลัง  ยอมเปนไปตามวัตถุนั้นแล ฯ  อนึ่ง  วิบาก 
(จิต)  เปนไปในภาคกอนและภาคหลัง  ของพวกสุนัขเปนตนซึ่งกําลัง 
ชื่นใจในการเห็นของไมสะอาด  ก็เปนไปตามอารมณเหมือนกันฉะนี้แล ฯ 
สวนเหตุในความท่ีจักขุวิญญาณเปนตน  แมเปนไปอยูในอติอิฏฐารมณ 
และอนิฏฐารมณ  ก็สหรคตดวยอุเบกขา  ขาพเจาไดกลาวไวแลวใน 
หนหลังน่ันและ ฯ  บทวา  ตตฺถาป  คือ  แมในตทาลัมพนะ ฯ  บทวา 
โสมนสฺสสหคตกฺริยาชวนาวสาเน  คือ  ในท่ีสุดกริิยาชวนะท้ัง ๕  ที ่
สหรคตดวยสุขท้ังท่ีเปนสเหตุกะและอเหตุกะ  (มีเหตุและไมมีเหตุ ) ฯ 
แมกิริยาชวนะท้ังหลาย  ยอมเปนไปตามสมควรแกอารมณเหมือนกัน  
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เพราะจิตวิปลลาสไมมีแกพระขีณาสพทั้งหลาย  เพราะฉะนั้น  ทานอาจารย  
จึงกลาวคําวา  ในท่ีสุดแหงกิริยาชวนะท่ีสหรคตดวยโสมนัส  ดังนี้เปน 
ตน ฯ  แตอาจารยบางพวกกลาววา  ในคัมภีรปฏฐาน  พระผูมีพระภาค   
ตรัสตทาลัมพนะไวในลําดับแหงชวนะที่เปนกุศล  และอกุศลเทาน้ันวา 
เมื่อกุศลากุศลชวนะดับไป  วิบาก (จิต)  ก็เกิดข้ึน  โดยเปนตทาลัมพนะ 
เพราะฉะนั้น  ไมมีตทาลมัพนะเกิดในลําดับแหงกิริยาชวนะ ฯ  ขาพเจา 
จะกลาวแกในคําของเกจิอาจารยนั้น ฯ  ถาวาพระผูมีพระภาคเจาพึงตรัส 
ตทาลัมพนะไวแมในลําดับแหงอัพยากฤตไซร  ชนท้ังหลายผูฟงอยู  ก็จะ 
พึงรูความเปนไปแหงตทาลัมพนะน้ัน  แมในลําดับแหงโวฏฐัพพนะ ใน 
ปริตตารมณได  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงไมตรัสตทาลัมพนะ 
ไวในลําดับแหงกิริยาชวนะ  แตไมตรัสไว  เพราะหาไมได  ก็ไมใช ฯ 
จริงอยู  การไมตรัสธรรมชาติ  แมทีห่าไดอยู  ไวในที่บางแหง ดวยพระ 
ประสงคบางอยางยอมปรากฏ  เชนในธรรมสังคหะ  หทัยวัตถุ  แมหาได 
อยู  พระผูมีพระภาคก็มิไดตรัสไว  เพ่ือจะเลี่ยงความแตกตางแหงเทศนา 
ดวยประการฉะน้ีและ ฯ 
                    [โสมนัสและโทมนัสไมเกิดในลําดับกัน] 
           แตในที่สุดแหงชวนะท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ตทาลัมพนะและ 
ภวังค  สหรคตดวยอุเบกขาอยางเดียว  ไมสหรคตดวยโทมนัส  เพราะ 
โสมนัสกับโทมนัสมีสภาพผิดกัน  เพราะเหตุนั้นนั่นแล   ในคัมภีร 
ปฏฐาน  พระผูมีพระภาคจึงไมทรงยกโสมนัสข้ึน  ในลําดับแหงโทมนัส 
และไมทรงยกโทมนัสข้ึน  ในลําดับแหงโสมนัส ฯ  จริงตามนั้น  ใน  
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เวทนาติกะ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาระแหงอนันตรปจจัยไวเพียง ๗ 
เทาน้ัน  อยางนี้  คือ  ธรรมท่ีประกอบดวยสุขเวทนา  และทุกขเวทนา 
ตรัสไวเวทนาละ ๒  วาระ ๆ  โดยความเปนอนันตรปจจัย  แกธรรมท่ี 
ประกอบดวยเวทนาอันเสมอของตน ๆ  และแกธรรมท่ีประกอบดวย    
อทุกขมสุขเวทนา,  แตธรรมท่ีประกอบดวยอทุกขมสุขเวทนาตรัสไว 
เวทนาละ ๓  วาระ  โดยความเปนอนันตรปจจัยแกธรรมที่ประกอบดวย 
เวทนาอันเสมอกัน  และแกธรรมที่ประกอบดวยเวทนา ๒ นอกน้ี  โดย 
บาลีมีอาทิวา  ธรรมท่ีประกอบดวยสุขเวทนา  เปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย 
แกธรรมที่ประกอบดวยสุขเวทนา  ดังนี้ ฯ  กถ็าวา  โสมนัสจะพึงบังเกิด 
ข้ึนในลําดับแหงโทมนัสหรือโทมนัสจะพึงเกิดข้ึนในลําดับแหงโสมนัส 
ไซร  จะตองเพิ่มข้ึน ๒ วาระ  ดวยอํานาจแมแหงธรรมท่ีประกอบดวย 
สุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนอนันตรปจจัยแกกันและกันแลว  จึงตรัส 
เปน ๙ วาระ ฯ  แตไมตรสัไวอยางนี้ ฯ  เพราะเหตุนั้น  (คือเพราะ 
เหตุที่ไมตรัสไวนั้น)  โสมนัสและโทมนัสเหลาน้ัน  จึงไมเกิดข้ึนในลําดับ 
แหงโทมนัสและโสมนัส ฯ 
                           [อธิบายการกําหนดตทาลัมพนะ] 
           ก็แล  แมการกําหนดน้ี  ทานอาจารยไดอนุญาตไวในอธิการแหง 
การกําหนดตทาลัมพนะน้ี  โดยคําเปนอาทิวา  ในที่สุดแหงกิริยาชวนะ 
อันสหรคตดวยโสมนัส  ดังตอไปนี้ :- 
                        ในตทาลัมพนะท้ัง ๕  ที่สหรคตดวยโสมนัส 
                        ตทาลัมพนะดวงหน่ึง  ยอมเกิดมีตาม  
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                        สมควร  แตชวนะที่เปนกามาวจรกศุล 
                        และชวนะที่เปนอกุศล เวนปฏิฆะ  และ  
                        ชวนะที่เปนกิริยา  สหรคตดวยโสมนัส ฯ 
                        ในตทาลัมพนะท้ัง ๖  ทีส่หรคตดวยอุเบกขา   
                        ตทาลัมพนะดวงหน่ึง มีโดยสมควร  ตาม 
                        ลําดับ  แตชวนะที่สหรคตดวยอุเบกขา 
                        ทั้งท่ีเปนอกุศล  ทั้งท่ีเปนกามาวจรกศุล 
                        ทั้งท่ีเปนกิริยา  ฯ 
           แทจริง  การกําหนดตทาลัมพนะดวยชวนะนี้  เปนเรื่องที่ไม 
เปลี่ยนแปลง ฯ  แตการกําหนดตทารมณ  ซึ่งเปนไปโดยนัยที่อาทิวา 
ตทารมณที่ประกอบดวยญาณ  มีตอจากชวนะอันประกอบดวยญาณ 
ดังน้ี  เปนเรื่องที่ไมแนนอน ฯ  จริงอยู  บางครั้งเมื่อกุศลชวนะของ 
บุคคลผูสั่งสมแลวในอกุศลชวนะโดยมาก  แลนไปแลว  หรือบางครั้ง 
เมืออกุศลชวนะของบุคคลผูสั่งสมแลวโดยมากในกุศลชวนะแลนไปแลว 
ตทารมณเปนอเหตุกะ  แมตอจากติเหตุกชวนะ  ยอมมีโดยความ 
คุนเคยท่ีเปนไปในลําดับแหงอกุศลชวนะ  อนึ่ง  แมตทารมณเปนไตร- 
เหตุ  ตอจากอกุศลชวนะ  ยอมมีโดยความคุนเคยที่เปนไปแลวใน 
ลําดับแหงกุศลชวนะ ฯ  แตไมมีคําท่ีจะพึงกลาวเลยในความเปนไปแหง 
ตทารมณ  ดวยกรรมอ่ืน  นอกจากรรมผูใหเกิดปฏิสนธิ  ฯ  เพราะ 
ฉะน้ันและ  พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสไวในคัมภีรปฏฐานวา  พระโยคี 
ยอมเห็นอเหตุขันธแจมแจงโดยความเปนสภาพไมเที่ยง  เปนทุกข  เปน  
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อนัตตา  เมื่อกุศลากุศลดบัไปแลว  อเหตุกวิบากจิตตุปบาท  ยอมเกิดข้ึน  
โดยความเปนตทารมณ  เมื่อกุศลากุศลดับไปแลวอเหตุกวิบากจิตตุป- 
บาทยอมเกิดข้ึน  โดยความเปนตทารมณ  ดังนี้ ฯ     
           บทวา  ตสฺมา สัมพันธความวา  เพราะเหตุที่ตทารมณและภวังค 
สหรคตดวยอุเบกขาเทาน้ันมีในที่สุดแหงโทมนัสชวนะ ฯ  ฉะน้ัน  ตทารมณ 
ที่สหรคตดวยอุเบกขา  จึงเกิดในที่สุดแหงโทมนัสชวนะ ฯ  แมความ 
ไมมีแหงการตกภวังค  ยอมเปนอันทานอาจารยแสดงไว  ดวยบทวา 
โสมนสฺสปฏิสนธิกสฺส  นีแ้ล  เพราะโสมนัสไมมีในลําดับแหงโทมนัส 
เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึงไมกลาวความไมมีแหงการตกภวังคนั้น 
กําหนดความไมมีตทาลัมพนะอยางเดียว  จึงกลาววา  ถาตทาลัมพนะ 
ไมมีเกิดข้ึน  ดังนี้ ฯ  อธิบายวา  ถาตทาลัมพนะเกิด  คืออุบัติไมได 
เพราะเม่ือโทมนัสชวนะของสัตวผูมีปฏิสนธิประกอบดวยโสมนัสมีเดียรถีย 
เปนตน  ผูมีจิตกระทบกระท่ังแมในอติอิฏฐารมณ  มีพระพุทธเจาเปนตน 
แลนไปแลว  ตทาลัมพนะอันประกอบดวยโสมนัส  และตทาลัมพนะ 
อันสหรคตดวยอุเบกขาไมเกิดข้ึนในอติอิฏฐารมณ  ตามนัยดังที่กลาว 
แลว  หรือเพราะเมื่อมีโทมนัสชวนะของบุคคลผูปรารภโลกิยฌานที่เสื่อม 
แลวดวยอสัปปายะบางอยาง  แลวเกิดวิปฏิสารวา  ปณีตธรรมของเรา 
หายเสียแลว  ตทาลัมพนะก็ไมมีในอารมณที่ไมใชกามาวจร ฯ  บทวา 
ปริจิตปุพฺพ  แปลวา  ที่ตนส่ังสมมากอน  คือท่ีตนเคยยึดถือแลวโดย 
มาก  ในภพน้ัน ฯ  อธิบายวา  สันตีรณะท่ีสหรคตดวยอุเบกขา  แมเวน 
จากอาวัชชนะ  ก็เกิดข้ึนได  ดุจผลจิตของทานผูออกจากนิโรธฉะนั้น  
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สมดังท่ีทานอาจารยทั้งหลายกลาวไววา  
                        ทานอาจารยทั้งหลาย  ไมไดกลาวคําน้ีไวเลย 
                        วา  จิตท่ีเวนจากอาวัชชนะจะมีไดอยางไร ? 
                        จะกําหนดแนนอนไมได  เพราะเหน็ผลอื่น 
                        จากนิโรธที่เวนอาวัชชนะ ฯ   
           มีคําถามสอดเขามาวา  ก็จิตดวงน้ี  ยอมเปนไปโดยกิจอะไร ฯ 
แกวา  จิตดวงนี้  ไมเปนไปโดยกิจคือตทารมณกอน  เพราะไมยึด 
อารมณแหงชวนะ  ทั้งไมเปนไปโดยกิจคือสันตีรณะ  เพราะไมเปนไป 
ดวยอํานาจพิจารณาอารมณตามท่ีสัมปฏิจฉันนจิตรับไวแลว  ใน 
ปฏิสนธิและจุติ  ไมมีคําจําจะตองกลาว,  แตโดยเนื้อความท่ีเหลือ 
ควรกลาวไดวา  "ดวยกิจคือภวังค"  เพราะเปนองคแหงภพ ฯ จริงอยู 
เนื้อความน้ี  แมทานอาจารยธรรมปาลเถระ  ก็ไดแสดงไวแลวเหมือน 
กัน ฯ  แตขอท่ีทานวา  ปฏิสนธิจิตและภวังคจิต   เปนธรรมชาต 
เสมอกันโดยธรรมและโดยอารมณนั้น  พึงทราบสันนิษฐานวา  ทาน 
กลาวโดยมาก ฯ  การท่ีปฏิสนธิจิต  และภวังคจิตเปนธรรมชาตไม 
เหมือนกัน  ไมมีเลย  นอกจากที่นี้แหงเดียว ฯ  ขอวา  ตมนนฺตริตฺวา 
ความวา  ทําอุเบกขาสันตีรณะนั้นไวในลําดับแหงตน  คือไมต้ังลงตางกัน 
(ภวังคจึงตก)  ฯ  อธิบายวา  (ภวังคตก)  ในลําดับแหงสันตีรณะสหรคต 
ดวยอุเบกขาน้ัน ฯ  
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                             [ตทาลัมพนะมีในกามาวจร]  
           ในคําวา  กามาวจร  ฯ  เป ฯ  อจิฺฉนฺติ  นี้  ทานกลาวความไว 
เฉพาะดังน้ีวา  ทานอาจารยทั้งหลาย  ยอมปรารถนาตทารมณนั่นแล 
ในที่สุดชวนจิตฝายกามาวจรเทาน้ัน  เพราะเปนจิตท่ีเกิดแตกรรม  ม ี
กามตัณหาเปนตนเหตุ ฯ  จริงอยู  ตทารมณนั้น  อันกรรมที่กามตัณหา 
เปนเหตุ  ใหเกิดแลว  ยอมเกิดข้ึนไมไดในลําดับชวนจิตฝายรูปาวจร 
อรูปาวจร  และโลกุตตระ  อันไมมีสภาพเชนนั้น ฯ  เหตุไรหรือ ? 
เพราะชวนจิตฝายรูปาวจรเปนตนนั้น  ไมใชตัวใหกําเนิด  และเพราะ 
ไมมีภาวะเสมอกันกับกรรมที่ใหกําเนิด ฯ  เปรียบเหมือนเด็กออน 
ผูประสงคจะออกไปนอกเรือน  ยอมจะเกาะนิ้วมือบิดา  หรือบุคคลเชนกับ 
บิดาออกไป  ไมเกาะคนอ่ืน  มีราชบุรษุเปนตน  ฉันใด  ตทาลมัพนจิต 
ที่เปนไปในอารมณอ่ืนจากอารมณภวังค  ก็ฉันนั้น  ยอมจะติดจาม 
กามาวจรกุศล  และอกุศล  ตัวใหกําเนิด  หรือชวนจิตท่ีเปนกิริยาฝาย 
กามาวจร  อันเชนกับชนกกรรมนั้นไป  แตจะไมติดตามชวนจิตฝาย 
มหัคคตะและโลกุตตระ  อันปราศจากความเหมือนกับชนกกรรมน้ัน ฯ 
อน่ึง  ทานยอมปรารถนาตทารมณสําหรับกามาวจรสัตวเทาน้ัน  ไม 
ปรารถนาแกพวกพรหม  เพราะพวกพรหมไมมีพืชคือปฏิสนธิจิตฝาย 
กามาวจร  อันเปนอุปนิสัยแหงตทารมณ ฯ  หน่ึง  ทานยอมปรารถนา 
เฉพาะในกามาวจรธรรมที่เปนอารมณ  ไมปรารถนาในธรรมนอกน้ี 
เพราะไมคุนกัน ฯ  
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                      [อุปมาตทาลัมพนะติดตามชนกกรรม]  
           เปรียบเหมือนเด็กผูออนน้ัน  แมเมื่อตามบิดา  หรือบุคคลผูเชน 
กับบิดาไป  ก็ไมติดตามเขาไปยังท่ีที่ตนไมคุนมีปาเปนตน  ยอมจะติด 
ตามไปเฉพาะในท่ีที่ตนคุนมีลานหนามุขบานเปนตนฉันใด  แมตทารมณ 
นี้ก็ฉันนั้น  ยอมไมติดตามชวนจิต  (ทีเ่ปนกิริยาฝายกามาวจร)  นั้น   
อันเปนไปปรารภอาลัมพนะท่ีตนไมคุนมีรูปาวจรเปนตนไป ฯ  อน่ึง  เนื้อ 
ความน้ีเราไดกลาวไวแลวเหมือนกันวา  ตทารมณนี้ยอมเปนไปเฉพาะ 
ในธรรมท่ีตนคุน  อันเปนอารมณแหงกามตัณหา  เพราะเปนจิตอัน 
กรรมเนื่องดวยกามตัณหาใหเกิดนั่นเอง ฯ  ก็ในเรือ่งนี้มีคาถารวมความ 
ไดดังน้ี 
                        ตทาลัมพนจิตยอมติดตามกรรมผูใหกําเนิด 
                        หรือชวนจิตอันเสมอกันกรรมนั้นไป  แต 
                        จะไมติดตามชวนจิตอื่น   โดยเปรียบการ 
                        ลีลาของเด็กออน ฯ  ยอมไมมแีมแกพวก 
                        พรหม  เพราะไมมีพืช ฯ  ความจริง  ตทา- 
                        ลมัพนจิตนี้  มีปฏิสนธจิิตท่ีปรากฏวา 
                        กามาวจร  เปนพืช ฯ  ตทาลัมพนจิตนี้ 
                        เหมือนเด็กออน  ยอมตามชวนจิตนั้น 
                        ไปแตในท่ีที่ตนคุนเทาน้ัน  เพราะเหตุ 
                        นั้น  จึงไมมีในชวนจิตอ่ืน  ดวยอํานาจ 
                        ตัณหานั่นเอง ฯ  
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           มีคําถามสอดเขามาวา  ก็ทานไดกลาวแลววา  เพราะไมมีพืชคือ 
ปฏิสนธิที่เปนกามาวจรมิใชหรือ  ก็เม่ือเปนเชนนั้น  แมจักขุวิญญาณ  
เปนตนก็ตองไมมี ฯ  แกวา  จะตองไมมีไมได  เพราะอานุภาพแหง   
อินทรียยังเปนไป  และเพราะกําหนดจิตไวในความตางแหงทวารและ 
วิถี ฯ  บทวา  มนฺทปฺปวตฺติย  ความวา  ในเวลาเปนไปออน  เพราะ 
ชวนจิตท่ีกําลังออน  เพราหทัยวัตถุหยอนกําลังในเวลาใกลจะตาย ฯ 
ดวย  อาทิ  ศพัท  ในบทวา  มรณกาลาทีสุ  ทานอาจารยสงเคราะหเอา 
เวลาสลบเขาดวย ฯ 
                                   [ปจจเวกขณะชวนจิต] 
           คําวา  ภควโต  ฯ  เป ฯ  วทนฺติ  ความวา  พระอรรถกถาจารยกลาว 
วา  การนําจิต  ที่มีอาวัชชนะเปนประธานไปโดยถึงยอดแหงความเปน 
ผูมีความชํานาญในการคํานึงของพระผูมีพระภาคเจา  ผูทรงเขาฌานท่ี 
เปนบท  เปนแผนก ๆ  แลวออกจากฌานท่ีเปนบาทน้ัน  คํานึงถึง 
ฌานธรรมเปนอยาง ๆ  เพ่ือตองการใหธารนํ้าและทอไฟเปนไปเปนตน 
ในกาลท่ีทรงทํายมกปาฏิหาริยเปนตน  เพราะฉะนั้น  ปจจเจกขณชวนจิต 
ของพระผูมีพระภาคเจา ๓  หรือ  ๕  ซึ่งมีองคฌานตามที่พระองคทาง 
รําพึงถึงเปนอารมณยอมเปนไป ฯ  ก็คําวา  ภควโต  นี้  เปนเพียง 
ตัวอยาง  เพราะชวนจิตท่ีไมเต็มที่ก็เปนไปแมแกพระสาวกเหลาอ่ืนมี 
พระธรรมเสนาบดีเปนตน  ในเวลาทํากิจรีบดวนเห็นปานน้ี ฯ  เพราะ- 
เหตุนั้นแล  ในอรรถกถา  ทาน  (พระพุทธโฆษาจารย)  จึงกลาวคําวา 
ก็วสีที่ถึงยอดน้ี  ยอมมีไดแกพระผูมีพระภาคเจา  ในเวลาทรงทํายมก-  
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ปาฏิหาริย  หรือแกพระสาวกเหลาอ่ืนในเวลาเห็นปานน้ี ฯ  สวนคําวา 
๔ หรือ ๕  ดวงนี้  ทานอาจารยธรรมปาลเถระกลาววา  บัณฑิตควร  
ถือเอาดวยอํานาจบุคคลผูมีอินทรียแกกลาและมีอินทรียออน ฯ  เพราะ- 
เหตุนั้น  คําวาปจจเวกขณจิต  ๔ ดวง  ยอมเปนไปแกพระผูมีพระภาคเจา 
สําหรับสาวกอ่ืน  มีพระสารีบุตรเปนตน  มีปจจเวกขณจิตท้ัง ๕ ดวง 
ดังน้ี  ดูเหมือนจะถูกตอง  (ดูเหมือนจะใชได) ฯ   
           บทวา  อาทิกมมฺิกสฺส คือผูกระทํากรรมคือความเพียงต้ังแตตน ฯ 
อัปปนาท่ีเกิดแตแรก  ชือ่วาปฐมอัปปนา ฯ  ทานอาจารยทําไวในใจวา 
ศัพทที่ทานประกอบไววา  ปมกปฺปนาย  ดังนี้  พึงมีแมแกอภิญญา- 
ชวนจิต  จึงไดกลาววา  สพฺพทาป ฯ  ความวา  อภิญญาชวนจิตท้ัง ๕ 
ยอมแลนไปคราวเดียวเทาน้ัน  ในเวลาอัญญาชวนจิตเกิดคราวแรก 
และในเวลามีความชํานาญท่ีบุคคลสองเสพแลว ฯ  มรรคน้ันแล  ชื่อวา 
มรรคุปบาท  เพราะบังเกิดข้ึน  ฯ  บทวา  ยถารห  ไดแก  ตามสมควร 
แกมรรคท่ีเกิดข้ึนแลว  เปนที่ ๕  หรือที่ ๔ ฯ 
           จริงอยู  เพราะวิถีมีอาวัชชนะเดียวกัน  มีเพียง ๗  ชวนะเปนอยาง 
มาก  ผลจิต ๓  ยอมมีตอจากมรรคท่ีเกิดข้ึนเปนที่ ๔  หรือผลจิต  ๒ ม ี
ตอจากมรรคท่ีเกิดข้ึนเปนท่ี ๕ ฯ  บทวา  นิโรธสมาปตฺติกาเล  คือ 
ในกาลเปนสวนเบื้องตนของนิโรธ ฯ  บทวา  จตุตฺถารูปวน  ความวา 
บรรดาชวนจิตท่ีเปนกุศลและกิริยา  เนวสัญญานาสัญญายตนชวนจิตดวง 
ใดดวงหน่ึงยอมแลนไป ฯ  ทานอาจารยทําในใจวา  พระอนาคามีและ 
พระขีณาสพเทาน้ัน  ยอมเขานิโรธสมาบัติได  พระโสดาบันและพระ  



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 180 

สกทาคามีหาเขาไดไม  จึงกลาวคําวา  อนาคามิผล  อรหตฺตผล  วา  ดังนี้ ฯ  
ก็ในคําน้ี  บณัฑิตพึงเห็นวิภัติวิปลลาสวา  อนาคามิผล  อรหตฺตผเล  
(เมื่ออนาคามิผล  อรหัตผลดับไปแลว)  ฯ  เพราเหตุนั้น  ทานอาจารย   
จึงกลาววา  นิรุทฺเธ  (ดับไปแลว)  ดังน้ี ฯ  บทวา  ยถารห  คือตาม 
สมควรแกบุคคลนั้น ๆ ฯ  สองบทวา  สพฺพตถาป  สมาปตฺติวีถิย  ความ 
วา  ในวิถีแหงฌานสมบัติ  และในวิถีแหงผลสมาบัติแมทั้งส้ิน ฯ  ชวน- 
จิตท่ีเปนกามาวจร  บัณฑิตกลาวไว  ๗ ครั้ง  โดยกําหนดอยางสูง ฯ 
แตมรรคชวนะและอภิญญาชวนะ  กลาวไวครั้งเดียว  คือคราวเดียว 
เทาน้ัน  มหัคคตชวนะและโลกุตตรชวนะท่ีเหลือ  เวนอภิญญาชวนะ 
และมรรคชวนะเสีย  ยอมไดแมเปนอันมาก  เพราะเปนไปในวิถีสมาบัติ 
แมตลอดวันและคืน ฯ  ดวย  อป ศัพท  ทานอาจารยประมวลมาวา 
โลกิยฌานเปนไปครั้งเดียวในปฐมอัปปนา  และผลขางทายทั้ง ๒  เปนไป 
ครั้งเดียว  ในลําดับแหงนิโรธ  ผลจิตเปนไปแม  ๒-๓  ครั้ง  ในลําดับ 
แหงมรรค  ดงัน้ี ฯ 
                                [แจกวิถีจิตตามบุคคล] 
           บัดนี้  เพ่ือท่ีจะแสดงการกําหนดวิถีจิตท่ีจะเกิดแกบุคคล ๑๒ 
จําพวก  คือแกปุถุชน ๔ จําพวก  ดวยอํานาจทุเหตุกบุคคล อเหตุกบุคคล 
อปายิกอเหตุกบุคคล  และติกเหตุกบุคคล  (ผูมีเหตุ ๒  ไมมีเหตุ ไมมี 
เหตุที่เกิดในอบาย  และมีเหตุ ๓)  (และ)  พระอริยบุคคล ๘ จําพวก 
ดวยอํานาจพระผูต้ังอยูในมรรค (๔)  และพระผูต้ังอยูในผล (๔ )  (และ) 
เพ่ือแสดงจิตท่ีควรเวนแกบุคคลเหลานั้นกอนทีเดียว  ทานอาจารยจึง 
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ไดกลาวคํามีอาทิวา  ทฺวิเหตุกานมเหตุกานฺจ  ดงัน้ี ฯ  ทีช่ื่อวาทวิ- 
เหตุกะ  เพราะอรรถวา  ชนเหลาน้ีมีเหตุ ๒ คือ  อโลภะ  และ  อโทสะ 
ที่สหรคตดวยปฏิสนธิวิญญาณ ฯ  ทีช่ือ่วาอเหตุกะ  เพราะไมมีเหตุเชน 
นั้น ฯ  ม  อักษรทีการตอบท ฯ  อัปปนาชวนะยอมไมได  เพราะมี   
เครื่องกั้นคือวิบาก ฯ  จริงอยู  ปฏิสนธขิองบุคคลผูมีเหตุ ๒  และไมมี 
เหตุ  บัณฑิตเรียกวา  เครื่องกั้นคือวิบาก  ฯ  เพราะไมมีอัปปนาชวนะ 
นั่นเอง  พระอรหัตตผลจึงไมมี เพราะฉะนั้น  จึงไมไดกิริยาชวนะ ฯ 
ตทาลัมพนะมีเหตุ ๒  ดวยกรรมตางกัน  ยอมเกิดมแีมแกผูไมมีเหตุ 
เพราะพระบาลีวา  ภวังคที่มีเหตุ  เปนปจจัยโดยอนันตรปจจัยแกภวังคที่. 
ไมมีเหตุ ๓  ไมมีแกผูมีเหตุ ๒  และไมมีเหตุแมทั้ง ๒  แตตทาลัมพนะ 
มีเหตุ ๓  ไมมีแกผูมีเหตุ ๒  และไมมีเหตุแมเหตุ ๒ ฯ  เพราะปฏิสนธ ิ
เดิมออนแอ เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึงกลาววา  ตถา  าณสมฺปยุตต- 
วิปากานิ  จ  (อน่ึง  วิบากที่ประกอบดวยญาณก็ไมไดสุคติภูมิเหมือน 
อยางนั้น )  ดังน้ี  ฯ 
           สวนทานอาจารยโชติปาลเถระกลาว  (วา)   ตทาลัพนะมีเหตุ ๓ 
(มี)  แมแกพวกอเหตุกสัตว  เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยไม 
แปลกกันวา  ภวังคมีเหตุ  ดังนี้เปนตน  แลวกลาวไวในอธิการแสดงจิตท่ี 
ควรเวนแกคนท้ังหลายน้ีอยางนาหัวเราะเยาะคําท่ีกลาวถึงความไมมีวิบาก 
ที่ประกอบดวยญาณวา  "ผูที่แตคําน้ันจะตองถูกถามแนนอน"  ฯ  แตคํา 
นั้น  แมทานจะกลาวไวอยางนาหัวเราะเยาะ  ก็ต้ังอยูประหน่ึงเปนคําท่ีทาน 
กลาวไว  เพ่ือใหถามอาจารยเสียกอนจึงจะรูได ฯ  สมจริงตามเหตุที่ทาน  
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อาจารยนั้นแลกลาวไว  ในปรมัตถวินิจฉัย  ในอธิการแสดงวิบาก 
ที่ประกอบดวยญาณไมเปนแกบุคคลน้ีวา    
                        ญาณวิบากท้ังหลาย  ยอมไมเปนไปแกทวิเหตุกะ 
                       และอเหตุกบุคคล  เพราะมูลปฏิสนธอิอนแอ ฯ 
           แตอาจารยพวกอ่ืนพรรณนาวา  ตทาลัมพนะท่ีมีเหตุ ยอมมีแก 
อเหตุกสัตวฉันใด  แมตทาลัมพนะท่ีมีเหตุ ๓  ยอมมีแกทวิเหตุกสัตว 
ฉันนั้น ฯ  ทานอาจารยทั้งหลายกลาววา  ก็การปฏเิสธวิบากท่ีประกอบ 
ดวยญาณ  โดยไมมีผิดมติของอาจารยเหลาน้ัน  ในปกรณอภิธัมมัตถสังคหะ 
แมนี้  ทานพระอนุรุทธาจารยกระทําไวแลวหมายเอกเฉพาะพวกอเหตุก- 
สัตวเทาน้ัน ฯ  แตบัณฑิตตองพิจารณาเสียกอนจึงยอมรับคําของอาจารย 
พวกอ่ืนนั้น  เพราะไมมีพระบาลีที่เปนหลักในคําวา  ทุเหตุกตทาลัมพนะ 
นั้น  และเพราะการกําหนดจิต  ทานอาจารยกลาวเหตุในความไมมีแหง 
วิบากท่ีประกอบดวยญาณ  โดยอํานาจแหงเหตุที่ทั่วไปแกทุเหตุกะและ 
อเหตุกสัตวแมทั้ง ๒ แลว  แสดงไวเทา ๆ  กัน ฯ  กก็ารกลาวบทวา 
สุคติย  ในคําวา ตถา  าณสมฺปยุตฺตวิปากานิ จ สุคติย  นี้  โดยมุงถึง 
อเหตุกสัตว ฯ  แตคําวา  สุคติย  นั้น  มีการแสดงความเกิดแหงทวิเหตุก- 
วิบาก  ในสคุติภูมินั้นนั่นแล  เปนประธาน  ทานอาจารยอนุญาตไว 
แลวโดยอรรถ  (โดยอธิบาย)  ฯ  เพราะเหตุนั้น  ทานอาจารยจึงไดกลาว 
คํามีอาทิวา  ทุคฺคติยมฺปน  ดังนี้ ฯ 
           บทวา  ติเหตุเกสุ  ความวา  บรรดาบุคคล ๙  จําพวก 
เปนตน  มีเหตุ ๒  ดวยอํานาจอโลภะ  อโทสะ  อโมหะ  ที่สหรคต 
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ดวยปฏิสนธิวิญญาณ ฯ  คําวา  ทิฏ ิ  ฯเปฯ  เสกฺขาน  ความวา  ชวนะ  
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉานั้น  และกริิยาชวนะเฉพาะของพระขีณาสพตางหาก 
ที่ จ ศัพทชักมา  ยอมไมไดแกโสดาบัน  และพระสกทาคามีผูได   
ชื่อวาเสขะ  เพราะมีปกติศึกษา  โดยความเปนผูทําไมบริบูรณเต็มที่ 
ในสิกขา  เพราะสักกายทิฏฐิ  และวิจิกิจฉา  ทานละไดแลวดวย 
ปฐมมรรคนั้นแล ฯ  บทวา  ปฏิฆชวนานิ  จ  ไดแก  ชวนะท่ีประกอบดวย 
โทมนัสและกิริยาชวนะสหรคตดวยวิจิกิจฉาประกอบดวยทิฏฐิ ฯ  คําวา 
โลกุตฺตร  ฯลฯ   สมุปฺปชชฺติ  ความวา  โลกุตตรชวนจิตท้ัง ๘ ดวง 
ยอมเกิดข้ึนแกพระอริยบุคคลผูต้ังอยูในมรรคและผลเทาน้ัน  ตามสมควร 
แกตน  เพราะมรรคท้ัง ๔  ไมเกิดในบคุคลอ่ืน  (จากพระผูต้ังอยูใน 
โสดาปตติมรรคเปนตน)  เพราะมีอายุชั่วขณะจิตดวงเดียว  เพราะพระ 
อริยบุคคลเบื้องตํ่ายังไมไดบรรลุสมาบัติสูง ๆ ข้ึนไป  และเพราะบุคคล 
(พระอริยบุคคล) เบื้องสูง  มีกรรมกิเลสสงบระงับแลว  โดยการเขา 
ถึงความเปนบุคคลอ่ืนจากพระโสดาบันเปนตน  ดวยความดับสนิทแหง 
กรรมกิเลสทีย่ังถอนข้ึนไมได  ดุจการเขาถึงความเปนบุคคลอ่ืนจากปุถุชน 
ของพระโสดาบันเปนตนฉะน้ัน ฯ 
           บัดนี้  เพ่ือจะเวนชวนะตามท่ีทานหามแกบุคคลเหลาน้ัน  แลว 
ประมวลแสดงชวนะท่ีไดชวนะท่ีไดอยูแกบุคคลเหลาน้ันโดยครบถวน  ทานอาจารย 
จึงกลาวคํามีอาทิวา  อเสกฺขาน  ดังนี้ ฯ  บัณฑิตพึงแสดงวิถีจิต ๔๔ ดวง 
ของพระขีณาสพผูชื่อวาอเสขะ  เพราะเปนผูทําใหบริบูรณเต็มที่ใน 
สิกขาทั้ง ๓  ดวยอํานาจกามาวจรวิบากจิต  ๒๓  กริิยาจิต ๒๐ และ  
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อรหัตตผลจิต ๑  ที่เหลือเวนจิต  ๔๕  ดวยสามารถแหงกุศลจิตและอกุศล-  
จิต ๓๓  ผลจิตเบื้องตํ่า ๓  และมหัคคตวิบากจิต ๙  ที่พนจากวิถีจิต 
ตามสมควร  คือตามที่ได  คือตามอํานาจแหงพระขีณาสพผูยังดํารงอยู 
ในกามภพ ฯ  พึงแสดงวิถีจิตของพระเสขะ ๕๖  ดวยอํานาจกามาวจร- 
วิบากจิต ๒๓  อาวัชชนจิต ๒  กุศลจิต ๒๑ อกุศลจิต ๗  และผลจิต   
เบื้องตํ่า ๓  เวนจิต ๓๓  ดวยสามรถแหงกิริยาชวนจิต  ๑๘  จิตที 
สหรคตดวยทิฏฐิและวิจิกิจฉาทั้ง ๕  อัคคผลจิต ๑  แลมหัคคต- 
วิบากจิต (๙)  ตามสมควรแกความเปนไปโดยไมแปลกกัน ฯ  แต 
โดยแปลกกัน  พึงแสดงวิถีจิตของพระโสดาบันและพระสกทาคามี ๑๕ 
ของพระอนาคามี ๔๙ ,พึงแสดงวิถีจิต ๕๔  ของปุถุชน ๔  จําพวกที่เหลือ 
ดวยอํานาจกามาวจรวิบากจิต  อาวัชชนจิต  และโลกิยกุศลจิตอกุศลจิต 
ที่เหลือ  เวนจิต ๓๕  ดวยอํานาจกิริยาชวนจิต ๑๘  โลกุตตรจิต 
 ทั้งหมดและมหัคคตวิบากจิต  ตามสมควรแกความเปนไปโดยไมแปลก 
กัน ฯ  บัณฑิตพึงเห็นสันนิษฐานวา  แตโดยที่แปลกกัน  วิถีจิต ๕๔ 
เทาน้ัน  ยอมไดแกติเหตุกบุคคล  (ผูมีเหตุ ๓) ฯ  วิถจิีต ๔๑  เวน 
วิบากจิตท่ีประกอบดวยฐาน  และอัปปนาชวนจิต  ยอมไดแกทวิเหตุกะ 
และอเหตุกบุคคล  (ผูมีเหตุ ๒  และไมมีเหตุ) ฯ  วิถจิีต  ๑๗  เหลาน้ัน 
นั่นแล  เวนวิบากจิตท่ีมีเหตุ ๒  ยอมไดแกสัตวผูเกิดในอบาย ฯ  ความ 
ตางแหงจิตท่ีเปนไปดวยอํานาจของบุคล  ชื่อวาบุคคลเภท ฯ  วิถจิีตแม 
ทั้งหมด  ยอมมีได  เพราะความเปนไปของทวาร ๖  และบุคคลท้ังหมด 
ในกามาวจรภูมินั้น ฯ  
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                                     [จิตในภพตาง ๆ]  
           บทวา  ยถารห  คือ ตามสมควรแกภพนั้น ๆ  และตามสมควร 
แกบุคคลน้ัน ๆ ฯ  ดวยคําวา  สพฺพตฺถาป  เปนตน  จักมีการคัดคานแม 
ฆานวิญญาณเปนตน  เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึงคัดคานเฉพาะตทา- 
ลัมพนะท่ีประกอบดวยปฏิฆชวนะในรูปาวจรภูมิ ฯ  บทวา  สพฺพตฺถาป 
คือ  ในกามภพและในรูปภพ ฯ  ในกามภพบัณฑิตยอมไดวิถีจิต ๘๐  
เวนจิตท่ีพนจากวิถี  ตามสมควร ฯ  ในรูปภพไดวิถีจิต ๖๓  ที่เหลือ 
ดวยอํานาจอาวัชชนจิตท้ัง ๒  อเหตุกวิบากจิต  ๙  ชวนจิตท่ีเหลือ ๕๓ 
เวนจิต ๒๕  ดวยอํานาจปฏิฆจิต  ๒  ตทาลัมพนกิจ ๘  วิญญาณ ๖ 
มีฆานวิญญาณเปนตน  และจิตท่ีพนจากวิถี ฯ  ในอรูปภพมีได  คือมี 
จิตได ๔๒  ดวยอํานาจกามาวจรชวนจิต ๒๖  อรูปาวจรชวนจิต ๘ 
โลกุตตรชวนจิต ๗  และมโนทวาราวัชชนจิตท่ีเหลือ  เวนจิต ๔๗ 
ดวยอํานาจกามาวจรวิบากจิต ๒๓  ปฐมมรรคจิต  รูปาวจรจิต ๑๕ 
ปฏิฆจิต ๒  อรูปวิบากจิต  กิริยามโนธาตุ  และหสนจิต ฯ  สวนอาจารย 
บางพวกกลาววา  เพราะในรูปภพไมมีอนิฏฐารมณ  กุศลวิบากจึง 
ไมเกิดแกพรหมทั้งหลายผูมาแลวในโลกนี้นั่นแล  เพราะฉะนั้น ลด 
อกุศลวิบากจิตเหลาน้ันออกแลว  ในรปูภพจึงไดวิถีจิตเพียง ๖๐  กับ 
กามาวจรวิบากจิต ๕ ดังนี้ ฯ  แตวาใคร ๆ  ไมอาจพูดวา ในโลกน้ี 
อนิฏฐารมณไมเกิดแกพวกพรหม  แมผูดํารงอยูในภพนั้น  แลว 
มองดูโลกนี้  เพราะฉะนั้น  ทานอนุรทุธารจารยจึงกลาววิถีจิตไว ๖๔ 
ในรูปภพนั้น  รวมกับอกศุลวิบากจิต ๔  ดวงนั้นนัน่แล ฯ  ก็เพราะทํา 
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อธิบายอยางน้ี  ทานอาจารยจึงกลาวไว ในปกรณธรรมานุสารณีวา 
ในเวลาท่ีพวกพรหมหนวงเหน่ียวอนิฏฐารมณเปนกามาวจร  ความเกิด 
ข้ึนแหงจักขุวิญญาณ  โสตวิญญาณ  มโนธาตุ  และสันตีรณะที่เปน 
อกุศลวิบาก  ยอมมีแมในสุคตินั้น  (ในรูปาวจรภูมินั้น) ฯ  การจําแนก 
จิตเปนไปดวยอํานาจแหงภูมิ  ชื่อวาภูมิวิภาค ฯ    
           บทวา  ยถาสมฺภว  คือตามสมควรแกความเปนไปในทวารน้ัน ๆ 
หรือในภพนั้น ๆ ฯ  ยาวตายุก  มีอธิบายวา  ความเปนไปแหง 
จิตท่ีเปนไปในทวารท้ัง ๖  เมื่อไมมีนิโรธสมาบัติ  ยอมเปนไปไมขาด 
สาย  จําเดิมแตวิถีจิตท่ีเปนไปในมโนทวาร  ซึ่งเปนไปแลวตอจาก 
ปฏิสนธิจิต  ดวยอํานาจความยินดีในภพ  ตลอดจุติจิตเปนที่สุด  หรือ 
ตลอดที่สุดภวังคจิต  ที่เปนไปกอนแตจุติจิตน้ัน ฯ 
           พรรณนาความปริเฉทท่ี ๔  แหงฎีกาอภิธัมมัตถสังคหะ 
                   ชื่ออภิธัมมัตถวิภาวินี  จบดวยประการฉะน้ี ฯ  
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                            อภิธัมมตัถสังคหบาลีแปล* 

                                        ปริเฉทที่ ๕ 
                              [ชื่อวิถีมุตตสังคหวิภาค] 
                                     [สังคหคาถา] 
                        สังคหะทีช่ื่อวาปวัติสังคหะ  ซึ่งขาพเจา 
                        ไดกลาวไวแลวในปวัติกาล  ดวยอํานาจ  
                        แหงวิถีจิตอยางน้ัน  บดัน้ี  ขาพเจาจะกลาว 
                        ในปฏิสนธิกาล  (คือในเวลาปฏิสนธิ) ฯ 
                         [หมวด ๔  มีภูมิ ๔  เปนตน] 
           ในวิถมีุตตสังคหะ (คือการสงเคราะหจิตท่ีพนจากวิถี)  บณัฑิต 
พึงทราบจตุกกะ ๔  หมวด  ดังนี้  คือ  ภูมิ ๔  ปฏิสนธิ ๔  กรรม  ๔ 
ความเกิดแหงมรณะ ๔ ฯ  บรรดาจตุกกะ  ๔  หมวดเหลาน้ัน  ชือ่วา 
ภูมิ มี ๔  คือ  อบายภูมิ  ภูมิแหงอบาย ๑  กามสุคติภูมิ  ภูมิแหง 
สุคติที่ปรารภกาม ๑  รูปาวจารภูมิ  ภูมิที่เปนรูปาวจร ๑  อรูปาวจรภูมิ 
ภูมิที่เปนอรูปาวจร ๑ ฯ  บรรดาภูมิ ๔  เหลาน้ัน อบายภูมิมี ๔ 
คือ  นิรยะ  นรก ๑  ติรัจฉานโยนิ  กําเนินสัตวดิรัจฉาน ๑  ปตติ- 
 
*  พระปริยัติเวที (ผุย  คตญาณโณ  ป.  ธ.  ๙ )  วดัปทุมวนาราม  พระนคร  แปล. 
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วิสัย  ภูมิแหงเปรต ๑  อสุรกาย  พวกอสุระ ๑ ฯ  กามสุคติภูมิมี ๙  คือ 
มนุสสา  พวกมนุษย ๑  อาจถมมหาราชิกา  เทวดาผูอยูในชั้นจาตุม-  
มหาราช ๑  ตาวติงสา  เทวดาชั้นดาวดึงส  ๑  ยามา  เทวดาชั้นยามะ ๑ 
ตุสิตา  เทวดาชั้นดุสิต  ๑  นิมามานรดี  เทวาดชั้นนิมารดี ๑  ปรนิม- 
มิตวสวัดดี  เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัดดี " ฯ   
           อน่ึง  การมสุคติภูมินี้นั้น  แมมต้ัีง  ๑๑  อยาง  ก็ถึงความ 
สงเคราะหเขาในคําวา  "กามาวจรภูมิ"  นั่นเอง ฯ  รปูาวจรภูมิมี ๑๖ 
ชั้น คือ 
           ภูมิแหงทุติยฌาน  (มี ๓ ชั้น)  คือ  ปริตตาภา ๑  อัปปมาณภา ๑ 
อาภัสสรา ๑ ฯ 
           ภูมิแหงตติยฌาน (มี ๓ ชั้น)  คือ  ปริตตสุภา ๑  อัปปมาณ- 
สุภา ๑ สุภกิณหา ๑ ฯ 
           และภูมิแหงจตุตถฌาน (มี ๓ ชัน้)  คือ  เวหัปผลา ๑  อสญัญ-ี 
สัตตา ๑  สุทธาวาสา ๑ ฯ 
           ภูมิแหงสุทธาวาส  (คือภพที่อยูแหงทานผูบริสุทธิ์)  มี ๕ ชั้น 
คือ  อวิหา ๑  อตัปปา ๑  สุทัสสา ๑  สทุัสสี ๑  อกนิฏฐา ๑ ฯ 
           ภูมิแหงอรูปาวจรมี ๔ ชั้น  คือ  ภูมิแหงอากาสานัญจายตนะ ๑ 
ภูมิแหงวิญญาณัญจายตนะ ๑ ภูมิแหงอากิญจัญญายตนะ ๑  ภูมแิหง 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๑ ฯ 
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                                         [สังคหคาถา] 
                        พวกปุถุชนก็ดี  พระโสดาบันบุคคลก็ดี 
                        และพระสกทาคามีบุคคลก็ดี  ยอมไมได 
                        (คือไมสงเคราะหเขา)  ในชั้นสุทธาวาส 
                        แมโดยประการท้ังปวง ฯ  พระอริยเจา    
                        ทั้งหลาย  ก็ยอมไมไดในอสัญญภูมิ  และ 
                        อบายภูม,ิ  พระอริยาเจาท้ังหลายก็ดี  และ 
                        ผูมใิชพระอริยาเจาก็ดี  ยอมไดในสถานท่ี 
                        เหลือท้ังหลาย ฯ 
                             นี้เปนหมวด ๔  แหงภูมิในอธิการน้ี ฯ 
                                          [ปฏิสนธิ ๔ ] 
           ชื่อวาปฏิสนธิ  มี ๔ อยาง  คืออบายปฏิสนธิ  ปฏิสนธิในบาย ๑ 
กามสุคติปฏิสนธิ  ปฏิสนธิในกามสุคติ ๑  รูปาวจรปฏิสนธิ  ปฏิสนธิใน 
ชั้นรูปาวจร ๑  อรูปาวจรปฏิสนธิ  ปฏสินธิในชั้นอรูปวจร ๑ ฯ 
           บรรดาปฏิสนธิ ๔  อยางเหลาน้ัน   สันตีรณจิตท่ีสหรคตดวยอุเบกขา 
ฝายอกุศลวิบาก  เปนปฏิสนธิในขณะที่หยั่งลงในภูมิแหงอบาย  ถัดจาก 
ปฏิสนธินั้นไป  ก็เปนภวังค  ในที่สุดแหงภวังค  ก็เปนอันเคลื่อนขาดไป ฯ 
อันนี้ชื่อวาอบายปฏิสนธิอยางหน่ึง ฯ 
           สวนสันตีรณจิตท่ีสหรคตดวยอุเบกขาฝายกุศลวิบาก  ยอมเปน 
ไปแกพวกมนุษย  พวกสัตวผูบอดแตกําเนิดเปนตน  พวกเทวาผู 
อาศัยอยูบนภาคพื้น  และพวกวินิปาติกาสูร  ดวยอํานาจแหงปฏิสนธ ิ
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ภวังค  และจุติ  ในกามสคุติภพ ฯ  อนึ่ง  มหาวิบากท้ัง ๘ ยอม 
เปนไปดวยอํานาจแหงปฏิสนธิ  ภวังค  และจุติ  ในกามาสุคติภูมิ  แม 
โดยประการทั้งปวง ฯ  ปฏิสนธิทั้ง ๙ อยางนี้  ชื่อวากามสุคติปฏิสนธิ ฯ 
ก็กามคติปฏิสนธินี้นั้น  แมต้ัง ๑๐ อยาง  ก็ถึงความสงเคราะหเขาใน 
คําวา  "กามาวจรปฏิสนธิ"  นั่นเอง ฯ    
                    [กําหนดอายุอบายและอายุเทวดาเปนตน] 
           บรรดาบุคคลหรืออบายเปนตนเหลาน้ัน  การกําหนดนับประมาณ 
แหงอายุของพวกอบาย ๔  ของพวกมนุษย  และของพวกวินิปาติกาสูร 
ยอมไมมี ฯ  อน่ึง ๕๐๐ ปทิพย  เปนประมาณแหงอายุของเหลาเทวดา 
ชั้นจาตุมมหาราชิกา  โดยการนับปของมนุษยไดประมาณ ๙  ลานป ฯ 
จากน้ันเอา ๔ คูณ  เปนประมาณแหงอายุของเหลาเทวดาชั้นดาวดึงส, 
จากน้ันเอา  ๔  คูณ  เปนประมาณแหงอายุของเหลาเทวดาชั้นยามะ, 
จากน้ันเอา ๔ คูณ  เปนประมาณแหงอายุของเหลาเทวดาชั้นดุสิต, 
จากน้ันเอา ๔ คูณ  เปนประมาณแหงอายุของเหลาเทวดาชั้นนิมมานรดี, 
และเอา ๔ คูณตอจากนั้นไปอีก เปนประมาณแหงอายุของเหลาเทวดาชั้น 
ปรนิมมิตวสวัสดี ฯ 
                                           [สังคหคาถา] 
                        ๙๒๑  โกฏ ิ กบั ๖ ลานป  เปนประมาณ 
                        แหงอายุในพวกเทวดาชั้นวสวัดดี ฯ 
           วิบาก (คือผล)  แหงปฐมฌาน  ยอมเปนไปในภูมิแหงปฐมฌาน 
ดวยอํานาจแหงปฏิสนธิ  ภวังค  และจุติ ฯ  วิบากแหงทุติยฌานและ  
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วิบากแหงตติยฌาน  ยอมเปนไปในภูมิแหงทุติยฌาน  เหมือนอยางนั้น ฯ  
วิบากแหงจตุตถฌาน  ยอมเปนไปในภูมิแหงตติยฌาน ฯ  วิบากแหง 
ปญจมฌาน  ยอมเปนไปในภูมิแหงจตุตถฌาน  ดวยอํานาจแหงปฏิสนธ ิ
ภวังค  และจุติ ฯ  แตสําหรับพวกอสัญญีสัตว  มีรูปเทาน้ันเปนปฏิสนธิ ฯ 
อน่ึง  ตอจากปฏิสนธินั้นเปนไป  รูปนัน่เอง  เปนไปในปวัติกาล  และ 
ในเวลาเคลื่อน  แลวก็ดับไป ฯ  ปฏิสนธิ ๖ อยางนี้  ชื่อวารูปาวจร- 
ปฏิสนธิ ฯ   
                        [กําหนดอายุของพรหม ๑๖ ชั้น] 
           บรรดาพรหมเหลานั้น  สวนท่ี ๓  แหงกัลป  เปนประมาณ 
แหงอายุของเหลาเทวดาชั้นพรหมปาริสัชชา,  ครึ่งกัลป  เปนประมาณ 
แหงอายุของเหลาพรหมชั้นปุโรหิต,  ๑  กลัป  เปนประมาณแหงอายุ 
ของพวกมหาพรหม ฯ  ๒  กัลป  เปนประมาณแหงอายุของพวกพรหม 
ชั้นปริตตาภา,     ๔  กลัป   เปนประมาณแหงอายุของพวกพรหมชั้น 
อัปปมาณาภา,    ๘  กัลป  เปนประมาณแหงอายุของพวกพรหมชั้น 
อาภัสสรา,          ๑๖ กัลป  เปนประมาณแหงอายุของพวกพรหมชั้น 
ปริตตสุภา,         ๓๒ กัลป เปนประมาณแหงอายุของพวกพรหมชั้น 
อัปปมาณสุภา,    ๖๔ กัลป  เปนประมาณแหงอายุของพวกพรหมชั้น 
สุภกิณหา,         ๕๐๐ กัลป  เปนประมาณแหงอายุของพวกพรหมชั้น 
เวหัปผลา  และของพวกอสัญญีสัตว,  ๑,๐๐๐ กัลป  เปนประมาณแหง 
อายุของพวกพรหมชั้นอวิหา,  ๒,๐๐๐ กัลป  เปนประมาณแหงอายุ 
ของพวกพรหมชั้นอตัปปา,  ๔,๐๐๐ กัลป  เปนประมาณแหงอายุของ 
พวกพรหมชั้นสุทัสสา, ๘,๐๐๐ กลัป  เปนประมาณแหงอายุของพวก  
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พรหมชั้นสทุัสสี,  ๑๖,๐๐๐ กัลป  เปนประมาณแหงอายุของพวกพรหม 
ชั้นอกนิฏฐา ฯ    
           วิบากแหงอรูปฌานมีอรูปฌานท่ี ๑  เปนตน  ยอมเปนไปในภูมิ 
แหงอรูปฌานมีอรูปฌานท่ี ๑ เปนตน  ดวยอํานาจแหงปฏิสนธิ  ภวังค 
และจุติ  ตามลําดับ ฯ  ปฏสินธิทั้ง ๔  นี้  ชื่อวาอรูปปฏิสนธิ ฯ 
                [กําหนดอายุของเหลาเทวดาชั้นอรูปฌาน ๔] 
           บรรดาอรูปฌาน ๔ เหลาน้ัน  สองหม่ืนกัลป  เปนประมาณแหงอายุ 
ของเหลาเทวดา  ผูเขาถึงชั้นอากาสานัญจาตนะ,  สี่หม่ืนกัลป  เปนประ- 
มาณแหงอายุของพวกเทวดา  ผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ,  หากหม่ืน 
กัลป  เปนประมาณแหงอายุของเหลาเทวดา  ผูเขาถึงชั้น 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ฯ 
                                      [สังคหคาถา] 
                        ปฏิสนธ ิ ภวังค  และจติุจิต  เปนอยางเดียว 
                        กันนั่นเอง  และมีอารมณอยางเดียวกัน 
                        ในชาติหน่ึง  เหมือนอยางน้ันนั่นแล ฯ 
                             นี้เปนหมวด  ๔  แหงปฏิสนธิในอธิการน้ี ฯ 
                               [อธิบายกรรม ๑๒ อยาง] 
           ชื่อวากรรม  ม ี๔ อยาง  ดวยอํานาจแหงกิจ  (คือใหผลตามกิจ) 
คือชนกกรรม  กรรมที่ใหเกิด ๑  อุปตถัมภกกรรม  กรรมที ่
สนบัสนุน ๑  อุปปฬกกรรม  กรรมท่ีเบียดเบียน  ๑  อุปฆาตกรรม  
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กรรมท่ีตัดรอน ๑,  ดวยปริยายแหงการใหผล  (คือใหผลตามลําดับมี  
๔ คือ)  ครกุกรรม  กรรมหนัก ๑  อาสนันกรรม  กรรมที่ไดทําในเวลา 
ใกลตาย ๑  อาจิณณกรรม  กรรมที่ประพฤติเนื่อง ๆ ๑  กตัตตากรรม  
กรรมสักแตวาทํา ๑,  ดวยอํานาจแหงกาลท่ีใหผล  (คือใหผลตามระยะ 
กาล  ม ี๔)  คือ  ทิฏฐธรรมเวทนียะ  กรรมอันสัตวพึงเสวยในภพ 
ปจจุบัน ๑  อุปชเวทนียะ  กรรมอันสัตวพึงเสวยในภพท่ีจะเขาถึงตอไป ๑ 
อปราปรเวทนียะ  กรรมอันสัตวพึงเสวยในภพที่จะเขาถึงตอไป ๑ 
กรรมไดมีแลว  (คือใหผลสําเร็จแลว ) ๑ ฯ 
           อน่ึง  ชื่อวากรรม  มี ๔ อยาง  ดวยอํานาจแหงฐานะท่ีใหผล  คือ 
อกุศล  (คือความไมฉลาด  กรรมไมดี ) ๑  กามาวจรกุศล  กุศลท่ีเปน 
กามาวจร ๑  รูปาวจรกุศล   กุศลท่ีเปนรูปวจร  ๑  อรูปาวจรกุศล  กุศลท่ี 
เปนอรูปาวจร ๑ ฯ 
                            [อธิบายอกุศลกรรมบถ ๑๐] 
           บรรดากรรมเหลาน้ัน  อกุศลกรรมมี ๓ อยาง  ดวยอํานาจทวาร 
แหงกรรม  คือ  กายกรรม  กรรมที่เปนไปทางกาย ๑  วจีกรรม  กรรม 
ที่เปนไปทางวาจา ๑  มโนกรรม  กรรมที่เปนไปทางใจ ๑ ฯ  คือ 
อยางไร ฯ  คือ  ปาณาติบาต  ยังสัตวมีชีวิตใหตกไป ๑  อทินนาทาน 
ถือเอาส่ิงของท่ีเขาไมไดให ๑  กาเมสุมิจฉาจาร  ประพฤติผิดในกาม 
ทั้งหลาย ๑  (๓ อยางนี้)  ชื่อวากายกรรม  เพราะเปนไปโดยมากใน 
กายทวาร  กลาวคือกายวิญญัติ ฯ 
           มุสาวาท  กลาวคําเท็จ ๑  ปสุณวาจา  วาจาสอเสียด ๑  ผรสุวาจา 
วาจาหยาบ ๑  สัมผัปปลาปะ  พูดคําเพอเจอ ๑  (๔ อยางนี้) ชื่อวา  
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วจีกรรม  เพราะเปนไปโดยมากในวจีทวาร  กลาวคือวจีวิญญัติ ฯ 
           อภิชฌา  ความเพงเล็ง ๑  พยาบาท  ความปองราย ๑  มิจฉาทิฏฐิ 
ความเห็นผิด ๑  (๓  อยางนี้ )  ชื่อวามโนกรรม  เพราะแมเวนจาก 
วิญญัติ  ก็เปนไปโดยมากเฉพาะในทางใจ ฯ    
                     [สมุฏฐานท่ีเกิดของอกุศลกรรมบถ ๑๐] 
           บรรดาอกุศลกรรมบถ ๑๐  เหลาน้ัน  ปาณาติบาต  ๑  ผรสุวาจา ๑ 
พยาบาท ๑  เกิดโดยมีโทสะเปนมูล ฯ  กาเมสุมิจฉาจาร ๑   อภิชฌา ๑ 
มิจฉาทิฏฐิ ๑  เกิดโดยมโีลภะเปนมูล ฯ  แมอีก ๔ อยางที่เหลือ  ยอม 
เกิดมีไดโดยมูลท้ัง ๓  อยาง ฯ  ก็อกุศลน้ี  มี ๑๒ อยาง  แมโดยประการ 
ทั้งปวง  ดวยอํานาจแหงจิตตุปบาท  (คือจิตท่ีเกิดข้ึน) ฯ  แมกามา- 
วจรกุศล  ก็ม ี๓ อยาง  ดวยอํานาจแหงทวารของกรรม  คือท่ีเปนไป 
ในกายทวาร  ชื่อวากายกรรม  ที่เปนไปในวจีทวาร  ชื่อวาวจีกรรม 
และที่เปนไปในมโนทวาร  ชื่อวามโนกรรม ฯ  อน่ึง  กามาวจรกุศลนี้ก็ม ี
๓ อยาง  ดวยอํานาจแหง ทาน  ศลี  และภาวนา  ฯ  แตดวยอํานาจาจิตตุป- 
บาท  กามาวจรกุศลนี้มี ๘ อยาง ฯ  มอีีก ๑๐ อยาง  ดวยอํานาจแหง 
(บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ คือ)  ทาน  ศีล  ภาวนา  อปจายนะ  เวยยาวัจจะ 
ปตติทาน  ปตตานุโมทนา  ธัมมัสสวนะ  ธัมมเทสนา  และทฏิุชุกรรม ฯ 
ก็กามาวจรกุศลนี้นั้น  แมมีต้ัง ๒๐ อยาง  ก็ถึงการสงเคราะหเขาในคําวา 
"กามาวจรกรรม"  นั่นเอง ฯ  สวนรูปาวจรกุศล  เปนมโนกรรม 
อยางเดียว ฯ  และรูปาวจรกุศลนั้นที่เปนภาวนามัย   ซึ่งถึงอัปปนา  มี ๕ 
อยาง  โดยความตางแหงองคฌาน ฯ  อนึ่ง  อรูปาวจรกุศล  ก็เปนมโน-  
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กรรมเหมือนกัน ฯ  แมอรปูวจรกุศลนั้น  ที่เปนภาวนามัย  ซึ่งอัปปนา  
ก็มี ๔ อยางโดยความตางแหงอารมณ ฯ   
           บรรดากรรม ๔ อยางเหลาน้ี  อกุศลกรรมที่เวนจากอุทธัจจะ 
ยอมใหเกิดปฏิสนธิ  ในอบายภูมิ ฯ  สวนในปวัติกาล  อกุศลกรรม๑๒ 
อยาง  แมทั้งหมด  ยอมเผล็ดอกุศลวิบาก ๗  ในกามโลกแมทั้งหมดและ 
ในอรูปโลกตามสมควร ฯ  แมกามาวจรกุศล  ยอมเกิดปฏิสนธิในกาม- 
สุคติอยางเดียว ฯ  อนึ่ง  ในปวัติกาล  ก็ยอมเผล็ดมหาวิบาก และ 
อเหตุวิบากทั้ง ๘  ในกามโลกแมทั้งหมด  และในรปูโลกตามสมควร ฯ 
บรรดากุศลกรรมที่ใหผลอยูแมนั้น  ติเหตุกกุศลกรรมอยางสูง  ให 
ติเหตุกปฏิสนธิแลว  ยอมเผล็ดวิบาก ๑๖  อยางในปวัติกาล,  ติเหตุกกุศล- 
กรรมอยางตํ่า  และทวิเหตุกกุศลกรรมอยางสูง  ใหทวิเหตุกปฏิสนธิแลว 
ยอมเผล็ดวิบาก ๑๒ อยาง  ที่เวนจากติเหตุกกรรม  ในปวัติกาล ฯ 
สวนทวิเหตุกกุศลกรรมอยางตํ่า  ใหปฏิสนธิที่เปนอเหตุกะอยางเดียว 
และยอมเผล็ดเฉพาะอเหตุกวิบากในปวัติกาลเทานั้น ฯ 
                                       [สังคหคาถา] 
                        พระเถระทั้งหลายบางพวก  กลาวไววา 
                        "กรรมที่เปนอสังขาร  ยอมไมใหวิบาก 
                        ที่เปนสสังขาร  (และ)  กรรมท่ีเปนสสัง- 
                        ขาร  ยอมไมใหวิบากท่ีเปนอสังขาร" ฯ 
                        ตามมติของอาจารยเหลาน้ัน  บัณฑิตพึง 
                        แสดงวิบาก ๑๒, ๑๐   และ ๘  ตามลําดับ  
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                        โดยทํานองตามท่ีกลาวแลว  ตามสมควร 
                        แกการสมภพ ฯ  
           [พระโยคาวจรเจริญฌานแลวไปเกิดในชั้นพรหมโลก] 
           ก็พระโยคาวจร  เจริญปฐมฌานท่ีเปนรูปาวจรกุศลไดอยางเล็กนอย 
แลว  ยอมเกดิในพวกพรหมชั้นปาริสัชชา  ครั้นเจริญปฐมฌานน่ันเอง 
ไดอยางปานกลางแลว  ยอมเกิดในพวกพรหมชั้นปโุรหิตา  ครั้น 
เจริญไดอยางประณีตแลว  ยอมเกิดในพวกมหาพรหม ฯ  อน่ึง  ครั้น 
เจริญทุติยฌานและตติฌานไดอยางเล็กนอยแลว  ยอมเกิดในพวก 
พรหมปริตตาภา  ครั้นเจริญไดอยางปานกลาง  ยอมเกิดในพวกพรหม 
อัปปมาสุภา  ครั้นเจริญไดอยางประณีตแลว  ยอมเกิดในพวกพรหม 
อาภัสสรา ฯ  ครั้นเจริญจตุตถฌานไดอยางเล็กนอยแลว  ยอมเกิดในพวกพรหม 
พรหมปริตตสุภา  ครั้นเจริญไดอยางปานกลางแลว  ยอมเกิดในพวก 
อัปปมาณสุภา  ครั้นเจริญไดอยางประณีตแลว  ยอมเกิดในพวกพรหม 
สุภกิณหา ฯ  ครั้นเจริญไดปญจมฌานแลว  ยอมเกดิในพวกพรหมเวหัปผลา ฯ 
ครั้นเจริญปญจมฌานน่ันเอง  ใหสํารองสัญญาเสีย  ยอมเกิดในจําพวก 
อสัญญีสัตว ฯ  สวนพสกพระอนาคามี  ยอมเกิดในชั้นสุทธาวาสท้ังหลายฯ 
พระโยคาวจรทั้งหลายเจริญอรูปาวจรกุศลตามลําดับแลว  ยอมเกิดในชั้น 
อรูปภพทั้งหลาย  ดังน้ีแล ฯ 
                                           [สังคหาคาถา] 
                        มหัคคตกุศล  ทานกําหนดไวตามภูมิ  ยอม 
                        ใหวิบากท่ีแมนกันเกิดขึ้น  ในปฏิสนธิกาล 
                        และปวัติกาล  ดวยประการฉะน้ี ฯ  
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                        นี้เปนหมวด ๔  แหงกรรมในอธิการน้ี ฯ 
                    [กําหนดความตายดวยเหตุ ๔ อยาง] 
           ชื่อวาความเกิดแหงมรณะ  (คือความเกิดตาย)  ม ี๔ อยาง  คือ  
เพราะสิ้นอายุ ๑  เพราะสิ้นกรรม ๑  เพราะส้ินทั้ง ๒  อยาง ๑  เพราะ 
กรรมเขาไปตัดรอน ๑ ฯ   
                      [นิมิต ๓  อยางปรากฏแกผูจะตาย] 
           อน่ึง ก็กรรมท่ีใหเกิดปฏิสนธิในภพอ่ืน  หรอืกรรมนิมิตมีรูป 
เปนตนที่ตนเคยได  และสิ่งเปนเครื่องอุปกรณในเวลากระทํากรรมน้ัน 
หรือคตินิมิตท่ีตนจะพึงเสวย  และเปนเครื่องอุปโภคในภพที่จะบังเกิดใน 
ลําดับ  มาปรากฏเฉพาะหนาตามสมควรในเวลาใกลจะตาย  ของเหลา 
สัตวผูกําลังจะตาย  ยอมปรากฏข้ึนในบรรดาทวารท้ัง ๖  ทวารในทวาร 
หน่ึง  ดวยกําลังแหงกรรม ฯ  ตอจากนั้น  จิตสันดาย (ความสืบตอแหง 
จิต)  ปรารภอารมณตามท่ีปรากฏน้ันนั่นแล  บริสทุธิ์หรือเศราหมอง 
ตามสมควรแกกรรมที่กําลังจะใหผล  ดุจโอนเอนไปในภพท่ีจะบังเกิดนั้น 
ตามสมควรแกภพที่จะเกิด  ยอมเปนในเนือง ๆ  โดยมาก ฯ  กห็รือวา 
กรรมท่ีเปนผูใหเกิดนั้นนั่นแล  เปนกรรมถึงทวารแลว  ดวยอํานาจทํา 
ใหใหมเสมอ  (ดุจกรรมท่ีถูกทําในขณะนั้น)  ฯ  จุติจิต  อันเปนที่สุด 
แหงภพปจจุบัน  ของสัตวผูจวนจะตาย  เกิดข้ึนแลวดับไป  ดวยอํานาจ 
แหงการเคลื่อนไป  ในทีสุ่ดแหงวิถีจิต  หรือในความส้ินไปแหงภวังค ฯ 
ในที่สุดแหงจุติจิตท่ีดับไปแลวน้ัน  ใจกลาวคือปฏิสนธิจิต  ดวยอํานาจ 
การสืบตอภพอื่น  ที่มีวัตถุ  (คืออารมณ)  หรือไมมีวัตถุเลยก็ตาม  ปรารภ  
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อารมณที่ตนถือเอาแลวอยางนั้น  ในลาํดับจุติจิตนั้นนั่นแล  อันสังขาร  
ซึ่งถูกอวิชชานิสัยหอมลอมแลว  มีตัณหานุสัยเปนมูลรากใหเกดิอยูตาม 
สมควร  อันสัมปยุตธรรมท้ังหลายประคับประคองไวเปนธรรมชาติถึง 
กอน  เพราะเปนที่ต้ังแหงธรรมท่ีเกิดรวมกัน  พอเกิดข้ึนเทาน้ัน  ก็ต้ัง 
อยูในภพอ่ืน ฯ  ก็เพราะชวนจิตท้ัง ๕  นั้นแล  ที่เปนไปออน  ในปฏ-ิ   
สนธิจิตน้ี  บัณฑิตพึงแลวไดในวิถีที่ใกลจะตาย  เพราะฉะนั้น  ถาเม่ือ 
อารมณที่เปนปจจุบันนั่นแล  มาสูคลองแลวยังปรากฏอยูเทาน้ัน  จึงมีการ 
ตาย ฯ  ทั้งปฏิสนธิและภวังคมีอารมณเปนปจจุบัน  ทานยอมไดในเวลา 
นั้น   เพราะทําอธิบายไวดังนี้  กามาวจรปฏิสนธิ  จึงไดมีอารมณเปนปจจุ- 
บันและอดีต ซึ่งเปนกรรมนิมิตและคตินิมิตที่ทวาร ๖  ถือเอา ฯ  สวน 
กรรมเปนอดีตอยางเดียว ฯ  และกรรมนั้นอันมโนทวารถือเอาแลว ฯ ก ็
อารมณเหลานั้นแมทั้งหมด  บัณฑิตพึงทราบวา  เปนอารมณที่เปนกามา- 
วจรธรรมท้ังน้ัน ฯ  สวนรปูาวจรปฏิสนธิ  มีกรรมนิมิตท่ีเปนบัญญัต 
เทาน้ันเปนอารมณ ฯ  อนึง่  อรูปปฏิสนธิ  มีกรรมนิมิตท่ีเปนมหัคคตะ 
และบัญญัติเทาน้ันเปนอารมณตามสมควร ฯ  แตสําหรับพวกอสัญญีสัตว 
ชีวิตนวกะนั่นแลต้ังอยูโดยความเปนปฏิสนธิ  เพราะฉะนั้น  อสัญญีสัตว 
เหลาน้ัน  ชื่อวามีรูปเปนปฏิสนธิ ฯ  พวกอรูปสัตว  มีอรูปเปนปฏิสนธิ ฯ 
ที่เหลือนอกน้ัน  มีทั้งรูปและอรูปเปนปฏิสนธิ ฯ 
                                        [สังคหคาถา] 
                        ก็อรูปปฏิสนธิทั้งหลาย  เวนอรูปชัน้ตํ่า 
                        ยอมมีตอจากอรูปจุติ  สวนพวกติเหตุก-  
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                        ปฏิสนธ ิ ยอมมใีนกามภพ ฯ  ปฏสินธิ 
                        ทั้งหลาย  (ทุเหตุกปฏิสนธิ  และติเหตุก-  
                        ปฏิสนธิ)  เวนอเหตุกปฏิสนธิ  มีตอจาก 
                        รูปาวจรจุติ  ปฏิสนธิทัง้ปวง  มีอเหตุกปฏิ- 
                        สนธิเปนตน  มีตอจากามาวจรติเหตุกะ 
                        (คือตอจากจุติจิตเปนกามาวจรติเหตุกะ)    
                        สวนปฏิสนธิมี  (ติเหตุกปฏิสนธิเปนตน) 
                        นอกนี ้ มีในกามภพเทาน้ัน  (คือตอจาก 
                        ทุเหตุกจิตและอเหตุกจิต) ฯ 
                             นี้เปนลําดับจุติและปฏิสนธิในอธิการน้ี ฯ 
           จิตน้ันนั่นแล   (คือ  ใจ)  ที่เรียกวา  ภวังคสันตติ  เพราะเม่ือ 
ไมมีวิถีจิตเกิด  ก็เปนองคแหงภพ  ปรารภอารมณนั้นนั่นเองเปนไปไม 
ขาดสาย  แกเหลาสัตวผูมีปฏิสนธิอันถอืเอาแลว   โดยอาการอยางที่วา 
มาน้ี  ต้ังแตระหวางปฏิสนธิดับ  จนถงึจุติจิตเกิด  ดุจกระแสในแมน้ํา 
ฉะน้ัน  และในท่ีสุด  เปนจุติจิตดับไปดวยอํานาจการเคลื่อน ฯ  และตอ 
จากน้ันไป  ปฏิสนธิเปนตน  ยอมหมนุเวียนเปลี่ยนกันไปตามลําดับทีเดียว 
ดุจลอรถฉะนั้นแล ฯ 
                                         [สังคหคาถา] 
                        จิตตสันตติ  (ความสืบตอแหงจิต)  มีอาทิ 
                        อยางน้ี  คือ  ปฏิสนธิจติ  ภวังคจิต  วิถีจิต 
                        และจุติจิต  ยอมหมุนเวียนไปในภพน้ี  
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                        ฉันใด  ปฏิสนธิจิต  และภวังคจิต  เปนตน 
                        ยอมหมุนเวียนไปในภพอื่นอีก  ฉันนั้น ฯ 
                        ก็พวกผูรู  พิจารณาปฏิสนธิจิตเปนตนนี้ 
                        (วา)  ไมยัง่ยืนถาวรแลว  ไดบรรลุบทอัน    
                        ไมมีจุติแปรผัน  เปนผูตัดเครื่องผูกมัด 
                        คือความเยื่อใยเสียไดดวยดี  เปนผูมีวัตร 
                        เปนอันดี  (คือมีความประพฤติดี)  ตลอด 
                        กาลนาน  จักถึงธรรมอนัสงบ (คือนพิพาน- 
                        ธาตุ  อันหาอุปธิเหลือเศษมิได)  ฉะนี้และ ฯ 
           ปริเฉทที่ ๕  ชื่อวิถีมุตตสังคหวิภาค  ในอภิธัมมัตถสังคหะ  และ 
จิตตเจตสิกสังคหวิภาค  แมโดยประการท้ังปวง  ในอภิธัมมัตถสังคหะ 
จบดวยประการฉะน้ี ฯ  
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                            พรรณนาความปริเฉทที่ ๕* 

                                 [ขอความเบ้ืองตน] 
           ก็พระอาจารยครั้นแสดงวิถีสังคหะ  (คือการสงเคราะหวิถีจิต) 
ดวยคํามีประมาณเพียงเทาน้ีแลว  บัดนี้  เมื่อเริ่มแสดงวิถีมุตตสังคหะ  
(คือการสงเคราะหจิตท่ีพนจากวิถี)  จึงไดกลาวคําวา  "วิถีจิตฺตวเสเนว" 
เปนตน  ฯ  ประกอบความวา  "ขาพเจาไดกลาวสังคหะ  ชื่อปวัติสังคหะ 
ไวแลวไปปวัติกาลดวยอํานาจวิถีจิต  คือในกาลอ่ืนจากปฏิสนธิกาล 
อันเปนที่สุดแหงจิตุจิต   อยางนี้คือ  ตามนัยที่กลาวแลว  (ในปริเฉท 
ที่ ๔)  บัดนี้  คือในลําดับแหงสังคหะนั้น  ขาพเจาจะกลาวปวัติสังคหะ 
ในสนธิ  คือ  ในปฏิสนธกิาล  และในกาลแหงจุติจิตใกลตอปฏสินธินั้น" ฯ 
                        [อธิบายคําวา  อบาย  เปนตน] 
           ถิ่นทีช่ื่อวาอบาย  เพราะอรรถวา  ไปปราศจากความเจริญท่ีสมมติ 
กันวาบุญโดยมาก ฯ  อบายนั้นแล  ชือ่วาภูมิ  เพราะอรรถวา  เปนที่มี 
พวกสัตวอยู  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวาอบายภูมิ ฯ  ภูมิที่มีชื่อวาสุคติ 
เพราะอรรถวา  งาม  โดยความเปนสถานที่รองรับแหงสมบัติมิใชอยางเดียว 
และเปนคติ  เพราะเปนที่อันสัตวพึงถึง  คือพึงเกิด  ฯ  สุคติที่เปนไปกับ 
กามตัณหา  ชื่อวากามสุคติฯ  กามสุคตินั้นนั่นแล  ชื่อวาภูมิ  เพราะเหตุนั้น 
 
*  พระปริยัติเวที  (ผุย  คตาโณ  ป.  ธ. ๙)  วัดปทุมวนาราม  พระนคร  แปล.  
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จึงชื่อวากามสุคติภูมิ ฯ  แมในบททั้งหลายท่ีเหลือ  ก็มีนัยดังกลาวมา 
แลวน้ัน ฯ   
                             [อธิบายคําวา  นรก  เปนตน] 
           แดนท่ีชื่อวานิรยะ  (นรก)  เพราะอรรถวา  ไปปราศจากความ 
เจริญ  คือจากความสุข ฯ  สัตวทั้งหลาย  ชื่อวาดิรจัฉาน  เพราะความ 
วา  ไปขวาง  (คือเดินไปตามสวนยาว  หรือสวนขวาง) ฯ  กําเนิด 
ของสัตวดิรัจฉานเหลาน้ัน  ชื่อวาติรัจฉานโยนิ ฯ  ธรรมชาติที่ชือ่วาโยนิ 
(กําเนิด)  เพราะอรรถวา  เปนเหตุเจือปน  (ผสม)  กันของพวก 
สัตว  คือแมจะไมเจือปนกัน  ก็เปนเหมือนเจือปน  โดยความมีชาติ 
เสมอกัน ฯ  ก็กําเนิดนั้น  วาโดยใจความ  ไดแกความเปนไปท่ีวิเศษ 
แหงขันธทั้งหลาย ฯ  สัตวทั้งหลาย  ชือ่วาเปรต  เพราะอรรถวา 
ไป  คือลวงเลยไปจากความสุข  โดยยิง่ ฯ  วิสัย  (แดน)  แหงเปรต 
ทั้งหลาย  ตางโดยประเภทแหงเปรต  มีนิชฌานตัณหิกเปรต๑เปนตน 
ชื่อวาเปรตวิสัย ฯ  ก็ในดิรัจฉานกําเนิดและเปรตวิสัยนี้  ดวยศัพทวา 
ดิรัจฉานกําเนิดและเปรตวิสัยหมายเอาเฉพาะขันธเทาน้ัน  เพราะโอกาสท่ี 
กําหนดเชนนั้น  ไมมีแกดิรัจฉานกําเนิดและเปรตวิสัยเหลาน้ัน  ฯ  ก็อีก 
อยางหน่ึง  สัตวทั้งหลายเหลาน้ัน  ยอมอยูประจําเปนนิตยในสถานท่ีใด 
มีราวปาและเชิงเขาเปนตน  แมโอกาส  บัณฑิตกค็วรถือเอาดวยสามารถ 
แหงสถานท่ีเชนนั้น  ฯ  สตัวทั้งหลายพวกท่ีชื่อวาอสูร  เพราะอรรถวา 
ไมเลน (อยางเทวดา)  คือเลนโดยความเปนใหญและเปนกีฬาเปนตน 
 
๑.  เปรตผูมีความหิวจดัดุจถูกไฟไหม.  
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ก็หาไม  ไดแกพวกเปรตที่เปนอสูร ฯ  สวนเวปจิตติอสูรนอกนี้  ชื่อวา 
อสูร  เพราะอรรถวา  ไมใชเทวดา  คือเปนขาศึกของเทวดา ฯ  ก็ใน 
บทวา  อสุรกายน้ี  หมายเอาพวกอสูรที่เปนเปรตเทาน้ัน  มิไดหมายเอา   
พวกเวปจิตติอสูรนอกนี้  เพราะทานอาจารยปรารถนาการถือพวก 
เวปจิตติอสูร  ในพวกเทวดาชั้นดาวดึงส ฯ  สมจริงดังคําท่ีทานอาจารย 
กลาวไว  (ในนามรูปปริเฉท)  วา  "พวกเวปจิตตอสูร  รวมเขาใน 
พวกเทวดาชั้นดาวดึงส" ฯ  
                           [อธิบายคําวา  มนุษย  เปนตน] 
           พวกสัตวที่ชื่อวามนุษย  เพราะอรรถวา  มใีจสูง  โดยความเปน 
ผูมีใจอยางอุกฤษฏ  ดวยคุณท้ังหลายมีสติ  ความเปนผูกลา  และความ 
เปนผูสมควรแกพรหมจรรยเปนตน ฯ  จริงอยางนั้น  แมพระอริยาเจา 
มีพระพุทธเจาเปนตน  ผูบรรลุคุณธรรมมีสติ  และความเปนผูมีญาณ 
ใหกุศลธรรมแกกลาอยางยิ่งเปนตน๑  ก็เปนมนุษยทั้งน้ัน ฯ  กบ็รรดา 
ชนทั้งหลาย  ผูอยูในวีปนี้  เหลาชนผูอยูในชมพูทวีป  ชื่อวามนุษย 
โดยนิปปริยาย  (โดยตรง)  ฯ  แตแมเหลาชนผูอยูในทวีปใหญนอกน้ี 
กับเหลาชนผูอยูในทวีปนอย  ทานก็เรียกวามนุษย  เพราะความเปน 
ผูมีรูปรางเหมือนกันกับชนชาวชมพูทวีปนั้น ฯ  แตชาวโลกกลาววา 
"ที่ชื่อวามนุษย เพราะอรรถวา  เปนเหลากอ  คือเปนบุตรของพระมนู 
คือกษัตริยผูเปนตนเดิม"ฯ  ภูมิเปนที่อยูของพวกมนุษยชื่อวามวลมนุษย 
 
๑.  ศัพทนี้เคยแปลกันมาวา  "ผูบรรลุคุณธรรมมีสติและความเปนผูมีปญญาเคร่ืองรักษาตน 
อยางยิ่งเปนตน ฯ  ท่ีแปลไวท่ีนี้  ไดแปลไวตามอรรถโยชนาอภิธรรม ฯ  
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ในอธิการวาดวยภูมิ ๔ นี ้ฯ  แมในบทท่ีเหลือท้ังหลายก็ยางนั้น ฯ  
                          [อธิบายคําวา  เทวดา  เปนตน] 
           เทพทั้งหลายท่ีชื่อวาจาตุมมหาราชิกา  เพราะอรรถวา  มีความ 
ภักดี๑  ในทาวมหาราชทั้ง ๔ หรือวา  เกิดในชั้นจาตุมาหาราช  อัน 
เปนสถานที่อยูแหงทาวมหาราชท้ัง ๔  เหลาน้ัน ฯ  พระอาจารยทั้งหลาย 
กลาวา  "เหลาชน ๓๓ คน  พรอมดวยมฆมาณพ  รวมบําเพ็ญบุญ 
ดวยกันแลว  บังเกิดในสถานที่นี้  เพราะเหตุนั้น  สถานที่เที่ยวไปรวม 
กันนั้น  จึงชือ่วาเตตติงสะ  เตตติงสะน้ันนั่นแล  ชือ่วาตาวติงสะ 
(ดาวดึงส) ตาวติงสะ  (ชัน้ดาวดึงส)  นั้น  เปนที่อยูของหมูเทพ 
เหลาน้ัน  เหตุนั้น  จึงชื่อวาเหลาเทพชั้นดาวดึงส"  ฯ  ก็เพราะเทวโลก 
ชั้นฉกามาพจร   มีอยูแมในจักรวาลท่ีเหลือท้ังหลาย  เพราะคําวา 
"เทวดาชั้นจาตุมมหารราชมีจํานวนพัน  และเทวดาชั้นดาวดึงสก็มีจํานวน 
พัน"  เพราะฉะน้ัน  คําวา  "ตาวติงสะ "  นี ้ บัณฑิตจึงควรถือเอา 
วา "เปนเพียงแตชื่อของเทวโลกชั้นนัน้เทาน้ัน" ฯ  พวกเทพที่ชื่อวา 
ยามะ   เพราะอรรถวา  ไป  คือหลีกไปจากทุกข ฯ  ทีช่ื่อวาดุสิต  เพราะ 
อรรถวา  ถึง  คือไดบรรลคุวามยินดี  คือความอ่ิมใจ  ในสิริสมบติัของ 
ตน ฯ ที่ชื่อวานิมมานรดี  เพราะอรรถวา เทพเหลานี้มีความยินดีใน 
โภคสมบัติที่ตนนิรมิตข้ึน ฯ  เหลาเทพท่ีชื่อวาปรนิมมิตวสวัดดี  เพราะ 
อรรถวา  ใชอํานาจของตนใหเปนไปในโภคสมบัติที่เทพพวกอ่ืนนิรมิต 
ไวแลว  (คือยินดีใชสอยสมบัติที่เทพเหลาอ่ืนนิรมิตไวให)ฯ 
 
๑.  ภตฺติ  ความคุนเคย  ความสนิท  ความชิดชม  ความภกัดี.  
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                        [อธิบายคําวา  พรหม  เปนตน] 
           เหลาเทพท่ีชื่อวาพรหมปาริสัชชา  (คือเปนบริษัทของพรหม)  
เพราะอรรถวา  เกิดในบริษัทของมหาพรหมเหลานั้น  เพราะเปนผู 
บํารุงบําเรอพวกพรหม ฯ  ทีช่ื่อวาพรหมปุโรหิตา  เพราะดํารงอยู 
ในตําแหนงแหงปุโรหิตของพวกมหาพรหมเหลานั้น ฯ  ที่ชื่อวาพรหม 
เพราะอรรถวา  เจริญ  คือรุงเรืองดวยคุณวิเศษท้ังหลายมีฌานเปนตน 
นั้น ๆ ฯ  ที่ชือ่วามหาพรหม เพราะอรรถวา  เปนพรหมผูใหญกวา 
พวกพรหมชั้นปาริสัชชาเปนตน  โดยความเปนผูมีวรรณะ  และความ 
เปนผูมีอายุยืนนานเปนตน ฯ  พรหมแม ๓  จําพวกนี้  สถิตอยูในชั้น 
เสมอกัน  ซึ่งรุงเรืองดวยรัศมีแหงรัตนะที่ประณีตกวากัน ฯ  ก็พวกพรหม 
ที่ชื่อวาปริตตาภา  เพราะอรรถวา  พรหมเหลาน้ี  มีรัศมีมีซานไป  คือ 
พรหมชั้นสูง ๆ  ข้ึนไป ฯ  ที่ชื่อวาอัปปมาณาภา  เพราะอรรถวา 
พรหมเหลาน้ี   มีรัศมีประมาณไมได  (คือมีรัศมีมากไมมีประมาณ)  ฯ 
ที่ชื่อวาอาภัสสรา  เพราะอรรถวา  พรหมเหลาน้ี  มีรัศมีซานไป  คือ 
แผออกไปแตที่นี้  และทีน่ี้ ดุจสายฟาแลบออกจากกลีบเมฆฉะน้ัน 
เพราะพรหมเหลาน้ัน  มีขันธสันดานเกิดมาจากฌานท่ีมีปติ ฯ  อีกนัย 
หน่ึง  ชื่อวาอาภัสสรา  เพราะอรรถวา   พรหมเหลาน้ี  มีรัศมีพวยพุง 
คือหยดยอยออก  เหมือนขาดตกออกจากสรีระดุจเปลวไปแหงโคมประ- 
ทีปดามฉะนั้น ฯ  อีกอยางนั้น  ชื่อวาอาภัสสรา  เพราะอรรถวา มี 
ปกติสวางไสวดวยรัศมีตามท่ีกลาวแลว  ฯ  พรหม  ๓  จําพวกแมเหลาน้ี 
สถิตอยูในชัน้เดียวกันที่รุงเรืองดวยรัศมีแหงรัตนะท่ีประณีตกวากัน ฯ 
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รัศมีแหงสรีระเปนกลุมกอน  ไมเคลื่อนท่ี  ทานเรียกวา  "สุภา"  (คือ  
มีรัศมีมีสวยงาม) ฯ  พวกพรหมท่ีชื่อวาปริตตสุภา  เพราะอรรถวา  มีสุภา 
(รัศมี) นั้นนอยกวาพวกพรหมชั้นสูงข้ึนไป ฯ  ที่ชือ่อัปปมาณสุภา 
เพราะอรรถวา  พรหมเหลาน้ันมีรัศมีสวยงามประมาณไมได  (คือมีรัศมี 
สวยงามมาก)  ฯ  ทีช่ื่อวาสุภกิณณา  เพราะอรรถวา  พรหมเหลาน้ัน   
เกลื่อนกลนคลุกเคลา  ดวยรัศมีที่สวยงาม  กลาวคือความผุดข้ึนแหง 
แสงสวางทั่วไป  (รัศมีที่สวางทั่วไป)  ฯ  ก็พระอาจารยเมื่อจะกลาว 
วา  "สุภากิณณา"  ดังน้ี  แตเพราะรัสสะ  ภา  ศัพทใหสั้นเขา  และแปลง 
ณ  อักษรอันมีในที่สุดใหเปน ห  อักษร  จึงกลาวไดวา  "สุภกณิหา" 
ดังน้ี ฯ  พรหมท้ังหลายแมเหลาน้ัน  สถิตอยูในชัน้เดียวกันที่รุงเรือง 
ดวยรัศมีแหงรัตนะที่ประณีตกวากัน ฯ  ทีช่ื่อวาเวหัปผลา  เพราะอรรถ 
วา  พรหมเหลาน้ันมีผลอยางไพบูลย  ซึ่งเกิดข้ึนดวยอํานาจของฌาน ฯ 
ที่ชื่อวาอสัญญา  (คือพรหมท่ีไมมีสัญญา)  เพราะอรรถวา  สญัญา 
และอรูปขันธที่เหลือท้ังหลาย  ที่ทานกลาวไว  โดยมีสัญญาน้ันเปนประ- 
ธาน  ไมมีแกพรหมเหลาน้ัน  เพราะพรหมเหลาน้ันเปนเพียงความสืบ 
ตอแหงรูปที่เกิดข้ึนดวยภาวนา  อันเปนเครื่องสํารอกสัญญา ฯ  พวก 
สัตวผูไมมีสัญญาเหลาน้ันนั่นแล  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวาอสัญญาสัตว ฯ 
พรหมทั้งหลายแมเหลาน้ัน  สถิตอยูในชั้นเดียวกัน  ที่รุงเรืองดวยรัศมี 
แหงรัตนะที่ประณีตกวากัน  (สุกใสกวากัน) ฯ 
                                 [อธิบายสุทธาวาส ๕ ชั้น] 
           ภูมิที่ชื่อวาสุทธาวาส  เพราะอรรถวา   เปนที่อยูแหงพระอนาคามี  
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และพระ๑อรหันตผูบริสุทธิ์เทาน้ัน  ฯ  อีกนัยหน่ึง  ที่อยูของพรหม 
เหลาน้ี  บริสทุธิ์  เพราะไมมีเรื่องพอใจและขัดใจ  เพราะเหตุนั้น  จึง  
ชื่อวาสุทธาวาส ฯ  ภูมิเปนที่อยูแมของพรหมเหลานั้นก็ชื่อวาสุทธาวาส ฯ 
ก็บรรดาพวกพรหมที่อยูใน ๕  ชั้นเหลาน้ัน  พวกพรหมผูอยูในชั้นที่ ๑ 
ชื่อวาอวิหา  เพราะอรรถวา  ไมละที่อยูของตนโดยกาลเล็กนอย ฯ  พวก 
พรหมผูอยูในชั้นที่ ๒  ชือ่วาอตัปปา  เพราะอรรถวา  ไมสะดุงกลัว   
อะไร ๆ ฯ  พวกพรหมผูอยูในชั้นที่ ๓  ชื่อวาสุทัสสา  เพราะอรรถวา 
ปรากฏไดโดยงาย  เพราะพรหมเหลาน้ันมีรูปงามอยางยิ่ง ฯ  พวก 
พรหมผูอยูในชั้นที่ ๔  ชือ่วาสุทัสสี  เพราะอรรถวา  เห็นไดโดยงาย 
เพราะเปนผูมีการเห็นบริสุทธิ์ดี  ฯ  สวนพวกพรหมผูอยูในชั้นที่ ๕  ชื่อ 
วาอกนิฏฐา  เพราะอรรถวา  พรหมเหลาน่ันไมมีความตํ่าตอย  เพราะ 
เปนผูมีสมาบัติอยางอุกฤษฏ ฯ  ขันธ  ๔  (คือ  เวทนา  สัญญา  สังขาร 
และวิญญาณ)  ที่เปนวิบากแหงอรูปฌานท่ี ๑  ซึ่งเปนไปในอากาสา- 
นัญจายตนะน่ันแล  หรือโอกาสที่ทานกําหนดดวยขันธ ๔  ที่เปนวิบาก 
แหงอรูปฌานท่ี ๑  เหลาน้ัน  ชื่อวาอากาสนัญจายตนภูมิ ฯ  นัยใน 
วิญญาณัญจายตนภูมิเปนตน  แมที่เหลือ  ก็อยางนั้น ฯ  
                              [อธิบายความใน ๒ คาถา] 
           สัมพันธความวา  "บุคคลทังหลายผูเปนปุถุชนก็ดี  เปนพระ 
โสดาบันก็ดี  และเปนพระสกทาคามีก็ดี  ยอมไมไดในชั้นสุทธาวาส  แม 
โดยประการทั้งปวง"  ฯ  ก็ดวยการหามปุถุชนเปนตน  การไดเฉพาะ 
 
๑.  หมายถึงพระอรหันต  ซ่ึงสําเร็จในช้ันนั้น.  
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พระอนาคามีและพระอรหันตในชั้นสุทธาวาสน้ัน เปนอันทานอาจารย 
กลาวไวแลว ฯ 
           บทวา  เสสฏานส ุ ความวา  พระอริยาเจาท้ังหลาย  และแมผูที่ 
มิใชพระอริยเจา  ยอมไดในสถานท่ีเหลือท้ังหลาย  เวนชั้นสุทธาวาส 
อบายภูมิ  และอสัญญีสัตวเสีย ฯ   
                      [อธิบายคําวา  อันธะ  คนบอด  เปนตน] 
           บทวา  โอกฺกนติกฺขเณ  ไดแก  ในขณะปฏิสนธิ ฯ  ชื่อวา 
คนบอดแตกําเนิด  เพราะอรรถวา  บอดมาแตเกิด ฯ  ในขณะที่เกิด 
พวกสัตวที่เปนอัณฑชะ  (เกิดในไข)  และชลาพุชะ  (เกิดในครรภ) 
ทั้งหมด  เปนผูหาจักษุมิไดเลย  แมกจ็ริง  ถึงอยางนั้น  แมในกาล 
ที่ควรเกิดอวัยวะมีจักษุเปนตน  สัตวผูมีจักษุ  อันกรรมที่ใหปฏสินธิ 
ซึ่งมีความสามารถถูกกรรมท่ีขัดขวางการเกิดจักษุกางกั้นเสียแลว  หรือ 
กรรมแมนอกน้ีไมใหบังเกิดขน  ชื่อวาผูบอดแตกําเนิด ฯ  สวน 
พระอาจารยพวกอ่ืนกลาวไววา  "บทวา  ชจฺจนฺโธ  ไดแก  บอด 
ในเมื่อคลอดน่ันเอง  อธิบายวา  คือเปนผูบอดอยูในครรภของมารดา 
แลวจึงคลอดออกมา ฯ  ดวยการถือเอาใจความน้ัน  ความไมวิบัติแหง 
จักษุของอวิเหตุกสัตว  และติเหตุกสัตว  ในครรภของมารดาจึงสําเร็จ 
แลว"  ฯ  ดวย  อาทิ  ศัพท  ในบทวา  ชจฺจนฺธาทิ  เปนอันสงเคราะห 
เอาคนหนวกแตกําเนิด  คนใบแตกําเนิด  คนเซอะแตกําเนิด  และคน 
บา  บัณเฑาะก อุภโตพยัญชนก (คนมี ๒ เพศ)  กะเทย  และคน 
พูดติดอางมาแตกําเนิดเปนตนเขาดวย ฯ  สวนพระอาจารยพวกอ่ืนกลาว  
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ไววา  "บุคคลบางพวกเปนอเหตุกปฏิสนธิ  (คือมีปฏิสนธิไมมีเหตุ) 
เปนผูมีอินทรียไมบกพรอง  (ไมวิกลวิการ)  แตมวิีจารณญาณนอย  
เปนปกติ  แมบุคคลเชนนั้น  ก็สงเคราะหเขาดวย  อาทิ  ศัพท" ฯ 
                   [อธิบายคําวา  วินิปาติกเปรต  เปนตน] 
           พวกวินิปาติกะ  ชือ่วาภุมมัสสิตะ  เพราะอรรถวา  พิง  คืออิง 
อาศัยพวกภุมมเทวดาอยู  เพราะมีคติเหมือนคติภุมมเทวดาเหลานั้น ฯ 
พวกเวมานิกเปรต  ที่ชื่อวาวินิปาติกะ  เพราะอรรถวา  พลัดตกไปจาก 
ความเปนไปแหงความสุข ฯ  สองบทวา  สพฺพภาป  กามสุคติย 
ความวา  (มหาวิบาก ๘ อยาง  ยอมเปนไป)  ในกามสุคติ  (คือสุคติที่ 
เปนกามาวจร)  แมทั้ง ๗  อยาง  ดวยอํานาจแหงเทวดาและมนุษย ฯ 
บทวา  เตสุ  ความวา  บรรดาบุคคลหรืออบายเปนตน  ที่ประกอบ 
ดวยปฏิสนธิตามท่ีกลาวแลว ฯ  ไมมีการกําหนดนับประมาณอายุ 
(ของอบายท้ัง ๔  หมูมนษุย  วินิปาติกเปรต  และอสูร)  เพราะสัตว 
บางพวกมีอายุยืนนาน  และบางพวกมีอายุนอย ฯ  เพราะเหตุนั้นแล 
พระอาจารยทั้งหลายจึงไดกลาวคําเปนตนวา 
                        "การกําหนดอายุของสัตวอบายและมนุษย 
                        ยอมไมม ี จริงอยางน้ัน  กาฬนาคราช 
                        พระเจามนัธาตุ  และพวกยักษบางพวกมี 
                        อายุยืนนาน" ฯ 
           แทจริง  กรรมเทาน้ัน  ชื่อวาเปนประมาณในอบายท้ังหลาย 
เพราะพวกสัตวผูเกิดในอบายนั้น  ไมมีการเคลื่อนไปตลอดเวลาที่กรรม 
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ยังไมสิ้นไป ฯ  พวกภุมมเทวดา  ก็มีกรรมเปนประมาณเหมือนกัน ฯ 
                   [กําหนดอายุมนุษยและเทวดาเทียบกัน]  
           ความจริง  สัตวบางเหลา  ที่เกิดแลวแมในหมูภุมมเทวดา 
เหลาน้ัน  ยอมดํารงอยูสิ้นกาลเพียง ๗  วันเปนตนบาง  บางเหลาก็ดํารง 
อยูประมาณชั่วกัลป  ๑  บาง ฯ  อนึ่ง  แมพวกมนุษยก็มีกรรมเปน 
ประมาณเหมือนกัน  เพราะพวกมนุษยเหลาน้ัน  บางคราวมีอายุ 
อสงไขย ๑  บาง  บางคราวก็มีอายุ ๑๐ ปบาง ฯ  กพ็ระพุทธดํารัสนี้วา 
"ผูที่เปนอยูนานก็อยูไดเพียง ๑๐๐  ป หรือเกินไปบางเล็กนอย แตไม 
ถึง ๒๐๐ ป"๑  ดังนี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาหมูมนุษยผูเกิด 
อยูในกาลทุกวันนี้ ฯ 
           สองบทวา  ทิพฺพานิ  ปฺจวสสฺสตานิ  ความวา  ๕๐  ป  ของ 
มนุษย  เปนวันหน่ึงของพวกเทวดา ฯ  เพราะกําหนดเดือนและปโดย 
อนุรูปแกวันนั้น  ประมาณ  ๕๐๐  ปทิพย  เปนประมาณอายุ  (ของ 
เหลาเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกา) ฯ  สมจริงดังคําท่ีพระอรรถกถาจารย 
ทั้งหลายกลาวไววา 
                        "๕๐  ป  ของพวกมนษุย  เปนวันหนึ่งใน 
                        ชั้นจาตุมมหาราชิกาน้ัน  ๓๐ คืนและวัน 
                        เปน ๑  เดือน  ๑๒  เดือนเปน ๑ ป  ประมาณ 
                        ๕๐๐  ป  ทิพย  โดยปนั้น  บณัฑิตกลาววา 
                        เปนประมาณอายุ  (ของเหลาเทวดาชั้น 
                        จาตุมมหาราชิกา)" ฯ 
 
๑.  ส.  นิทานวคฺต. ๑๖/๒๒๗.  
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           บทวา  มนุสฺสคณนาย  คือ  โดยการนับปของพวกมนุษย ฯ  
สองบทวา  ตโต  จตุคุณ  ความวา  เอา ๔  คูณ  ดวยอํานาจการเอา ๒ 
คูณวันและป อยางนี้  คือ  ๑,๐๐๐ ปทพิย  เพราะเอา ๒ คูณวันที่กําหนด 
ดวยปของมนุษย ๕๐ ป  และ  ๕๐๐  ปทิพย  ของพวกเทวดาชั้นจาตุม-   
มหาราชิกา  เปนประมาณอายุของพวกเทวดาชั้นดวงดึงส ฯ  ก็การเอา 
๔ คูณน้ัน  เปน ๑,๐๐๐ ปโดยกรนับปทิพย  (โดยการนับปของเทวดา) 
โดยการนับปของมนุษย  ประมาณ ๓  โกฏิ ๖ ลานป ฯ 
           หลายบทวา  ตโต  จตุคุณ  ยามาน  ความวา  เอา ๔ คูณจาก 
ประมาณอายุของพวกเทวดาชั้นดาวดึงส  ตามนัยที่กลาวแลว  เปน 
๒,๐๐๐ ป  โดยการนับปทิพย  (โดยการนับปของเทวดา) ฯ  โดยการ 
นับปของมนุษย ๑๔  โกฏ ิ ๔ ลานป  (เปนประมาณอายุของพวกเทวดา 
ชั้นยามา) ฯ  หลายบทวา  ตโต  จตุคุณ  ตุสิตาน ความวา ๔,๐๐๐ 
ปทิพย ฯ  โดยการนับปของมนุษย ๕๗ โกฏิ ๖ ลานป  (เปนประมาณ 
อายุของพวกเทวดาชั้นดุสิต) ฯ  คําวา  ตโต  จตุคุณ  นิมมฺานรตีน 
ความวา  ๘,๐๐๐ ปทิพย ฯ  โดยการนับปของมนุษย ๒๓๐ โกฏ ิ ๔  ลาน 
ป  (เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นนิมมานรดี) ฯ  คําวา  ตโต  จตุคุณ 
ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน  คือ ๑๖,๐๐๐ ปทิพย  (เปนประมาณอายุของพวก 
เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัดดี) ฯ  ก็ทานอาจารยเมื่อจะแสดงประมาณ 
อายุของเทวดา  โดยการนับปของมนุษยเสียเอง  จึงไดกลาวคําเปนตนวา 
"นวสต ฺจ"  ดังนี้ ฯ  สัมพันธความวา  "๙๒๑  โกฏิปกับ ๖ ลานป 
เปนประมาณอายุในพวกเทวดาชั้นวสวัดดี" ฯ  
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                         [วาดวยโลกวินาศดวยไฟเปนตน] 
           คําวา  ทุติยชฺฌานภูมิย  ทานกลาวไวดวยอํานาจฌานท่ีเปน  
ฌานจตุกกนัย ฯ  ประกอบความวา  "ตอจากนั้นไป  รูปเทาน้ันเปนไป 
ในปวัติกาลและในเวลาเคลื่อนไป  ดวยอํานาจแหงภวังคและจุติ  เหมือน 
อยางนั้นแลวก็ดับไป " ฯ  บทวา  เตสุ  คือ  บรรดาพรหมผูถือปฏสินธิ 
ดวยปฏิสนธิเหลาน้ัน ฯ  บทวา  กปฺปสฺส  ไดแก  อสงไขยกัลป ฯ 
จริงอยู  การกําหนดอายุพรหม ๓ จําพวก  มีพรหมปาริสัชชาเปนตน 
ดวยอํานาจมหากัลป  ไมมีเลย  เพราะไมเกิดในกัลปที่บริบูรณ  โดย 
เหตุที่พรหมเหลาน้ัน  จะไมพินาศแมในกัลปอันหนึ่งไมมี ฯ  จริง 
อยางนั้น  โลกน้ีพินาศดวยไฟ  ๗  ครั้ง  ในครั้งท่ี ๘  พินาศดวยนํ้า  แลว 
พินาศดวยไฟอีก ๗  ในครั้งท่ี ๘  พินาศดวยนํ้า  พินาศดังนี้  เม่ือ 
ครบ ๘ ครั้ง  ๘ หนแลว  ในครั้งสุดทาย  จึงพินาศดวยลม ฯ ใน 
พรหมโลกชัน้นั้น ๆ  โลกพินาศดวยไฟกระทั่งถึงชั้นปฐมฌาน  ดวยนํ้า 
กระทั่งถึงชั้นทุติยฌาน  และตติยฌาน ดวยลมกระท่ังถึงชั้นจตุตถฌาน 
แล ฯ  สมจรงิดังคําท่ีทานอาจารยกลาวไววา  
                        "คราวท่ีโลกพินาศดวยไฟ ๗ คราว ๆ 
                        ทุก ๆ  คราวท่ี ๘  จึงพินาศดวยนํ้า  เมื่อครบ 
                        ๖๔  คราวแลว  จึงมีคราวลมคราวหนึ่ง ฯ 
                        โลกพินาศดวยไฟ  ภายใตแตชั้นอาภัสสรา 
                        ดวยนํ้าภายใตแตชั้นสุภกิณหา  ดวยลม 
                        ภายใตแตชั้นเวหัปผลา  โลกยอมพินาศ 
                        อยางน้ี " ฯ 
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           เพราะเหตุที่ชั้นปฐมฌานแมทั้ง ๓ นั้น  จะไมพินาศแมในกัลป  
อันหน่ึงไมมี  ฉะนั้น  เหลาพรหมปาริสัชชาเปนตนนั้น  จึงไมเกิด   
ในกัลปทั้งส้ิน  เพราะฉะน้ัน  พึงเห็นการกําหนดอายุของพรหมปาริสัชชา 
เปนตนนั้น  ดวยอํานาจแหงอสงไขยกัลป ฯ  ก็ต้ังแตชั้นทุติยฌาน 
เปนตนไป  กําหนดดวยอํานาจมหากัลปที่ครบบรบิูรณ  ไมใชดวย 
อํานาจอสงไขยกัลป ฯ  กท็ี่ชื่อวาอสงไขยกัลป  ไดแกสวนท่ี ๔ แหง 
มหากัลป  ซึง่มีสภาพไมมีหมดสิ้นไป  แมในเมื่อกองเมล็ดพันธุผักกาด 
หมดสิ้นไป  ดวยนําพืชพันธุผักกาดออกครั้งละเมล็ด ๆ  โดยลวงไป 
รอยป ๆ  ตอครั้ง  จากกองเมล็ดพันธุผักกาด  ยาวกวางดานละ ๑ 
โยชนเทากัน ฯ  ก็อสงไขยกัลป ๑ นั้น  มีประมาณ ๖๔ อันตรกัลป 
ดวยอํานาจอันตรกัลปที่ทานกําหนดไวอยางนี้วา  "ในเมื่อสัตวเปน 
อันมาก  ถึงความพินาศดวยความเปนไปแหงศัสตราหรือโรค  หรือ 
ทุพภิกขภัยอยางใดอยางหนึ่งแลว  ดวยอานุภาพแหงกุศลกรรมที่เปนไป 
ในสันดานสัตวที่ยังเหลืออยู  สัตวมีประมาณอายุเจริญข้ึนโดยลําดับ 
ต้ังแต ๑๐ ป  จนถึงอสงไขย  ๑  แลวกลับเสื่อมลงโดยลําดับ  ดวย 
อํานาจสมาทานอธรรม  จนถึงอายุ ๑๐ ปอีก  สัตวถงึความพินาศดวย 
ความเปนแหงโรคเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง  ชั่วเวลาเทาน้ี  เปน 
อันตรกัลป ๑"  ฯ  อาจารยทั้งหลายกลาววา  "วิวัฏฏฏัฐายีอสงไขย- 
กัลปนั้น  ประมาณ ๒๐  อันตรกัลป" ฯ 
           เหลาเทวดาที่ชื่อวาอากาสานัญจายตนูปคา  เพราะอรรถวา  เขา 
ถึงชั้นอากาสานัญจายตนฌาน ฯ 
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           บทวา  เอกเมว  คือ  (ปฏิสนธิจิตและจุติจิต)  เหมือนกัน 
ทีเดียว  โดยภูมิ  ชาติ  สมัปยุตธรรมและสังขาร  ฯ  บทวา  เอกชาติย  
คือ  ในภพ ๑ ฯ   
                       [อธิบายกรรม ๔  มชีนกกรรมเปนตน] 
           บัดนี้  เพ่ือจะแสดงกรรมโดยอาการ ๕  ทานอาจารยจึงเริ่มคํา 
เปนตนวา  "ชนก" ฯ  กรรมที่ชื่อวาชนกะ  เพราะอรรถวา  ใหเกิด ฯ  ที ่
ชื่อวาอุปตถัมภกะ  เพราะอรรถวา  เขาไปสนับสนุน ฯ  ที่ชื่อวาอุปปฬกะ 
เพราะอรรถวา  เขาไปเบียดเบียน ฯ  ที่ชื่อวาอุปฆาตกะ  เพราะอรรถวา 
เขาไปตัดรอน ฯ  บรรดากรรม ๔ อยางเหลาน้ัน  เจตนาที่เปนกุศล 
และอกุศล  ที่ใหวิบากและกตัตตารูปเกิดข้ึน  ในปฏิสนธิกาลและ 
ปวัติกาล  ชื่อวาชนกกรรมฯ  กรรมที่เปนกุศลและอกุศล  แมไม 
สามารถเพ่ือจะใหวิบากเกิดไดเอง  เปนปจจัยแกกรรมอ่ืนในการ 
ยังวิบากใหเกิดข้ึนที่นานกวา  หรือเปนปจจัยแหงความเปนไปนาน ๆ 
ซึ่งเหมาะแกกรรมท่ีสามารถแตงใหเกิด  เพ่ือไมใหปจจัยที่เปนเหตุ 
ตัดรอนเกิดข้ึน  และเพื่อใหปจจัยที่เปนเครื่องพอกพูนเกิดข้ึน แหงวิบาก 
อันเปนความสุขและทุกขนั่นแล  ชื่อวาอุปตถัมภกกรรม ฯ  กรรม 
อยางใดอยางหนึ่ง  ที่เปนเหตุขัดขวางความเปนไปนาน ๆ  แหงวิบาก 
อันกรรมอ่ืนใหเกิด  โดยขัดขวางนิมิตแหงพยาธิและความเปนผูมีธาตุ 
สม่ําเสมอเปนตน  ชื่อวาอุปปฬกกรรม  ฯ สวนกรรมท่ีเขาไปตัดรอน 
ความสามารถแตงใหเกิด  แหงกรรมท่ีไมมีกําลัง  แลวหามวิบากของ 
กรรมน้ันเสีย  โดยบันดาลปจจัยที่เปนเหตุตัดรอนใหเกิดข้ึน  แลว  
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แตงใหเกิดผลเสียเอง  ชื่อวาอุปฆาตกรรม ฯ  จริงอยู ชนกกรรม  
และอุปฆาตกกรรม  (ทั้ง ๒ นี้ )  มีความแปลกกันดงัน้ี  คือ  ชนกกรรม 
ไมเขาไปตัดรอนวิบากแหงกรรมอ่ืนเลย (แต)  ใหวิบาก  (ผล)  เกิดได 
อุปฆาตกรรม  มีการเขาไปตัดรอนเสียกอน ฯ  นี้เปนขอสันนิษฐาน   
ในอรรถกถาทั้งหลายกอน ฯ  สวนอาจารยพวกอ่ืนกลาวไววา  "อุปปฬก- 
กรรม  ยอมขัดขวางวิบากแหงกรรมอ่ืนในระหวาง ๆ  โดยนําปจจัยมี 
ความเปนผูอาพาธมากเปนตนเขาไปให,  สวนอุปฆาตกกรรมเขาไป 
ตัดรอนวิบากแหงกรรมอ่ืนนั้น  โดยประการทุกอยาง  ใหโอกาสแกกรรม 
อ่ืน  แตไมใหวิบากเกิดดวยตนเอง,  แทจริง  ความแปลกกันแหง 
อุปฆาตกกรรมนี้จากชนกกรรม  ปรากฏชัดดีอยางนี้แล " ฯ 
                  [อธิบายกรรม  ๔  อยาง  ใหผลตามลําดับ] 
           บทวา  กิจฺจวเสน  ไดแกดวยอํานาจแหงกิจ  คือการทําให 
เกิด,  การสนับสนุน,  การเบียดเบียน  และการตัดรอน ฯ 
           บทวา  ครุก  ไดแกกรรมกรรมที่อยางอ่ืนไมสามารถขัดขวางได 
ซึ่งมีโทษมาก  และมีอานุภาพมาก ฯ 
           บทวา  อาสนฺน  ไดแกกรรมท่ีตามระลึกไดในเวลาใกลจะตาย 
และกรรมท่ีทําในเวลานั้น  (คือเวลาใกลจะตายน้ัน) ฯ 
           บทวา  อาจิณฺณ  ไดแกกรรมท่ีทําเนือง ๆ  หรือแมทําคราวเดียว 
แตสองเสพเสมอเนืองนิตย ฯ 
           บทวา  กตตฺตากมฺม  ไดแกกรรมที่ยังไมถึงความเปนครุกรรม 
เปนตน  แตควรกลาววา "กรรม"  โดยเพียงแตสักวาทําเทาน้ัน ฯ  
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           บรรดาครุกรรมเปนตนเหลาน้ัน  จะเปนกุศลกรรมหรืออกุศล- 
กรรมก็ตามที  บรรดาครุกรรมและไมใชครุกรรม  กรรมมีการฆา  
มารดาเปนตน  จัดเปนครุกรรมในฝายอกุศล  หรือมหัคคตกรรม  จัด 
เปนครุกรรมในฝายกุศล  กรรมน้ันนั่นแล  แมเมื่อมีอาสันนกรรม   
เปนตน  ก็ยอมใหผลกอน  ดุจหวงน้ําใหญ  ไหลบาทวมทนน้ํานอยไป 
ฉะน้ัน ฯ  เพราะเหตุนั้นแล  กรรมนั้น  ทานจึงเรียกวา  "ครุกกรรม" 
(คือกรรมหนัก)  ฯ  เมื่อครุกกรรมนัน้ไมมี  บรรดากรรมไกลและใกล 
กรรมท่ีอยูใกล  คือท่ีระลึกไดในเวลาจวนจะตายน้ันแล  ยอมใหผล 
(กอน)  ฯ  ไมมีคําควรกลาวเลย  ในกรรมท่ีทําเมื่อเวลาจวนเจียน,  แม 
เมื่ออาสันนกรรมนั้นไมมี  บรรดากรรมท่ีเคยประพฤติมาเนือง ๆ  หรือ 
มิไดประพฤติเนือง  ๆ  กรรมใดท่ีเคยประพฤติมา  จะเปนความเปนผูมี 
ศีลดี  หรือความเปนผูทุศีลก็ตาม  กรรมนั้นแลยอมใหผลกอน ฯ  สวน 
กตัตตากรรม  (คือกรรมสกัวาทํา)  ไดการเสพคุนแลว  เมื่อกรรม 
กอน ๆ  ไมม ี ยอมฉุดรั้งปฏิสนธิมา  ดวยประการอยางนี้  ครุกรรมจึง 
ใหผลกอนกวากรรมท้ังหมด ฯ  เมื่อครุกกรรมไมมี  อาสันนกรรมยอม 
ใหผลกอน ฯ  แมเมื่ออาสันนกรรมน้ันไมมี  อาสันนกรรมยอมใหผล 
กอน  (แมเมือ่อาจิณณกรรมน้ันไมมี  กตัตตากรรมยอมใหผลกอน) ฯ 
เพราะเหตุนั้น  ทานอาจารยจึงไดกลาวไววา  "โดยปริยายแหงการให 
ผล" ฯ  อธิบายวา  "โดยลาํดับแหงการใหผล" ฯ  สวนในปกรณ 
ทั้งหลายมีอภิธัมมาวตารเปนตน  ทานอาจารยทั้งหลาย  กลาวระบุให 
อาจิณณกรรมเผล็ดผลกอนอาสันนกรรม ฯ  เหมือนอยางวา  เมื่อ  
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ฝูงโคที่เขาฝกแลวและโคมีกําลัง  แมมอียูในสวนอ่ืน  พอเม่ือนายโคบาล 
เปดประตูคอกท่ีแออัดดวยฝูงโค  โคตัวที่อยูใกลประตูคอก  โดยท่ีสุด 
แมเปนโคที่แกทุรพลภาพ  โคตัวนั่นแล  ยอมออกกอนกวา  ฉันใด  เมื่อ  
กรรมท่ีเปนกุศลและอกศุลเหลาอ่ืนจากครุกกรรม  แมมีอยู  อาสันนกรรม 
นั้นแล  ยอมใหผลกอน  เพราะอยูใกลมรณกาล  เพราะฉะน้ัน  ใน 
ปกรณนี้  ทานอาจารยจึงกลาวอาสันนกรรมนั้นไวกอน ฯ   
                    [อธิบายกรรม ๔ อยาง  ใหผลตามคราว] 
           กรรมที่ชื่อวาทิฏฐธัมมเวทนียะ  (คือกรรมใหผลในภพนี้)  เพราะ 
อรรถวา  สัตวจะพึงทราบไดดวยอํานาจการเสวยผลในทิฏฐิธรรม  คือ 
อัตภาพที่เห็นประจักษ  ไดแกที่เปนปจจุบัน ฯ  กรรมที่สัตวจะตองเกิด 
ตอจากภพปจจุบันแลวจึงเสวยผล  ชือ่วาอุปปชชเวทนียะ  (คือกรรมให 
ผลตอเมื่อเกิดแลวในภพหนา) ฯ  กรรมที่สัตวพึงเสวยผลในภพตอ ๆ ไป 
คือในอัตภาพอ่ืน  อัตภาพใดอัตภาพหน่ึง   จากภพปจจุบันนี้  ชื่อวา 
อปราปริยเวทนียะ  (คือกรรมใหผลในภพตอ ๆ ไป) ฯ  กรรมที่ควร 
กลาวอยางนี้วา  "กรรมไดมีแลวแล  ผลของกรรมนั้นไมไดมีแลว  กําลัง 
มี  หรือจักมี"  ชื่อวาอโหสิกรรม ฯ 
           บรรดากรรม ๔ เหลาน้ัน  เจตนาดวงแรก  ถงึความเปนเจตนา 
ที่มีกําลัง  เพราะไมถูกกุศลากุศลที่เปนขาศึกครอบงํา  และเพราะเปน 
เจตนาที่ไดรับความวิเศษ  โดยความวิเศษแหงปจจัย  เปนเจตนาท่ีมี 
ความดียิ่ง  ซึ่งดําเนินไปดวยอํานาจความปรุงแตงเบื้องตนเชนน้ัน  อํานวย 
ผลใหในอัตภาพนั้นเทานั้น  ชื่อวาทิฏฐธัมมเวทนียะ ฯ  ความจริง  
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 เจตนาดวงแรกน้ัน  ยอมไมชื่อวาเปนตัวกรรม  ที่เพงความขาดตอนแหง 
สันดานท่ีเปนไปแลว  และที่เพงความไดโอกาส  เหมือนกรรมท้ัง ๒  
(คือ  อุปปชชเวทนียกรรม  และอปราปริยเวทนียกรรม)  นอกน้ี 
เพราะเปนไปดวยอํานาจแหงความอุปการะและประทุษราย  ในบุคคล   
ผูประกอบดวยคุณวิเศษ  ในสันดารแหงชวนะที่มีกําลัง  โดยประการ 
ดังกลาวแลว  เพราะเปนเจตนาท่ีมีวิบากนิดหนอย  เพราะไมได 
การเสพคุน เพราะเหตุนั้น  เจตนาดวงแรกน้ัน  จึงใหผลเปนอเหตุกะ 
เพียงวิบากในปวัติกาล  ดุจเพียงดอกไมในอัตภาพน้ีเทาน้ัน ฯ 
           สวนชวนเจตนาท่ี ๗  ที่ใหสําเร็จประโยชน เปนเจตนาท่ีให 
สําเร็จความต้ังใจ  ซึ่งไดความวิเศษ  โดยนัยดังกลาวแลว  ทั้งเปน 
เจตนาอํานวยวิบากใหในอัตภาพเปนลําดับไป  ชือ่วาอุปปชชเวทนียะ 
(คือกรรมใหผลในภพหนา)  ฯ  ก็แล  ชวนเจตนาท่ี ๗ นั้น  ใหปฏิสนธ ิ
เสียกอนแลว  จึงใหวิบากในปวัติกาล  (ภายหลัง) ฯ  ไมมีการกลาววา 
"ก็เม่ือไมใหปฏิสนธิ  เจตนานั้น  ยอมใหวิบากในปวิติกาล" ฯ ทาน 
อาจารยทั้งหลายกลาวไววา  "แทจริง  ในอันดับจุติจิตเปนโอกาสแหง 
อุปปชชเวทนียกรรม  แตเมื่อใหปฏิสนธิแลว  เจตนานั้นยอมใหวิบาก 
ในปวัติกาลตอไป  แมต้ัง ๑๐๐  ชาติ"  ฯ  เจตนา  ๕  หมวด  ที ่
ยังไมถึงความเปนทิฏฐธัมมเวทนียกรรมเปนตน  เพราะเวนจากเหตุ 
ตามท่ีกลาวแลว  เปนไปในทามกลางแหงเจตนาท่ีเปนเบื้องตนและท่ี 
สุด  เมื่อมีการไดชองโอกาส  ในกาลใดกาลหน่ึง  ก็อํานวยใหวิบาก 
ในปฏิสนธิกาลและปวัติกาลสําเร็จได  เพราะมีสภาพคือการใหผลไม  
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ถูกเจตนาน้ันเขาไปตัดรอน  ชื่อวาอปราปริยเวทนียกรรม  (คือกรรมให 
ผลในภพตอ ๆ ไป ) ฯ  แตกรรมท้ัง ๒  เบื้องตน  และแมกรรมที่ ๓ 
ที่ลวงกาลของตน ๆ  ไปแลว  เมื่อความเปนไปแหงสังสารวัฏขาดลง 
ชื่อวาเปนอโหสิกรรม  (คือกรรมใหผลสําเร็จแลว) ฯ  
           บทวา  ปากกาลวเสน  ความวา  ดวยอํานาจกาลแหงกรรมท้ัง ๓ 
อยางขางตน  ที่ทานกําหนดไวอยางนี้  คือ  ในปจจุบันกาล  ในลําดับแหง 
ปจจุบันกาลนั้น  ในกาลใดกาลหน่ึง  และดวยอํานาจแหงอโหสิกรรม 
นอกน้ี  ซึ่งไมมีกาลตามท่ีทานกําหนดไวแลวน้ัน ฯ  จริงอยู  การกลาว 
เชนนั้น  โดยความกาวลวงกาลเทานั้น  ยอมมีแกอโหสิกรรม ฯ 
           บทวา  ปากฏานวเสน  คือ  ดวยอํานาจแหงภูมิที่เผล็ดผล ฯ 
                                     [อธิบายกายกรรม] 
           บัดนี้  ทานอาจารยไดเริ่มคําวา  "ตตฺถากุศล"  เปนตนไว  ก็เพ่ือ 
จะแสดงความเปนไปแหงอกุศลกรรมเปนตน  ดวยอํานาจแหงทวาร 
ของกายกรรมเปนตน  และประเภทแหงอกุศลกรรมเปนตนนั้น  ม ี๑๐ 
อยางเปนอาทิ  ดวยอํานาจแหงอกุศลกรรมมีปาณาติบาตเปนตน  โดยการ 
แสดงไขความเปนไป  ดวยอํานาจกายกรรมเปนตนนั้นเปนประธาน ฯ 
           กรรมเปนไปในกายทวาร  ชื่อวากายกรรม ฯ  วจีกรรมเปนตน 
ก็อยางนั้น  ฯ  การไมใหสตัวมีชีวิตตกไปทันที  คอย ๆ  ใหตกไป 
ชื่อวาปาณาติบาต ฯ  การถือเอาวัตถุสิ่งของท่ีเจาของไมไดใหดวยกาย 
และวาจา  ชือ่วาอทินนาทาน ฯ  การประพฤติผิดในกามทั้งหลาย  กลาว 
คือการกาวลวงเมถุน  ชื่อวากาเมสุมิจฉาจาร ฯ  จะวินิจฉัยในปาณาติบาต  
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เปนตนเหลานั้น  ชื่อวาปาณะ  โดยโวหารไดแกสัตว  โดยปรมตัถ    
ไดแกชีวีตินทรีย ฯ  เจตนาคิดจะฆาของคนผูมีความสําคัญในสัตวมีชีวิต 
นั้นวา  สัตวมีชีวิต  ซึ่งยังความพากเพียรจะเขาไปตัดรอนชีวิตนทรียให 
เกิดข้ึน  ชื่อวาปาณาติบาต ฯ  เจตนาคิดจะลักของคนผูมีความสําคัญใน 
ของ ๆ  คนอ่ืนวา  เปนของ ๆ  คนอ่ืนอยางนั้น  ซึ่งยังความพยายาม 
ที่จะลักของนั้นใหเกิดข้ึน  ชื่อวาอทินนาทาน ฯ  เจตนาคิดจะลวงฐานะ 
ที่ไมควรถึง  ดวยอํานาจการเสพอสัทธรรม ซึ่งเปนไปทางกายทวาร 
ชื่อวากาเมสุมิจฉาจาร ฯ  อาจารยทั้งหลายกลาววา  "แมการด่ืมสุรา 
ทานก็สงเคราะหเขาในบทวา  กาเมสุมิจฉาจารน้ีเหมือนกัน"  เพราะเปน 
การประพฤติผิดในกาม  กลาวคือรส ฯ 
           สองบทวา  กายวิฺตฺติสงฺขาเต  กายทฺวาเร  ความวา  เพราะ 
ประพฤติเปนสวนมากในทวารแหงกรรม  กลาวคือกายวิญญัติ  เพราะให 
ผูอ่ืนรูความประสงคดวยกาย  และตนเองก็รูไดดวยกาย  คือเปนวิการ 
แหงกองท่ียิ่งดวยวาโยธาตุ  ซึ่งเกิดแตจิตท่ีใหเกิดความคิดจะกาวไป 
ขางหนาเปนตน  เปนเหตุทําผลรวมกันแกการคํ้าจุนเปนตน  กลาวคือ 
กายทวาร  เพราะเปนโจปนกาย  และเพราะเปนปากทางแหงความ 
เปนไปของกรรมทั้งหลาย ฯ  จิตตุปบาทที่สหรคตดวยกรรมน้ัน  ๆ เทา 
นั้น  ยอมยังวิญญัตินั้นใหเกิดข้ึนได  แมโดยแท  ถึงอยางนั้น  เมื่อ 
วิญญัตินั้นเปนไปอยู  กรรมที่ยังวิญญัตินั้นใหเกิด  กม็ีชื่อวากายกรรม 
เปนตน (คือเรียกชื่อวากายกรรมเปนตน)  เพราะฉะน้ัน  วิญญัตินั้น 
ทานจึงไดเพ่ือจะกลาวโดยความเปนปากทางแหงความเปนไปของกรรม 
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นั้น ฯ  เมื่อทานจะกลาวเพียงคําวา  "ถาเมื่อเปนเชนนั้นไมควร 
กําหนดกรรมและทวาร ฯ  ก็กรรมที่เปนไปในกายทวาร  ทานเรียกวา  
กายกรรม ฯ  และทวารท่ีเปนทางแหงความเปนไปของกายกรรม   
ทานเรียกวา กายทวาร ฯ  แตกายกรรมของคนท่ีบังคับใหเขาทํา 
ปาณาติบาตเปนตน  ดวยวาจา  ยอมเปนไปในวิจีทวาร  เพราะฉะนั้น 
จึงไมควรกําหนดกรรมดวยทวาร,  อน่ึง  วจีกรรมของคนท่ีทํามุสาวาท 
เปนตน  ดวยกายวิการ  ยอมเปนไปแมในกายทวาร  เพราะฉะนั้น  แม 
จะกําหนดทวารดวยกรรมก็ไมได"  ฉะน้ัน  เพ่ือจะแสดงการกําหนดโดย 
ความเปนไปโดยมาก  ทานอาจารยจึงไดกลาวไววา  "เพราะความเปน 
ไปโดยมาก"  ดังน้ี ฯ  แทจริง  กายกรรมยอมเปนไปในกายทวารเทาน้ัน 
มาก  ในวจีทวารนอย ฯ  เพราะเหตุที่เปนไปมากในกายทวารอยาง 
เดียวน้ัน  แมความเปนกายกรรมจึงสําเร็จแลว  (แมชื่อวากายกรรมจึง 
สําเร็จ)  ดุจพรานปาเปนอาทิ  มีชื่อวาพรานปาเปนตนฉะน้ัน ฯ  อีกประ- 
การหนึ่ง  กายกรรมอยางเดียวยอมเปนไปในกายทวารโดยทวารเทาน้ัน 
นอกน้ีไมเปนไป  เพราะกายกรรมเปนไปในกายทวารน้ีอยางเดียวมาก 
นั้น  จึงสําเร็จเปนทวารแหงกายกรรม  เหมือนบานพราหมณเปนอาทิ 
มีชื่อวาบานพราหมณเปนตนฉะนั้น  เพราะฉะนั้น  ในการท่ีจะกําหนด 
กรรมและทวาร  จึงไมมีขอหามอะไร  นี้เปนความอธิบายในคําวา 
"เพราะความเปนไปโดยมากน้ัน" ฯ 
                                       [อธิบายวจีกรรม] 
           เรื่องที่ไมเปนจริง  ชื่อวามุสา ฯ  สภาพท่ีชือ่วามุสาวาท  เพราะ   
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อรรถวา  เปนเหตุกลาวเร่ืองที่ไมจริงนั้น  โดยความเปนเรื่องจริง ฯ 
ธรรมชาติทีช่ื่อวาปสุณา  เพราะอรรถวา  บด  คือทาํความสามัคคีให  
ละเอียด  ไดแกกระจายเสียซึ่งความสามัคคี  หรือเพราะอรรถวา  ทํา 
ความรักใหสูญ ฯ  วาจาท่ีชื่อวาผรุสา  เพราะอรรถวา  ทําตนเองบาง 
คนอ่ืนบาง  ใหหยาบชา  หรือเพราะอรรถวา  มีสัมผัส  (รายกาจ)   
ดุจเลื่อยฉะน้ัน ฯ  คําพูดที่ชื่อวาสัมผะ  (คําเพอเจอ)  เพราะอรรถวา 
โปรย  คือเรี่ยราย  ซึ่งประโยชนสุข  คือความสุขและประโยชนเก้ือกูล 
ไดแกทําส่ิงนั้นใหเสียไป  คือคําพุดชนิดใดชนิดหน่ึง  ที่ไมเปนอุปการะ 
แกตนและคนอ่ืน ฯ  ธรรมท่ีชื่อวาสัมผัปปลาปะ  เพราะอรรถวา  เปน 
เครื่องเจรจาคําเพอเจอน้ัน ฯ  บรรดามุสาวาทเปนตนนั้น  เจตนาของ 
บุคคลผูประสงคจะใหผูอ่ืนทราบเรื่องที่ไมเปนจริง  โดยความเปนเรื่อง 
จริง  อันยังประโยคที่จะใหผูอ่ืนรูดวยอาการอยางน้ันต้ังข้ึน  ชื่อวา 
มุสาวาท ฯ  มุสาวาทน้ัน  ที่ทําลายประโยชนของผูอ่ืนใหเสียไปเทาน้ัน 
จึงเปนกรรมบถ  นอกน้ีเปนเพียงกรรมเทาน้ัน ฯ  เจตนาที่เศราหมอง 
อันยังวจีประโยคเปนเหตุทําผูอ่ืนใหแตกกันต้ังข้ึน  เพ่ือตองการจะทําลาย 
ชนพวกอ่ืนก็ดี  เพ่ือประสงคจะทําตนใหเปนที่รัก  (ของผูอ่ืน)  กด็ี 
ชื่อวาปสุณวาจา ฯ  ปสุณวาจาแมนั้น  เมื่อชนทั้ง ๒ ฝายแตกกันแลว 
เทาน้ัน  จึงเปนกรรมบถ ฯ  เจตนาที่หยาบโดยสวนเดียว  ที่ยังวจีประโยค 
อันกระทําการตัดเสียซึ่งความรักของชนอ่ืนใหต้ังข้ึน  ชื่อวาผรุสวาจา ฯ 
จริงอยู  เมื่อบุคคลมีในออน   ข้ึนชื่อวาผรุสวาจายอมไมมี  ฯ  เจตนาท่ี 
เศราหมอง  อันยังประโยคเปนเหตุใหผูอ่ืนรูสิ่งที่ไมเปนประโยชน  มี  
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เรื่องนํานางสีดามาเปนตนใหต้ังข้ึน  ชื่อวาสัมผัปปลาปะ  ฯ  กส็ัมผัป- 
ปลาปะนั้น  เมื่อคนอ่ืนถือเอาความหมายน้ันเทาน้ัน  จึงเปนกรรมบถ ฯ 
           สองบทวา  วจีวิ ฺตฺติสงฺขาเต  วจีทฺวาเร  ความวา  (เพราะ 
ความเปนไปโดยมาก)   ในทวารแหงกรรม  ทีช่ื่อวาวจีวิญญัติ  เพราะ 
อรรถวา  ใหคนอ่ืนรูความประสงคไดดวยวาจา  และตนเองก็รูไดดวย 
วาจา  คือเปนวิการแหงกองอันยิ่งดวยปฐวีธาตุ  มีจิตเปนสมุฏฐาน  ซึ่ง   
ยังประโยคที่กระทําการเปลงวาจาใหต้ังข้ึน  ไดแกที่ชื่อวาวจีทวาร  เพราะ 
เปนโจปนวาจา  (คือวาจาที่เคลื่อนไหว)  และเพราะเปนทางแหง 
ความเปนไปแหงกรรมท้ังหลาย ฯ  คําวา "เพราะความเปนไปโดยมาก" 
นี้  มีนัยดังกลาวแลวน่ันแลว ฯ 
                                    [อธิบายมโนกรรม] 
           ธรรมชาติที่ชื่อวาอภิชฌา เพราะอรรถวา  เพงเล็งมุงหนาเฉพาะ 
สมบัติของคนอ่ืน  คือคิดดวยอํานาจความโลภ ฯ  สภาพที่ชื่อวาพยาบาท 
เพราะอรรถวา  เปนเหตุพินาศไปแหงหิตสุข ฯ  ที่ชื่อวามิจฉาทิฏฐิ 
เพราะอรรถวา  เห็นผิด  คือคลาดเคลื่อน ฯ  ในอภิชฌาเปนตนนั้น 
ความเพงเล็งสิ่งของ ๆ  ผูอ่ืนอยางนี้วา  "ไฉนหนอส่ิงของน้ีพึงเปนของ 
เรา"  ชื่อวาอภิชฌา ฯ  อภิชฌานั้น  เปนกรรมบถโดยนอมส่ิงของ ๆ 
คนอ่ืนมาเพ่ือตนเทานั้น ฯ  ความคิดมุงรายอยางนี้วา  "ไฉนหนอสัตว 
นี้พึงพินาศ"  ชื่อวาพยาบาท ฯ  ความเห็นวิปริตโดยนัยเปนตนวา 
"ทานท่ีใหแลวไมมีผล "  ชื่อวามิจฉาทิฏฐิ ฯ  ก็ในมิจฉาทิฏฐินี้  ความ  
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เสียกรรมบถ  ยอมมีดวยนัตถิกทิฏฐิอเหตุกทิฏฐิและอกิริยาทิฏฐิเทาน้ัน ฯ 
สวนความพิสดารแหงอกุศลกรรมบถ ๑๐ เหลาน้ี  ดวยอํานาจการกําหนด 
องคเปนตน  บัณฑิตพึงทราบโดยนัยแหงคําท่ีมาแลว  ในปกรณปรมัตถ- 
โชติกาเปนตนนั้น ๆ ฯ  
           สองบทวา  อฺตฺราป  วิ ฺตฺติยา  ความวา  แมเวนกายวิญญัติ 
และวจีวิญญัติ ฯ  อธิบายวา  "แมไมใหวิญญัติทั้ง ๒ นั้นต้ังข้ึน" ฯ 
ก็บรรดาอกุศลกรรมบถเหลาน้ี  อกุศลกรรมบถมีอภิชฌาเปนตน  ที ่
สัมปยุตดวยจิตอันยังวิญญัติใหต้ังข้ึน  มีในฝกฝายแหงเจตาเทานั้น ฯ 
           สองบทวา  โสมมเูลน  ชายนฺติ  ความวา  อกุศลธรรมมปีาณา- 
ติบาตเปนตน  ยอมเกิด  โดยปจจัยมีสหชาตปจจัยเปนตน  รวมกับมูล 
กลาวคือโทสะ  หรือกับจิตมีโทสะเปนมูล   ไมเกดิรวมกับจิตมีโลภะเปน 
มูลเปนตน ฯ  จริงอยู  พระราชาทั้งหลาย  แมจะทรงพระสรวลอยูก็ทรง 
สั่งบังคับใหประหาร  ดวยพระหฤทัยทีสัมปยุตดวยโทสะทีเดียว ฯ  แม 
ในผรุสวาจาและพยาบาท  ก็พึงเห็นคําพูดตามสมควร เหมือนคําพูดที่ 
สมควรในปาณาติบาตฉะนั้น ฯ  ทานอาจารยกลาวไววา "และมิจฉาทิฏฐิ 
ยอมเกิดรวมกับจิตท่ีมีโลภะเปนมูล "  เพราะความเห็นผิดเชื่อม่ันในวัตถุ 
ที่ควรเชื่อม่ัน  มีโลภะออกหนาเทาน้ัน ฯ 
           หลายบทวา  เสสานิ ฯเปฯ  สมภฺวนฺติ  ความวา  อทินนาทาน 
ของผูมุงประโยชน  มีการปองกันตนและพวกพองเปนตน  แลวนําเอา 
วัตถุที่ตนปรารถนา  หรือไมปรารถนาไปกอน  ยอมมีดวยโลภมูลจิต 
(คือดวยจิตมีโลภะเปนมูล) ,  อทินนาทานของผูลักเพ่ือแกเวร  (แกแคน)  
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ยอมมีดวยโทสมูลจิต  (คือดวยจิตมีโทสะเปนมูล)  ฯ  การริบราชบาตร 
ของพระราชาท้ังหลาย  ผูทรงริบทรัพยของคนอ่ืน  เพ่ือปราบคนชั่ว 
ตามกําหนดกฎหมาย  และอทินนาทานของพวกพราหมณ  ผูกลาวคํา  
เปนตนวา  "ทรัพยนี้ทั้งหมด  พระราชาพระราชาทานแกพวกพราหมณ   
แตเพราะพราหมณเหลานั้นทุพพลภาพโดยประการท้ังปวง  ชนเหลาอ่ืน 
จึงใชสอยได  พวกพราหมณ  ยอมใชสอยของ ๆ  ตนแททีเดียว" 
แลวนําเอาสิ่งของอยางใดอยางหน่ึงไป  ดวยความสําคัญวา  เปนของ 
ของตนๆ  เทาน้ัน  และอทินนาทานของเหลาชนผูชอบคัดคานความ 
สัมพันธกันแหงกรรมและผลของกรรม  ยอมมีดวยโมหมูลจิต ฯ  แมใน 
มุสาวาทเปนตน  บัณฑิตพึงประกอบคําตามสมควรอยางนั้นฯ  ทาน 
อาจารยทําในใจวา "กามาวจรกุศลนั้น  แมเมื่อจะเกิดข้ึนในอารมณ 
ทั้ง ๖  ดวยอํานาจแหงกรรม  ๓  อยาง (คือ  กายกรรม  วจีกรรม 
และมโนกรรม)  กย็อมเกิดข้ึนดวยความนิยม ๓ อยาง  (คือ  ทาน  ศีล 
และภาวนา)"  ดังน้ี  จึงกลาววา  "อน่ึง  กามาวจรกุศล  ยอมมี ๓ อยาง 
ดวยอํานาจแหงทาน  ศีล  และภาวนา"  ฯ  จริงอยู  บรรดาบุญกริิยาวัตถุ 
ที่ทานแสดงไว  ๑๐ อยาง  บุญกิริยาวัตถุ ๒ อยาง  (คือ  ปตติทานมัย 
และปตตานุโมทนามัย)  อีก ๒ อยาง  (คือ  อปจายนมัย  เวยยาวัจจมัย) 
และ ๓ อยาง  (คือ  ธัมมเทสนามัย ธัมมัสสวนมัย  และทิฏุชุกรรม) 
(รวม ๗ อยางนี้ )  สงเคราะหเขาในกรรม ๓ อยาง  มีทานและศีลเปน 
ตนตามลําดับ  ๆ  ก็เหตุในการสงเคราะหนี้  ขาพเจาจักกลาวขางหนา ฯ 
สวนการประกอบความเปนไปแหงบุญกิริยาวัตถุเหลาน้ัน  ในอารมณ ๖  
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และในทวารแหงกรรม ๓ อยาง  บัณฑิตควรถือเอาโดยนัยอันมาแลว 
ในปกรณทั้งหลายมีอรรถกถาเปนตน   
               [อธิบายความหมายของศัพทวา  ทาน  เปนตน] 
           ธรรมชาตที่ชื่อวาทาน  เพราะอรรถวา  เปนเหตุอันเขาใหแหง 
วัตถุมีขาวเปนตน ไดแกเจตนาเปนเหตุบริจาค ฯ  ในบุญกิริยาวัตถุมี 
ศีลเปนตน  แมที่เหลือ  กม็ีนัยอยางนี้ ฯ  ธรรมชาตที่ชื่อวาศีล  เพราะ 
อรรถวา  ต้ังไว ฯ ธรรมชาตท่ีชื่อวาศีล  เพราะอรรถวา  เปนเครื่องต้ังมั่น 
คือต้ังอยูโดยชอบแหงจิต ๑ ฯ  อธิบายวา  ต้ังกายกรรมและวจีกรรมไวถูก 
คือดํารงไวโดยชอบ ฯ  อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวาศีล  เพราะอรรถวา  รวมเขา 
ไว  อุมธารกศุลไว ฯ ก็ความเปนที่รองรับกุศลท้ังหลายไว  ชื่อวาการอุม 
ธารไว  ในท่ีนี้  ฯ สมจริงตามพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเตาตรัสไววา 
"สีเล  ปติฏาย๒"  (นรชนต้ังม่ันแลวในศีล)  ดังน้ีเปนตน ฯ  ธรรม- 
ชาติที่ชื่อวาภาวนา  เพราะอรรถวา  เปนเหตุอบรม  คือสองเสพ  ไดแก 
เจริญกุศลธรรม ฯ  ที่ชื่อวาอปจายนะ  เพราะอรรถวา  เปนเหตุที่บุคคล 
ประพฤติออนนอม  คือกระทําสามีจิกรรมดวยอํานาจการบูชา ฯ  ภาวะ 
แหงชนผูขวนขวายในการกระทํากิจน้ัน ๆ  ชื่อวาเวยยาวัจจะ ฯ  ที่ชื่อวา 
ปตติทาน  เพราะอรรถวา  เปนเหตุที่บุคคลใหสวนบุญที่เกิดในสันดาน 
ตน ฯ  ทีช่ื่อวาปตตานุโมทนา  เพราะอรรถวา  เปนเหตุอนุโมทานสวน 
บุญ ฯ  ที่ชื่อวาธัมมัสสวนะ  เพราะอรรถวา  เปนเหตุฟงธรรม ฯ  ทีช่ื่อวา 
 
๑.  วิเคราะหนีไ้มปรากฏในที่อ่ืน ฯ  ๒.  ส.  ส.  ๑๕/๒๐-ฯ 
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ธัมมเทสนา  เพราะอรรถวา  เปนเหตุแสดงธรรม ฯ  การทําความเห็น 
ใหตรง  ชื่อวาทิฏุชุกรรม ฯ    
               [อธิบายความหมายของเจตนาที่ชื่อวาทานเปนตน] 
           บรรดาบุญกิริยาวัตถุมีทานเปนตนนั้น  เจตนาที่เปนไปดวยอํานาจ 
การสละวัตถุที่อยูของตน  โดยความตองการจะบูชา  หรืออนุเคราะห 
แกคนเหลาอ่ืน  ของบุคคลผูมีสันดานยังมีอนุสัย  ชื่อวาทาน ฯ  เจตนา 
สวนเบื้องตนและภายหลัง  ซึ่งเปนไปดวยอํานาจการแสวงหาทานวัตถุ 
และดวยอํานาจการระลึกถึงทานที่ใหแลว  ดวยจิตโสมนัส  ยอมถึง 
การประมวลลงในทานนี้เหมือนกัน ฯ  ในบุญกริิยาวัตถุมีศีลเปนตน 
แมที่เหลือ  บัณฑิตพึงเห็นตามสมควรอยางนั้น ฯ  เจตนาที่เปนไปของ 
บุคคลผูสมาทานศีล ๕  ศลี  ๘  หรือศีล ๑๐  ดวยอํานาจนิจศีลเปนตน 
แมที่เหลือ  บัณฑิตพึงเห็นตามสมควรอยางนั้น ฯ  เจตนาที่เปนไปของ 
บุคคลผูสมาทานศีล ๕  ศลี  ๘  หรือศีล ๑๐  ดวยอํานาจนิจศีลเปนตน 
บําเพ็ญใหบริบูรณ  แมผูไมสมาทาน  แตงด  คือเวนจากายทุจริตและ 
วจีทุจริตท่ีประจวบเขา  และของผูสมาทานสังวร  ในโรงอุปสมบท 
บําเพ็ญจตุปาริสุทธิศีลใหบริบูรณ  ก็ชือ่วาศีล ฯ  เจตนามีโคตรภูญาณ 
เปนที่สุด  ที่เปนไปดวยอํานาจแหงการบริกรรมและการพิจารณาใน 
กรรมฐาน  ๔๐  อยาง  และในภูมิมีขันธเปนตน  ยังไมถึงอัปปนา  ชื่อ 
วาภาวนา ฯ  ถึงแมเจตนาเลาเรียนวิชาที่หาโทษมิไดเปนตน ก็ยอมถึง 
ความประมวลลงในภาวนานี้เหมือนกัน ฯ  เจตนาท่ีทําความนับถือมาก 
แกบุคคลผูเจริญโดยวัยและโดยคุณ  ดวยอัธยาศัยที่ไมเศราหมอง  ซึ่ง 
เวนจากความหวังตอบแทนในปจจัย ๔  มีจีวรเปนตน (และ)  ดวย  
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วิธีแหงการลุกรับและนําอาสนะมาให  ชื่อวาอปจายนะ  (ความประพฤติ 
ออนนอม) ฯ  เจตนาที่ชวยทํากิจน้ัน ๆ  ดวยอัธยาศัยตามท่ีกลาวแลว 
แกผูเจริญดวยวัยและคุณเหลาน้ันนั่นแลและแกเหลาชนผูเจ็บไข  ชื่อวา 
เวยยาวัจจะ  (ความชวยขวนขวาย) ฯ  เจตนาหวังใหบุญซ่ึงเกิดใน 
สันดานของตน  เปนประโยชนทั่วไปกับชนเหลาอ่ืน  ชื่อวาปตติทานะ   
(การใหสวนบุญ) ฯ เจตนาที่พลอยยินดียิ่งนัก  ซึ่งบุญท่ีคนเหลาอ่ืนให 
แลว  หรือไมไดใหก็ตาม  ดวยจิตท่ีพรากจากมลทินคือความตระหนี้ 
ชื่อวาปตตานุโมทนา  (การอนุโมทนาสวนบุญ) ฯ  เจตนาที่รับฟงขอแนะ 
นําส่ิงท่ีเปนประโยชนเกือ้กูล  ดวยอัธยาศัยที่ไมเศราหมอง  ซึ่งเปนไป 
ดวยอํานาจการแผประโยชนเกื้อกูลแกตนหรือแกชนเหลาอ่ืนอยางนี้วา 
"เราสดับธรรมนี้อยางนี้แลว  ปฏิบัติอยูโดยนัยดังท่ีทานกลาวแลวใน 
ธรรมนั้น  จักเปนผูมีสวนแหงคุณวิเศษ  ทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตตระ 
หรือวาเราเปนผูสดับมากแลว  จักอนุเคราะหแกชนเหลาอ่ืน  ดวยกิจมี 
การแสดงธรรมเปนตน "  ดังน้ี  ชื่อวาธัมมัสสวนะ  (การฟงธรรม) ฯ 
ถึงแมเจตนาท่ีรับฟงวิชาที่หาโทษมิไดเปนตน  ทานก็สงเคราะหเขาใน 
การฟงธรรมนี้เหมือนกัน ฯ  เจตนาแนะนําสิ่งท่ีเปนประโยชนเกือ้กูล 
โดยความใฝใจท่ีแยบคาย  เพราะเปนผูไมเพงอามิสมีลาภสักการะเปนตน 
ชื่อวาธัมมเทสนา  (คือการแสดงธรรม) ฯ  ถึงแมเจตนาชี้แจงวิชาที่ 
หาโทษมิไดเปนตน  ยอมถึงการสงเคราะหเขาในการแสดงธรรมน้ี 
เหมือนกัน ฯ  การทําความเห็นใหตรง  ดวยอํานาจความเห็นถูกท่ีเปนไป 
โดยนัยเปนตนวา  "ผลทานท่ีใหแลวมีอยู"  ดังน้ี  ชือ่วาทิฏุชุกรรม 
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(การทําความเห็นใหตรง) ฯ  
                       [ปุจฉาวิสัชชนาทิฏ ุชุกรรมเปนตน] 
           ถามีคําทวงวา  "เมื่อเปนเชนนั้น  จิตตุปบาทที่เปนญาณวิปยุต 
(ปราศจากญาณ)  ก็ไมไดเปนบุญกิริยาวัตถุ  คือทิฏุชุกรรมละสิ ?" 
แกวา  "จะไมไดเปนหามิได  เพราะแมเจตนาดวงกอนและดวงหลัง 
ก็สงเคราะหเขาในบุญกิริยาวัตถุนั้น ๆ  " ฯ  จริงอยู  ในเวลาทําความเห็น 
ใหตรง  จิตยอมเปนญาณสัมปยุต (ประกอบดวยญาณ)  ทีเดียว  แมก ็
จริง  ถึงอยางนั้น  ในกาลกอนและภายหลังตอมา  จิตแมเปนญาณวิปยุต 
แมนั้น  เปนทิฏุชุกรรม  จึงเกิดข้ึน  เพราะเหตุนั้น  พอกันท ี
ไมควรจะชักชาเกินไป ฯ แตวา  บรรดาบุญกิริยาวัตถุ ๑๐  มีทานเปนตน 
เหลาน้ี  บุญกิริยาวัตถุคือปตติทานและอนุโมทนา  ยอมถึงความ 
สงเคราะหเขาในทาน  เพราะมีสภาพเหมือนกับทานนั้น ฯ  จริงอยู  แม 
ทานเปนปฏิปกษตออิสสาและมัจฉริยะ  ถึงปตติทานและอนุโมทนาแม 
เหลาน้ัน  ก็เปนปฏิปกษตออิสสาและมัจฉริยะเหมือนกัน  เพราะฉะนั้น 
ปตติทานและอนุโมทนา  (การใหสวนบุญและการอนุโมทานสวนบุญ) 
เหลาน้ัน  ทานอาจารยจึงสงเคราะหเขาในทานมัยบุญกิริยาวัตถุ  (บุญ 
กิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยทาน)  เพราะมีลักษณะอยางเดียวกัน  โดยมีธรรม 
เปนปฏิปกษเหมือนกัน ฯ  อปจายนะและเวยยาวัจจะ  (ความประพฤติ 
ออนนอมและความชวยขวนขวาย)  ทานก็สงเคราะหเขาในบุญสําเร็จ 
ดวยศีล เพราะเปนจาริตศีล ฯ  ทานอาจารยธรรมปาลเถระ   กลาวไว  
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(ในฎีกาแหงสังคีติสูตรและทสุตตรสูตร)  วา  "ก็การแสดง  การฟง   
และความเห็นตรง ยอมถงึความสงเคราะหเขาในภาวนานัย  เพราะเปน  
การเสพกุศลธรรม "  ดังน้ี  ฯ  สวนอาจารยพวกอ่ืนกลาวไววา  "ผูแสดง 
และผูฟง  สงญาณไปตามกระแสเทศนาแลว  แทงทะลุปรุโปรงลกัษณะ 
ทั้งหลาย  แสดงอยูและฟงอยู  ทั้งการแสดงและการฟงเหลาน้ัน  ยอม 
นําปฏิเวธธรรมมาใหทีเดียว  เพราะเหตุนั้น  การแสดงและการฟง  จึง 
ถึงความสงเคราะหเขาในภาวนามัย" ฯ  บัณฑิตอาจกลาวไดบางวา 
"การแสดง  ยอมถึงการสงเคราะหเขาไดในทานมัย  เพราะมีสภาพคือ 
ธรรมทาน  (การใหธรรมเปนทาน) "  ฯ  สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาค 
เจาตรัสไววา  "การใหธรรม  ยอมชนะการใหทั้งปวง "๑ ฯ  อนึ่ง 
ทิฏุชุกรรม  ยอมถึงความสงเคราะหเขาในบุญกิริยาวัตถุแมทั้งหมด  ๙ 
อยาง  เพราะทิฏุชุกรรมมีความหมายไปถึงบุญกิรยิาวัตถุทั้งหมด ๙ 
อยางเปนลักษณะ ฯ  จริงอยู  บรรดาบุญกิริยาวัตถมุีทานเปนตน  บุญ 
กิริยาวัตถุชนดิใดชนิดหน่ึง  ที่มีความเห็นชอบซึ่งเปนไปโดยนัยเปนตนวา 
"ผลทานท่ีใหแลวมีอยู"  ดังน้ี  ชําระใหบริสุทธิ์แลวยอมมีผลมาก  ม ี
อานิสงสมาก ฯ  ก็เพราะทําอธิบายไวอยางนี้  ทานพุทธโฆษาจารย 
 ึจึงกลาวไวในอรรถกถาทีฆนิกายวา๒  "ทฏิุชุกรรม  มีความหมายไป 
ถึงบุญกิริยาวัตถุทั้งหมด  ๙ อยางเปนลักษณะ "  ฯ  บัณฑิตควรเห็น 
สันนิษฐานวา  "โดยยอ  บุญกิริยาวัตถุมีเพียง ๓ อยางเทาน้ัน 
 
๑. ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๓ ฯ 
๒.  สุมงฺคลวิลาสินี  ๓/๒๔๗ ฯ 
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เพราะผนวกบุญกิริยาวัตถุ ๗ อยาง  มปีตติทานเปนตนนอกน้ีเขาใน 
บุญกิริยาวัตถุทั้ง ๓ ดวยอํานาจทาน  ศีล  และภาวนา  ดวยประการ 
อยางนี้ " ฯ  และทานอาจารยก็ไดแสดงบุญกิริยาวัตถุไว  ๓ ประการ 
เหมือนอยางน้ันนั่นแล  ในหนหลัง ฯ    
                   [อธิบายรูปาวจรกุศลที่เปนฝานมโนกรรม] 
           รูปาวจรกุศล  ชื่อวาเปนมโนกรรมอยางเดียว  เพราะไมเปนไป 
ในทวารทั้งหลายมีกายทวารเปนตน  โดยไมมีจิตท่ีจะยังวิญญัติใหต้ังข้ึน ฯ 
ก็แล  รูปาวจรกุศลนั้น  ชือ่วาเปนภาวนามัย  เพราะไมเปนไปดวยอํานาจ 
แหงทานเปนตน ชื่อวายังไมถึงอัปปนา  เพราะกุศลที่เปนไปในบรุพภาค 
เปนกามาวจร ฯ 
           บทวา  ฌานงฺคเภเทน  ความวา  ก็แล  รูปาวจรกุศลนั้น  แม 
เมื่อมีอยูมิใชนอย  โดยความตางแหงปฏิปทาเปนตน  ก็มีเพียง ๕ อยาง 
โดยความตางแหงองคฌานที่เกิดข้ึน  ดวยอํานาจการกาวลวงองค ฯ 
           บทวา  อาลมฺพนเภนเทน  ความวา  โดยประเภทแหงอารมณ ๔ 
เหลาน้ี คือ 
                        อารมณม ี๔ อยาง  คือ  อากาศเพิกกสิณ ๑ 
                        ในท่ีมีอากาศเปนอารมณ ๑  ความไมม ี
                        แหงใจนั้น ๑  วิญญาณท่ีมีความไมมีแหง 
                        ใจน้ันเปนอารมณ ๑ ฯ 
           บทวา  เอตฺถ  ไดแก  บรรดากรรม ๔  อยางเหลาน้ี  ดวยอํานาจ 
สถานที่ใหผล ฯ  บทวา  อุทฺธจฺจรหิต ความวา  อกุศลกรรม ๑๑ อยาง 
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ที่เวนจากเจตนาอันสหรคตดวยอุทธัจจะ ฯ    
           มีคําถามวา  "อันเหตุอะไร  ในคําน้ีวา  "อกุศลธรรมท่ีสหรคต 
ดวยวิจิกิจฉา  แมทุรพลกวาอกุศลกรรมทั้งหมด  เพราะเวนจากอธิโมกข 
ยอมชักปฏิสนธิมา  อกุศลกรรมท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  แมมีกําลังกวา 
อกุศลกรรมท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉานั้น  เพราะสัมประโยคดวยอธิโมกข 
ยอมไมชักปฏิสนธินั้นมา ?" แกวา  "เพราะไมมีการใหปฏิสนธเิปน 
สภาพ" ฯ  ก็เฉพาะในกรรมมีการใหปฏิสนธิเปนสภาพ  มีถอยคําท่ีควร 
พิจารณาน้ีวา  "กรรมมีกําลัง  ยอมชกัปฏิสนธิมา  ที่ทุรพลไมชกัปฏิสนธ ิ
มา" ฯ  แตกรรมใดไมมีการใหปฏิสนธเิปนสภาพเลย  ภาวะที่กรรมน้ันถึง 
มีกําลัง  ก็ไมเปนเหตุในการชักปฏิสนธิมาให ฯ มีคําถามสอดเขามาวา 
"ก็คําน้ีวา  "กรรมท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  ไมมีการใหปฏิสนธเิปนสภาพ" 
ดังน้ี  พวกเราจะพึงรูไดอยางไร ?" แกวา  "รูได  เพราะกรรม 
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  ไมมีในหมวดธรรมท่ีทัสสนะจะพึงละ" ฯ 
แทจริง อกุศลธรรมมี ๓ คือ  ธรรมอันทัสสนะพึงละอยาง ๑  อันภาวนา 
พึงละอยาง ๑  บางทีอันทัสสนะพึงละ  บางทีอันภาวนาพึงละอยาง ๑ ฯ 
                         [อธิบายอริยมรรคละอกุศลธรรม] 
           บรรดาอกุศลธรรม ๓ อยางนั้น  จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยทิฏฐิ 
และสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ชื่อวาธรรมอันทัสสนะพึงละ  เพราะความ 
เปนธรรมอันโสดาปตติมรรค  ซึ่งไดนามวา  "ทัสสนะ"  ดวยอํานาจ 
เห็นพระนิพพานกอน  พึงละ ฯ  จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
ชื่อวาธรรมอันภาวนาพึงละ  เพราะเปนธรรมท่ีมรรคชั้นยอดพึงละ ฯ 
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เพราะวา มรรคเบื้องบน ๓ อยาง  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา 
"ภาวนา"  เพราะเปนไปในพระนิพพานอันมรรคท่ี ๑  เห็นแลว  ดวย 
อํานาจภาวนา ฯ  สวนจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัสเปนทิฏฐิวิปยุต 
ชื่อวาธรรม  บางทีอันทัสสนะพึงละ  บางทีอันภาวนาพึงละ  เพราะ   
กิริยาเครื่องกําหนดท่ีใหสัตวเกิดในอบายแหงจิตตุปบาทเหลาน้ัน  อัน 
ปฐมมรรคละอยู  (และ)  เพราะกิริยาเครื่องกําหนดท่ีมากหลายนอกน้ัน 
อันมรรคเบื้องบนท้ังหลายละอยู  ฯ  ในอกุศลธรรม  ๓ อยางนั้น  แม 
ธรรมที่บางทีอันทัสสนะพึงละ  อาจารยทั้งหลายเรียกวา  "ธรรมอัน 
ทัสสนะพึงละ" ในกัมมนทิเทสน้ี  เพราะเหมือนกับธรรมอันทัสสนะ 
พึงละ ฯ  กถ็ากรรมท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  พึงใหปฏิสนธิไซร ใน 
กาลน้ัน  กรรมนั้นก็พึงใหปฏิสนธิในอบายอยางเดียว  เพราะอกุศล- 
ปฏสินธิไมเกิดในสุคติ ฯ  สวนอกุศลท่ีใหสัตวไปสูอบาย  ควรเปน 
ธรรมอันทัสสนะพึงละแท ฯ  เมื่อถือเอาความโดยประการนอกน้ี  พวก 
พระเสขะก็ตองเกิดในอบาย  เพราะทานละอกุศลทีใ่หสัตวไปสูอบาย 
ยังไมได ฯ  ก็ขอน่ันไมถูกเลย  เพราะผิดกับคํามีอาทิวา  "ก็พระโสดาบัน 
พนขาดจากอบายทั้ง ๔  มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา  "  ดังนี้ ฯ  ก็เม่ือ 
มีกรรมท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะน้ี  ชื่อวาอันทัสสนะพึงละ  พระผูมีพระภาค 
ก็พึงตรัสกรรมท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะน้ันไวในวิภังคแหงบทน้ีวา  "ธรรม 
บางทีอันทัสสนะพึงละ"  ก็ขอน้ีไมไดตรัสไวเลย  ดังน้ีแล ฯ 
           ถาจะมีคําทวงวา  "บัณฑิตอาจทําการสงเคราะหเจตนาท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะ  เขาในหมวดธรรมท่ีทัสสนะพึงละนั้น  เพราะกองกิเลส  
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ทั้งหลาย  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวในหมวดธรรมอันทสัสนะ  
พึงละ  อยางนี้วา  "ราคะ  โทสะ  โมหะ  และกิเลสที่รวมอยูแหงเดียว 
กันกับราคะเปนตนนั้น  ยงัสัตวใหไปสูอบาย ? "  แกวา  "คําน้ันไมพึง   
เปนได  เพราะพระผูมีพระภาคตรัสเจตนากรรมที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
นั้น  โดยความเปนธรรมอันภาวนาพึงละโดยสวนเดียว" ฯ  สมจริงดังท่ี 
พระองคตรัสไววา  "ธรรมเหลาไหน  อันภาวนาพึงละ  ธรรมเหลาน้ี 
คือ  จิตตุปบาททีสหรคตดวยอุทธัจจะ  ชื่อวาอันภาวนาพึงละ"  ดังน้ี 
เปนตน ฯ  เพราะเหตุที่ตรัสไวเชนนั้น  การท่ีไมตรัสไวในหมวดธรรม 
อันทัสสนะพึงละนั่นแล  ทําใหสําเร็จความวา   จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะนี้  ไมใหปฏิสนธิ ฯ  มีคําทวงเขามามาวา  "ก็ในปฏิสัมภิทาวิภังค 
พระผูมีพระภาคทางยกจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะข้ึน  แลวทรงยก 
แมวิบากแหงจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะน้ันข้ึนไว  อยางนี้วา  "ใน 
สมัยใด  อกศุลจิตท่ีสหรคตดวยอุเบกขา  สัมปยุตดวยอุทธัจจะ  ปรารภ 
อารมณ  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ  หรือ 
อารมณใด  ๆ  เกิดข้ึนแลว  ในสมัยนัน้  ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา 
จิต  ความไมฟุงซาน  ยอมมี ธรรมเหลาน้ี  ชื่อวากุศล  ญาณที่เปน 
ไปในธรรมเหลาน้ี  ชื่อวาธัมมปฏิสัมภิทา  ญาณท่ีเปนไปในวิบาก 
แหงธรรมเหลาน้ัน   ชื่อวาธัมมปฏิสัมภิทา๑"  ดังน้ีเปนตน  มิใชหรือ 
เพราะฉะนั้น  พวกทานจะพึงรับรองวา  จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
นั้น  ไมใหปฏิสนธิอยางไรได ?  "  แกวา  "วิบากแหงจิตตุปบาทที่ 
 
๑.  อภิ.  วภิงฺค.  ๓๕/๔๐๔ ฯ  
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สหรคตดวยอุทธัจจะนี้  พระผูมีพระภาคทรงยกข้ึนไว  ไมไดหมายถึงการ 
ใหปฏิสนธิเลย  โดยที่แท  ทรงยกข้ึน  หมายถึงวิบากในปวัติกาล" ฯ 
อน่ึง  ในคัมภีรปฏฐาน  พระผูมีพระภาคทรงยกภาวะแหงกรรมปจจัย 
ที่เกิดดวยกัน  ทั้งที่เปนไปในขณะตาง ๆ กัน  แหงเจตนาอันทัสสนะ   
พึงละนั่นแลวา  "เจตนาอันทัสสนะพึงละ  ที่เกิดดวยกัน  เปนปจจัย 
แหงรูปทั้งหลาย  ที่มีจิตเปนสมุฏฐาน  โดยเปนกรรมปจจัย  เจตนา 
ที่เปนไปในขณะตาง ๆ กัน  อันทัสสนะพึงละ  เปนปจจัยแหงวิบากขันธ 
และแหงกตัตตารูปทั้งหลาย  โดยเปนกรรมปจจัย"  ดังนี้  แลวทรงยก 
เฉพาะความที่เจตนาอันภาวนาพึงละ  เปนกรรมปจจัยที่เกิดรวมกันวา 
"เจตนาที่เกิดรวมกัน  อันภาวนาพึงละ  เปนปจจัยแหงรูปทั้งหลาย  ที ่
มีจิตเปนสมุฏฐาน  โดยเปนกรรมปจจัย,"  แตภาวะแหงกรรมปจจัย 
ที่เปนไปในขณะตาง ๆ กัน  มิไดทรงยกข้ึนไว ฯ  ก็เจตนากรรมท่ี 
สหรคตดวยอุทธัจจะนั้น  เวนกรรมปจจัยที่เปนไปในขณะตาง ๆ กัน 
เสีย  จะชักปฏิสนธิมาไมได เพราะฉะน้ัน  เจตนากรรมท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะนั้น  จึงใหปฏิสนธิไมได  แมโดยประการท้ังปวง  (ดังท่ีกลาว 
แลวในบาลี)  ดังน้ีแล ฯ 
           สวนอาจารยอีกพวกหนึ่ง  กลาวคําอันใดไววา  "เจตนาท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะ  ยอมไมใหแมซึ่งวิบากท้ัง ๒   เพราะภาวะแหงกรรมปจจัย 
ที่เปนไปในขณะตาง ๆ กัน  พระผูมพีระภาคมิไดทรงยกข้ึนไวในคัมภีร 
ปฏฐาน" ฯ  คําน้ัน  เปนเพียงมติของอาจารยเหลานั้น  เพราะวิบาก 
ในปวัติกาลแมแหงเจตนากรรมท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  พระองคทรงยก  
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ข้ึนไวในปฏิสัมภิทาวิภังค  และเพราะในคัมภีรปฏฐาน  ทรงหมายเอา 
ความไมมีวิบากในปฏิสนธิอยางเดียว  จึงมิไดทรงยกภาวะแหงกรรม- 
ปจจัยที่เปนไปในขณะตาง ๆ  กันข้ึนไว ฯ  จริงอยู  ถาพระผูมีพระภาค 
ทรงหมายถึงวิบากในปวัติกาล  พึงตรัสภาวะแหงกรรมปจจัยที่เปนไป 
ในขณะตาง ๆ  กันไวไซร  ในเวลาท่ีตรัสนั้น  ผูฟงท้ังหลายก็พึงจะ   
สําคัญแมซึ่งปฏิสนธิวิบากแหงเจตนากรรม  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะน้ัน 
เพราะฉะนั้น  จึงไมตรัสภาวะแหงกรรมปจจัยที่เปนไปในขณะตาง ๆ กัน 
ดวยอํานาจแหงปวัติวิบากแมที่ไดอยู ฯ เพราะเหตุนั้น  พวกเกจิอาจารย 
จึงไมอาจหามปวัติวิบากแหงเจตนากรรมท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะนั้นได ฯ 
ดวยเหตุนั้น  ทานอาจารยจึงไดกลาวคํามีอาทิวา  "ปวตฺติยมฺปน"  ฯ 
สวนอาจารยทั้งหลาย  มทีานอาจารยพุทธมิตเปนตน  จําแนกเจตนา- 
กรรมท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะไว ๒  อยาง  แลวพรรณนาวา  เจตนากรรม 
อยางหน่ึงใหวิบากไดทั้ง ๒ อีกอยางหน่ึง  ไมมีวิบาก  แมโดยประการ 
ทั้งปวงอยางนี้วา  "เจตนากรรมท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  อันภาวนาพึงละ 
ก็มี  ไมใชอันภาวนาจะพึงละก็มี  ใน ๒ อยางนั้น  ที่อันภาวนาพึงละ 
เปนไปในสันดานของพระเสขะ  ที่ไมใชอันภาวนาจะพึงละนอกน้ีเปนไป 
ในสันดานของปุถุชน  และท่ีเปนไปในสันดานของปุถุชนเทาน้ันมีการ 
ใหผล  ที่เปนไปในสันดานแหงพระเสขะนอกน้ีไมมี (การใหผล)" ฯ 
ก็ขอวินิจฉัยในคําท่ีกลาวมาแลวน้ี  ของพระอาจารยทั้งหลายมีอาจารย 
พุทธมิตเปนตนเหลาน้ันอันใด  การหามคําวินิจฉัยนั้นอันใดและการคัด 
คานมติของทานท่ีกลาววา  ไมมีวิบากแมโดยประการท้ังปวงอันใด  ซึ่ง  
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ขาพเจามิไดกลาวไวในวรรณนาน้ี ฯ  คํานั้น ๆ  ทั้งหมด  บัณฑิตพึง 
ทราบตามนัยที่อาจารยทั้งหลายกลาวไวแลว  ในปกรณชื่อปรมัตถมัญ- 
ชุสาเปนตน  และโดยพิเศษ  ในฎีกาแหงอภิธัมมาวตาร  ชื่ออภิมัตถ- 
ปกาสินี ฯ   
         [อธิบายอกุศลกรรมจะอํานวยผลที่นาใครไมไดเปนตน] 
           สองบทวา  สพฺพตฺถาป  กามโลเก  ความวา  (อกุศลกรรมท้ัง 
หมด ๑๒ อยาง  ใหอกุศลวิบากท้ัง ๗ ได )  ในกามโลกแมทั้งหมด 
 ดวยอํานาจสุคติและทุคติ ฯ  บทวา  ยถาห  แปลวา  ตามสมควรแก 
ทวารและอาลัมพนะ ฯ  วิบากวิญญาณอันใด  มีมหาสมบัติเปน 
อารมณเกิดแกพวกนาคแบะครุฑเปนตน  แมในอบายทั้งหลายก็ดี  วิบาก 
วิญญาณอันใด เกิดแกพวกสัตวนรก  เพราะเหตุที่ไดพบเห็นพระมหา- 
โมคคัลลานเถระเปนตนก็ดี  วิบากวิญญาณทั้ง ๒ นั้น  เปนผลแหงกุศล- 
กรรมอยางเดียว ฯ  เพราะผลท่ีปรารถนาของอกุศลกรรมเกิดมีไมได 
ฉะน้ีแล ฯ  ขอน้ีสมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา  "ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ขอท่ีอกุศลกรรมจะมีผลนาปรารถนา  นาใคร  ไมใชฐานะ 
ไมใชโอกาส " ฯ  เพราะฉะนั้น  กุศลกรรมจึงยังอเหตุกวิบากใหเกิดข้ึน 
แมในอบายท้ังหลาย  และยังอเหตุกวิบากเหลาน้ัน  อันมีรูปเปนตน 
เปนวิสัย  ใหสําเร็จตามสมควร  (แกทวารและอาลัมพนะ)  แมในรูปโลก 
เพราะไมมีความเกิดแหงอเหตุกวิบาก  ดวยรูปาวจรกรรม  เหตุไมมีวิบาก 
ที่เปนไปในภูมิอ่ืน  แกกรรมที่เปนไปในภูมิอ่ืน  และเหตุที่ภาวนาอัน  
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เปนเครื่องสํารอกกาม  ไมประกอบดวยการยังวิญญาณอันเปนวิสัยแหง 
กามตัณหาใหเกิด  และเหตุที่กุศลจิตฝายมหัคคตะและโลกุตตระมีผล 
แมนกันโดยสวนเดียว  เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึงกลาวคํามีอาทิวา 
"สพฺพตฺถาป  กามโลเก" ฯ  ทานอาจารยกลาวคําวา  "ตตฺถาป" 
เปนตน  เพ่ือจะแสดงวา  "ก็กรรมเมื่อใหผลอยูอยางนั้น  ยอมใหผล ๓   
อยางดวยอํานาจแหงวิบากมีปริมาณ ๑๖,  ๑๒ และ ๘ " ฯ 
           บทวา  ตตฺถาป  คือ  ในกุศลกรรม  แมทีใ่หผลอยูอยางนั้น ฯ 
           บทวา  อุกฺกฏ  ไดแก  กุศลกรรมท่ีวิเศษ  เพราะไดกุศลเปน 
บริวาร  หรือเพราะความเปนไปแหงการเสพคุนในภายหลัง ฯ  จริงอยู 
กรรมท่ีกุศลกรรมซ่ึงเปนไปกอนและภายหลังหอมลอมแลว  ในเวลาท่ีตน 
เปนไปหรือส่ังสมบอย ๆ  โดยไดการเสพคุนในภายหลัง  ชื่อวาอุกฤษฏ ฯ 
สวนกรรมทีถู่กอกุศลกรรมหอมลอมแลว  ในเวลาทําหรือในภายหลังถูก 
สงเสริม  โดยการใหเกิดความเดือดรอนวา  "เราไดทํากรรมชั่วนี้แลว" 
พึงเห็นวา  "ตํ่าทราม" ฯ 
           บทวา  ปฏิสนฺธ ึ คือ  ใหปฏิสนธิครั้งเดียวเทาน้ัน ฯ  แทจริง 
ดวยกรรมครัง้เดียว  หามีปฏิสนธิไดในหลาย ๆ ชาติไม ฯ  แตวาวิบาก 
ในปวัติกาล  ยอมมีไดรอยชาติบาง  พันชาติบาง ฯ  สมดังที่พระผูมี- 
พระภาคตรัสไววา  "ทักษิณา  อันบุคคลใหทานในสัตวเดียรัจฉาน 
พึงหวังอานิสงสไดรอยเทา๑" ฯ 
 
๑.  ม.  อุปริ.  ๑๔/๔๕๙ ฯ  
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       [อธิบายตเหตุกทุเหตุกกรรมชักปฏิสนธิมาไดและไมได] 
           ก็เพราะญาณเปนปฏิปกษตอโมหะ  หรือตออกุศลธรรมทั้งปวง 
อันเปนนิมิตแหงวิบัติของคนบอดแตกําเนิดเปนตน  เพราะฉะน้ัน  กรรม 
ที่สัมปยุตดวยญาณน้ัน  จึงไมเปนปจจัยแหงวิบัติของคนบอดแตกําเนิด 
เปนตน  เพราะเหตุนั้น  บรรดาติเหตุกกรรมและทุเหตุกกรรมท้ัง ๒   
อยางนั้น  ติเหตุกกรรม  แมจะเปนกรรมทุรพลท่ีสดุ  ก็ยังชกัทุเหตุก- 
ปฏิสนธิมาได  แตไมชักอเหตุกปฏิสนธิมา ฯ  สวนทุเหตุกกรรม 
ไมสามารถในการยังผลอันสัมปยุตดวยญาณใหเกิด   เพราะไมมีความ 
ประกอบดวยญาณ  ดุจอกุศลกรรมไมสามารถในการยังผลอันสัมปยุต 
ดวยอโลภะใหเกิด  เพราะไมมีความประกอบดวยอโลภะ  เพราะเหตุนั้น 
ทุเหตุกกรรมน้ัน  แมจะเปนกรรมท่ีอุกฤษฏที่สุด  กช็ักมาไดเฉพาะ 
ทุเหตุกปฏิสนธิเทาน้ัน  ชกัติเหตุกปฏิสนธิมาไมได  เพราะเหตุนั้น 
ทานอาจารยจึงกลาวไววา  "ติเหตุกกุศลกรรมอยางตํ่าทราม  และ 
ทุเหตุกกุศลกรรมอยางสูง" เปนอาทิ ฯ 
           ในอธกิารแหงติเหตุกกรรมชกัทุเหตุกปฏิสนธิมาน้ี  พึงมีปุจฉาวา 
"เหมือนอยางในปฏิสัมภิทามรรค  ทานพระสารีบุตรเถระ  กลาวถึง 
วิบากญาณสัมปยุตบังเกิด  เพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการ  ดวย 
อํานาจแหงเหตุ ๓ (คือ  อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ)  ในชวนขณะ 
แหงกุศลกรรม  และเหตุ ๒  (คือ  อโลภะ  อโทสะ) ในนิกันติขณะ 
แหงกุศลกรรม  และเหตุ ๓ (คือ  อโลภะ  อโสะ  อโมหะ)  ใน  
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ปฏิสนธิขณะแหงกุศลกรรมวา  "เมื่อความถึงพรอมดวยคติมีอยู  เมื่อ  
กุศลกรรมพึงใหปฏิสนธิเปนญาณสัมปยุต  วิบากเปนญาณสัมปยุตยอม   
เกิดข้ึน เพราะปจจัยแหงเหตุ ๘  ประการ๑"  อนึ่ง  ทานกลาวถึงวิบาก 
ญาณวิปยุตบังเกิด  เพราะปจจัยแหงเหตุ ๖ ประการ  ดวยอํานาจแหง 
เหตุ ๒ (คือ  อโลภะ  อโทสะ)  ในชวนขณะ และเหตุ ๒  ในนิกันติ 
ขณะ  และเหตุ ๒  ในปฏสินธิขณะวา  "เมื่อความถึงพรอมดวยคติมีอยู 
เมื่อกุศลกรรมพึงใหปฏิสนธิเปนญาณวิปยุต  วิบากเปนญาณวิปยุต 
ยอมเกิดข้ึน  เพราะปจจัยแหงเหตุ ๖  ประการ๒"  ฉันใด  ติเหตุกกรรม 
จะชุกทุเหตุกปฏิสนธิมา  มีไมได เพราะทานไมไดกลาวถึงทุเหตุก- 
ปฏิสนธิโดยติเหตุกกรรมวา  "เมื่อความถึงพรอมดวยคติมีอยู เมื่อ 
อกุศลกรรมพึงใหปฏิสนธิเปนญาณวิปยุต  วิบากเปนญาณวิปยุตยอมเกิด 
เพราะปจจัยแหงเหตุ ๗ ประการ  ฉันนั้น " ?  พึงแกวา  "ติเหตุกกรรม 
นี้ไมเปนดังที่ทานกลาวนี้  เพราะติเหตุกกรรมอยางตํ่า  พึงใหทุเหตุก- 
ปฏิสนธิอยางเดียว  โดยอนุรูปแกความสามารถ ดุจทุเหตุกกรรม 
อยางตํ่า  พึงใหอเหตุกปฏิสนธิฉะน้ัน "ฯ  แตเพ่ือจะแสดงผลท่ีเห็นสม 
(เสมอ)  ดวยกรรม  ทานพระมหาเถระ  (สารีบุตร) จึงไดรจนาปาฐะ 
ที่เหลือไว ฯ  บัณฑิตพึงเห็นสันนิษฐานวา   "เมื่อถอืเอาความโดย 
ประการนอกน้ี   แมอเหตุกปฏิสนธิบังเกิด  ดวยทุเหตุกกรรมตองไมมี 
เพราะไมมีคําวา  "เพราะปจจัยแหงเหตุ ๔  ประการ "  เพราะฉะนั้น 
พระมหาเถระ  จึงยกความเกิดแกงติเหตุกปฏิสนธิข้ึนไว  ดวยติเหตุก- 
 
๑.  ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๔๐๗-๔๑๒  ฯ  ๒.  ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๔๐๗-๔๑๒ ฯ  
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กรรมอยางเดียว  เพ่ือจะแสดงผลท่ีเห็นสม  (เสมอ)  ดวยกรรม  ไมได 
ยกความเกิดแหงทุเหตุกปฏิสนธิข้ึนไว  เหมือนดังที่ทานเวนความเกิด  
แหงอเหตุกปฏิสนธิในสุคติ  ดวยความวิบัติแหงคนบอดและคนหนวก 
แตกําเนิดเปนตน แลวจึงยกความเกิดแหงทุเหตุกปฏิสนธิข้ึนดวยทุเหตุก- 
กรรมอยางเดียว  เพ่ือจะแสดงความเกิดแหงสเหตุกปฏิสนธิ  ดวยความ 
ถึงพรอมแหงคติ  ไมไดยกความเกิดแหงอเหตุกปฏิสนธิข้ึนไว  เหมือน 
อยางนั้น  แตทานไมไดยกข้ึนไว เพราะไมได  (ความเกิดแหงทุเหตุก- 
ปฏิสนธิ) ดวยติเหตุกรรม" ฯ   
                   [อธิบายมติของอาจารยบางรูปเรื่องวิบาก] 
           ดวยประการดังท่ีกลาวมานั้น  ทานอาจารยครั้นแสดงความเปน 
ไปแหงวิบาก  ดวยอํานาจวาทะของทานติปฏกจูฬานาคเถระ  ที่เปนไป 
อยางนี้วา  "เจตนาดวงเดียวมีวิบาก ๑๖  อยาง  ในกรรมท่ีกุศลเจตนา 
ดวงเดียว  ประมวลมาแลวน้ีแล  มีประมาณ ๑๒ อยาง  (ดวยอํานาจ 
ทุเหตุกปฏิสนธิ)  แมที่เปนอเหตุกะก็มี  ๘ อยาง  (ดวยอํานาจอเหตุก- 
ปฏิสนธิ)"  ดงัน้ีแลว  บัดนี้  เพ่ือจะแสดง  (ความเปนไปแหงวิบาก 
เหลาน้ัน)  ดวยอํานาจแมแหงวาทะของทานโมรวาปวาสีเถระ  และ 
ทานมหาธรรมรักขิตเถระ  ที่มาแลวอยางนี้วา  "เจตนาดวงเดียว  ม ี
วิบาก ๑๒ อยาง  ในกรรมท่ีเจตนาดวงเดียว  ประมวลมาแลวอยางนี้แล 
มีประมาณ ๑๐ อยาง  แมที่เปนอเหตุกะก็มี ๘ อยาง "  จึงไดกลาวคํา 
เปนตนวา  "อสงฺขาร  สสงฺขารวิปากานิ" ฯ 
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           ในคาถาน้ี  อธิบายดังน้ีวา  "ความตางแหงวิบากท่ีเปนสสังขาร  
(คือวิบากท่ีมีความปรุงแตง)  ตามท่ีมาอยางนี้  คือ  อสังขารกุศล  ม ี
วิบากเปนอสังขาริกเทาน้ัน  ไมเปนสสังขาร  เปรียบเหมือนเมื่อหนาไหว 
เงาหนาในพ้ืนกระจกก็ไหวฉะนั้น "ฯ  แตเพราะพระอนุรุทธาจารย   
ปรารถนาความตางแหงวิบากท่ีเปนสังขาร  ดวยอํานาจปจจัย  ไมใชดวย 
อํานาจกรรม  ฉะนั้น  วาทะวา  "อสฺขาร  สสงฺขารวิปากานิ"  เปนตน 
นี้  ทานพระอนุรุทธาจารยจึงจัดไวเปนวาทะของอาจารยบางพวก ฯ 
           บทวา  เตส  คือ  ของพระเถระท้ังหลายเหลาน้ัน  ผูมีวาทะ 
อยางนี้ ฯ 
           บทวา  ยถากฺกม  คือ  ตามลําดับแหงวิบากมีติเหตุกวิบากอยาง 
อุกฤษฏเปนตน ฯ 
           สองบทวา  ทฺวาทส  วิปากานิ  ความวา  บัณฑิตพึงแสดง 
วิบาก ๑๒  ที่เวนสสังขาริกวิบาก ๔ และท่ีเวนอสังขาริกวิบาก ๔ ตาม 
ลําดับ  ดวยอํานาจแหงอสังขาริกกรรม  และสสังขาริกกรรมที่เปน 
ติเหตุกะอยางอุกฤษฏ  อน่ึง  พึงแสดงวิบาก ๑๐  ที่เวนทวิเหตุกสสัง- 
ขาริกวิบากท้ังคู  และที่เวนทวิเหตุกอสังขาริกวิบากท้ังคู  ดวยอํานาจ 
แหงกรรมท่ีเปนติเหตุกะอยางเพลา  (อยางตํ่า)  และท่ีเปนทวิเหตุกะ 
อยางอุกฤษฏ  และวิบาก ๘  ที่เวนทุเหตุกวิบากท้ังคู  ดวยอํานาจแหง 
กรรมท่ีเปนทุเหตุกะอยางเพลา  ตามสมควร  คือโดยอนุรูปแกความ 
เหมาะสมแหงนัยนั้น ๆ  ตามทํานอง  คือตามแนวแหงนัยดังท่ีกลาวแลว 
คือแหงนัยที่กลาวไวโดยคําเปนตนวา  "ติเหตุกมุกกฺฏ" ฯ 
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                [อธิบายปฐมฌานมีอารมณเล็กนอยเปนตน] 
           ฌานท่ีชื่อวาปริตตะ  เพราะอรรถวา  มีอานุภาพนอย  ดุจถูกตัด 
ถูกปนทอนรอนดาน ฯ ที่ชื่อวาปณีตะ  เพราะอรรถวา  ถึงความเปน  
ฌานดีเลิศ ฯ  ฌานท่ีมีในทามกลางแหงฌานท้ัง ๒  ชื่อวามัชฌิมะ ฯ 
ทานพุทธโฆษาจารยกลาวไวในอรรถกถา  โดยไมแปลกกันเลยวา 
"บรรดาฌานทั้ง ๓  นั้น  ฌานท่ีสักวาไดแลว  ยังไมเสพคุน  ชือ่วา 
ปริตตฌาน" ฯ  อนึ่ง  ทานกลาววา  "ฌานท่ีเจริญยังไมดีนัก  มีวสี- 
ภาพนังไมบริบูรณ  ชื่อวามัชฌินฌาน  แตที่เจริญดังอยางยิ่ง  มีวสีภาพ 
บริบูรณโดยครบถวน  ชือ่วาปณีตฌาน" ฯ  มีคําชี้แจงวา  "ก็ในท่ีนี้ 
ทานอาจารยประสงคเอาแมปริตตฌาน  ที่ไดความเสพคุนนิดหนอย 
เทาน้ัน" ฯ  จริงอยางนั้น  ในนามรูปปริเฉท  ทานอนุรุทธาจารยนี้ 
กลาวถึงมหัคคตธรรมใหวิบาก  เพราะเปนธรรมมีกําลัง  โดยไดความ 
เสพคุนจากธรรมท่ีมีภูมิเสมอกัน  แลวกลาวถึงอภิญญาไมเผล็ดผล 
เพราะไมมีการไดความเสพคุนจากธรรมท่ีมีภูมิเสมอกันนั้นวา 
                        "เมื่อมหัคคตกุศลไดอาเสวนะ  (การเสพ 
                        คุน)  จากธรรมที่เสมอกัน ทั้งมีกําลงัมาก 
                        มหัคคตกุศลจึงเผล็ดผล  สวนอภิญญาไม 
                        ไดเหตุเชนนั้น  จึงไมเผล็ดผล" ฯ 
           อีกอยางหนึ่ง  ฌานท่ีบุคคลใหเกิดดวยฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา 
ที่เลว  ชื่อวาปริตตฌาน   ฌานท่ีบุคคลใหเกิดดวยฉันทะเปนตนท่ี  
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ปานกลาง  ชือ่วามัชฌิมฌาน  ฌานท่ีบุคคลใหเกิดดวยฉันทะเปนตน 
ที่ประณีต  ชือ่วาปณีตฌาน  ดังนี้แล ฯ  พอทีไมตองกลาวใหชักชานัก ฯ   
           สองบทวา  ปฺจมชฺฌาน  ภาเวตฺวา  ความวา  บุคคลเจริญ 
ปญจมฌานแมทั้ง ๓  ที่ยังไมถึงความเปนอภิญญา  (ที่ยังไมไดชื่อวา  
อภิญญา)  (ยอมเกิดในชั้นเวหัปผลา) ฯ  แตวา  ปญจมฌานท่ีถึง 
ความเปนอภิญญา  (ที่ไดชื่อวาอภิญญา)  ไมมีวิบาก  ทานอาจารย 
ใหสําเร็จแลวดวยคําวา  "อลทฺธา  ตาทิส"  เปนอาทิ ฯ  สวนทาน 
อาจารยทั้งหลายผูแตงมูลฎีกาเปนตน  ใหปญจมฌานท่ีถึงความเปนอภิญญา 
แลวไมมีวิบากนั้นสําเร็จ  แมโดยประการอยางอ่ืน ฯ  แตคําของทาน 
อาจารยผูแตงมูลฎีกาเปนตนนั้น  นักศกึษาพึงตรวจดูตามนัยที่ทานกลาว 
ไวแลวในคัมภีรนั้น ๆ โดยสังเขป  และในคัมภีรอภิธัมมัตถวิกาสนีฎีกา 
โดยพิสดาร ฯ 
           ในคําวา  ส ฺาวิราค  ภาเวตฺตา  นี้  มีอธบิายวา  พวกเดียรถีย 
ผูมีปกติกลาวการทําวาเปนกรรมน่ันแล  เจริญภาวนาเครื่องสํารอก 
อรูปธรรม  ดวยอํานาจการยังอรูปธรรมใหถึงความไมเกิดข้ึนเปนสภาพ 
ในภพท่ีตนควรไดดวยกําลังภาวนาน้ัน  แลวจึงเกิดข้ึนในจําพวกอสัญญ-ี 
สัตว  ดวยกําลังภาวนาท่ีเปนไปในวาโยกสิณ  หรอืในอากาสกสิณท่ี 
กําหนดแลว  ตามมติของอาจารยบางพวก  โดยการชี้โทษความเปนไป 
แหงอรูปธรรม  และการกาํหนดความเปนของประณีตในความไมมีแหง 
อรูปธรรมเปนไปน้ัน  โดยนัยเปนตนวา  "สัญญาเปนดังโรค  สัญญา 
เปนดังหัวฝ"  หรือวา  "นาติเตียนจิต  จิตนี้หนอนาติเตียนจริง"  ดังน้ี 
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เปนตน ฯ  พึงเห็นสันนิษฐานวา  "ก็สตัวเหลาน้ัน  ยอมเกิดในพวก  
อสัญญีสัตวนั้น  ดวยอิรยิาบถที่ตนตายอยูในมนุษยโลกนี้นั่นแล" ฯ 
             [พระอนาคามีจําพวกเดียวเกิดในสุทธาวาส ๕ ชั้น] 
           หลายบทวา  อนาคามิโน  ฯเปฯ  อุปฺปชฺชนฺต ิ  ความวา  พระ 
อริยเจาท้ังหลาย  ผูเปนพระอนาคามีเทาน้ัน  เจริญปญจมฌานแมทั้ง ๓ 
ในเวลาเปนปุถุชนเปนตน  หรือในภายหลังก็ตาม  ยอมเกิดในสุทธาวาส 
๕ ชั้น  ตามลําดับแหงความกําหนดอินทรียมีศรัทธาเปนตน  ที่มีความ 
แตกตางกัน ฯ  ประกอบความวา  "พระโยคาวจรเจริญฌานตามลําดับ 
แลว  ยอมเกดิข้ึนในชั้นอรูปภพทั้งหลายลําดับ" ฯ  ก็บทวา 
ยถากฺกม  คือตามลําดับแหงฌานมีอรูปฌานท่ี ๑  เปนตน ฯ  กแ็ลคําน้ี 
แมทั้งหมด  ทานอาจารยกลาวไวดวยอํานาจภูมิที่ตางกันแหงฌานนั้น ๆ 
นั่นเอง ฯ  สวนปุถุชนเปนตน  เมื่อยังมีตัณหาอยูจะเกิดในที่ไหน ๆ 
ก็ได  เวนชั้นสุทธาวาสเสีย  อันเปนภูมิแหงทานผูไดฌานตามสมควร ฯ 
อน่ึง  เมื่อมีตัณหาอยูอยางน้ันปุถุชนเปนตน  ยอมเกิดแมในกามภพ 
ดวยอํานาจกรรมท่ีเปนกามาวจร ฯ  สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไววา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  การต้ังใจมั่นของผูมีศีล  ยอมสําเร็จ  เพราะ 
เปนผูบริสุทธิ์" ฯ  แตวา  พระอนาคามีทั้งหลาย  ไมใหความยินดี 
ในกามภพเกิดข้ึน   เพราะทานละความกําหนัดในกามไดโดยประการ 
ทุกอยาง  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงเกิดในที่ใดท่ีหน่ึง  ซึ่งเปนภูมิแหงฌาน 
ตามท่ีตนไดแลว  เวนกามโลกเสีย ฯ  มีการกําหนดแนนอนวา  "แทวา 
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พระอนาคามีทั้งหลาย  ยอมเกิดในชั้นสุทธาวาสเทาน้ัน "ฯ  แตไมมี 
การกําหนดวา  "พระอนาคามีเหลาน้ัน  จะไมเกิดในที่อ่ืน "ฯ  กเ็พราะ  
ทําการกําหนดไวอยางนี้  ทานอาจารยจึงไดกลาวไววา  
                        "พระอนาคามีบุคคลท้ังหลายแล  ยอม 
                        เกิดเฉพาะในช้ันสุทธาวาส  บุคคลทั้งหลาย 
                        เวนพระอนาคามีเสีย  ยอมเกิดในกาม- 
                        ธาตุ" ฯ 
           บัณฑิตพึงเห็นสันนิษฐานวา  "ก็พระอนาคามีเหลาน้ัน  แมผู 
เปนสุกขวิปสสกในเวลาใกลจะมรณะ  ยอมยังสมาบัติใหเกิดไดโดยแน 
นอนทีเดียว  เพราะเปนผูทําใหบริบูรณในสมาธิ" ฯ  ทานพระพุทธ- 
โฆษาจารยกลาวไวในอรรถกถาวา  "ถึงแมพวกสตรี  จะเปนพระอริยะ 
หรือไมใชพระอริยะก็ตาม  ผูมีปกติไดสมาบัติ ๘  ยอมเกิดในพวกพรหม 
ปาริสัชชาเทาน้ัน " ฯ  อีกนัยหน่ึง  ในภพแหงพวกพรหมปาริสัชชาเปนตน 
นี้  พระอริยาเจาท้ังหลาย  ผูเกิดในภพท้ัง ๓ นั้น  หาเกิดในพรหมโลก 
ชั้นอ่ืนไม  เพราะชั้นเวหัปผลา  อกนฏิฐะ  และอรปูภพที่ ๔  เปนภพ 
ที่ประเสริฐสุด ฯ  อน่ึง  พระอริยาเจาท้ังหลาย  ผูเกิดในพรหมโลกชั้นสูง ๆ 
ข้ึนไป  นอกจาก ๓ ภพนั้น  หาเกิดในพรหมโลกชัน้ตํ่า ๆ  ไม ฯ  สมจริง 
ดังคําที่ทานอาจารยกลาวไววา  
                        "พระอริยาบุคคลท้ังหมด  ดํารงอยูแลว 
                        ในชั้นเวหปัผลา  ชั้นอกนิฏฐะ  และชั้น  
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                        ภวัคคพรหม  หากลบัมาเกิดในพรหมโลก  
                        ชั้นอื่น ๆ  ไม  พระอริยเจาผูไปสูพรหมโลก 
                        เกิดในพรหมโลกชั้นสงู  ๆ  ขึ้นไป  ไมเกิด 
                        ในพรหมโลกชั้นตํ่าลงมา " ฯ   
                   [อธิบายความส้ินอายุของสรรพสัตว ๔ อยาง] 
           วินิจฉัยในคําวา  "อายุกฺขเยน"  เปนตน  ดงัตอไปนี้  แมเมื่อ 
ยังมีกรรมานุภาพ  ความตายเพราะความสิ้นไปแหงอายุ  ตามท่ีกําหนด 
ไวในคตินั้น ๆ  ชื่อวาอายุกขยมรณะ  (ความตายเพราะส้ินอายุ) ฯ 
แมเม่ืออายุตามที่กําหนดไวในคตินั้น ๆ  ยังเหลืออยู  และเมื่อความ 
พรอมเพรียงแหงปจจัยมีคติและกาลเปนตนยังมีอยู  ความตายเพราะ 
กรรมท่ีใหสาํเร็จภพนั้น ๆ  ใหผลเสรจ็ส้ินแลว  ชือ่วากัมมักขยมรณะ 
(ความตายเพราะความส้ินกรรม)  ฯ  ความตาย  เพราะอายุและกรรม 
สิ้นไปพรอม ๆ  กันทีเดียว  ชื่อวาอุภยักขยมรณะ  (ตายเพราะส้ินไป 
ทั้ง ๒ อยาง)  ฯ  แมเม่ืออายุและกรรมทั้ง ๒  อยางนั้นยังมีอยู  ความตาย 
ของบุคคลท้ังหลาย  ผูมีสันดานท่ีขาดลงดวยความพยายามท้ังหลาย  มีการ 
นําศัสตรามาเปนตน  ซึ่งเปนไปดวยกําลังกรรมท่ีเขาไปตัดรอนบางอยาง 
ที่สําเร็จแลวในภพกอนก็ดี  ความตายท่ีเปนไปแลวดวยอํานาจใหเคลื่อน 
จากฐานในทันใดนั่นเอง  ดุจความตายของพระเจาทุสิมารราช  และ 
พระเจากลาพุราชเปนตน  เพราะกรรมท่ีมีความสามารถถูกอุปจเฉทก- 
กรรมซ่ึงประมวลมา  ดวยความพยายามบางอยาง  อันตนทําไวในเหลา  
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ชนผูมีคุณมากขัดขวางแลว  เปนกรรมไมสามารถในการยังอัตภาพน้ัน ๆ  
ใหเปนไปไดก็ดี  ชื่อวาอุปจเฉทกมรณะ  (ความตายเพราะกรรมเขาไป 
ตัดรอน) ฯ  ก็อุปทเฉทกมรณะนี้  ไมมีแกพวกสัตวนรก  พวกชนชาว 
อุตตตรกุรุทวีป  และพวกเทพบางเหลา ฯ  เพราะฉะนั้น  ทานอาจารย 
ทั้งหลาย  จึงกลาววา  "ความตาย  พึงมีแกสัตวบางพวก  เพราะความ   
พยายามบาง  เพราะอุปจเฉทกกรรมบาง " ดังน้ี  ฯ  ความเกิดข้ึน  คือความ 
เปนไปแหงมรณะ  ชื่อวามรณุปปตติ  (ความเกิดข้ึนแหงความตาย)  ฯ 
           บทวา  มรณกาล  คือในเวลาใกลจะตาย ฯ  บทวา  ยถารห 
คือสมควรแกสัตวผูจะเกิดในคตินั้น ๆ ฯ  ก็ธรรมชาตมีนามธรรมและ 
รูปธรรมเปนตนนั่นแล  ตามท่ีปรากฏแลวแกพระขีณาสพผูมิไดเกิดใน 
ภพไหน ๆ  ยอมถึงความเปนโคจรแกจิตท่ีมีจุติเปนที่สุด  กรรมและ 
กรรมนิมิตเปนตน  หาถึงความเปนโคจรไม ฯ 
                              [อธิบายกรรมนิมิตเปนตน] 
           บทวา  อุปลทฺธปุพฺพ  คือกรรมนิมิตที่ตนไดแลวในกาลกอน 
ดวยอํานาจแหงการไดพบเห็นพระเจดียเปนตน ฯ  บทวา  อุปกรณภูต 
ไดแกกรรมนิมิตท่ีเปนอุปกรณ  ดวยอํานาจแหงวัตถุมีดอกไมเปนตน ฯ 
บทวา  อุปลภิตพฺพ  ไดแกอันสัตวพึงเสวย ฯ  บทวา  อุปโภคภูต 
ไดแกคตินิมิตมีนางอัปสร วิมาน  ตนกัลปพฤกษ  และไฟนรกเปนตน 
อันสัตวพึงใชสอย ฯ จริงอยู  รูปายตนะ  (อายตนะคือรูป)  ที่เปนไป 
ในนางอัปสร วิมาน  ตนกัลปพฤกษ  และครรภมารดาเปนตน  เปน 
นิมิตแหงสุคติ  รูปายตนะ  ที่เปนไปในนรกและนายนิรยบาลเปนตน 
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เปนนิมิตแหงทุคติ ฯ  นิมิตแหงคติ  ชือ่วาคตินิมิต ฯ  บทวา  กมฺมพเลน  
ความวา  ดวยอกนุภาพแหงกรรมท่ีเปนกุศลและอกุศล  ที่ใหเกดิปฏิสนธิ ฯ 
สองบทวา  ฉนฺน  ทฺวาราน  ความวา  บรรดาทวารท่ีเกิดข้ึนทั้ง ๖ ตาม 
สมควรแกความเกิด  โดยนัยที่กําลังจะกลาว ฯ  ทานอาจารยกระทําไว 
ในใจวา  "ถากุศลกรรมเผล็ดผล  กุศลจิตซ่ึงบริสุทธ์ิ  ยอมเปนไปใน   
เวลาน้ัน  ถาอกุศลกรรมเผล็ดผล  อกศุลจิตซ่ึงเศราหมอง   ยอมเปนไป 
ในเวลาน้ัน "  จึงกลาววา  "วิปจฺจมานก ฯ เป ฯ  กลิิฏ  วา"  ฯ  เพราะ- 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสวา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  วิญญาณ 
กําหนัดดวยความยินดีในนิมิตก็ดี  กาํหนัดดวยความยินดีในอนุพยัญชนะ 
ก็ดี  เมื่อต้ังอยู  ยอมต้ังอยูได  ถาวา  บคุคลยอมทํากาละในสมัยนั้นไซร 
ขอท่ีเขาจะพึงเขาถึงคติ ๒ อยาง  อยางใดอยางหน่ึง  คือนรกหรอืกําเนิด 
แหงสัตวเดียรัจฉาน  เปนฐานะที่มีอยู ๑" ฯ 
           บทวา  ตตฺโถนตว  ความวา  จิตสันดานเปนเหมือนโนมไป 
ในภพท่ีจะพึงเกิดนั้น  ฯ  อีกนัยหน่ึง  ตัดบทวา  ตตฺโถนต  อิว ฯ  บัณฑิต 
พึงเห็นอบายในบทวา  พาหุลฺเลน  นี ้ โดยนัยที่กลาวไวแลวในบทวา 
"เยภุยฺเยน  ภวนฺตเร "  นี้ ฯ  อีกอยางหนึ่ง  ความอธิบายน้ัน  อาจ 
เพ่ือจะสงเคราะหเขาดวยบทวา  "ยถารห" นี้เหมือนกัน  เพราะฉะนั้น 
บัณฑิตจึงทราบไดวา  ดวยบทวา  "พาหุลฺเลน"  นี้  ทานอาจารยแสดง 
วา  "จิตสันดานของเหลาสัตวผูมีชีวิตขาดลงโดยทันทีทันใด  ไมเปน 
ไปเนือง ๆ  เหมือนจิตสันดานของสัตวผูคอย ๆ  ตายไปเลย" ฯ  บทวา 
อภินวกรณวเสน  ความวา  ดวยอํานาจทําตนใหใหมเสมอ  เหมือนกรรม 
 
๑.  ส. ส.  ๒๕/๒๑๐ ฯ 

  



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 250 

ที่ถูกทําในขณะนั้น ฯ  บทวา  ปจฺจาสนฺนมรณสฺส  ความวา  (จุติจิตของ 
สัตว )  ผูใกลจะตาย ดวยอํานาจมีอายุประมาณ ๑  วิถี  หรือดวยอํานาจ  
มีอายุเกินกวาอายุประมาณ ๑ วิถีนั้นไปเล็กนอย ฯ  บทวา  วีถิจิตฺตาว- 
สาเน  ความวา  ในที่สุดแหงวิถีจิตท้ังหลาย  ซึ่งมีตทาลัมพนะเปนที่สุด   
หรือมีชวนะเปนที่สุด ฯ  ทานอาจารยกลาวไวในธัมมานุสารณีวา  "บรรดา 
กามภพเปนตนนั้น  วิถีจิตของเหลาสัตวผูเคลื่อนจากกามภพ  แลวเกิด 
ในกามภพนั้นนั่นเอง  มีตทาลัมพนะเปนที่สุด  ของสัตวที่เหลือ  มชีวนะ 
เปนที่สุด " ฯ  บทวา  ภวงฺคกฺขเย  วา  ความวา  ถามีอายุเหลือเกิน 
กวา ๑  ชวนวิถีไป  ในกาลน้ัน  จุติจิตเกิดข้ึนในที่สุดแหงภวังคแลวก็ 
ดับไป  หรือถามีเหลือชั่ว  ๑ ขณะจิต  ในกาลน้ัน  จุติจิตเกิดข้ึนในที่สุด 
แหงวิถีจิตแลวก็ดับไป ฯ  และจุติจิตนั้น  มีกรรมที่เปนอดีตเปนตน 
เปนอารมณอยางเดียว ฯ  ดวยบทวา  ตสฺสานนฺตรเมว  นี้  ทานอาจารย 
คัดคานมติของผูที่ชอบพูดวา  ภพอ่ืน  (ภพมีในระหวาง)  ฯ  บทวา 
ยถารห  คือดวยอํานาจความเหมาะสมแกกาลท่ีกระทํากรรม  และกาลท่ี 
ใหผล ฯ  อีกอยางหน่ึง  อธิบายวา  "โดยอนุรูปแกความเปนไปเหมาะ- 
สมแกกรรมที่ใหผลดวยอํานาจอนุสัยกิเลส  หรือดวยอํานาจธรรมคือ 
อวิชชาและตัณหาที่เกิดรวมกับชวนะ" ฯ 
           มีคําทักทวงวา  "ก็ทานอาจารยไดกลาวคําเปนตนวา  "ใจ ... ที ่
สังขาร ...  ถกูอวิชชานุสัยหอมลอมแลว"  ดังน้ีมิใชหรือ ?  ก็ภาวะแหง 
อวิชชาและตัณหาที่เกิดรวมกับชวนะเปนอนุสัย  จะมีไดอยางไร ? " ฯ 
แกวา  "ภาวะแหงอวิชชาและตัณหาที่เกิดรวมกับชวนะเปนอนุสัยไดนี้  
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(มีได)  ไมผิด  เพราะอวิชชาและตัณหาที่เกิดรวมกับชวนะแมเหลาน้ัน  
เรียกวาอนุสัย  โดยความท่ีอวิชชาและตัณหาทั้ง ๒ นั้นเปนเชนเดียว 
กับอนุสัย"  ดังน้ี ฯ  เมื่อเปนอยางอ่ืน  ก็ไมมีการสงเคราะหอวิชชา   
และตัณหาที่เกิดรวมกับอกุศลกรรม  หรือท่ีเกิดรวมกับความปรารถนา 
ภพ  และที่เกิดรวมกับชวนะใกลตอจุติ  (เขาในคําวา "ถูกอวิชชา- 
นุสัยหอมลอม") ฯ  อวิชชานั่นเอง ชื่อวาเปนอนุสัย  เพราะวานอน 
เนื่อง  คือเปนไป ดวยอรรถวา  ยังละไมได ฯ  อันสังขารซึ่งถูกอวิชชา- 
นุสัยนั้นหอมลอม  คือแวดลอม ฯ  ตัณหานุสัยนั่นเองเปนมูล  คือเปน 
ประธาน  ไดแกเปนเหตุทําผลรวมกันแหงสังขารนี้  เพราะเหตุนั้น 
สังขารนั้น  ชื่อวามีตัณหานุสัยเปนมูล ฯ 
           บทวา  สงฺขาเรน  ความวา  (ใจ)  อันกุศลกรรมและอกุศลกรรม 
หรืออันความประชุมแหงธรรมมีผัสสะท่ีสหรคตดวยธรรมเปนตน  หรือ 
อันความประชุมแหงธรรมมีผัสสะเปนตนนั้น  ที่เกิดรวมกับชวนะใกล 
ตอจุติใหเกิดอยู ฯ  แทจรงิ  ตัณหาใหวิญญาณนอมไปในอารมณที่มีโทษ 
อันถูกอวิชชาปดบังไว  สังขารตามท่ีกลาวแลว  ซึ่งเรียกกันวา  ขิปนก- 
สังขาร  (สังขารผูซัดไป)  ยอมชัดวิญญาณไป  (ในอารมณมีกรรม 
เปนตน  ซึ่งเปนที่ต้ังแหงปฏิสนธิ) ฯ  เหมือนดังที่ทานอาจารยทั้งหลาย 
กลาวไววา 
                        "อวิชชาตัณหาและสังขาร  ที่เกิดรวมกับ 
                        จิตของเหลาสัตวผูเกิดในอบาย  ปกปด 
                        โทษของอารมณ  และนอม  (วิญญาณ) 
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                        ไปสูอารมณที่มีโทษปดไวบาง  และสง 
                        (วิญญาณ)  ไปสูอารมณบาง  แกพวกสัตว 
                        ผูเกิดในอบาย  อวิชชาและตัณหานุสัยท่ี  
                        ยังละไมได  ของเหลาสัตว  ผูมีปกติไปสู  
                        สุคติที่เหลอืนอกนั้น  ปกปดโทษอารมณ 
                        และนอม  (วิญญาณ)  ไปสูอารมณ  แก 
                        พวกสัตวที่เหลือนอกน้ัน  ที่ไปสุคติ  สวน 
                        ขิปนกสังขาร  เปนกุศลอยางเดียว  ยอม 
                        มีในสุคติปฏิสนธินี้ " ฯ 
           สองบทวา  สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ  ปริคฺคหมาน  ความวา  ใจอัน 
ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนตนที่สัมปยุตกับตน  แวดลอมคํ้าจุนอยู  โดย 
สัมปยุตปจจัยเปนตน ฯ  หลายบทวา  สหชาตา ฯ เป  ฯ  ภูต  ความวา 
(ใจ)  ชื่อวาเปนประธาน  เพราะความเปนที่ต้ังอยูแหงธรรมทั้งหลาย 
ที่เกิดรวมกับตน ฯ  สมจรงิดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา  "ธรรมทั้ง 
หลายมีใจเปนหัวหนา๑ฯ  บทวา  ภวนฺตรปฏิสนฺธานวเสน  ความวา 
ดวยอํานาจการเชื่อมระหวางภพกอนกับระหวางภพหลัง  ใหติดตอกัน 
ดุจเนื่องเปนอันเดียวกันและกันฉะน้ัน ฯ  (ใจ)  พอเกิดข้ึนเทาน้ันก็ต้ังอยู 
อธิบายวา  "ไมใชไปจากภพน้ีแลวจึงต้ังอยู " ฯ  จริงอยู  ธรรมอะไร ๆ 
ที่นับเนื่องในภพกอน  หากาวไปสูภพอ่ืนไม ฯ  ใจเวนจากเหตุที่นับ 
เนื่องในภพกอน  ยอมเกิดไมไดเลย  เปรียบเหมือนเสียงสะทอน  ประ- 
 
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๕ ฯ   
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ทีป  และตราเปนตนฉะน้ัน  พอกันทีไมควรจะชักชาเกินไป ฯ  ชวนะ 
ทั้งหลายเปนของนอยเปนไป  ชื่อวาเปนไปนอย ฯ  อธิบายวา  "เมื่อ 
อารมณที่เปนปจจุบัน  มาสูคลองในมโนทวาร  ดวยอํานาจคตินิมิต  ใน 
ปญจทวาร  ดวยอํานาจกรรมนิมิต" ฯ   
                     [อธิบายอารมณของปฏิสนธิและภวังค] 
           หลายบทวา  ปฏิสนฺธิ  ฯ เป ฯ  สพฺภติ  ความวา  ปฏิสนธิและ 
ภวังคทั้ง ๔  มีอารมณเปนปจจุบัน  ยอมไดในมโนทวารกอน  แตเฉพาะ 
ปฏิสนธิมีอารมณเปนปจจุบันไดในปญจทวาร ฯ  จริงอยางนั้น  ในคําวา 
"ปฏิสนฺธิ  ฯ เป ฯ  ลพฺภติ"  นี้  มีความสังเขปดังน้ีคือ  "เมื่อจุติจิต 
เกิดข้ึนแลวในลําดับแหงวิถีจิต  อันมีตทาลัมพนะเปนที่สุด  ซึ่งปรารภ 
คตินิมิตเปนปจจุบัน  อันมาสูคลองในมโนทวารของบางสัตวเกิดข้ึนใน 
ลําดับแหงจุติจิตนั้น  ยอมไดความเปนไปแหงปฏิสนธิที่เปนไปแลวใน 
อารมณ  ซึ่งมีอายุชั่ว  ๕  ขณะจิต  และยอมไดความเปนไปแหงภวังค 
ทั้ง ๔  และยอมไดความเปนไปในอารมณที่เปนปจจุบัน  แหงปฏิสนธ ิ
ที่เปนไปแลวในอารมณ  ซึ่งมีอายุชั่วขณะจิต ๑  ในระหวางวิถีจิตท่ี 
ปรารภวรรณะ  (สี)  เปนตน  ในไทยธรรมทั้งหลาย  อันเหลาชนมีญาติ 
เปนตนนําเขาไปต้ังไวเฉพาะ  เปนไปแลวตามสมควรในปญจทวาร  และ 
ในระหวางแหงจุติจิต"ฯ  สวนความพิสดาร  ผูศึกษาควรตรวจดู  โดย 
นัยที่ทานกลาวไวในปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค  หรอืในวรรณนาแหงบทวา 
วิญญาณมี  เพราะสังขารเปนปจจัย  ในอรรถกถาแหงวิภังค ฯ 
           ในคําวา  ฉทฺวารคฺคหิต  นี้  บัณฑิตพึงประกอบคําตามสมควร  



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 254 

วา  "กรรมนิมิต  อันทวารท้ัง ๖ ถือเอา  คตินิมิต  อันทวารท่ี ๖ ถือ 
เอา" ฯ  แตอาจารยพวกอ่ืนก็พรรณนาไวโดยไมแปลกกัน ฯ  โดยอธิบาย 
นั้นนั่นแล  ทานธรรมปาลาจารยจึงไดกลาวคํานี้ไว  แมในสัจจสังเขปวา 
                        "ปฏิสนธิจิต  เวนกรรมเสีย  พึงมใีนอารมณ 
                        ทั้ง ๒  กลาวคือกรรมนมิิต  และคตินิมิต   
                        ในทวาร ๕  มีจักขุทวาร  เปนตน "ฯ 
           แตทานอาจารยทั้งหลาย  ไมยอมรับรองคําของอาจารยพวกอ่ืน 
นั้น  เพราะพระพุทธโฆษาจารยไดกลาวไวแลวในอรรถกถาวา  "คติ- 
นิมิต  ยอมมาสูคลองในมโนทวาร"  และเพราะทานไมไดแสดงปฏิสนธิ- 
จิตท่ีเปนไปในปญจทวาร  ซึ่งมีคตินิมิตน้ันเปนอารมณไว  และเพราะ 
ในมูลฎีกาท้ังหลาย  พระฎีกาจารยไดกลาวไวแนนอนวา  "วรรณายตนะ 
(อายตนะคือสี)  อันกําลังแหงกรรมใหปรากฏ   ยอมถึงความเปน 
อารมณในมโนทวารอยางเดียว  เหมือนอารมณมาสูคลองของชนผูฝน 
(เห็นนิมิต)  และเหมือนรูปายตนะ  (อายตนะคือรูป)  มาสูคลองของ 
ทานผูไดทิพยจักษุฉะน้ัน" ฯ 
           ในคําวา  "ปจฺจุปฺปนฺน ฺจ"  นี้  จะพึงมีคําทักทวงวา  "คตินิมิต 
เปนอารมณปจจุบันถูกกอน  สวนกรรมนิมิตเปนนิมิตแหงกรรมท่ีให 
เกิดปฏิสนธิอยางเดียว  อันบัณฑิตประสงคเอาแลว  เพราะฉะน้ัน 
กรรมนิมิตน้ัน  อันชวนะที่ใกลตอจุติถือเอาแลว  เปนปจจุบัน  จะมีได 
อยางไร ? ฯ  ความจริง  กรรมกลาวคือชวนะที่ใกลตอจุตินั้นนั่นแลไม 
เปนกรรมท่ียงัอารมณใหต้ังอยูได  ทั้งไมพึงเปนกรรมที่ยังปฏิสนธิใหเกิด  
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ข้ึน  เพราะไมมีความเปนกรรมอันสัตวกอแลว  และเพราะความเปน  
กรรมอันตัณหาไมใหยินดีแลว ฯ  แทจริง  กรรมทีม่ีอาเสวนะอันไดแลว 
บอย ๆ  (ไดการเสพคุน)  เทาน้ัน  ยอมชักปฏิสนธมิาให  เพราะพระ 
บาลีวา  "เพราะความเปนกรรมอันสัตวทําแลว  เพราะความเปนกรรม   
อันสัตวกอแลว๑"  ดังน้ี ฯ  ก็แล  กรรมแมอันสัตวทําแลวกอแลว  อัน 
ตัณหาใหยินดีแลวดวย  จึงจะยังวิบากใหสําเร็จได  เพราะในปฏิสัมภิทา- 
มรรค  พระสารีบุตรเถระไดกลาวถึงปฏิสนธิที่เปนไปกับดวยเหตุ  ซึ่ง 
เปนไปแลวแมเพราะปจจัยแหงเหตุ ๒ ประการ  ในนิกันติขณะ ฯ  ก ็
ชวนะท่ีใกลตอจุติ  ที่เปนไปอยูในกาลน้ัน  ดุจในวิถีที่เสมอดวยปฏิสนธ ิ
จะพึงมีอาเสวนะอันไดแลวบอย ๆ  อยางไร ?  และชวนะที่ใกลตอจุติเหลา 
นั้น  อันตัณหาจะพึงเกี่ยวเกาะไดในกาลน้ันอยางไร ? ฯ  อีกประการหน่ึง 
ทานอาจารยกลาวไวในอรรถกถาวา  "กรรมนิมิตท่ีเปนปจจุบัน  เปน 
อารมณแหงชวนะที่เปนไปในทวารท้ัง ๕  ซึ่งเปนไปในเวลาใกลจะจุติ 
แตกรรมท่ีเปนไปในทวารท้ัง ๕  ไมเปนกรรมท่ียงัปฏิสนธิใหเกิดได 
เพราะความเปนกรรมท่ีทรุพลโดยรอบ  ดังนี้" ฯ 
           พึงเฉลยวา  "ขอท่ีทานกลาวนั้น  จริง  แตเพราะตนเปนเหมือน 
กับกรรมนิมติ  ที่เปนอารมณแหงชวนะที่เปนไปทางมโนทวาร  ซึ่ง 
ปรารภวรรณะเปนตน  ในดอกไมเปนตนนั้น  ที่เปนไปกอนแตวิถีอัน 
ใกลตอจุติ  ซึ่งสามารถยังปฏิสนธิใหเกิดข้ึนได  เพราะเกิดมีการตายใน 
เมื่อดอกไมเปนตน  อันเหลาชนมีญาติเปนอาทินําเขาไปใหปรากฏ ต้ัง 
 
๑.  อภิ.  วภิงฺค.  ๓๕/๒๓๒ ฯ  
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ไวแลว  พระอนุรุทธาจารยจึงกลาววรรณะเปนตน  ที่เปนปจจุบัน  ซึ่ง  
ตกไปแลวในสันตติอันเดียวกับกรรมนิมิตน้ัน   แมอันชวนะที่ใกลตอจุติ 
ถือเอาแลว  โดยความเปนกรรมนิมิต ฯ  ก็เพราะอธิบายอยางนี้  พระ 
อานันทาจารยจึงไดกลาวไว  (ในฎีกาปฏิจจสมุปบาทวิภังค)  วา  "ก ็
กรรมนิมิตเปนปจจุบัน  ที่มาสูคลองในทวารทั้ง ๕  บัณฑิตพึงทราบวา   
"บังเกิดในสันตติแหงอารมณของกรรม  ที่ทําในเวลาใกลจะจุติ"  และ 
วา  "เชนเดียวกับอารมณของกรรมตามท่ีกลาวแลวน้ัน"  ดังน้ี ฯ 
           บทวา  ยถารห ความวา  (เปนอารมณ )  โดยสมควรแกปฏิสนธ ิ
ที่ ๒  ที ่๔  และท่ี ๑  ที ่๓ ฯ 
                          [อธิบายลําดับจุติและปฏิสนธิ] 
           อรูปปฏิสนธิทั้งหลาย  เวนอรปูเบื้องตํ่า  ยอมมีตอจากจุติแหง 
อรูป  เพราะอรูปสัตวที่เกิดในชั้นสูง ๆ  ทั้งหลายไมปรารภ  (คือไมตรึก) 
ถึงกรรมชั้นตํ่า ๆ  แตติเหตุกปฏิสนธิในกามภพ  ที่เปนวิบากแหงอุป- 
จารฌานน้ัน  ยอมมีได  เพราะความท่ีภาวะแหงอุปจารฌานมีกําลัง ฯ 
ทุเหตุกปฏิสนธิและติเหตุกปฏิสนธิ  ทีเ่วนจากอเหตุกะ  พึงมีตอจาก 
รูปาวจรจุติ  (จุติแหงรูปวจรสัตว)  ดวยอานุภาพแหงอุปจารฌาน 
อยางเดียว ฯ  ปฏิสนธิที่เปนอเหตุกะเปนตน  ที่นับเนื่องในกามภพ  รูป- 
ภพ  และอรปูภพ  ทั้งหมดทีเดียว  พึงมีตอจากจุติจิตท่ีเปนติเหตุกะใน 
กามภพตามสมควร ฯ  ปฏิสนธิมีติเหตุกปฏิสนธิเปนตน  ในกามภพ 
อยางเดียวนอกนี้  พึงมีตอจากจิตท่ีเปนที่เหตุกะและอเหตุกะ ฯ 
           ระหวางแหงปฏิสนธิดับ  ชื่อวาต้ังแตระหวางแหงปฏิสนธิดับ ฯ  
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สองบทวา  ตเทว  จิตฺต  ความวา  จิตนั้นนั่นแล  เปนไป  เพราะถึง  
ความเรียกวาจิตน้ัน  เพราะภวังคจิตเปนเชนเดียวกันกับปฏิสนธิจิตน้ัน 
เหมือนอยางในประโยควา  "โอสถท้ังหลายเหลาน้ันนั่นแล"ฯ  สองบท 
วา  "อสติ  วถิีจิตฺตุปฺปาเท"  สัมพันธความวา  "เมื่อความเกิดข้ึนแหงวิถี 
จิตในระหวาง ๆ  ไมมี  จิตนั้นนั่นแลเปนจุติจิต  แลวก็ดับไป " ฯ  อธิบาย 
วา  "ปฏิสนธจิิตเปนตน  ยอมหมุนเวียนสืบไป  จนกระทั่งมูลเหตุของ   
วัฏฏะขาดส้ิน "ฯ 
                            [อธิบายความในพระคาถา] 
           ประกอบความวา  "ปฏิสนธิจิต  ๑  ภวังคจิต ๑  วิถีจิต ๑  จุติจิต ๑ 
ยอมหมุนเวียนในภพนี้ฉันใด  ความสืบตอแหงจิต (เชน)  นี้มีอาทิ 
อยางนี้วา  "ปฏิสนธิจิตและภวังคจิต"  ยอมหมุนเวียนในภพอ่ืนอีก 
ฉันนั้น" ฯ  แตอาจารยบางพวกกลาวเน้ือความของบทวา  "ปฏิสนธิ- 
จิต  ภวังคจิต  และวิถีจิต"  นี้วา   "หวงแหงปฏิสนธิจิตและภวังคจิต" 
โดยอธิบายวา   "เพราะการสงเคราะหจิตที่พนจากวิถีนั้นแล  ทานแสดง 
ไวในปริเฉทนี้  การสงเคราะหเฉพาะปฏิสนธิจิต  ภวังคจิต  และจุติจิต 
ไวในปริเฉทที่ ๕ นี้  ชอบแลว " ฯ  คําน้ันเปนเพียงมติของเกจิอาจารย 
เหลาน้ัน  เพราะทานประสงคเอานิคมนแหงปฏิสนธิจิต  ภวังคจิต  และจุติจิต 
และวิถีจิตทั้งหมดนั่นแล  ที่ทานประมวลไวในปวัติสงเคราะหนั้น  ในที ่
สุดการแสดงปวัติสงเคราะห ฯ ที่จริงเมื่อเปนอยางน้ัน  การรวมเอาปฏิ- 
สนธิจิตเปนตนนั่นแลเขาไว  ดวย  เอต  ศัพท  ในคําวา  "ปฏิสงฺขาย 
ปเนตมทฺธุว"  นี ้ ก็จะเกิดข้ึนดวยดี ฯ  พวกผูรู  คือบัณฑิตใครครวญ  
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คือพิจารณาปฏิสนธิจิตเปนตนนี้  คือท่ีหมุนเวียนเปนไปตามท่ีกลาวมาแลว  
(วา)  ไมยั่งยืนถาวร  คือไมเที่ยง  ไดแกมีความทรุดโทรมไปเปนธรรมดา 
เปนผูมีวัตรเปนอันดี  (คือมีความประพฤติดี)  มานาน  คือตลอดกาล 
นาน  ไดบรรลุบท  ไดแกบทคือพระนิพพานอันไมจุติ  คือยั่งยืน  คือมี 
อันไมเคลื่อนไปเปนธรรม  คือไดทําใหแจงชัด  ดวยญาณท่ีสัมปยุตดวย   
มรรคและผล  เพราะทําพระนิพพานใหแจงดวยญาณสัมปยุตดวยมรรคผล 
นั้นแล  จึงเปนผูตัดกิเลสเครื่องผูกมัด  คือความเยื่อใยไดเด็ดขาดวยดี 
จักถึง  คือจักบรรลุธรรมอันสงบ  คือนิพพานธาตุ อันหาอุปธิเหลือเศษ 
มิได ฯ 
           พรรณนาความปริเฉทท่ี ๕  แหงอภิธัมมัตถสังคหฎีกา 
                   ชื่ออภิธัมมัตถวิภาวินี  จบดวยประการฉะน้ี ฯ  
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                                 อภิธัมมัตถสังคหบาลีแปล* 

                                             ปริเฉทที่ ๖ 
                                      [ชื่อรูปสังคหวิภาค] 
                                          [สังคหคาถา] 
                        เพราะวา  ธรรมท้ังหลายฝายจิตและเจตสิก 
                        พรอมท้ังประเภทและปวัติ  ขาพเจาได 
                        จําแนกไวแลว  ดวยลําดับแหงคําเพียงเทาน้ี 
                        บัดน้ี  ขาพเจาจะกลาวถึงรูป  (ที่ถึงเขา 
                        ตามลําดับ)   ในรูปนั้น  มีสังคหะ  (การ 
                        รวบรวม)  โดยอาการ ๕ นัย  คือ  โดย 
                        สมุทเทส  (แสดงโดยยอ)  ๑  โดยวิภาค 
                        (การจําแนก)  ๑  โดยสมุฏฐาน  (เหตุเกิด) 
                        ๑  โดยกลาป  (หมวดหมู) ๑  โดยลําดับ 
                        ปวัติ (การเกิด) ๑ ฯ 
                                            [รูปสมุทเทส] 
           ก็รูป ๒ อยางนี้  คือ  มหาภูตรูปสี่ ๑  รูปอาศัยมหาภูตรูปสี่ ๑ 
ยอมถึงการรวมเขาได  ๑๑ อยาง ฯ  คืออยางไร ?  ก็รูป ๑๘  อยางนี้ คือ 
 
*  พระมหาแพร  กมฺมสาโร  ป.  ธ.  ๙  วัดเขมาภิรตาราม  นนทบุรี  แปล.  
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ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชอาตุ  วาโยธาตุ  ชื่อวามหาภูตรูป ๑  จักขุ  
โสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กาย  ชื่อวาปสาทรูป  ๑  รูป  เสียง  กลิ่น  รส 
และโผฏฐัพพะ  กลาวคือภูตรูปทั้ง ๔  เวนอาโปธาตุ  ชื่อวาโคจรรูป ๑   
ความเปนหญิง  ความเปนชาย  ชื่อวาภาวรูป ๑  หทัยวัตถุ  ชื่อวาหทัย- 
รูป ๑  ชีวิตนทรีย  ชื่อวาชวิีตรูป ๑  อาหารท่ีทําใหเปนคํา ๆ  ชื่อวา 
อาหารรูป ๑  ยอมถึงการนับวาสภาวรูป  สลักขณรปู  นิปผันนรปู 
รูปรูป  และสัมมสนรูป ฯ  อากาสธาตุ  ชื่อวาปริเฉทรูป ๑ ฯ  กาย- 
วิญญัติ  วจีวิญญัติ  ชื่อวาวิญญัติรูป ๑ ฯ  ความเบาแหงรูป  ความออน 
แหงรูป  ความควรแกการงานแหงรูป  และวิญญัติทั้ง ๒  ชื่อวาวิการ- 
รูป ๑  ฯ  ความเติบโตแหงรูป  ความสืบตอแหงรูป  ความทรุดโทรม 
แหงรูป  ความไมเที่ยงแหงรูป  ชื่อวาลกัขณรูป ๑ ฯ  (รวมเปน ๑๑ 
อยาง)  เฉพาะชาติรูปทานเรียกโดยชือ่วาอุปจยะและสันตติในรูปสังคหะ 
นี้  ฉะนี้แล ฯ  กร็ูปทั้ง ๑๑ อยางนี้ เปน ๒๘ อยาง  ดวยอํานาจสรูป ฯ 
คืออยางไร ?  คืออยางนี้ ฯ 
                                        [สังคหคาถา] 
                        รูปมี ๒๘  รูป  คือ  ภูตรูป ๔ ปสาทรูป ๕ 
                        วิสัยรูป ๔ ภาวรูป  ๒  หทัยรูป ๑  กบัชีวิต- 
                        รูป ๑  และอาหารรูป ๑  รวมเปนนิปผันน- 
                        รูป ๑๘  แมอยางน้ี  และอนิปผันนรูป ๑๐ 
                        คือ  ปริเฉทรูป ๑  วิญญัติรูป ๒  วกิาร- 
                        รูป ๓  และลักษณะรูป ๔ ฯ 
                             นี้เปนรปูสมุทเทสในรูปสังคหวิภาคนน้ี ฯ  
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                                         [รูปวิภาค] 
           ก็แล  รูปทั้งหมดน้ี  แมมีอยางเดียวเชนนี้ (คือ)  เปนอเหตุกะ  
มีปจจัย  มีอาสวะ  เปนสังขตะ  เปนโลกิยะ  เปนกามาวจร  ไมมีอารมณ 
ละไมไดเลย  ก็ถึงความแตกตางกันมากหลาย  ดวยอํานาจรูปที่เปน 
ภายในและรูปภายนอกเปนตน   ฉะนั้น ฯ อยางไร ?  คือรูปแมทั้ง ๕ อยาง 
กลาวคือปสาทรูป ๕  ชื่อวาอัชฌัตติกรูป  (รูปภายใน)  รูปนอกนี้ 
ชื่อวาพาหิรรูป  (รูปภายนอก)  ฯ  รูปทัง้ ๖ อยาง  คือปสาทรูป ๕ กับ 
หทัยรูป ๑  ชือ่วาวัตถุรูป  รูปนอกน้ี  ชือ่อวัตถุรูป ฯ  รูปทั้ง ๗ อยาง 
คือ  ปสาทรูป  ๕  และวิญญัติรูป ๒  ชื่อทวารรูป  รูปนอกน้ี  ชือ่ 
อทวารรูป ฯ  รูปทั้ง ๘ อยาง  คือ  ปสาทรูป ๕  ภาวรูป ๒  ชีวิตรปู ๑ 
ชื่อวาอินทรียรูป  รูปนอกน้ี  ชื่ออนินทรียรูป ฯ  รปูทั้ง ๑๒ อยาง 
คือ  ปสาทรูป ๕ วิสัยรูป ๗  ชื่อโอฬาริกรูป  สันติเกรูป  และสปัปฏิฆรูป 
รูปนอกนี้  ชือ่วาสุขุมรูป  (รูปละเอียด)  ทูเรรูป  (รปูในที่ไกล)  และ 
อัปปฏิฆรูป  (รูปไมมีการกระทบ) ฯ  กัมมชรูป (รปูเกิดแตกรรม)  ชื่อ 
อุปาทินนกรูป  รูปนอกนี ้ ชื่อวาอนุปาทินนกรูป  ฯ  รูปายตนะ  (อายตนะ 
คือรูป  ชื่อสนิทัสสนรูป  (รูปที่เห็นได)  รูปนอกนี ้ ชื่ออนิทัสสนรูป 
(รูปที่เห็นไมได) ฯ  แมรปูทั้ง ๕ อยาง  คือ  รูปทั้ง ๒ มีจักขุเปนตน 
ดวยสามารถแหงการรับอารมณที่ยังไมมาถึง  รูป ๓ มีฆานะเปนตน 
ดวยสามารถแหงการรับอารมณที่มาถึง  ชื่อโคจรคาหิกรูป  รูปนอกน้ี  ชื่อ 
อโคจรคาหิกรูป ฯ  รูปทั้ง ๘ อยาง  คือ  วรรณะ  (สี)  คันธะ  (กลิน่) 
รส  โอชะ  และภูตรูปทั้ง ๔ ชื่ออวินิพโภครูป  รูปนอกนี้  ชื่อวินิพโภครูป ฯ  
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                                          [สังคหคาถา] 
                        ก ็ บัณฑิต  ผูเห็นประจกัษ  ยอมจําแนกรูป 
                        ไวแม  ๒ อยาง  โดยความตางแหงรูป  มี  
                        อัชฌัตติกรูปเปนตน  ตามสมควร  ดวย 
                        ประการฉะนี้แล ฯ 
                             นี้เปนรปูวิภาคในรูปสังคหะนี้ ฯ 
                                      [รูปสมุฏฐานนัย] 
           เหตุ ๔ ประการ  คือ  กรรม ๑  จิต ๑  ฤดู ๑  อาหาร  ๑  ชือ่วา 
สมุฏฐานแหงรูป  (เหตุเกิดแหงรูป)  บรรดาสมุฏฐาน ๔ เหลาน้ัน  จิต 
ทั้ง ๒๐ คือ  กามาวจรจิต ๒๐ และรูปาวจรจิต ๕ ที่กุศลกรรมและ 
อกุศลกรรมตกแตง  ยอมยังรูปที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน  ใหเกิดข้ึนทุก 
ขณะ ๆ  เริ่มตนแตปฏิสนธิ  ในอัชฌตัติกสันดาน  (ความสืบตอภายใน) ฯ 
จิตท้ัง ๗๕  เวนอรูปวิบากและทวิปญจวิญญาณ  เกิดข้ึนอยูเริ่มตนแต 
ปฐมภวังคทีเดียว  ยอมยังรูปมีจิตเปนสมุฏฐานใหเกิดข้ึน ฯ  บรรดาจิต 
๗๕ นั้น  อัปปนาชวนจิต  ยอมยังแมอิริยาบถใหนอมไปดวยสมํ่าเสมอ ฯ 
ก็โวฏฐัพพนจิต  กามาวจรชวนจิต  และอภิญญาจิต  ยอมยังแมวิญญัติให 
เกิดข้ึน ฯ  กใ็นจิตเหลาน้ี  โสมนัสสชวนจิต ๑๓ ยอมยังแมหสนจิตให 
เกิด ฯ  เตโชธาตุที่ทราบกันดีวาฤดูหนาว  และฤดรูอน  (อากาศหนาว 
และรอน)  ถงึฐิติขณะแลว  ยอมยังรูปอันมีฤดูเปนสมุฏฐานใหเกิดข้ึน 
ทั้งภายในท้ังภายนอก  ตามสมควร ฯ  อาหารกลาวคือโอชะที่ถึงฐานะ 
แลวแล  ยอมยังรูปมีอาหารเปนสมุฏฐานใหต้ังข้ึนในเวลากลืนกิน ฯ 
บรรดารูปเหลาน้ัน  หทัยรูปและอินทรียรูป  เกิดจากรรมเทาน้ัน ฯ 
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วิญญัติทั้ง ๒  เกิดจากจิตอยางเดียว ฯ  เสียงเกิดจากจิตและฤดู ฯ 
รูป ๓ มลีหุตาเปนตน  ยอมเกิดจากฤดู  จิต  และอาหาร ฯ  อวินพิโภค- 
รูป ๓  และอากาศธาตุ เกิดจากสมุฏฐานท้ัง ๔ ฯ  ลกัขณรูป  ยอมไม 
เกิดจากสมุฏฐานแมไหน ๆ เลย  ฉะนี้ ฯ   
                                        [สังคหคาถา] 
                        รูปเกิดแตกรรม จิต  ฤดู  และอาหารมีตาม 
                        ลําดับ  คือกัมมชรูป  ๑๘ จิตตชรูป  ๑๕ 
                        อุตุชรูป ๑๓  อาหารชรปู  ๑๒ ฯ  พระผูม-ี 
                        พระภาคทรงประกาศแลววา  ลักขณรูป ๔ 
                        ยอมไมเกดิจากสมุฏฐาน  (หรือปจจัย) 
                        ไหน  ๆ  เลย  เพราะเปนสภาพแหงรูปท่ีเกิด 
                        อยูเปนตนอยางเดียว ฯ 
                             นี้เปนนัยแหงรู)สมุฏฐานในรูปสังคหะน้ี ฯ 
                                       [กลาปโยชนา] 
           กลาป ๒๑ ประการ  มีความเปนไปรวมกัน  เกิดที่เดียวกัน 
ดับที่เดียวกัน  และมีที่อาศัยอันเดียวกัน  ชื่อวารูปกลาป (หมวดรูป) ฯ 
           บรรดากลาปเหลานั้น  ชีวิตรูปและอวินิพโภครูป  พรอมกับจักขุ 
ทานเรียกวาจักขุทสกะ  ฯ  อนึ่ง  พึงประกอบตามลําดับ ดังน้ี  คือ  ชีวิต- 
รูป  และอวินิพโภครูป  พรอมกับโสตะเปนตน  ทานเรียกวาโสตทสกะ 
ฆานทสกะ  ชิวหาทสกะ  กายทสกะ  อิตถีภาวทสกะ  ปุริสภาวทสกะ 
และวัตถุทสกะ ฯ 
           เฉพาะอวินิพโภครูป  พรอมกบัชีวิต  ทานเรียกวาชีวิตนวกะ  
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ฉะน้ีแล ฯ  กลาปทั้ง ๙ นี้  ชื่อวากัมมสมุฏฐานกลาป ฯ  สวนอวินิพโภค-  
รูป  ชื่อวาสุทธัฏฐกะ  สทุธัฏฐกะน่ันแล  รวมกับกายวิญญัติ  ชื่อวา 
กายวิญญัตินวกะ  รวมกับวจีวิญญัติและสัททรูป  ชือ่วาวจีวิญญัติทสกะ   
รวมกับลหุตาเปนตน  ชื่อวาเอกาทสกะ  รวมกับกายวิญญัติและลหุตาเปนตน 
ชื่อวาทวาทสกะ  และรวมกับวจีวิญญัติ  สัททรูปและลหุตารูปเปนตน 
ชื่อวาเตรสกะ  รวมกลาปท้ัง  ๖ อยางนี้  ชื่อจิตสมุฏฐานกลาป ฯ  กลาป 
๔ อยางเหลานี้  คือ  สุทธฏัฐกะ  ๑  สทัทนวกะ  ๑  ลหุตาทิเอกาทสกะ ๑ 
สัททลหุตาทิทวาทสกะ ๑  ชื่อวาอุตุสมุฏฐานกลาป ฯ  กลาป ๒ ประการ 
นี้  คือ  สุทธฏัฐกะ ๑  ลหุตาทิเอกาทสกะ ๑  ชื่อวาอาหารสมุฏฐาน- 
กลาป ฯ  บรรดากลาปเหลาน้ัน  อุตุสมุฏฐานกลาปท้ัง ๒  คือ  สุทธัฏ- 
ฐกะ ๑  สัททนวกะ  ๑  ยอมไดแมในภายนอก ฯ  สวนกลาปที่เหลือ 
แมทั้งหมด  ยอมไดในภายในอยางเดียว  ดังนี้แล ฯ 
                                       [สังคหคาถา] 
                        กลาป ๒๑ คือ  มกีรรมเปนสมุฏฐาน ๙ 
                        กลาป  มีจติเปนสมุฏฐาน ๖  กลาป  ม ี
                        ฤดูเปนสมฏุฐาน  ๔  กลาป  มีอาหารเปน 
                        สมุฏฐาน ๒ กลาป  ตามลําดับ ฯ  บณัฑิต 
                        ผูเห็นประจักษ  ไมกลาวอากาศ  และ 
                        ลักษณรูปวา  เปนองคแหงกลาป  เพราะ 
                        (อากาศ)   เปนเครื่องกําหนด  และ 
                        (ลักษณรปู)  เปนลักษณะแหงกลาป 
                        ทั้งหลาย ฯ 
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           นี้เปนกลาปโยชนา  (การประกอบความกลาป)  ในรูปสังคหะน้ี ฯ 
                                       [รูปปวัติกมะ] 
           ก็รูปเหลาน้ีแมทั้งหมด  ยอมมีไดในกามโลก  ตามสมควร  ไม  
บกพรองในปวัติกาล ฯ  แตในปฏิสนธิกาล  ทสกะ ๗  กลาวคือจักขุสกะ 
โสตทสกะ  ฆานทสกะ  ชิวหาทสกะ  กายทสกะ  ภาวทสกะ  วัตถุทสกะ 
ยอมปรากฏแกพวกสังเสทชสัตว  และพวกโอปปาติกสัตวดวยสามารถ 
แหงกลาปอยางสูง ฯ  แตดวยสามารถแหงกลาปอยางตํ่าในบางคราว 
จักขุทสกะ  โสตทสกะ  ฆานทสกะ  และภาวทสกะ  ยังไมมีก็มี ฯ  เพราะ 
ฉะน้ัน  บัณฑิตพึงทราบการลดลงแหงกลาป  ดวยสามารถแหงทสกะ 
เหลาน้ัน ฯ  สวนทสกะ  ๓  กลาวคือ  กายทสกะ  ภาวทสกะ และ 
วัตถุทสกะ  ยอมปรากฏแกพวกคัพภเสยยกสัตว  ฯ  แมบรรดาทสกะ ๓ 
 ันั้น  ภาวทสกะ  ก็ไมมีในกาลบางคราว  ฯ  แตในปวัติกาล  ตอจาก 
ปฏิสนธินั้นไป  จักขุทสกะเปนตน  ยอมปรากฏตามลําดับ ฯ  ความสืบ 
ตอแหงรูปกลาป  ที่มีสมฏุฐาน  ๔ คือ   มีกรรมเปนสมุฏฐาน  เริ่มตน 
แตปฏิสนธิ  มีจิตเปนสมุฏฐาน  เริ่มตนแตจิตดวงที่ ๒  มฤีดูเปนสมุฏ- 
ฐาน  เริ่มตนแตฐิติกาล  และมีอาหารเปนสมุฏฐาน  เริ่มตนแตโอชะ 
แผไป  ยอมเปนไปในกามโลกไมขาดสายตลอดอายุ  เหมือนเปลว 
ประทีป  และเหมือนกระแสน้ํา  ฉะนี้และ ฯ  แตในเวลามรณะ กัมมชรูป 
 ืทั้งหลาย  ยอมไมบังเกิดข้ึนเริ่มตนแตฐิติกาลแหงจิตดวงท่ี ๑๗  ตอจาก 
จุติจิต  และกมัมชรูปทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนกอน  เปนไปตลอดกาล  เทากับ 
จุติจิตน่ันเอง  แลวดับไป ฯ ตอแตนั้นจิตตชรูป  และอาหารชรูป 
ขาดลง ฯ  และตอจากนั้น  ความสืบเนื่องตอกันไปแหงรูปที่มีฤดูเปน 
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สมุฏฐาน  ยอมเปนไปจนกะทั่วเปนซากศพ ฯ 
                                       [สังคหคาถา]  
                        รูปของเหลาสัตวที่ตายแลว  ยอมเปนไป 
                        อยางน้ันในภพอื่นอีกนั่นแล  เริม่ตนแต 
                        ปฏิสนธ ิ ดวยประการดังท่ีกลาวมาฉะนี้ ฯ 
           ก็ในรปูโลก  บัณฑิตยอมไมไดฆานทสกะ  ชิวหาทสกะ  กายทสกะ 
ภาวทสกะ  และอาหารชกลาป  เพราะฉะนั้น  ในปฏิสนธิกาลแหงสัตว 
ในรูปโลกเหลาน้ัน  ยอมไดกลาปที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน ๔ คือ ๓  ทสกะ 
ดวยสามารถแหงจักขุทสกะ  โสตทสกะ  และวัตถทุสกะ  กับชวิีตนวกะ 
และในปวัติกาล  ยอมไดกลาปที่มีจิตและฤดูเปนสมุฏฐาน ฯ แต 
สําหรับพวกอสัญญีสัตว ยอมไมไดแมจักขุทสกะ  โสตทสกะ  วัตถุทสกะ 
และสัทททสกะเปนตน  อนึ่ง  ยอมไมไดจิตตชรูปแมทั้งหมด  เพราะ- 
ฉะน้ัน  ในปฏิสนธิกาลแหงพวกอสัญญีสัตวนั้น  ยอมไดชีวิตนวกะอยาง 
เดียว  และในปวัติกาล  รูปมีฤดูเปนสมุฏฐาน  เวนสัททนวกะ  ยังเหลือ 
อยูแล  ฯ  บณัฑิตพึงทราบรูปปวัติ ๒ อยาง  ดวยสามารถแหงปฏิสนธ ิ
และปวัติ  ในฐานะทั้ง ๓  กลาวคือกามโลก  รูปโลก  และอสัญญีสัตว 
ดวยประการดังกลาวมา  ฉะนี้แล ฯ 
                                         [สังคหคาถา] 
                        ในกามภพ   มีรูปภพ  มีรูป  ๒๓ 
                        สําหรับพวกอสัญญีสัตว  มีรูป  ๑๗  เทาน้ัน, 
                        ในอรูปภพแมรูปอะไร ๆ  ไมมีเลย,   สัททรูป 
                        วิการรูป  ชรตารูปและมรณะ  ยอมไมได   
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                        ในเวลาเกดิ,  สวนในปวัติกาล  แมรปู   
                        อะไร ๆ จะไมได  ก็หามิได ฯ  
                        นี้เปนปวัติกมนัยแหงรูปในรูปสังคหะนี้ ฯ 
           สวนนิพพาน  คือโลกุตตระ พึงกระทําใหแจงดวยมรรคญาณ 
ทั้ง ๔  ฯ  ธรรมชาตท่ีเปนอารมณแหงมรรคและผล  พระผูมีพระภาค 
ตรัสเรียกวานิพพาน  เพราะออกจากตัณหา  กลาวคือวานะ ฯ  นิพพาน 
นั้นนั่นแล  โดยสภาพแมมีอยางเดียว  โดยปริยายแหงเหตุมี ๒ อยาง  คือ 
สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑  อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑ ฯ 
           อีกอยางหนึ่ง  วาโดยความตางแหงอาการ  มี ๓  อยาง  คือ 
สุญญตะ ๑  อนิมิตตะ  ๑  อัปปณิหิตะ ๑ ฯ 
                                       [สังคหคาถา] 
                        พระมเหสีเจาท้ังหลาย  ผูพนแลวจาก 
                        ตัณหาชื่อวาวานะ  ยอมตรัสเรียกบทท่ี 
                        ไมมีจุติลวงเสียซ่ึงท่ีสุด  อันปจจัยอะไร ๆ 
                        ปรุงแตไมได ยอดเยี่ยม  วา  นิพพาน 
                        ดังน้ี ฯ  พระตถาคตเจาท้ังหลาย  ยอมทรง 
                        ประกาศปรมัตถธรรมไวเพียง ๔ อยาง  คือ 
                        จิต  ๑  เจตสิก  ๑  รูป  นิพพาน ๑ 
                        ดวยประการฉะน้ี ฯ 
           ปริเฉทที่ ๖  ชื่อวารูปสังคหวิภาค  ในปกรณอภิธัมมัตถสังคหะ 
                                      จบดวยประการฉะน้ี ฯ  
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                           พรรณานาความปริเฉทที่ ๖* 

                                 [ขอความเบ้ืองตน] 
           พระอนุรุทธาจารย  ครั้นแสดงอรรถทีก่ลาวไวในพระอภิธรรม 
๒ อยาง ดวยสามารถแหงจิตและเจตสิกอยางนี้กอนแลว  บัดนี ้ เมื่อ 
ปรารภเพ่ือจะแสดงรูปและนิพพานในลําดับแหงรูปนั้น  จึงกลาวคําเปน 
ตนวา  เอตฺตาวตา  ดังนี้ ฯ  
           ประกอบความวา   ก็เพราะธรรมท้ังหลาย  ฝายจิตและเจตสิก 
พรอมท้ังประเภทและปวัติ  คือมีประเภทดังท่ีไดกลาวแลวดวย ๓ ปริเฉท 
ดวยอํานาจแหงนิเทศนัย  และปฏินิเทศนัยเปนอาทิ  และมีปวัติดังท่ี 
กลาวแลวดวย ๒ ปริเฉท  ดวยอํานาจแหงปวัติกาลและปฏิสนธกิาล 
อันขาพเจาไดแจกไวแลว  ดวยลําดับคํามีประมาณเทาน้ี   คือ  ดวย ๕ 
ปริเฉทเพียงเทาน้ี  เพราะฉะนั้น  บัดนี้  ขาพเจาจะกลาวรูปที่มาถึงเขาตาม 
ลําดับ ฯ 
           บัดนี้  เพ่ือจะต้ังมาติกา  เพ่ือจําแนกรูป  ตามท่ีปฏิญญาไวแลว 
ทานอาจารยจึงกลาววา  สมุทฺเทสา  เปนตน  ฯ  การแสดงข้ึนโดยยอ 
ชื่อวาสมุทเทศ ฯ  การแจกออกไป  ดวยอํานาจแหงรูปมีอยางเดียวเปนตน 
ชื่อวาวิภาค ฯ  เหตุ  ทีช่ื่อวาสมุฏฐาน  เพราะอรรถวา  เปนแดนต้ัง 
ข้ึนแหงผล  ไดแกปจจัยที่ใหรูปเกิดมีกรรมเปนตน ฯ  หมวด ๑๐  มีจักขุ- 
 
*  พระมหาแพร  กมฺมสาโร  ป.  ธ.  ๙  วัดเขมาภิรตาราม  นนทบุรี  แปล.  
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ทสกะเปนตน  ชื่อวากลาป ฯ  บทวา  ปวตฺติกฺกมโต  จ  ไดแกตามลําดับ 
ความเกิดข้ึนแหงรูปทั้งหลาย  โดยความตางแหงภพ  กาล และสัตว ฯ 
                            [อธิบายมหาภูตรูปเปนตน]  
           ธรรมท้ังหลายมีปฐวีธาตุเปนตน  ชื่อวามหาภูต  เพราะอรรถวา 
เกิด  คือปรากฏเปนสภาพใหญในสนัดานท่ีมีใจครองและไมมีใจครอง 
ดวยอํานาจแหงธาตุพรอมท้ังสัมภาระ ฯ อีกนัยหนึ่ง  คนที่ชื่อวามหาภูต 
เพราะอรรถวา  มีสิ่งที่ไมเคยมีหรือมีสิ่งท่ีไมเปนจริงมากหลาย  โดยแสดง 
สิ่งท่ีไมเคนมีแปลก ๆ  มากมาย  หรือโดยแสดงส่ิงที่ไมเปนจริงหลากหลาย 
ไดแกพวกนักแสดงกลเปนตน  ฯ  ภูตรูปชื่อวาเหมือนพวกนักแสดงกล 
เปนตนเหลานั้น  เพราะตนเองเปนสภาพไมเขียวเปนตนเลย  แตแสดง 
อุปาทายรูปมีสีเขียวเปนตน  เพราะฉะนั้น  ภูตรูปจึงชื่อวามหาภูต ฯ  อีก 
อยางหน่ึง  ธรรมคือภูตรูป  ชื่อวามหาภูต  เพราะอรรถวา  มีของไม 
เปนจริงมากมาย  เพราะหลอกลวงเหลาสัตว  โดยแสดงรูปสตรีและบุรุษ 
ที่นาชอบในเปนตน  ดุจนางยักษิณีเปนตน  ผูลวงเหลาสัตวดวยอาการ 
มีสีและสัณฐานอันนาชอบใจเปนตน ฯ  แมขอนี้  ก็สมจริงดังคําท่ีทาน 
อาจารยพุทธทัตตะกลาวไววา 
                        ธรรมมีปฐวีธาตุเปนตน  บณัฑิตเรียกวา 
                        มหาภูต  เพราะปรากฏเปนสภาพอันใหญ 
                        อีกอยางหนึ่ง  เพราะเหมือนกับคนที่แสดง 
                        สิ่งไมเคยมีไมเปนจริงไดมากอยาง  เพราะ 
                        หลอกลวงดวยส่ิงท่ีไมเปนจริง ฯ  
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           อีกอยางหนึ่ง  ภูตรูป  ชื่อวาเปนรูปใหญ  เพราะมีความปรากฏ 
ใหญ  และชือ่วาเปนภูต  เพราะอรรถวา  เปนที่มีอุปาทายรูปอาศัย 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวามหาภูต ฯ  รูปทีอ่าศัยมหาภูตเปนไป ชื่อวา   
อุปาทายรูป ฯ  มีคําทวงวา  "ถาเชนนัน้  มหาภูตแตละอยาง ๆ  ยอม 
เปนที่อาศัยของมหาภูตท่ีเหลือ  เพราะพระบาลีมีอาทิวา  "มหาภูตท้ัง ๓ 
อาศัยมหาภูตอยางหน่ึง" ดังน้ี  เพราะฉะนั้น  มหาภูตท่ีเหลือแมเหลา 
นั้นก็จะตองไปพองกับอุปาทายรูปเขา " ฯ  แกวา  ขอน้ีไมพึงเห็นอยาง 
ที่ทานกลาวนั้น  เพราะรูปที่เพียงอาศัยเปนไปสําเร็จ  ชื่อวาอุปาทายรูป 
นั้น ฯ  จริงอยู  รูปที่อาศัยเพียงมหาภูต  และตนเองถูกมหาภูตอ่ืนอาศัย 
นั้น  ไมชื่อวาอุปาทายรูป  ฯ  แตรูปทีอ่าศัยอยางเดียว  (และตนเอง) 
ไมถูกรูปอะไร  ๆ  อาศัยนั้นแล  ชื่อวาอุปาทายรูป  เพราะฉะนั้น  ภูตรูป 
ทั้งหลายจึงไมมีความพองกันกับชื่ออุปาทายรูปนั้น ฯ  อีกอยางหนึ่ง 
ลักษณะของอุปาทายรูป  (มี)  เพราะคําวา  รูปอาศัยมหาภูตรูป ๔ 
ชื่ออุปาทายรูป  ดังน้ี  เพราะฉะนั้น  พวกภูตรูปที่อาศัยภูต  ๓  เปนไป 
จึงไมไดชื่อวาอุปาทายรูป  ฉะนี้แล ฯ  
                                      [อธิบายธาตุ ๔] 
           (ธาตุ)  ชื่อวาปฐวี  เพราะอรรถวา  เปนที่รองรับ  ฯ  ทานกลาว 
อธิบายไววา  ยอมปรากฏ  คือเขาไปต้ังอยูโดยเปนที่อาศัยของรูปที่เกิด 
รวมกัน  เหมอืนปฐพีปกติเปนไปท่ีอาศัยของตนไมและภูเขาเปนตน ฯ 
ชื่อวาปฐวีธาตุ  ดวยอรรถวา  เปนธาตุ  เพราะทรงลักษณะของตนไว 
เปนตน  เพราะอรรถวา  ไมใชสัตว   ไมใชชีพ  และเพราะเปนเชนกับ  
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ธาตุอันเปนสวนแหงสรีระและภูเขา  คือ  ปฐวี ฯ  ชื่อวาอาโป ดวยอรรถ  
วา  เอิบอาบ  คือซึมซาบรูปที่เกิดรวมกัน  หรือดวยอรรถวา  เพ่ิมพูน 
คือพอกพูนใหเจริญ ฯ  ชือ่วาเตโช  ดวยอรรถวา  ใหรอน  คือใหอบอุน   
หรือใหเขมแข็ง  คือใหภูตรูปทั้ง ๓  ที่เหลืออุนอยู  โดยภาวะเปนสภาพ 
แรงกลา  ฯ  ชื่อวาวาโย  ดวยอรรถวา  เคลื่อนไหว  คือใหประชมุแหง 
ภูตรูปเคลื่อนที่โดยเปนเหตุเกิดปรากฏ  (แหงรูป)  ในที่อ่ืน ฯ  พึงเขา 
ใจวา  ก็ธาตุทั้ง ๔  นี ้ มลีกัษณะเปนของเขมแข็งเปนเหลว  เปน 
ความอบอุน  และเปนอาการเคลื่อนไหวตามลําดับ ฯ  อรรถวิเคราะห 
แหงคําวา  จักขุเปนตน  ขาพเจาไดกลาวแลวในหนหลังน่ันแล ฯ  ชื่อวา 
ประสาทรูป  เพราะมีลักษณะเปนเหตุแหงความผองใสของมหาภูตท้ัง ๔ ฯ 
ก็ประสาทรูปนั้น  มลีักษณะทําภูตรูปที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน  อันมีความ 
ประสงคจะดู  จะฟง  จะดม  จะลิ้ม  และจะสัมผัส  เปนเหตุใหผองใสตาม 
ลําดับ ฯ 
                                   [อธิบายประสาทรูป] 
           บรรดาประสาทท้ัง ๕ เหลาน้ัน จะกลาวจักษุประสาทกอน ฯ 
จักษุประสาทนั้น  ซึมซาบเย่ือตา  ๗ ชั้น  ประดุจนํ้ามันซึมซาบปุยนุนใน 
ประเทศท่ีเกิดสรีรสัณฐานแหงผูอยูตรงหนา  มีประมาณเทาศีรษะเล็น 
ในทามกลางแหงแววตาดํา  อันธาตุทั้ง ๔  มีหนาที่ทรงสมานใหอบอุน 
และใหเคลื่อนไหว  กระทําอุปการะแลว  ประดุจขัตติยกุมารอันพระ 
พ่ีเลี้ยงทั้ง ๔ มีหนาที่อุมใหสรงสนาน  แตงพระองคและถวายอยูงานพัด 
เฝาประจําแลว  อันฤด ู จิต  และอาหารคอยอุปถัมภ  อันอายุเฝาบริบาล  
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อันโคจรรูปมีวรรณะเปนตนคอยแวดลอม ใหสําเร็จความเปนวัตถุและ  
ทวารแหงวิถีจิตมีจักขุวิญญาณเปนตน  เปนไปตามสมควร ฯ  สวนนอก 
นี้เรียกวาสสัมภารจักขุ  (จักขุอุปกรณ)  ฯ  แมโสตประสาทเปนตน 
ก็เหมือนกัน  ซึมซาบตลอดประเทศมีอาการดังวงแหวน  มีขนแดง   
เล็กงอกข้ึนแลว  ภายในชองโสตะ ซึมซาบตลอดประเทศมีสัณฐาน 
ดังกีบแพะ  ภายในชองนาสิก  ซึมซาบตลอดประเทศมีสันฐานดังปลาย 
กลีบอุบล  ในทามกลางชิวหา  เปนไปตามลําดับ ฯ  สวนกายประสาท 
นอกน้ีแผไปตลอดสรีระทุกสวนท่ีเหลือลง  เวนแตที่ต้ังแหงเตโชธาตุ 
เกิดแตกรรม  และปลายผม  ปลายขน  ปลายเล็บ  และหนังอันผาก ฯ 
แมเม่ือเปนเชนนี้  กายประสาทน้ันก็ไมปะปนกับประสาทรูปนอกน้ี 
เพราะมีลักษณะตางกัน ฯ  จริงอยู  โคจรรูปมีรูปและรสเปนตน  แมม ี
ที่อาศัยรวมกัน ก็ไมปะปนกันกอน  เพราะความตางแหงลักษณะ ฯ 
สวนพวกประสาทมีที่อาศัยตางกัน  จะปะปนกันอยางไร ฯ  เพราะอาโป- 
ธาตุอันชาวโลกไมสามารถสัมผัสได  โดยเปนธาตุละเอียด  ทานอาจารย 
จึงไดกลาวไววา  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  และโผฏฐัพพะ  กลาวคือภูตรูป 
ทั้ง ๓  เวนอาโปธาตุ  ชื่อวาโคจรรูป ฯ  ความเปนของเย็นชาวโลกจะ 
ถูกตองจับไดก็จริง  ถึงอยางนั้นได  ก็เพราะความรูสึกวาเย็นเปนของ 
ก็เม่ือความรอนมีนอย  จึงรูสึกกวาเย็น  เพราะคุณคาอะไร  กลาวคือความ 
เย็นไมมี ฯ  โลกจะรูความรอนน้ีนั้นได  ก็เพราะความรูสึกวาเย็นเปนของ 
ไมแนนอน     ประดุจความไมแนนอนในฝงโนนหรือฝงนี้ฉะน้ัน ฯ 
จริงอยางนั้น ในฤดูรอน  คนยืนอยูที่แดดแลวเขาไปสูรมเงา  จะรูสึกวา 
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เย็น เมื่ออยูในรมนั้นแลนาน ๆ เขา  จึงจะรูสึกวารอน ฯ  ก็ถา    
อาโปธาตุพึงเปนธาตุเย็นไซร  ก็พึงหาอาโปธาตุไดในหมวดเดียวกับความ 
รอน  แตหาไมไดอยางนี้  เพราะฉะนั้น  จึงไมมีใครรูสึกอาโปธาตุวาเปน 
ของเย็น  ฯ  แตอาจารยเหลาใดกลาววา  ความเปนของเหลว  ชื่อวา 
อาโปธาตุ  และความเปนของเหลวนั้น  อันบุคคลถกูตองจับได  อาจารย 
เหลาน้ันก็จะพึงถูกคานวา  คําท่ีวา  ชื่อวาความเปนของเหลวอันบุคคลถูก 
ตองจับได  นี้เปนเพียงความเขาใจของทาน  ดุจความเขาใจในสัณฐาน ฯ 
สมจริงตามท่ีทานโบราณจารยทั้งหลายกลาวไววา 
                        สัตวโลกน้ีถูกตองภูตรูปท้ัง ๓ ที่เปนไป 
                        กบัดวยความเปนของเหลว  ยอมเขาใจวา 
                        เราถูกตองของเหลว  บณัฑิตพึงทราบ 
                        ความเปนของเหลว  เหมือนคนถูกตอง 
                        ภูตรูปท้ังหลาย  ยอมจบัสัณฐานไดดวย 
                        เขาใจวา  เราถูกตองสัณฐาน  โดยประจักษ 
                        ฉะนั้น ฯ 
                        [อธิบายอุปาทายรูปมีโคจรรูปเปนตน] 
           รูปเปนตนที่ชื่อวาโคจรรูป  เพราะเปนอารมณของปญจวิญญาณ ฯ 
ที่ชื่อวาโคจร  เพราะอรรถวา  เปนที่เที่ยวไปแหงโคคืออินทรีย ฯ  จริงอยู 
คําวา  โคจรน้ี  เปนชื่อแหงอารมณ ฯ  แตรูปนี้นั้น  แมมีถึง ๕ อยาง 
มีความเปนอารมณแหงวิญญาณมีจักขุเปนตนเปนลักษณะ หรือ 
มีความกระทบท่ีจักขุประสาทเปนลักษณะตามลําดับ ฯ  ภาวะ  
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แหงหญิง  ชือ่วาความเปนหญิง  ฯ  ภาวะแหงชาย  ชื่อวาความเปนชาย ฯ  
ในความเปนหญิงและเปนชายนั้น ความเปนหญิงมีความเปนเหตุแหงเพศ 
นิมิต  การเย้ืองกรายและอากัปปะแหงหญิงเปนลักษณะ  ฯ  ความเปนชาย 
มีความเปนเหตุแหงเพศชายเปนตนลักษณะ  ในลกัษณะมีเพศเปนตน 
นั้น  องคชาต  (ธรรมชาติที่เกิดในตัว)  ของผูหญิง  ชื่อวาเพศหญิง ฯ   
เสียง๑และความประสงค  ชื่อวาอิตถีนิมิต  (เครื่องหมายแหงหญิง) 
เพราะเปนปจจัยใหรูวา  "เปนหญิง" ฯ  กิริยามีการยืนการเดินและการน่ัง 
เปนตนไมองอาจ  ชื่อวาการเยื้องกรายของหญิง  ฯ  สัณฐาน  (ทรวดทรง) 
ของหญิง  ชื่อวาอากัปปะ  (รูปทรง)  ของหญิง ฯ  แมลักษณะมีเพศแหง 
ชายเปนตน  พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว ฯ  สัณฐาน  (ทรวดทรง) 
พรรณานาเพศแหงหญิงเปนตนไวโดยประการอ่ืน ฯ  สวนทานอาจารย 
ทั้งหลายกลาวรวบรวมคํานั้นไวอยางนี้  คือ 
                        ทรวดทรงของอวัยวะมมีือเปนตน  ชื่อวา 
                        เพศ  อาการมีการย้ิมหวัเปนตน     ชื่อวา 
                        นมิิต  การเลนดวยกระดงเปนตน   ชื่อวา 
                        กุตตะ  กริยิามีการเดินเปนตน        ชื่อวา 
                        อากัปปะ ฯ 
                                [อธิบายภาวรูปและหทัยวัตถุ] 
           รูปทั้ง  ๒  ชื่อวาภาวรูป  เพราะทําวิเคราะหวา  เปนเหตุใหเรียก 
วาหญิงและใหรูวาหญิงเปนตน ฯ  ก็ภาวรูปนี้นั้น  แผไปอยูทั่วสรีระทั้ง 
 
๑.  โยชนาไมแยกและอธิบายวา  ความประสงคเมถุนในบุรุษ.  เคา  ฉกกฺ.  องฺ.  ๒๒/๔๐๕ 
วา  อิตฺถี  โข  พราหฺมณ  ปุริสาธิปายา....ฯ  
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สิ้น  เหมือนกายินทรีย ฯ  ดวงหทัยนั่นแล  เปนทีอ่ยูดวย  เพราะเปนที่  
อาศัยแหงมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาหทัย- 
วัตถุ ฯ  จริงอยางนั้น  หทัยวัตถุนั้น  มีความเปนที่อาศัยแหงธาตุทั้ง ๒ 
เปนลักษณะ ฯ  ก็หทัยวัตถุนั้น  อาศัยโลหิตในภายในกลองดวงหทัยมี 
ประมาณซองมือเปนไป ฯ  บัณฑิตพึงทราบวา  หทัยวัตถุนั้น  แมพระ 
ผูมีพระภาคเจามิไดตรัสไวในรูปกัณฑ  กช็ื่อวามีอยูโดยปกรณ  (อาคม)   
และโดยยุกติ ฯ  ในปกรณและยุกติทั้ง ๒ นั้น  คําในปฏฐานซ่ึงมาแลว 
อยางนี้วา  รปูที่มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยเปนไปน้ัน  เปนปจจัย 
โดยความเปนนิสัยปจจัยแกมโนธาตุ  มโนวิญญาณธาตุ  และธรรมอัน 
สัมปยุตดวยธาตุคูนั้น  ชื่อวาปกรณ  (อาคม)  ฯ  สวนยุกติพึงทราบ 
อยางนี้ 
                        ธาตุทั้ง ๒  (คือมโนธาตุ  มโนวิญญาณ- 
                        ธาตุ)  ของเหลากามาวจรสัตว  และ 
                        รูปาวจรสัตว  มีนิปผันนรูปและหทัยวัตถุ 
                        อาศัยภูตรปูเปนที่รองรับ  เพราะภาวะแหง 
                        ธาตุเหลาน้ัน  มีความเปนไปเน่ืองดวยรูป 
                        ดุจจักขุวญิญาณธาตุเปนตน  ธาตุเหลาน้ัน 
                        ไมอาศัยประสาทรูป  มจีักขุเปนตน  เพราะ 
                        จักขุเปนตนนั้น  เปนทีร่องรับธาตุอืน่ 
                        (มีจักขุวิญญาณเปนตน)  ไมอาศัยโคจร 
                        มีรูปเปนตน  เพราะโคจรรูปเหลาน้ัน  
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                        เปนไปในภายนอก   และก็ไมอาศัยชีวิต  
                        เพราะชีวตินั้นประกอบในกิจอื่น  และไม 
                        อาศัยภาวรูปท้ัง ๒  เพราะแมเมื่อภาวรูป 
                        ทั้ง ๒  นั้นไมมีก็เปนไปได  เพราะฉะนั้น 
                        หทัยวัตถุนั้น  เปนวัตถุอื่นจากประสาท- 
                        รูปเปนตนนั้น  บณัฑิตพึงทราบวา  เปน 
                        อุปาทายรปู  อาศัยมหาภูตรู)  กห็ทัยวัตถุ   
                        นี ้  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสวงหาคุณ 
                        อันยิ่งใหญ  มิไดตรัสไวในพระบาลีพระ 
                        ธมัมสังคณี  โดยความตางแหงการแสดง 
                        วัตถุทุกะ  และอารัมมณทุกะ ฯ 
                                   [อธิบายชีวิตรูปเปนตน] 
           ที่ชื่อวาชีวิตรูป  เพราะอรรถวา  เปนเครื่องเปนอยูแหงสหชาต- 
ธรรม ฯ  ชีวิตน้ันนั่นแล  ชื่อวาเปนใหญ  เพราะประกอบดวยความ 
เปนใหญในการเลี้ยงดูกัมมชรูป  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาชีวิตนทรีย ฯ 
จริงอยางนั้น  ชีวิตนทรียนี้  มีการเลี้ยงดูกัมมชรูปเปนลักษณะ  ฯ  ก ็
ชีวิตนทรียนัน้ เลี้ยงดูสหชาตธรรมท้ังหลาย  แมทีต้ั่งอยูชั่วขณะตามปจจัย 
ของตน  โดยความเปนเหตุแหงความเปนไปทีเดียว ฯ  กรรมเทาน้ัน 
จะเปนเหตุต้ังอยูแหงสหชาตธรรมเหลาน้ัน  ดุจอาหารเปนตนเปนเหตุ 
ต้ังอยูแหงรูปที่เกิดแตอาหารเปนตนหามิไดเลย  เพราะกรรมไมมีในขณะ 
นั้น ฯ  ไฟกับแตชีวิตนทรียนี้ที่ยังอาหารใหยอมซึมซาบไปท่ัวรางกายที่มี  
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ใจครองตลอดหมด ฯ  สภาพที่ชื่อวากวฬิงการาหาร  เพราะอรรถวา  อัน 
บุคคลทําใหเปนคําแลวจึงกลืนกิน ฯ  กคํ็าวา  กวฬิงการาหารน้ี  ทาน 
อาจารยกลาวไว  เพ่ือจะแสดงอาหารทําใหเปนไปกับดวยของอันเปนที่อยู 
แหงโอชะ ฯ  แตโอชะอันเปนยางแหงอาหารท่ีจะพึงกลืนกิน  กลาวคือ 
ความแลนไปแหงรสที่แลนไปท่ัวอวัยวะทั้งส้ิน  เปนเหตุอุดหนุนรางกาย 
ทั้งอินทรีย  ชื่อวาอาหารรูป  ในอธิการแหงรูปนี้ ฯ  จริงอยางนั้น   
อาหารรูปนี้  มีความเปนเหตุอุดหนุนรางกายทั้งอินทรียเปนลักษณะบาง 
มีการนํารูปมีโอชะเปนที่ ๘  มาเปนลักษณะบาง ฯ 
           รูปทีช่ื่อวาสภาวรูป  เพราะหาได  (มีได)  โดยสภาพของตน ๆ 
มีความเปนของแข็งเปนตน  ฯ  ทีช่ื่อวาสลักขณรูป  เพราะอรรถวา 
ประกอบดวยลักษณะท้ังหลายมีความเกิดเปนตน  หรือมีความไมเที่ยง 
เปนตน ฯ  ทีช่ื่อวานิปผันนรูป  เพราะเปนรูปสําเร็จจากปจจัยมีกรรม 
สภาพคือความแปรผัน  ชื่อวารูป ฯ  แมธรรมชาตประกอบดวยรูปนั้น  ก ็
ชื่อวารูป  ดุจอุทาหรณในประโยควา  คนประกอบดวยโรคริดสดีวง  ชื่อวา 
มีโรคริดสีดวง  ดอกอุบล  แมประกอบดวยกลีบเขียว   กช็ื่อวาอุบลเขียว ฯ 
รูปศัพทนี้นั้น  ยอมเปนไปในสิ่งท่ีไมมีสภาพคือความแปรผันน้ัน  ตาม 
ความท่ีนิยมกัน  เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาวใหแปลกออกไป  โดยเพ่ิม 
รูปศัพทหน่ึงวา  รูปรูป  ดงัน้ี  เหมือนคําวา  ทุกฺขทกุข  ฉะนั้น  ฯ  ทีช่ื่อ 
วาสัมมสนรูป  เพราะควรเพื่อพิจารณาโดยยกข้ึนสูลักษณะ ๓ เพราะ 
ลวงภาวะแหงปริเฉทรูปเปนตนแลว  มีอยูตามสภาพน้ันแล  ฯ  ประเทศ  
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ที่ชื่อวาอกาส  เพราะอรรถวา  อันบุคคลจะไถไมได  ฯ  อกาสน่ันแล 
ชื่อวาอากาศ  และชื่อวาธาตุ  เพราะอรรถวา  ไมมชีวิีต  เหตุนั้น  จึง 
ชื่อวาอากาสธาตุ ฯ  รูปที่เปนเครื่องกําหนดรูป  ซึ่งไปในกลาปหนึ่ง ๆ   
มีจักขุทสกะเปนตน  ดวยอํานาจใหถึงความเปนรูปไมปะปนกับกลาปอ่ืน ๆ 
หรือรูปที่กลาปเหลาน้ันกําหนดไว  หรือเปนเพียงการกําหนดกลาปเหลา 
นั้น  ชื่อวาปริเฉทรูป  ฯ  จริงอยู  ปริเฉทรูปนั้น  เปนเหมือนกําหนด 
รูปกลาปนั้น  ๆ  ไว  ฯ  ก็เม่ือภาวะแหงภูตรูปในกลาปอ่ืน  อันภูตรูปใน 
กลาปอ่ืนถูกตอง  แมจะมีอยู  ที่สุดรอบแหงรูป  เปนความวางจากรูป 
นั้น ๆ  ชื่อวาอากาส  ฯ  กแ็ล  ตนเองอันรูปที่มีกําหนดไวเหลาน้ัน 
ไมถูกตองเลย  ฯ  เมื่อมีภาวะแหงรูปที่ไมถูกตองกันอันไมควรกําหนด 
อยางอ่ืน  ความเปนปริเฉทรูปก็ไมพึงมี  เพราะรูปเหลาน้ันถึงความแพร 
หลายติดกันไปท่ัว ฯ  จรงิอยู  ภาวะแหงรูปทั้งหลายท่ีไมติดกัน  ชื่อวา 
อสัมผุฏฐตา  ฯ  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสไววา  รูป 
ที่มหาภูตรูปท้ัง ๔  ไมถูกรอง  (ชื่อวาปริเฉทรูป) ฯ 
                                  [อธิบายวิญญัติรูป ๒ ] 
           ธรรมชาติที่ชื่อวากายวิญญัติ  เพราะอรรถวา  ยังคนอ่ืนใหรูความ 
ประสงคดวยกายทีเคลื่อนไหวอยู และตนเองก็รูดวยกายที่เคลื่อนไหว 
อยูนั้น ฯ  ทีช่ือ่วาวจีวิญญัติ  เพราะอรรถวา  ยังคนอ่ืนใหรูความประสงค 
ดวยวาจากลาวคือเสียงที่เปนไปกับดวยวิญญาณ  และตนเองก็รูดวย  
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วาจานั้น ฯ  ในวิญญัติทั้ง ๒ นั้น  วิการแหงวาโยธาตุซึ่งมีจิตยังความ 
คิดที่จะกาวไปขางหนาเปนตนใหเกิดเปนสมุฏฐาน  ที่เปนเหตุทํารวมกัน  
ในการคํ้าจุนทรงอยูและการเคลื่อนไหวแหงรูปที่เกิดรวมกัน  ทีพ่นจาก 
กายท่ีไหวอยูและวาโยธาตุที่เปนเหตุไหว  อันบุคคลไดอยูโดยความเปน   
ปจจัยแหงความเคลื่อนไหวแหงรูปกาย  ดุจวิการแหงความอุตสาหะในเวลา 
ที่คนยกหินแผนใหญถือไวดวยกําลังท้ังหมด  ชื่อวากายวิญญัติ ฯ  จริงอยู 
กายวิญญัตินั้น  ยังคนอ่ืนใหรูความประสงคดวยกายที่เคลื่อนไหวอยู ฯ 
แทจริง  ในความเคลื่อนไหวแหงตนไมเปนตน  ที่พนจากวิการคือวิญญัติ 
บัณฑิตไมเห็นการถือเอาความประสงควา  "คนนี้ใชใหทําการน้ี "  ดังน้ี 
และ ฯ  และตนเองก็รูดวยกาย  เพราะพวกมโนทวารชวนะ  อันมีลําดับ 
ไมปรากฏยึดอยูในลําดับแหงการถือความประสงคแหงกายที่เคลือนไหวอยู 
ในการเคลื่อนไหวแหงเหมือนเปนตน ฯ 
           มีคําถามสอดเขามาวา  ความเคลื่อนไหวแหงมือเปนตน  มีได 
ดวยอํานาจวิญญัติ  ดวยประการไรเลา ?  เฉลยวา  "บรรดาชวนะ 
ทั้ง ๗  ในวิถแีหงอาวิชชนะเดียวกัน  วาโยธาตุอันมีชวนะท่ี ๗  เปนสมุฏ- 
ฐาน   ประกอบดวยวิการคือวิญญัติ  ไดรับความอุปถัมภแลวจากพวก 
วาโยธาตุ  อันมีปฐมชวนเปนตนเปนสมุฏฐาน  ยอมยังจิตตชรูปให 
เคลื่อนไหว  เพราะเปนเหตุแหงความเกิดในประเทศสวนอ่ืน " ฯ  สวน 
วาโยธาตุที่เกิดแตชวนะเดิมเปนตน  ทําหนาท่ีเพียงคํ้าจุนและทรงไว 
ยอมมีเพื่ออุดหนุนแกวาโยธาตุที่เกิดแตชวนะท่ี  ๗  นั้น ฯ  ขอน้ีพึงเห็น 
สมความอุปมา  เหมือนในเกวียนที่โคจะตองลากไปดวยแอก ๗  แอก    
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คูโคที่เขาเทียมไวในแอกท่ี ๗  เทาน้ัน  ไดรับความชวยเหลือจากโคที่  
เทียมไวในแอก  ๖  แอกเบ้ืองหลัง  จึงยังเกวียนใหเคลื่อนท่ีได  สวนคู   
โคที่เขาเทียมไวในแอกท่ี ๑  เปนตน  ใหสําเร็จกิจเพียงชวยเหลือและทรง 
ไวเปนตนเทาน้ัน  มีเพ่ืออุดหนุนแกคูโคที่เขาเทียมไวในแอกท่ี ๗  คูนั้น ฯ 
ก็ความเคลื่อนไหวในอธิการน้ี  คือความเกิด  (ปรากฏ)  ในที่อ่ืน  เพราะ 
ธรรมทั้งหลายจะกาวไปจากท่ี ๆ  เกิดแลว  แมเพียงปลายผมก็ไมมี ฯ  เมื่อ 
ประสงคจะถือเอาความอยางอ่ืน  ธรรมเหลาน้ัน  กไ็มพึงมี  ความขวน- 
ขวายและความประกอบในขณะ  ฯ  บณัฑิตพึงทราบความสันนิษฐานดังน้ีวา 
ก็ชื่อวาความเปนเหตุแหงการเกิดในที่อ่ืนนั้น  ไดแกการเกิดในที่นั้นรวมกับ 
สหชาตรูปเหลาน้ัน  ดุจรูปที่เกิดพรอมกับตน  (วาโยธาตุ)  เกิดในท่ีอ่ืนจาก 
ที่อันรูปซึ่งเกิดในชวนะหลังต้ังอยูแลวฉันนั้นนั่นเอง  ฯ  ก็ในรปูเหลาน้ัน 
เมื่อจิตตชรูปเคลื่อนไหวแลว  แมรูปนอกนั้นก็ไหว  เพราะเน่ืองดวยจิตตช- 
รูปนั้น  ดุจกอนโคมัยแหงท่ีโยนลงในกระแสแมน้ํา ฯ  วาโยธาตุเกิดในปฐม- 
ชวนะเปนตน  แมไมอาจเคลื่อนไหวได  ดวยเหตุเชนนั้น  ก็ยังเปนไปกับดวย 
วิการคือวิญญัตินั่นเอง  เพราะเกิดมีวิการ  คือความบายหนาไปสูทิศที่บุรุษ 
นี้ตองการ  ยังกิจมีการกาวไปขางหนาเปนตนใหเปนไป  ฯ  ก็ทานอนุรุทธา- 
จารยไดอธิบายไวอยางนี้แลว  จึงไดกลาวภาวะแมแหงมโนทวาราวัชชนะ 
ยังวิญญัติใหเกิด ฯ 
           วิการอันหน่ึงแหงปฐวีธาตุ  ซึงมีจิตคิดจะเปลงถอยคําเปน 
สมุฏฐาน  เปนปจจัยแหงความกระทบกับพวกอุปาทินนรูป  (รปูที่มี  
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ใจครอง)  ซึ่งไปแลวในฐานเกิดแหงอักษร  ชื่อวาวจีวิญญัติ ฯ  
ก็คําท่ีขาพเจาจะพึงกลาวในวจีวิญญัตินิเทศน้ีนั้น  พึงเห็นโดยนัยที่  
กลาวแลวในกายวิญญัติ ฯ  แตมีขอแปลกกัน  ดังน้ี  บัณฑิตพึง 
ประกอบคําวา  "ในลําดับการฟงเสียงท่ีไดยินอยู"  ในวจีนิเทศน้ี   
ดุจคําวา  "ในลําดับแหงการจับกายท่ีเคลื่อนไหวอยู "  ซึ่งขาพเจากลาว 
ไวแลว  ในกายวิญญัตินิเทศน้ัน  ฯ  แตในวจีวิญญัตินิเทศน้ี  บัณฑิต 
ไมไดนัยมีคําวา  "สตฺตมชวนสมุฏฐิตา " เปนอาทิ เพราะไมมีหนาท่ี 
คํ้าจุนเปนตน  ฯ  ความจริง   เสียงยอมเกิดพรอมกับความกระทบเทาน้ัน ฯ 
และความกระทบยอมมีได  แมในปฐมชวนะเปนตนทีเดียว ฯ  ก็ใน 
อธิการแหงวิญญัตินี้  มีอุปมาทั่วไปแกวิญญัติทั้ง ๒  ดังวาน้ี  มโนทวาร- 
ชวนวิถี  มีระหวางไมปรากฏ  เปนไปในลําดับแหงการเห็น  เพราะ 
เห็นรูปศีรษะโคและใบตาลเปนตนซึ่งเขายกข้ึนผูกไวแลว  รูเครือ่งหมาย 
แหงรูปศีรษะโคเปนตน  ซึ่งมีประการเที่ยวไปกับดวยนํ้า  แลวจึงรูซึ่งนํ้า 
ฉันใด  มโนทวารวิถี  มีระหวางไมปรากฏ  เปนไปในลําดับแหงการยึด 
เพราะยึดกายที่ไหว  เสียที่เปลาออก  มีอุปนิสัยเน่ืองดวยความสําเร็จใน 
กอน  รูวิการที่มีความประสงค  ฉันนั้น ฯ 
                              [อธิบายลหุตารูปเปนตน] 
           ความแคลวคลอง  ชื่อวาลหุตา  ฯ  ความออนละมุน  ชื่อวา 
มุทุตา ฯ  ภาวะควรแกการงาน  ชื่อวากัมมัญญตา  ฯ  พึงทราบสันนิษฐาน 
วา  ก็รูปปวัติมีความแคลวคลองเปนตนเหลาน้ัน  ไดแกความไมหนัก  
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แหงรูป  ดุจคนไมมีโรค   ความไมแข็ง  ดุจหนังท่ีเขาฟอกดีแลว  ความ  
อนุกูลแกสรรีะกิริยา  ดุจทองที่เขาหลอมดีแลว  มตีามลําดับ ฯ  บัณฑิต 
กลาวรูปปวัติทั้ง ๓  มีลหุตาเปนตน  แมไมพรากจากกันและกัน  ก ็
ตางกันดวยรูปอันยิ่งดวยวิการน้ัน ๆ ฯ  กร็ูปวิการมีปจจัยที่เปนขาศึก   
แกความกําเริบแหงธาตุ  อันทําความชักชาเปนสมุฏฐาน  ชื่อลหุตา ฯ 
รูปวิการมีปจจัยที่เปนขาศึกแกความกําเริบแหงธาตุอันกระทําความเปนของ 
กระดางเปนสมุฏฐาน  ชือ่มุทุตา ฯ  รปูวิการมีปจจัยที่เปนขาศึกแกความ 
กําเริบแหงธาตุอันกระทําความไมอนุกูลแกสรรีะกิริยาทั้งหลายเปนสมุฏฐาน 
ชื่อกัมมัญญตา  ดังนี้แล ฯ 
           ความแรกกอ  ชื่ออุปจยะ ฯ  อธิบายวา  ความกอครั้งแรก  เพราะ 
อุป  ศัพท  สองเน้ือความวา  ครั้งแรก  ดุจในประโยควา อุปาต 
(แรกรู)  เปนอาทิ ฯ  ความสืบตอ  ชื่อวาสันตติ ฯ  อธิบายวา  ความ 
สืบเนื่องกัน  ฯ  ในอุปจยะและสันตติเหลาน้ัน  ต้ังแตปฏิสนธิจนถึงทสกะ 
มีจักขุทสกะเปนตนเกิด  ความบังเกิดแหงรูปในระหวางนี้  ชื่อวา 
อุปจยะ  ฯ  หลังจากเกิดจักขุทสกะเปนตนนั้นไป  ชื่อวาสันตติ ฯ 
ความแกแหงรูปทั้งหลายท่ีมีปกติต้ังอยูชั่วขณะของตน  ๆ  ดวยอํานาจความ 
บายหนาไปหาความดับ  ชื่อวาชรา  ฯ  ชรานั่นแล  ชื่อวาชรตา ฯ 
รูปที่ชื่อวาอนิจจัง  เพราะอรรถวา  อันบุคคลไมพึงถึง  คือไมพึงเขาถึง 
โดยสภาพที่เที่ยงและยั่งยืน  ฯ  ภาวะแหงรูปที่ไมเที่ยงนั้น ชื่อวาอนิจจตา 
ไดแกการแตกทําลายไปแหงรูป  ฯ  ชือ่วาลักขณรูป  เพราะเปนเหตุให 
กําหนดธรรมทั้งหลาย  ดวยอํานาจแหงการกําหนดน้ัน ๆ ฯ 
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           บทวา  ชาติรูปเมว  ความวา  รูปกลาวคือชาติ  เพราะเปนความ  
อุบัติข้ึนในขณะ ๆ  แหงรปูทั้งหลาย  จําเดิมแตปฏิสนธิ  และที่สมมติ 
วารูป  เพราะมีความเปนไปเกี่ยวเนื่องกับรูป  โดยเปนความอุบัติข้ึน   
แหงรูป  ทานเรียกวาชาติรูปนั้นเทียว  โดยเปนความแรกกอและความ 
สืบตอ  เพราะพระผูมีพระภาคตรัสจําแนกไววา  อุปจโน  สนฺตติ 
ดวยอํานาจแหงเวไนยสัตว  โดยความแตกตางแหงอาการเปนไป  กลาว 
คือ  ความเริ่มเกิดข้ึนครั้งแรก ฯ  ก็เพราะอธิบายอยางนี้  เพ่ือแสดง 
ความไมแตกตางกันโดยอรรถ  ในนิเทศแหงรูปปวัติทั้ง ๒ นั้น  ทาน 
อาจารยจึงกลาววา  ความเริ่มกอแหงอายตนะทั้งหลายอันใด  อันนั้น 
ชื่อวาความแรกกอแหงรูป  ความแรกกอแหงรูปอันใด  อันนั้นชื่อวา 
สันตติแหงรูป  ดังน้ี ฯ 
           บทวา  เอกาทสวิวธมฺป  ความวา  แมมี ๑๑  ประการ  ดวย 
อํานาจการสงเคราะหรูปที่เปนสภาคกัน  ฯ  
           รูปมี  ๒๘ รูป  คือ  รูปเปน ๑๘ อยาง  กับชีวิตรูป  และอาหาร- 
รูป  ๒  อยางนี้  คือ  ภูตรปู ๔,  ปสาทรูป ๕,  วิสัยรูป  ๔,  ภาวรูป ๒, 
หทัยรูป ๑,  และรูปปวัติทั้ง ๑๐  ทีช่ื่อวาอนิปผันนรูป  เพราะรปู 
ทั้งหลายไมเกิดจากปจจัยแผนกหน่ึง  เวนความเปนปริเฉทรูปและวิการรูป 
เปนตนเสีย  เหลาน้ี  คือ  ปริเฉทรูป ๑,  วิญญัติรูป  ๒,   วิการรูป ๓, 
ลักขณรูป ๔ ฯ 
                              [อธิบายรูป  ๒๘  มชีื่อวาตาง ๆ] 
           บัดนี้  เพ่ือจะแสดงนัยมีเอกวิธนัยเปนตน  แหงรูปทั้งหลาย  ตาม  
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ที่แสดงไวแลว  ทานอาจารยจึงกลาวคํามีอาทิวา  สพฺพฺ  ปเนต 
ดังน้ี ฯ    
           รูปทีช่ื่อวาอเหตุกะ  เพราะไมมีเหตุมีอโลภะเปนตน  ที่สัมปยุต ฯ 
ที่ชื่อวาสปจจยะ  เพราะมีปจจัยตามท่ีเปนของตน ฯ  ที่ชื่อวาสาสวะ 
เพราะประกอบดวยอาสวะมีกามาสวะเปนตน  ที่ปรารภตนเปนไป ฯ 
ที่ชื่อวาสังขตะ  เพราะถูกปจจัยทั้งหลายปรุงแตง ฯ  ทีช่ื่อวาโลกิยะ 
เพราะเกี่ยวของในโลก  กลาวคืออุปาทานขันธ ฯ  ทีช่ื่อวากามาวจร 
เพราะเปนแดนท่ีกามตัณหาทองเที่ยวไป ฯ  ทีช่ื่อวาอนารัมมณะ  เพราะ 
อรรถวา  ไมมีอารมณ  เพราะไมถือเอาอารมณอะไร ๆ เหมือนพวก 
อรูปธรรม  ฯ  ทีช่ื่อวาอัปปหาตัพพะ  เพราะไมเปนของจําตองละดวย 
อิติ  ศัพท  ซึง่มีปการเปนอรรถนั้น  ทานอนุรุทธาจารยสงเคราะห 
เอกวิธนัยทั้งหมดมีนัยวา  อพฺยากต  เปนตน  ฯ  ทีช่ื่อวาอัชฌัตติกรูป 
เพราะ  พิง  คืออิงอาศัยตน  กลาวคืออัตภาพเปนไป  ฯ  รูปธรรม 
แมเหลาอ่ืน  ซึ่งมีอยูในภายในก็จริง  ถงึอยางนั้น  รปูมีจักขุเปนตน 
เทาน้ัน  ชื่อวาอัชฌัตติกรูป  ดวยสามารถแหงการหมายความตามนิยม ฯ 
อีกอยางหนึ่ง  รูปมีจักขุเปนตนนั้นแล  ชื่อวาอัชฌัตติกรูป  เพราะมี 
อุปการะอยางดียิ่งแกอัตภาพโดยพิเศษ  เปนเหมือนพูดวา  ถาพวก 
เราไมมี  ทานก็จักเปนเหมือนทอนไม  ฯ  อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวาอัชฌัตตะ 
เพราะอรรถวา  อิงอาศัยจิต  กลาวคือตนเปนไป  โดยความเปนทวาร 
แหงจิตน้ัน ฯ  อัชฌัตตะนั้นนั่นแล  ชื่อวาอัชฌัตติกะ ฯ  รูป  ๒๓  
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ประการนอกน้ี  ชื่อวาพาหิรรูป  เพราะเกิดในภายนอกจากอัชฌัตติก- 
รูปนั้น ฯ  รูปมีจักขุเปนตนนั่นแล  จัดเปนวัตถุรูป  ฯ  รูป  ๒๒ ประการ 
นอกน้ีก็ไมใชวัตถุรูป ฯ รูปแมทั้ง ๘  อยาง  ในปกิณณกรูปมีลิงค   
เปนตน  และในการบํารุงเลี้ยงสหชรูป ฯ  อธิบายวา  ปสาทรูปทั้ง ๕ 
ชื่อวาเปนใหญยิ่งในจักขุวิญญาณเปนตน  เพราะเมื่อตนเปนธรรมชาติ 
เขมแข็งและออนแอเปนตน  จึงใหวิญญาณมีจักขุวิญญาณเปนตน 
เหลาน้ัน  ถึงความเขมแข็งและออนแอเปนตน  ฯ   แมภาวรูปทั้ง ๒ 
ชื่อวาเปนใหญ  ในภาวะมีเพศหญิงเปนตน  เพราะเพศหญิงเปนตน 
เหลาน้ัน  แมเมื่อบังเกิดดวยปจจัยทั้งหลายตามท่ีเปนของตน  ก็เกิดข้ึน 
ในสันดานดันเปนไปกับภาวรูป  (ในสันดานแหงสัตวผูมีภาวรูป) 
ดวยอาการน้ัน ๆ  โดยมาก  แตมิใชเปนใหญ  เพราะเปนอินทรีย- 
ปจจัย  ฯ  กช็วิีตรูป  ชื่อวาเปนใหญในการบริบาลกัมมชรูป เพราะกัมมชรูป 
เหลาน้ันเนื่องดวยชีวิตินทรีย  เพราะต้ังอยูชั่วขณะตามท่ีเปนของตน ฯ 
และตนเองยอมเปนไป  โดยความสัมพันธกับธรรมท่ีตนต้ังไวเทาน้ัน  
เหมือนนายเรือเปนไปดวยความสัมพันธกับเรือฉะน้ัน ฯ 
           ที่ชื่อวาโอฬาริกรปู  เพราะเปนรูปหยาบ  ดวยอํานาจถึงความ 
เปนอารมณ  และผูรับอารมณ  ฯ  สันติเกรูป  ชื่อวาอาสันนรูป ฯ 
เพราะถือเอาไดงายกวา  (เขาใจไดงายกวา)  โอฬารกิรูปนั้น ฯ  ความ 
เผชิญหนา  คือการตกถูกกันและกันของวัตถุและอารมณ  ทั้งที่ประจวบ 
ถึงกัน  ทั้งทีป่ระจวบถึงกัน  ดวยตนเอง  (และ)  ดวยสามารถท่ี 
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อาศัย  อันใด  อันนั้น  เปนดุจการกระทบกระทั่งกัน  เหตุนั้น  จึงชื่อวา 
ปฏิฆะ ฯ  เหมือนอยางวา  เมื่อคน ๒  คนมีการกระทบกระท่ังกันข้ึน 
 ีความหว่ันไหวของคนที่ออนแอ  ยอมมี  ฉันใด  เมื่อมีการเผชิญหนา 
กันระหวางวัตถุกับอารมณ  ความหว่ันไหวของภวังคจิตซ่ึงไมมีกําลัง 
ก็ยอมมี  เพราะภวังคจิตน้ันมีสภาพเปนอรูป  ฉันนัน้ ฯ  รูปที่มกีาร  
กระทบกระท่ัง  ชื่อวาสัปปฏิฆรูป  ฯ  พึงเห็นวา   ในการประจวบถึง 
กันดวยตนเอง  (และ)   ดวยสามารถท่ีอาศัยนั้น  การประจวบถึงดวย 
ตนเอง  สําหรับโผฏฐัพพะ  (กับกาย)  ฯ  การประจวบดวยสามารถ 
ที่อาศัย  สําหรับ  จมูก  สิน้  กาย  กลิ่น  รส ฯ  การไมประจวบถึง  แม 
ดวยอาการท้ัง ๒  สําหรับ  จักขุ  โสตะ  รูป  เสียง  ดังนี้ ฯ  แมรปู ๑๖ 
อยางนอกน้ี  มีชื่อวาสุขุมรูปเปนตน  เพราะไมมีสภาพมีความเปน 
ของหยาบเปนตน  ฯ  รูป ๑๘  อยางอันเกิดแตกรรม  ชื่อวาอุปาทินนกรูป 
เพราะอันกรรมประกอบดวยตัณหาและทิฏฐิถือเอาแลว  คือยึดเอาโดย 
ความเปนผลของตน ฯ  รปูนอกน้ี  คือ  ๑๐  รูป  เพราะถือเอารูปที่ยังไม 
ไดถือ  ชื่อวาอนุปาทินนกรูป ฯ 
           รูปายตนะ  ชื่อวาสนิททัสสนะ  เพราะอรรถวา  เปนไปกับดวย 
นิทัสสนะ  กลาวคือภาพอันจักขุพึงเห็น  ฯ  ก็ความเปนโคจรแหงจักขุ- 
วิญญาณ  ทานกลาววา  นิทัสสนะ  ฯ  และนิทัสสนะนั่น  แมเมื่อไม 
เปนอยางอ่ืนจากรูปายตนะ  จะกลาวทําใหเปนดุจธรรมอ่ืน  เพ่ือยัง 
นิทัสสนะนั้นใหแปลกจากธรรมเหลาอ่ืนวา  เปนไปกับดวยนิทัสสนะ 
ชื่อวาสนิทัสสนะ  ดังนี้  ก็ควร ฯ  ก็ความพิเศษอันใด  อันกระทํา  
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ความตางกันในธรรมท้ังหลายที่เปนอยางเดียวกัน  โดยความเปนสภาว-  
ธรรมเสมอกัน  ความพิเศษอันนั้นควรเพื่อจะคลุกเคลา  กระทําใหเปน 
ดุจธรรมอ่ืน ฯ  เพราะความเขาใจอรรถพิเศษ  ยอมมีไดดวยอาการ 
อยางนี้ ฯ   
           บทวา  อสมฺปตฺตวเสน  ความวา  ดวยอํานาจแหงโคจร 
(อารมณ)  ทีย่ังไมถึงตน  หรือดวยอํานาจแหงตนยังไมถึงประเทศ 
แหงอารมณ ฯ  ดวยวา  จักขุและโสตะ  อันรูปและเสียงยังไมถึงตน 
หรือจักขุและโสตะนั้น  ยังไมถึงซ่ึงรูปและสียงนั้น  ดวยตนเอง  ยอม 
รับเอาอารมณได ฯ  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงประพันธคาถาน้ีไววา 
                         [อธิบายประสาทรูปรับอารมณ] 
                        กใ็นวัตถุเหลาน้ี  จักขแุละโสตะ  ยอมรับ 
                        อารมณทีย่ังไมถึงได  เพราะความเปนเหตุ 
                        เกิดขึ้นแหงวิญญาณ  ในโคจรที่มีสิ่งอื่นค่ัน 
                        ในระหวาง  หรือขนาดใหญ  จริงอยางน้ัน 
                        จักขุยอมเห็นรูปท่ีต้ังอยูในประเทศที่ไกล 
                        ทั้งท่ีอยูภายในแหงวัตถุมีแกวผลึกเปนตน 
                        ทั้งท่ีใหญ  มีรูปแหงภูเขาเปนตน ฯ 
                        เสียงท่ีไปในอากาศธาตุเปนตนแมที่เปนไป 
                        ในภายในแหงหนังทองก็ดี  ที่ดังมีเสียง 
                        แหงระฆังเปนตนก็ดี  ยอมเปนโคจร 
                        แหงโสตะได ฯ  ถาจะพูดวา  จักขุ  
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                        และโสตะนั้น  ไปถึงประเทศแหงอารมณ 
                        แลว  ซานไปรับอารมณนั้นไดไซร  รูป 
                        และเสียงน้ันพึงเปนโคจรแหงจักขุโสตะ 
                        นั้น  แมในเพราะอันแลนไปสูที่ที่ต้ังอาศัย 
                        ถารูปและเสียงนั้นไปถึงความต้ังอยูกับดวย   
                        อินทรีย  เพราะเนื่องดวยภูตรูปไดไซร 
                        รูปที่เกิดแตกรรม  จิต  และโอชะ  และ 
                        เสียงที่เกิดแตจิต  ยอมไมเปนโคจรแหง 
                        จักขุและโสตะเหลาน้ัน  เพราะวา  รูป 
                        และเสียงเหลาน้ันไมเกิดในภายนอก  อนึ่ง 
                        รูปและเสียงเหลาน้ัน  พระผูมีพระภาค 
                        ตรัสไวในบาลีโดยไมแปลกกันวา  เปน 
                        อารมณแหงจักขุและโสตะเหลาน้ันแล ฯ 
                        ถาจักขุและโสตะทั้ง ๒  นี ้ ยอมรับเอาแต 
                        อารมณที่ใกลตนเทาน้ันไซร  จักขุก็จะพึง 
                        เห็นดวงตาและโคนแหงขนตาได  เชน 
                        เดียวกัน  อนึ่ง  การกําหนดทิศและ 
                        ประเทศแหงเสียง  ก็จะพึงมีไมได  และ 
                        การยิงลูกศรใหตกไป  ในหูของตน  แหง 
                        นายขมังธนูผูยิงตามเสียง  ก็จะพึงมี ฯ  
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           รูป ๕  อยาง  ชื่อโคจรคาหิกรูป  เพราะมีความเปนธรรมชาต  
อันวิญญาณต้ังอาศัยแลว  รับอารมณนั้น  ๆ  เปนสภาพ ฯ  รูปนอกน้ี 
คือ  รูป ๒๓ อยาง  ชื่อวาอโคจรคาหิกรูป  เพราะไมมีการรับอารมณ ฯ 
ชื่อวาวรรณะ  ดวยอรรถวา  อันจักขุพึงผล  คือพึงเห็น ฯ  ชื่อวาโอชะ 
ดวยอรรถวา  ยังรูปใหเกิดในลําดับที่ตนเกิด ฯ รูป ๘ อยาง  ชื่อวา   
อวินิพโภครูป  เพราะไมมีความพรากจากกันและกัน  คือความเปนไป 
แยกจากกันเปนอยาง ๆ  แมในอารมณบางอยาง ฯ  ถึงแมมติของผูที่ 
ชอบพูดวา  ไมมีกลิ่นเปนตนในรูปโลก  ก็ถกูทานอาจารยทั้งหลาย 
คัดคานเสียแลว  ในปกรณนั้น ๆ ฯ  อิติ  ศัพท  แมในคําวา  อิจฺเจว 
นี้มีปการเปนอรรถ  ฯ  ดวย  อิติ  ศัพทที่ปการเปนอรรถนั้น  พระ 
อนุรุทธาจารยประมวลความตางแหงรูปเปนทุกนัย  และติกนัยเปนตนมา 
ไวทั้งหมด  แมที่ยังไมมาในปกรณอภิธัมมัตถสังคหะน้ี ฯ 
           ทานอาจารยนึกต้ังปญหาวา  "ก็เหตุมีกรรมเปนตนเหลานั้น  อะไร 
เปนสมุฏฐานแหงรูปไดอยางไร  ที่ไหน  และเม่ือไร  ดังนี้  จึงไดกลาว 
คํามีอาทิวา ตตฺถ  ดังนี้ ฯ 
           บทวา  ปฏิสนฺธมิุปาทาย  นั้น  ความวา  เขาถือเอา  (คือเริ่มแต) 
อุปปาทขณะแหงปฏิสนธิจิต ฯ  บทวา  ขเณ  ขเณ  ความวา  ในขณะ 
แหงจิตดวงหนึ่ง ๆ  ซึ่งมดีวงละ ๓ ขณะ  ฯ  ทานกลาวอธิบายไววา 
หาระหวางค่ันมิไดทีเดียว ฯ  แตอาจารยพวกอ่ืนคัดคานฐิติขณะแหงจิต 
และการเกิดข้ึนของรูปในภวังคขณะ  ฯ  ในขอคัดคานท้ัง ๒ นั้น  เหตุผล 
ในการไมมีฐิติขณะของอาจารยพวกน้ัน  และเรื่องที่จะพึงกลาวใน 
  



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 290 

เหตุผลนั้น ขาพเจากลาวไวแลวในหนหลังน่ันแล  ก็จริง  แตขาพเจา  
จะรวบรวมกลาว  พรอมทั้งเหตุผลในความไมมีการเกิดรูปในภังคขณะ 
และเรื่องที่จะพึงกลาวในเหตุผลนั้น  แมในท่ีนี้  เพ่ือถือเอาโดยสะดวก 
                            [คานมติที่วาฐิติขณะของจิตไมมี] 
                        ในวิภังคแหงปญหามีอาทิอยางน้ีวา  "จิต 
                        เกิดขึ้นแลว  ชื่อวาบังเกิดอยูหรือ  ตาม 
                        ปญหา  พยากรณวา  ในภังคขณะ จิต 
                        บังเกิดแลว  ชื่อวากําลงัเกิดขึ้นก็หามิได 
                        ในอุปปาทขณะ  กําลังบังเกิดขึ้น  ชือ่วา 
                        บังเกิดแลว  กห็ามิได  ดังน้ีเปนตน๑  ตรัส 
                        ภังคขณะและอุปปาทขณะเทาน้ัน  มิได 
                        ตรัสฐิติขณะแหงจิต  หากความเขาใจจะ 
                        พึงมีวา  ฐติิขณะมีอยู  เพราะพระผูม ี
                        พระภาคตรัสไววา  ความเกิดดวย  ความ 
                        ดับดวย  ความแปรเปนอยางอ่ืนแหงจิตที่ 
                        ต้ังอยูแลวดวย  ยอมปรากฏ ดังน้ี  แมใน 
                        พระสูตรนั้น  ก็ตรัสถึงความต้ังอยูแหง 
                        ความสบืเนื่องกัน  เพราะความเปนอยางอ่ืน 
                        ไมได  ในธรรมอยางหน่ึง  และเพราะ 
 
๑.  น  อุปฺปนนฺนฺติอาทินา น  มณิสารมัญชุสา  แกวา  อุปชฺชมาน  โน  จ  อุปฺปนฺน ฯ  แตถาเปน 
อุปฺปนฺนฺจาติอาทินา  ก็แปลวา  ท้ังเกดิแลวดวย ฯ 
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                        ตรัสวา  ปรากฏ  เพราะฉะน้ัน  ฐิติขณะ 
                        แหงจิตจึงไมปรากฏในบาลี  แมความไมม ี
                        ในพระอภธิรรม  ก็เปนอันหามไวโดย 
                        ประการทัง้ปวง  ความบังเกิดแหงรปู  ไมมี    
                        ซึ่งแปลวา  หามิได  ในปญหา๑  ในอภิธรรม 
                        นั้นวา  สมทุัยสัจ  ของบุคคลใดดับใน 
                        ขณะใด  ทกุขสัจยอมบงัเกิดแกบุคคลนั้น 
                        ในขณะนัน้หรือ  เพราะฉะน้ัน  ปจจัยแม 
                        ทั้งหมด  ชื่อวาเปนเหตุแหงรูป  ใน 
                        อุปปาทขณะแหงจิตเทาน้ัน   จะพึงมี 
                        อาจารยบางทานทวงวาดังน้ี  ฯ  จะเฉลยใน 
                        คําของอาจารยบางทานน้ันวา  กิรยิาเครื่อง 
                        กําหนดภงัคขณะ  พระผูมีพระภาคตรัส 
                        แลวในธรรมอันหน่ึงเทาน้ันฉันใด  สวน 
                        กิริยาเครื่องกําหนดท่ีบายหนาเฉพาะตอ 
                        ภังคขณะ  บัณฑิตพึงปรารถนาฉันนั้นแล 
                        กิริยาเครื่องกําหนดท่ีบายหนาตอภังคขณะ 
                        นี ้ ชื่อวาฐติิขณะ  ฐิติขณะน้ีก็ไดทรง 
 
๑.  ทฺกูขมุปฺปชาติ  ตตฺถ ฯ  ถาถือตามนัยมณิสารมัญชุสา  ก็เปน  ทุกฺขมุปฺปชฺชตีเตตฺถ  แปลวา 
ในปญหาขอนีว้า ... ฯ  
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                        แสดงไวในวิภังคปกรณ  โดยทรงแสดงนัย 
                        (เพราะเห็นไดโดยนัย) ฯ  แมในวิภังค- 
                        ปกรณนั้น  ก็ไมไดตรัสความต้ังอยูแหง   
                        ความสบืเนื่องกัน  เพราะอาการมีความ 
                        เกิดขึ้นเปนตนทรงแสดงแลว   เพ่ือตรัส 
                        ลักษณะแหงสังขตธรรมเทาน้ัน  และอรรถ 
                        แหงบทวา  ปฺายติ  นี้วา  วิ ฺายเต 
                        อันบุคคลยอมรูแจง  เพราะอุปสัคเปนไป 
                        ในอรรถแหงธาตุทั้งหลายอยางเดียว  ความ 
                        ไมบังเกิดแหงรูปในภังคขณะ  ทรงภาษิต 
                        ดวยสามารถแหงรูปอนัเกิดแตจิต  หรือ 
                        ทรงหมายเอารูปภพ  เพราะกิริยาท่ี 
                        ประกอบตามอรรถท่ีพึงไดนี้  เปนสภาพ 
                        ของยมกปกรณ  เพราะเหตุนี้นั้น  ฐิติขณะ 
                        แหงจิตจะไมมีไมได  และความไมบงัเกิด 
                        ขึ้นแหงรปูในภังคขณะ  จะไมมีก็ไมได 
                        เชนกัน  ดังน้ีแล ฯ 
                    [อธิบายจิตท่ีใหรูปเกิดและไมใหรูปเกิด] 
           จิต ๑๔  คือ  ที่ชื่อวาอรูปวิบากจิต  (อรูปาวจรวิบากจิต ๔) 
เพราะเหตุที่เปนปฏิปกษตอรูปนั้น  เพราะเกิดจากภาวนาเปนเครื่อง 
สํารอกความพอใจในรูปดวย  เพราะรูปไมมีโอกาสดวย  และที่ชื่อวา  
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ทวิปญจวิญญาณ  เพราะไมมีความประกอบดวยองคฌานอันเปนปจจัย  
พิเศษ  ในการใหรูปเกิด  ยอมยังรูปใหเกิดไมได เพราะฉะนั้น  ทาน   
อาจารยจึงกลาววา  อรูป  ฯ เป น  วขขฺิต  ดังน้ี ฯ  ก็ปฏิสนธิจิตและ 
จุติจิต  ไมใชเปนจิตดวงอ่ืน  เพราะรวมอยูภายในภวังคจิต  ๑๙  นั่นเอง 
เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึงไมทําการยกเวนจิตทั้ง ๒  ดวง  ตามท่ีกลาว 
นั้น  (ปฏิสนธิจิตและจุติจิตน้ัน)  ฯ  ทานไมกระทําการยกเวนไวก็จริง 
ถึงกระน้ัน  ปฏิสนธิจิตยอมไมยังรูปใหเกิดข้ึนได  เพราะอาศัยวัตถุทุรพล 
ที่เวนจากปจฉาชาตปจจัยและอันปจจัยมีอาหารเปนตนไมอุดหนุนเปนไป 
เพราะตนเปนผูจรมา  และเพราะถือเอาฐานะแหงรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน 
ดํารงอยูไดดวยกัมมชรูปทั้งหลาย ฯ 
           สวนในจุติจิต  พึงทราบวินิจฉันวา  เพราะอรรถกถาจารยกลาวไว 
ในอรรถกถากอนวา  จุติจิตของพระขีณาสพเทาน้ัน  ยอมไมยังรูป 
ในเกิด  เพราะทานเปนผูมีความเปนไปสงบดียิ่ง  ในสันดานท่ีมีมูลแหง 
วัฏฏะอันสงบระงับแลว  ฯ  แตอาจารยทั้งหลายมีทานอานันทาจารยเปนตน 
กลาววา  จุติจิตของสัตวแมทุกจําพวกยอมยังรูปใหเกิดข้ึนไมได ฯ  ก็บัณฑิต 
พึงทราบวินิจฉัยของทานอาจารยเหลาน้ันโดยสงัเขปตามนัยที่ทานกลาว 
ไวในมูลฎีกาเปนตน  (และ)  โดยพิสดารตามนัยที่ทานกลาวไวใน 
อภิธัมมัตถปกาสินีฎีกา ฯ 
           คําวา  ปมภวงฺคมปุาทาย  ความวา  จิต ๗๕  เกิดข้ึนอยูจําเดิม 
แตภวังคดวงแรก  เกิดในลําดับแหงปฏิสนธิจิตน่ันแบ  ยอมยังรปูให 
เกิดข้ึนได ฯ  แตจิตท่ีต้ังอยูแลว  หรือกาํลังแตกไป  ยอมไมยังรูปให 
    



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 294 

เกิดข้ึนได  เพราะประกอบดวยความสามารถในอันใหเกิดในอุปปาท- 
ขณะเทาน้ัน  โดยการไดปจจัยมีอนันตรปจจัยเปนตน ฯ  
           กิริยาเดินเปนตน  ชื่อวาอิริยาบถ  เพราะเปนทางแหงความ   
เปนไปของการเคลื่อนไหว  คือกิริยาทางรางกาย ฯ  โดยเนื้อความได 
แกรูปปวัติ  ซึ่งมีการกําหนดดวยการเดินเปนตนนั้น ฯ  อัปปนาชวนะ 
อุดหนุนอิริยาบถแมนั้น  คือคํ้าจุนตามท่ีเปนไปแลว ฯ  เหมือนอยางวา 
เมื่อภวังคจิตท่ีไมถูกวิถีจิตปะปนเปนไปอยู อวัยวะทั้งหลาย  ยอมน่ิง 
เฉยอยูฉันใด  เมื่อจิต ๓๒ เหลาน้ี  ที่อาจารยกําลังจะกลาว  และ 
ชาครณจิต ๒๖ กําลังเปนไปอยู  อวัยวะทั้งหลายจะสงบน่ิงเฉลยอยูฉันนั้น 
หามิได ฯ  กใ็นกาลน้ัน  อวัยวะทั้งหลายที่ยกข้ึนแลวและยกข้ึนแลว 
จะเปนไปโดยความเปนอิริยาบถ  ตามท่ีเคลื่อนไหวไปแลวน่ันแล 
คือยอมยังวิญญัติใหต้ังข้ึน ฯ  มิใชยังรูปและอิริยาบถอยางเดียวเทาน้ัน 
ใหเกิดข้ึน  ฯ  แตบัณฑิตพึงทราบสันนิษฐานในคําวา  โวฏพฺพน 
ฯ  เป  ฯ  ชเนนฺติ  นี้  แมโดยคําอันไมแปลกกันวา  โวฏฐวนจิตและ 
ชวนจิต  ที่เปนไปในมโนทวารเทาน้ัน  ใหเกิดวิญญัติไดฉันใด  และ 
โสมนัสชวนะเฉพาะท่ีถึงมโนทวารใหเกิดความราเริงไดฉันนั้น  เพราะ 
ชวนะท้ังหลายท่ีเปนไปทางทวาร ๕  หยอนกําลังโดยรอบ ฯ  กบ็รรดา 
รูปอิริยาบถและวิญญัตินี้  อิริยาบถหรอืวิญญัติที่พนไปจากรูปยอมไมมี 
ก็จริง  ถึงอยางนั้นก็ดี  จิตที่ยังรูปใหเกิดข้ึนทั้งหมด  ยอมชวยคํ้าจุน 
อิริยาบถ  และใหวิญญัติเกิดข้ึนไมได ฯ  แตจิตทีใหวิญญัติเกิด 
ชวยคํ้าจุนอิริยาบถโดยแท  เพราะอิริยาบถกับวิญญติัไมมีการเวนจากกัน  
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(พรากจากกันไมได)  ฯ  เพ่ือแสดงความพิเศษแหงคําวา  "จิตท่ีชวย 
คํ้าจุนอิริยาบถและยังรูปใหเกิดข้ึน"  นี้  ทานอาจารยจึงทําการถือเอา 
อิริยาบถและวิญญัติตางหากจากรูป ฯ    
           คําวา  เตรส  ความวา  โสมนัสชวนจิต ๑๓ คือ จากกุศล ๔ 
จากอกุศล ๔  จากกิริยา ๕ ฯ  ปถุุชนยอมหัวเราะดวยกุศลจิตและ 
อกุศลจิต ๘ ฯ  พระเสขะยอมหัวเราะดวยจิต ๖  เวนจิตท่ีสหรคต 
ดวยทิฏฐิ ฯ  สวยพระอเสขะย้ิมแยมดวยกิริยาจิต ๕ ฯ  แมบรรดา 
กิริยาจิตท่ีสหรคตดวยโสมนัสทั้ง ๕ นั้น   เพราะพุทธเจาท้ังหลายทรง 
แยมพระโอฐดวยกิริยาจิตท่ีเปนสเหตุกะ ๔ เทาน้ัน  หาทรงแยมดวย 
อเหตุกจิตไม ฯ  อาจารยทั้งหลายกลาววา  ก็เพราะพระบาลีวา  พระผู 
มีพระภาคพุทธเจา  ผูทรงบรรลุพระญาณอันไมติดขัดในสวนแหงกาล 
มีอดีตกาลเปนตน  ทรงประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาน้ี  ทรงมี 
กายกรรมทุกอยางมีพระญาณเปนหัวหนา  เปนไปตามพระญาณ  ดังนี้ 
ความเปนไปแหงหสิตุปบาทจิตท่ีเวนจากปญญาเครื่องพิจารณาไมสมควร 
แกพระพุทธเจาท้ังหลายเลย ฯ  ก็เหตุแหงการทรงแยมของพระพุทธเจา 
ทั้งหลายเหลาน้ัน  แมอันหสิตุปบาทจิตใหทรงเปนไปอยู  ชื่อวาเปนไป 
ตามพระญาณท้ังน้ัน  เพราะเปนไปตามปุพเพนิวาสญาณ  อนาคตตังส- 
ญาณ  และสพัพัญุตญาณ ฉะน้ี  ฯ  กเ็พราะกระทําอธิบายไว 
อยางนี้  พระอรรถกถาจารยจึงกลาวไวในอรรถกถาวา  "จิตน้ี  ยอม 
บังเกิดในกาลที่สุดแหงญาณท้ังหลายเหลาน้ัน ที่ทรงประพฤติมาแลว " ฯ 
เพราะฉะนั้น  ใคร ๆ  ไมอาจเพ่ือจะหามความเปนไปแหงหสิตุปบาทจิตน้ัน  
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แกพระพุทธเจาท้ังหลายได ฯ  ภาวะแหงฤดูและโอชะ  มีกําลังในฐิติ- 
ขณะเทาน้ัน  เพราะไดความสนับสนุนจากปจจัยมีปจฉาชาตปจจัยเปนตน 
เพราะเหตุนั้น  ทานอาจารยจึงไดกลาวคํามีอาทิวา เตโชธาตุ   ิติปฺปตฺตา 
(เตโชธาตุถึงฐิติขณะแลว)  ดังนี้ ฯ  
                         [อธิบายรูปที่เกิดจากสมุฏฐานท้ัง ๔] 
           หทัยรูปและอินทรียรูปทั้ง ๙  ชื่อวากัมมรูป  (รูปเกิดจากกรรม) 
เพราะเกิดจากกรรมอยางเดียว ฯ  แทจริง  รูปที่เกิดแลว  กําลังเกดิ และ 
จักเกิด  ทานก็เรียกวา  กมัมชรูป  เหมือนอุทาหรณวา  น้ํานาท่ีเสียแลว 
กําลังเสีย  และจักเสีย  ทานเรียกวา  ทุฏ  (นมเสีย) ๑  ฉะนั้น ฯ  รูปทั้ง 
๓  มลีหุตาเปนตน  ไมจัดเปนกัมมชรูป  เพราะเล็งถึงปจจัยที่เปนปจจุบัน ฯ 
เมื่อถือเอาความโดยประการนอกน้ี  ภาวรูป  ๒  พึงมีไดทุกกาล 
เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึงกลาววา  รูป ๓  มลีหุตาเปนตน  ยอมเกิด 
จากฤดู  จิต  และอาหาร ฯ  รูป ๑๘  คือ  รูปที่เกิดแตกรรมลวน ๆ ๙ 
อยาง  และบรรดาสมุฏฐานท่ีเกิดทั้ง ๔  รูปที่เกิดแตกรรมอีก ๙ อยาง 
ชื่อวากัมมชรูป ฯ  รูป  ๑๕  ดวยสามารถแหงวิการรูป  ๕  เสียง ๑  อวินิพ- 
โภครูป  ๘  อากาสรูป ๑  ชื่อวารูปเกิดแตจิต ฯ  รูป  ๑๓  คือ  เสียง ๑ 
ลักขณะรูป ๓  มลีหุตาเปนตน  อวินิพโภครูป  ๘  อากาสรูป ๑  ชื่อวารูป 
เกิดแตฤดู ฯ  รูป  ๑๒  ดวยสามารถแหงรูปมีลหุตารูป  ๓  เปนตน  อวิ- 
นิพโภครูป ๘  อากาสรปู ๑  ชื่อวาอาหารชรูป  (รูปเกิดจากอาหาร)  ฯ] 
 
๑.  มณิสารมัญชุสา  เปน  ทุทฺธ  คือ  น้ํานม  (ขีร  ทุทฺธ  ปโย  ถฺ)  หมายความวา  น้ํานม 
ท่ีรีดแลว  กําลังรีด และจักรีด  ก็เรียกว  น้ํานม  (คือคงรูปศัพทเปน  ทุทฺธ  อยูนั่นเอง) ฯ 
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พระผูมีพระภาคทรงประกาศไววา  ลักขณรูป  ยอมไมมีบังเกิดจาปจจัย 
พวกไหน ๆ  เพราะเปนเพียงสภาพแหงรูปที่กําลังบังเกิดเปนตน  คือ  
รูปที่กําลังบังเกิด กําลังแก  และกําลังแตกไป  คือเพราะเวนสักวาสภาพ 
เสียแลว  ก็ไมมีลักษณะมีชาติเปนตนของตน ฯ  จริงอยู  ลกัษณะมีชาติ 
เปนตน  ยอมมีแกจักษุเปนตน  ที่ประกอบดวยอุปปาทขณะเปนตน ฯ    
แตลักษณะมีชาติเปนตน ไมมีแกชาติเปนตนอยางนั้น  ฯ  ถาลกัษณะมี 
ชาติเปนตน  พึงมีแกรูปที่กําลังเกิดเปนตนแมเหลาน้ัน  อันเปนเพียง 
สภาพลักษณะมีชาติเปนตน  ก็จะพึงมีแกรูปที่กําลังแก  และกําลังแตก 
สลายเปนตน  แมเหลาน้ัน  ซึ่งเปนเพียงสภาพ ฯ  เมื่อเปนอยางที่วามานี้ 
ก็ไมตองกําหนดเลย ฯ  ก็ความท่ีชาติเกิดจากปจจัยบางอยาง  พระผูมีพระ 
ภาคทรงอนุญาตไวในพระบาลีเปนตนวา  ธรรมเหลาน้ี  คือรปูายตนะ 
สัททายตนะ  คันธายตนะ  รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ  อากาสธาตุ 
อาโปธาตุ  ความเบาแหงรูป  ความออนโยนแหงรูป  ความเหมาะแก 
การงานแหงรูป  ความเจริญข้ึนแหงรูป  ความสืบตอแหงรูป  อาหารท่ี 
ทําเปนคํา ๆ  มีจิตเปนสมุฏฐาน  ดังนี้  แมนั้น  บัณฑิตพึงทราบวา  ทรง 
หมายเอาความที่ปจจัยอันยังรูปใหเกิด  อาศัยความเกิดแหงรูป  ไมลดละ 
ความขวนขวาย  เปนสภาพหาได  (มีได)  โดยความเปนวิการแหง 
ธรรมที่เกิดอยู  ในขณะที่เขาถึงความเปนปจจัย ฯ  แมในพระบาลีที่วา 
ภิกษุทั้งหลาย  ชาติอันปจจัยปรุงแต  อาศัยปจจัยเกิดข้ึน  ชรามรณะอัน 
ปจจัยปรุงแตง  อาศัยปจจัยเกิดข้ึน  ดังนี้  มีความมุงหมาย (มีอธิบาย) 
อยางนี้วา  (ตรัสเชนนั้น)  ก็เพราะเปนลักษณะแหงชาติชราและมรณะ 
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ที่อาศัยเหตุเกิดข้ึน ฯ  เพราะเหตุนั้น  พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงได 
กลาวไววา  
                        ความท่ีชาติเกิดจากปจจัยบางอยางโดย-   
                        ปริยาย (และ)  ความเปนสังขตะ  พระผูม ี
                        พระภาคตรัสไวในธรรม ๓  อยาง  มีชาติ 
                        เปนตน  ในพระบาลี  เพราะสังขตธรรม 
                        (๓  อยาง  มีชาติเปนตน)  เปนสภาวะ ฯ 
                                  [อธิบายรูปกลาปตาง ๆ] 
           ก็เพราะรูปเหลาน้ี  เมื่อบังเกิดจากสมุฏฐานมีกรรมเปนตน  ยอม 
ไมเกิดแยกกัน  โดยท่ีแท  ยอมเกิดรวมเปนหมวดเดียวกัน  เพราะฉะนั้น 
เพ่ือแสดงการกําหนดนับรูปเปนหมวด ๆ  และสรปู  ทานอาจารยจึงกลาว 
คําวา  เอกุปฺปาท  เปนอาทิ ฯ 
           บทวา  สหวุตฺติโน  ความวา  มีความเปนไปรวมกันดวยสามารถ 
แหงรูปที่เขาถึงกลาปเปนหมวด ๆ  มิใชดวยสามารถแหงความเปนไป 
รวมกันและกันแหงกลาปท้ังหมด ฯ  รูปที่ชื่อวาทสกะ  เพราะอรรถวา 
มีประมาณ ๑๐ ฯ  คําน้ีเปนชื่อแหงหมวด ฯ  ทสกะท่ีทานกําหนด 
ดวยจักษุ  หรือวาทสกะท่ีมีจักษุนั้นเปนประธาน  ชื่อวาจักขุทสกะ ฯ 
แมในทสกะท่ีเหลือก็มีนัยอยางนี้  ฯ  แมเสียงนั้นเสียงมีไมได  เพราะเหตุ 
นั้น  ทานอาจารยจึงกลาววา  วจีวิญญัติทสกะ๑ ฯ  เพ่ือจะหลีกเลี่ยงคํา 
 
๑  นับอวนิิพโภครูป ๘ วจวีญิญัติ ๑  สัททรูป ๑  เปน ๑๐  เรียกวจีวิญญัติทสกะ  ดูคําแปล 
บาลีหนา ๒๗๒-๒๗๓ ฯ 
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ถามวา  ก็กลาป  ๒๑  เหลาน้ี  แมทั้งหมด  ยอมมีไดในทุก ๆ หมวด  
หรือวาบางกลาปมีไดในบางหมวด  ดังนี้  ทานอาจารยจึงไดกลาวคําวา 
ตตฺถ  เปนตน ฯ    
           บัดนี้  เพ่ือจะแสดงประวัติแหงรูปตามท่ีกลาวแลวเหลานั้น (หรือ 
แหงกลาปเหลาน้ัน)  ดวยสามารถแหงความเกิด  ดวยสามารถแหงปวัติ- 
กาลและปฏสินธิกาล  และดวยสามารถแหงกําเนิด  ทานอาจารยจึงได 
กลาวคําวา  สพฺพานิป  ปเนตานิ  เปนอาทิ ฯ 
           บทวา  ยถาห  ความวา  โดยสมควรแกสัตวผูมีภาวรูปและ 
อายตนะบริบูรณ ฯ  พวกสัตวที่เกิดในที่หมักหมม  มีดอกบัว ,  มลทินครรภ 
แหงกุมารเปนตน  ชื่อวาสังเสทชะ ฯ เหลาสัตวที่ชื่อวาอุปปาติกะ  เพราะ 
อรรถวา  ความผุดเกิดข้ึนมีแกสัตวเหลาน้ัน  ฯ  ก็ในคําวา  อุปปาติกะ นี้ 
ทานถือเอาความผุดเกิดข้ึนอันพิเศษ  ดวยสามารถกําหนดคติอยางสูง  ดุจ 
อุทาหรณในประโยควา  อภิรูปสฺส  กฺา  ทาตพฺพา  (พึงยกนางสาวให 
แกบุรุษผูมีรูปสวย)  ฯ  คําวา  ๗  ทสกะยอมปรากฏ  ดังน้ี  ทานอาจารยกลาว 
ไว  เพราะ ๗  ทสกะมีได  โดยความเปนสัตวมีอายตนะบริบูรณ ฯ  คําวา 
กทาจิ  น  ลพฺภนฺติป  ดังน้ี  ทานกลาวไวดวยสามารถแหงสัตวผูบอดแต 
กําเนิด  ผูหนวกแตกําเนิด  ผูไมมีฆานะแตกําเนิด  กะเทย  และสัตวผู 
เกิดในตนกัลป  ฯ  บัณฑิตพึงทราบสันนิษฐานวา  บรรดาสัตวเหลาน้ัน 
พวกอุปปาติกะท่ีบังเกิดในสุคติ  ดวยกรรมมีอานุภาพมาก  ไมไดจักขุ 
โสตะ  และฆานะ  เพราะประกอบดวยความบกพรองแหงอินทรีย ฯ 
เหลาสังเสทชสัตว  ไมไดภาวรูป  ดวยสามารถแหงอุปปาติกะผูเกิดใน  



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 300 

ปฐมกัลป  ฯ  แตการไมไดจักขุ  โสตะ  และภาวรูปในทุคติ   ดวยสามารถ    
แหงสัตวผูเปนสังเสทชะและอุปปาติกะ  แมทั้ง ๒ พวก  การไมไดฆานะ 
ดวยสามารถแหงสังเสทชะพวกเดียว  มิใชดวยสามารถแหงอุปปาติกะ ฯ 
           จริงตามนั้น  พระผูมีพระภาคตรัสอายตนะของอุปปาติกสัตวผูมี   
อินทรียบริบรูณวามี ๑๑  เวนสัททายตนะ  ของอุปปาติกะผูบอดวามี 
๑๐  เวนจักขวายตนะ  ของอุปปาติกะผูหนวกวามี ๑๐  เหมือนกัน  เวน 
โสตายตนะ ของอุปปาติกะผูทั้งบอดท้ังหนวกวามี ๙  เวนจักขวายตนะ 
และโสตายนะท้ัง ๒  นั้น  ของคัพภเสยยกสัตววามี ๗  เวนอายตนะคือ 
จักขุ  โสตะ  ฆานะ  ชิวหา  และสัททายตนะ  โดยบาลีในธรรมหทยวิภังค 
วา (ขันธ  ๕  ยอมปรากฏแกสัตวทุกจําพวก)  ในขณะที่อุบัติในกาม- 
ธาตุ  อายตนะของสัตวบางชนิดปรากฏมี ๑๑  บางชนิดมี ๑๐  บางชนิด  
อ่ืนอีกมี ๑๐  บางชนิดมี ๙  บางชนิดมี ๗ ดังน้ี ฯ  กถ็าอุปปาติกสัตว 
ที่ไมมีฆานะ  พึงมีไซร  พระผูมีพระภาคเจาพึงตรัสอายตนะ  ๑๐  ไว 
๓ หน  ดวยสามารถแหงอุปาติกสัตวผูบอด  อุปปาติกสัตวผูหนวก 
และอุปปาติกสัตวผูไมมีฆานะ,  ๙  อายตนะ ๓ หน  ดวยสามารถแหง 
อุปปาติกสัตวผูทั้งบอดทั้งหนวก  อุปปาติกะผูทั้งบอดท้ังไมมีฆานะ  และ 
อุปปาติกะผูทั้งหนวกท้ังไมมีฆานะ  และ ๘  อายตนะ  ดวยสามารถแหง 
อุปปาติกะผูที่บอดท้ังหนวกท้ังไมมีฆานะ ฯ  แตพระองคไมไดตรัสไว 
อยางนี้ ฯ  เพราะฉะนั้น  ความวิกลดวยฆานะจึงไมมีแกอุปปาติกสัตว 
ดังนี้แล  ฯ  อีกประการหนึ่ง  พระอรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถา 
ยมกปกรณวา  อุปปาติกสัตวที่ไมมีฆานะไมมี  ถามี  พระผูมีพระภาค  
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จะตองตรัสวา  อายตนะของอุปปาติกสัตวบางชนิดมี ๘ ดังน้ี ฯ  
           สวนสังเสทชสัตว  ไมมีฆานะ  อันใคร ๆ  ไมอาจคานได  เพราะ   
บาลีมีอาทิวา  ในขณะที่อุบัติในกามธาตุ  ดังนี้  พระผูมีพระภาคตรัสหมาย 
เอากําเนิดแหงอุปปาติกสัตวเทาน้ันดวย  หมายเอาเฉพาะคัพภเสวยยก- 
สัตว  เพราะเหตุที่การถือเอาอายตนะ ๘  ไมมีแกสตัวจําพวกอ่ืนดวย ฯ 
สวนคําใดในอรรถกถาวา  พระผูมีพระภาคตรัสอายตนะ ๑๑  สงเคราะห 
สังเสทชกําเนิดไว  ในพวกอุปปาติกสัตว  โดยเปนกําเนิดที่มีอายตนะ 
บริบูรณ  แมคําน้ัน  พระอรรถกถาจารยก็กลาวไว  ดวยสามารถการ 
สงเคราะหสัตวจําพวกสังเสทชะ  เฉพาะท่ีมีอายตนะบริบูรณเขาในจําพวก 
อุปปาติกะ  ฯ  สวนอาจารยพวกอ่ืนสันนิษฐานวา   ในคัมภีรยมกปกรณ 
พระผูมีพระภาคตรัสถึงฆานะและชิวหา  เปนอายตนะที่มีปกติไปดวยกัน 
ดังน้ีแลว  พรรณนาถึงความไมมีแหงสัตวแมที่ไมมีฆานะเทาน้ัน  เพราะ 
สัตวที่ไมมีชิวหาไมมีเลย ฯ  แมในยมกปกรณนั้นพระผูมีพระภาคก็ตรัส 
ถึงฆานะและชิวหาเหลานั้น  เปนอายตนะเปนไปรวมกัน  ดวยสามารถ 
ความไมเปนไปในภพแผนกหน่ึง ๆ  โดยพุทธประสงคอยางนี้วา  จักขุ 
และโสตะ  เวนฆานะและชิวหาเสีย  เปนไปในรูปภพฉันใด  ฆานะ 
และชิวหาจะเวนจากกันและกันเปนไปฉันนั้นหามิได  เพราะฆานะและ 
ชิวหาแมทั้ง ๒ ไมเกิดในรูปภพ  เพราะฉะนั้น  ใคร ๆ  จึงไมอาจจะ 
กลาววา  สัตวพวกสังเสทชะไมมีฆานะ  ก็หาไดไม  ดังนี้และ ฯ 
                [อธิบายเวลารูปกลาปปรากฏแกคัพภเสยยกสัตว] 
           พวกสัตวที่ชื่อวาคัพภเสยยกะ  เพราะอรรถวา  นอนอยูในครรภ 
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คือในทองของมารดา ฯ  คัพภเสยยกะเหลาน้ันนั่นแล  ชื่อวาสัตว  เพราะ  
เปนผูของในอารมณมีรูปเปนตน  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวาคัพภเสยยก- 
สัตว ฯ  ทสกะท้ัง  ๓  ที่เรยีกกันวา  กลลรูป  ประมวลแลวใสแจว  ประ- 
มาณเทาหยาดนํ้ามันงาที่ไหลออกแลว  เหลือติดปลายขนแกะเสนหน่ึง   
ซึ่งจ้ิมลงไปในน้ํามันงาที่ใสแลวยกข้ึน  ยอมปรากฏแกสัตวพวกอัณฑชะ 
และชลาพุชะ  อยางนี้ ฯ  ในบางคราวก็ไมมีกลลรปูดวยอํานาจแหงพวก 
สัตวไมมีภาวรูป ฯ  บทวา  ตโต  ปร  คือ ตอจากปฏิสนธิ  ฯ  บทวา 
ปวตฺติกาเล  ความวา  เพียงในสัปดาหที่ ๗  หรือตามมติของพระฎีกา- 
จารย  ในสัปดาหที่ ๑๑ ฯ 
           บทวา  กเมน  ความวา  ตามลําดับอยางนี้  คือ  ลวงไปได ๗ วัน 
นับแตวันจักขุทสกะปรากฏ  โสตทสกะปรากฏ  ลวงไปได  ๗ วันนับแต 
วันที่โสตทสกะปรากฏน้ัน  ฆานทสกะปรากฏ  ลวงไปได ๗ วันนับแตวัน 
ฆานทสกะปรากฏน้ัน  ชวิหาทสกะปรากฏข้ึน  ฯ  จริงอยู  แมในอรรถกถา 
พระอรรถกถาจารยก็ไดแสดงเนื้อความนี้ไวเหมือนกัน ฯ 
           บทวา   ิติกาล  ความวา  ตลอดเวลาท่ีปฏิสนธิจิตต้ังอยู ฯ 
จริงอยู  ความสืบตอของรูปกลาป  เกิดพรอมกับปฏิสนธจิิต  ยอมยัง 
อุตุชรูปใหเกิดข้ึนโดยลําดับเปนตนอยางนี้  คือ  ถงึฐานแหงฤดูแลวยัง 
สุทธัฏฐกรูปใหเกิดในฐิติขณะแหงปฏิสนธิจิตน้ัน  และที่เกิดแลวใน 
ฐิติขณะถึงฐานแหงฤดูแลว  ยอมยังสุทธิฏฐกรูปใหเกิด  ในภังคขณะแหง 
ปฏิสนธิจิตน้ัน ฯ 
           คําวา  โอชาผรณมปุาทาย ความวา  จําเดิมแตเวลาท่ีโอชะจาก  
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อาหารท่ีมารดากลืนกิน  แผซานไปในสรีระ  ตามแนวเสนเอ็นสําหรับ  
รับรสของคัพภเสยยกสัตว  และจําเดิมแตเวลาท่ีโอชะจากเสมหะท่ีอยูใน 
ปากเปนตน  แผซานไปในสรีระตามลําดับเสนเอ็นสําหรับรับรสของ 
พวกสัตวผูเปนสังเสทชะและอุปปาติกะ ฯ  จุติจิตเกิดกอนภวังคจิตดวง 
ที่ ๑๗  นี้  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาตอจากจุติจิต ฯ  กัมมชรูปยังไมเกิดข้ึน 
เพราะไมมีความตาย  ในเม่ือกัมมชรูปนั้นบังเกิด ฯ  สัตวที่ทานเรียกวา    
ตาย  เพราะขาดกัมมรูปไป ฯ  สมดังท่ีทานโบราณาจารยกลาวไววา 
                        ธรรม ๓ อยางเหลาน้ี  คือ  อายุ ๑  ไออุน ๑ 
                        วิญญาณ ๑  ละกายนี้ไปเมื่อใด  เมื่อนั้น 
                        กายน้ัน  กถู็กทอดท้ิงนอนอยู  เหมือนกับ 
                        ทอนไมอนัไรประโยชนฉะนั้น ฯ 
           บทวา  ปุเรตร  ไดแก  ในขณะแหงจิตดวงท่ี ๑๗  เกิดข้ึน ฯ  ขอวา 
ตโต ฯ เป ฯ  โวจฺฉิชฺชต ิ  ความวา  จิตตชรูป  และอาหารชรูปตาม 
 ืที่เกิดแลว  ตอจากนั้น  เปนไปชั่วเวลาเล็กนอยดับไป  เพราะไมมี 
ความบังเกิดแหงกัมมชรูปเหลาน้ัน  ในสันดานท่ีไมมีชีวิต ฯ  แตอาจารย 
พวกอ่ืนอีกพรรณนาวา  จิตตชรูป  ขาดไปกอนจุติจิตทีเดียว ฯ 
            [อธิบายเหตุที่บางรูปมีบางรูปไมมีในรูปพรหมเปนตน] 
           ในความไมมีฆานะ  ชิวหา  และกาย  ในรูปโลก ทานอาจารย 
ไดกลาวเหตุไวแลวเหมือนกัน ฯ  แตภาวรูปทั้ง ๒  ยอมไมเปนไปใน 
รูปโลกนั้น  เพราะภาวรูปทั้ง ๒ นั้น  เปนอุปนิสัยของกามราคะท่ีแรงกลา  
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และเพราะพวกพรหมไมมีภาวรูปทั้ง ๒ นั้น ฯ  และกลาปของอาหาร-  
ชรูปก็ไมได  (ในรูปโลกนั้น)  เพราะอาหารแมที่ซึมซาบอยูในรางกาย 
ไมยังรูปใหเกิดข้ึนได  ดวยอาหารท่ีกลืนกิน ฯ  เพราะวาฤดูและอาหาร 
ที่ซึมไปตามสรีระ  แมมอียู  ไดอุตุและอาหารภายนอกเปนที่อาศัยแลว 
ยอมยังอุตุรูปและอาหารรูปใหต้ังข้ึน ฯ    
           บทวา  ชีวิตนวก  ไดแก  ชีวิตนวกะซึ่งมีกายทสกะเปนที่ต้ังอยู 
เพราะไมมีกาย ฯ  บทวา  อติริจฺฉติ  ความวา  เปนรูปทีเหลือลงจากรูปที่ 
จะมีไดในปฏิสนธิกาลและปวัติกาลแหงพรหมท่ีเหลือ ฯ  ก็รูปที่มีสมุฏ- 
ฐาน ๓  และที่มีสมุฏฐาน ๒  แหงพวกพรหมแมทั้งหมด  ยอมดับพรอม 
กันทีเดียว  เพราะพวกพรหมไมมีการท้ิงสรีระไวในเวลาตาย ฯ  ในรูปพรหม 
ทั้งหลาย  (รปูวจรภูมิ)  รปู ๒๓  ยอมดับไปพรอมกัน  เพราะไมมีรูป 
ทั้ง ๕ ดวยสามารถแหงฆานะ  ชิวหา  กายและภาวรูป  ๒ ฯ  แตอาจารย 
บางพวกกลาววา  แมรูปทั้ง ๓  มลีหุตาเปนตน  ก็ไมมีในรูปภพเหลาน้ัน 
เพราะไมมีความกําเริบแหงธาตุมีอันกระทําความเฉ่ือยชาเปนตน ฯ  คํา 
ตามท่ีกลาวน้ันเปนเหตุที่ไมสมควร ฯ  เพราะวา  ความเปนไปแหงธรรม 
ที่เปนขาศึกตอลหุตารูปเปนตนนั้น  ซึ่งมีการเพงเอาธาตุที่จะพึงใหสงบ 
ยอมไมมี  เพราะเม่ือเปนเชนนั้นความไมมีลหุตาเปนตน  จะไปพองกัน 
ในพวกสเหตุกกิริยาจิต ฯ  คําวา  สทฺโท  วิกาโร  เปนอาทิ  ทาน 
อาจารยกลาวไวดวยอํานาจที่ทั่วไปแมแกสัตวทุกจําพวก ฯ 
                                   [อธิบายพระนิพพาน] 
           พระอนุรุทธาจารย  ครั้นแสดงจิต  เจตสิก  และรูป  โดยวิภาคดวย 
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คํามีประมาณเทาน้ีแลว  บัดนี้  เม่ือจะแสดงนิพพาน  จึงกลาวคําเปนตน  
วา  นิพฺพาน  ปน  ดังนี้ ฯ  ทานอาจารยแสดงความท่ีพระนิพพาน 
เปนธรรมชาตสําเร็จโดยประจักษแกพระอริยบุคคลน้ัน ๆ  ดวยคําวา   
จตุมคฺคาเณน  สจฺฉิกาตพฺพ  (พึงกระทําใหแจงดวยมรรคญาณ  ๔)  ฯ 
แสดงความท่ีพระนิพพานสําเร็จโดยอนุมานแกพวกกัลยาณปุถุชน  ดวย 
บทนี้วา  มคฺคผลานมาลมฺพนภูต  (นพิพานเปนอารมณของมรรคและ 
ผล)  ฯ  พระนิพพานสําเร็จ  (แกกัลยาณปุถุชน)  กโ็ดยอนุมานวา  เพราะ 
ญาณที่มีสังขตธรรมเปนอารมณก็ดี  มบีัญญัติเปนอารมณก็ดี  ยอมไมสามารถ 
ในการตัดกิเลสขาดเด็ด  และระงับซ้ําได  ทั้งการตัดกิเลสขาดเด็ดได 
เปนตนเลา  ก็มีอยูในโลก  เพราะฉะน้ัน  ธรรมอยางหน่ึงซ่ึงตรงกันขาม 
กับสังขตะและสมมติธรรม  เปนอารมณของมรรคและผล  ซ่ึง  (ตางก็) 
ทําหนาท่ีตัดกิเลสขาดเด็ดและระงับซ้ํา  (เรียก)  ชื่อวานิพพาน  (นั้น) 
จึงมีได  ดังนี้ ฯ  ก็ทานอาจารยคัดคานวาทะของพวกนักปฏิบัติผิด  โดย 
ทึกทักเอาวา   "เพียงความไมมี  ก็เปนนิพพาน" ดวยการแสดงความ 
สําเร็จโดยประจักษและโดยอนุมาน  เพราะฉะนั้น  พอกันทีไมควรจะ 
ชักชาเกินไป ฯ 
           ธรรมชาตที่ชื่อวานิพพาน  เพราะออกจากตัณหา  กลาวคือ 
เพราะรอยรัด  คือเย็บไว  ซึ่งธรรมอันเปนไปในไตรภูมิ  ตางโดยขันธ 
เปนตน  ดวยสามารถเปนไปท้ังเบ้ืองตํ่าและเบื้องบน  คือเพราะลวงเลย 
จากตัณหาชื่อวานะน้ันไป ดวยสามารถกาวลวงวิสัย  (แหงตัณหา) ฯ 
บทวา  สภาวโต  ความวา  โดยลักษณะ  คือความสงบของตน ฯ  
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สภาพที่ชื่อวา  อุปาทิ  เพราะอรรถวา  ถูกอุปาทานมีกามุปาทานเปนตน  
ยึดไวมั่น ฯ  คําวา  อุปาทิ  นี้  เปนชื่อวาแหงเบญจขันธ ฯ  อุปาทินั่นแล 
อันเหลือจากกิเลสทั้งหลาย  ฉะนั้น  จึงชื่อวาอุปาทิเสส ฯ  นิพพานเปนไป 
กับดวยอุปาทิเสสน้ัน  เหตุนั้น  จึงชื่อวาอุปาทิเสส ฯ  สอุปาทิเสสนั้น   
นั่นแล  เปนนิพพานธาตุ  เหตุนั้น  จึงชื่อวาสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ฯ 
บทวา  การณปริยาเยน  ความวา  โดยอางความมีและความไมมี 
แหงอุปาทิเสส  ซึ่งเปนเหตุในอันบัญญัติ  ดวยสามารถแหงสอุปาทิเสส- 
นิพพานเปนตน ฯ  พระนพิพานท่ีชื่อวาสุญญะน่ันแล  ชื่อวาสุญญตะ 
เพราะเปนธรรมชาตวางจากราคะ  โทสะ  และโมหะ โดยอารมณและ 
โดยสัมประโยค  ชื่อวาอนิมิตตะ  เพราะเวนจากนิมิตมีราคะเปนตน 
โดยอาการอยางนั้น  ชื่อวาอัปปณิหิตะ  เพราะเวนจากที่ต้ังคือกิเลสม ี
ราคะเปนตน  โดยอาการอยางนั้น ฯ 
           อีกอยางหนึ่ง  พระนิพพานชื่อวาสุญญตะ  เพราะเปนธรรมชาต 
สูญจากสังขารทั้งปวง  ชื่อวาอนิมิตตะ  เพราะไมมีนิมิตคือสังขารทั้งปวง 
ชื่อวาอัปปณิหิตะ  เพราะไมมีที่ต้ังคือสังขารทั้งปวง  ชื่อวาอัจจตะ 
เพราะไมมีความเคลื่อน  ชื่อวาอัจจันตะ  เพราะกาวลวงสวนสุด  คือที่สุด 
ชื่อวาอสังขตะ  เพราะไมถูกปจจัยปรุงแตง  ชื่อวาอนุตตระ  เพราะไมมี 
ธรรมที่ยิ่งกวาตน  หรือ๑เพราะไมมีธรรมที่ยิ่ง  ซึ่งพึงกลาวพรอมกับ 
ธรรม ฯ  พระพุทธเจาท้ังหลาย  ชื่อวาผูพนจากตัณหาชื่อวาวานะ  เพราะ 
ทรงพนไป  คือทรงปราศจากตัณหาชื่อวาวานะ  โดยประการทุกอยาง ฯ 
 
๑.  หรือเพราะไมมีคําตอบท่ีจะพึงกลาวโดยชอบธรรม  (วาพระนิพพาน  เปนเชนนี้) ฯ  
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ชื่อวามเหสี  เพราะอรรถวา  ทรงแสวงหา  คือคนควา  คุณอันใหญ 
มีสีลขันธเปนตน ฯ  คําวา  อิติ  จิตฺต  เปนตน  เปนคํากลาวย้ํา 
ปรมัตถธรรมทั้ง ๔ มีจิตเปนตน  ที่ไดจําแนกไวแลวโดยปริเฉทท้ัง ๖ ฯ 
                   พรรณนาความปริเฉทท่ี ๖  แหงฎีกาอภิธัมมัตถสังคหะ 
                   ชื่อวาอภิธัมมัตถวิภาวินี  จบดวยประการฉะน้ี ฯ    
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                               อภิธัมมัตถสังคหบาลีแปล* 

                                          ปริเฉทที่ ๗  
                                  [ชื่อสมุจจัยสังคหภาค] 
                                      [วัตถุธรรม ๗๒] 
                                        [สังคหคาถา] 
                        บัดน้ี  ขาพเจาจักกลาวสมุจจัย  (การรวม 
                        หมวด)  แหงวัตถุธรรม  ๗๒ อยาง  พรอมท้ัง 
                        ลักษณะท่ีขาพเจากลาวไวแลว  ตามสมควร 
                        แกการประกอบ ฯ 
           พึงทราบสมุจจัยสังคหะ ๔ อยาง  คือ 
           อกุสลสังคหะ  การสงเคราะหอกุศลธรรม ๑ 
           มิสสกสังคหะ   การสงเคราะหธรรมที่ผสมกัน ๑ 
           โพธปิกขิยสังคหะ  การสงเคราะหธรรมเปนฝายตรัสรู ๑ 
           สัพพสังคหะ  การสงเคราะหธรรมทุกอยาง ๑ 
           พึงทราบอยางไร ?  พึงทราบอกุศลสงเคราะหกอน ฯ 
           อาสวะ  (กิเลสเครือ่งหมักดอง) ๔  คือ  กามาสวะ  อาสวะคือ 
กาม ๑  ภวาสวะ  อาสวะคือภพ ๑  ทิฏฐาสวะ  อาสวะคือทิฏฐิ ๑ 
อวิชชาสวะ  อาสวะคืออวิชชา ๑ ฯ 
 
*  พระอริยาเมธี  ปจจุบันเปน  พระธรรมบัณฑิต  (มานติ  ถาวโร  ป. ธ. ๙)  วัดสัมพนัธวงศ 
พระนคร  แปล.  



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 309 

           โอฆะ  (กิเลสดุจหวงน้ํา)  ๔  คือ  กาโมฆะ  โอฆะคือกาม ๑ 
ภโวฆะ  โอฆะคือภพ ๑  ทิฏโฐฆะ  โอฆะคือทิฏฐิ ๑  อวิชโชฆะ 
โอฆะคืออวิชชา ๑ ฯ  
           โยคะ  (กิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพ)  ๔  คือ  กามโยคะ 
กิเลสเครื่องประกอบคือกาม ๑  ภวโยคะ  กิเลสเครื่องประกอบคือภพ ๑ 
ทิฏฐิโยคะ  กิเลสเครื่องประกอบคือทิฏฐิ ๑  อวิชชาโยคะ  กิเลสเครื่อง 
ประกอบคืออวิชชา ๑ ฯ 
           คันถะ  (กิเลสเครือ่งรอยรัด)  ๔ คือ  อภิชฌากายคันถะ  กิเลส 
เครื่องรอยรัดกาย  คือความเพงเล็ง  ๑  พยาปาทกายคันถะ  กิเลสเครื่อง 
รอยรัดกาย  (รูปกายกับนามกาย)  คือพยาบาท  ๑  สลีัพพตปรามาสกาย- 
คันถะ  กิเลสเครื่องรอยรัดกายคือสีลัพพตปรามาส ๑  อิทังสัจจาภินิเวส- 
กายคันถะ  กเิลสเครื่องรอยรัดกายคือความถือม่ันวา  นี้เทาน้ันจริง 
อยางอ่ืนเปลา ๑ ฯ 
           อุปาทาน  (ความยึดมั่น)  ๔ คือ  กามูปาทาน  ความยึดมั่นกาม ๑ 
ทิฏูปาทาน  ความยึดมั่นทิฏฐิ ๑ สีลัพพตูปาทาน  ความยึดมั่นศีลพรต ๑ 
อัตตวาทูปาทาน  ควมมยึดมั่นวาทะวาตน ๑ ฯ 
           นิวรณ  (ธรรมเครื่องกั้น)  ๖  คือ  กามฉันนนีวรณ ธรรม 
เครื่องกั้นคือความพอใจในกาม ๑  พยาบาทนีวรณ  ธรรมเครื่องกั้นคือ 
พยาบาท ๑  ถีนมิทธนีวรณ  ธรรมเครื่องกั้นคือความหดหูและเคลิบ 
เคลิ้ม ๑  อุทธัจจกุกกุจจนีวรณ ธรรมเครื่องกั้นคือความฟุงซานและ 
รําคาญ ๑  วิจิกิจฉานีวรณ  ธรรมเครื่องกั้นคือความลังเล ๑  อวิชชา- 
นีวรณ  ธรรมเครื่องกั้นคือความไมรู ๑ ฯ  
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           อนุสยั (กิเลสที่นอนเน่ืองอยู)  ๗  คือ  กามราคานุสัย  อนุสัย 
คือกามราคะ ๑  ภวราคานุสัย  อนุสัยคือภวราคะ ๑  ปฏิฆานุสยั 
อนุสัยคือปฏิฆะ ๑  มานานุสัย  อนุสัยมานะ ๑  ทิฏฐานุสัย  อนุสัย 
คือทิฏฐิ ๑  วิจิกิจฉานุสัย  อนุสัยคือวิจิกิจฉา  ๑  อวิชชานุสัย  อนุสัย   
คืออวิชชา ๑ ฯ 
           สัญโญชน  (กิเลสเครื่องผูก)  ในพระสุตตันตะ  ๑๐  คือกาม- 
ราคสัญโญชน  ๑  รูปราคสัญโญชน ๑  อรูปราคาสัญโญชน ๑  ปฏิฆ- 
สัญโญชน ๑  มานสัญโญชน ๑  ทิฏฐิสัญโญชน ๑  สลีัพพตปรามาส- 
สัญโญชน  ๑  วิจิกิจฉาสัญโญชน ๑  อุทธัจจสัญโญชน ๑  อวิชชา- 
สัญโญชน ๑ ฯ 
           สัญโญชนในพระอภิธรรมแมอ่ืนอีก ๑๐  คือ  กามราคสัญโญชน ๑ 
ภวราคสัญโญชน ๑  ปฏฆิสัญโญชน ๑  มานสัญโญชน ๑  ทฏิฐิ- 
สัญโญชน ๑  สลีัพพตปรามาสสัญโญชน  ๑  วิจิกิจฉาสัญโญชน ๑ 
อิสสาสัญโญชน ๑  มัจฉริยสัญโญชน ๑  อวิชชาสญัโญชน ๑ ฯ 
           กิเลส  (เครื่องทําใหใจเศราหมอง)  ๑๐ คือ  โลภะ  ความโลภ ๑ 
โทสะ  ความขัดเคือง  ๑  โมหะ  ความแลง  ๑  มานะ  ความถือตัว ๑ 
ทิฏฐิ  ความเห็นผิด  ๑  วิจิกิจฉา  ความสงสัย ๑  ถนีะ  ความทอแท ๑ 
อุทธัจจะ  ความฟุงซาน  ๑  อหิริกะ  ความไมละอาย  ๑  อโนตตัปปะ 
ความไมเกรงกลัว ๑ ฯ 
           ก็บรรดาอกุศลธรรมมีอาสวะเปนตน  ทานประสงคเอาตัณหาซึ่ง 
มีกามภพนั้นเปนที่ต้ัง  โดยชื่อวากามภพ  ในอกุศลสังคหะน้ี ฯ  ทิฏฐิคตะ 
นั่นแล  ที่เปนไปแลวอยางนั้น  ทานเรียกวา  สีลัพพตปรามาส  (การยึด  
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ถือศีลพรต)  วา  อิทังสัจจาภินิเวส  (ความถือม่ันวานี้เทาน้ันจริง 
อยางอ่ืนเปลา)  วา  อัตตวาท  (วาทะวาตน)  ฉะนี้แล ฯ  
                                       [สังคหคาถา] 
                        ปาปสังคหะ  (อกุศลสงัคหะ)  นี ้ ทานกลาวไว 
                        ๙ อยาง  คือ  อาสวะ  โอฆะ  โยคะ  และคันถะ 
                        มีอยางละ ๓  โดยวัตถุธรรม  อุปาทานทานกลาว 
                        ไว ๒ อยาง  นีวรณ  ควรมี ๘ อยาง  อนุสัยม ี
                        เพียง ๖ อยาง  สัญโญชนกลาวไว  ๙ อยาง 
                        กิเลสกลาวไว ๑๐ อยาง ฯ 
                                     [มิสสกสังคหะ] 
           ในมสิสกสังคหะ  มีเหตุ  ๖ อยาง  คือ  โลภะ  ๑  โทสะ ๑  โมหะ ๑ 
อโลภะ ๑  อโทสะ ๑  อโมหะ ๑ ฯ 
           องคฌาน  ๗  คือ  วิตก  ๑  วิจาร  ๑  ปติ  ๑  เอกัคคตา  ๑  โสมนัส ๑ 
โทมนัส ๑  อุเบกขา ๑ ฯ 
           องคมรรค  ๑๒  คือ  สัมมาทิฏฐิ ๑  สัมมาสังกัปปะ  ๑  สัมมา- 
วาจา ๑  สัมมากัมมันตะ  ๑  สัมมาอาชีวะ  ๑  สัมมาวายามะ  ๑  สัมมา- 
สติ ๑  สัมมาสมาธิ  ๑  มิจฉาทิฏฐิ ๑  มจิฉาสังกัปปะ  ๑  มิจฉา- 
วายามะ ๑  มิจฉาสมาธิ ๑ ฯ  
           อินทรีย  ๒๒  คือ  จักขุนทรีย  ๑  โสตินทรยี  ๑  ฆานินทรีย ๑ 
ชิวหินทรีย ๑  กายินทรีย  ๑  อิตถินทรยี  ๑  ปุริสินทรีย  ๑  ชีวิตนทรีย ๑ 
มนิทรีย ๑  สขิุนทรีย ๑  ทกุขิทรีย  ๑  โสมนัสสินทรีย ๑  
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โทมนัสสิทรยี ๑  อุเปกขินทรีย  ๑  สทัธินทรีย  ๑  วิริยินทรีย ๑ 
สตินทรีย ๑  สมาธินทรีย  ๑  ปญญินทรีย  ๑  อนญัญตัญญัสสามีติน- 
ทรีย ๑  อัญญันทรีย  ๑  อัญญาตาวินทรีย ๑ ฯ     
           พละ  ๙  คือ  สัทธาพละ ๑  วิรยิพล  ๑  สติพละ ๑  สมาธิพละ ๑ 
ปญญาพละ ๑  หิริพละ ๑ โอตตัปปพละ ๑  อหิริกพละ ๑  อโนต- 
ตัปปพละ ๑ ฯ 
           อธิปติ ๔  คือ  ฉันทาธิปติ  ๑  วิริยาธิปติ ๑  จิตตาธิปติ ๑ 
วีมังสาธิติ ๑ ฯ 
           อาหาร ๔ คือ  กวฬิงการาหารที่ ๑  ผัสสาหารท่ี ๒ มโนสัญ- 
เจตนาหารท่ี ๓  วิญญาณหารท่ี ๔ ฯ 
           ก็ในมิสสกสังคหะน้ี  บรรดาอินทรียทั้งหลาย  โสดาปตติมรรคญาณ 
ทานเรียกวา  อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย  อรหัตตผลญาณ  เทาเรียกวา 
อัญญาตาวินทรีย  ญาณ  ๖  ในทามกลาง  ทานเรียกวา  อัญญินทรีย ฯ 
           สวนชีวิตทรีย  มี ๒ อยาง  ดวยสามารถแหงรูปและอรูป 
(รูปชีวิตนทรียและอรูปชวิีตนทรีย)  ฯ  องคฌานไมไดในปญจวิญญาณ 
พละไมไดในจําพวกอวิริยะ  องคมรรคไมไดในจําพวกอเหตุกะ  ฯ  อนึ่ง 
เอกัคคตาในจิตท่ีสัมปยุตดวยวิจิกิจฉา  ไมถึงความเปนมรรค  อินทรียและ 
พละ ฯ เฉพาะในทวิเหตุกชวนะและติเหตุกชวนะ  มีไดเพียงอธิบดี 
อยางเดียว  ตามสมควรแกการสมภพ  ฉะนี้และ ฯ 
                                          [สังคหคาถา] 
                        มิสสกสังคหะ  ซึ่งเคลาคละไปดวยกุศลธรรม 
                        เปนตน  ทานกลาวไว ๗ อยาง  คือ  โดยวัตถุ-  
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                        ธรรม  เหตุทานกลาวไว  ๖ อยาง  องคฌาน 
                        กลาวไว ๕ อยาง  องคมรรคกลาวไว  ๙ อยาง  
                        อินทรียธรรมกลาวไว  ๑๖  และพลธรรมกลาว 
                        ไว ๙ อยาง  อธบิดีกลาวไว  ๔ อยาง  อาหารก็ 
                        อยางน้ัน  (กลาวไว ๔ อยางเหมือนกัน) ฯ   
           ในโพธิปกขิยสังคหะ  พึงทราบสติปฏฐาน  ๔  คือ  กายานุปสสนา- 
สติปฏฐาน ๑  เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ๑  จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ๑ 
ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ๑ ฯ 
           สัมมปัปธาน ๔ คือ  เพียงละบาปอกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว ๑ 
เพียงเพ่ือระวังบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิดไมใหเกิดข้ึน ๑  เพียรยังกุศล- 
ธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน  ๑  เพียรเพื่อความเจริญยิ่ง ๆ  ข้ึนไป  แหง 
กุศลธรรมที่เกิดแลว ๑ ฯ        
           อิทธิบาท  (คุณเคร่ืองใหสําเร็จความประสงค)  ๔ อยาง  คือ 
ฉันทิทธิบาท  อิทธิบาทคือฉันทะ  ๑  วิริยิทธิบาท  อิทธิบาทคือวิริยะ  ๑ 
จิตติทธิบาท  อิทธิบาทคือจิตตะ  ๑  วีมังสิทธิบาท  อิทธิบาทคือวีมังสา ๑ ฯ 
           อินทรีย  (ธรรมเปนใหญ)  ๕ อยาง  คือ  สัทธินทรีย  อินทรียคือ 
ศรัทธา ๑  วิริยนทรีย  อินทรียคือวิริยะ ๑  สตินทรีย  อินทรียคือปญญา  ๑ ฯ 
สมาธินทรีย  อินทรียคือสมาธิ  ๑  ปญญินทรีย  อินทรียคือปญญา ๑ ฯ 
           พละ  (ธรรมเปนกาํลัง)  ๕ อยาง  คือ  สัทธาพละ  กําลังคือ 
ศรัทธา ๑  วิริยพละ  กําลงัคือวิริยะ  ๑  สติพละ  กําลังคือสติ  ๑  สมาธิ- 
พละ  กําลังคือสมาธิ ๑  ปญญาพละ  กาํลังคือปญญา ๑ ฯ  
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           โพชฌงค ๗  คือ  สติสัมโพชฌงค  ๑  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ๑ 
วิริยสัมโพชฌงค  ๑  ปติสัมโพชฌงค  ๑  ปสสัทธสิัมโพชฌงค ๑ 
สมาธิสัมโพชฌงค ๑  อุเปกขาสัมโพชฌงค ๑ ฯ    
           องคมรรค ๘  คือ  สัมมาทิฏฐิ  ๑  สัมมาสังกัปปะ  ๑  สมัมา- 
วาจา ๑  สัมมากัมมันตะ ๑  สัมมาอาชีวะ  ๑  สัมมาวายามะ ๑  สัมมา- 
สติ  ๑  สัมมาสมาธิ ๑ ฯ  ก็บรรดาธรรมเหลาน้ี  สัมมาสติอยางเดียว 
เทาน้ัน  ทานเรียกวา  สติปฏฐาน ๔ ฯ  และสัมมาวายามะ  (อยางเดียว 
เทาน้ัน)  ทานเรียกวา  สมัมัปปธาน ๔  เหมือนกนั ฯ 
                                        [สังคหคาถา] 
                        ธรรมเหลาน้ีมี ๑๔  อยางโดยสภาพ  คือ  ฉัททะ ๑ 
                        จิตตะ  ๑  อุเบกขา  ๑  ศรัทธา  ๑  ปสสัทธิ ๑ 
                        ปติ ๑  สัมมาทิฏฐิ ๑  สมัมาสังกัปปะ ๑  สมัมา- 
                        วายามะ  ๑  วิรัติทั้งสาม ๑  สัมมาสติ ๑  สัมมา- 
                        สมาธิ ๑,  โดยประเภทแหงธรรมม ี๓๗ อยาง, 
                        ในโพธิปกขิยสังคหะนัน้  มีการสงเคราะห 
                        (การประมวล)  ๗ อยาง  ฯ  ธรรม  ๙ อยาง 
                        คือ  สัมมาสังกัปปะ  ๑  ปสสัทธิ  ๑  ปติ ๑ 
                        อุเบกขา  ๑  ฉันทะ ๑  จิตตะ ๑  วิรติัทั้งสาม ๑ 
                        มีฐานเดียวกัน  วิริยะม ี๙ ฐาน  สติมี ๘ ฐาน  
                        สมาธิมี ๔ ฐาน  ปญญามี  ๕ ฐาน  ศรัทธามี ๒ 
                        ฐาน  นี้เปนวิภาคอันประเสริฐแหงธรรมสูงสุด  



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 315 

                        ๓๗ อยาง ฯ  ในโลกุตตรจิตท้ัง ๘ ธรรม  ๓๗ 
                        มีทั้งหมดก็มี  ไมมีสังกัปปะและปติก็มี  แมใน  
                        โลกิยจิตกม็ีได  ในเวลาวิสุทธิทั้ง ๖  เปนไป 
                        ตามสมควรแกการประกอบ ฯ   
           ในสพัพสังคหะ  พึงทราบขันธ ๕ คือ  รูปขันธ  ๑  เวทนาขันธ ๑ 
สัญญาขันธ  ๑  สังขารขันธ ๑  วิญญาณขันธ ๑ ฯ 
           อุปาทานขันธ ๕ คือ  รูปปทานขันธ  ๑  เวทนูปาทานขันธ  ๑ 
สัญูปาทานขันธ  ๑  สงัขารรูปาทานขันธ ๑  วิญญาณูปาทาขันธ  ๑ ฯ 
           อายตนะ  ๑๒  คือ  จักขวายตนะ  (อายตนะคือตา)  ๑  โสตายตนะ 
(อายตนะคือหู)  ๑  ฆานายตนะ  (อายตนะคือจมูก)  ๑  ชิวหายตนะ 
(อายตนะคือลิ้น)  ๑  กายายตนะ  (อายตนะคือกาย)  ๑  มนายตนะ 
(อายตนะคือใจ)  ๑  รูปายตนะ  (อายตนะคือรูป)  ๑  สัททายตนะ 
(อายตนะคือเสียง)  ๑ คันธายตนะ  (อายตนะคือกลิ่น)  ๑  รสายตนะ 
(อายตนะคือรส)  ๑  โผฏฐัพพายตนะ (อายตนะคือโผฏฐัพพะ) ๑ 
ธัมมายตนะ  (อายตนะคือธรรม)  ๑ ฯ 
           ธาตุ ๑๘ คือ  จักขุธาตุ ๑  โสตธาตุ ๑  ฆานธาตุ ๑  ชิวหาธาตุ ๑ 
กายธาตุ ๑  รปูธาตุ ๑  สัททธาตุ ๑  คันธธาตุ ๑  รสธาตุ ๑ 
โผฏฐัพพธาตุ ๑  จักขุวิญญาณธาตุ ๑  โสตวิญญาณธาตุ ๑  ฆาน- 
วิญญาณธาตุ ๑  ชิวหาวิญญาณธาตุ ๑  กายวิญญาณธาตุ  ๑  มโนธาตุ ๑ 
ธัมมธาตุ ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑ ฯ 
           อริยสจั ๔ คือ  ทกุขอริยสัจ  ๑  ทุกขสมุทัยอริยสัจ  ๑  ทุกขนิโรธ- 
อริยสัจ ๑  ทกุขนิโรธคามีนีปฏิปทาอริยสัจ ๑ ฯ  
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           ก็บรรดาธรรมเหลาน้ี  ธรรม  ๖๙  ดวยสามารถเจตสิก,  สุขุมรูป 
และนิพพาน  ถึงการนับวา  ธัมมายตนะและธัมมธาตุ ฯ  มนายตนะ 
อยางเดียว  กระจายออกไปดวยสามารถแหงวิญญาณธาตุ ๗ อยาง ฯ 
                                       [สังคหคาถา] 
                        ธรรม ๕ เหลาน้ี  คือ  รปู  เวทนา  สญัญา 
                        เจตสิกท่ีเหลือ  และวญิญาณ  ตรัสเรียกวา 
                        ขันธ  ๕  ฯ  อนึ่ง   ธรรมที่เปนไปในภูมิ ๓ 
                        ตรัสเรียกวา  อุปาทานขันธ ๕  พระนิพพานพน 
                        จากการสงเคราะหเขาในขันธ  เพราะไมมีการ 
                        จําแนก ฯ  โดยความตางแหงทวารและอารมณ 
                        อายตนะม ี๑๒  และธาตุมี ๑๘  โดยลําดับแหง 
                        ทวารอารมณและวิญญาณท่ีอาศัยทวารและ 
                        อารมณทัง้ ๒  และธาตุมี ๑๘  โดยลําดับแหง 
                        ภมูิทั้ง ๓  นั้นเกิด  ฯ  วฏัฏะเปนไปใน 
                        พระนิพพาน  ชื่อวานิโรธ  โลกุตตรมรรค 
                        ทานเรียกวามรรค๑ ฯ  ธรรมที่สมัปยุตตดวยมรรค 
                        และผล  พนจากสัจจะ  ๔ ฯ  สัพพสังคหะ 
                        กลาวไวโดยประเภท ๕ อยาง  ฉะนี้แล ฯ 
ปริเฉทที่ ๗  ชื่อวาสมุจจยสังคหวิภาค  ในอภิธัมมัตถสังหะ 
                                    จบดวยประการฉะน้ี ฯ 
 
๑.  มรรคทานกลาว  โลกุตตรมรรค ฯ  
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                              พรรณนาความปริเฉทที่ ๗* 

                                    [ขอความเบ้ืองตน] 
           ประกอบความวา  วัตถุธรรม  คือสภาวธรรม  ม ี ๗๒  ประเภท  
พรอมท้ังลักษณะ  คือมีความคิดเปนตนเปนลักษณะ  ที่พระอนุรุทธาจารย 
ไดกลาวไวแลว  ดวยสามารถแหงจิต  เจตสิก  นิปผันนรูป  และนิพพาน 
บัดนี้   ขาพเจา    (พระสมุังคลาจารย)   จักกลาวสมุจจัย    (การรวม) 
คือสมุจจยราสี    (กองการรวม)   ซึ่งตางดวยอกุศลสังคหะเปนตน 
แหงสภาวธรรมเหลานั้น  ตามท่ีประกอบกันได   คือตามสมควรแกการ 
ประกอบกัน ดวยอํานาจการรวมอยางหน่ึง  ๆ ฯ 
           การสงเคราะห   (ประมวล)     ธรรมที่เปนอกุศลลวน  ๆ  ดวย 
อํานาจแหงธรรมท่ีเปนสภาคกัน     ชือ่วาอกุศลสังคหะ  ฯ  การ 
สงเคราะหธรรมท่ีปะปนกัน   ดวยอํานาจแหงกุศลเปนตน    ชือ่วามิสสก- 
สังคหะ  ฯ     การสงเคราะหโพธิปกขิยธรรมท่ีมีในฝายอริยมรรค   กลาว 
คือการตรัสรูสัจจะ   ดวยอํานาจอรรถท่ีเปนสภาคกันแหงธรรมทั้งหลาย 
ตางดวยธรรมมีสติปฏฐานเปนตน     ชื่อวาโพธิปกขิยสังคหะ  ฯ    การ 
สงเคราะหธรรมทุกอยางเขาดวยกัน    ดวยอํานาจแหงขันธเปนตน 
ชื่อวาสัพพสังคหะ  ฯ 
 
*  พระอริยเมธี   ปจจุบันเปน  พระธรรมบัณฑิต   (มานติ  ถาวโร  ป.ธ. ๙)   วดัสัมพันธวงศ 
พระนคร  แปล.  
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                          [อธิบายอาสวะกิเลสเครื่องดอง] 
           ชื่อวาอาสวะ  โดยอรรถวา  หมักอยูนาน  เพราะไมปรากฏท่ีสุด 
เบื้องตน  หรือเพราะไหลจากทวาร  ๖  มีจักขุทวารเปนตน  ไปใน 
อารมณทั้งหลาย  ดุจของเนาไหลออกจากแผลฉะน้ัน ฯ  อีกอยางหนึ่ง 
ชื่อวาอาสวะ  เพราะอรรถวา  ไหลไป  คือเปนไปจากภพจนกระทั่ง 
ภวัคคพรหม  จากธรรมจนกระทั่งโคตรภู ฯ  ก็  อา  อักษร  ในคําวา 
อาสวา  นี้  มอีวธิ  (เขตแดน) เปนอรรถ  ฯ  ก็เขตแดนมี ๒  อยาง  ดวย 
อํานาจแหงมริยาทและอภิวิธี  ฯ  ใน ๒ อยางนั้น  เขตแดนท่ีเปน 
กระทํากิริยาใหอยูเพียงภายนอก  ดุจในอุทาหรณเปนตนวา  ฝนตกจน 
ถึงเมืองปาฏลีบุตร  ชื่อวามริยาทะ  (เขตไปถึง) ฯ  เขตแดนท่ีเปน 
ไปทํากิริยาใหแผไปตลอด  ดุจอุทาหรณเปนตนวา  เสียงขจรไปกระท่ัง 
ภวัคคพรหม  ชื่อวาอภิวิธี  (เขตแผไปตลอด)  ฯ  กใ็นบทวา  อาสวา 
นี้  พึงเห็น  อา  อักษร  ลงในอภิวิธี  ฯ  จริงอยางนั้น  ธรรมมีโลภะเปนตน 
เหลาน้ี  ยอมเปนไปไดในภวัคคพรหม  ซึ่งเปนที่เกิดและเปนอารมณกับ 
ในโคตรภูซึ่งเปนอารมณดวย  ฉะนี้แล ฯ  บัณฑิตพึงทราบสันนิษฐานวา 
ถึงเมื่อธรรมเหลาอ่ืนมีมานะเปนตน  ซึ่งไหลไปจนถึงภวังคคพรหม 
และจนถึงโคตรภูมีอยู  ธรรมท้ัง ๓  มโีลภะเปนตนเหลาน้ีเทาน้ัน 
นิยมใชโดยความเปนอาสวะ  เพราะซึบชาบเอิบอาบไปท่ัว  ดวยอํานาจ 
การถือวาเปนตนและเปนของ ๆ  ตน  เพราะเหตุที่เปนเชนกับของหมัก 
ดอง  ดวยอรรถวา  ทําใหเมา ฯ 
           อาสวะคือกาม  ชื่อวากามาสวะ  ไดแกกามราคะ ฯ  ความกําหนัด  
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ดวยอํานาจความพอใจในรูปภพและอรูปภพ  ชื่อวาภวาสวะ  ไดแกความ 
ติดใจในฌาน ฯ  ความกําหนัด  เฉพาะท่ีสหรคตดวยสัสสตทิฏฐิ  ทาน 
สงเคราะหลงในภวาสวะน้ีเหมือนกัน ฯ  บรรดาราคะ ๓ อยาง  ตามท่ี 
กลาวแลวน้ัน  ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ  (ในรูปภพและ 
อรูปภพ)  ที่ ๑  ชื่อวาความกําหนัด  (เปนไป)  ในอุปบัติภพ    
ความกําหนัด  (คือความติดใจในฌาน)  ที ่๒  ชื่อวาความกําหนัด 
(ที่เปนไป)  ในกรรมภพ  ความกําหนัด  (ที่สหรคตดวยสัสสตทิฏฐิ) 
ที่ ๓  ชื่อวาความกําหนัดท่ีสหรคตดวยภวทิฏฐิ ฯ  ทิฏฐิ ๖๒ อยาง 
ชื่อวาทิฏฐาสวะ ฯ  ความไมรูในฐานะ  ๘  คือ  ในสัจจะ  ๔  มีทุกข 
เปนตน  ในสวนสุดเบ้ืองตน  ในสวนสุดเบ้ืองปลาย  ทั้งในสวนสุด 
เบื้องตนและเบื้องปลาย  และในปฏิจจสมุปบาท  ชื่อวาอวิชชาสวะ ฯ 
                            [อธิบายโอฆะกิเลสดุจหวงน้ํา] 
           หวงนํ้า  ทานเรียกวา  โอฆะ  เพราะทวมทับ  (สัตว)  แลวพัดไป 
หรือเพราะใหจมลง  คือเพราะทําใหอยูภายใตแลวพัดไป  ไดแกเพราะ 
ใหจมด่ิงลง ฯ  ก็ธรรมมีโลภะเปนตนเหลาน้ี  ครอบงํานําสัตวทั้งหลาย 
ไป  (ครอบงําหํ้าห่ันสัตวทั้งหลาย)  คือเปนเหมือนใหสัตวทั้งหลายจมลง 
ในวัฏฏะ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาโอฆะ  เพราะเปนเชนกับหวงนํ้า ฯ  ก ็
ในโอฆนิเทศน้ี  อาสวะน่ันแล  ทานเรียกวา  โอฆะ  เพราะมีอรรถ 
ตามท่ีกลาวแลว ฯ 
                         [อธิบายโยคะ  คันถะ  และอุปาทาน] 
           ธรรมท่ีกลาวแลวในหนหลังน่ันแล  ชื่อวาโยคะ  เพราะอรรถวา  
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ประกอบเหลาสัตวไวในวัฏฏะ  หรือในเครื่องยนตคือภพเนืองนิตย  กับ  
ผลกรรม  หรือกับภพอ่ืนเปนตน  หรอืกับทุกข ฯ  ชื่อวากายคันถะ 
เพราะอรรถวา  รอยรัดรปูกายกับดวยนามกาย  หรือกายท่ียังไมมาถึง 
กับดวยกายปจจุบัน  คือเกี่ยวประสานไวใหเปลื้องไดโดยมาก ฯ  การยึด 
ถือโดยประการอ่ืน  คือโดยไมเปนจริง  อยางนี้วา  ความบริสุทธ์ิมีได    
ดวยศีลและดวยวัตร  มีศลีวัตรอยางโคเปนตน  และดวยท้ัง ๒  อยาง 
ชื่อวา  ปรามาส  ฯ  ความถือม่ัน  คือความยึดมั่นวา  นี้เทาน้ันจริง 
อยางอ่ืนเปลา  ชื่อวา  อิทงัสัจจาภินิเวส ฯ  ชื่อวา  อุปาทาน  เพราะ 
อรรถวา  ยึดอารมณหนักแนน  คือม่ังคง  เหมือนงูรัดกบฉะนั้น ฯ 
ความยึดมั่นคือกาม  ชื่อวา  กามุปาทาน  อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  กามุ- 
ปาทาน  ก็เพราะยึดมั่นซึ่งกาม  (หรือเพราะเปนกิริยาที่สัตวยึดมั่น 
ซึ่งกาม) ฯ  การถือศีลวัตรเปนตน  ดวยเขาใจอยางนี้วา  ความบริสุทธิ์ 
จากสงสารของเราจะมีไดดวยศีลวัตรเปนตนนี้  ชื่อวา  สีลัพพตุปาทาน ฯ 
สภาพที่ชื่อวา  วาทะ  เพราะอรรถวา  เปนเหตุกลาว ฯ  สภาพที่เปน 
เหตุกลาวซึ่งอัตตา   (ตัวตน)  ที่เดียรถยีกําหนดไว  ๒๐  อยาง  โดย 
อํานาจอัตตาท่ีแยกจากขันธและไมยากจากขันธ  ชือ่วา  อัตตวาทะ ฯ 
อัตตวาทะน่ันแล  เปนอุปาทาน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  อัตต- 
วาทุปาทาน ฯ   
                                        [อธิบายนีวรณ] 
           ธรรมท่ีชื่อวานีวรณ  เพราะอรรถวา  กางกัน้กุศลจิตท่ีจะเกิดข้ึน 
ดวยอํานาจแหงฌานเปนตน  คือไมใหกุศลจิตน้ันเกิดข้ึนดวยอาการ  
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อยางนั้น ฯ  อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวานีวรณ  เพราะอรรถวา  ปดกัน้ปญญา- 
จักษุ ฯ  กาม  กลาวคือความกําหนดอยางแรงกลาในกามคุณ  ๕  นั่นเอง  
เปนฉันทะ  เพราะอรรถวา  พอใจดวย  ฉะนั้น  จึงชื่อวากามฉันทะ ฯ 
กามฉันทะน้ันนั่นและ  เปนนีวรณ  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวากามฉันท-   
นีวรณ ฯ  สภาพที่ชื่อวาพยาบาท  เพราะอรรถวา  เปนเหตุวิบัติ  คือพินาศ 
แหงจิต  ไดแกโทสะ  ๙ อยาง ดวยมีอาฆาตวัตถุตาง ๆ  ที่เปนไปโดย 
นัยเปนตนวา  เขาไดประพฤติความพินาศแกเราแลวเปนเหตุ  หรือ  ๑๐ 
อยาง  รวมกับความโกรธโดยมิใชเหตุ ฯ   พยาบาทน่ันแลเปนนีวรณ 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาพยาบาทนีวรณ ฯ  นีวรณคือถีนมิทธะ  ชือ่วา 
ถีนมิทธนีวรณ ฯ  อุทธัจจกุกกุจจนีวรณก็อยางนั้น ฯ  มีคําถามสอดเขา 
มาวา  ก็เพราะเหตุไร  ธรรมที่แตกตางกันเหลาน้ีพระผูมีพระภาค 
จึงตรัสไวอยางละ ๒  (ถนีะกับมิทธะ  อุทธัจจะกับกุกกุจจะ)  โดยความ 
เปนนีวรณอยางหน่ึง  ๆ ฯ   แกวา  เพราะมีกิจ  อาหาร  และธรรมท่ีเปน 
ปฏิปกษเหมือนกัน ฯ  จริงอยู  ถีนะและมิทธะมีการทําใหจิตตุปบาทถึง 
ความหดหูเปนกิจเหมือนกัน  อุทธัจจะและกุกกุจจะมีการทําความไมสงบ 
เปนกิจเหมือนกัน ฯ  อน่ึง  ธรรม ๒  อยางขางตน  มีความครานและความ 
บิดกายเปนอาหาร ฯ  อธบิายวา  เปนเหตุ ฯ  (ธรรม ๒ )  อยางหลัง 
มีความคํานึงถึงความเสื่อมญาติเปนอาหาร ฯ  อนึ่ง  ความเพียร 
เปนคูปรับแกธรรม ๒  อยางขางตน  ความสงบเปนคูปรับแกธรรม ๒ 
อยางขางหลัง  ฉะนี้แล ฯ  เพราะฉะนั้น  พระโบราณาจารยจึงกลาววา 
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                        บรรดานีวรณเหลาน้ี  อทุธัจจกุกกุจจะ  และ 
                        ถีนมิทธะ  พระชินเจาผูคงท่ี  ทรงกระทําใหเปน  
                        เพียงอยางเดียว  เพราะมีกิจ  อาหาร  และธรรม 
                        คูปรับเปนอยางเดียวกัน ฯ  เพราะอุทธัจจกุก-   
                        กุจจะเปนตนเหลาน้ัน  มีความหดหูและความ 
                        ไมสงบเปนกิจ  มีความครานกายและความ 
                        คํานึงถึงญาติเปนเหตุ  มีความเพียงและความ 
                        สงบเหลาน้ีเปนคูปรับ  (เปนปฏิปกษ) ฯ 
                                         [อธิบายอนุสัย] 
           ธรรมท่ีชื่อวาอนุสัย  เพราะอรรถวา   ตามนอนเน่ืองอยูในสันดาน 
เพราะอรรถวา  ยังละไมได  อธิบายวา  สบเหตุเหมาะก็เกิดข้ึน ฯ  จริงอยู 
กิเลสที่ยังละไมได  ควรแกการเกิดข้ึนในเม่ือมีการไดเหตุ  เปนเหมือน 
นอนเน่ืองอยูในสันดาน  เพราะฉะนั้น  กิเลสที่มีลกัษณะเครื่องกําหนด 
เชนนั้น  เรียกวา  อนุสัย ฯ  ก็กิเลสเหลาน้ัน  ที่ยังเปนอนาคต  ทาน 
เรียกวา  อนุสัย  โดยนิปปริยาย  ถึงท่ีเปนอดีตและปจจุบัน ก็เรียกวา 
อนุสัยเหมือนกัน  เพราะมีการเกิดข้ึนนั้นเปนสภาพ ฯ  จริงอยู 
เพราะความตางกันแหงกาล  ธรรมท้ังหลายไมมีสภาพตางกัน  (ไมม ี
ความตางกันแหงสภาพ)  ฯ  ทวงวา  ถาวา  กิเลสที่ชื่อวาอนุสัย  เพราะ 
อรรถวา  ยังละไมไดไซร  กิเลสแมทั้งหมด  ที่ยังละไมได  ก็ควร 
ชื่อวาอนุสัยมิใชหรือ  ฯ  แกวา  พวกเราไมดูดวา  ที่ชื่อวาอนุสัย  ดวย 
เหตุเพียงยังละไมได ที่จริง  เราพูดวา  กิเลสที่ยังถึงความมีกําลังแรง  
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โดยอรรถวา  ยังละไมได  ชื่อวาอนุสัย  ฯ  ก็การถึงกําลังแรงเปนสภาพ๑ 

แผนกหนึ่งตางหาก  แหงกิเลสมีกามราคะเปนตนเทาน้ัน  ไมทั่วไปแก 
กิเลสอ่ืน  เพราะฉะน้ัน  ควรพอกันทีดวยการโตเถียง ฯ  อนุสัยคือกาม- 
ราคะ  ชื่อวากามราคานุสัย ฯ    
                                    [อธิบายสัญโญชน] 
           ธรรมท่ีชื่อวาสัญโญชน  เพราะอรรถวา  ผูกโยง  คือผูกมัด 
(เหลาสัตวไวในวัฏฏะ)  ฯ ธรรมทีช่ื่อวากิเลส  เพราะอรรถวา  เปน 
เครื่องเศราหมองจิต  คือเพราะอรรถวา  เปนเครื่องเดือนรอน  หรือ 
รบกวนจิต ฯ 
           บทวา  กามภวนาเมน  คือ  โดยชื่อแหงอาลัมพนะ  กลาวคือ 
กามภพ ฯ  บทวา  ตถาปวตฺต  คือ  ที่เปนไปดวยสามารถแหงการยึดถือ 
ศีลและพรตเปนตน  โดยประการอยางอื่น ฯ 
           อาสวะ  โอฆะ  โยคะ  และคันถะ  มีอยางละ ๓ โดยวัตถุ  คือ 
โดยธรรม  ตามนัยที่พระผูมีพระภาคตรัสไว  อุปาทานก็ตรัสไว  ๒ อยาง 
เชนนั้น  (คือโดยวัตถุ)  ดวยอํานาจแหงตัณหาและทิฏฐิ  นีวรณมี ๘ 
เพราะแยกถีนะและมิทธะ  อุทธัจจะและกุกกุจจะ  ออกเปนแผนกหน่ึง ฯ 
อนุสัย  มีเพียง  ๖ เทาน้ัน  เพราะรวมกามราคานุสัยและภวราคานุสัยเขา 
เปนอันเดียวกัน  โดยเปนตัวตัณหา ฯ  สัญโญชนทานกลาวไว ๙ อยาง 
เพราะรวมสัญโญชนที่เปนตัวตัณหาและเปนตัวทิฏฐิ  ซึ่งตรัสไวในพระ 
สูตรและพระอภิธรรมทั้ง ๒  เขาเปนอยางหน่ึง ๆ ฯ  สวนกิเลสมี ๑๐ 
 
๑.  โยชนาประสงคความวา  คือ ฯ 

    



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 324 

อยาง ทั้งโดยอํานาจพระสูตรทั้งโดยอํานาจพระอภิธรรม  ฯ  ขาพเจา  
ไดกลาวการสงเคราะห  (ประมวล)  พวกบาปคืออกุศลไว  ๙ อยาง 
ดวยประการอยางนี้แล ฯ  ก็บรรดาธรรม ๑๔ อยาง  มีโลภะเปนตน 
เหลาน้ี   
                        มีสังคหะ ๙ อยางน้ี คือ  โลภะและทฏิฐิสงเคราะห 
                        ลงใน ๙ ฐานและ ๘ ฐาน  อวิชชาสงเคราะหลง 
                        ใน ๗ ฐาน,  ปฏิฆะสงเคราะหลงใน ๕ ฐาน 
                        กังขาสงเคราะหลงใน ๔ ฐาน,  มานะและอุทธัจจะ 
                        สงเคราะหลงใน ๓ ฐาน,  ถีนะสงเคราะหลงใน 
                        ๒ ฐาน,  บาป  คือ  กุกกุจจะ  มิทธะ  อหิริกะ 
                        อโนตตัปปะ  อิสสะ  และนิคูหนา  (มัจฉริยะ) 
                        สงเคราะหลงในฐานเดียว ฯ 
                        [อธิบายองคฌานและองคมรรค] 
           คําท่ีควรกลาวในจําพวกเหตุ  ขาพเจาไดกลาวแลวในหนหลัง 
นั่นแล ฯ  ธรรมชาตมีวิตกเปนตนเหลาน้ัน  ชื่อวาฌาน  เพราะอรรถวา 
เขาไปเพง  กลาวคือเขาไปคิดคํานึกอารมณ  และเพราะอรรถวา  เผาธรรม 
ที่เปนขาศึกตามสมควร  และชื่อวาองคก็เพราะเปนเครื่องที่จะกําหนด 
คือรู  โดยเปนสวนยอมของหมวดธรรมทั้งหลายท่ีเกิดข้ึน  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวาฌานังคะ ฯ  แมเมื่อไมมีหมวดธรรมท่ีพนไปจากสวนยอม  วิตก 
เปนตน  บัณฑิตก็คงเรียกโดยความเปนองค (สวน)  แตละอยาง ๆ 
เหมือนองค  (สวน)  แหงเสนาและองค  (สวน)  ของรถเปนตน 
เปนอยาง ๆ ฉะน้ัน  โดยรวมกันเขาก็เปนฌาน ฯ  ก็บรรดาฌานังคะ 
 
  



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 325 

เหลาน้ี  โทมนัส  เปนอกศุลฌานังคะ  ที่เหลือมีวิตกเปนตน  เปนฌานังคะ 
ที่เปนกุศลอกุศลและอัพยากฤต ฯ    
           ชื่อวามรรค  เพราะทําใหบุคคลมุงหนาตรงไปถึงสุคติ  ทุคติ  และ 
นิพพาน  องคที่เปนทางแหงมรรคเหลาน้ัน  หรือองคแหงอัฏฐังคิกมรรค 
ชื่อวามัคคังคะ ฯ  ธรรมชาติที่ชื่อวาสัมมาทิฏฐิ  เพราะอรรถวา  เห็นถูก 
คือไมผิด  (เห็นโดยชอบ  คือโดยไมวิปริต)  ฯ  ก็สมัมาทิฏฐินั้นมี ๑๐ 
อยาง  ดวยอํานาจแหงนัยเปนตนวา  ผลทานที่ใหแลวมี  หรือมี ๔ อยาง 
ดวยอํานาจแหงกิจมีการกําหนดรูเปนตน ฯ  สภาพท่ีชื่อวาสัมมาสังกัปปะ 
เพราะอรรถวา  เปนเครื่องดําริชอบ ฯ  ความดําริชอบนั้นมี ๓ อยาง 
ดวยอํานาจดําริในการออกจากกาม  ดําริในการไมพยาบาท และดําริใน 
การไมเบียดเบียน ฯ  การเจรจาชอบเปนตน  ขาพเจาไดชี้แจงไวแลว 
ในหนหลังน้ันแล ฯ  สภาพที่ชื่อวาสัมมาวายามะ  เพราะอรรถวา   เปน 
เครื่องพยายามชอบ ฯ  ทีช่ื่อเปนสัมมาสติ  เพราะอรรถวา  เปนเครื่อง 
ระลึกชอบ  ฯ  ก็ทานอาจารยจักกลาวประเภทแหงสัมมาสังกัปปะเปนตน 
เหลาน้ีขางหนา ฯ  สภาพที่ชื่อวาสัมมาสมาธิ  เพราะอรรถวา  เปน 
เหตุต้ังม่ันแหงจิตโดยชอบและโดยสมํ่าเสมอ ฯ  เอกัคคตามี ๕ อยาง ดวย 
อํานาจแหงฌานมีปฐมฌานเปนตน ฯ  มิจฉาทิฏฐิเปนตน  ชื่อวามัคคังคะ 
เพราะเปนองคคือทางแหงทุคติ ฯ 
                                  [อธิบายอินทรียและพละ] 
           ธรรมท้ังหลายท่ีทําจักขุวิญญาณเปนตนใหเปนไปตามตน  ในกิจ 
มีการเห็นเปนตน  ทําเพศเปนตนใหเปนไปตามตน  ในเวลาเปนไป 
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ในสันดานท่ีประกอบดวยสภาพนั้นโดยมาก  ทํากมัมชรูปและสัมปยุต-  
ธรรมซึ่งยังเปนอยู  ใหเปนไปตามตน  ในขณะเปนอยู  ทําสัมปยุตธรรม 
ใหเปนไปตามตน  เฉพาะในขณะรับรู  ทําธรรมที่เกดิรวมกันกับธรรม 
มีความสุขเปนตน  ใหเปนไปตามตน  ในเวลามีความสุขเปนตน ทําธรรม 
ที่เกิดรวมกันเหลาน้ันนั่นเอง  ซึ่งเปนไปดวยอํานาจความเชื่อเปนตน 
ใหเปนไปตามตน  ในขณะมีความเชื่อเปนตน  ทําธรรมที่เกิดรวมกันซึ่ง   
เปนไปอยางน้ัน  ในขณะเปนไปดวยอัธยาศัยวา  เราจักรูสิ่งท่ียังไมรู 
ใหเปนไปตามตน  ทําธรรมท่ีเกิดรวมกันซึ่งเปนไปดวยอํานาจความรู 
ทั่วถึงเปนตน  ใหเปนไปตามตน  ในขณะรูทั่วถึง  และในความเปนผูรู 
ทั่วถึงแลว  (พระอรหันต)  ชื่อวาอินทรีย  เพราะอรรถวา  เปนใหญ 
เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึงกลาวคํามีอาทิวา  จกฺขุนฺทฺริย ฯ  แตใน 
อรรถกถาพระพุทธโฆษาจารยไดมีกลาวอรรถแหงอินทรียไว  แมอยางอ่ืน 
มีอรรถวา๑  เปนเครื่องหมายของสิ่งท่ีเปนใหญเปนตน ฯ 
           คําวา  ชีวิตนฺทริย  ไดแกชีวิตนทรีย ๒ อยาง  ดวยอํานาจรูป- 
ชีวิตนทรียและอรูปชีวิตนทรีย  ฯ  อินทรียของบุคคลผูปฏิบัติดวยอัธยาศัย 
อยางนี้วา  เรารจักรูอมตบท  หรือจตุสัจจธรรมท่ียังไมเคยรูเลยในสงสาร 
อันมีเบื้องตนและที่สุดรูไมได  ชื่อวาอนัญญตัญญสัสามีตินทรีย ฯ  ญาณ 
ที่ชื่อวาอัญญินทรีย  เพราะอรรถวา  รูทั่ว  คือรูไมเลยแดนที่ปฐมมรรค 
รูเห็น  และเปนใหญดวย ฯ  อินทรียของพระอรหันตผูรูทั่วถึงแลว  คือ 
ผูไดตรัสรูอริยสัจ ๔ แลว  ยังดํารงชีพอยู  ชื่อวาอัญญาตาวินทรีย ฯ 
 
๑.  อินฺทฺริยลิงคฺตฺถาทโย ฯ  
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ก็การถือเอาปญญินทรียในท่ีนี้  เพ่ือความแจมแจมแหงการสรูปธรรม ฯ  
การถือเอาอินทรียมีอนัญญตัญสสามีตินทรียเปนตน  เพ่ือความแจมแจง 
แหงกิจพิเศษของอัธยาศัยบุคคล ฯ  กใ็นท่ีนี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
อายตนะภายในไวเบื้องตน  เพราะเปนที่อาศัยพิเศษแหงการบัญญัติ 
วาสัตว ฯ  สวนมนินทรีย  แมความตรัสไวในอายตนะภายในน้ีเหมือนกัน 
โดยความเหมือนกันกับภาวะแหงอายตนะภายใน  แตตรัสไวในลําดับ 
แหงชีวิตนทรีย  ก็เพ่ือแสดงรวมกันกับอรูปนทรีย  (อินทรียที่ไม   
มีรูป)  ฯ  ตรสัภาวะ ๒  ไวในลําดับแหงอายตนะภายในน้ัน  เพ่ือ 
แสดงวา  บัญญัตินี้นั้น  ยอมถึงวิภาควา  สตรีบุรุษดวยอํานาจแหง 
ภาวะเหลาน้ี ฯ  ตรัสชีวิตนทรียไวในลําดับแหงภาวรูป  ๒ นั้น  เพ่ือ 
แสดงวา  บัญญัตินี้นั้น  ยอมถึงวิภาควา  สตรีบุรุษดวยอํานาจแหง 
ภาวะเหลาน้ี ฯ  ตรัสชีวิตนทรียไวในลําดับแหงภาวนารูป ๒ นั้น  เพ่ือ 
แสดงวา  อุปาทินนกธรรมเหลาน้ีนั้น  ยอมต้ังอยูไดดวยอํานาจแหง 
ชีวิตนทรียนี้ ฯ  ตรัสเวทนา ๕  ไวในลาํดับแหงชีวิตนทรียนั้น  เพื่อ 
แสดงวากองธรรมท่ีรูกันวาสัตว  เปนไปดวยอํานาจความสืบเน่ือง  ยอม 
พระผูมีพระภาคตรัสไวในลําดับแหงเวทนา ๕ นั้น  เพ่ือแสดงโวทานะ 
และสัมภาระ  (ความหมดจดและการส่ังสม)  ของเหลาสัตวผูอยาก 
บริสุทธิ์จากเวทนาเหลาน้ัน  ฯ  และตรสั ๓  อินทรยีไวในที่สุด  เพ่ือแสดง 
วา  ก็สัตวทั้งหลาย  ผูมีโวทานะและสัมภาระอันสั่งสมแลว  (เต็มแลว) 
ยอมหมดจดดวยอินทรีย ๓ เหลาน้ี  เพราะฉะน้ัน  สัตวเหลาน้ันจึงจัดวา 
เปนผูบรรลุความบริสุทธิ์และเสร็จกิจแลว  ฯ  ความสําเร็จเน้ือความท่ี 
ตองการ(แหงอินทรียเทศนา)  มีเพียงเทาน้ี  เพราะฉะนั้น จึงไม  
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หมายเอาธรรมเหลาอ่ืน  เหตุที่วามานี้เปนเหตุแหงการแสดงอินทรีย 
เหลาน้ันตามลําดับ  เพราะฉะนั้น  จึงควรพอกันทีไมควรจะชักชาเกินไป ฯ 
           กําลัง ๗  มีศรัทธาเปนตน  ชื่อวาพละ  โดยอรรถวา  ไมหว่ันไหว 
แตธรรมที่เปนขาศึก  กลาวคือความไมมีศรัทธา  ความเกียจคราน   
ความประมาท  ความฟุงซาน ความไมรู  ความไมละอาย  และความไมกลัว 
บาปและเพราะเปนธรรมชาตมั่นคงในสัมปยุตธรรมท้ังหลาย ฯ แตอหิริกะ 
และอโนตตัปปะท้ัง ๒ ชื่อวาพละ (ในพละ ๙ อยาง) เพราะเปนธรรม- 
ชาตมั่นคงในสัมปยุตธรรมอยางเดียว  ฯ  ธรรมซ่ึงคุมกันแกธรรมที่เปน 
ไปเนื่องกับตน  ชื่อวาอธิบดี ฯ  จริงอยู ธรรมมีฉันทะเปนตน  ในจิต 
ที่เกิดข้ึน  ไดอุปนิสัยปรุงแตงเบ้ืองตนมีอาทิวา  ข้ึนชื่อวาอะไรจะไม 
สําเร็จแกคนผูมีฉันทะ  ดังนี้  เปนธุรการเปนไปใหสัมปยุตธรรมสําเร็จ 
โดยตนเอง ฯ  ก็สัมปยุตธรรมเหลาน้ันยอมดําเนินไปดวยอํานาจแหง 
ฉันทะเปนตนนั้น  เพราะฉะนั้น  ฉันทะเปนตนนั้น  จึงเปนไปแกกรรม 
ที่เนื่องกับตนโดยเปนใหญ ฯ  อธิบดแีละอินทรียมีความแปลกกันอยางนี้ 
คือความเปนใหญดวยอํานาจหามความท่ีอธิบดีธรรมเหลาอ่ืนเปนอธิบดี 
เสียได  ชื่อวาอธิบดี ฯ  เมื่ออินทรียอยางอ่ืนทั้งหลาย  แมมีอยู เพียง 
การทําใหจักขุวิญญาณเปนตนคลอยตามไป  ในกิจมีการเห็นเปนตนอยาง 
เดียวเทาน้ัน  ชื่อวาอินทรีย ฯ 
                                     [อธิบายอาหาร] 
           ธรรมท่ีชื่อวาอาหาร  เพราะอรรถวา  นํารูปทีม่ีโอชะเปนที่ ๘ 
เปนตนมา ฯ  จริงอยู  กวฬีการาหารยอมนํารูปมีโอชะเปนที่ ๘ มา ฯ  
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ผัสสาหารยอมนําเวทนา  ๓ มา ฯ  กุศลกรรมและอกุศลกรรม  กลาวคือ 
มโนสัญเจตนาหาร  ยอมนําปฏิสนธิในภพท้ัง ๓ ฯ  ปฏิสนธิวิญญาณ 
กลาวคือวิญญาณหาร  ยอมนํามารูปท่ีเกิดรวมกันมา ฯ  มีธรรมแม 
เหลาอ่ืน (มีเวทนาเปนตน)  นําปจจัยที่เกิดข้ึนของตน ฯ  มา  แมก็จริง  
ถึงอยางนั้น  ธรรมเหลาน้ีเทาน้ัน  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา  อาหาร ๔ 
เพราะความสงบภายในเปนปจจัยพิเศษ ฯ  แทจรงิ  กวฬีการาหารเปนปจจัย 
พิเศษแกรูปกายของเหลาสัตวผูกินกวฬีการาหาร  เพราะรูปกายน้ันแมอัน 
ปจจัยมีกรรมเปนตนใหเกิดแลว  ก็มคีวามเปนไปตลอด ๑๐ ปเปนตนได 
โดยกําลังคํ้าจุนแหงกวฬีการาหารน่ันเอง ฯ  จริงอยางนั้น  กวฬกีาราหาร 
นี้  ทานอาจารยทั้งหลายกลาวไววา  เหมือนพ่ีเลี้ยงประคบประหงมเด็ก 
และเหมือนยนตคํ้าเรือน ฯ  แมผัสสะเมื่อถูกตองอารมณเปนที่ต้ังแหง 
เวทนามีสุขเวทนาเปนตน  ยอมเปนปจจัยเพ่ือความต้ังอยูแหงสัตวทั้งหลาย 
โดยความเปนไปแหงเวทนามีสุขเวทนาเปนตน  ฯ  มโนสญัเจตนาประมวล 
มาดวยอํานาจแหงกุศลกรรมและอกศุลกรรมนั่นแล  ยอมเปนปจจัยเพ่ือความ 
ต้ังอยูแหงสัตวทั้งหลาย  เพราะยังมูลแหงภพใหสําเร็จ ฯ  วิญญาณท่ีรูแจงอยู 
เทาน้ัน  ยอมเปนปจจัยแกความยังของสัตวทั้งหลาย  ตามความเปนไป 
แหงนามรูป  เพราะฉะนั้นธรรมเหลาน้ีนั่นแล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา 
อาหาร  เพราะเปนปจจัยพิเศษแกสันดารอันเปนไปภายใน  ดวยประการ 
ฉะน้ี ฯ  ความที่ธรรมมีผัสสะเปนตน  เปนที่  ๒  เปนตน  ตรัสไวโดยลําดับ 
แหงเทศนา  มิใชโดยลําดับแหงการเกิด ฯ 
           ทานอาจารยทําไวในใจซึ่งเนื้อความนี้วา  อุเบกขา  สุข  และทุกข 
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แมมีอยูในปญจวิญญาณเหลาน้ัน  พระผูมีพระภาคไมทรงยกข้ึนเปน  
องคฌาน  เพราะไมมีอาการคือการเขาไปเพง  เพราะปญจวิญญาณเปน 
เพียงตกไปในอารมณ  โดยเวนจากวิตก ฯ แทจริง พระผูมีพระภาค 
ตรัสองคฌาน  มีวิตกเกิดความหลัง ฯ  สมาธิแมมีอยูในจิต ๑๖ ดวงนั้น 
ก็ไมถึงความเปนธรรมชาติมีกําลัง  เพราะไมมีความเพียงในจิต ๑๖ ดวง 
ดวยสามารถแหงทวิปญจวิญญาณ  มโนธาตุ ๓  และสันตีรณะ ๓ ฯ 
สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา  "พละมีความเพียงเกิดตามหลัง" ฯ 
อน่ึง ในพวกอเหตุกจิต ๑๘  ยอมไมไดมัคคังคะ  เพราะเวนจากเหตุ ฯ 
จริงอยู  พระผูมีพระภาคตรัสไววา  มัคคังคะ  (องคมรรค)  มีเหตุเกิด 
ตามหลัง  ดังนี้  จึงไดกลาวคําเปนตนวา  ป ฺจวิ ฺาเณสุ ฯ  เชื่อมความ 
ดวยคําวา ไมไดองคฌาน ฯ  ทานอาจารยทําไวในใจวา  เอกัคคตาใน 
จิตท่ีสัมปยุตดวยวิจิกิจฉา  เปนเพียงความหยุดอยูแหงจิต  เพราะเวน 
จากอธิโมกข  ไมถึงการเรยีกวามิจฉาสมาธิ  สมาธินทรีย  และสมาธิพละ 
จึงกลาวคําเปนตนวา  ตถา  วิจิกิจฺฉาจิตฺเต ฯ  ทานอาจารยแสดงความ 
ไมมีแหงอธิบดีในจําพวกจิตท่ีมีเหตุเดียว  ดวยทวิเหตุกศัพทและติเหตุก- 
ศัพท ฯ  อวธารณะในคําวา  "ชวเนเสฺวว"  นี ้ ทานกระทําไว  เพ่ือ 
แสดงวา  อธิบดีไมมีการเกิดในจําพวกจิตท่ีเปนโลกิยวิบาก ฯ  จริงอยู 
จิตท่ีเปนโลกิยวิบากเหลาน้ัน  ไมทําฉันทะเปนตนไวในเบื้องหนาเปนไป ฯ 
ทานอาจารยหมายเอาอธิบดีที่ไดอยู  เพราะอธิบดีคือวีมังสา ไมเกิดใน 
พวกทวิเหตุกชวนจิต  และเพราะสมควรแกความเปนไปของอุปนิสัยคือ 
การปรุงแตงจิต  จึงกลาววา  ยถาสมฺภว ฯ  บัณฑิตยอมไดอธิบดีเพียง 
อยางเดียวเทาน้ัน  เพราะเม่ือมีความเปนอยางอ่ืน  (คือมี ๒ มี ๓)  ก็ไม  
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ควรประกอบเปนอธิบดี  ฯ  แทจริง  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค 
จึงไมตรัสโดยนัยเปนตนวา  อธิบดีเปนปจจัยโดยอธิปติปจจัยแกธรรมที่  
สัมปยุตดวยอธิบดี  ดุจในนิเทศแหงเหตุปจจัยโดยนัยเปนตนวา  เหตุเปน 
ปจจัยโดยเหตุปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุตดวยเหตุ  ทรงยกอธิปติปจจัยข้ึน 
ดวยอํานาจแหงอธิบดีอยางหน่ึง ๆ เทาน้ัน  โดยนยัเปนตนวา  ฉันทา- 
ธิบดีเปนปจจัยแกธรรมท่ีสัมปยุตดวยฉันทะ ฯ   
           ธรรมท่ีเปนเหตุโดยวัตถุ  คือโดยอํานาจธรรมมี ๖,  องคฌาน 
มี ๕  เพราะโสมนัสโทมนัสและอุเบกขา  รวมเขาไวในฐานเดียวกัน 
ดวยอํานาจแหงเวทนา  ฯ  องคมรรคมี ๙  เพราะรวมมิจฉาสังกัปปะ 
มิจฉาวายามะ  และมิจฉาสมาธิ  เขาไวในฐานเดียวกันกับสัมมาสังกัปปะ 
เปนตน  โดยเปนสภาคของวิตก  วิริยะ  และจิตเตกัคคตา  ฯ  อินทรีย- 
ธรรมมี ๑๖ เพราะรวมอินทรียคือเวทนา  ๕  เขาในฐานเดียวกัน  โดย 
เปนเวทนาเหมือนกัน, และเพราะรวมอินทรียที่เปนโลกุตระ ๓ กับ 
ปญญินทรียเขาในฐานเดียวกัน  โดยเปนญาณเหมือนกัน,  และเพราะ 
แยกรูปชีวิตนทรีย  และอรูปชีวิตนทรียไวเปนอยาง ๆ  ฯ  สวนพลธรรม 
พระผูมีพระภาคตรัสไว ๙ อยาง  โดยนัยตามท่ีกลาวแลวน่ันแล ฯ 
อธิบดีธรรมตรัสไว ๔ อยาง ฯ  อาหารก็ตรัสไว  ๔ อยางเหมือนกัน ฯ 
สังคหะท่ีปะปนไปดวยกุศลเปนตนทั้ง  ๓ อยาง  ชือ่วามิสสกสังคหะ 
เพราะระคนไปดวยกุศลธรรมเปนตนนั้นนั่นแล  คือมีชื่ออยางนั้น  ทาน 
อาจารยกลาวไว  ๗ อยาง  ดวยประการฉะน้ี ฯ  กบ็รรดาธรรมมีเหตุ 
เปนตนเหลานี้   
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                        ปญญาสงเคราะหเขาไดใน ๕ ฐาน  วายามะ 
                        และเอกัคคตาแล  สงเคราะหเขาไดใน ๔  
                        ฐาน  จิตและสติสงเคราะหเขาใน ๓ ฐาน ฯ 
                        สังกัปปะเวทนาและศรัทธา  บัณฑิตกลาววา  
                        สงเคราะหเขาไดใน ๒ ฐาน  ธรรมที่เหลือ 
                        ๒๘ ทานกลาววา  สงเคราะหลงในฐานอยาง 
                        ละ ๑ ฐาน ฯ 
                [อธิบายโพธิปกขิยธรรมมสีติปฏฐานเปนตน] 
           ธรรมชาตที่ชื่อวาปฏฐาน  เพราะอรรถวา  เปนไปท่ัวถึง๑  อธิบาย 
วา  เปนไปในอารมณมีกายเปนตน  ก็หยั่งเห็นเขาไป  ดวยสามารถ 
ถือวาไมงามเปนอาทิดวย ฯ  ธรรมชาตที่เปนไปท่ัวถึง๒  (เชนนัน้) 
คือสติ  ชื่อวาสติปฏฐาน ฯ  แตสติปฏฐานน้ันมี ๔ อยาง  ตามอํานาจ 
ความถืออาการวาไมงาม  เปนทุกข  ไมเที่ยง  ไมใชตน  ในกาย  เวทนา 
จิต  และธรรม  และตามอํานาจการละสัญญาวิปลลาส  (ความสําคัญผิด 
ในกายเปนตน)  วา  งาม  เปนสุข  เที่ยง  และเปนตน  เพราะฉะน้ัน 
ทานจึงกลาววา  สติปฏฐาน  ๔ ฯ ที่เกดิแหงสวนท่ีนาเกลียดมีผมเปนตน 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวากาย  ฯ  การตามเห็นกายน้ัน  คือการรําลึก 
นึกถึงกายนั้น  ดวยอํานาจบริกรรมและดวยอํานาจวิปสสนา  ชื่อวา 
กายานุปสสนา  ฯ  การตามเห็นดวยอํานาจเวทนา  ซึ่งเปนทุกขเพราะทน 
 
๑.  แปลตามนยัโยชนาท่ีวา  ปปุพฺโพ  า  ปวตฺติย  ถาถือวา  า  คตินวิตฺติย  ก็แปลวา  ตั้งม่ัน 
และอธิบายก็คงเปนอยางยิ่งนั้น ฯ  ๒.  หรือวาธรรมชาติตั้งม่ัน ฯ  
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ไดยาก  เปนทุกขเพราะตองเปลี่ยนไป  และเปนสังขารทุกข  ชื่อวา 
เวทนานุปสสนา ฯ อน่ึง  การตามเห็นจิตซ่ึงแตกตางกัน  โดยความตาง 
แหงสัมประโยคและภูมิ  ดวยอํานาจแหงสราคจิตและมหัคคตจิตเปนตน 
(คือการเห็นแจงดวยอํานาจบริกรรม)๑  ชื่อวาจิตตานุปสสนา  ฯ  การตาม 
เห็นธรรมคือสัญญาและสังขาร   ซึ่งมีลกัษณะแตกตางกันทีเดียว  ชื่อวา 
ธัมมานุปสสนา ฯ    
                                   [อธิบายสัมมัปปธาน] 
           ธรรมชาตที่ชื่อวาสัมมัปปธาน  เพราะอรรถวา  เปนเครื่องต้ังความ 
เพียรโดยชอบ  ไดแกความพยายาม ฯ  ก็ความพยายามน้ันมี ๔ อยาง 
โดยความตางแหงกิจ  เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึงกลาวคํามีอาทิวา 
สัมมัปปธาน ๔ ฯ  ความพากเพียรดวยอํานาจแหงกิจมีการประกอบ 
กัมมัฏฐาน  คืออสุภมนสิการเนือง ๆ  ชื่อวาความพยายาม ฯ  บทวา 
ภิยฺโยภาวาย  ไดแกเพ่ือความเจริญยิ่ง ๆ  ข้ึน ฯ 
                                       [อธิบายอิทธิบาท] 
           ธรรมชาติที่ชื่อวาอิทธิ  เพราะอรรถวา  เปนเหตุสําเร็จกิจ 
มีความต้ังใจม่ันเปนตน  ไดแกอิทธิวิธญาณ  ฯ  ธรรมเปนเครื่องถึงความ 
สําเร็จ  ชื่อวาอิทธิบาท ฯ  อิทธิบาทคือฉันทะ  ชื่อวาฉันทิทธิบาท ฯ 
                                     [อธิบายโพชฌงค ๗] 
           บุคคลผูชื่อวาโพธิ  เพราะอรรถวา  ตรัสรู  ฯ  อีกอยางหนึ่ง  จําเดิม 
แตเริ่มวิปสสนา  พระโยคาวจรยอมตรัสรู  คือยอมแทงตลอดสัจจะ 
 
๑.  ในท่ีอ่ืนไมมี ฯ 
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ยอมต่ืนจากความหลับคือกิเลส  หรือยอมเบิกบานดวยไดบรรลมุรรคผล 
เพราะไมมีกิเลสกําเริบ  ดวยธรรมสามัคคี  มีสติเปนตนอันใด  ธรรม- 
สามัคคีอันนั้น  ชื่อวาโพธิ  ฯ  (ธรรม)  เปนองค  คือเปนเหตุของ 
บุคคลผูตรัสรูนั้น  หรือของธรรมสามัคคีเปนเหตุตรัสรูนั้น  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวาโพชฌงค ฯ  แตโพชฌงคนั้นมี ๗ อยาง  ดวยอํานาจแหงธรรม   
เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึงกลาววา  สติสัมโชฌงคเปนตน ฯ 
โพชฌงคอันดี  คือสติ  ชือ่วาสติสัมโพชฌงค  อีกอยางหน่ึง  ชือ่วา 
สติสัมโพชฌงค  เพราะอรรถวา  องคแหงบุคคลผูตรัสรูที่ดี  หรือแหง 
ธรรมสามัคคีเปนเหตุตรัสรูอันดี ฯ  สภาพที่ชื่อวาธรรมวิจัน  เพราะ 
อรรถวา  วิจัย คือไตรตรองธรรม  ไดแกวิปสสนาปญญา ฯ  ในบทวา 
อุเปกฺขา  นี ้ ประสงคเอาตรัสเอาตัตรมัชฌัตตุเบกขา ฯ 
           ทานอาจารยกลาววา  สตฺตธา  ตตฺถ  สงฺคโห  แลว  กลาวคําวา 
สงฺกปฺปปสฺสทฺธิ  จ  ดังนี้เปนตน  เพ่ือจะแสดงสังคหะน้ันอีก ฯ  บรรดา 
ธรรมมีสังกปัปะเปนตนน้ัน วิริยะมี ๙ ฐาน  เพราะมีกิจ ๙ อยาง 
ดวยอํานาจแหงสัมมัปปธาน ๔  วิริยิทธิบาท  วิริยินทรีย  วิริยพละ 
วิริยสัมโพฌงคและสัมมาวายามะ ฯ  สติมี  ๘ ฐาน  เพราะมีกิจ ๘ อยาง 
ดวยอํานาจแหงสติปฏฐาน  ๔  สตินทรีย  สติพละ  สติสัมโพชฌงค 
และสัมมาสติ ฯ  สมาธิมี ๔ ฐาน  เพราะมีกิจ ๔ อยาง  ดวยอํานาจแหง 
สมาธินทรีย สมาธิพละ  สมาธิสัมโพชฌงค  และสัมมาสมาธิ ฯ ปญญา 
มี ๕ ฐาน  เพราะมีกิจ ๕ อยาง  ดวยอํานาจแหงวีมังสิทธิบาท  ปญญินทรีย 
ปญญาพละ  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค  และสัมมาทิฏฐิ  ฯ  ศรัทธามี ๒ ฐาน 
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เพราะมีกิจ ๒ อยาง  ดวยอํานาจแหงสัมธินทรีย  และสัทธาพละ  ฯ นี ้
เปนวิภาคอันประเสริฐ  คือยอดเยี่ยม  แหงธรรม ๓๗ อันสูงสุด  คือ  
วิเศษสุด  เพราะเปนฝายแหงธรรมเครื่องตรัสรู ฯ ธรรม ๓๗ ทัง้หมด 
มีในโลกุตตรจิตท้ัง ๘ ดวง ฯ  บางทีไมมีสังกัปปะและปติ  คือบางที่มี 
ไมได  เพราะสังกัปปะไมเกิดในจิตท่ีประกอบดวยฌานมีทุติยฌานเปนตน 
และเพราะปติไมเกิดในจิตทีประกอบดวยจตุตถฌาน  และปญจมฌาน ฯ 
แมในโลกิยจิต  โพธิปกขิยธรรมบางเหลาก็มีไดในโลกิยจิตบางดวง   
เปนอยาง ๆ ไป  ไมมีในโลกิยจิตบางดวง  ตามสมควรแกการประกอบ 
คือตามอํานาจท่ีเหมาะสมแกกิจน้ัน ๆ  ในเวลาวิสุทธิ ๖ มีสีลวิสทุธิ 
เปนตนเปนไป ฯ 
                                       [อธิบายขันธ ๕] 
           สภาคธรรม  (ธรรมที่มีสวนเหมือนกัน)  นัน้ ๆ  ซึ่งแตกตางกัน 
ดวยความตางแหงกาลมีอดีตกาล  อนาคตกาล  และปจจุบันกาลเปนตน 
ชื่อวาขันธ  เพราะอรรถคือกองรวมในท่ีเดียวกัน ฯ  เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคจึงตรัสคําเปนตนวา  บัณฑิตรวมยอมรูปนั้นเขาในท่ี 
เดียวกัน  เรียกกองนี้วา  รูปขันธ ฯ  แตขันธเหลาน้ีนั้น  พระผูม-ี 
พระภาคตรัสไวเพียง ๕ อยางเทาน้ัน  ดวยอํานาจการกําหนดหมายวา  ภาชนะ 
โภชนะ  กับขาว  พอครัว  และผูบรโิภค  เพราะฉะน้ัน  ทานอาจารยจึง 
กลาวคําวา  รูปกฺขนฺโธ  เปนอาทิ ฯ  จริงอยู  รูปต้ังอยูในฐานะคลาย 
กับภาชนะ  เพราะเปนที่อาศัยแหงเวทนา ฯ  เวทนาต้ังอยูในฐานะ   
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คลายกับโภชนะ  เพราะเปนของจะพึงกิน ฯ สัญญาต้ังอยูในฐานะคลาย 
กับกับขาว  เพราะเปนเหตุแหงการไดอัสสาทะดวยเวทนา ฯ  สงัขาร 
ต้ังอยูในฐานะเหมือนพอครัว  เพราะปรุงแตง  คือเพราะยวนใจใหยินดี ฯ 
วิญญาณต้ังอยูในฐานะเหมือนผูบริโภค  เพราะเขาไปบริโภค  (อารมณ) ฯ 
ก็ดวยคําเพียงเทาน้ี  สําเร็จความท่ีประสงคแลว  เพราะฉะนั้น  พระผู 
มีพระภาคจึงตรัสขันธไวเพียง  ๕ เทาน้ัน ฯ  นี้แลเปนเหตุแมในลําดับ 
แหงเทศนา (การแสดง)  เพราะทรงมีพระประสงคจะแสดงตามลําดับ 
แหงภาชนะ  โภชนะ  พยญัชนะ  ภุญชกะ  และภุญชิตา  (ที่กนิขาว 
กับขาว  พอครัว  และผูกนิ) ฯ   
                               [อธิบายอุปทานขันธ] 
           ขันธที่เปนอารมณแกอุปาทาน  ชื่อวาอุปาทานขันธ  แต 
ขันธมีรูปเปนตนนั้น  ทีท่รงถือเอาโดยความเปนอารมณแหงอุปาทาน 
มี ๕ เหมือนกัน  เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึงกลาวคําวา  รูปูปาทากฺ- 
ขนฺโธ  เปนอาทิ ฯ  จริงอยู  เพ่ือสงเคราะหธรรมท่ีมีสวนเหมือนกัน 
ทั้งหมดเขาดวยกัน  ธรรมมีอาสวะทั้งไมมีอาสวะ  พระผูมีพระภาค 
ก็ทรงแสดงวา  ปญจขันธ  โดยไมตางกัน  ฯ  แตเพ่ือแสดงธรรม 
ที่เปนภูมิแหงวิปสสนา  ธรรมที่มีอาสวะเทาน้ัน  ทรงแสดงวาอุปาทาน- 
ขันธ  ฯ  เหมือนอยางวา  บรรดาธรรมมีรูปเปนตนนี้  ธรรมมีเวทนา 
เปนตน  มีอาสวะก็มี  ไมมีอาสวะก็มีฉันใด  รูปจะเปนฉันนั้นหามิได 
เพราะเปนกามาวจรอยางเดียว ฯ  แตบณัฑิตพึงเห็นรูปนั้นที่ทรงแสดง 
ไวในขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจแหงราสีของธรรมท่ีมีสวนเหมือนกัน  
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สวนรูปที่ทรงแสดงไวในอุปาทานักขันธ  โดยเปนที่ต้ังแหงอุปาทาน 
และโดยอํานาจแหงราสี ฯ  
                                 [อธิบายอายตนะ] 
           จิตและเจตสิกมีทวารและอารมณนั้น  ๆ  ยอมสืบตอ  คือยอม 
พากเพียร  ไดแกยอมพยายามโดยกิจนั้น  ๆ  ที่จักษุและรูปเปนตนนี้ 
เพราะฉะนั้น  จักขุและรูปเปนตนนี้  จึงชื่อวาอายตนะ  อนึ่ง  จักษุ 
และรูปเปนตนนี้  ยอมแผ  คือขยาย  ธรรมเหลาน้ัน  ซึ่งเปนสิ่งท่ีมา 
ดําเนินกิจใหกวางขวางออกไป  อนึ่ง  จักษุและรูปเปนตนนี้  ยอมนํา 
สังขารทุกขที่ยืดยาวไป  คือใหดําเนินตอไป   เพราะฉะนั้น  จักษุและรูป 
เปนตนนี้  จึงชื่อวาอายตนะ  อนึ่ง  ชื่อวาอายตนะ  ก็เพราะอรรถวา 
เปนเหตุแหงวิญญาณมีจักขุวิญญาณเปนตน  ฯ  อีกนัยหน่ึง  ทางโลก 
สถานที่อยูอาศัย  บอเกิด  ที่ประชุม  และท่ีเกิด  เขาก็เรียกกันวา 
อายตนะ ฯ  เพราะฉะนั้น  จักษุเปนตน  แมเหลาน้ี  ชื่อวาอายตนะ 
เพราะเปนสถานที่อยูอาศัยแหงวิญญาณมีจักขุวิญญาณเปนตน  ซึ่งเปนไป 
ในทวารนั้น ๆ  และมีอารมณนั้น ๆ  เพราะเปนสถานบอเกิดแหงจักขุ- 
วิญญาณเปนตนนั้นนั่นแล  ซึ่งเปนไปอยูโดยดาษอ่ืน  เพราะเปนสถานที่ 
ประชุมแหงจักขุวิญญาณเปนตน  ซึ่งประชุมกันตามทวารและอาลัมพนะ 
และเพราะเปนสถานที่เกิดของจักขุวิญญาณเปนตนนั้น  ซึ่งเกิดอยูในทวาร 
และอาลัมพนะน้ันนั่นแล  ฯ  แตอายตนะเหลาน้ันมี ๑๒ อยาง คือ 
อายตนะที่เปนภายใน  ซึ่งเปนทวารมี ๖ อยาง  ที่เปนภายนอก 
ซึ่งเปนอารมณ  มี ๖ อยาง  เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึงกลาวคํามี  



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 338 

อาทิวา  จกฺขฺวายตน ฯ  จักษุนั้นดวย  เปนอายตนะดวย  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวาจักขวายตนะ ฯ  แมในบทที่เหลือ  ก็มีวิเคราะหอยางนี้ ฯ 
                       [อธิบายการแสดงลําดับอายตนะ] 
           บรรดาอายตนะ ๑๒ เหลาน้ัน  ในพวกอายตนะภายใน  จักขวา- 
ยตนะแจมชัด  เพราะมีอารมณเปนสนิทัสสนะและสัปปฏิฆะ  (เห็นได 
และกระทบได)  เพราะฉะนั้น  จักขวายตนะน้ัน  พระผูมีพระภาค 
จึงทรงยกข้ึนไวกอน ฯ ทรงยกอายตนะนอกน้ี    ซึง่มีอารมณเปน 
อนิทัสสนะและสัปปฏิฆะ  (เห็นไมไดแตถูกตองได)  ข้ึนไวในลําดับ 
แหงจักขวายตนะน้ัน ฯ  ในพวกอายตนะ  (มีโสตายตนะเปนตน) แมนั้น 
โสตายตนะ  พระผูมีพระภาคตรัสไวในลําดับแหงจักขวายตนะ  โดยรับ 
อารมณซึ่งยังไมมาถึงไดเหมือนกัน ฯ  บรรดาอายตนะ  ๔  มีฆานายตนะ 
เปนตนนอกน้ี  ฆานายตนะตรัสไวกอน  เพราะมีความสามารถรับ 
อารมณไดเร็วกวา  ฯ  จรงิอยู  กลิ่นของโภชนะเปนตน  เพียงแต 
วางไวขางหนา  ก็กระทบท่ีฆานะไดโดยฟุงไปตามลม ฯ  แตตรัส 
ชิวหายตนะไวในลําดับแหงฆานายตนะนั้น  โดยเปนไปเฉพาะที่เฉพาะ 
แหงเพียงเอกเทศเหมือนกัน ฯ  ในลําดับนั้นจึงตรัสกายายตนะซึ่งเปนไป 
ทั่วกายทุกแหง ฯ  ตอจากน้ันตรัสมานตนะซ่ึงสามารถรับอารมณของ 
อายตนะทั้ง ๕ มีจักษุเปนตนได  ฯ  แตพระผูมีพระภาคตรัสอายตนะ 
ภายนอกมีรูปายตนะเปนตน  ซึ่งเปนอามรณแหงอายตนะนั้น  ๆ  ตาม 
ลําดับแหงอายตนะภายในมีจักขวายตนะเปนตน  ตามท่ีกลาวแลว ฯ  



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 339 

                                   [อธิบายธาตุ ๑๘] 
           ธรรมท้ังหลายท่ีชื่อวาธาตุ  เพราะอรรถวา  ทรงสภาพของตนไว ฯ  
อีกอยางหนึ่ง ธรรมชาติที่ชื่อวาธาตุ  เพราะอรรถวา  ทรงไวซึ่ง 
สังสารทุกขเปนอเนกประการ  ตามสมควรแกการสมภพ  อนึ่ง  ชื่อวา 
ธาตุ  เพราะอรรถวา  อันสัตวทรงไว  คือธารไว  ดุจภาระอันชนผูนํา 
ภาระไปทรงไวฉะน้ัน  อนึ่ง  ชื่อวาธาตุ  เพราะอรรถวา  เปนเพียงทรง 
ทุกขไวเทาน้ัน  เพราะไมเปนไปในอํานาจ  อนึ่ง  ชือ่วาธาตุ  เพราะ 
อรรถวา  เปนเหตุใหสัตวเสวยสังสารทุกข  อนึ่ง  ชื่อวาธาตุ  เพราะ 
อรรถวา  เปนที่ต้ังอยู  คือดํารงอยูแหงทุกขมีประการอยางนั้น  อนึ่ง 
ชื่อวาธาตุ  เพราะอรรถวา  เปนสวนแหงธรรมที่ควรรู  ดุจธาตุสวนยอม 
แหงสรีระมีรสและโลหิตเปนตน  และดุจธาตุสวยยอมแหงวัตถุเกิดแตศิลา 
(หรือสวนยอมของศิลา)  มีหรดาลและมโนศิลาเปนตน๑ ฯ  สมดัง 
ที่ทานอาจารยทั้งหลายกลาวไววา 
                        ธรรมชาติที่บัณฑิตนับวาธาตุ  เพราะอรรถ 
                        วา  ทรงไวซึ่งสังสารทุกข  อนึ่ง  การทรง 
                        สังสารทุกขไวก็นับวาธาตุ  อนึ่ง  เพราะ 
                        อรรถวา  อันหมูสัตวทรงไว  อนึ่ง  เพราะ 
                        อรรถวา  เปนเหตุใหหมูสัตวเสวยสังสาร- 
                        ทุกข  อีกอยางหนึ่ง  เพราะอรรถวา  เปนที่ 
                        ต้ังอยูแหงสงสารทุกข  อนึ่ง  เพราะอรรถวา 
 
๑.  พึงเทียบกบั  สมฺโมหวิโนทนี  ตอนธาตุวิภงฺคนิทฺเทสวา  ยถา  จ  โลกเก  วจิิตฺตา  หริตาล- 
มโนสิลาทโย  สิลาวยวา  ธาตุโยติ  วุจจฺนฺต ิ เอวเมตาป  ธาตุโย  วยิ  ธาตุโย ฯ 
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                        เปนดุจธาตุสวนยอมของสรีระ  และวัตถุ  
                        เกิดแตศิลา ฯ   
           ก็ธาตุเหลาน้ัน  พระผูมีพระภาคทางแจกนายตนะออกไปเปน 
๗ ประการ  ดวยอํานาจแหงวิญญาณธาตุทั้ง ๗  แลวจึงตรัสไว  ๑๘ อยาง 
รวมกับอายตนะ ๑๑ ที่เหลือ  เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึงกลาวคําวา 
จักขุธาตุ  เปนตน  ฯ  เหตุของลําดับ  (แหงการแสดงธาตุ ๕ มีจักขุธาตุ 
เปนตน) บัณฑิตพึงทราบตามนัยที่กลาวแลว  (ในอายตนะ) ฯ 
                                  [อธิบายอริยสัจ ๔] 
           ธรรมชาติมีทุกขเปนตน  ชื่อวาอริยะ  เพราะกระทําความเปน 
อริยะ  ชื่อวาสัจจะ  เพราะเปนของแท  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาอริยสัจ ฯ 
แทจริง  สัจจะเหลาน้ี  ยอมทําพระอริยบุคคล ๘ จําพวก  คือ  พระผูปฏิบัติ 
เพ่ือผล (ผูต้ังอยูในมรรค)  ๔ และพระผูต้ังอยูในผล  ๔  ใหสําเร็จ 
เพราะเม่ือไมมีการตรัสรูสจัจะ  พระอริยบุคคลเหลานั้น  ก็ไมเขาถึงความ 
เปนพระอริยะ  และเพราะเมื่อมีการตรัสรูสัจจะน้ัน  พระอริยบุคคล 
เหลาน้ัน  จึงเขาถึงความเปนพระอริยะน้ันไดแนนอน ฯ  ก็ภาวะท่ีทุกข 
สมุทัย  นโิรธ  และมรรคเทาน้ัน  เปนธรรมชาติบบีค้ัน  แดนเกิดกอน 
ธรรมชาติสลดัออก และเปนธรรมชาตินําออก  ตามลําดับ  สวนธรรม 
เหลาอ่ืนจะเปนธรรมชาติบีบค้ันเปนตนไมไดเลย  แตทุกขเปนตนจะไม 
เปนธรรมชาติบีบค้ันเปนตนไมมี  เพราะฉะนั้น  ทุกขเปนตนเหลาน้ีจึงชื่อ 
วาเปนของแท  ตามลักษณะ  กลาวคือความบีบค้ันเปนตน  อันไมมีใน 
ธรรมเหลาอ่ืน  แตแพรกระจายไปในธรรมมีทุกขเปนตนนั้น ฯ  เพราะ-  
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ฉะน้ัน  ทานโบราณจารยจึงไดกลาวไววา  
                        ธรรม ๔ ประการมีทกุขเปนตน  ใหสําเร็จ 
                        พระอริยบคุคล  ๔  จําพวก  ผูกําลังตัด   
                        มลทิน  และพระอริยบุคคล ๔ จําพวก 
                        ผูสิ้นโทษแลว  ตามสมควรแกการตรัสรู 
                        เพราะความบีบค้ันเปนตน  จะหาไมได 
                        ในธรรมอืน่  นอกจากทุกขเปนตนเหลาน้ี 
                        ความท่ีทกุขเปนตนเหลาน้ี  จะไมบบีค้ัน 
                        เปนตนก็หาไมได  เพราะฉะนั้นแล  ทุกข 
                        เปนตนเหลาน้ี  จึงชื่อวาเปนของจริงแท ฯ 
           อีกอยางหนึ่ง  ของจริงของพระอริยเจา  ชื่อวาอริยสัจ  เพราะ 
ทานจะตองตรัสรู ฯ  หรอืของจริงของพระอริยะ  คือของพระสัมมา- 
สัมพุทธเจา  เพราะพระองคทรงแสดงไว  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา 
อริยสัจ ฯ  แตอริยสัจนั้น  มี ๔ อยาง  ดวยอํานาจแหงผล  และเหตุที่ 
เศราหมอง  และไมเศราหมอง  (ดวยอํานาจแหงผลที่เศราหมอง ๑ 
เหตุที่เศราหมอง ๑  ผลทีไ่มเศราหมอง  ๑  เหตุที่ไมเศราหมอง ๑ ) 
เพราะเหตุนั้น ทานอาจารยจึงไดกลาวคํามีอาทิวา  จตฺตาริ  อรยิสจฺจานิ 
ดังน้ี ฯ 
           พึงทราบวินิจฉันในบทวา  ทุกข  เปนตนนั้น  สัจจะที่ ๑  ชื่อวา 
ทุกข  เพราะเปนของที่บัณฑิตเกลียด  และเพราะเปนของวางเปลา ฯ 
สัจจะท่ี ๒  ชื่อวาสมุทัย  โดยเปนเครื่องหมายของความเกิดทุกข ใน 
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เมื่อมีการต้ังลงแหงปจจัยมีกรรมเปนตน  เพราะกระทําวิเคราะหวา  ทุกข 
ยอมเกิด จากตัณหานี้ ฯ  เหตุเกิดแหงทุกข  ชื่อวาทุกขสมุทัย ฯ  ทีช่ื่อวา 
ทุกขนิโรธ  เพราะอรรถวา  เปนที่  หรอืเปนเครื่องดับคือความไมเกิด 
ข้ึนแหงทุกข ฯ  ธรรมชาติที่ชื่อวาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  เพราะอรรถวา 
ถึงความดับทุกข  และเปนเหตุดําเนินไปสูดับความดับทุกขนั้น ฯ   
                              [อธิบายปกิณณกธรรม] 
           ธรรม ๖๙ อยาง  ดวยอํานาจแหงเจตสิก  (๕๒)  สุขุมรูป ๑๖ 
และนิพพาน  ๑  ยอมถึงการนับวา  ธัมมายตนะ  ในจําพวกอายตนะ 
และวา  ธัมมธาตุ  ในจําพวกธาตุ ฯ  คําวา  เสสา  เจตสิก  ไดแก 
เจตสิก ๕๐  ที่เหลือจากเวทนาและสัญญา  ฯ  ถามวา  ก็เพราะเหตุไร 
พระผูมีพระภาคจึงทรงแยกเวทนาและสัญญาไวแผนกหนึ่ง ฯ  แกวา 
เพราะ (เวทนา)  เปนความยินดีในวัฏฏธรรมและ  (สัญญา)  เปน 
อุปกรณเกื้อหนุนความยินดีนั้น ฯ  จริงอยู  เวทนาเปนไปดวยอํานาจ 
คือความยินดีในธรรมท่ีมีภูมิ ๓  ฯ  และเวทนาน้ันมีความเปนไปโดย 
อาการยินดีนั้น  ดวยอํานาจแหงความสําคัญผิดวางาม  ในของที่ไมงาม 
เปนตน  ฉะนั้น  สัญญาจึงเปนอุปกรณแกความยินดีนั้น ฯ  เพราะเหตุ 
นั้น  พระผูมพีระภาคจึงทรงแสดงแยกเวทนาและสัญญาน้ันไวไวตางหาก 
เพราะเปนเหตุที่เปนประธานแหงสงสาร  ฉะนี้แล ฯ  สมจริงดังคําท่ีทาน 
อาจารยกลาวไววา 
                        เพ่ือแยกแสดงสวนท่ียินดีในวัฏฏธรรม 
                        และสวนท่ีคอยสงเสริมสวนท่ียินดีนั้นตาง 
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                        หาก  พระผูมีพระภาคอจาจึงทรงยกขันธ  ๒ ขึน้ 
                        แสดงไว ฯ   
           ทานอาจารยทําไวในใจวา  ก็พระนิพพาน  พระผูมีพระภาค 
ทรงสงเคราะหลงในอายตนะและธาตุ  มิใชหรือ ?  เพราะเหตุไร  จึงไม 
สงเคราะหลงในขันธ  จึงไดกลาวคําเปนอาทิวา  เภทาภาเวน  ดังน้ี ฯ 
เพราะวา  การบัญญัติวาขันธ  โดยอรรถคือความประชุมกันแหงธรรม 
ทั้งหลายท่ีแตกตางกัน  โดยความตางแหงกาลมีอดีตกาลเปนตน  เพราะ- 
ฉะน้ัน  พระนิพพานจึงนอกไป  อธิบายวา  พนไปจากการ 
สงเคราะหเขาในขันธ  เพราะไมมีการแยกประเภท ฯ  อายตนะมี ๑๒ 
โดยความตางแหงทวาร ๖  และอารมณมีจํานวนเทาน้ันเหมือนกัน ฯ 
ธาตุมี ๑๘ โดยปริยาย  คือโดยลําดับแหงทวาร ๖ อารมณ ๖ และ 
วิญญาณซึ่งมีจํานวนเทาน้ันเหมือนกัน  อันอาศัยทวารและอารมณทั้ง ๒ 
อยางนั้นเกิด ฯ 
           วัฏฏะนี้มี ๓ กูม ิ เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวาติภูมะ  ติภูมะน่ันแหละ 
เปนเตภูมิกะ ฯ  ทีช่ื่อวาวัฏฏะ  เพราะอรรถวา  เปนที่เปนไปแหงกรรม 
และผลแหงกรรมนั้น ฯ  บทวา  ตณฺหา  ไดแก ตัณหา  ๓ อยาง 
ดวยอํานาจกามตัณหาเปนตน ,  ตัณหาอีก ๑๘  อยาง  ดวยอํานาจอารมณ 
๖,  ตัณหา  ๕๔ อยาง  ดวยอํานาจอดีตกาล  อนาคตกาล  และปจจุบัน- 
กาล,  และตัณหา  ๑๐๘  ชนิด  ดวยอํานาจท่ีเปนภายในและภายนอก ฯ 
ถามวา  ก็เพราะเหตุไร  เมื่อมีธรรมเปนเหตุแหงทุกขแมอยางอ่ืน 
ตัณหาเทาน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาสมุทัย ฯ  แกวา  เพราะเปนเหตุ  
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ที่เปนประธาน ฯ  จริงอยู  ตัณหาเปนเหตุพิเศษแหงทุกข  เพราะเปน 
เหตุแหงความวิจิตรของกรรม  เพราะเขาถึงความเปนสหายของกรรม  
และเพราะเปนเหตุนานัปการแหงทุกข  ฉะนี้และ ฯ  ในบทวา  มคฺโค 
บัณฑิตพึงประกอบมัคคศัพทอีกวา  มรรคที่กลาวโดยชื่อวานิโรธคามินี- 
ปฏิปทา  ทานเรียกวา  โลกุตตรมรรค ฯ   
           ธรรมเหลาน้ี คือ  ธรรมมีผัสสะเปนตนที่ประกอบดวยมรรค  คือ 
ที่สัมปยุตดวยมรรคที่เหลอืนอกจากมรรคมีองค  ๘  และผลพรอมดวย 
ธรรมที่สัมปยุต  พนไป  คือนอกไปจากสัจจะ ๔  โดยนิปปริยาย ฯ  แตโดย 
ปริยาย  เพราะเหตุที่ทานกลาวคําวา  มคฺคงฺค  มคฺคปริยาปนฺน  ไว 
แมในนิเทศแหงอัญญาตาวินทรีย  ในบรรดาผลธรรมจึงอาจทําการ 
สงเคราะหสัมมาทิฏฐิเปนตน  ลงในมรรคสัจ  และธรรมท่ีสัมปยุตดวย 
มรรคผลนอกน้ีลงในทุกขสัจ โดยเปนสังสารทุกขเหมือนกัน ฯ  จริงอยู 
เมื่อมีการสงเคราะหอยางนี้  แมความท่ีสัจจเทศนา  เปนสัพพสังคาหิกา 
(คือสงเคราะหธรรมท้ังปวง)  ก็เกิดข้ึนได  ฯ  ถามวา  ก็เพราะเหตุไร 
ทานอาจารยจึงกลาวธรรมมีขันธเปนตนเหลาน้ันไวเปนอันมาก ฯ  แกวา 
เพราะธรรมท้ังหลาย  แมพระผูมีพระภาคก็ทรงแสดงไวมากอยางนั้น 
เหมือนกัน ฯ  ถามวา  เพราะเหตุไรแมพระผูมีพระภาคจึงทรงแสดง 
ธรรมไวเปนอันมากอยางน้ัน ฯ  แกวา  เพราะทรงพระประสงคความ 
อนุเคราะหสัตว  ๓ เหลา ฯ  จริงอยู  สตัวมี ๓ เหลา  ดวยอํานาจความ 
หลงงมงายในนาม ๑ ในรูป ๑  และในนามและรูปทั้ง ๒ นั้น ๑  ดวย 
อํานาจแหงอินทรียแกกลา ๑  ไมแกกลานัก ๑  ออน ๑  และดวย 
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อํานาจแหงความชอบคํายอ  ๑  ชอบคําปานกลาง๑  ชอบคําพิสดาร ๑ ฯ  
บรรดาสัตว ๓ จําพวกเหลาน้ัน  สัตวผูงมงายในนาม  จะรูจักขันธได 
เพราะแจกนามไว  ๔ อยางในขันธนั้น ฯ  สัตวผูงมงายในนามและรูปทั้ง ๒ 
อายตนะได  เพราะแจกรูปไว ๑๑  ทั้งกึ่ง ฯ  สัตวผูงมงายในนามและรูปทั้ง ๒ 
จะรูจักธาตุได  เพราะแจกนามและรูปแมทั้ง ๒ ไวในจําพวกธาตุนั้นโดย   
พิสดาร ฯ  อน่ึง  บัณฑิตพึงประกอบคําวา  สัตวผูมีอินทรียแกกลา  และ 
ชอบคํายอ  รูจักขันธ  ดังนี้เปนตน ฯ  แตบัณฑิตควรเห็นวาธรรมชาติ 
มีขันธเปนตนทั้ง ๓ นี้นัน้  นํามาซึ่งอุปการะประจักษชัดตามอํานาจแหง 
ปวัติ  (ทุกขสัจ)  นิวัติ  (นิพพาน)  และเหตุของทั้ง ๒ นั้น  (คือ 
ของปวัติเหตุ ไดแกสมุทัยสัจ และของนิวัติเหตุ  ไดแกมรรคสัจ) 
มิใชโดยประการอ่ืน  เพราะฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงเขาใจสัจจะได๑ ฯ 
           พรรณนาความปริเฉทท่ี ๗  แหงอภิธัมมัตถสังคหฎีกา 
                   ชื่อวาอภิธัมมัตถวิภาวินี  จบดวยประการฉะน้ี ฯ 
 
๑.  แตนยัมณสิารมัญชุสาแกวา  พระองคตรัสเทศนาสัจจะ  เพื่อทรงแสดงเวไนย ฯ  
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                              อภิธัมมัตถสังคบาลีแปล 
                                         ปริเฉทที่ ๘ 
                                (ชื่อปจจัยสังคหวิภาค) 
                                       [สังคหคาถา] 
                        บัดน้ี  ขาพเจากลาววิภาค  แหงธรรม 
                        ทั้งหลาย  ที่เปนปจจัย  แกสังขตธรรม 
                        ทั้งหลาย  โดยอาการท่ีเปนได  ในปริเฉท 
                        ที่ ๘ นี ้ ตามสมควร ฯ 
           พึงทราบปจจัยสังคหะ  (การสงเคราะหปจจัย)  ๒ อยาง  คือ 
ปฏิจจสมุปบาทนัย  ๑  ปฏฐานนัย  ๑ ฯ  บรรดานัยทั้ง ๒ นั้น  นยัที่ทาน 
กําหนดโดยมาตรวาอาการ  คือภาวะแหงธรรมที่มีปกติเกิดข้ึนโดยเปน 
ปจจัยธรรมนั้น ๆ  เรียกวา  ปฏิจจสมุปบาทนัย ฯ  สวนท่ีเรียกวาปฏฐาน- 
นัย  ก็เพราะปรารภฐิติคือปจจัยที่ตางออกไป ฯ แตทานอาจารยทั้งหลาย 
อธิบายท้ัง ๒ นัยใหพิสดารระคนปนกันไป ฯ  ในนยัทั้ง ๒ นั้น  นัย 
อยางนี้วา  เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงเกิดสังขาร  เพราะสังขารเปนปจจัย 
จึงเกิดวิญญาณ  เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงเกิดนามรูป  เพราะนามรูป 
 
*  พระอริยเมธี  ปจจุบันเปนพระธรรมบัณฑิต  (มานิต  ถาวโร  ป. ธ.  ๙ )  วดัสัมพันธวงศ 
พระนคร  แปล. 
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เปนปจจัยเกิดสฬายตนะ  เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงเกิดผัสสะ 
เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา  เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงเกิดตัณหา  
เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงเกิดอุปาทาน  เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงเกิด 
ภพ  เพราะภพเปนปจจัยจึงเกิดชาติ  เพราะชาติเปนปจจัยจึงเกิดมีชรา 
มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนสั  อุปายาส,  กองทุกขทั้งสิ้นนี้ 
ยอมเกิดข้ึนดวยอาการอยางนี้  ดังนี้  ชือ่วาปฏิจจสมุปบาทนัย  ในอธิการ 
แหงปจจัยสังคหะน้ี ฯ   
           ในปฏิจจสมุปบาทนัยนั้น  บณัฑิตพึงทราบอัทธา  ๓  องค ๑๒, 
อาการ ๒๐,  สนธิ ๓,   สังเขป ๔,  วัฏฏะ ๓,  และมูล ๒ ฯ  พึงทราบ 
อยางไร ?  พึงทราบอยางนี้  อัทธา  ๓ คือ  อวิชชาและสังขาร  เปนอตี- 
ตัทธา  (อดีตกาล)  ชาติ  ชรา  และมรณะ  เปนอนาคตัทธา  (อนาคต- 
กาล)  องคทั้ง ๘ ในทามกลาง  เปนปจจุปนนัทธา  (ปจจุบันกาล) ฯ 
องค  ๑๒  คือ  อวิชชา  สงัขาร  วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ 
เวทนา  ตัณหา  อุปาทาน  ภพ  ชาติ  ชรา  มรณะ  ฯ  ก็คําวาโสกะเปนตน 
ในปฏิจจสมุปบาทนัยนี้  เปนการแสดงผลท่ีไหลออกมา  (จากชาติ)  ฯ 
แตในปฏิจจสมุปบาทนัยนี้  ทั้งตัณหา  อุปาทาย  และภพ  ยอมเปน 
อันทานถือเอาแลวดวยศัพทวา  อวิชชาและสังขาร ,  อน่ึง  อวิชชา 
และสังขาร  ทานก็ถือเอาดวยศัพทวา  ตัณหา  อุปาทานและภพ  และ 
ผล ๕ อยาง  มีวิญญาณเปนตน  ทานก็ถือเอาศัพทวา  ชาติ  ชราและ 
มรณะเชนเดียวกัน  เพราะทําอธิบายอยางนี้  ทานจึงกลาววา 
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                                       [สังคหคาถา] 
                        ในอดีตกาล  มีเหตุอยู ๕ อยาง  ในปจจุบัน - 
                        กาล  มีผลอยู  ๕ อยาง  ในปจจุบันกาล 
                        มีเหตุอยู ๕ อยาง  ในอนาคตกาล  มีผลอยู 
                        ๕ อยาง  ดังน้ี ฯ   
           อาการมี ๒๐  สนธิมี ๓  และสงัเขปมี ๔ ฯ  พึงทราบวัฏฏะ ๓ 
คือ  อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาย  เปนกิเลสวัฏ ๑  เอกเทศแหงภพ 
กลาวคือกัมมภพและสังขาร  เปนภัมมวัฏ ๑  เอกเทศแหงภพกลาวคือ 
อุปบัติภพ  และธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ   เปนวิปากวัฏ ๑ ฯ  และพึงทราบ 
มูล ๒  ดวยอํานาจแหงอวิชชาและตัณหา ฯ 
                                       [สังคหคาถา] 
                        ก็เพราะธรรมอันเปนมูลเหลาน้ันนั่นแล 
                        ดับ  วัฏฏะท่ีเปนไปในภูมิทั้ง ๓ จึงดับ 
                        และเพราะอาสวะเกิด  อวิชชายอมเจริญย่ิง 
                        แกเหลาสัตวผูถูกลมสลบคือ  ชรา  และ 
                        มรณะบบีค้ันเนือง  ๆ ฯ   พระสัมมาสัม- 
                        พุทธเจาผูเปนมหามุน ี ทรงบัญญัติวัฏฏะ 
                        อันเปนไปในภูมิทั้ง ๓ ที่หมุนไปไมขาด 
                        สาย  ไมมจีุดเร่ิมตนอยางน้ี  วาปฏิจจ- 
                        สมุปบาท  ดวยประการฉะนี้ ฯ  
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           นัยอยางนี้วา  เหตุปจจัย  อารัมมณปจจัย  อธิปติปจจัย  อนันตร-  
ปจจัย  สมนันตรปจจัย  สหชาตปจจัย  อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย 
อุปนิสสยปจจัย  ปุเรชาตปจจัย ปจฉาชาตปจจัย  อาเสวนปจจัย  กัมม- 
ปจจัย  วิปากปจจัย  อาหารปจจัย  อินทริยปจจัย  ฌานปจจัย  มัคคปจจัย 
สัมปยุตตปจจัย  วิปปยุตตปจจัย  อัตถิปจจัย  นัตถิปจจัย  วิคตปจจัย 
อวิคตปจจัย  ดังนี้  ชื่อวาปฏฐานนัย  ในอธิการแหงปจจัยสังคหะน้ี ฯ 
ในปฏฐานนัยนั้น ฯ   
                                           [สังคหถาถา] 
                        ปจจัยท้ังหลาย  มี ๖ อยาง  คือ  สวนนาม 
                        เปนปจจัยแกนาม  โดยอาการ ๖ อยาง ๑ 
                        เปนปจจัยแกนามและรปู  ๕ อยาง ๑  กลบั 
                        เปนปจจัยแกรูปอีกอยางเดียว  ๑  และรูป 
                        เปนปจจัยแกนามอยางเดียว ๑ ฯ  บญัญัติ 
                        นามและรปูเปนปจจัยแกนาม ๒ อยาง ๑ 
                        นามรูปท้ัง ๒ เปนปจจยัแกนามรูปทั้ง ๒ 
                        ๙ อยาง  ๑,  คืออยางไร ฯ 
คืออยางนี้ 
           นามเปนปจจัยเฉพาะแกนามเทาน้ัน ๖อยาง  คือธรรมทัง้หลาย 
คือจิตและเจตสิกที่ดับไปไมมีระหวาง  เปนปจจัยแกธรรมคือจิตและเจต- 
สิก  ซึ่งเปนปจจุบัน  ดวยสามารถแหงอนันตรปจจัย  สมนันตรปจจัย 
นัตถิปจจัย  และวิคตปจจัย,  ชวนะกอน ๆ  เปนปจจัยแกชวนะหลัง ๆ 
ดวยสามารถแหงอาเสวนปจจัย,  ธรรมท้ังหลายคอจิตและเจตสิก  ซึ่งเกิด 
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รวมกัน  เปนปจจัยแกกันและกัน  ดวยสามารถแหงสัมปยุตตปจจัย ๑ ฯ    
นามยอมเปนปจจัยแกนามรูป  ๕ อยาง  คือ  เหตุ  องคฌาน  และองค 
มรรคเปนปจจัยแกนามรูปที่เกิดรวมกัน  ดวยอํานาจแหงเหตุปจจัยเปนตน, 
เจตนาที่เกิดรวมกัน  เปนปจจัยแกนามรูปที่เกิดรวมกัน  เจตนาที่เกิดตาง 
ขณะกัน  เปนปจจัยแกนามรูปที่เกิดเพราะกรรม  ดวยอํานาจแหงกัมม- 
ปจจัย  วิบากขันธเปนปจจัยแกกันและกัน และแกรูปที่เกิดรวมกัน 
ดวยอํานาจแหงวิปากปจจัย ๑  ฯ  นามยอมเปนปจจัยแกรูปเพียงอยางเดียว 
คือ  ธรรมท้ังหลาย  คือจิตและเจตสิก  ซึ่งเกิดภายหลัง  เปนปจจัย 
แกกายน้ี  ซึ่งเกิดกอนดวยอํานาจแหงปจฉาชาตปจจัย ๑ ฯ  รูปยอมเปน 
ปจจัยแกนามเพียงอยางเดียว  คือ  วัตถุ ๖ เปนปจจัยแกวิญญาณธาตุทั้ง ๗ 
ในปวัติกาล  และอาลัมพนะ  (อารมณ)  ทั้ง ๕ เปนปจจัยแกปญจ- 
วิญญาณวิถี  ดวยอํานาจแหงปุเรชาตปจจัย ๑ ฯ 
           บัญญติั  นามและรปู  ยอมเปนปจจัยแกนามนั่นแหละ  มี  ๒ อยาง 
คือดวยอํานาจอารัมมณปจจัย  และอุปนิสสยปจจัย ฯ  ในปจจัย  ๒ นั้น 
อารมณมี ๖ อยาง  ดวยสามารถแหงรูปารมณเปนตน ฯ  สวนอุปนิสสัย- 
ปจจัยมี ๓ อยาง  คือ  อารัมมณูปนิสสัย ๑  อนันตรูปนิสสัย ๑  ปกตูปนิสสัย 
๑ ฯ บรรดาอุปนิสัย ๓ อยางนั้น  อารมณนั่นเองท่ีจิตเจตสิกทําใหหนักแนน 
ชื่อวาอารัมมณูปนิสสัย  ๓  อยางนั้น  อารมณนั่นเองท่ีจิตเจตสิกที่ดับไปไมขาด 
ระยะ  ชื่อวาอนันตรูปนิสสัย ฯ  สวนปกตูปนิสสัยมีมากอยาง  คือ  ธรรม 
ทั้งหลาย  (ทัง้ท่ีเปนภายในและภายนอก)  มีราคะและศรัทธาเปนตน ๑ 
สุขและทุกข  ๑  บุคคล ๑  โภชนะ ๑  ฤดู  ๑  เสนาสนะ  ๑  ยอม 
เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายมีกุศลธรรมเปนตน  ซึ่งเปนผลแหงกรรมทั้ง  
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ภายในและภายนอกตามสมควร  ฯ  นามรูปยอมเปนปจจัยแกนามรูปโดย 
อาการ ๙ อยางตามสมควร  คือ ดวยอํานาจแหงอธิปติปจจัย  สหชาต- 
ปจจัย  อัญญมัญญปจจัย  นิสสยปจจัย  อาหารปจจัย  อินทริยปจจัย 
วิปปยุตตปจจัย  อัตถิปจจัย  และอวิคตปจจัย ฯ   
           บรรดาปจจัยเหลานั้น  อธิปติปจจัยมี ๒ อยางคือ  อาลัมพนะ 
ที่จิตเจตสิกทําใหหนักแนน  เปนปจจัยแกนาม  ดวยอํานาจแหงอาลัม- 
พนาธิปติปจจัย ๑  สหชาตาธิปติแมทั้ง ๔ อยาง  เปนปจจัยแกนามรูป 
ที่เกิดรวมกัน  ดวยอํานาจแหงสหชาตาธิปติปจจัย  ๑ ฯ  สหชาตปจจัย 
มี ๓ อยาง  คือ  ธรรมท้ังหลาย คือจิตและเจตสิกเปนปจจัยแกกันและกัน 
และแกรูปที่เกิดรวม ๑  มหาภูตรูปเปนปจจัยแกกันและกัน  และแก 
อุปาทายรูป  ๑  ในขณะปฏิสนธิ  วัตถแุละวิบากเปนปจจัยแกกันและกัน ๑ ฯ 
อัญญมัญญปจจัยมี ๓ อยาง  คือ  ธรรมท้ังหลาย  คือจิตและเจตสิกเปน 
ปจจัยแกกันและกัน  ๑  มหาภูตรูปเปนปจจัยแกกันและกัน ๑  ในขณะ 
ปฏิสนธิ  วัตถุและวิบากเปนปจจัยแกกันและกัน ๑ ฯ  นิสสยปจจัย 
มี ๓ อยาง  คือ  ธรรมท้ังหลาย  คือจิตและเจตสิกเปนปจจัยแกกัน 
และกัน  และแกรูปที่เกิดรวมกัน ๑,  มหาภูตรูปเปนปจจัยแกกันและกัน 
และแกอุปาทายรูป ๑,  วัตถุ ๖  เปนปจจัยแกกายน้ี ๑ อาหาร 
ท่ีไมมีรูปเปนปจจัยแกนามรูปที่เกิดรวมกัน ๑ ฯ  อินทรียปจจัย 
๓ อยาง  คือ  ปสาทรูปทั้ง ๕  เปนปจจัยแกวิญญาณทั้งหา ๑  ชีวิตนทรีย 
เปนปจจัยแกอุปาทินนกรูป ๑  อินทรียที่ไมมีรูปเปนปจจัยแกนามรูปที่ 
เกิดรวมกัน ๑ ฯ  วิปปยุตตปจจัยมี ๓ อยาง  คือ  ในขณะกาวลง  (สูปฏิสนธิ) 
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วัตถุยอมเปนปจจัยแกวิบาก  ดวยอํานาจแหงสหชาตปจจัย  (และ)  
ธรรมทั้งหลาย  คือจิตและเจตสิกเปนปจจัยแกรูปที่เกิดรวมกัน  ดวย 
อํานาจสหชาตปจจัย  ๑  ธรรมท้ังหลาย  คือจิตและเจตสิกซึ่งเกิดภายหลัง 
เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจแหงปจฉาชาตปจจัย  ๑ วัตถ ุ๖ 
เปนปจจัยแกวิญญาณธาตุทั้ง ๗ ในปวัติกาล  ดวยอํานาจปุเรชาตปจจัย ๑ ฯ 
อัตถิปจจัยมี ๕ อยาง  คือ   
                                           [สังคหคาถา] 
                        สหชาตปจจัย  ๑  ปุเรชาตปจจัย  ๑  ปจฉา- 
                        ชาตปจจัย  ๑  กวฬิงการาหาร ๑  รูปชีวิ- 
                        ตินทรีย  ๑  โดยประการท้ังปวง  ฉะน้ีและ ฯ 
           อวิคตปจจัยเหมือนกัน  (คือมี ๕ อยางเหมือนอัตถิปจจัย) ฯ  ก ็
ปจจัยแมทั้งหมด  ยอมถงึการประมวลลงในอารัมมณปจจัย  อุปนิสสย- 
ปจจัย กัมมปจจัยและอัตถิปจจัย ฯ  ก็ในปฏฐานนัยนี้  คําวาสหชาตรูป 
บัณฑิตพึงทราบวา  มีอยู  ๒ อยาง  แมโดยประการทั้งหมด  ดวยอํานาจ 
แหงรูปทีมีจิตเปนสมุฏฐาน  ในปวัติกาล ๑  กตัตตารูปในปฏิสนธิกาล ๑ ฯ 
                                          [สังคหคาถา] 
                        ธรรมท้ังหลาย  มีกาล  ๓  และพนจากกาล 
                        เปนภายในและภายนอก  เปนสังขตะและ 
                        เปนอสังขตะดวยตามกําเนิด  ฉะนี ้ ต้ังอยู 
                        โดยอาการ ๓ อยาง  ดวยอํานาจแหง 
                        บัญญัติ ๑  นาม  ๑  รูป  ๑ ชื่อวาปจจัย ๒๔  
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                        ในคัมภีรปฏฐาน  โดยประการท้ังปวง ฯ 
           บรรดาบัญญัติ นามและรูปเหลาน้ัน  รูปธรรม  ทานเรียกวา  
รูปขันธ  ธรรมชาติ ๕  อยาง  คือ  อรปูขันธ  ๔ กลาวคือจิตเจตสิก  และ 
นิพพาน  ทานเรียกวาอรูป  และวานาม ฯ  ธรรมชาติที่เหลือจากน้ัน 
ทานเรียกวาบัญญัติ ฯ  กบ็ัญญัตินั้นมอียู  ๒ อยาง  คือ  ปญญาปยัตตา- 
บัญญัติ  (การแตงต้ังเพราะตองการรูความหมาย)   ๑  ปญญาปนโต-   
บัญญัติ  (การแตงต้ังโดยใหรูอรรถตามเสียง)  ๑ ฯ  คืออยางไร ฯ  คือ 
บัญญัติวาแผนดินและภูเขาเปนตน  ที่แตงต้ังกันโดยประการนั้น ๆ  เทียบ 
เคียงอาการคือความเปลี่ยนแปลงของภูตน้ัน  ๆ  ชือ่สันตานบัญญัติ ๑ ฯ 
บัญญัติเปนตนวา รถและเกวียน  หมายถึงอาการ  คือความประชุม 
แหงสัมภาระ  ชื่อสมุหบัญญัติ ๑ ฯ  บญัญัติเปนตนวา ทิศ  กาล 
หมายถึงขันธปญจก  ชื่อสมมติบัญญติั ๑ ฯ  บัญญติัเปนตนวา  ทิศ  กาล 
หมายถึงความหมุนเวียนของพระจันทรเปนตน  ชื่อทิสาบัญญัติ ๑ ฯ 
บัญญัติเปนตนวา  หลุม  ถ้ํา  หมายถึงอาการท่ีมหาภูตรูปไมจดถึงกัน 
ชื่ออากาสบัญญัติ ๑ ฯ  และบัญญัติเปนตนวา  กสิณนิมิต  หมายถึงภูต- 
นิมิตน้ัน ๆ  และอาการพิเศษของภาวนา  ชื่อวานิมิตตบัญญัติ ๑ ฯ 
ก็บัญญัติที่มคีวามแตกตางกันดังที่กลาวมาแลว  ดวยประการอยางนี้  แม 
จะไมมีอยูโดยปรมัตถ  ก็เปนอารมณแหงจิตตุปบาทโดยอาการคือเงา 
ของอรรถ  ถกูกําหนดหมายโดยอาการน้ัน ๆ  และเทียบเคียงคือเปรียบ 
เทียบ  ไดแกทําอาการมีสัณฐานเปนตนนั้น ๆ  ใหเปนเหตุกลาวกัน 
เขาใจกัน  เรยีกรองกัน  ใหรูความหมายกัน  เพราะฉะนั้น  ทานจึง 
เรียกวาบัญญัติ ฯ  บญัญัตินี้  ชื่อวาปญญาปยัตตาบัญญัติ  (การแตงต้ัง 
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เพราะตองการใหรูความหมาย)  ฯ  สวนปญญาปนโตบัญญัติ  ทานแสดง 
โดยชื่อมีนามและนามกรรมเปนตน  ฯ  นามบัญญติันั้นมี ๖ อยาง  คือ  
วิชชมานบัญญัติ  (แตงต้ังสิ่งท่ีมีอยู)  ๑  อวิชชามานบัญญัติ  (แตงต้ัง 
สิ่งท่ีไมมีอยู)  ๑ วิชชามาเนนอวิชชามานบัญญัติ  (แตงต้ังส่ิงไมมีกับสิ่ง 
ที่มี)  ๑  อวิชชามาเนนวิชชามานบัญญัติ  (แตงต้ังสิ่งท่ีมีกับสิ่งไมมี) ๑   
วิชชามาเนนวิชชมานบัญญัติ  (แตงต้ังสิ่งท่ีมีกับสิ่งท่ีมี)  ๑  อวิชชามาเนน- 
อวิชชมานบัญญัติ  (แตงต้ังสิ่งท่ีไมมีกับสิ่งท่ีมี) ๑ ฯ  ก็บรรดาบัญญัติ ๖ 
นั้น  ในเวลาใด  บัณฑิตท้ังหลายแตงต้ัง  (ประกาศ)  รูป  เวทนา 
เปนตน  ซึ่งมีอยูโดยปรมัตถ  ดวยบัญญัตินี้  ในเวลาน้ัน  บัญญัตินี้ 
ทานเรียกวา  วิชชมานบญัญัติ ฯ  แตในเวลาใด  บัณฑิตแตงต้ัง (ประกาศ) 
แผนดิน  ภูเขา  เปนตน  ซึง่ไมมีอยูโดยปรมัตถ  ดวยบัญญัติ ฯ  สวนบัญญัติที่เหลือ 
นั้น  บัญญัตินี้  ทานเรียกวาอวิชชมานบัญญัติทั้ง ๒ วา  ผูม ี
บัณฑิตพึงทราบดวยอํานาจแหงการผสมกันของบัญญัติทั้ง ๒ วา  ผูมี 
อภิญญา  ๖  เสียงของหญิง  จักขุวิญญาณ  และวา  โอรสของพระราชา 
ตามลําดับ ฯ 
                                          [สังคาคาถา] 
                        อรรถท้ังหลาย  ที่เปนอารมณแหงมโน- 
                        ทวาร  ซึ่งเกิดขึ้นในลําดับแหงความเปน 
                        ไปของโสตวิญญาณวิถี  โดยกระแสเสียง 
                        ทางวาจา  พนจากการรูชื่อนั้น  บัณฑิตยอม 
                        รูไดโดยกระแสแหงนามบัญญัติใด  นาม - 
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                        บัญญัตินั้น  ก็พึงทราบวา  เปนบญัญัติ  หมาย 
                        ความตามขอสังเกตของชาวโลก  ฉะนี้แล ฯ 
                              ปริเฉทท่ี ๘  ชื่อปจจัยสังคหวิภาค   
           ในปกรณชื่อวาอภิธัมมัตถสังคหะ  จบดวยประการฉะนี้ ฯ  
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                             อภิธัมมัตถสังคหฎีกาแปล 
                             พรรณนาความปริเฉทที่ ๘ 
                                  [ขอความเบ้ืองตน] 
           บัดนี้  พระอนุรุทธาจารย  ไดเริ่มคําเปนตนวา  เยส  ดังนี้  เพ่ือ 
จะแสดงปจจัยแหงนามธรรมและรูปธรรม  ตามท่ีไดกลามมาแลว  โดย  
อํานาจแกงปฏิจจสมุปบาทนัยและปฏฐานนัย  ฯ ประกอบความวา  ปจจัย* 
ธรรมเหลาใด  เปนปจจัย  คือเปนอุปการะ  (เครื่องคํ้าจุน)  แกความ 
ต้ังอยูและความเกิดข้ึนของธรรมที่เกิดจากปจจัยเหลาใด  ซึ่งเปนสังขตะ 
เพราะถูกปจจัยปรุงแตง  โดยประการใด  คือโดยอาการใด  บัดน้ี  ขาพเจา 
พระสุมังคลาจารย  จักกลาววิภาคน้ัน  คือประเภทของธรรมท่ีเกิดจาก 
ปจจัยเหลาน้ัน ๑  ของปจจัยเหลาน้ัน ๑ ของปจจยาการน้ัน ๑  ในที่นี้  คือ 
ในลําดับแหงสมุจจัยสังคหะน้ี  ตามสมควร  คือตามท่ีเหมาะสมแกอาการ 
คือภาวะแหงปจจัยนั้น  ๆ  อาศัยธรรมซ่ึงเกิดจากปจจัยนั้น ๆ  แลวเปน 
ปจจัยนั้น ๆ ฯ  พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  ปฏิจจสมุปบาทนัยเปนตนนั้น 
ปจจัยที่ชื่อวาปฏิจจสมุปบาท  เพราะอรรถวา  เปนแดนท่ีผลทั้งหลาย 
ตางก็อาศัยพ่ึงพิงเสมอกัน  ซึ่งความพรอมเพียงแหงปจจัยเกิดข้ึน ฯ 
ปกรณที่ชื่อวาปฏฐาน  โดยนัยเปนตนวา  ฐานท้ังหลาย  คือปจจัยมีประการ 
 
*  พระอริยาเมธี  ปจจุบันเปน  พระธรรมบัณฑิต  (มานติ  ถาวโร  ป.  ธ.  ๙)  วัดสัมพันธวงศ 
พระนคร  แปล. 
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ตาง  ๆ  มีอยูในปกรณนี้  ไดแก  มหาปกรณอนันตนัยปฏฐาน  และ 
สมันตปฏฐาน  ฯ  นัยที่ทรงแสดงไวในมหาปกรณนั้น ชื่อวาปฏฐานนัย ฯ    
           บทวา  ตตฺถ  ไดแก   บรรดานัยทั้ง ๒ นั้น ฯ ภาวะแหงธรรมท่ี  
มีปกติเกิดข้ึนโดยความเปนแหงปจจัยธรรมน้ัน  ชื่อวาตัพภาวภาวิภาพ ฯ 
ตัพภาวภาวิภาพนั้นแล  เปนเพียงอาการ,  นัยอันทานกําหนดดวยเพียง 
อาการคือภาวะแหงธรรมมีปกติเกิดข้ึน   โดยความเปนแหงปจจัยธรรมนั้น 
ชื่อวาอันทานกําหนดดวยตัพภาวภาวิภาพ ฯ  ดวยคําน้ีนั่นแล   แมภาวะ 
แหงนัยที่ทานกําหนดโดยเปนเพียงอาการคือธรรมที่มีเปนปกติไมเกิดข้ึน  โดย 
ความไมเปนแหงปจจัยธรรมนั้น  ก็เปนอันทานแสดงแลวโดยอรรถ  ฯ 
จริงอยู  ลักษณะแหงปจจัย  ควรแสดงดวยอํานาจแหงความคลอยตาม 
และความตรงกันขาม (หรือแยงกัน)  ฯ  เพราะเหตุนั้น  พระผูม-ี 
พระภาคจึงตรัสวา  "เมื่อส่ิงน้ีมี  สิ่งนี้จึงมี  เพราะส่ิงน้ีเกิด  สิ่งนี้จึงเกิด 
เมื่อส่ิงน้ีไมมี  สิ่งนี้จึงไมมี  เพราะสิ่งน้ีดับ  สิ่งนี้จึงดับ "ฯ 
           ธรรมท่ีชื่อวาปจจัย  เพราะอรรถวา  เปนแดนอาศัยเปนไปแหง 
ผล ฯ  ที่ชื่อวาฐิติ  เพราะอรรถวา  เปนที่ต้ังอยูแหงผล  โดยมีความ 
เปนไปเน่ืองดวยเหตุนั้น ฯ  ฐิติกลาวคือปจจัยที่เปนไปตางออกไปอีกรูป 
หน่ึง  คือพิเศษออกไป  ชือ่วาอาหัจจปจจัยฐิติ ฯ  ทานอาจารยทําไว 
ในใจวา  จริงอยู  ปฏิจจสมุปบาทนัย  ไมเล็งถึงความพิเศษที่นิยมปจจัย 
มีเหตุปจจัยเปนตน  ยอมเปนไปโดยไมพิเศษนัก  เพราะเปนไปมุงหมาย 
เพียงอาการ  คือภาวะแหงธรรมท่ีมีปกติเกิดข้ึน  โดยความเปนแหงปจจัย- 
ธรรมนั้น,  สวนปฏฐานนัยนี้เปนไปพิเศษ  หมายถึงอาการพิเศษคือความ 
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สามารถแหงความท่ีปจจัยน้ัน ๆ  มีเหตุปจจัยเปนตนปจจัยนั้น ๆ  แก  
ธรรมอ่ืนนั้น ๆ  ดังนี้  จึงกลาววา  ที่เรียกวา  ปฏฐานนัย  ก็เพราะปรารภ 
ถึงฐิติกลาวคือปจจัยตางออกไปอีกรูปหน่ึง ฯ แตอาจารยบางพวกกลาววา 
ฐิติที่พูดออกมากระทบ  คือกระแทกท่ีฐานกรณทั้งหลาย  มีคอและเพดาน 
เปนตน  ชื่อวาอาหัจจปจจัยฐิติ ฯ  ก็คําน้ันยอยประกาศความท่ีอาจารย 
เหลาน้ันเปนผูมีถอยคํานาหัวเราะเยาะ  โดยเพียงแตไดยินเทาน้ัน  จริงอยู 
ปฏิจจสมุปบาทนัยก็ดี  นยัอะไรอ่ืนก็ดี  พระผูมีพระภาคทางสามารถ   
เพ่ือจะแสดงไมใหกระทบที่ฐานกรณมีคอและเพดานเปนตนก็หาไม 
แล  ฯ  อนึ่ง  ทานอาจารยทั้งหลาย  มสีังคาหกาจารยเปนตน  ผสม 
คือผนวก  แมซึ่งปฏฐานนัยเขาในปฏิจจสมุปบาทน่ันแล  แลวอธิบาย  คือ 
ขยายใหพิสดารเคลาคละกันไปโดยภาวะแหงธรรมท่ีมีปกติเกิดข้ึน  โดยความ 
เปนแหงปจจัยธรรมนั้น  และโดยอํานาจแหงปจจัยมีเหตุปจจัยเปนตน ฯ 
อธิบายวา  สวนพวกขาพเจาจักแยกแสดงไวเปนแผนก ๆ  ทีเดียว ฯ 
                [อธิบายปฏิจจสมุปบาทนัยมีอวิชชาเปนตน] 
           ธรรมชาติที่ชื่อวาอวิชชา  เพราะอรรถวา  ไมรู ฯ  อน่ึง  ธรรมชาติที ่
ชื่อวาอวิชชา เพราะอรรถวา  ประสบ  คือไดพบส่ิงที่ไมควรประสบมีกาย- 
ทุจริตเปนตน  หรือวาไมประสบสิ่งท่ีควรประสบมีกายสุจริตเปนตน 
หรือไมทําส่ิงท่ีควรรูมีอริยสัจ ๔ เปนตนใหปรากฏ  ยอมยังสัตวใหแลน 
ไปในสิ่งท่ีไมมีอยู  (โดยปรมัตถ)  หรอืไมใหแลนไปในสิ่งท่ีมีอยู 
(โดยปรมัตถ)  ฯ  คําวา  อวิชชา นี้  เปนชื่อแหงความไมรูในอริยสัจ ๔  
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และฐานะ  ๔  มีที่สุดสวนเบ้ืองตนเปนอาทิ ฯ  ปจจัยคืออวิชชา  เพราะ 
เหตุนั้น  จึงชื่อวาอวิชชาปจจัย ฯ  เพราะอวิชชาปจจัยนั้น  (จึงมี  
สังขาร) ฯ 
                               [อธิบายสังขารเปนตน] 
           สภาพที่ชื่อวาสังขาร เพราะอรรถวา  ปรุงแตสังขตธรรม  ไดแก 
กุศลกรรมและอกุศลกรรม  น สังขารนั้นมี ๓ อยาง  คือ  ปุญญาภิ- 
สังขาร  ๑  อปุญญาภิสังขาร  ๑  อเนญชาภิสังขาร  ๑ ฯ  บรรดาสังขาร ๓, 
นั้น  กุศลเจตนาที่เปนกามาวจรและรูปาวจร  ๑๓  ชือ่วาปญญาภิสังขาร , 
อกุศลเจตนา ๑๒  ชื่อวาอปุญญาภิสังขาร,  อรูปเจตนา  ๔  ชื่อวาอเนญ- 
ชาภิสังขาร  รวมเจตนา ๒๙  อยางนี้นั่นแล  ชื่อวาสังขาร ฯ  วิบากจิต ๑๙ 
ดวยอํานาจแหงปฏิสนธิกาล,  ๓  ดวยอํานาจแหงปวัติกาล  ชื่อวา 
วิญญาณ  ฯ  นามและรูป  ชื่อวานารูป ฯ  บรรดานามและรูปนั้น  นาม 
ในที่นี้ไดแกขันธ ๓  มีเวทนาขันธเปนตน ฯ  สวนรูป  ไดแกรูปมีกรรม 
เปนสมุฏฐาน  ม ี๒ อยาง  โดยแยกเปนภูตรูปและอุปาทายรูป ฯ  แมรูป 
 ืทั้ง ๒ นั้น  ในที่นี้บัณฑิตพึงทราบวา  สหรคตดวยปฏิสนธิวิญญาณ ฯ 
ในคําวา  นามรูปปจฺจยา  นี้  บัณฑิตพึงทราบสรูเปกเสสนัย  (คือวิธีที่ 
เหลือศัพทมีรูปเหมือนกันไวศัพทเดียว)  วานามดวย  รูปดวย นามรูป 
ดวย ชื่อวานามรูป ฯ 
           อายตนะภายใน  ๖  มีจักษุเปนตน  ชื่อวาอายตนะ,  อีกอยางหนึ่ง 
ตามมติของอาจารยบางพวก  แมอายตนะภายนอก ๖ มรีูปเปนตน  ก็ชื่อวา 
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วาอายตนะ  ฯ  อายตนะ ๖  และอายตนะที่ ๖  ชื่อวาสฬายตนะ  ฯ ผัสสะ  
ที่เปนไปในทวาร  ๖  ดวยอํานาจแหงจักขุสัมผัสเปนตน  ชื่อวาผัสสะ ฯ 
เวทนามี ๓  คือ  สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  และอุเบกขาเวทนา  (ดวย 
อํานาจแหงสุข  ทุกข  และอุเบกขา)  ฯ ตัณหามี ๓ อยาง  คือกามตัณหา   
ภวตัณหา  วิภวตัณหา  ฯ  แตโดยอํานาจแหงอารมณ ๖  เปนตน  แยก 
ประเภทออกเปนตนตัณหา   ๑๐๘ ฯ  อุปาทานมี ๔  ดวยอํานาจแหงกามุ- 
ปาทานเปนตน  ฯ  ก็บรรดาตัณหาและอุปาทานทั้ง ๒ นั้น  ตัณหาและ 
อุปทานเหลานี้  มีความแตกตางกันอยางนี้  คือความอยากท่ีมีกําลังออน 
จัดเปนตัณหา  ที่มีกําลังรนุแรง  จัดเปนอุปาทาน  อนึ่ง  ความปรารถนา 
อารมณที่ยังไมมาถึง  จัดเปนตัณหา  เหมือนโจรย่ืนมือออกไปในความ 
มือฉะนั้น  ความยึดมั่นอารมณที่ถึงแลว  จัดเปนอุปาทาน  เหมือนโจร 
จับของท่ีถึงมือฉะนั้น  ตัณหาเปนปฏิปกษ  (ขาศึก)  ตอความมักนอย 
อุปาทานเปนปฏิปกษตอความสันโดษ  ตัณหาเปนมูล  (เหตุ)  แหงทุกข 
ในการแสวงหา  อุปาทานเปนมูล  (เหตุ)  แหงทุกขในการรักษา ฯ 
                                  [อธิบายภาพเปนตน] 
          ภพ  ม ี๒  อยางคือ  กรรมภพ  (และ)  อุปปตติภพ  ฯ  บรรดา 
ภพทั้ง ๒ นั้น  ภพที่ ๑  ชื่อวาภพ  เพราะอรรถวา  เปนแดนเกิด 
แหงผล  ฯ  ภพนัยที่ ๑  นั้นมี  ๒๙  อยาง ดวยอํานาจแหงกามาวจรกุศล 
และอกุศลเปนตน  ฯ  สวนภพที่ ๒  ชือ่วาภพ  เพราะอรรถวา  เปน 
(เกิดข้ึน)  ฯ  ภาพนัยที่ ๒  นั้นมี ๙ อยาง  ดวยอํานาจแหงกามภพเปนตน ฯ  
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ก็ในบทวา  อุปาทานปจฺจยา  ภโว  นี้  แมอุปปตติภพทานก็ประสงค  
เอา ฯ  ในคําวา  ภวปจฺจยา  ชาติ  นี ้ ทานประสงคเอากรมภพเทาน้ัน ฯ 
จริงอยู  กรรมภพน้ัน  ยอมเปนปจจัยแกชาติ  ภพนอกน้ีหาเปนไม (อุปปต- 
ติภพนอกน้ีหาเปนปจจัยแกชาติไม)  ฯ  จริงอยู  อุปปตติภพนั้นเปนสภาวะ 
แหงขันธที่เกิดทีแรก  (เปนความมีของขันธที่เกิดมาทีแรก)  จัดเปน    
ชาติทีเดียว  (คือชาตินั่นเอง) ฯ  ก็ธรรมชาติกลาวคืออุปปตติภพน้ัน 
นั่นแล  เปนเหตุแกอุปปตติภพนั้นไมควร  ฯ  การไดเฉพาะซ่ึงอัตภาพ 
ของสัตวทั้งหลายนั้น ๆ  ในที่ทั้งหลายมีคติเปนตนนั้น ๆ ชื่อวาชาติ ฯ 
ก็ภาวะแหงอัตภาพที่เกิดมาแลวอยางนั้นเกาแกไป  ชื่อวาชรา  ฯ  ความ 
 ิสิ้นสุดลงแหงอัตถภาพนั้นนั่นเอง  ซึ่งกําหนดในภพหน่ึง  ชื่อวามรณะฯ 
ความกรมเกรียมใจของคนท่ีถูกทุกขธรรม  (เหตุแหงทุกข)  มีความ 
เสื่อมญาติเปนตนถูกตองแลว   ชื่อวาโสกะ ฯ  ความบนพนดวยวาจา 
ของคนน้ันนั่นแล  ชื่อวาปริเทวะ  ฯ  ทุกขเวทนาเปนไปทางกาย  ชื่อวา 
ทุกข ฯ  ทกุขเวทนาเปนไปทางใจ  ชื่อวาโสกะ ฯ  ความบนเพอดวยวาจา 
ของคนน้ันนั่นแล  ชื่อวาปริเทวะ ฯ  ทุกขเวทนาเปนไปทางกาย  ชื่อวา 
เหลือทน  ซึง่ถูกทุกขทางใจมีประมาณยิ่งเสริมใหทวีข้ึน  ของคนผูอัน 
ทุกขธรรมมีความเสื่อมญาติเปนตนถูกตองแลว  ชือ่วาอุปายาส ฯ 
               [อธิบายปฏิจจสมุปบาทเปนปจจัยกันและกัน] 
           ก็ในปฏิจจสมุปบาทนัยนี้  บัณฑิตพึงเห็นวา  เมื่อปจจัยอ่ืนมีวัตถุและ 
อารมณเปนตนแมมีอยู  การถือเอาปจจัยแตละอยาง ๆ  มีอวิชชาเปนตน 
เพราะความเปนประธานและเพราะความปรากฏ ฯ  ก็บรรดาปจจัยมี 
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อวิชชาเปนตนนี้  สังขารทั้งหลาย  ยอมเกิดจากปจจัยคืออวิชชา  
เพราะสังขารทั้งหลายเปนไปในสันดานท่ีมีอวิชชานอนเนื่องอยูแลวเทา 
นั้น  โดยเปนวิบากธรรม ฯ  สวนวิญญาณเปนธรรมชาตท่ีสังขาร   
ใหเกิด ยอมต้ังอยูในภพอ่ืน  จริงอยู  เมื่อปจจัยใหเกิดไมมี 
วิญญาณนั้นก็เกิดไมได  เพราะฉะนั้น  วิญญาณจึงเกิดจากปจจัยคือสัง- 
ขาร ฯ  ก็นามรูป  อันวิญญาณซึ่งเปนผูถึงกอนและเปนที่ต้ัง คํ้าชูแลว 
ยอมต้ังอยูในปฏิสนธิกาลและปวัติกาล  เพราะฉะนั้น  นามรูปจึงชื่อวา 
เกิดจากปจจัยคือวิญญาณ ฯ  ก็สฬายตนะจําเพาะมีนามรูปเปนที่เขาอิง 
อาศัย  ยอมเปนไปโดยความเปนทวารแหงผัสสะ  ๖ อยาง  ตามสมควร 
หาใชโดยประการอ่ืนไม  เพราะฉะนั้น  สฬายตนะจึงชื่อวายอมเกิดจาก 
ปจจัยคือนามรูป ฯ  และผัสสะ  เมื่อมีสฬายตนนะเกิดเทานั้น  จึงถูกตอง 
อารมณได  แตเมื่อไมมีทวาร  ผัสสะน้ันก็เกิดไมได  เพราะฉะนั้น  ผัสสะ 
จึงชื่อวาเกิดจากปจจัยคือสฬายตนะ ฯ  ก็สัตวผูถูกตองอารมณที่นาปรารถ- 
นา  และเปนกลาง ๆ  นั่นแล  จึงเสวยเวทนา  หาใชโดยประการอื่นไม 
เพราะฉะนั้น  เวทนาจึงชื่อวาเกิดจากปจจัยคือผัสสะ  ฯ  ก็ตัณหาที่มีเวทนา 
เปนเหตุ  ยอมเกิดข้ึนแกสัตวผูตามเห็นความนายินดีในธรรมทั้งหลาย 
อันเปนที่ต้ังแหงเวทนา  เพราะฉะนั้น  ตัณหาจึงชื่อวาเกิดจากปจจัยคือ 
เวทนา ฯ  ก็จําพวกสัตวผูกระหายเพราะยางเหนียวคือตัณหาเทานั้น  ยอม 
เปนไปเพ่ือความยึดถือ  คือ๑เพ่ือความยึดมั่นในธรรมท้ังหลาย  อันเปน 
ที่ต้ังแหงอุปาทาน ฯ  ก็สตัวทั้งหลายยินดีอารมณมีรูปเปนตนดวยตัณหา 
 
๑. โยชนาเปน  ทฬฺหคาหาย ฯ 
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ยอมถึงความเปนผูดื่มด่ําในกามทั้งหลาย  เพราะฉะน้ัน  ตัณหาจึงเปน 
ปจจัยแกกามุปาทาน  ฯ  อนึ่ง  สัตวผูติดใจในอารมณ  ตางโดยรูปเปนตน  
เปนผูใครเพ่ือจะพนจากสงสาร  ยอมถึงความเห็นผิดโดยนัยเปนตนวา 
ผลทานท่ีใหแลวไมมี  และการยึดถือในทางท่ีไมบริสุทธิ์วา  เปนทาง 
ที่บริสุทธิ์  และความเห็นอัตตวาทท้ัง ๒ ซึ่งเปนความถือวา  เปนตน   
และเปนของแหงตน  ในขันธทั้งหลาย  เพราะฉะน้ัน  ตัณหาจึงเปน 
ปจจัยแมแกทิฏุปาทานเปนตน  ฉะน้ัน  อุปาทานจึงชื่อวาเกิดจากปจจัย 
คือตัณหา ฯ  สัตวทั้งหลายเฉพาะผูต้ังอยูในอุปาทาน  ดวยอํานาจแหง 
สัมประโยคและอนุสัย  ตามสมควร  ยอมเปนไปเพ่ือการประมวลกรรม 
เพราะฉะนั้น  อุปาทานจึงเปนปจจัยแกภพ  ฯ   กช็าติกลาวคืออุปปติภพ 
ซึ่งมีกรรมภพเปนเหตุนั่นเอง  ยอมเกิดมีไดในภพน้ัน  ๆ  เหมือนหนอ 
เกิดจากพืชฉะนั้น  เพราะเหตุนั้น   ภพจึงชื่อวาเปนปจจัยแกชาติ  ฯ และ 
เมื่อชาตินั่นเองมี  จึงเกิดมีชราและมรณะ ฯ  จริงอยางนั้น  ชราหรือมรณะ 
ยอมไมมีแกสัตวผูไมเกิด  เพราะเหตุนั้น  ชาติจึงชื่อวาเปนปจจัยแกชรา 
และมรณะ  ดวยประการอยางนี้  บัณฑิตพึงเห็นภาวะแหงปจจัยทั้งหลาย 
มีอวิชชาเปนตนเหลาน้ี  เปนธรรมที่มปีกติเกิดข้ึน  โดยความเปนแหง 
ปจจัยธรรมนั้น  ฉะนี้แล ฯ 
           คําวา  เอว ฯ  เป ฯ  โหติ  ความวา  ความปรากฏข้ึน  คือความ 
เกิดข้ึนแหงทุกขักขันธ  คือแหงกองทุกข  กลาวคือวัฏฏะนี้ลวน ๆ คือ 
ไมเจือปนดวยสุขเปนตน  หรือท้ังส้ิน  ยอมมีดวยวิธี  คือการสืบตอ 
แหงปจจัยตามท่ีกลาวแลว  แตไมใชเกิดมีดวยการนิรมิตแหงพระอิศวร 
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เจาเปนตน  และทั้งไมใชเปนความเกิดข้ึนแหงสภาพมีความสุขและความ 
สวยงามเปนตน ฯ  (นัยอยางนี้ชื่อวาปฏิจจสมุปบาทนัย)  ในอธกิารน้ี  
คือ  ในอธิการแหงปจจัยสังคหะน้ี ฯ 
                                [อธิบายอัทธาเปนตน] 
           กาลท่ีชื่อวาอัทธา  เพราะอรรถวา  ไปอยูเสมอ  คือดําเนินไป 
ไดแกเปนไปอยูเนืองนิจติดตอ  ฯ  อวิชชาและสังขารเปนอตีตัทธา  เพราะ 
เหตุที่นับเนื่องในภพเปนอดีตนั่นแล  ทานประสงคเอาในอัทธาปริจฉิน- 
นาธิการน้ี ฯ  ก็ดวย  อัทธา  ศัพท หมายเอาพวกธรรมมีอวิชชาเปนตน 
นั่นเอง  เพราะกาละอะไร ๆ  ที่พนไปจากธรรมน้ันหาไมได ฯ  จริงอยู 
ธรรมทั้งหลายท่ีดับไปแลวและยังไมเกิดข้ึนนั่นแล  บัณฑิตยอมกลาว 
ดวยอํานาจแหงอดีตกาลและอนาคตกาล,  สวนธรรมท่ีนับเนื่องในขณะ 
ทั้ง ๓  มีอุปาทขณะเปนตน  ทานกลาวดวยอํานาจแหงปจจุบันกาล ฯ 
ชาติชราและมรณะ  ชื่อวาอนาคตัทธา  เพราะจะเกิดในอนาคต 
จากเหตุปจจุบัน  ฯ  คําวา  มชฺเฌ  อฏ  ปจฺจุปนฺโน  อทฺธา  ความวา 
องค ๘  มีวิญญาณเปนตนในทามกลาง  ชื่อวาเปนปจจุปนนัทธา  เพราะ 
องคเหลาน้ันเปนผลซ่ึงเกิดในภพน้ีจากอดีตเหตุ  และเพราะมีสภาพเปน 
เหตุในภพน้ีแกอนาคตผล ฯ  ทานอาจารยทําในใจถึงการทวงวา  แม 
โสกะและปริเทวะเปนตน  ควรกลาวไว  โดยความเปนองคมิใชหรือ 
จึงกลาวคําเปนตนวา  โสกาทิวจน  ฯ  อธิบายวา  คําวา  โสกะเปนตน 
เปนการแสดงผลท่ีไหลออกแหงชาติ  คือเพียงผลท่ีไมเปนเหตุ ฯ  แต  
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หาเปนการแยกแสดงองคตางหากไม ฯ    
           คําวา  ตณฺหูปาทานภวาป  คหติา  โหนฺติ  ความวา  ตัณหาและ 
อุปาทาน  ทานถือเอาโดยอวิชชาศัพท  เพราะเปนธรรมเสมอกัน  โดย 
ความเปนกิเลส  (โดยมีสภาพเปนกิเลส)๑  กรรมภพทานถือเอาโดยสัง- 
ขารศัพท  เพราะเปนเหมือนกับกรรมภพ ฯ  สัมพันธความวา  ก็อวิชชา 
และสังขาร  ทานก็ถือเอาโดยศัพทวา  ตัณหาอุปาทานและภพเหมือนกัน ฯ 
แมในคําเปนตนวา  ตถา  นี้  บัณฑิตพึงทราบการสงเคราะหอวิชชาและ 
สังขารเหลานั้น  โดยการถือเอาตัณหาอุปาทานและภพน้ัน  โดยนัยที่ 
กลาวแลว  ฯ  ก็ทานอาจารยทําในใจวา  เฉพาะความเกิด  ความแก 
และความดับแหงวิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  และเวทนา  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ความเกิด  ความแก  และความตาย  ดังนี้ 
จึงกลาวคําเปนตนวา  ชาติชรามรณคฺคหเณน  ดังนี้  ฯ  เหตุ ๕ อยางที่ 
เกิดแลวในภพอดีตเปนปจจัยแกผลอันเปนปจจุบัน  ตามอํานาจแหงอวิชชา 
และสังขารทั้ง ๒  ซึ่งทานกลาวไวแลวโดยยอวา  อตีเต  เหตโว  ปฺจ 
(เหตุในอดีต ๕),  และ  (ตามอํานาจ)  แหงตัณหา  อุปาทาน  และ 
ภพทั้ง ๓  ทีท่านถือเอา  ดวยอํานาจแหงการประมวล  (สงเคราะห)  ฯ 
คําวา  อิทานิ  ผลปฺจก  ไดแกผล ๕ อยาง  มีวิญญาณเปนตน  ซึ่งเกิด 
ข้ึนในปจจุบันนี้  จากปจจัยคืออดีตเหตุ ฯ  เหตุในปจจุบัน ๕ อยาง  เปน 
ปจจัยแกผลในอนาคต  ตามอํานาจแหงเหตุทั้ง ๓  มีตัณหาเปนตน  ที่ทาน 
กลาวไวโดยสังเขปวา  อิทานิ  เหตโว  ปฺจ  (เหตุในปจจุบันมี ๕), 
 
๑.  โยชนาเปน  กิเลสสภาวสาม ฺโต ฯ  
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และ (ตามอํานาจ)  แหงอวิชชาและสังขารทั้ง ๒  ซึ่งทานไดโดยการ 
ประมวล (สงเคราะห)  ฯ  คําวา  อายตึ  ผลปฺจก  ไดแกผล  ๕ อยาง 
มีวิญญาณเปนตน  ที่ทานกลาวไวดวยศัพทคือชาติชารและมรณะ  ซึ่งจะ 
เกิดในอนาคตจากปจจัยคือปจจุบันเหตุ ฯ    
                    [อธิบายอาการ ๒๐  สนธ ิ ๓  และสังเขป ๔] 
           อาการมี ๒๐  อยางนี้  คือเชนนี้ ฯ  เหตุเปนตน  ชื่อวาอาการ  เพราะ 
อรรถวา  ถูกกระจายเรี่ยรายไปในท่ีนั้น ๆ  ในกาลมีอดีตกาลเปนตน ฯ 
สนธิ  ๓  อยางนี้  คือ  ในระหวางอดีตเหตุและปจจุบันผล ๕  เปนสนธิ 
อันหน่ึง  ในระหวางปจจุบันผล  ๕  และปจจุบันเหตุ  เปนสมาธิอันหน่ึง 
และในระหวางปจจุบันเหตุและอนาคตผล  เปนสนธิอันหน่ึง  ฯ  สมจริง 
ดังคําท่ีทานอาจารยกลาวไววา  ในระหวางสังขารและวิญญาณเปนสนธิ ๑ 
ในระหวางเวทนาและตัณหาเปนสนธิ ๑  ในระหวางภพและชาติเปนสนธิ 
๑ ฯ  จริงอยู  บรรดาสนธิเหลาน้ัน  สนธิที่ ๑  เปนความสัมพันธกัน 
แหงผลกับเหตุ  เพราะผลเปนไปไมขาดสายจากเหตุ ฯ  สนธทิี่ ๓ ก ็
เชนกัน ฯ  สวนสนธิที่ ๒  เปนความสัมพันธกันกับเหตุแหงผล  เพราะ 
เหตุเปนไปไมขาดสายจากผล ฯ  จริงอยู  ธรรมแมเปนผล  ก็เปนปจจัย 
แกกรรมอ่ืนซึ่งมีสภาพเปนเหตุได  ฉะนี้แล ฯ 
           เหตุเปนตนที่ชื่อวาสังเขป  เพราะอรรถวา  เปนที่ที่พระผูมีพระภาค 
ทรงยอมอดีตเหตุมีอวิชชาเปนตน  และปจจุบันผลมีวิญญาณเปนตนลงไว ฯ 
สังเขป ๔  คือ  อดีตเหตุ ๑  ปจจุบันผล ๑  ปจจุบันเหตุ  ๑  อนาคตผล ๑  
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เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาจตุสังเขป ฯ  เจตนาที่เปนปจจัยแกปฏิสนธิตอไป 
ในอนาคต  ชื่อภพ  ในคําวา  กมฺมภวสงฺขาโต  ภเวกเทโส  นี้ ฯ 
เจตนาในกรรมภพกอน  เปนปจจัยแกปฏิสนธิในภพน้ี  บัณฑิตพึงทราบ 
วา  ชื่อวาสังขาร  ฯ  คําวา  อวเสสา  ไดแก  ธรรมท่ีทานกลาวไวตาม 
อํานาจแหงปจจุบันผล ๗ อยาง  ดวยสามารถแหงหมวด ๕  มีวิญญาณ 
เปนตนและชาติชรามรณะ ฯ  ก็ธรรมมีวิญญาณเปนตนซึ่งนับเนื่องใน   
อนาคต  บัณฑิตพึงทราบวาภพ  ในคําวา  อุปปตฺติภวสงฺขาโต  ภเวกเทโส ฯ 
ศัพทวาสวนหนึ่งแหงภพ  ทานกลาวไว  เพราะแมกรรมภพก็จะกลาวดวย 
ภวศัพท ฯ  ทานอาจารยทําในใจวา  อวิชชาเปนมูลเหตุแกสวนสุดเบ้ืองตน 
ตัณหาเปนมูลเหตุแกสวนสุดเบ้ืองปลาย  จึงกลาววา  อวิชฺชาตณฺหาวเสน 
เทฺว  มูลานิ  ดังน้ี ฯ 
                                 [อธิบายสังคหคาถา] 
           วัฏฏะยอมดับลง  โดยดับมูลแหงวัฏฏะ  กลาวคืออวิชชาและ 
ตัณหา  คือโดยมูลเหตุเหลาน้ันถึงความไมเกิดอีกเปนธรรมดา  ไดแก 
โดยความไมเปนไปของมูลเหตุเหลาน้ัน  อันสําเร็จแลวโดยการตรัสรู 
สัจจะ  ฯ  ก็อวิชชายอมกลบัเจริญข้ึนอีก  เพราะความเกิดข้ึนแหงอาสวะ 
มีกามาสวะเปนตน  แกสตัวทั้งหลายผูเปยมดวยโสกะเปนตน  ผูซึ่งถูก 
สมสลบ  กลาวคือชราและมรณะบีบค้ันเสมอ ๆ  คือเนือง ๆ ฯ  สมจริง 
ดังคําท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไดวา  เพราะอาสวะเกิด  อวิชชาจึงเกิด ฯ 
ดวยคําวา  อาสวะ  เปนตนนี้  อาสวธรรมที่เปนปจจัยแมแหงอวิชชา  
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ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว  ฯ  โดยประการท่ีแสดงปจจัย 
แหงอวิชชชานอกน้ี  จักรคือปฏิจจสมุปบาทก็จะพึงเปนของไมเกี่ยวโยง 
กันแล ฯ  พระมหามุนี  คือพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงแตงต้ัง  คือ 
บัญญัติวัฏฏะ  คือธรรมชาตท่ีเปนไตรวัฏตามอํานาจแหงกิเลส  กรรม 
และวิบาก  ซึง่เปนไปเนืองนิจคือไมขาดสาย  ไมมีเบื้องตน  คือปราศจาก 
เบื้องตน  ชื่อวาเตภูมิกะ  (เปนไปในภูมิ  ๓)  เพราะนับเนื่องใน   
๓ ภูมิวา  ปฏจิจสมุปบาท  ดวยประการอยางนี้  คือโดยนัยที่กลาวแลว 
อยางนี้ ฯ 
           [อธิบายปฏฐานนัยปจจัย  ๒๔  มีเหตุปจจัยเปนตน] 
           ทานอาจารยครั้นแสดงปฏิจจสมุปบาทนัย  โดยวิภาคอยางนี้แลว 
บัดนี้  เพ่ือแสดงปฏฐานนัย  จึงไดกลาวคําเปนตนวา  เหตุปจฺจโย ฯ 
พึงทราบวินิจฉันในคําวา เหตุปจฺจโย  เปนตนนั้น  ปจจุบันธรรมยอม 
ต้ังอยู  คือประดิษฐานอยู  ดวยปจจัยนั้น  เพราะเหตุนั้น  ปจจัยนั้นจึงชื่อ 
วาเหตุ ฯ  หิ  ศัพท  บัณฑิตพึงทราบวา  มีอรรถวา  ต้ังอยู  ในท่ีนี้ 
เพราะศัพทคือธาตุมีอรรถมากมาย ฯ  อีกอยางหนึ่ง  ผลที่มีความโลภ 
เปนตนนั้นเปนปจจัย  ยอมเปนไป  คือดําเนินไป  ไดแกเปนไปได 
 ืคือถึงความเจริญงอกงาม  ก็ดวยปจจัยมีความโลภเปนตนนั้น  ซึ่งเปน 
เหตุแหงกรรม  ดุจตนไมถึงความเจริญงอกงามดวยรากที่ดูดอาหาร 
(โอชะ)  ข้ึนไปขางบน  เพราะฉะน้ัน  ปจจัยมีความโลภเปนตนนั้น 
จึงชื่อวาเหตุ ฯ  เหตุนั้นดวย  เปนปจจัยดวย  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  
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เหตุปจจัย ฯ  มีคําอธิบายท่ีทานกลาวไววา  เปนปจจัยโดยฐานเปนเหตุ  
คือเปนปจจัยโดยความเปนเหตุ ฯ  พึงทราบสันนิษฐานวา  ธรรมเปน 
เครื่องคํ้าจุน  โดยอรรถวาเปนมูลเหตุ  ชื่อวาเหตุปจจัย  โดยสังเขปวา 
(ธรรม)  เปนเหตุ  โดยอรรถวาเปนมูล  เปนปจจัย  โดยอรรถวา   
เปนเครื่องคํ้าจุน  ฯ  ก็เหตุปจจัยนั้น  เปนธรรม ๖ อยาง  ซึ่งเปนเครื่อง 
คํ้าจุนแกรูปซึ่งมีจิตเปนสมุฏฐาน  ในปวัติกาล  และมีกรรมเปนสมุฏฐาน 
ในปฏิสนธิกาล  และแกนามธรรมท่ีสัมปยุตในปวัติกาลและปฏิสนธิกาล 
ทั้ง ๒  โดยอรรถวาเปนเหตุ  กลาวคือการยังความเปนธรรมต้ังอยูดวยดี 
ใหสําเร็จ  ดุจหน่ึงรากเปนเครื่องคํ้าจุนแกตนไมฉะนั้น ฯ 
                            [อธิบายอารัมมณปจจัย] 
           ธรรมชาตที่ชื่อวาอาลัมพนะ  เพราะอันจิตและเจตสิกหนวง  คือ 
ยึด  ดุจคนทุรพลยึดวัตถมุีไมเทาเปนตนฉะน้ัน  ฯ  จริงอยู  จิตและเจตสิก 
ปรารภธรรมใด  ๆ  เปนไป  ธรรมน้ัน  ๆ  ชื่อวาเปนอารัมมณปจจัย 
แหงธรรม  (คือจิตและเจตสิก)  นั้น ๆ ฯ  เพราะไมมีธรรมที่ไม 
พึงถึงความเปนอารัมมณปจจัยแหงจิตและเจตสิก ฯ  ปจจัยอันเปนใหญ 
แหงธรรมทั้งหลายท่ีมีความเปนไปเน่ืองดวยตน  ชื่ออธิปติปจจัย ฯ  ชื่อ 
วาอนันตรปจจัย  เพราะอรรถวา  ไมมีระหวางแหงปจจัยนี้กับปจจุบัน - 
ธรรม ฯ   
                  [อธิบายอนันตรปจจัยและสมนันตรปจจัย] 
           ปจจัยไมมีระหวางดวยดี  คือโดยดี  เพราะไมมีสัณฐาน  ชื่อวา  
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สมนันตรปจจัย ฯ  ธรรมท่ีดับไปโดยความเปนธรรมที่มีในกอน ๆ  สา- 
มารถในอันยงัจิตตุปบาทท่ีสมควรใหเกิดในลําดับแหงตน  พระผูมีพระ-   
ภาคตรัสวาอนันตรปจจัย และวาสมนันตรปจจัย ฯ  แทจริง  ความแปลกกัน 
แหงปจจัยทั้ง ๒ นั้น  กโ็ดยสักวาพยัญชนะเทาน้ัน ฯ  แตโดยอรรถ 
คําแมทั้ง ๒ เปนชื่อแหงปจจัยที่ดับไปแลวโดยไมมธีรรมอ่ืนค่ันอยางเดียว 
กัน ฯ  เพราะความตางกันโดยอรรถแหงปจจัยเหลานั้น  ยอมไมมี ฯ 
สวนคําท่ีอาจารยบางพวกกลาววา  ชือ่วาอนันตรปจจัย  เพราะไมมีระหวาง 
โดยอรรถ  ชือ่วาสมนันตรปจจัย  เพราะไมมีระหวางโดยกาลดังน้ีนั้น  ยอม 
ผิดจากพระบาลีมีอาทิวา  เนวสัญญานาสัญญายตนะแหงพระอริยเจาผูออก 
จากนิโรธ  เปนปจจัยโดยสมนันตรปจจัยแหงผลสมาบัติ  ดังนี้ ฯ ก ็
เนวสัญญานาสัญญายตนะ  ซึ่งดับไปแลวส้ินกาลมี ๗ วันเปนตน  ยังเปน 
สมนันตรปจจัยแหงผลสมบัติได  เพราะฉะนั้น  ไมพึงทําความม่ันใจ 
พึงเชื่อความตางกันในปจจัยทั้ง ๒  นี้แตโดยสักวาพยัญชนะเทาน้ัน  ไม 
ใชโดยอรรถ ฯ  แทจริง  ความตางกันก็โดยสักวาพยัญชนะเทาน้ันอยางนี้ 
วา  ความดับโดยเปนธรรมสามารถในอันยังธรรมอ่ืนใหบังเกิดข้ึน  โดย 
ไมมีระหวางแหงการดับของธรรมกอน และการเกิดของธรรมท่ีเกิดใน 
ภายหลัง  ชื่อวาความเปนอนันตรปจจัย  ความดับแหงธรรม  อันเปนธรรม 
สามารถเพ่ือจะยังธรรมอ่ืนใหเกิดข้ึน  โดยไมมีระหวางดวยดี  ดุจนอม 
เขาไปสูความเปนอันเดียวกับตน  โดยไมมีวิภาควา  นี้อยูในเบื้องบน 
แตธรรมนี้  นี้อยูเบื้องลาง  นี้อยูโดยรอบ  ดังน้ี  ชือ่วาความเปนสม- 
นันตรปจจัย ฯ  ก็ความท่ีเนวสัญญานาสัญญายตนะ  แมที่เปนปจจัยแหง  
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นิโรธ  และจุติจิตอันมีในกอน  แตการบังเกิดในอสัญญภพ  เปนธรรม  
สามารถในอันยังผลจิตและปฏิสนธิจิต  ซึ่งจะบังเกิดแมในกาลอ่ืน  ก็ให 
บังเกิดข้ึนไดโดยไมมีระหวาง  และในการใหบังเกิด  ดุจนอมเขาไปสู 
ความเปนอันเดียวกันมีอยู  เพราะอรูปธรรมอันมีชาติเสมอกันไมมีมาแทรก   
แซงในทามกลง  และเพราะรูปธรรมท่ีมีชาติตางกันไมสามารถทําการ 
แทรกแซง  เพราะเหตุนั้น  ความเปนอนันตรปจจัยและสมนันตรปจจัย 
แมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะและจุตินั้น  จึงมีได ฯ  เพราะฉะน้ัน 
แมเม่ือไมมีความแปลกกันโดยอรรถแหงอุปสรรค  ดวยสามารถแหงเวไนย- 
สัตวทั้งหลาย  ผูจะตรัสรูไดโดยประการน้ัน ๆ  นั่นแล ฯ 
               [อธิบายสหชาตปจจัยและอัญญามัญญปจจัย] 
           ธรรมท่ีเปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายท่ีเกิดพรอมกัน  โดยความ 
เปนธรรมมีการเกิดรวมกัน  ดุจหน่ึงประทีปเปนปจจัยแกแสงสวางฉะน้ัน 
ชื่อสหชาตปจจัย  เพราะเม่ือตนไมเกิด  แมธรรมท้ังหลายท่ีจะเกิดรวม 
กันก็ไมเกิด ฯ  ธรรมท้ังหลาย คือ  อรูปขันธ  ๔  มหาภูตรูป ๔ 
และธรรมที่เปนวัตถุวิบากในขณะปฏิสนธิ ฯ  ธรรมท่ีเปนปจจัยแกธรรม 
ที่คํ้าจุนแกตน  โดยความเปนธรรมอุปถัมภ  ดุจไม ๓ อัน  ซึ่งยนักันและ 
กันไวฉะน้ัน  ชื่ออัญญมัญญปจจัย ฯ  ปจจัยทั้ง  ๒  นี้มีความแปลกกัน 
อยางนี้  คือความเปนธรรมคํ้าจุน  โดยอํานาจแหงอัญญมัญญภาพนั่นแล 
(ความเปนธรรมอุดหนุนกันและกัน)  ชื่อวาเปนอัญญมัญญปจจัย 
หาใชโดยสักวาเปนธรรมเกิดรวมกันไม ฯ  จริงอยางนั้น  ธรรมอะไร ๆ  
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ซึ่งมีปกติเปนสหชาตปจจัยอยางเดียวไมจัดวาเปนอัญญมัญญปจจัย  เพราะ 
นามซ่ึงมีปกติเปนสหชาตปจจัยแกจิตตชรูป  และมหาภูตรูปซ่ึงมีปกติเปน  
สหชาตปจจัยแกอุปาทายรูปเปนอัญญมัญญปจจัย  ทานมิไดยกข้ึนไว ฯ 
จริงอยู  ถาหากวาความเปนธรรมคํ้าจุนแกธรรมซึง่อุดหนุนตน  โดย   
ความเปนธรรมเกิดข้ึนรวมกันอยางเดียว  จะพึงเปนอัญญมัญญปจจัยไซร ฯ 
ในเวลาน้ันสหาชาตปจจัยและอัญญมญัญปจจัยก็จะพึงกลายเปนปจจัยเสมอกัน 
(เปนปจจัยที่เหมือนกัน)  ฉะน้ีและ ฯ 
                   [อธิบายนิสสยปจจัยและอุปนิสสยปจจัย] 
           ธรรมเหลาน้ี  คือ  ขันธ ๔  อันเปนที่อาศัยแกนามและรูปซึ่งเกิด 
รวมกัน  ดุจแผนผาเปนท่ีรองรับจิตรกรรม  ภูตรปู  (มหาภูตรูป)  และ 
วัตถุ  เปนที่อาศัยของรูปที่เกิดรวมกัน  และวิญญาณธาตุทั้ง ๗  ตาม 
ลําดับ  โดยอาการคือการรองรับไวนั่นเอง  ดุจแผนดินเปนที่รองรับตนไม 
และภูเขาเปนตนฉะนั้น  จึงชื่อวานิสสยปจจัย  เพราะทําอธิบายวา  ถูก 
พวกนิสิตก  (ธรรมผูอาศัย)  พ่ึงพิง ฯ  ปจจัยซึ่งเปนท่ีอาศัย  โดย 
ความเปนปจจัยที่มีกําลัง  ชื่ออุปนิสสยปจจัย  เพราะ  อุป ศัพท  สองถึง 
ความดียิ่ง  ฯ  แตทานอาจารยจักกลาวถึงความตางแหงอุปนิสสยปจจัยนั้น 
(ตอไปขางหนา) ฯ 
                   [อธิบายปุเรชาตปจจัยและปจฉาชาตปจจัย] 
           ธรรมเหลาน้ี  คือ  วัตถุ  ๖  และอารมณ  ๖  เปนอุปการะโดยความ 
เปนธรรมเกิดข้ึนแลวเปนไปกอนกวาปจจุบันธรรม  ชื่อปุเรชาตปจจัย ฯ  
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เมื่อไมมีปจฉาชาตปจจัย    ธรรมคือจิตและเจตสิก   ซึ่งเกิดภายหลังเปน 
อุปการะ    โดยเปนอุปถัมภแกรางกาย  อันยังไมถงึความเปนเหตุ 
แหงการต้ังอยูของความสืบตอ    ชื่อปจฉาชาตปจจัย ฯ    ปจฉาชาตปจจัย 
นั้น   บัณฑิตพึงเห็นเหมืนเจตนาปรารถนาอาหาร๑   เปนปจจัยแกตัวลูก 
แรงฉะน้ัน ฯ   
                                 [ อธิบายอาเสวนปจจัย ] 
การท่ีธรรมเชนกับตน  โดยความเปนกุศลเปนตน  ยึดความท่ี 
ธรรมซึ่งมีชาติอันเสมอกับตนอันถึงความพิเศษโดยความเปนธรรมช่ําชอง 
และมีกําลัง      ดุจหนึ่งคัมภีรที่ทองจําไวกอน ๆ    เปนปจจัยแก   (การ 
ทองจํา)   คัมภีรตอ ๆ ไปฉะน้ัน    ชื่ออาเสวนะ  ฯ  ธรรมที่มีธรรมชาติเสมอกัน 
นั่นเอง   เปนปจจัยแกธรรมท่ีมีชาติเสมอกัน  โดยอาเสวนะน้ัน  ชื่อวา 
อาเสวนปจจัย  ฯ  จริงอยู   ธรรมมีชาติตางกัน    ยอมไมอาจใหธรรมมีชาติ 
ตางกันถือเอาคติของตน    กลาวคือความเปนกุศลเปนตนอันพิเศษ   โดย 
ความเปนธรรมมีกําลังคลองแคลว      โดยคุณคืออาเสวนะ    ทัง้ตนเองก็ 
ไมถือเอาคติจากธรรมมีชาติตางกันนั้น ฯ     แตบณัฑิตพึงทราบสันนิษฐาน 
วา   ก็อาเสวนปจจัยเหลานั้น   เปนกุศลากุศลที่เปนโลกิยะและเปนกิริยา- 
ชวนะท่ีเปนอาวัชนะ    อันลวงไปหาระหวางมิได  ฯ    เจตนาเปนเครื่อง 
อุปการะแกปจจุบันธรรมท่ีเกิดรวมกัน  (กับตน)     และที่เกิดตางขณะกัน 
โดยความเปนกิริยากลาวคือความขวนขวายแหงจิต   ชื่อกัมมปจจัย  ฯ  จิต 
และเจตสิกซึ่งเปนวิบาก          เปนเครื่องอุปการะแกนามรูปซึ่งเกิดรวมกัน 
 
๑.  เจตนาที่ประกอบดวนรสตัณหาในอาหาร. 
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โดยภาวะที่ตนเปนธรรมสงบ  คือไรอุตสาหะเพ่ือความเปนธรรมสงบ  คือ 
หมดความอุตสาหะ  ชื่อวิปากปจจัย  ฯ  จริงอยู  วิบากมีภวังคจิตเปนตน 
เปนของรูไดยาก  เพราะเปนความสงบแหงสันดานท่ีไรอุตสาหะนั่นเอง 
เพราะสักวาเปนความสําเร็จ  (ผล)  จากกรรมที่สัตวทําไว  เพราะเหตุที่ 
วิบากจิตเหลาน้ัน  บุคคลไมพึงใหสําเร็จไดโดยประโยค  (ความขวน   
ขวาย)  ฯ สวนวิบากจิตเปนเพียงการตกไป  (ในรูปารมณเปนตน  ของ 
ปญจวิญญาณ)  การรับและการพิจารณาเปนของรูไดยากทีเดียว  ฯ  ความ 
ที่ปญจวิญญาณสัมปฏิจฉันนจิตและสันตีรณจิตเหลาน้ัน  รับอารมณมีรูป 
เปนตน  บัณฑิตยอมรูไดโดยความเปนไปแหงชวนะเทานั้น  ฉะน้ีแล ฯ 
                                [อธิบายอาหารปจจัย] 
           อาหาร ๔ เปนอุปการะแกรูปและอรูป  โดยความเปนเครื่อง 
อุปถัมภ  ชื่อวาอาหารปจจัย ฯ  จริงอยู  ถึงแมเมื่อมีกรรมท่ีแตงใหเกิด  ขอท่ี 
อาหารเปนเครื่องคํ้าจุนนั้นเอง ก็เปนหนาท่ีสําคัญของอาหาร ฯ  อาหาร 
แมเม่ือใหเกิด  ก็คํ้าจุนดวยอํานาจแหงความสืบตอไมขาดสายใหเกิดข้ึน 
เพราะฉะนั้น  ความเปนเครื่องคํ้าจุนนั่นเอง  จึงจัดเปนอาหารได ฯ 
ธรรมที่ชื่อวาเปนปจจัย  เพราะอรรถคือความเปนใหญ  กลาวคือการ 
ยังปจจุบันธรรมทั้งหลายใหอนุวัตรตามซ่ึงตนในกิจนั้น ๆ  กลาวคือการ 
ปจจัย ฯ  ธรรมท้ังหลายมีวิตกเปนตน  ซึ่งเขาไปเพงอารมณ  ดวย 
อํานาจแหงอาลัมพนูปนิชฌาน  (การเพงอารมณ)  และลักขณูปนิชฌาน 
(การเพงลักษณะ)  ชื่อฌานปจจัย  ฯ  ธรรมมีสัมมาทิฏฐิเปนตน  ชื่อวา  
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เปนอุปการะ  เพราะอรรถคือเปนเหตุนําออกจากสุคติหรือทุคติ  จาก  
บุญหรือบาป  ชื่อมัคคปจจัย  ฯ  นามธรรมน่ันเอง  ถึงแมจะตางกันโดย 
ปรมัตถ  ก็เปนดุจถึงความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  (เอกีภาพ)  ก็เปน 
อุปการะโดยลักษณะคือสัมประโยค  กลาวคือมีความเกิดข้ึนเปนอันเดียว 
กันเปนตน  ชื่อสัมปยุตตปจจัย ฯ วัตถุ  (หทยวัตถุ)  จิต  และเจตสิก   
ถึงแมเปนธรรมประกอบกัน  โดยความเปนธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกันและกัน 
ก็เปนอุปการะดวยการเขาถึงความตางกันโดยเปนธรรมไมรวมกนั  เพราะ 
แยกจากกัน  ชื่อวิปปยุตตปจจัย  ฯ  ธรรมซึ่งทานอาจารยกลาวไวดวยคํา 
เปนตนวา  สหชาต (เกิดรวมกัน)  ปุเรชาต (เกิดกอน)  ชื่อวาเปน 
อุปการะ เพราะเปนการอุปถัมภแกธรรมเชนนั้นนัน่แล  โดยเปนธรรม 
มีอยู  อันมีสภาพเปนปจจุบัน  ชื่ออัตถิปจจัย  ฯ แมเม่ือมีกรรมผูใหเกิด 
ความขวนขวายแหงอัตถิปจจัยเหลาน้ันคํ้าจุนไวนั้นแล  ทานอาจารย 
ถือเอาแลว  ดวยคําวา  สหชาต  เปนตน ฯ 
           จิตและเจตสิกซึ่งดังไปไมมีระหวาง  เปนอุปการะ  ดวยอํานาจ 
แหงการใหโอกาสแกจิตและเจตสิกที่จะเกิดข้ึนในอันดับติดตอกันไป ซึ่ง 
ยังไมไดโอกาส  เพ่ือความต้ังอยูของตน  เพราะเม่ือหมวดธรรมมีผัสสะ 
เปนตน หมวดหน่ึง  เปนไปอยู  หมวดธรรมท่ี ๒  มีผัสสะเปนตนก็มี 
ไมได  ชื่อนัตถิปจจัย ฯ  ธรรมทั้งหลายท่ีอุปการะจริง ๆ  แกธรรม 
ทั้งหลายซ่ึงจะเปนไปไมได  โดยสภาพของตนไมหมดไป  โดยเปนธรรม 
(ยอม)  จากไปเสีย  ชื่อวิคตปจจัย  ฯ  อัตถิปจจัยนั่นเอง  เปนอุปการะ  
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ดวยอํานาจแหงการไมเขาถึงความดับหมด  ชื่ออวิคตปจจัย ฯ  แมเม่ือ 
ไมมีความแปลกกันแหงธรรมของปจจัยทั้ง ๒ นั้น  บัณฑิตก็พึงทราบ 
ความเปนปจจัยที่แปลกกัน  อยางนี้คือ  ความเปนธรรมท่ีอุปการะดวย 
อาการมาตรวาความคงสภาพอยู  ชื่อวาความเปนอัตถิปจจัย  ความเปน 
ธรรมที่อุปการะ ดวยอํานาจแหงการไมเขาถึงความดับหมด  ชือ่วาความ 
เปนอวิคตปจจัย ฯ   
           แทจริง  บัณฑิตเชื่อในพระผูมีพระภาควา  พระผูมีพระภาคทรง 
ทราบสมรรถภาพพิเศษแหงธรรมทั้งหลาย  โดยอาการทุกอยาง  จึงทรง 
แสดงปจจัย ๒๔  ไวดังน้ี  ควรทําสุตมยญาณใหเกิดข้ึนวา  ธรรมเหลาน้ี 
มีความพิเศษอยางน้ี  แลวทําความพากเพียรเพื่อตรัสรูความพิเศษแหง 
ปจจัยนั้น  ดวยจินตามยญาณและภาวนายญาณ ฯ  บัณฑิตพึงเห็นสันนิษ- 
ฐานวา  แมเมื่อความสามารถแหงธรรมไมมีแปลกกัน  ปจจัยแมที่ตรัสไว 
แลวในหนหลัง  พระองคก็ตรัสซ้ําอีกโดยประการอ่ืน  ดวยสามารถแหง 
บุคคลท่ีจะพึงแนะนําได  โดยประการนั้น  ๆ  เหมือนอยางแมตรัสไว 
ทุกะไวแลวก็ตรัสเหตุวิปปยุตตทุกะ  (ทุกะท่ีกําหนดดวยเหตุวิปยุต)  ไว 
อีกฉะนั้น  ฯ  นาม  ไดแกนามกลาวคือขันธ  ๔  ยอมเปนปจจัยแกนาม 
เชนนั้นนั่นแล  โดยสวน ๖  คือโดยอาการ ๖  อยาง ๑ ฯ  นามน้ัน 
นั่นเอง  ยอมเปนปจจัยแกนามธรรมและรูปธรรมท่ีปจจัยใหเกิดข้ึนแลว 
(อันเปนไปรวมกัน)  โดยสวน ๕ อยาง ๑  ฯ  นามน้ันนั่นเอง  ยอมเปน 
ปจจัยแกรูปอันตางดวยภูตรูปและอุปาทายรูปอีกโดยสวนเดียว  ๑  ฯ  สวน 
รูปเปนปจจัยแกนามเพียงอยางเดียว ๑ ฯ  บัญญัติและนามรูป  ยอมเปน  



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 377 

ปจจัยแกนามโดยอาการ ๒  อยาง  คือโดยประการ ๒  อยาง  ๑ ฯ  อนึ่ง 
ทั้ง ๒  อยาง  คือนามรูปทั้ง ๒  ที่ปจจัยใหเกิดข้ึน  (ที่เปนไปรวมกัน) 
ยอมเปนปจจัยแกทั้ง ๒ อยาง  คือแกนามรูปทั้ง  ๒  เชนนั้นนั่นแล  โดย 
อาการ ๙ อยาง ๑ ฯ  ปจจัยทั้งหลายต้ังอยูโดยอาการ ๖ อยาง  ดงัพรรณนา 
มาดวยประการอยางนี้ ฯ    
           อัพยากตชวนวิบาก  ถึงความเปนวิบากดวยอํานาจแหงกรรม  ถูก 
กําลังกรรมซัดไป  เปนไปประดุจตกลง  ยึดสภาพของตนไวได  เจริญแลว 
ไมใหวิบากอ่ืนเปนไป  และไมยึดอานุภาพแหงวิบากเดิมเกิด,  ก็บรรดา 
อเหตุกกิริยาจิต  อาวัชชนะทั้ง ๒ ยอมไมเปนอาเสวนปจจัย  เพราะยก 
หสิตุปบาทจิตอยางเดียวข้ึนเปนอาเสวนะ  โดยพระบาลีวา  ในอาเสวนะ 
เพราะภาวะแหงธรรมที่ไมใชมรรคเปนปจจัย  จึงไดปญหาพยากรณไว 
ขอ ๑  ดังนี้  เพราะฉะน้ัน  ชวนะท้ังหลายจึงถึงความเปนอาเสวน- 
ปจจัย  พระอนุรุทธาจารยลงสันนิษฐาน  ดังนี้  จึงกลาวคํามีอาทิวา 
ปุริมานิ  ชวนานิ ฯ  ก็เม่ือในอาทิพจนนี้  มีคําท่ีไมพิเศษอยู  บัณฑิต 
พึงเห็นกุศลชวนะ  อกุศลชวนะ  และอัพยากตชวนะ  เฉพาะฝายโลกิยะ 
เทาน้ัน  เพราะไมไดยกโลกุตตรชวนะข้ึนเปนอาเสวนปจจัย  ฯ  ก็เพราะ 
ทําอธิบายไวอยางนี้  ในอรรถกถาปฏฐานจึงกลาวไววา  แตฝายโลกุตตร- 
ชวนะ  ที่ชื่อวาเปนอาเสวนปจจัยไมมี ฯ  แทจริง  บรรดาโลกุตตระนั้น 
กุศลท่ีเปนโลกุตตระ  ไมยังผลจิตน้ันใหถือเอาซ่ึงคุณคืออาเสวนะ  เพราะ 
ตนเปนชวนะไปในเบ้ืองหนาแหงผลจิตท่ีมีชาติตางกัน ฯ  ก็ผลจิตแม 
บังเกิดข้ึนดวยอํานาจชวนะ  ก็ไมถือเอาอาเสวนะโดยนัยที่กลาวแลว  ใน 
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อัพยากตชวนวิบากและไมยังวิบากอ่ืนใหถือเอาอาเสวนะ ฯ  แมคําท่ีทาน 
อาจารยธรรมปาลเถระกลาวไววา  "ชวนะท่ีจะพนไปจากอาเสวนะไมมี" 
ดังน้ี  ตองเขาใจวา ทานกลาวไวดวยอํานาจโวหารท่ีเปนสวนมาก ฯ 
โดยประการอื่น  พึงประสงคความที่ทานอาจารยเปนผูกลาวโดยไมทันเพง 
ความใหดี ฯ แตคําวา  มรรค  ไมถือเอาอาเสวนะจากโคตรภู  ไมมี   
เพราะไมทรงประสงคความที่ธรรมมีชาติตาง ๆ  กนั  ดวยสามารถแหง 
ภูมิเปนตน ฯ  สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสไวในปกรณ 
ปฏฐานวา  โคตรภูเปนปจจัยแกมรรคโดยเปนอาเสวนปจจัย โวทานะ 
เปนปจจัยแกมรรค  โดยเปนอาเสวนปจจัย ฯ 
                   [อธิบายนามรูปตางเปนปจจัยแกกันและกัน] 
           รูปธรรมแมที่เกิดข้ึนดวยกัน  ไมชื่อวาสัมปยุตตปจจัย  เพราะไมมี 
ลักษณะสัมประโยค  ๔ อยาง  มีเกิดรวมกันเปนตน  ทานอาจารยทําใน 
ใจ  ดังนี้  จึงไดกลาวคํามีอาทิวา  จิตฺตเจตสิกา  ธมมฺา  อฺม ฺ 
ดังน้ี ฯ  คําวา  เหตุชฺฌานงฺคมคฺคงฺคามิ  สหชาตาน  นามรูปาน 
ความวา  เหตุ  ฌาน  และมรรค  ทั้ง ๓  นี ้ ยอมเปนปจจัยแกรูปที่มีกรรม 
เปนสมุฏฐานในปฏิสนธกิาล  และที่มีจิตเปนสมุฏฐานในปวัติกาล  และ 
แกนามท่ีเกิดรวมกันในปฏิสนธิกาลและปวัติกาลท้ัง ๒  โดยเปนเหตุ- 
ปจจัยเปนตน ฯ  แทจริง  พระอนุรุทธาจารยกลาววา  ในคําทุกคําท่ีวา 
สหชาตรูป  บัณฑิตพึงทราบวา  รูปมกีรรมเปนสมุฏฐานในปฏิสนธิกาล 
มีจิตเปนสมุฏฐานในปวัติกาล ฯ  คําวา  สหชาตา  เจตนา  ไดแก  
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เจตนาที่เกิดดวยกัน  โดยที่สุกแมกับจักขุวิญญาณเปนตน   ฯ  คําวา 
สหชาตาน  นามรูปาน  คือ  เจตนาแมทั้งหมดยอมเปนปจจัยแกนาม 
เจตนาที่สหรคตดวยปฏิสนธิ  ยอมเปนปจจัยแกรูปซึ่งมีกรรมเปนสมุฏ- 
ฐาน  และเจตนาท่ีสหรคตดวยจิตซ่ึงยังรูปใหเกิดในปวัติกาล  เปน    
ปจจัยแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน  (ดวยอํานาจแหงกรรมปจจัย) ฯ  คําวา 
นานากฺขณิกา  เจตนา   ไดแก  กุศลเจตนาและอกุศลเจตนาซึ่งบังเกิด 
ในภพท้ังหลาย  มีภพที่ลวงแลวเปนตน  ในขณะตาง ๆ กัน  จากขณะ 
แหงวิบาก ฯ  บทวา  นามรูปาน  คือ  เจตนาเกิดตางขณะกัน  ยอม 
เปนปจจัยแกนามรูป  ในปฏิสนธิกาลและปวัติกาลแมทั้ง ๒  ฯ  บทวา 
วิปากกฺขนฺธา  ไดแก  อรูปขันธที่เปนวิบากมีปฏิสนธิวิญญาณเปนตน ฯ 
จริงอยู  รูปแมมีกรรมเปนสมุฏฐานก็ไมไดโวหารวาวิบาก  เพราะศัพท 
วา  วิบาก  นยิมใชเฉพาะในอรูปธรรมท่ีแมนกับกรรม  โดยเปนอรูป- 
ธรรม  และโดยเปนธรรมมีอาลัมพนะเทาน้ัน ฯ  คําวา  ปุเรชาตสฺส 
อิมสฺส  กายสฺส  ความวา  (นามปจจัย)  แกรูปกายน้ี  ซึ่งเกิด 
กอนแตปจจยธรรม  (ธรรมเกิดจากปจจัย) ฯ 
           ถามวา  ก็เมื่อปจจุบันธรรมมีการเกิดกอน  ความเปนปจจัยแก 
ธรรมซึ่งเกิดภายหลัง  จะมีไดอยางไร ?  แกวา  ขาพเจาไดกลาวไว 
แลวมิใชหรอืวา  เมื่อไมมีปจฉาชาตปจจัย  (ธรรมคือจิตและเจตสิกซึ่ง 
เกิดภายหลังเปนเครื่องคํ้าจุน  โดยเปนการอุปถัมภ)  แกรางกายซึ่งยัง 
ไมถึงความเปนเหตุแหงความต้ังอยูของสันดาน  (ความสืบตอ)  เพราะ- 
ฉะน้ัน  ปจฉาชาตปจจัยนี้  มีความขวนขวายในการคํ้าจุน  โดยความเปน  
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เหตุแกความเปนไปแหงสันดาน  เพราะฉะนั้น  จึงไมมีความผิดอะไร ๆ ฯ  
พระอนุรุทธาจารยกลาวคําวา  ฉ  วตฺถูนิ  ปวตฺติย ดังน้ีไว  ก็เพราะวัตถุ 
มีจักขุเปนตน   ยังไมเกิดในปฏิสนธิกาล  และเพราะเมื่อมีการเกิด  ก็ไม 
เขาถึงความเปนปจจัยแกวิญญาณนั้น ๆ  และเพราะหทัยวัตถุซึ่งเกิดพรอม 
กับปฏิสนธิวิญญาณ  เปนวัตถุที่เกิดกอนไมมี ฯ  ก็ทานอาจารยหมายเอา 
นัยที่มาแลวในอารัมมณปุเรชาตนิเทศ  จึงกลาวคําน้ีวา  ปฺจาลมฺพนานิ 
ปฺจวิฺาณวีถิยา  ฯ   
           ถึงแมธรรมารมณอันเปนอารัมมณปุเรชาตปจจัย  อันบัณฑิตยอม 
ไดทางมโนวิญญาณวิถี  เพราะแมวัตถุมีจักขุที่เปนปจจุบันเปนตน  ทาน 
ถือเอาแลวในปญหาวาร  โดยไมพิเศษดวยนัยเปนตนวา  พระเสขะหรือ 
ปุถุชน  ยอมเห็นแจงจักษุ  โดยความไมเท่ียง  เปนทุกข  เปนอนัตตา ฯ 
แทจริง   คําท่ีวา  อารมณซึ่งเปนปจจุบัน  ที่วิถีเปนไปทางมโนทวารถือ 
เอาแลวเปนไป  ยอมเปนอารัมมณปุเรชาตปจจัยแกวิถีทางมโนทวารน้ัน 
ดังน้ีนั่น  สําเร็จแลวแมโดยอธิบาย ฯ 
           อุปนิสัยโดยปกตินั่นเอง  คือโดยสภาพของตนจริง ๆ  เวนจาก 
ปจจัยอ่ืน  ชื่อปกตูปนิสัย ฯ  มีคําอธิบายที่ทานกลาวไววา  อุปนิสัยกลาง 
อยางแผนกหน่ึงตางหาก  ไมระคนปนกันอารัมมณปจจัยอ่ืน ๆ  ฯ  อีก 
อยางหน่ึง  อุปนิสัยตามปกติ  ชื่อปกตูนิสัย ฯ  ก็  ป  อักษร  ในคําวา 
ปกโต  นี้  เปนอุปสรรค ฯ  ป  อักษร  นั้น  ยอมสองแสดงความเปน 
ธรรมอันบุคคลพึงใหสําเร็จในสันดาน  และความเปนธรรมอันบุคคลพึง 
เสพ  โดยความเปนธรรมสามารถในการยังผลของตนใหเกิด ฯ  เพราะ - 
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ฉะน้ัน  อกุศลธรรมมีราคะเปนตน  และกุศลธรรมมีศรัทธาเปนตน 
อันสําเร็จในสันดานของตน  หรือฤดแูละโภชนะเปนตน  อันบคุลพึง 
เสพ  ชื่อปกตูปนิสัย ฯ  ทานอาจารยชี้แจงแสดงไขปกตูปนิสัยไวโดยประการ 
อยางนั้นแล ฯ    
           บทวา  ครุกต  คือ  อารมณที่ (จิตและเจตสิก)  ทําใหทานหนักแนน 
แลวพิจารณา ฯ  จริงอยางนั้น  นิเทศแหงอาลัมพนูปนิสัยนั้น  เปนไป 
แลวดวยอํานาจแหงการทําทาน  ศีล  อุโบสถกรรม  กุศลกรรมทีท่ําไวใน 
กอน  และสัง่สมมาดี  ฌาน  โคตรภู  โวทาน  และมรรคเปนตน 
ใหหนักแนนแลวพิจารณาโดยนัยเปนตนวา  บุคคลใหทานสมาทานศีล 
กระทําอุโบสถกรรม  แลวกระทําทานเปนตนนั้นใหหนัก  ยอมพิจารณา 
ดังน้ี ฯ  ทานอาจารยกลาวคําเปนตนวา  อนนฺตรนิรุทฺธา  ดังนี้ไว  ก ็
เพราะอนันตรูปนิสัย  ไมแตกตางกับอนันตรปจจัย  มาแลวโดยนัย 
เปนตนวา  กุศลขันธกอน ๆ  เปนปจจัยแกกุศลขันธหลัง  ๆ  โดยเปน 
อนันตรปจจัย ดังน้ี  ฯ  แมเมื่อเปนเชนนั้น  ปจจัยทั้ง ๒  นี้ก็มคีวาม 
แปลกกันอยางนี้  คือ  ชื่อวาอนันตรปจจัย  ดวยอํานาจแหงจิตตุปบาท 
อันสมควรในลําดับแหงตน  ชื่อวาอนันตรูปนิสสยปจจัย  ดวยอํานาจแหง 
เหตุที่มีกําลัง ฯ  ประกอบความวา  ธรรมท้ังหลายมีราคาและศรัทธาเปนตน 
สุข  ทุกข  บคุคล  โภชนะ  ฤด ู และเสนาะทั้งภายในทั้งภายนอก  ยอม 
เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายมีกุศลเปนตนตามสมควร ฯ  จริงอยู  ธรรม 
มีราคะเปนตน  อันบุคคลพึงใหสําเร็จในภายใน  (ในสันดานของตน) 
และบุคคลเปนตน  อันบุคคลพึงเสพในภายนอก ฯ  สมจริงตามท่ีทาน  
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อาจารยกลาวไววา    
                        ธรรมมีราคะและศรัทธาเปนตน  อันบุคคล 
                        อบรม  (คือใหสําเร็จ)  ในภายใน (คือใน 
                        สันดานของตน)  และธรรมคือสัตวและ 
                        สังขาร อนับุคคลสองเสพในภายนอก  (เปน 
                        อุปนิสัยแกกุศลธรรมเปนตน ฯ ) 
           อีกนัยหนึ่ง  ประกอบความดวยอํานาจแหงความตามท่ีต้ังอยูนั่นแล 
วา  ก็ธรรมท้ังหลายมีราคะและศรัทธาเปนตน  สุข  ทุกข  บุคคล 
โภชนะ  ฤดู  เสนาสนะ  ยอมเปนนิสัยแกกุศลธรรมเปนตน  ทั้งภายใน 
ทั้งภายนอก ฯ  ธรรมมีราคะและศรัทธาเปนตนของตน  ยอมเปนนิสัย 
(อุปนิสัย)  แกธรรมมีกุศลธรรมเปนตนของตน  และของคนเหลาอ่ืน 
ผูอาศัยศรัทธาเปนตนของกัลยาณมิตรแลวกระทํากุศล ฯ  บัณฑิตพึงเห็น 
คําตามสมควรอยางนี้  คือ  ทาน  ศีล  อุโบสถ  ฌาน  อภิญญา  วิปสสนา 
และมรรคภาวนาก็ดี  ธรรมมีราคะชั้นสูง ๆ  ข้ึนไปเปนตน  อันเปนเหตุ 
แหงธรรมมีราคะเปนตนก็ดี  ยอมมีเพื่ออาศัยซึ่งธรรมมีกามราคะเปนตน 
ในบรรดาธรรมมีราคะเปนตนนั้น  แลวเกิดในภพท้ังหลายมีกามภพเปนตน 
และเพ่ือความเขาไปสงบกิเลสมีราคะเปนตน ฯ จรงิอยู  ธรรมชาตท่ีมี 
การอาศัยธรรมชาตเกิดข้ึนนั้น  ยอมเปนปกตูนิสัยแกธรรมชาตน้ัน ฯ 
ก็ทานอาจารยกลาวไววา  แทจริง  ปจจัยนี้เปนปจจัยมีขออางมากมาย 
คืออุปนิสสยปจจัย ฯ  ก็โดยอาการอยางนั้น  ทานอนุรุทธาจารยจึงกลาววา 
ปกตูนิสัยมีมากอยาง ฯ  
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           คําวา สทฺธาทโย  ไดแก  ศลี  จาคะ  และปญญา ฯ  คําน้ีวา  
แทจริง  ทาน  ศลีเปนตนของตน  อาศัยศรัทธาเปนตนของตนจึงมีได   
และทานศีลเปนตนของคนอ่ืน  ก็อาศัยศรัทธาและศีลเปนตนของกัลยาณ- 
มิตรจึงมีไดเชนกัน  ดังน้ี  ปรากฏชัดแลว  ฯ  คําวา  สุขทุกขฺ  ไดแก  สุข 
และทุกขทางกาย  ฯ  คําวา  ปุคฺคโล  ไดแก  บุคคลผูเปนกัลยาณมิตร 
เปนตน ฯ คําวา  โภชน  ไดแก  โภชนะที่สบายเปนตน  ฯ  แมฤดูก็เปน 
เชนนั้นเหมือนกัน  (คือ  ฤดูที่สบาย)  ฯ  เพ่ือจะยังอรรถทีก่ลาวไวแลว 
โดยสังเขปวา  อธิปติ  ฯ  เป  ฯ  ปจฺจยา  โหนฺติ  (นามรูปยอมเปน 
ปจจัยแกนามรูป  โดยปจจัย ๙  อยาง ตามสมควร  คือ  ดวยอํานาจอธิปติ- 
ปจจัย ๑  สหชาตปจจัย ๑  อัญญมญัญปจจัย ๑  นิสสยปจจัย ๑  อาหาร- 
ปจจัย ๑  อินทรียปจจัย ๑  วิปปยุตตปจจัย  ๑  อัตถิปจจัย ๑  อวิคตปจจัย ๑ ) 
ดังน้ี  ใหพิสดาร  ทานอาจารยจึงกลาวคําเปนตนวา  ตตฺถ  ครุกตมา- 
ลมฺพน ดังน้ี  ฯ 
           คําวา ครุกตมาลมพฺน  ความวา  อาลัมพนะท่ีบุคคลทําใหหนัก 
แนน  โดยปจจเวกขณะและอัสสาทะเปนตน ฯ  จรงิอยู  อาลัมพนะน้ัน 
อันตางดวยอาลัมพนะมีฌาน  มรรค  ผล วิปสสนา  และนิพพานเปนตน 
ยอมกระทําธรรมมีปจจเวกขณะ  อัสสาทะ  มรรค  และผลเปนตน  ให 
เนื่องดวยตน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาอาลัมพนาธิบดี  ฯ ปจจัย ๒  นั้น 
มีความแปลกกันอยางนี้  คือ  อาลัมพนาธิบดี  ดวยสักแตวาเปนอารมณ 
ควรทําใหหนัก  อาลัมพนูปนิสัย  ดวยอรรถคือเหตุที่มีกําลังแมกวา๑ 

 
๑.   โยชนา  เปน  พลการณ ฯ  
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อารมณที่ทําใหหนัก ฯ  คําวา  สหชาตา  ฯ เป ฯ  นามรูปาน  ความวา  
สหชาตาธิบดี  มถีึง ๔ อยาง  (คือ  ฉันทาธิบดี  วิริยาธิบดี  จิตตาธิบดี 
และวีมังสาธิบดี)   ดวยอํานาจแหงฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ และวีมังสา 
เปนปจจัยแกนามรูปที่เกิดรวมกันตามสมควร  ในปวัติกาลเทานั้น  ดวย 
อํานาจแหงสหชาตาธิบดี  ฯ  ทานอาจารยทําในใจวา  ความที่รูปธรรม   
อาศัยอรูปธรรมเปนสหชาตปจจัย  พระผูมีพระภาคตรัสไวดวยอํานาจ 
แหงวัตถุในปฏิสนธิกาลเทานั้น  จึงกลาวคําวา  วตฺถุวิปากา  อฺมฺ 
ดังน้ี ฯ 
          [อธิบายจิตและเจตสิกเปนอัญญมัญญปจจัยแกกันและกัน] 
           ก็เพราะภาวะแหงจิตและเจตสิกเปนอัญญมัญญปจจัย  ดวยอํานาจ 
แหงการคํ้าจุนแกกันและกันนั่นเอง  ไมใชโดยสักวาเกิดรวมกัน  ฉะนั้น 
รูปจึงไมเปนอัญญมัญญปจจัยแกนาม  ในปวัติกาล  เพราะฉะนั้น  ทาน 
อาจารยจึงไดกลาวไววา  จิตฺตเจตสิกา  อฺม ฺ  ดังนี้ ฯ  อน่ึง 
อุปาทายรูป  ก็ไมเปนอัญญมัญญปจจัยแกนาม  ในปวัติกาล  เพราะฉะนั้น 
ทานจึงกลาววา  มหาภูตา  อ ฺม ฺ  ดังน้ี ฯ  มีคําถามสอดเขามาวา 
ก็ทานอาจารยไดกลาวไววา อาหารท่ีไมมีรูป  เปนอาหารปจจัยแกนามรูปที่ 
เกิดรวมกันมิใชหรือ ?  ก็เม่ือเปนเชนนั้น  คําวา  สัตวทั้งปวงมีความ 
ต้ังอยูไดดวยอาหารน้ี  พวกเราจะรูไดอยางไร  ?  เพราะสหชาตาหาร 
ไมมีแกพวกอสัญญีสัตว ฯ  เฉลยวา  ภาวะแหงสรรพสัตวมีความต้ังอยู 
ไดดวยอาหาร  พระผูมีพระภาคตรัสหมายเอาปริยาย  คือความท่ีกรรม 
อันเปนไปดวยอํานาจแหงมโนสัญเจตนาหาร  หรืออาหารนอกนั่น  แม  
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ที่สหรคตดวยมโนสัญเจตนาหารน้ัน  เปนปจจัยโดยเปนกัมมปจจัยและ 
อุปนิสสยปจจัย  ไมใชโดยเปนอาหารปจจัย ฯ  ถามวา  อิตถินทรียและ  
ปุริสินทรีย  ทานอาจารยไมถือเอาในคําเปนตนวา  ประสาท ๕  ดังนี ้
ดอกหรือ ?  แกวา  ไมไดถือเอาจริง ฯ  ความที่อิตถินทรียและ 
ปุริสินทรียทัง้ ๒  นั้น  เปนธรรมชาติยงัอาการมีเพศเปนตน  ใหเปนไป    
ตามซ่ึงตนมีอยูโดยแท  ถงึอยางนั้น  มันก็ไมมีโดยความเปนปจจัยย ฯ 
เหมือนอยางวา  ชีวิตและอาหารเปนปจจัยแกธรรมเหลาใด  ก็เลีย้ง 
คํ้าชูธรรมเหลาน้ัน  ทั้งเปนอัตถิปจจัยและวิคตปจจัยแกธรรมเหลาน้ัน 
ฉันใด  ความเปนหญิงและชาย  เปนอุปการะแหงเพศเปนตนซึ่ง 
เปนไปแตปจจัยมีกรรมเปนตน  ตามควรแกตนอยางเดียว  เปนปจจัย 
แกความรูวา  เปนหญิง  เปนชาย  โดยอาการใด  เพราะความไมเปน 
ไปในสันดานอันเปนไปกับดวยความเปนหญิงเปนชายนั้น  โดยอาการอ่ืน 
จากอาการ  (ที่รูวาเปนหญิงเปนชาย)  นั้น  ทานอาจารยจึงกลาวภาวะ 
เปนหญิงเปนชายนั้น  ยังเพศเปนตนใหเปนไปตามซ่ึงตน  และความเปน 
อินทรีย  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคจึงไมตรัสภาวะแหงความเปนหญิง 
และเปนชายนั้นเปนอินทรียปจจัย ฯ 
           ทานอาจารยทําในใจวา  นามเหลาใด  เปนดุจออกจากภายในแหง 
รูปมีหทัยวัตถุเปนตน  เปนไป  และรปูเหลาใดท่ีกําลังเกิดดวยอาศัยนาม 
นั่นเอง  มีความรังเกียจในการสัมประโยค  นามและรูปก็เปนวิปปยุตต- 
ปจจัยแกนามและรูปเหลาน้ันนั่นเอง, สวนรูปรังเกียจในการสัมประโยค  
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กับรูปไมมี,  รูปที่เปนเพียงอารมณแหงนามซึ่งบังเกิดเพราะอาศัยวัตถุ  
นั่นแล  ชื่อวาอาลัมพนะ  เพราะฉะนั้น  นามเหลาน้ัน  ก็ไมมีการ 
รังเกียจในการสัมประโยคแมกับอาลัมพนะน้ัน  เพราะฉะนั้น  ธรรม 
เหลาใด  มีความรังเกียจในสัมประโยค  ธรรมเหลาน้ันนั่นแล  แมเปน 
วิปปยุตตปจจัย  พระผูมีพระภาคก็ตรัสไวแลวดังนี้  จึงกลาวคํามีอาทิวา 
โอกฺกนฺติกฺขเณ  วตฺถุ ดังน้ี ฯ   
           อัตถปิจจัยและอวิคตปจจัย  มีถึง  ๕ อยางดังน้ี  คือ  ปจจัยชาตท่ีเกิด 
รวมกัน ๓  อยาง  ๑  ที่เกดิกอน ๒ อยาง ๑  ที่เกิดภายหลังอยางเดียว ๑ 
ที่ทานกลาวไวแลวดวยอํานาจแหงนามรูปตามสมควร  โดยประการท้ังปวง 
คือโดยประการทุกอยาง,  บรรดาอาหาร  ไดแกกวฬิงการาหาร ๑ 
รูปชีวิตนทรยี ๑  ฯ  ก็ภาวะแหงธรรมอันทําความคํ้าจุน  โดยอัตถิภาพ 
แกธรรมที่ไมทําความคํ้าจุน  โดยไมมีอัตถิภาย  เพราะธรรมเหลาน้ัน 
เปนสภาพอุปถัมธแกธรรมเชนเดียวกันนั้น  โดยภาวะแหงตนมีอยู  ซึ่ง 
มีสภาพเปนปจจุบัน  ชื่อวาอัตถิปจจัย เพราะฉะนั้น  พระนิพพานซ่ึงมีได 
ทุกกาล  จึงไมเปนอัตถิปจจัยและอวิคตปจจัย ฯ  อีกอยางหนึ่ง  ภาวะ 
แหงธรรมที่ประกอบดวยขณะมีอุปาทขณะเปนตน  ทําความคํ้าจุนซึ่งผิด 
จากภาวะแหงธรรมที่ทําความคํ้าจุนโดยนัตถิภาพ  และผิดจากภาวะแหง 
ธรรมที่ทําความคํ้าจุนโดยวิคตภาพ  ชือ่วาอัตถิปจจัยเปนตน  เพราะฉะนั้น 
พระนิพพานน้ัน  จึงไมถึงความเปนอัตถิปจจัยและอวิคตปจจัยน้ัน ฯ 
ก็บรรดาอัตถปิจจัยทั้ง ๕ อยางนี้  รูปชวิีตนทรีย  พระผูมีพระภาคไมทรง 
ถือเอาในพวกสหชาตปจจัย  เพราะเปนธรรมชาตคํ้าจุนเพราะในฐิติขณะ  
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ดุจโอชา  เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึงกลาวรูปชีวิตนทรียไวแผนกหนึ่ง ฯ  
                      [อธิบาปจจัยทั้งหมดโดยสรูปเปน ๔] 
           บัดนี้  เพ่ือจะแสดงวา  ปจจัยทั้งหมดโดยสังเขปมีอยู ๔ อยาง 
เทาน้ัน  ทานอาจารยจึงไดกลาวคําวา  ปจจัยทั้งหมดรวมอยูในอาลัมพน- 
ปจจัย  อุปนิสสยปจจัย  กัมมปจจัย  และอัตถิปจจัย ฯ จริงอยู  ปจจัยอะไร ๆ 
ที่จะไมพึงถึงความเปนอารมณแหงจิตและเจตสิก  และไมถึงความเปน 
อุปนิสัยแกธรรมที่เกิดแตปจจัยของตน ๆ  ไมมี ฯ  อน่ึง  ปจจัยแมทั้งหมด 
ไมเปนไปลวงเลยสภาพแหงกรรม  ดวยอํานาจแหงความเปนไปใกล 
ตอเหตุแหงผล  เพราะความเปนไปของโลกมีกรรมเปนเหตุ ฯ  กป็จจัย 
เหลาน้ันมีอยูจริง  ๆ  ทั้งโดยปรมัตถ  ทั้งโดยอํานาจโลกสมมติ  เพราะ- 
ฉะน้ัน  ปจจัยแมทั้งหมด  จึงรวมอยูใน ๔ ปจจัย ฯ 
           คราวนี้  เพ่ือจะแสดงวา  คําท่ีทานอาจารยกลาวไวในท่ีแหง 
ปจจัยนั้น ๆ  วา  สหชาตรปู  ดังนี้  ทั้งหมด  บัณฑิตพึงทราบโดยความ 
ไมแปลกกัน ทานจึงไดกลาวคํามีอาทิวา  สหชาตรูป  ดังนี้ ฯ แทจริง 
ที่ชื่อวาสหชาตรูป  มี  ๒ อยาง  ดวยอํานาจแหงรูปท่ีมีจิตเปนสมุฏฐาน 
ในปวัติกาลอยางหนึ่ง  กมัมชรูปกลาวคือ  กตัตตารูป  ในปฏิสนธิกาล 
อยางหน่ึง  แมโดยประการท้ังปวง  เพราะรูปมีจิตเปนสมุฏฐานไมมีใน 
ปฏิสนธิกาล  และเพราะรูปมีกรรมเปนสมุฏฐานเกิดรวมกับจิตและเจตสิก 
ไมมีกําหนดในปวัติกาล ฯ  รูปทั้งหลายท่ีกําลังเกิด  เพราะกรรมท่ีสัตว 
กระทํา  ชื่อวากตัตตารูป ฯ 
           ประกอบความวา  ธรรมทั้งหลายประกอบดวยกาล ๓ คือ  ม ี๓  
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กาล  ดวยสามารถแหงธรรมประกอบดวยอดีตกาล ๕ อยาง  ดวยอํานาจ 
อนันตรปจจัย  สมนันตรปจจัย  อาเสวนปจจัย  นัตถิปจจัย และวิคตปจจัย 
แหงกรรมปจจัย  ซึ่งมี ๒ กาล  ดวยอํานาจแหงอดีตกาลและปจจุบันกาล 
แหงอารัมมณปจจัย  อธิปติปจจัย  และอุปนิสสนปจจัย  ซึ่งมี ๓ กาล 
และแหงธรรม ๑๕ อยางนอกน้ี  ซึ่งมกีาลเปนปจจุบัน  กับที่พนจากกาล   
ดวยอํานาจแหงนิพพานและบัญญัติ  ทั้งท่ีเปนภายใน  ดวยอํานาจปสาท- 
รูปมีจักษุเปนตนและธรรมมีราคะและศรัทธาเปนตน  ทั้งที่เปนภายนอก 
จากภายในน้ัน  ดวยอํานาจแหงบุคคล  ฤด ู และโภชนะเปนตน  เปน 
สังขตะ  โดยเปนธรรมเกิดแตปจจัย  และเปนอสังขตะ  โดยเปนปฏิปกษ 
ตอสังขตะน้ันดวย  ตามกําเนิด  คือความสมควรแกความเปนไป  โดยนัยตาม 
ที่กลาวแลวอยางนี้  คือเชนนี้  ชื่อวาปจจัย  ทานกลาวไววา  ๒๔ ปจจัย 
ในปฏฐานปกรณ  คือในปกรณชื่อวาอนันตนัยปฏฐาน  และสมันตปฏฐาน 
โดยประการทั้งปวง  ต้ังอยูโดยยอ  ๓ อยาง  ดวยอํานาจแหงบัญญัติ  นาม 
และรูป ฯ 
                                      [อธิบายบัญญัติ] 
 ื         บทวา  ตตฺถ  คือ  บรรดาบัญญัตินามและรูปนั้น ฯ  บัญญติั 
มี ๒ อยาง  ตางโดยเปนอรรถที่บัณฑิตควรกลาว  และเปนศัพทกลาว 
อรรถ  (ตางโดยเปนความหมาย  และสําเนียงเสียง) เพราะฉะนั้น 
ทานอาจารยจึงไดกลาวคําเปนตนวา  ปฺาปยตฺตา  ดังนี้  ฯ  คําวา 
ปฺาปยตฺตา  ความวา  เพราะเปนอรรถท่ีจะพึงรูโดยประการนั้น ๆ ฯ  
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ดวยคําอันเปนกัมมสาธนะนี้  ทานอาจารยกลาวอรรถบัญญัติ  กลาวคือ  
อุปาทาบัญญัติ  อันเปนสมมติสัจจะ  ซึ่งตางโดยเปนความประชุมและ   
ความสืบตอเปนตน  แหงธรรมทั้งหลายมีรูปเปนตน  และความกําหนด 
พิเศษเปนตน ฯ  แทจริงอรรถบญัญัตินั้นบัณฑิตยอมรูไดดวยนามบัญญัติ ฯ 
บทวา  ปฺาปนโต  คือ  เพราะรูอรรถบัญญัติโดยประการท้ังหลาย ฯ 
จริงอยู  ดวยคําท่ีเปนกัตตุสาธนะนี้  ทานกลาวนามบัญญัติ  คือการกลาว 
อรรถทั้งหลายอันไดนามวาบัญญัติ  เพราะอรรถวา  ใหรู  (ความ)  ได ฯ 
คําวา  ภูตปริณามาการมปุาทาย  ความวา  บัญญัติเทียบเคียงอาการท่ีเปลี่ยน- 
แปลง  ไดแกอาการกลาวคือสภาพที่เปลี่ยนแปลง  โดยอาการเปนตนวา 
การแผขยายออกไปและรวมตัวเขาแหงมหาภูตมีแผนดินเปนตน  ซึ่ง 
เปนไปอยู  ดวยอํานาจแหงความสืบตอ  คือทําใหเปนเรื่องอิงอาศัย ฯ 
           คําวา  ตถา  ตถา  คือ  ดวยอํานาจแหงแผนดินเปนตน ฯ  คําวา 
ภูมิปพฺพตาทิกา  ไดแก  สันตานบัญญัติ  (บญัญัติความสืบตอกัน)  ม ี
แผนดิน  ภูเขา  และตนไมเปนตน ฯ คําวา  สมฺภารสนฺนิเวสาการ 
ความวา  อาการกลาวคือการประชุม  ไดแกอาการมีสัณฐานเปนตนนั้น ๆ 
อันวิเศษโดยการตกแตงแหงสัมภาระคือแหงอุปกรณ  มีไม  ดนิเหนียว 
และดายเปนตน  ฯ  คําวา  รถสกฏาทิกา  ไดแก  สมหุบัญญัติ  (การ 
 ับัญญัติโดยรวมกัน)  มีรถ  เกวียน  บาน  หมอน้ํา  และแผนผาเปนตน ฯ 
คําวา  จนฺทาวฏฏนาทิกก  ไดแก  อาการคือการท่ีดวงจันทร  ดวงอาทิตย 
และดาวนักษัตร  หมุนเวียนไปมีอุทัยข้ึนเปนตน  ดวยอํานาจแหงการ  
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เวียนขวารอบเขาสิเนรุ ฯ  บทวา  ทิสากาลาทิกา  ความวา  บัญญัติ  
ทิศมีทิศตะวันออกเปนตน  ชื่อวาทิสาบัญญัติ,  บัญญัติเวลามีเวลาเชา 
เปนตน  ชื่อวากาลบัญญัติ,  และบัญญัติเดือน  ฤดู  และชื่อวาเดือน  มี   
วิสาขมาสเปนตน  อันพิเศษโดยชื่อน้ัน ๆ  ชื่อวามาสาทิบัญญัติ ฯ  ไม 
จดถึงกัน ฯ  คําวา  กูปคุหาทิกา  ไดแก  บัญญัติชองวางมีบอ  ถ้ํา 
และชองเปนตน  ชื่อวาอากาสบัญญัติ ฯ  บทวา  ตตภูตนิมิตฺต  คือ 
ภูตนิมิตน้ัน ๆ  มีปฐวีกสิณเปนตน ฯ  คําวา  ภาวนาวิเสส ไดแก 
อาการพิเศษท่ีสืบเนื่องกันของภาวนา  ตางโดยบรกิรรมเปนตน ฯ  คําวา 
กสิณนิมิตฺตาทิกา  ความวา  บัญญัตินิมติซ่ึงตางกัน คือ  อุคคหนิมิต 
และปฏิภาคนิมิต  อันปรากฏแกพระโยคี  ตางโดยมีกสิณนิมิตและอสุภ- 
นิมิต เปนตน  ฯ  คําวา  เอวมาทิเภทา  ความวา  และบัญญัติตางโดย 
บัญญัติเปนตนวาอากาศที่เพิกกสิณ  และกสิณคือความดับ  (แหงจิต 
และเจตสิก)  ฯ  คําวา  อตฺถจฺฉายาการเรน  ความวา  โดยอาการคือเงา 
แหงปรมัตถธรรม  ไดแกโดยอาการคือสวนเปรียบ ฯ 
                          [อธิบายนามบัญญัติเปนตน] 
           คําวา  นามนามกมมฺาทินาเมน ความวา  โดยชื่อ  ๖  อยางน้ี 
คือ  นาม  นามกรรม  นามไธย  นิรุตติ  พยัญชนะ และอภิลาป ฯ 
บรรดานามเปนตนนั้น  สัททรูปที่ชื่อวานาม  เพราะอรรถวา  นอมไป 
ในอรรถท้ังหลาย ฯ  นามน้ันมี ๒ อยาง  ดวยอํานาจแหงนามท่ีคลอย  
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ตามอรรถ  และนามตามนิยม  ม ี๔ อยาง ดวยสามารถแหงสามัญนาม  
(ชื่อท่ัวไป)  คุณนาม  (ชื่อตามคุณ)  กริิยานาม  (ชือ่ตามการกระทํา) 
และยถิจฉนาม  (ชื่อตามใจชอบ)  ฯ  กรรมคือนาม  ชื่อวานามกรรม ฯ   
นามไธย  ก็อยางนั้น ฯ  การพูด  คือการกลาวอรรถออกโดยทรงอักขระ 
เสียงที่ชื่อวาอภิลาป  เพราะอรรถวา  (เปนเสียง)  ที่บุคคลพูด  คือ 
ลําดับแหงการประชุมของอักษรท่ีไปตามเสียง  ฯ  เพ่ือแสดงวา  อันนาม 
บัญญัตินี้นั้น  มีอยู  ๖ อยาง  ดวยอํานาจแหงวิชชมานบัญญัติ   อวิชชมาน- 
บัญญัติ  และความประกอบกันแหงบัญญัติทั้ง ๒ อยางนั้น  ทานอาจารย 
กลาวคํามีอาทิวา  วิชฺชมานปฺตฺติ  ฯ  คําวา  เอตาย  ป ฺาเปนฺติ 
ความวา  บัณฑิตท้ังหลายยอมประกาศดวยคํามีอาทิวา  รูป  เวทนา 
ดังน้ี ฯ  คําวา  อุภินฺน  ความวา  (ดวยสามารถแหงความคละกัน) 
แหงวิชชมานบัญญัติและอวิชชามานบัญญัติทั้งสอง ฯ  บุคคลชื่อวา 
ฉฬภิญญะ  เพราะอรรถวา  มีอภิญญา  ๖  คือ  อภิญญา  ๕  และ 
อาสวักขยญาณ  ๑ ฯ 
           ก็บรรดาบัญญัติ  ๖   มีวิชชามานบัญญัติเปนตนนั้น  บญัญัติวาบุคคล 
ไดอภิญญา  ๖น้ี  ชื่อวาวิชชามาเนนาวิชชมานบัญญัติ  (บญัญัติของท่ีไมมี 
กับของท่ีมีอยู)  เพราะอภิญญามีอยู  และเพราะบุคคลผูไดอภิญญานั้น 
ไมมี ฯ  อนึ่ง  บัญญัติวาเสียงของหญิง  ชื่อวาอวิชชามาเนนวิชชมานบัญญติั 
(บัญญัติของที่มีอยูกับของท่ีไมมี)  เพราะหญิงไมมี  และเพราะเสียงมี 
อยู ฯ  บญัญติัวาจักขุวิญญาณ  ชื่อวาวิชชมาเนนวิชชมานบัญญัติ  (บญัญัติ  
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ของท่ีมีกับของท่ีมีอยูดวยกัน)  เพราะจักขุประสาท  และจักขุวิญญาณ  
อาศัยจักษุประสาทนั้นมีอยู  ฯ  บญัญัติวาพระโอรสของพระราชา  ชื่อวา 
อวิชชามาเนนาวิชชมานบัญญัติ  (บญัญัติของที่ไมมีกับของท่ีไมมีดวยกัน) 
เพราะพระราชาและพระโอรสเปนสมมติธรรม  (ธรรมคือสมมติ) ฯ 
                                      [อธิบายสังคาถา] 
           บทวา  วจีโฆสานุสาเรน  ความวา  เนื้อความท้ังหลายท่ีตางดวย 
อํานาจแหงสมมติและปรมัตถ  อันเปนโคจร  คือเปนอารมณแหงมโน- 
ทวาร  คือแหงความสืบตอของวิญญาณ อันเปนไปทางมโนทวาร  ซึ่ง 
เปนไปแลวโดยอาการคือรูจักนามบัญญัติ  มีความสังเกตอันบุคคลถือเอา 
แลวในกาลกอนวา  คําน้ีเปนชื่อแหงเนื้อความเชนนี้  เปนอุปนิสัยซึ่งเกิด 
ข้ึนในลําดับแตความเปนไปแหงโสตวิญญาณวิถี  ที่เปนไปตามกระแส 
คือไปตามเสียงที่พูด  มีแผนดิน  ภูเขา รูป  และเวทนาเปนตน  คือโดย 
ทําใหเปนอาลัมพนะ  อันบัณฑิตยอมรูโดยกระแสความ  คือเปนไปตาม 
ซึ่งนามบัญญัติอันใด  ทีม่ีสมมติและปรมัตถเปนอารมณพนจากการถือเอา 
ซึ่งนามนั้น  ฯ  นามบัญญติัอันนี้นั้น  คือท่ีแสดงอรรถอันบัณฑิตพึงบัญญัติ 
มีแผนดิน  ภูเขา  รูป  และเวทนาเปนตน  ซึ่งบัณฑิตหมายความ 
สังเกตของโลก  คือสําเร็จตามโวหารโลก  เปนระเบียบของอักษรท่ีถือ 
เอาแลวทางมโนทวาร  อันบัณฑิตรูแจงวาบัญญัติ  คือรูไดวา  นามบัญญัติ 
กลาวคือปญญาปนโตบัญญัติ ฯ 
           ก็ในคาถาน้ี  ทานอาจารยสงเคราะหแมซึ่งมโนทวาริกวิถ ี อันมี  
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ในลําดับแหงโสตวิญญาณวิถี   ดวยศัพทวา  โสตวิญญาณวิถี  จึงได  
กลาวคําวา  โสตวิ ฺาณวิถิยา ฯ  แทจริง  เมื่อบุคคลไดยินเสียงวาฆฏะ 
เปนตน  วาระแหงชวนะปรารภเสียงอักษรตัวหนึ่ง ๆ ๒ ครั้ง  (ปรารภ 
เสียงอักษรตัวละ ๒ ครั้ง)  ดวยอํานาจอารมณที่เปนปจจุบันและอดีต   
ปรารภระเบียบอักษรท่ีเปนนามบัญญัติ  ซึ่งจําไดดวยปญญาครั้งหนึ่ง 
ความรูนามบัญญัติในลําดับแหงชวนวิถี  อันมีเสียงท่ีเปนอดีตเปนอารมณ 
ซึ่งเปนลําดับแหงโสตวิญญาณวิถี  ดังพรรณนามาฉะน้ี  ตอจากนั้น  เปน 
การรูเน้ือความ  ทานอาจารยทั้งหลายกลาวไวดังนี้ ฯ 
           พรรณนาความปริเฉทท่ี ๘  แหงอภิธัมมัตถสังคหฎีกา 
                   ชื่อวาอภิธัมมัตถวิภาวินี  จบดวยประการฉะน้ี ฯ  
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                            อภิธัมมตัถสังคหบาลีแปล*  
                                        ปริเฉทที่ ๙ 
                             (ชื่อกัมมัฏฐานสังคหวิภาค) 
                                       [สังคหคาถา] 
                        ตอจากนี้ไป  ขาพเจา  (ผูชื่อวา  อนุรทุธาจารย) 
                        จักกลาวกมัมัฏฐานท้ัง ๒ อยาง  แหงภาวนา ๒ คือ 
                        สมถภาวนา  และวิปสสนาภาวนา  ตามลําดับ ฯ 
           บรรดากรรมฐาน  ๒  อยางนั้น  ในสมถสังคหะ  พึงทราบการ 
สงเคราะห (ประมวล,  รวบรวม)  สมถกรรมฐาน  โดยนัย ๗ อยาง 
กอน  คือ  กสิฯ  ๑๐  อสภุะ  ๑๐  อนุสสติ  ๑๐  อัปปมัญญา  ๔  สญัญา ๑ 
ววัตถาน  (การกําหนด)  ๑  และ  อรูป  ๔ ฯ  พึงทราบการสงเคราะห 
(ประมวล)  จริต ๖ อยาง  คือ  ราคจริต  ๑  โทสจริต ๑  โมหาจริต ๑ 
สัทธาจริต  ๑  พุทธิจริต ๑  วิตกจริต ๑ ฯ  พึงทราบภาวนา ๓ อยาง 
คือ  บริกรรมภาวนา  ๑  อุปจารภาวนา  ๑  อัปปนาภาวนา ๑ ฯ  พึง 
ทราบนิมิต ๓ คือ  บรกิรรมนิมิต ๑  อุคคหนิมิต ๑  ปฏิภาคนิมิต ๑ ฯ 
                                      [กรรมฐาน ๔๐] 
           พึงทราบอยางไร ?  พึงทราบอยางนี้วา  วัตถุ ๑๐ อยางเหลาน้ี 
คือ  ปฐวีกสิณ ๑  อาโปกสิณ ๑  เตโชกสิณ ๑  วาโยกสิฯ  ๑  นลีกสิณ ๑ 
 
*  พระธรรมวราลังการ  ปจจุบันเปน  สมเด็จพระวันรัต (จับ   ิตธฺมโม ป.ธ. ๙) 
วัดโสมนัสวหิาร  พระนคร  แปล ฯ  
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ปตกสิณ  ๑  โลหิตกสิณ  ๑  โอทาตกสิณ  ๑  อากาสกสิณ ๑  อาโลกกสิฯ ๑ 
ชื่อวากสิฯ ๑๐ ฯ    
           ซากศพ  ๑๐ อยาง  เหลาน้ี  คือ  อุทธุมาตกะ  อสุภท่ีข้ึนพอง ๑ 
วินีลกะ  อสภุท่ีมีสีเขียวจัด ๑  วิปุพพกะ  อสุภท่ีมีน้ําเหลือไหล ๑ 
วิจฉิททกะ  อสุภท่ีถูกตัดขาดในทามกลาง  ๑  วิกขายิตตกะ  อสุภท่ีสัตวกัด 
เปนแผลเหวอะหวะตาง ๆ  ๑  วิกขิตตกะ  อสุภมีมือและเทาขาดกระจัด- 
กระจาย  ๑  หตวิกขิตตกะ  อสุภท่ีเขาสับฟนเปนริ้วรอยทิ้งเรี่ยราย ๑ 
โลหิตกะ  อสุภท่ีมีโลหิตไหล ๑  ปุฬุวกะ  อสุภท่ีมีหนอน  ๑  อัฏฐิกะ 
อสุภท่ีเปนกระดูก  ๑  ชื่อวาอสุภ  ๑๐ ฯ 
           ความระลึก  ๑๐ อยาง  เหลาน้ี  คือ  พุทธานุสสติ  ๑  ธัมมานุสสติ ๑ 
สังฆานุสสติ  ๑  สีลานุสสติ  ๑  จาคานุสสติ  ๑  เทวตานุสสติ  ๑  อุปสมา- 
นุสสติ  ๑  มรณานุสสติ ๑  กาลคตาสติ ๑  อานาปานัสสติ  ๑  ชื่อวา 
อนุสสติ  ๑๐ ฯ 
           ภาวนา ๔ เหลาน้ี  คือ  เมตตา  ๑  กรุณา  ๑  มุทิตา  ๑  อุเบกขา ๑ 
ชื่อวาอัปปมัญญา  ๔ ทานเรียกวา พรหมวิหารก็มี ฯ 
           อาหาเรปฏิกูลสัญญา  (ความสําคัญในอาหารวาปฏิกูล)  ชื่อวา 
สัญญา ๑ ฯ  การกําหนดธาตุ ๔ ชื่อวาววัตถาน ๑ ฯ  อรูปสมาบัติ 
มีอาสานัญจายตนะเปนตน  ชื่อวาอรูป ๔ ฯ  ในสมถนิทเทส  มี 
กรรมฐาน  ๔๐  อยาง  แมโดยประการท้ังปวง ฯ 
                                       [สัปปายเภท] 
           ก็ในบรรดาจริตท้ังหลาย  อสุภะ  ๑๐  โกฏฐาสภาวนากลาวคือ  
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กายคตาสติ  เปนสัปปายะแกคนราคจริต ฯ  อัปปมญัญา  ๔  และ  
กสิณ  ๔  มนีีลกสิณเปนตน  เปนสัปปายะแกคนโทสจริต  ฯ  อานาปานะ 
เปนสัปปายะแกคนโมหจริตและวิตกจริต ฯ อนุสสติ  ๖  มีพุทธานุสสติ 
เปนตน  เปนสัปปายะแกคนสัทธาจริต  ฯ  ความตาย  ความสงบ  สัญญา 
และการกําหนด  (มรณัสสติ  อุปสมานุสสติ  อาหาเรปฏิกูลสัญญา 
จตุธาตุววัตถาน)  เปนสัปปายะแกคนพุทธิจริต ฯ สวนกรรมฐานแม 
ทั้งหมดท่ีเหลือ  เปนสัปปายะแมแกคนมีจริตทุกอยาง  ฯ  บรรดากสิณ   
แมเหลาน้ัน  กสิณท่ีมีวงกวาง  เปนสัปปายะแกคนโมหจริต ฯ กสิณ 
วงเล็ก  เปนสัปปายะแกคนวิตกจริตแล ฯ 
           นี้เปนความตางแหงสัปปายะ  ในอธิการวาดวยจริตน้ี ฯ 
                                       [ภาวนาเภท] 
           ก็ในภาวนาทั้งหลาย  บริกรรมภาวนามีไดในกรรมฐานแมทุก 
อยางทีเดียว ฯ  อุปจารภาวนา  ยอมสําเร็จไดในกรรมฐาน  ๑๐  คือ 
อนุสสติ  ๗  ขางตน  มีพุทธานุสสติเปนตน  และปฏิกูลสัญญา ๑  จตุ- 
ธาตุววัตถาน ๑  แตไมมีอัปปนา ฯ  สวนในกรรมฐาน  ๓๐  ถวนที่เหลือ 
สําเร็จไดทั้งอุปจารภาวนา  ทั้งอัปปนาภาวนา ฯ  ในกรรมฐาน ๓๐ 
แมเหลาน้ัน  กรรมฐานมีรปูาวจรฌานได  (คือประกอบในรูปาวจรฌาน, 
ใหสําเร็จรูปาวจรฌาน)  ๒๖  อยาง  คือ  กสิณ ๑๐  และอานาปานะ 
มีปญจกฌานได  (ประกอบในปญจกฌาน)  ฯ อสุภ  ๑๐  และกายคตาสิต 
มีปฐมฌานได,  อัปปมัญญา ๓  ขางงตนมีเมตตาเปนตนมีฌานหมวด  ๔ ได, 
อุเบกขา  มีปญจมฌานได  ฯ  สวนอรปู ๔  มีอรูปฌาน  (ประกอบใน  
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อรูปฌาน)  ได ฉะน้ีแล ฯ  
           นี้เปนความตางแหงภาวนา  ในอธิการแหงกรรมฐาน  ๔๐ นิ้ว  ฯ 
                                   [นัยกรรมฐาน ๔๐] 
           ก็ในนิมิตท้ังหลาย  บริกรรมนิมิต  และอุคคหนิมิต  ยอมไดใน 
กรรมฐานแมทุกอยางทีเดียว  โดยปรยิาย  ตามสมควร ฯ สวนปฏิภาค - 
นิมิต  ไดเฉพาะในกสิณ  ๑๐  อสุภะ  ๑๐  กายคตาสติ ๑  อานาปา- 
นัสสติ  ๑  ฯ  จริงอยู  อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ  ปรารภปฏิภาคนิมิต 
ในกรรมฐาน ๒๒  นั้น เปนไป  ฯ  คืออยางไร  ฯ  คือวา  ก็เมื่อ 
พระโยคาวจร  ผูอาทิกัมมิกะถือเอานิมิตในกสิณมีมณฑลแหงปฐวีกสิฯ 
เปนตน  อารมณนั้น  ทานเรียกวา  ปริกรรมนิมิต  และภาวนาน้ัน 
ชื่อวาบริกรรมภาวนา ฯ ก็แล  นิมิตน้ันเปนสิ่งท่ีจิตกําหนดไดดีแลว 
มาสูคลองแหงมโนทวาร  เหมือนดูดวยตาในเวลาใด  อารมณนั้นนั่นแล 
ชื่อวาเปนอุคคหนิมิต  และภาวนานั้นยอมต้ังม่ันในเวลานั้น ฯ  ก็เมื่อ 
พระโยคาวจรนั้นมีใจต้ังมั่นเปนสมาธิอยางนั้นแลว  ตามประกอบ 
ภาวนาดวยบริกรรมสมาธิ  ในอุคคหนิมิตน้ัน  สืบตอจากน้ัน  ใน 
เวลาใด  อารมณที่สําเร็จดวยภาวนา  กลาวคือบัญญัติพนจากวัตถุธรรม 
ปรากฏเหมือนกสิณน้ัน  สงบน่ิงแนบสนิทในจิต  ในเวลาน้ัน ทาน 
เรียกวา  ปฏภิาคนิมิตบังเกิดแลว ฯ  จําเดิมแตนั้นน่ันแล  อุปจารภาวนา 
กลาวคือกามาวจรสมาธิ  ละอันตรายเสียได  จัดวาสําเร็จแลวฯ 
ตอจากนั้น เมื่อพระโยคาวจรเสพปฏิภาคนิมิตน้ันน่ันแลสมํ่าเสมอ 
ดวยอุปจารสมาธิ  รูปาวจรปฐมฌาน  ยอมสําเร็จได ฯ  ตอจากนั้น 
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พระโยคาวจรทําปฐมฌานน้ันนั่นแลใหชํานิชํานาญ   ดวยความมีวสี 
ทั้ง ๕ เหลาน้ี  คือ  อาวัชชนะ  การคํานึง  ๑  สมาปชชนะ  การเขา ๑ 
อธิฏฐานะ  การต้ังม่ัน ๑  วุฏฐานะ  การออก  ๑  ปจจเวกขณะ 
การพิจารณา  ๑  ต้ังความเพียรเพื่อละองคที่หยาบมีวิตกเปนตนเสีย 
เพ่ือเกิดองคที่ละเอียดมีวิจารเปนตน  ยอมบรรลุทติุยฌานเปนตนได 
โดยลําดับตามสมควร ฯ  ปฏิภาคนิมิต  ยอมมีไดในกรรมฐาน ๒๒ 
มีปฐวีกสิณเปนตน  ดวยประการดังที่กลาวมานี้ ฯ   
           ก็ในกรรมบานท่ีเหลือ  (๑๘)  อัปปมัญญา ๔  ยอมเปนไป 
บัญญัติวาสัตว ฯ  ก็บรรดากสิณซ่ึงเวนอากาสกสิณเสีย  กสิณอยางใด 
อยางหน่ึง  เมื่อพระโยคาวจรพิจารณาเพิกถอนเสียแลว  ทําบริกรรม 
อากาศท่ีตนไดดวยอํานาจความไมมีที่สุด  อรูปฌานที่ ๑  ยอมสําเร็จได ฯ 
เมื่อทําบริกรรมอรูปวิญญาณท่ี ๑  นั้นนั่นแลอยู  ดวยอํานาจความไมมี 
ที่สุด  อรูปฌานที่ ๒  ยอมสําเร็จได  ฯ  ก็เม่ือทําบริกรรมความไมมีแหง 
อรูปวิญญาณที่ ๑  นั้นนั่นแลวา  นิดหนึ่งไมมี  หนอยหน่ึงไมมี  อรูป 
ที่ ๓  ยอมสําเร็จได  ฯ เมื่อทําบริกรรมอรูปที่ ๓  วา  นี่สงบ  นี่ประณีต 
ดังน้ี  อรูปฌานที่ ๔  ยอมสําเร็จได ฯ  ก็ในกรรมฐานที่เหลืออีก 
๑๐ อยาง  เมื่อโยคาวจรปรารภอารมณมีพุทธคุณเปนตน  ทําบรกิรรม 
ถือเอานิมิตน้ันดีแลว  ในนิมิตน้ันนั่นแล  บริกรรมภาวนายอมต้ังม่ัน 
และอุปจารสมาธิก็ยอมเกิดข้ึน ฯ 
                                จบนัยกรรมฐาน ๔๐ ฯ  
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                                [ประเภทแหงอารมณ] 
           ก็เม่ือพระโยคาวจรออกจากปญจมฌาน  ซึง่มีอภิญญาเปนบาทแลว 
จึงพิจารณาอารมณมีรูปเปนตนที่จะพึงอธิษฐาน  ทําบริกรรมอยู  รูปา-  
วจรปญจมฌานท่ีเปนไปอยูดวยสามารถแหงอภิญญา  ยอมสําเร็จไดใน 
อารมณมีรูปเปนตน    ตามสมควร ฯ  และที่ชื่อวาอภิญญา 
                        มี ๕ อยาง  คือ  อิทธิวิธ ิ๑  ทิพพโสตะ ๑ 
                        ปรจิตตวิชา ๑  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ๑ 
                        ทิพพจักษ ุ๑ ฯ 
           นี้เปนความตางแหงอารมณในอธิการแหงสมถกรรมฐานน้ี  และ 
สมถกรรมฐานนัย  จบ ฯ 
                                 [วิปสสนากรรมฐาน] 
           ก็ในวิปสสนากรรมฐาน พึงทราบการสงเคราะหวิสุทธิ  (ประ- 
มวลวิสุทธิ)  โดยอาการ ๗ อยาง  คือ  สีลวิสุทธิ    จิตตวิสุทธิ ๑ 
ทิฏฐิวิสุทธิ ๑  กังขาวิตรณวิสุทธิ  ๑  มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ๑ 
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  ๑  ญาณทสัสนวิสุทธิ ๑ ฯ  พึงทราบ 
ลักษณะ ๓  คือ  อนิจจลักษณะ  ๑  ทกุขลักษณะ  ๑  อนันตรลกัษณะ ๑ ฯ 
พึงทราบอนุปสสนา ๓  คือ  อนิจจานุปสสนา ๑  ทุกขานุปสสนา ๑ 
อนัตตานุปสสนา ๑  ฯ  พึงทราบวิปสสนาญาณ  ๑ๆ  คือ  สัมมสนญาณ ๑ 
อุทยัพพยญาณ  ๑  ภังคญาณ  ๑ ภยญาณ  ๑  อาทีนวญาณ  ๑  นพิพิทา- 
ญาณ ๑  มุญจิตุกัมยตาญาณ ๑  ปฏิสังขาญาณ  ๑  สังขารุเปกขาญาณ ๑ 
อนุโลมญาณ ๑ ฯ  พึงทราบวิโมกข ๓  คือ  สุญญตวิโมกข ๑  อนิมิตต-  
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วิโมกข  ๑  อัปปณิหิตวิโมกข  ๑ ฯ  และพึงทราบวิโมกขมุข ๓  คือ 
สุญญตานุปสสนา  การพิจารณาเห็นโดยเปนของวางเปลา ๑  อนิมิตตา- 
นุปสสนา  การพิจารณาเห็นโดยไมมีเครื่องหมาย ๑  อัปปณิหิตานุปสสนา 
การพิจารณาเห็นโดยไมมีที่ต้ังลง ๑ ฯ    
                                  [ประเภทแหงวิสุทธิ] 
           พึงทราบอยางไร ?  พึงทราบอยางนี้  คือ  ปาริสุทธิศีล ๔ คือ 
ปาฏิโมกขสังวรศีล  ๑  อินทริยสังวรศีล ๑  อาชีวปาริสุทธิศีล ๑ 
ปจจัยสันนิสสนิตศีล ๑  ชือ่วาสีลวิสุทธิ ฯ 
           สมาธิแมมี ๒ อยาง  คือ  อุปจารสมาธิ ๑  อัปปนาสมาธิ ๑  ชื่อวา 
จิตตวิสุทธิ ฯ 
           การกําหนดนามรูปดวยอํานาจลักษณะ  กิจ  ปจจุปฏฐาน  และ 
ปทัสถาน  ชือ่วาทิฏฐิวิสุทธิ ฯ  และการกําหนดปจจัยแหงนามรูปเหลาน้ัน 
นั่นแล  ชื่อวากังขาวิตรณวิสุทธิ ฯ  ก็ตอจากน้ันไป การกําหนดลักษณะ 
แหงมรรค  ดวยอํานาจกําหนดจับอันตราย  คือวิปสสนูปกิเลสมีโอกาส 
เปนตน  คือ 
                        โอภาส ๑  ปติ  ๑  ปสสทัธิ ๑  อธิโมกข ๑ 
                        ปคคหะ ๑  สขุ  ๑  ญาณ  ๑  อุปฏฐาน ๑ 
                        อุเบกขา  ๑  นิกันติ ๑ 
ของพระโยคาวจรผูปรารภนัยมีขันธเปนตน  ในสงัขารที่มีใน ๓ ภูมิ 
พรอมท้ังปจจัย  มีความแตกตางกันโดยความตางแหงกาลมีอดีตกาล 
เปนตน  ที่ตนกําหนดแลวอยางนั้น  ยนยอเขาดวยอํานาจหมวดแลว  
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พิจารณาไตรลักษณ  ดวยสัมมสนญาณวา  นามรูปไมเที่ยง  เพราะ  
อรรถวา  สิ้นไป  เปนทุกข  เพราะอรรถวา  นากลวั  เปนอนัตตา 
เพราะอรรถวา  ไมมีสาระแกนสาร  ดวยอํานาจอัทธานะ  (กาล)   
หรือดวยอํานาจสันตติ  (ความสืบตอ)  หรือดวยอํานาจขณะ  และตาม 
เห็นความเกิดข้ึนและความสิ้นไปในสังขารเหลานั้นนั่นแล  ดวยอุท- 
ยัพพยญาณ  โดยอํานาจแหงปจจัย  และโดยอํานาจแหงขณะจิต  ชื่อวา 
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ฯ  ก็วิปสสนาญาณท้ัง ๙  ของพระโยคา- 
วจรน้ัน  ผูพนจากอันตรายอยางน้ัน  ปฏิบัติไตรลักษณอยูดวยความ 
สืบตอแหงวิปสสนา  จําเดิมแตอุทัพพยญาณ  จนกระทั้งถึงอนุโลมญาณ 
ชื่อวาปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  ฯ  ก็เม่ือพระโยคาวจรน้ันปฏิบัติอยูอยางนี้ 
วิปสสนจิต  ๒-๓  ดวง  ปรารภลักษณะมีอนิจลักษณะเปนตน  อยาง 
ใดอยางหน่ึง  ยอมเปนไป  โดยชื่อวาบริกรรม  อุปาจาร  และอนุโลม 
ในลําดับแหงมโนทวาราวัชชนะ  ซึ่งอาศัยความแกรอบแหงวิปสสนา 
(คือสังขารุเบกขาญาณ)  ตัดภวังคขาดแลว  เกิดข้ึนในขณะที่จะพึง 
กลาววา อัปปนาจักเกิดในบัดนี้  ฯ  วิปสสนาใด  ถึงยอดสุด วิปสสนา 
นั้น  ทานเรียกวา  สานุโลมา  วาสังขารุเบกขา  และวาวุฏฐานคามินี- 
วิปสสนา๑ ฯ  เบื้องหนาแตนั้น  โคตรภูจิตหนวงพระนิพพานเปน 
อารมณคาอบงําโคตรปุถุชนเสีย  และยางข้ึนสูโคตรพระอริยบคุคล 
 ยอมเปนไป ฯ  ในลําดับแหงโคตรภูจิตน้ัน  มรรคกําหนดรูทุกขสัจ 
 
๑.  ฉบับพมาและสีหลเปน ยา  สิขาปฺปตฺตา  สา  สานุโลมา  สงฺขารุเปกฺขา  วุฏาคามินวีิปสฺสนาติ 
จ  ปวุจจฺต ฯ 
๒.  อีกนยัหนึง่วา  มรรคยอมหยั่งลงสูอัปปนาวิถี  ดวยอํานาจท่ีกําหนดรูทุกขสัจ  ละสมุทยสัจ 
ทํานิโรธสัจใหแจง  เจริญมัคคสัจ ฯ  
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ละสมุทยสัจ ทํานิโรธสัจใหแจง  หยั่งลงสูอัปปนาวิถี  ดวยอํานาจการ  
เจริญมัคคสัจ ฯ  ตอจากนั้นผลจิต  ๒-๓  ดวง  เปนไปแลวก็ดับไป ฯ 
ตอจากนั้นก็เปนภวังคบาต  (จิตตกภวังค)  แล๑ ฯ  สวนปจจเวกขณ- 
ญาณทั้งหลาย  ตัดภวังคขาดแลว  ยอมเปนไปอีก ฯ 
                                  [สังคหคาถา] 
                        บณัฑิต  (พระอริยบุคคล)  ยอมพิจารณา 
                        มรรคผลและนิพพาน  กิเลสท่ีละไดแลวและ 
                        กิเลสท่ียังเหลือ  พิจารณาก็มี  ไมพิจารณา 
                        กม็ี  ฯ  มรรคท้ัง ๔  ที่พระอริยาบคุคลเจริญ       
                        ตามลําดับแหงวิสุทธิ ๖ อยางน้ี  ทานเรียก 
                        ชื่อวาญาณทัสสนาวิสุทธิ  ฯ 
                              [ประเภทแหงวิโมกข] 
           อนัตตนุปสสนา  (การพิจารณาเห็นวาไมใชตน)  ที่กลาว 
ไวในอุเทศน้ัน  ละอัตตาภินิเวส  (ความยึดมั่นวาเปนตน)  เสียได 
ชื่อวา  สุญญตานุปสสนา  (การพิจารณาเห็นโดยของวางเปลา) 
จัดเปนวิโมกขมุข  (ทางพน)  ฯ    อนิจจานุปสสนา  (การพิจารณาเห็น 
โดยเปนของไมเที่ยง)  ละวิปลลาสนิมิต  (เครื่องหมายใหเขาใจผิด) 
เสียได  ชื่อวาอนิมิตตานุปสสนา  (การพิจารณาเห็นโดยไมมีเครื่อง 
 
๑.  ฉบับพมาและสีหลเปน  ตโต  ปร  เทฺว  ตีณิ  ผลจิตฺตานิ  ปวตฺติ  ปวตฺติตฺวา  ภวงฺคปาโตว  โหติ 
ตอจากนั้นเพราะผลจิต  ๒  หรือ  ๓  ดวงเปนไป  ก็เปนภวังคบาตเลย ฯ 
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หมาย)  จัดเปนวิโมกขมุข  ฯ  ทุกขานุปสสนา (การพิจารณาเห็นโดย  
เปนทุกข) ละความต้ังลง  (หรือความมุงมาด)  คือ  ตัณหาเสียได 
ชื่อวาอัปปณิหิานุปสสนา  (การพิจารณาเห็นโดยไมมีที่ต้ัง)  จัดเปน 
วิโมกขมุข ฯ  เพราะฉะนั้น  มรรคจึงไดชื่อ  ๓  อยาง  ดวยอํานาจแหง   
วิปสสนาเปนเหตุมา  (เปนเหตุบรรลุ)  คือ  ถาวุฏฐานคามินีวิปสสนา 
เห็นแจงโดยมิใชตน  มรรคก็ชื่อวาสุญญตวิโมกข  ๑,  ถาเห็นแจงโดย 
ไมเที่ยง  มรรคก็ชื่อวาอนิมิตตวิโมกข  ๑,  ถาเห็นแจงโดยเปนทุกข 
มรรคก็ชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกข  ๑ ฯ  และผลก็มีชื่อวาอยางนั้น  ยอมมี 
ในมรรควิถี  ดวยอํานาจแหงมรรคเปนเหตุมร  (เปนเหตุบรรลุ)  ฯ 
ก็ผลแมที่เกิดข้ึนตามหนาที่ของตนแกเหลาพระโยคีผูเห็นแจงอยู  โดย 
นัยตามท่ีกลาวแลว  ในวิถีแหงผลสมาบัติ  ทานก็เรียกวาวิโมกข  ม ี
สุญญตวิโมกขเปนตน  ดวยอํานาจแหงวิปสสนาเปนเหตุมาเหมือนกัน ฯ 
สวนชื่อท้ัง ๓  เหมือนกนัทีเดียว  แกมรรคและผลแมทั้งหมด  ทั้งใน 
มรรควิถี  และผลสมาบัติวิถีทุกอยาง  ดวยอํานาจอารมณและดวยอํานาจ 
กิจของตน ฯ 
           นี้เปนความตางแหงวิโมกข  ในอธิการแหงวิโมกขนี้ ฯ 
                                    [ประเภทบุคคล] 
           ก็บรรดาพระอริยบุคคลเหลาน้ี  พระอริยาบุคคลผูมีชื่อวาโสดาบัน 
มีการไปอบายอันละเสียไดแลว  ม ี๗  ครั้งเปนอยางยิ่ง  เพราะเจริญ 
โสดาปตติมรรคแลวละทฏิฐิและวิจิกิจฉาเสียได  ฯ  มีชื่อวาสกิทาคาสี 
เพราะเจริญสกิทาคามิมรรค  แลวทําราคะ  โทสะ  และโมหะใหเบา 
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บางลง  มาสูโลกนี้เพียงครั้งเดียวเทาน้ัน ฯ  มีชื่อวาอนาคามี  เพราะ  
เจริญอนาคามิมรรคแลว  ละกามราคะและพยายามไดเด็ดขาด  ไมมา 
สูความเปนอยางนี้อีก ฯ มีชื่อวาอรหันต  เพราะเจริญอรหัตตมรรคแลว 
ละกิเลสไดเด็ดขาด  ไมมีเหลือ  สิ้นอาสวะเปนยอดพระทักขิไณยบุคคล 
ในโลก ฯ 
           นี้เปนความตางแหงบุคคล  ในอธิการวาดวยบุคคลน้ี ฯ 
                                  [ประเภทสมาบัติ] 
           ก็บรรดาสมาบัติเหลาน้ี  ผลสมาบัติยอมท่ัวไปแมแกพระอริยบุคคล 
ทั้งส้ิน  ดวยอํานาจผลตามที่เปนของตน  ๆฯ  แตการเขานิโรธสมาบัติ 
ยอมมีไดแกพระอนาคามี  หรือพระอรหันตเทาน้ัน ฯ  ในการเขานิโรธ 
สมาบัตินั้น  พระอนาคามี  หรือพระอรหันต  เขามหัคคตสมาบัติมี 
ปฐมฌานเปนตน  ออกแลวพิจารณาสังขารธรรมท่ีเปนไปในสมาบัตินั้น 
เห็นชัดเจนอยูในสมาบัตินั้น ๆ  นั่นแล   ตามลําดับ   ดําเนินไปจนถึง 
อากิญจัญญายตนะ  ตอจากน้ัน  กระทําบรุพกิจมีการอธิษฐานเปนตน 
แลวเขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ ฯ   ขางหนาอัปปนาชวนะท้ัง ๒ ของ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะน้ัน  จิตตสันตติ  (ความสืบตอแหงจิต) ก็ 
ขาดลง  ฯ  ตอจากนั้น   ทานชื่อวาเปนผูเขานิโรธแลว ฯ  ก็แลในเวลา 
ออก  สําหรบัพระอนาคามี  อานาคามิผลจิต  และสําหรับพระอรหันต 
อรหัตตผลจิต  เปนไปเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน  ก็เปนภวังคบาต (จิตตก 
ภวังค)  เทียว ฯ  ตอจากนั้น  ปจจเวกขณญาณท้ังหลาย  ยอมเปนไป 
ฉะน้ีแล ฯ  
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           นี้เปนความตางแหงสมาบัติ   ในอธิการแหงสมาบัตินี้  และวิปสสนา- 
กรรมฐานนัย  จบ ฯ  
                                         [สังคหคาถา] 
                        กบ็ุคคลผูปรารถนาความยินดีรสการปฏิบัติใน 
                        พระศาสนา  พึงเจริญภาวนา  ๒  อยาง  อัน 
                        ยอดเยี่ยม  ดังพรรณนาฉะนี้ ฯ 
           ปริเฉทที่  ๙  ชื่อวากัมมัฏฐานสังคหาวิภาค  ในปกรณชื่ออภิธัม- 
มัตถสังคหะ  จบดวยประการฉะน้ีแล ฯ 
                                     [คาถาทายปกรณ] 
                        ปกรณที่อบุาสกชื่อวานัมพะ  ผูเกดิในตระกูล 
                        ไพศาลงดงามดวยจารีต  (ความประพฤติที่ดี) 
                        มีบอเกิดแหงคุณท่ีเจริญรุงเรือง และบริสุทธิ์ดวย 
                        ศรัทธา  ปรารถนาความเอ็นดูผูอื่น  ตองประสงค 
                        ก็จบลงเรยีบรอยแลว ฯ  ดวยบุญอนัไพบูลนั้น 
                        ขอเหลาลชัชีภิกษุ  ผูงดงามดวยคุณท่ีบริสุทธิ ์
                        ผุดผองดวยปญญา  จงสําคัญมูลโสมวิหาร๑ 

                        อันเปนที่อยูของทานผูมีบุญ  และเปนสถานท่ีมี 
                        ชื่อเสียงโดงดัง  เพ่ือมงคลคือความเกิดบุญสมบติั 
                        จนสิ้นสุดยุค  (พระศาสนา)  เถิด ฯ 
 
๑.  ในโยชนาวา  ตุ  ศัพท  เปนบทบูรณ  ปาฐะฉบับพมาเปน  ตุ  มูลโสม  ก็มี  เปน  ตุมูลโสม  ก็มี 
ฉนับสีหลเปนตน ตุมูลโสม  ในคํานําปาฐะฉบับสีหลก็กลาววา....อาจริย  อนุรุทฺธมหาเถรปุงฺคเวน 
ทกฺขิชมพูทีเป  ตุมูลโสมวิหารมชฺฌาวสตา ... ฯ  
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อิติ  อนุรุทฺธาจริเยน  รจติ  อภิธมมฺตฺถสงคห นาม  ปกรณ 
           ปกรณชื่ออภิธัมมัตถสังคหะท่ีทานพระอนุรุทธาจารยรจนาไว 
                     คนฺถโต ป ฺาสาธิากานิ  อฏสตานิ  สมตฺตานิ๑ 

           โดยขอความท่ีเรียบเรียงเปนขอ ๆ  ๘๕๐  ขอ จบบริบูรณแลว 
                                     ดวยประการฉะน้ี ฯ   
                               อภิธมฺมตฺถสงฺคโห  นิฏ ิโต 
                                   จบอภิธัมมัตถสังคหะ  
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                          พรรณนาความปริเฉทที่ ๙* 

                              [ขอความเบ้ืองตน] 
           ประกอบความวา  เบื้องหนาแตนี้  คือแตการแสดงไขปจจัยไป 
ขาพเจา  (ชื่ออนุรุทธาจารย)  จักกลาวกรรมฐาน  คืออารมณที่ชื่อวา  
เปนกรรมฐาน  เพราะเปนเหตุที่ต้ังแหงการประพฤติกรรมในภาวนา 
๒ อยาง  และภาวนาวิธีที่ชื่อวาเปนกรรมฐาน  เพราะเปนปทัสถาน 
แหงการทําความเพียงย่ิง ๆ  ข้ึนไปแมทั้ง ๒ อยาง  แหงภาวนา  ๒ 
ที่เรียกวาสมถะ  ดวยอรรถวา  สงบนีวรณทั้งหลายได  และที่เรยีกวา 
วิปสสนา  ดวยอรรถวา  เห็นสังขารโดยอาการตางชนิด  มีอาการไมเที่ยง 
เปนตน  ตามลําดับ  คือโดยลําดับแหงสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา ฯ 
ที่ชื่อวาราคาจริต  โดยวิเคราะหวา  จริต  ไดแกความประพฤติกิริยาทั่วไป 
คืออาการกําหนัด  ฯ  แทโทสจริตเปนตนก็อยางนี้ ฯ 
                         [อธิบายจริตมีราคจริตเปนตน] 
           บทวา  จริตสงฺคโห   มีอรรถวา  การจัดรวมบุคคล  ดวยอํานาจ 
จริตท่ีเปนมูล  ฯ  แตความประพฤติ  (ของบุคคล)  มีได  ๖๓  ประการ 
ดวยอํานาจจริตท่ีระคนกันและ  ฯ สมจริงดังคําท่ีทานอาจารยกลาวไว 
(ในนามรูปปริเฉท)  วา 
 
*พระธรรมวราลังการ  ปจจบัุนเปน สมเด็จพระวันรัต  (จับ   ิตธมฺโม  ป.  ธ.  ๙) 
วัดโสมนัสวหิาร  พระนคร  แปล ฯ  
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                        มีจริต  ๗ จริต  ในหมวดจริต  ๓  ที่มีราจริต 
                        เปนตน ,  ๗  จริต  ในหมวดจริต  ๓  ที่มีสัทธา- 
                        จริตเปนตน  โดยคละกันทั้งในจริตมูลเดียว 
                        ๒  มูล  และ ๓ มูล  ยอมมีหมวด  ๗  แหง 
                        จริต  ๗  หมวด ฯ   
           ก็ในคําน้ี  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  มีความประพฤติ ๑๔ ประการ 
เพราะไมเอาหมวดจริต  ๓  ทั้ง  ๒  หมวดคละกัน   อยางนี้คือ  ในหมวด 
จริต ๓  มรีาคจริตเปนตน  มีหมวด  ๗ แหงจริตหมวดเดียวอยางนี้  ไดแก 
ราคจริต  โทสจริต  โมหจริต  ราคโทสจริต ราคโมหจริต  โทสโมหจริต 
ราคโทสโมหจริต  และแมในหมวดจริต ๓  ที่มีสมัธาจริตเปนตน  ก็ม ี
หมวด  ๗  แหงจริตหมวดเดียว  ไดแกสัทธาจริต  พุทธิจริต วิตกจริต 
สัทธาพุทธิจริต  สัทธาวิตกจริต  พุทธวิิตกจริต  สัทธาพุทธิวิตกจริต ฯ 
แตเมื่อประกอบหมวดจริต ๓  ที่มรีาคจริตเปนตน  กับหมวดจริต ๓ 
ที่มีสัทธาจริตเปนตน  ดวยอํานาจมูลเดียว  ๒  มลู  และ ๓ มลูแลว 
ในนัยแหงจริตมูลเดียว  ยอมมีหมวด  ๗  แหงจริต ๓  หมวด  อยางนี้  คือ 
ในนัยแหงจริตท่ีมีราคาเปนมูล  มีหมวด  ๗  แหงจริตหมวดเดียว  คือ 
ราคสัทธาวิตกจริต  ราคพุทธิจริต  ราควิตกจริต  ราคสัทธาพุทธิจริต 
ราคสัทธาวิตกจริต ราคพุทธิวิตกจริต  ราคสัมธาพุทธิวิตกจริต และ 
แมในนัยแหงจริตท่ีมีโทสะเปนมูล  ก็มีหมวด  ๗  แหงจริตหมวดเดียว 
โดยนัยเปนตนวา  โทสสทัธาจริต  โทสพุทธิจริต โทสวิตกจริต  แม 
ในนัยแหงจริตท่ีมีโมหะเปนมูล  ก็มีหมวด ๗  แหงจริตหมวดเดียว 
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โดยนัยเปนตนวา  โมหสทัธาจริต ฯ  ก็ในนัยแหงจริตมีมูลเดียวน้ี  
ยอมมีหมวด ๗  แหงจริต  ๓  หมวด  ฉันใด  แมในนัยแหงจริตมีมูล ๒ 
ก็มีหมวด ๗ แหงจริต ๓  หมวด  โดยนัยเปนตนวา  ราคโทสสทัธา- 
จริต  ราคโทสพุทธิจริต  ราคโทสวิตกจริต  ฉันนั้น ฯ  แตในนัยแหง 
จริตมีมูล ๓  มีหมวด  ๗  แหงจริตหมวดเดียว  โดยนัยเปนตนวา   
ราคโทสโมหสัทธาจริต ฯ  จริยา  ๔๙  จริยา  โดยคละกัน  ดวยอํานาจ 
แหงหมวดเจ็ด  ๗ หมวด  ดังพรรณนามาฉะน้ีแล  ฯ  บัณฑิตพึงทราบ 
จริยา ๖๓ คือ  ๔๙  จริยาทีก่ลาวมาแลว  และ ๑๔  จริยากอน ฯ  แต 
อาจารยบางพวกพรรณนาวา  รวมกับทิฏฐิ  ม ี๖๔ จริยา ฯ 
                            [อธิบายภาวนาเปนตน] 
           ภาวนาในสวนเบื้องตน  เปนกรรมเตรียมการ  หรือเปนกรรม 
เบื้องตนแหงภาวนา  ชื่อวาบริกรรมภาวนา ณ  กามาวจรภาวนาจําเดิม 
แตขมนีวรณได  มีโคตรภูญาณเปนที่สุด  ชื่อวาอุปจารภาวนา  เพราะ 
เที่ยวไปใกลอัปปนา  อุจอุปจารบานเปนฉะน้ัน  ฯ  ภาวนาที่ถึงความ 
เปนมหัคคตะ  ชื่อวาอัปปนาภาวนา  เพราะเปนประธานแหงวิตกกลาว 
คืออัปปนา ฯ  วิตกชื่อวาอัปปนา  เพราะอรรถวา  เปนไปดุจใหสัมปยุต- 
ธรรมแนบแนนในอารมณ ฯ   จริงอยางนั้น  วิตกน้ัน  พระผูมพีระภาค 
ทรงแสดงไขไววา  อัปปนา  พยัปปนา  (ใหสัมปยตุธรรมแนบแนน  คือ 
แนบแนนวิเศษในอารมณ)  ฯ  ฌานธรรมท่ีเปนมหัคคตะและอนุตตระ 
แมทั้งหมด  พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสเรียกวา  อัปปนา  ตามอํานาจ 
ที่มีวิตานั้นเปนประธาน ฯ  นิมิตแหงปริกรรม  เพราะเปนอารมณ 
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เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาบริกรรมนิมิต  ไดแกดวงกสิณเปนตน  ฯ  บรกิรรม-  
นิมิตน้ันนั่นแล  ชื่อวาอุคคหนิมิต  เพราะอรรถวา  เปนนิมิตอันพระโยคี 
พึงเรียนเอาดวยใจ  เหมือนเห็นดวยจักษุ  หรือเปนนิมิตของพระโยคี 
ผูเรียนนิมิต ฯ  นิมิตท่ีเวนจากโทษแหงกสิณมีสีเปนตนซึ่งมีสวนเหมือน 
กับอุคคหนิมิตน้ัน  ชื่อวาปฏิภาคนิมิต  เพราะเปนอารมณแกอุปจาร- 
ภาวนาและอัปปนาภาวนา  ฯ   
                             [อธิบายกสิณและอสุภะ ๑๐] 
           ปฐวีนั่นแล  ชื่อวากสิณ ดวยอรรถวา ทั้งส้ินทุกสวนสัด  โดยท่ี 
พระโยคีไมหยุดอยูในสวนใดสวนหนึ่ง  แตพึงแผไปท้ังหมดไมมีระหวาง 
วางเวน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาปฐวีกสิณ ฯ  ดวงกสิณ  ปฏิภาคนิมิต 
และฌาน  ทีม่ีปฏภิาคนิมิตน้ันเปนอารมณ  บัณฑิตเรียกวา  ปฐวีกสิณ ฯ 
นัยแมในอาโปกสิณเปนตนก็อยางนั้น ฯ 
           บรรดากสิณเหลานั้น  บัณฑิตพึงทราบวา  กสิณ  ๔  มปีฐวีกสิณ 
เปนตน  ชื่อวาภูตสิณ,  กสิฯ  ๔  มีนลีกสิณเปนตน  ชื่อวาวัณณกสิณ, 
ปริฉินนากาศ  (อากาศท่ีกําหนด)  ชื่อวาอากาสกสิณ,  แสงสวาง 
แหงดวงจันทรเปนตน  ชื่อวาอาโลกกสิณ ฯ 
           ซากศพท่ีข้ึนพอง  คือพองข้ึน  ชื่อวาอุทธุมาตะ ฯ  อุทธุมาตะ 
นั่นและ  ชื่อวาอุทธุมาตกะ  เพราะอรรถวา  นาเกลียด ฯ  แมในอสุภ 
ที่เหลือก็พึงทราบนัยอยางนี้ ฯ  ซากศพท่ีเจือปนดวยสีขาวและสีแดง 
เปนตน  แตก็มีสีเขียวโดยมาก  ชื่อวาวินีลกะ  เพราะกระทําวิเคราะห 
วา  มีสีเขียวโดยพิเศษ ฯ  ซากศพท่ีมีน้ําเหลืองไกลออกอยู  ชือ่วา  
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วิปุพพกะ  ฯ  ซากศพท่ีขาดกลางเปน ๒ ทอน  ชื่อวาวิจฉิททกะ ฯ  
ซากศพท่ีสุนัขบานและสุนัขจ้ิงจอกเปนตนกัดกิน  โดยอาการตาง ๆ 
ชื่อวาวิกขายิตกะ ฯ  ซากศพท่ีสุนัขบานและสุนัขจ้ิงจอกเปนตนกัดขาด 
โดยอาการตาง ๆ  กระจัดกระจายไปในท่ีนั้น ๆ  ชือ่วาวิกขิตตกะ ฯ 
ซากศพท่ีถูกเขาเอาศัลตราสับฟนโดยอาการเปนริ้วรอย  มรีูปกากบาท 
เปนตน  ทิ้งเรี่ยรายไปเปนอยาง ๆ  ชือ่วาหตวิกขิตตกะ ฯ  ซากศพ   
ที่มีโลหิตไหลออก  ชื่อวาโลหิตกะ ฯ  ซากศพที่มีหมูหนอนคลดาคล่ํา 
ชื่อวาปุฬุวกะ ฯ  โดยที่สดุ  แมกระดูกทอนเดียว  ก็ชื่อวาอัฏฐิกะ ฯ 
                                 [อธิบายอนุสสจิ ๑๐] 
           การระลึกเนือง  ๆ  เสมอ  ชื่อวาอนุสสติ ฯ  อนุสสติที่มีพระพุทธคุณ 
มีความเปนพระอรหันตเปนตนเปนอารมณ  ชื่อวาพุทธานุสสติ ฯ  อนุส- 
สติที่มีพระธรรมคุณมีความเปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลวเปน 
ตนเปนอารมณ  ชื่อวาธัมมานุสสติ ฯ  อนุสสติที่มีสังฆคุณมีความ 
เปนผูปฏิบัติดีแลวเปนตนเปนอารมณ  ชื่อวาสังฆานุสสติ ฯ  การระลึก 
ถึงคุณศีลของตนที่บริสุทธิ์ดี  โดยความเปนศีลไมขาดเปนตนเนือง ๆ 
ชื่อวาสีลานุสสติ ฯ  ความระลึกถึงการสละของตนเนือง ๆ ดวยอํานาจ 
เปนผูมีความตระหน่ีไปปราศ (ดวยอํานาจความเปนผูมีความตระหน่ี 
อันเปนมลทินไปปราศแลว)  ชื่อวาจาคานุสสติ ฯ  การต้ังเทวดาไวใน 
 ีที่เปนพยาน  อยางนี้วา  พวกเทพประกอบดวยคุณมีศรัทธาเปนตน 
เหลาใด  ไดถึงความเปนเทวดา  คุณท้ังหลายเชนนั้น   มีอยูในเรา  
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แลวระลึกถึงคุณมีศรัทธาเปนตน  ของตนเนือง ๆ ชือ่วาเทวตานุสสติ ฯ 
การระลึกถึงคุณของพระนิพพาน  อันเปนธรรมสงบระงับทุกขทั้งมวล  
เนือง ๆ ชื่อวาอุปสมานุสสติ ฯ  การระลึกเนือง ๆ  ถึงความตายอัน 
เปนความขาดส้ินแหงชีวิตนทรีย  ชื่อวามรณานุสสติ ฯ  สติที่ไป  คือ   
ดําเนินไปในสวนแกงการมีผมเปนตน  ชื่อวากายคตาสติ ฯ  อานะ 
และอาปานะ  ชื่อวาอานาปานะ  ไดแกลมหายใจออกและสมหายใจเขา ฯ 
สติมีลมหายใจออกและลมหายใจเขานั้นเปนอารมณ  ชื่อวาอานา- 
ปานัสสติ ฯ 
                                 [อธิบายอัปปมัญญา ๔] 
           ธรรมชาติที่ชื่อวาเมตตา  เพราะอรรถวา  เยือ่ใย  คือเสนหา 
อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวาเมตตา  เพราะอรรถวา  เกิดมีในพวกมิตร ฯ 
เมตตาน้ันมีการนําประโยชนเกื้อกูลและความสุขเขาไปใหแกสัตวทั้งหลาย 
เปนลักษณะ  ฯ  กรุณามีความปรารถนาจะบําบัดทุกขของคนอ่ืน  เปน 
ลักษณะ ฯ  มุทิตามีความชื่นชมตอสมาบัติของคนอ่ืนเปนลักษณะ ฯ 
อุเบกขามีความเปนโดยอาการเปนกลาง ๆ  ในอิฏฐารมณและอนิฏฐา- 
รมณเปนลักษณะ  ฯ  ภาวนามีเมตตาเปนตน  ชื่อวาอัปปมัญญา  เพราะ 
 ีมีสัตวไมมีประมาณเปนอารมณ ฯ  ธรรมมีเมตตาเปนตน ชื่อวาพรหม- 
วิหาร  เพราะเปนธรรมที่อยูอันสูงสุด  หรือเพราะเปนธรรมท่ีอยูของ 
ผูสูงสุด ฯ 
           สัญญาที่เปนไปวาปฏิกูล  ในกวฬิงการาหาร  ดวยอํานาจการ 
พิจารณาโดยกิจมีการไป  การแสวงหา  และการบรโิภคเปนตน  ชื่อวา 
อาหารเรปฏิกูลสัญญา  ฯ  กําหนดธาตุทั้ง ๔ มีปฐวีธาตุเปนตน  โดย  
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ลักษณะของตน  และโดยสัมภาระมีผมเปนตน  ชือ่วาจตุธาตุววัตถาน ฯ  
ธรรมทั้งหลายท่ีเปนไปในอารมณที่ไมมีรูป   ชื่อวาอารุปปา ฯ 
                       [อธิบายกรรมฐานท่ีเหมาะกับจริต] 
           บัดนี้  เพ่ือจะแสดงกรรมฐานท่ีเหมาะแกจริตของบุคคลน้ัน ๆ 
ทานอาจารยจึงไดกลาวคําวา  จติตาสุ  ปน  ดังนี้เปนตน  ฯ  ก็บคุคลท่ี 
ชื่อวาราคจริต  เพราะอรรถวา  มรีาคะเปนจริต  คือเปนปกติ  ไดแก 
บุคคลผูมีราคะมาก ฯ  อสุภกรรมฐาน เปนสัมปปายะแกคนราคจริตน้ัน 
เพราะอสุภกรรมฐานเปนขาศึกโดยตรงแกราคะ ฯ  อานาปานะ  เปน 
สัปปายะแกคนโมหจริตและวิตกจริต  เพราะอานาปานะเปนปฏิปกษตอ 
โมหะ  โดยเปนอารมณแหงความรู  และเพราะหามความว่ิงพลานแหง 
วิตกได  ฯ  อนุสสติ  ๖ ขางตน  มีพุทธานุสสติเปนตน  เปนสัปปายะ 
แกคนสัทธาจริต  เพราะเปนเหตุแหงความเจริญศรัทธา ฯ  ความจาย 
ความสงบ  สัญญา  และการกําหนด  เปนสัปปายะแกคนพุทธิจริต  เพราะ 
เปนวิสัยแหงความรูอยางเดียว  เหตุมีภาวะลึกซึ้ง ฯ  บทวา  เสสสนิ 
ไดแก  กรรมฐาน  ๑๐ อยาง  ดวยอํานาจแหงภูตกสิณ  ๔ อยาง  กสิณา- 
กาส  อาโลกกสิณ  และหมวด  ๔ แหงอรูป ฯ  บทวา  ตตฺถาป  คือ 
บรรดากรรมฐาน ๑๐ อยางเหลาน้ัน ฯ  ดวงกสิณท่ีกวาง (ใหญ)  เปน 
สัปปายะแกคนโมหจริต  เพราะในโอกาสคับแคบ  จิตก็ยิ่งหลงหนักเขา ฯ 
ดวงกสิณเล็ก  เปนสัปปายะแกคนวิตกจริต  เพราะอารมณใหญเปนปจจัย 
แหงความว่ิงพลานของวิตก ฯ  คําวา  อสุภ ๑๐ นี้  ทานอาจารยกลาวไว 
เพราะเปนขาศึกโดยตรง  และเพราะเปนสัปปายะท่ีดียิ่ง ฯ จริงอยู  ข้ึน  
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ชื่อวาการเจริญกรรมฐานมีกสิณเปนตน  จะไมขมกิเลสมีราคะเปนตน 
หรือจะไมเปนอุปการะแหงกุศลธรรมมีศรัทธาเปนตน ไมมี ฯ  
            [อธิบายอัปปนามีและไมมีในกรรมฐานบางอยาง] 
           บทวา  สพฺพตฺถาป  คือ  แมบรรดากรรมฐาน ๔๐ อยาง ฯ 
อัปปนาไมมีในกรรมฐาน ๑๐ อยาง  มพุีทธานุสสติเปนตน  เพราะพระ- 
คุณของพระพุทธเจาเปนตนเปนปรมตัถ  เพราะมีมากมายหลายอยาง 
และเพราะแมพระคุณอยางเดียวก็เปนของลึกซึ้ง  เพราะสมาธิไมอาจจะ 
ต้ังม่ังอยูไดดวยอํานาจแหงอัปปนา ฯ  สมาธิยังไมถึงความเปนอัปปนา 
ต้ังอยูโดยความเปนอุปจาระอยางเดียว ฯ  แตโลกุตตรสมาธิและ 
อรูปสมาธิที่ ๒  และที่ ๔  ยอมถึงอัปปนาได  แมในสภาวธรรม 
ดวยอํานาจแหงภาวนาพิเศษ ฯ  จริงอยู  โลกุตตรสมาธิยอมถึงอัปปนาได 
ตามกําลังลําดับแหงการเจริญวิสุทธิ ฯ อารุปปสมาธิถึงอัปปนาได 
ตามอํานาจภาวนากาวลวงอารมณ ฯ  จริงอยู  จตุตถฌานสมาธิที่ถึง 
อัปปนาน่ันเทียง  มีแตจะกาวลวงเพียงอารมณเทาน้ัน ฯ  ปญจฌานมี 
อยูแกกรรมฐานมีปฐวีกสิณเปนตนเหลาน้ัน  หรือกรรมฐานมีปฐวีกสิณ 
เปนตน  ประกอบในปญจกฌานเหลานั้น  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาปญ- 
จกฌานิกะ  ฯ  จิตยอมเปนไปในอสุภกรรมฐานนั้น  ดวยกําลังแหงวิตก 
อยางเดียว  เหมือนเรือไปในแมน้ําท่ีมีกระแสเชี่ยวดวยกําลังถอฉะนั้น 
เพราะอสุภภาวนามีอารมณเปนปฏิกูล  เพราะฉะนั้น  ทานอาจารยจึงได 
กลาววา  ปมชฺฌานิกา  (สําเร็จปฐมฌานได)  เพราะฌานที่ไมมีวิตก 
ไมเกิดในอสุภกรรมฐาน ฯ  
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           ความท่ีเมตตากรุณาและมุทิตา  ประกอบดวยโสมนัส  ซึง่เปน 
ปฏิปกษตอโทมนัสอยางเดียวชอบแลว  เพราะเมตตาเปนตนละความ  
พยาบาท  ความเบียดเบียน  และความไมยินดียิ่ง  ทีส่หรคตดวยโทมนัส 
เพราะฉะนั้น  อัปปมัญญาทั้ง ๓ มีเมตตาเปนตน  ทานอาจารยจึงกลาว   
วา  จตุกฺกชฺฌานิกา  (สําเร็จฌานหมวด ๔ ได)  ฯ  อุเบกขาทาน 
อาจารยกลาววา  ป ฺจมชฺฌานิกา  (ประกอบในฌานท่ี ๕  หรอืสําเร็จ 
ปญจมฌานได)  เพราะอุเบกขาพรหมวิหารสหรคตดวยสุขไมมี  เพราะ 
ตัตรมัชฌัตตุเบกขา  (ความวางเฉยคือความมีตนเปนกลางในธรรม 
นั้น ๆ )  เกิดข้ึนดวยภาวนาที่ละความขวนขวายท้ัง ๓  ที่เปนไปดวยกิจ 
แหงเมตตาเปนตนวา  ขอสัตวทั้งหลายท้ังปวงจงมีความสุข...  จงพนจาก 
ทุกข...  จงอยาพลัดพรากจากสุขสมบัติที่ตนไดแลว  ดังนี้  แลวเปนไป 
โดยอาการเปนกลางในหมูสัตว  โดยเห็นความท่ีสัตวทั้งหลายมีกรรมเปน 
ของ ๆ ตน  เปนธรรมชาติมีกําลังกวา ฯ 
           บทวา  ยถารห  คือ  โดยอนุรูปแกอารมณนั้น ๆ ฯ  ทานอาจารย 
กลาวคําวา  ปริยาเยน  เพราะอารมณบางอยางไมชัดเจน ฯ  จริงอยู  เฉพาะ 
ในกสิณ  อสภุะ  โกฏฐาสะ  (กายคตาสติ)  และอานาปานัสสติเทาน้ัน 
มีนิมิตชัดเจนแล ฯ  หลายบทวา  ปวีมณฺฑลาทีสุ  นิมิตฺต  อุคฺคณฺหนฺตสฺส 
ความวา  เมื่อพระโยคีชําระจตุปาริสุทธิศีลใหหมดจดในเบ้ืองตนกอน 
แลวตัดปลิโพธ  ๑๐ อยาง  เขาไปหากัลยาณมิตรผูประกอบดวยคุณมีความ 
เปนผูนารักนาเคารพและนาสรรเสริญเปนตนแลว  เรียนเอากรรมฐานท่ี 
เหมาะแกจริตตามปกติของตน  ละวิหารท่ีไมเหมาะสม  ๑๘ อยาง อยู  
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ในวิหารท่ีสมควร  ซึ่งประกอบดวยองค ๕ ตัดปลิโพธเล็ก ๆ  นอย ๆ  
มีการปลงผลและตัดเล็บเปนตน  แลวกระทําดวงกสิณเปนตนขางหนา 
ต้ังจิตไวที่ลมหายใจเขาออก  และโกฏฐาสะ (กายคตรสติ)  เปนตน 
นั่นกําหนดนิมิตในอารมณนั้น ๆ  มีปฐวีกสิณเปนตน  ตามลําดับแหง 
ภาวนานั้น ๆ  โดยนัยเปนตนวา  ดิน ๆ ฯ  วิธีที่จะพึงปฏิบัติพอเปน 
สังเขปในท่ีนี้  เทาน้ี  ฯ  สวนวิธีนี้  บณัฑิตพึงถือเอาโดยพิสดารจาก   
ปกรณวิสุทธิมรรคตอนแสดงเรื่องภาวนา๑ ฯ  จริงอยู  ภาวนาวิธีแมทั้ง 
๒ อยาง  ทานอาจารยกลาวไวโดยสังเขปเหลือเกินในที่นี้ ฯ  ก็เม่ือ 
พวกเรานํานัยพิสดารมา  เพ่ือแสดงอรรถแหงภาวนาวิธีนั้น  ก็จะมีการ 
ชักชามากเกินไป   เพราะฉะนั้น  พวกเราจักไมใหภาวนาวิธีนั้นพิสดารนัก ฯ 
                         [อธิบายความตางกันแหงนิมิต] 
           คําวา  ยทา  ฯ  เป  ฯ  สมุคฺคหิต  ความวา  บริกรรมนิมิตนั้นเปน 
ธรรมชาตที่จิตกําหนดแลวโดยชอบ  ดวยอํานาจภาวนาตามลําดับที่เปน 
ไปแลวตามนัยที่กลาวไวอยางนี้ในเวลาใด ฯ สองบทวา  มโนทฺวารสฺส 
อาปาถมาคต  ความวา  เมื่อพระโยคีหลับตาเสีย  หรือไปในท่ีอ่ืนมนสิการ 
อยู  นิมิตเปนเหมือนดวงกสิณทีเดียว  มาสูคลองแหงชวนะท่ีเปนไปใน 
มโนทวาร  (ยอมมีในเวลาน้ัน)  ฯ  บทวา  สมาธิยติ  ความวา  ภาวนา 
ยอมต้ังม่ันตามท่ีไดบรรลุจิตเตกัคคตาโดยพิเศษ ฯ แมบุคคลก็เปนผูต้ัง 
มั่นเหมือนกัน  ดวยอํานาจความต้ังม่ันแหงจิต   เพราะฉะนั้น  ทานอาจารย 
จึงกลาววา  ตถาสมาหิตสฺส ฯ  บทวา  ตปฺปฏิภาค  คือ  อารมณเปน 
 
๑.  แปลตามนยัโยชนา ฯ  
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เชนกับอุคคหนิมิต ฯ  จรงิอยู  อารมณนี้  บัณฑิตเรียกวา  ปฏิภาคนิมิต  
เพราะเชนกับอุคคหนิมิตน้ันนั่นเอง ฯ  แตปฏิภาคนิมิตน้ัน  เปนนิมิต 
บริสุทธิ์ยิ่งกวาอุคหนิมิต ฯ  บทวา  วตฺถุธมฺมวิมุจฺจติ ความวา 
อาลัมพนะ  (อารมณ)  พนจากปรมัตถธรรม  หรอืพนไปจากวัตถุธรรม 
หรือพนไปจากกสิณท่ีเปนไปดวงกสิณ  ชื่อวาสําเร็จดวยภาวนา  เพราะ   
เกิดจากภาวนา ฯ  บทวา  สมปฺปต  คือแนบแนนสนิทดี  ฯ  สองบทวา 
ตโต  ปฏาย  คือ  ต้ังแตปฏิภาคนิมิคเกิด ฯ 
                       [อธิบายความตางกันแหงวสีทั้ง ๕] 
           ความสามารถคํานึงถึงองคฌานตอเน่ืองกันไมเลยไปจากชวนะ 
๔-๕  ชวนะและภวังคเล็กนอย  (ภวังคทั้ง ๒)  ในลําดับแหงอาวัช- 
ชนะที่เกิดข้ึนในอารมณอยางหน่ึง ๆ  (มีวิตกเปนตน)  ในบรรดาองค 
ฌาน ๕ ชื่อวาอาวัชชนวสี  (ความคลองแคลวในการนึก) ฯ  ความ 
ไมเลยภวังคเล็กนอย  (ภวังคทั้ง ๒)  ไป  ในลําดับแหงความเปนถูกตอง 
การจะเขา  สามารถเขาไดในลําดับอาวัชชนะเกิดข้ึน  ชื่อวาสมาปชชนวส ี
(ความคลองแคลวในการเขา) ฯ  ความสามารถตัดกระแสภวังคแลว 
พักฌานไวตลอดเวลาตามที่กําหนด ดุจเข่ือนตัดกระแสแมน้ําท่ีมีกระแส 
เชี่ยวฉะน้ัน  คือความประกอบในการรกัษาไวจากการตกไปเปนภวังค 
ชื่อวาอธิฏฐานวสี  (ความคลองแคลวในการรักษาไวจากการตกไปเปนภวังค 
ออกจากฌานไมลวงเลยกาลตามท่ีกําหนดไว  ชื่อวาวุฏฐานวสี  (ความ 
คลองแคลวในการออก)  ฯ  อีกอยางหนึ่ง  ความสามารถดํารงไวไมให 
เลยจากกาลตามท่ีกําหนดไวไป  ชื่อวาอธิฏฐานวสี (ความคลองแคลว  
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ในการอธิษฐาน)  ฯ  ความไมออกกอนเวลาท่ีกําหนดไว  (หยอนกวา  
เวลาท่ีกําหนดไว)   สามารถออกตามอํานาจตามท่ีกําหนดไว   ชื่อวา 
วุฏฐานวสี  (ความคลองแคลวในการออก)  ฯ  อธิบานไวเทาน้ี  ไมตอง 
เยิ่นเยอนัก ฯ ก็ความคลองแคลวในการพิจารณา  สําเร็จแลวดวยความ 
คลองแคลวในการนึกนั่นแล ฯ  จริงอยู  ชวนะท้ังหลายในลําดับแหง 
อาวัชชนะนั่นเอง  ชื่อวาปจจเวกขณชวนะ ฯ   
                          [อธิบายรูปฌานและอรูปฌาน] 
           คําวา  วิตกฺกาทิโอฬาริกงฺค  ปหานาย  ความวา  เพ่ือความ 
ไมเกิดข้ึนแหงองคมีวิตกเปนตนที่หยาบ  กวาฌานมีทุติยฌานเปนอาทิ 
ในขณะแหงฌาน ฯ บทวา  ปทหนฺโต  คือ  กระทําบริกรรมอยู ฯ  แต 
บัณฑิตพึงเห็นวา  อุปจารภาวนาของพระโยคีนั้น  จัดวาสําเร็จแลว 
จําเดิมแตขมความยินดีในธรรมมีวิตกเปนตนได ฯ  บทวา  ยถารห คือ 
สมควรแกอารมณมีกสิณเปนตน  ซึ่งเปนอารมณของฌานน้ัน  ๆ  ฯ  ทาน 
อาจารยกลาวคําวา  อากาสวชฺชิเตสุ  ดงัน้ี  ก็เพราะกสิณคืออากาศไม 
อาจจะเพิกถอนได  ฯ  บทวา กสิณ ไดแก  ปฏิภาคนิมิตท่ีเปนกสิณ ฯ 
บทวา  อุคฺฆาเฏตฺวา  ไดแก  ยกเลิกดวยอํานาจไมทําไวในใจ ฯ  หลาย 
บทวา  อนนฺตวเสน  ปริกมฺม  กโรนฺตสฺส  ความวา  เมื่อพระโยคี 
กระทําบริกรรม  ปรารภอากาศวา  อากาศไมมีที่สุด ๆ  แตไมใชกระทํา 
บริกรรมวา  ไมมีที่สุด ๆ  อยางเดียวฯ  แมในวิญญาณัญจายตนะ  ก็ม ี
นัยอยางนี้ ฯ  ทานอาจารยทั้งหลายกลาววา  พระโยคีแมไมกลาววา 
อนนฺต  (ไมมีที่สุด) ก็ควรทําไวในใจวา  อากาศ ๆ  วิญญาณ ๆ ฯ  
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           หลายบทวา  สนฺตเมต  ปณีตเมตนุติ  ปริกมมฺ  กโรนฺตสฺส  
ความวา  เมื่อพระโยคีเจริญอยูวา  อรปูที่ ๓ นี้สงบ  อรูปที ่๓ นีป้ระณีต 
เพราะอรูปที่ ๓  มีเพียงความไมมีเปนอารมณ  ฯ บทวา  อวเสเสสุ จ 
ความวา  ในกรรมฐาน ๑๐ อยาง  คือ  อนุสสติ  ๘  ขางตน  มีพุทธา- 
นุสสติเปนตน  และสัญญา ๑  การกําหนด  ๑  ที่เหลอืจากกรรมฐาน   
อันนําอัปปนามา  ๓๐  มกีสิณเปนตน ฯ  สองบทวา  ปริกมมฺ  กตฺวา 
ความวา  กระทําบริกรรมโดยวิธีที่กลาวแลวเปนตนวา  พระผูมีพระภาค- 
เจาน้ัน  พระองคเปนพระอรหันต  เพราะเหตุแมนี้  เปนสัมมาสัมพุทธะ 
เพราะเหตุแมนี้ ฯ บทวา  สาธุกมุคฺคหเิต คือ  เมื่อกําหนดนิมิตไดดวย 
ดีโดยอํานาจความเปนผูมีจิตนอมไป  เอนไป  โอนไปในคุณแหงพระพุทธ- 
เจาเปนตน ฯ  สองบทวา  ปริกมฺมฺจ  สมาธิยติ  คือ  บริกรรมภาวนา 
ยอมสําเร็จรูปนักหนวงม่ันเขา ฯ สองบทวา  อุปจาโร  จ  อุปฺปชชฺติ 
ความวา  และอุปจารสมาธิเมื่อขมนิวรณเปนตนไป  ก็ยอมเกิดข้ึน ฯ 
นัยกรรมฐาน ๔๐ จบ ฯ 
                                   [อธิบายอภิญญา ๕] 
           สองบทวา  อภิ ฺาวเสน  ปวตฺตมาน  ความวา  รูปาวจรปญจม- 
ฌานน่ันแล  ที่เปนไปโดยอํานาจแหงโลกิยอภิญญา ๕  มีอิทธิวิธเีปนตน 
ที่เรียกวาอภิญญา  โดยอรรถวา  รูยิ่ง  คือโดยพิเศษ ฯ  หลายบทวา 
อภิ ฺาปาทก  ฯ  เป ฯ  วฏุหิตฺวา ความวา  (เมื่อพระโยคี)  ทรมาน 
(ฝกหัด)  จิต  โดยอาการ  ๑๔  อยาง  มอีนุโลมแกกสิณเปนตน  ทําใหควร  
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แกอภินิหาร  (ควรแกการสงบริกรรมจิตไปเพ่ือตองการบรรลุอภิญญา)  
เขาปญจมฌานท่ีเปนรูปวจรน่ันแล  เพราะประกอบดวยอุเบกขาและ 
เอกัคคตา  และเพราะเปนฌานสมควร  คือฌานท่ี ๕ นั้น  ซึ่งมปีฐวีกสิณ   
เปนตนเปนอารมณอันเปนบท  คือเปนที่ต้ังแหงอภิญญา  แลวออกจาก 
ฌานท่ี ๕ นั้น ฯ คําวา  อธิฏเยฺยาทิกมาวชฺชิตฺวา  ความวา  รําพึงถึง 
รูปเปนตน  มีจํานวนต้ัง ๑๐๐  รูปเปนอาทิ  ที่ควรอธิษฐาน  คือควรทําให 
เปนตาง ๆ ในเวลาบริกรรมแหงอิทธิวิธญาณก็ดี  ถึงเสียงตางดวยเสียง 
หยาบและเสียงละเอียดในเวลาบริกรรมแหงทิพพโสตก็ดี  ถึงจิตของคน 
อ่ืนตางดวยจิตมีราคะเปนตน  ดวยการเห็นสีที่เปนไปในหทัย  ในเวลา 
บริกรรมแหงเจโตปริยญาณก็ดี  ถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอน  อัน 
ตางดวยจุติจิตเปนตนในภพกอน ๆ  ในสมัยแหงบริกรรมของปุพเพนิวา- 
สานุสสติญาณก็ดี  ถึงรูปที่เปนไปในที่มีแสงสวางแผไปถึง   ในสมัยบร-ิ 
กรรมแหงทิพยจักษุก็ดี ฯ  สองบทวา  ปริกมฺม  กโรนฺตสฺส  คือ 
เมื่อพระโยคีกระทําบริกรรมโดยนัยเปนตนวา  เราจงเปน ๑๐๐ คน ๆ ฯ 
บทวา  รูปาทีสุ  ไดแก  ในอารมณทั้งหลาย  อันตางดวยอารมณมีรูป 
ฌานท่ีเปนบท  เสียง  จิตของอ่ืน  และขันธที่เคยอาศัยอยูในกาล 
กอนเปนตน  ซึ่งเปนอารมณแหงบริกรรม ฯ 
                         [อธิบายอารมณของอภิญญา ๕] 
           จริงอยู  บรรดาอารมณมีรูปเปนตน  อิทธิวิธญาณ  มีอาลัมพนะ 
(อารมณ) ๖  อยางกอน คือ  ฌานท่ีเปนบาท ๑ กาย  ๑ อารมณ ๔ 
มีรูปเปนตน  ในที่เปนที่อธิษฐานรูปเปนตน  ฯ  บรรดาอารมณมีฌาน  
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ที่เปนบาทเปนตนนั้น  ฌานท่ีเปนบาท  เปนอดีตเทานั้น  กายเปนปจจุบัน  
อารมณนอกน้ันมีรูปเปนตน  เปนปจจุบันบาง  เปนอนาคตบาง ฯ  สวน 
ทิพพโสต  มเีสียงอยางเดียวเปนอารมณ ฯ  ก็แล  เสียงนั้นเปนปจจุบัน ฯ 
พระอาจารยผูรจนามหาอรรถกถากลาววา  ปรจิตตวิชชาญาณ  มีจิตเปนไป 
ในกาล ๓  ในพวกกามาวจรจิตเปนตนดวงใดดวงหน่ึง ซึ่งเปนไปในอดีต   
๗ วัน  และในอนาคต ๗ วัน  เปนอารมณ ฯ  แตพระอาจารยผูรจนาอรรถ- 
กถาสังคหะกลาววา  ขันธ ๔ เปนอารมณของปรจิตตวิชชา  ดังนี้บาง ฯ 
ถามวา  ก็ความท่ีปรจิตตวิชชานั้น  มจิีตปจจุบันเปนอารมณอยางไร ? 
อารมณที่อาวัชชนะถือเอาแลวเทาน้ัน  เปนอารมณของจิตท่ีประกอบ 
ดวยฤทธิ์ตลอด ๗ วัน  เมื่ออาวัชชนะทําจิตปจจุบันเปนอารมณแลวดับไป 
อยู  แมจิตของคนอ่ืนก็ดับเวลาเดียวกับอาวัชชนะนั้นเหมือนกัน  เพราะ- 
ฉะน้ัน  ความที่อาวัชชนะและชวนะ  มีอารมณอยางเดียวกัน  ดวยอํานาจ 
กาลไมนาจะพึงมีได ?  อน่ึงเลา ความท่ีชวนและอาวัชชนะในวิถีอ่ืนจาก 
มรรควิถีและผลวิถีมีอารมณตางกัน  โดยประการ๑ไร ๆ  ก็ตามที่  พระผูม-ี 
พระภาคเจาก็มิไดทรงประสงคเอาแลว  ฯ  แกวา  ในอรรถกถาทานประ- 
กอบความท่ีปรจิตตวิชชานั้นมีปจจุบันจิต  โดยสันตติและอัทธานะเปน 
อารมณกอนฯ  สวนทานอานันทาจารยกลาววา  พระโยคาวจรออกจาก 
ฌานท่ีเปนบาทแลว  ไมจําแนกอารมณเปนปจจุบันเปนตน  ทําบริกรรม 
วา  เราจะรูจิตของคนน้ี  ดังนี้  อยางเดียวเทาน้ัน  แลวเขาฌานท่ีเปน 
บาทอีก  ออกแลวนึกถึงจิตโดยอาการไมแปลกกนันั่นแล  ในลําดับแหง 
 
๑.  กถฺจีติ เกนจิ  ปกาเรน  การเณน  วา ฯ  
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บริกรรม ๓  หรือ ๔ หน  จะแทงตลอดจิตของคนอ่ืนไดดวยเจโต-    
ปริยญาณ   ดจุแทงตลอดรูปดวยทิพยจักษุฉะน้ัน  ภายหลังจะกําหนดจิต 
มีจิตท่ีมีราคะเปนตนไดดวยกามาวจรจิต ดุจกําหนดสีเขียวเปนตนฉะนั้น 
ก็กิจมีการบริกรรมเปนตนเหลาน้ันทั้งหมดเปนอารมณของจิตเฉพาะหนา 
เทาน้ัน  อนึ่ง  โทษคือความท่ีปรจิตตวิชชานั้น  มีอารมณตาง ๆ กัน 
ในฐานะที่ไมนาปรารถนา  จะไมมี  เพราะเปนไปโดยอาการท่ีไมตาง 
กัน ฯ  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  มีขันธที่ตนอยูอาศัยในกาลกอน นาม 
โคตรที่เน่ืองดวยขันธ  และนิพพานเปนอารมณ  สวนทิพยจักษุมีรูปที่ 
เปนปจจุบันอยางเดียวเปนอารมณ ฯ  อภิญญาเหลาน้ัน  มีวิภาคแหง 
อารมณดังพรรณนามาฉะน้ี ฯ  บทวา  ยถารหมปฺเปติ  คือ  รูปาวจร- 
ปญจมฌาน  ยอมแนบแนน  โดยอนุรปูแกบริกรรมนั้น ๆ ฯ 
                     [อธิบายความตางกันแหงอภิญญา ๕] 
           บัดนี้  เพ่ือจะแสดงความตางกันแหงอภิญญาทั้งหลาย  โดยความ 
ตางแหงอารมณเทาน้ัน  ทานอาจารยจึงกลาวคําวา  อิทฺธิวิธา  ดังนี้เปน 
ตน ฯ  อภิญญาที่ชื่อวาอิทธิวิธา  (แสดงฤทธิ์ตาง ๆ ได) เพราะอรรถ 
วา  มีประเภทแหงฤทธิ์มีอธิษฐานฤทธิ์เปนตน ฯ  ที่ชื่อวาทิพพโสต 
เพราะอรรถวา  โสตนั้นดวย  เปนทพิยดวย  เพราะเปนเหมือนโสตของ 
พวกเทวดา  และเพราะเปนธรรมชาตอาศัยทิพพวิหารธรรม  (คือรูปา- 
วจรปญจมฌาน)  ฯ  อภิญญาที่ชื่อวาปรจิตตวิชานนา  เพราะอรรถวา 
เปนเครื่องรูจิตของคนอ่ืน ฯ  การตามระลึกไดซึ่งขันธเปนตน  (ที่เปนไป 
แลว)  ในกาลกอน  คือในภพอดีต  ดวยสามารถท่ีเคยอยูมา  และดวย 
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สามารถที่อยูโดยเปนอารมณ  ในการสืบตอสันตติชาติภพของตน  ชื่อวา  
ปุพเพนิวาสานุสสติ  ฯ  จักษุนั้นดวย  เปนทิพยดวย  โดยนัยดังท่ีกลาว 
แลว  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาทิพยจักษุ  ฯ ก็ทิพยจักษุนั้นแล  บณัฑิต   
เรียกวาจุตูปปาตญาณ  ฯ  แมยถากัมมปูคญาณ  และอนาคตังสญาณ  ก็ยอม 
สําเร็จดวยอํานาจทิพยจักษุนั่นเอง  ฯ  จริงอยู  ยถากัมมูปคญาณและ 
อนาคตังสญาณเหลาน้ัน  ไมมีบริกรรมแผนกหน่ึง  ฯ  ในญาณท้ัง ๒ 
นั้น  อนาคตังสญาณมีจิตและเจตสิกที่เปนไปตอจาก ๗ วันในอนาคต 
เปนอารมณกอน และมีธรรมชาตอยางใดอยางหน่ึง  ซึ่งเปนไปจําเดิม 
แตวันที่ ๒ (จาก ๗ วันนั้น)  เปนอารมณ ฯ  แทจรงิ  อนาคตังส- 
ญาณนั้น  ทานอาจารยกลาววา  มีคติเหมือนคติแหงสัพพัญุตญาณใน 
อารมณของตน ฯ  สวนยถากัมมูปคญาณ  บัณฑิตพึงเห็นวา  มีเจตนา 
กลาวคือกุศลและอกุศล  หรือขันธแมทั้ง ๔ เปนอารมณ  ฯ ความตาง 
กันโดยอํานาจแหงอารมณ  ชื่อวาโคจรเภท ฯ 
                        จบนัยที่กลาวไวในสมถกรรมฐาน ฯ 
                             [อธิบายวิปสสนากรรมฐาน] 
           ธรรมชาติที่ชื่อวาวิปสสนา  เพราะอรรถวา  เห็นโดยอาการตาง ๆ 
ดวยอํานาจลักษณะมีอนิจจลักษณะเปนตน ไดแกภาวนาปญญามีอนิจจา- 
นุปสสนา  (การตามเห็นวาไมเที่ยง)  เปนตน ฯ  ทีต้ั่งของกรรม 
(คือการบําเพ็ญ)  ของวิปสสนานั้น  หรือวิปสสนานั้นนั่นเอง  เปน 
กรรมฐาน  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวาวิปสสนากรรมฐาน ฯ  ในวิปสสนา-  
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กรรมฐานน้ัน ฯ  สัมพันธความวา  มีการสงเคราะหวิสุทธิ  ดวยนัย ๗ 
อยาง ฯ  
                                [อธิบายไตรลักษณ] 
           ที่ชื่อวาลักษณะ  ก็เพราะอรรถวา  เปนขอควรกําหนด  หรือเปน 
เครื่องสําหรับจะกําหนด  คือความไมเที่ยง ชื่อวาอนิจจลักษณะ ฯ 
ลักษณะคือความเปนทุกข  กลาวคือความบีบค้ัน  คือความเกิดข้ึนและ 
ความเสื่อมไป  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวาทุกขลัษณะ ฯ  ก็ความไมมีแหง 
อัตตา  ที่ชนพวกอ่ืน  กําหนดไว  ชื่อวาอนัตตา  ฯ ลักษณะคืออนัตตา 
(ความไมใชตัวตน) นั้นแหละ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาอนัตตลัษณะ ฯ 
การพิจารณาเห็นลักษณะท้ัง ๓  ชื่อวาอนิจจานุปสสนาทิกา  (การ 
พิจารณาเห็นความไมเที่ยงเปนตน )  ฯ 
                             [อธิบายวิปสสนาญาณ] 
           ญาณที่เปนไปดวยอํานาจการพิจารณาธรรมมีขันธเปนตน  โดย 
หมวด  ชื่อวาสัมมสนญาณ  ฯ  ญาณทีเ่ปนไปดวยอํานาจการตามเห็น 
ความเกิดและความดับ  ชื่อวาอุทยัพพยญาณ ฯ  ญาณที่ปลอยความเกิด 
เสีย  เปนไปแตในความดับ  ชื่อวาอุทยัพพยญาณ ฯ  ญาณท่ีเปนไปดวย 
อํานาจการตามเห็นสังขารท้ังหลาย โดยเปนของนากลัว  ชื่อวาภยญาณ  ฯ 
ญาณที่เปนไปดวยอํานาจการเพงพิจารณษสังขารทั้งหลายท่ีเห็นวานากลัว 
โดยมีโทษ  ชื่อวาอาทีนวญาณ ฯ  ญาณที่เปนไปดวยอํานาจความเบื่อหนาย 
ในสังขารทั้งหลาย  ที่ตนเห็นโทษแลว  ชื่อวานิพเพทญาณ  (นิพพิทา- 
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ญาณ) ฯ  ญาณที่เปนไปดวยอํานาจความเบื่อหนาย  แลวตองการจะ  
พนไปจากสังขารทั้งหลาย  ชื่อวามุญจิตุกัมยตาญาณ  ฯ  ญาณทีเ่ปนไปดวย 
อํานาจการกําหนดสังขารทั้งหลายอีก  เพ่ือใหอุบายแหงความพนถึงพรอม 
(สําเร็จผล)  ชื่อวาปฏิสังขาญาณ ฯ  ญาณที่เพงเฉยเปนไปดวยอํานาจ  
การเวนจากความนากลัว  และความยินดี  ในธรรมท้ังหลายท่ีพิจารณา 
แลว  ชื่อวาสังขารุเปกขาญาณ ฯ  ญาณที่อนุกูลแกความสําเร็จกิจแหง   
ญาณทั้ง ๙  ขางตน  (มีสัมมสนญาณเปนตน)  และแกโพธิปกขิยธรรม ๓๗ 
ในเบื้องบน  ชื่อวาอนุโลมญาณ ฯ 
           มรรคชื่อวาสุญญตะ  เพราะเปนสภาพวางจากตัวตน  ชื่อวาวิโมกข 
เพราะอรรถวา  พนจากกิเลสมีสัญโญชนเปนตน  ฯ  ชื่อวาอนิมิตตะ 
เพราะไมมีนิมิตมีนิจนิมิตเปนตน ฯ  ชือ่วาอัปปณิหิตะ  เพราะความมุงมาด 
ไดแกความปรารถนา  คือตัณหาไมมี ฯ 
                                    [อธิบายสีลวิสุทธิ] 
           ศีลทีช่ื่อวาปาฏิโมกข  เพราะอรรถวา  ยังบุคคลผูรักษาศีลนั้นให 
พนจากทุกขมีอบายเปนตน  ฯ  ปาฏิโมกขนั้นนั่นแล ชื่อวาสังวร เพราะ 
ปองกันไวจากทุจริตทางกายเปนตน  และชื่อวาศีล  เพราะอรรถคือต้ัง 
กายกรรมและวจีกรรมไวดวยดี  และรองรับกุศลธรรมไว  เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวาปาฏิโมกขสังวรศีล ฯ  ศลีที่เปนไปดวยสามารถการสํารวมอินทรีย 
มีใจเปนที่ ๖  ในอารมณทั้งหลายมีรูปเปนตน  ชื่อวาอินทรียสังวรศีล ฯ 
ศีลที่เปนไปดวยอํานาจแหงความบริสุทธิ์แหงอาชีพ  โดยเวนจากมิจฉาชีพ 
ชื่อวาอาชีวปาริสุทธิศีล ฯ  ศลีอาศัยปจจัยทั้งหลาย  ไดแกศีลคือการ  
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พิจารณา  โดยความท่ีปจจัยเหลาน้ันมีประโยชนเชนนี้  ๆ  ชื่อวาปจจยสันนิส-  
 ิสิตศีล ฯ  ชื่อวาจตุปาริสุทธิศีล  เพราะมี ๔ อยาง  และเพราะบริสุทธิ์ 
ไดดวยสามารถการแสดง  การสํารวม  การแสวงหาและการพิจารณา ฯ 
                      [อธิบายจิตตวิสุทธิและทิฏฐิวิสุทธิ] 
           สมาธิ  ชื่อวาจิตตวิสุทธิ  เพราะชําระจิตใหหมดจด  โดยอํานาจ 
ใหถึงความปราศจากนีวรณ  หรือเพราะกระทําคําอธิบายวา  เพราะสมาธิ 
ทรงแสดงดวยจิตเปนขอใหญ  และเพราะสมาธิจิตน้ันบริสุทธิ์แลวดวย ฯ 
การกําหนดลักษณะเปนตนที่ทานกลาวไวอยางนี้วา  ธรรมท้ังหลาย  ม ี
สภาพที่เสมอเหมือนกันเปนลักษณะ  มีกิจและสมบัติเปนรส มีอาการ 
คือกิริยาที่ปรากฏและผลเปนปจจุปฏฐาน  โดยพิสดารดวยนัยเปนตนวา 
ผัสสะมีการถูกตองเปนลักษณะ  ดินมีความเขมแข็งเปนลักษณะ  และ 
โดยยอดวยนัยเปนตนวา  นามมีความนอมไปเปนลักษณะ  รูปมีความ 
แปรผันเปนลักษณะ  คือกําหนดหมายเอาดวยอํานาจลักษณะ  มีลักษณะ 
เฉพาะของตน  ไดแกการกําหนดทุกขสัจ  ชื่อวาทิฏฐิวิสุทธิ  เพราะกระทํา 
วิเคราะหวา  ชื่อวาทิฏฐิ  เพราะเห็นวา  "ข้ึนชื่อวาอัตตาอ่ืนจากนาม 
รูปไปไมมี"  และชื่อวาวิสุทธิ  เพราะชําระมลทิน  คืออัตตทิฏฐิ ฯ 
                              [อธิบายกังขาวิตรณวิสุทธิ] 
           บทวา  ปจฺจยปริคฺคโห  ความวา  กําหนดปจจัยมีกรรมเปนตน 
 ืที่สําเร็จโดยความประจักษเปนตน  แหงความเปนไปของนามรูปในกาล 
ทั้ง ๓ ดวยอํานาจปจจัยที่ทั่วไป  และไมทั่วไปอยางนี้คือ  นามและรูป  
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เกิดในปฏิสนธิกาล  ดวยอํานาจแหงเหตุคืออวิชชา  ตัณหา  อุปทาน  และ  
กรรมกอน  แตในปวัติกาล  รูปเกิดดวยอํานาจแหงปจจัยคือกรรม  จิต  ฤด ู
และอาหาร, สวนนามเกิดดวยอํานาจแหงปจจัยมีนิสสยปจจัยและอารัมมณ- 
ปจจัยมีจักษุกับรูปเปนตน,  ก็โดยพิเศษ  (โดยเฉพาะ)  กุศลยอมเกิดโดย 
จตุกกสมบัติมีโยนิโสมนสิการเปนตน,  อกุศลยอมเกิดโดยปริยายตรงกัน   
ขามแหงจตุกกสมบัติมีโยนิโสมนสิการเปนตนนั้น,  วิบากยอมเกิดดวย 
อํานาจแหงกุศลและอกุศล,  อาวัชชนะยอมเกิดดวยอํานาจแหงภวังค 
เปนตน,  และกิริยาชวนะยอมเกิดดวยอํานาจแหงสันดานของพระขีณาสพ 
(ฉะน้ี)  ไดแกการกําหนดสมุทยสัจ  ชื่อวากังขาวิตรณวิสุทธิ   เพราะ 
กระทําวิเคราะหวา  ปญญา   ชื่อวากังขาวิตรณา  เพราะขาม  คือกาวลวง 
ความสงสัย  ๑๖  อยาง มีอาทิวา  ในอดีตกาลนานไกล  เราไดมีไหมหนอ๑ 

และความสงสัย  ๘ อยาง   มีอาทิวา  ความสงสัยในพระศาสดา  และชื่อวา 
วิสุทธิ  เพราชําระมลทินคือทิฏฐิ  ที่เห็นวา  นามรูปทั้ง ๒ นี้  ไมมีเหตุ 
และมีเหตุไมเหมือนกัน ฯ 
                     [อธิบายมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ] 
           ตอจากน้ัน คือตอจากการกําหนดปจจัย  การท่ีพระโยคีผูปรารภ 
วิปสสนา  ปรารภนัยมีขันธเปนตน  ในนามรูปที่ตนกําหนดแลวอยางนั้น 
คือท่ีกําหนดดวยอํานาจการกําหนดลักษณะเฉพาะตนเปนตน  และดวย 
อํานาจการกําหนดปจจัย  อันนับเนื่องใน ๓ ภูม ิ เวนโลกุตตรภูมิ 
ซึ่งแตกตางกัน  โดยความตางแหงอดีตเปนตน  คือปรารภนัยมีขันธ 
 
๑.  ม.มู.  ๑๒/๑๔ ฯ  
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เปนตน  ที่มาแลวดวยอํานาจขันธ ๕ ทวาร ๖  อารมณ ๖  และธรรม 
ที่เปนไปในทวาร ๖  เปนตน  ยนยอเขาดวยอํานาจแหงหมวด  คือดวย  
อํานาจแหงหมู  แลวพิจารณา  คือใครครวญไตรลักษณ  ดวย 
สัมมสนญาน  คือดวยญาณท่ีเปนไปดวยอํานาจการพิจารณาหมวด 
ซึ่งเปนไปดวยอํานาจการพิจารณาไตรลักษณที่นับวาอาการ คือ 
มีแลวหาไม  ถูกความเกิดข้ึนและดับไปบีบค้ัน  และไมเปนไปใน   
อํานาจ  ดวยสามารถแหงกาลมีอดีตกาลเปนค้ัน  และไมเปนไปใน 
สืบตอของธรรมท่ีเปนอดีตเปนตน  และดวยสามารถแหงขณะมีขณะที่ 
ลวงไปแลวเปนอาทิ  โดยนัยเปนตนวา  รูปที่เกิดแลวในอดีต  ก็ดับไป 
แลวในอดีตน่ันเอง  แมรูปที่จักมีในอนาคต  ก็จักดับไปในอนาคตน้ัน 
เหมือนกัน  รูปที่เปนปจจุบันยังไมถึงอนาคต  จักดับลงในปจจุบันนี้ 
เหมือนกัน  ธรรมทั้งหลายมีรูปภายใน  รูปภายนอก  รูปละเอียด 
รูปหยาบ  รปูเลว  และรปูประณีตเปนตน  ก็เหมือนกัน  เพราะฉะนั้น 
รูปนั้นจึงชื่อวาไมเที่ยง  คือไมควรปรารถนา๑  ไดแกไมพึงเขาถึง 
ดวยสามารถเปนสิ่งท่ีถือกันวาเที่ยงมีอัตตาเปนตน  เพราะอรรถวา 
สิ้นไป  คือเพราะความหมดไป  ชื่อวาเปนทุกข  เพราะอรรถวา 
นากลัว  คือเพราะเปนเหตุแหงความกลัว  (เพราะกระทําใหกลวั) 
ชื่อวาเปนอนัตตา   เพราะอรรถวา  ไมมีแกนสาร  คือเพราะไมมี 
อัตตาที่เปนสาระแกสารเปนตน  และโดยนัยมีอาทิวา  จักษุไมเที่ยง 
ฯลฯ  ใจ  รูป  ฯลฯ  ธรรมท้ังหลาย  จักขุวิญญาณ  ฯลฯ  มโน- 
 
๑.  ฉบับพมาและสีหลเปน  น  อิจฺจ  แปลวา  ไมควรถึง ฯ 

   



ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภธัิมมัตถวิภาวนีีฎีกา - หนาท่ี 429 

วิญญาณ  ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  ดังนี้  แตเมื่อสัมมสนญาณ  
เกิดข้ึนแลว  พิจารณาอยูซึ่งความเกิดและความดับในสังขารเหลาน้ัน 
นั่นแหละ  ดวยอุทยัพพยญาณ  โดยอาการ  ๕๐  ทศั  ดวยสามารถเห็น 
เกิดดับขันธละ ๑๐  คือเห็นเกิด ๕ อยาง  เห็นดับ  ๕ อยาง  คือ  ๔  อยาง 
ดวยสามารถแหงปจจัย  และอีกอยางหน่ึง  ดวยสามารถแหงขณะในขันธ   
แตละขันธ  คือดวยสามารถความเกิดข้ึนแหงปจจัย  และดวยสามารถ 
ความดับไปแหงปจจัยในรูปขันธอยางนี้  คือ  เพราะอวิชชาเกิด  รูปเกิด 
เพราะตัณหา...  กรรม...  อาหารเกิด...   รูปเกิด  เพราะอวิชชาเกิด  รูปดับ 
เพราะตัณหา...  กรรม...  อาหารดับ  รปูดับ  ทํานองเดียวกัน  และแม 
ถึงในเวทนาขันธ   สญัญาขันธ   สังขารขันธ  (ก็อยางในรูปขันธ)  เปน 
แตชักเอาอาหารออก ใสผัสสะเขาแทนอยางนี้วา  เพราะผัสสะเกิด... 
เพราะผัสสะดับ...  ดังน้ี  ในวิญญาณขันธใสนามรูปเขาแทนวา  เพราะ 
นามรูปเกิด...   เพราะนามรูปดับ...  ฉะน้ี  และดวยสามารถแหงขณะโดยท่ี 
มิไดเกี่ยวถึงปจจัย  เปนแตเห็นเพียงลักษณะคือความเกิด  และเพียง 
ลักษณะคือความแปรเปลี่ยนไปในขณะปจจุบัน ๆ  เทาน้ัน  เมื่อเกิด 
วิปสสนูปกิเลส  ๑๐  อยาง  มีโอภาสเปนตน  คือ  โอภาส  กลาวคือ 
แสงสวางที่พวยพุงออกจากสรีระ  เกิดจากจิตสัมปยุตดวยวิปสสนา ๑ 
ปติ ๕ อยาง  มีขุททกาปติเปนตน  ซึ่งเกิดรวมกับวิปสสนาจิต ๑ 
ปสสัทธิ ๒ อยาง  ดวยอํานาจกาย  (ปสสัทธิ)  และจิตต  (ปสสัทธิ) 
มีความระงับความกระวนกระวายทางกายและจิตเปนลักษณะ  ที่เกิดรวม 
กับวิปสสนาจิตเหมือนกัน ๑  อธโิมกข  กลาวคือสัทธินทรีย  ทีม่ีกําลัง ๑ 
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ปคคหะ  กลาวคือวิริยสัมโพชฌงค  ทีย่ังกิจแหงสัมมัปปธานใหสําเร็จ ๑  
ความสุขที่ประณีตยิ่ง ๑  ญาณที่เปนวิปสสนาเปนไปในไตรลักษณ 
เปนเชนกับดวยวชิระ  (คือสายฟา)  ที่พระอินทรฟาดลงมา  ๑  สติ 
กลาวคืออุปฏฐานะ  ซึ่งเปนสติปฏฐาน  สามารถตามระลึกถึงกิจท่ี   
กระทําแลวนาม ๆ  เปนตนได  ๑  อุเบกขา แมทั้ง ๒ คือ  ตัตรมัชฌัตตุ- 
เปกขา ที่เปนอุเบกขาสัมโพชฌงค  เกิดรวมกับวิปสสนาที่เปนไปสม่ํา 
เสมอ  และอาวัชชนุเปกขา  ในมโนทวาร ๑  เมื่อวิปสสนูปกิเลส ๙ 
อยาง  มีโอภาสเปนตนดังกลาวมานี้เกิดข้ึนแลว  รปูนิกันติ  (ความ 
พอใจในรูป)  ซึ่งเปนตัณหาอยางละเอียด  กระทําความอาลัยใน 
โอภาสเปนตนนั้น  โดยนยัเปนตนวา  โอภาสเห็นปานนี้ไมเคยเกิดข้ึน 
แกเราในกาลกอนแตนี้เลยดังน้ีอีก ๑  กไ็มทึกทักเอาวา  โอภาสเปนตน 
เห็นปานน้ี  ไมเคยเกิดข้ึนแกเราเลย เราจะเปนผูไดบรรลุมรรคผล 
แนนอนแลว  ดังนี้  กําหนด  คือวินิจฉัยลักษะคือมรรคอยางนี้วา 
โอภาสเปนตนเหลาน้ีไมใชมรรค  เพราะเปนเหตุที่ต้ังแหงตัณหาและ 
มานะ  โดยทีแ่ท  ก็คือตัววิปสสนูปกิเสสน่ันเอง  แตวิปสสนาญาณที่ 
ดําเนินไปสูวิถีที่พนจากวิปสสนูปกิเสสมีโอภาสเปนตนนั้น  จึงจะเปน 
มรรค  ชื่อวามัคคามัคคญาณทัสสนาวิสุทธิ  เพราะรู คือเพราะเห็น 
ทางและมิใชทาง  และเพราะชําระความสําคัญผิดในที่มิใชทางวาเปน 
ทางใหหมดจด ฯ 
                          [อธิบายปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ] 
           บทวา  ยาวานุโลมา  คือ  จนถึงสัจจานุโลมญาณ ฯ  สองบทวา  
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นว  วิปสฺสนาาณานิ  ความวา  ญาณเหลาน้ี  คือญาณท่ีรูความเกิด 
และความดับของขันธทั้งหลาย  ชื่อวาอุทยัพพยญาณ  ญาณที่ปลอย  
ความเกิด  เพงเพียงความดับ  ชื่อวาภังคญาณ  ญาณท่ีเพงอาการ 
ของขันธที่ปรากฏดวยอํานาจแหงภังคะ  (ความดับ)  เปนของนากลัว   
ดุจคนมองดูอาการของราชสีหเปนตนที่นากลัวฉะนั้น  ชื่อวาภยญาณ 
ญาณที่เพงอาการท่ีเปนโทษแหงขันธที่ตนเห็น  โดยอาการนากลัว 
อยางนั้น  ดุจคนเห็นโทษแหงเรือนไฟไหมฉะนั้น  ชื่อวาอาทีนวญาณ 
ญาณที่เปนไปดวยอํานาจความเบ่ือหนาย  ในขันธซึ่งมีโทษที่ตนเห็นแลว 
ชื่อวานิพเพทญาณ  ญาณท่ีเปนไปดวยอํานาจความเปนผูตองการจะ 
พนไปจากธรรมท่ีเปนไปใน ๓ ภูมินัน้ ๆ  เหมือนสัตวมีปลาเปนตน 
ตองการพนจากเครื่องดักขายเปนตนฉะนั้น  ชื่อวามุญจิตุกัมยตาญาณ 
ญาณที่เปนไปดวยอํานาจการพิจารณาบอย ๆ ในขันธ  แมที่มีโทษ 
อันตนเห็นแลว  เพ่ือยังอุบายแหงการพนใหถึงพรอม  ดุจนางนกสมุทร 
(นกกานํ้า)  ฉะน้ัน  ชื่อวาปฏิสังขานุปสสนาญาณ  ญาณท่ีเปนไป 
โดยอาการคือเพิกเฉยในสังขารเหลานั้น  ซึ่งมีโทษท่ีตนเห็นแลว 
เหมือนบุรุษมีภรรยาที่ตนหยาขาดแลว  ชื่อวาสังขารุเปกขาญาณ 
ญาณที่ ๙  กลาวคือสัจจานุโลมิกญาณ  ที่เปนไปในมรรควิถีกอน 
โคตรภูญาณ  โดยอนุโลมแกวิปสสนาญาณ ๘  ที่เปนไปแลวในหนหลัง 
เพราะมีอนิจจลักษณะเปนตนเปนอารมณ  และแกโพธิปกขิยธรรม ๓๗ 
ที่จะพึงบรรลุในขณะแหงมรรคในเบื้องบน  ชื่อวาอนุโลมญาณ  สิร ิ
เปน ๙ ประการ  ชื่อวาปฏปิทาญาณทัสสนวิสุทธิ  เพราะเปนปฏิปทา 
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แหงความบริสุทธิ์ของญาณทัสสนะ  โดยอรรถวา  รูไตรลักษณ  โดย 
อรรถวา  เหน็โดยประจักษ  และเพราะบริสุทธิ์จากธรรมท่ีเปนขาศึก ฯ 
                                    จบนัยวิสุทธิ ๖ ฯ  
                            [อธิบายญาณทัสสนวิสุทธิ]            
           ความแกรอบแหงวิปสสนาก็คือสังขารุเปกขาญาณ  มาถึง  ไดแก 
อาศัยสังขารุเปกขาญาณน้ัน ฯ  คําวา อิทานิ  อปฺปนา  อุปฺปชฺชิสสฺติ 
ความวา  ในขณะที่ควรกลาววา บัดนี้  โลกุตตรมรรค  กลาวคือ 
อัปปนาจักเกิดข้ึน ฯ บทวา  ยงฺกิฺจิ  ไดแก  บรรดาลักษณะ ๓ ที่ 
สังขารุเปกขากําหนด  (ถอืเอา)  ลักษณะอันหน่ึง  ชื่อวาลักษณะ 
อยางใดอยางหนึ่ง  ฯ  วิปสสนาใด  ถึงยอด  โดยถึงท่ีสุดแหงวิปสสนา 
วิปสสนานั้น  ทานเรียกวาสานุโลมา  เพราะเปนไปกับดวยอนุโลม- 
ญาณ ฯ  วิปสสนานั้นนั่นแล  ทานเรยีกชื่อวาสังขารุเบกขา  เพราะ 
วางเฉยในสังขารทั้งหลาย  วาวุฏฐานคามินี  ก็เพราะดําเนินไปถึงมรรค 
กลาวคือทางออก  เพราะออกไปจากอบายเปนตน  และจากนิมิตคือ 
สังขาร  ตามควรอยางไร ฯ บทวา  อภสิมฺโภนฺต  คือ  ลถุึง ฯ  บทวา 
ปริชานนฺโต  คือ  กําหนดรูวา  ทุกขนี้เทาน้ี  ไมหยอนและยิ่งกวาน้ีไป 
(ไมมีหยอนหรือยิ่งกวาทุกขนี้ไป)  ฯ  บทวา  สจฺฉกิโรนฺโต  ไดแก 
กระทําใหประจักษ  โดยอํานาจการกระทําใหเปนอารมณ ฯ  บทวา 
มคฺคสจฺจภาวนาวเสน  ไดแก  ดวยอํานาจแหงการใหสัจจะท่ี ๔ กลาว 
คือมัคคสัจ  คือท่ีเรียกวาองคมรรค  อันสัมปยุตเจริญ  (โดยฐาน) 
เปนปจจัยมีสหชาตปจจัยเปนตน ฯ  การท่ีญาณดวงเดียวเทาน้ันทํา 
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กิจ ๔  อยางใหสําเร็จได  บัณฑิตควรรับรอง  เพราะแสดงกิจ ๔ อยาง  
มีการไหมไสเปนตน  แหงประทีปเปนอาทิ และเพราะพระบาลีที่มา 
เปนตนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผูใดเห็นทุกข ฯ๑ 

           หลายบทวา  เทฺว  ตีณิ  ผลจิตฺตานิ  ปวตฺติตฺวา ความวา  ผลจิต ๒๒   
หรือ ๓ ดวง  เปนไปแลวในสันดานแมที่มีกิเลสถกูตัดขาดแลว  ตาม 
สมควรแกความเกิดข้ึนของมรรค  โดยเปนธรรมชาตระงับดับความ 
เรารอน  ดุจน้ําท่ีคนเอาหมอเทราดสถานท่ีที่นําไฟออกกไปแลว  เพ่ือตอง 
ผลจิตเหลาน้ัน ฯ  บทวา  ปจฺจเวกฺขณาณานิ  ไดแก  ญาณที่เปน 
กามาวจรมีมรรคและผลเปนตนเปนอารมณ  ที่พระผูมีพระภาคเจาทาง 
หมายเอาตรัสไววา  เมื่อจิตหลุดดนแลว  ความรูวา  หลุดพนแลว 
ยอมมี ฯ 
                                [อธิบายปจจเวกขณญาณ] 
           บัดนี้  เพ่ือจะแสดงภูมิแหงปจจเวกขณญาณ ทานอาจารยจึงกลาว 
คําเปนตนวา  มคฺค  ผลฺจ ฯ  บรรดามรรคเปนตนเหลาน้ัน  บัณฑิต 
ยอมพิจารณามรรควา  เรามาแลวดวยมรรคน้ี ฯ  ในลําดับแหงการ 
พิจารณามรรคน้ัน   ยอมพิจารณาผลของมรรคน้ันวา  อานิสงสชื่อน้ี 
เราไดแลว  ฯ  ในลําดับแหงการพิจารณาผลของมรรคน้ันวา  อานิสงสชื่อน้ี 
วา  ธรรมชื่อน้ี  เรากระทําใหแจงแลวโดยเปนอารมณ ฯ  ในลําดับ 
 
๑.  ส.  มหาวาร.  ๑๙/๕๔๗ ฯ 
๒.  โดยอนุโลมปาฐะอภิธัมมัตถสังคหะฉบับพมาและสีหล  จึงแปลอีกนัยหนึ่งวา  "เพราะผลจิต 
      ๒ หรือ ๓ ดวงเปนไป...  โดยเปนธรรมชาต..."  ใหสมกับคําอธิบายตอไปนี้ไปท่ีวา เตส 
      ปวตฺติยา ฯ  
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ที่พิจารณานิพพานน้ัน  ก็พิจารณากิเลสที่ละไดแลววา  กิเลสเหลาน้ี  
เราละไดแลว  ฯ  พิจารณากิเลสที่ยังเหลือวา  กิเลสเหลาน้ียังเหลืออยู   
แกเรา ฯ  บทวา  ปจฺจเวกฺขติ  วา  น  วา  คือ  พระเสขะบางทาน 
ก็พิจารณา  บางทานก็ไมพิจารณา ฯ  อธิบายวา  ในการพิจารณากิเลส 
ที่ละไดแลวและท่ียังเหลือน้ัน  เปนเรื่องตามแตทานประสงค  ฯ๑ 

           จริงอยางนั้น  เจาศากยะมหานาม  ทลูถามพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงกิเลสที่ยังละไมไดวา  ธรรมอะไรหนอในภายใน  ที่ขาพระองค 
ยังละไมได  พระเจาขา ฯ  แตสําหรับพระอรหันตไมมีการพิจารณากิเลส 
 ืที่ยังเหลือ  เพราะกิเลสทั้งหลายทานละไดหมดแลว  ฯ  เพราะฉะนั้น 
บัณฑิตพึงทราบวา  ปจจเวกขณญาณมี ๑๙  คือ  พระเสขะ ๓ จําพวก 
มีปจจเวกขณญาณ  ๑๕ พระอรหันตมีปจจเวกขณญาณ ๔ ฯ  บทวา 
ฉพฺพิสุทฺธิกฺกเมน  ไดแก  ตามลําดับแหงวิสุทธิ  ๖  เหลาน้ี คือ  วิสุทธิ ๒ 
ที่เปนมูลฐาน  ดวยอํานาจแหงสีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิ  และวิสุทธิ ๔ 
ที่เปนโครงราง  ดวยอํานาจแหงทิฏฐิวิสุทธิเปนตน  ฯ มรรคชื่อวา 
ญาณทัสสนวิสุทธิ,  เพราะรู  เพราะกระทําการพิจารณาสัจจะ ๔  และ 
เพราะบริสุทธ์ิจากมลทินคือกิเลส ฯ  บทวา  เอตฺถ คือ  ในวิปสสนา- 
กรรมฐาน ฯ 
                                      จบนิเทศวิสุทธิ ๗ ฯ 
 
๑.  ฉบับพมาและสีหล  เปนกามจาโร ฯ 
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                               [อธิบายอนุปสสนา ๓]  
           บทวา  ตตฺถ  คือ  (อนัตตานุปสสนาที่กลาวไว)  ในอุเทศน้ัน ฯ 
อนุปสสนาที่เปนไปวา มิใชอัตตา  (ตัวตน)  นั่นแล  ปลอยวางความ 
ยึดมั่นในสังขารทั้งหลายวาเปนอัตตา  (ตัวตน)  คือความยึดมั่น  ไดแก 
ความถือม่ันอยางานี้วา  อัตตา  (ตัวตน)  เรานี้แหละ  เปนผูกระทํากรรม 
และเปนผูเสวยผลของกรรม  ดังน้ี  ชื่อวาสุญญตานุปสสนา  เพราะ 
ตามเห็นโดยอาการคือวางจากอัตตา  (ตัวตน)  เปนวิโมกขมุข  (ทาง 
แหงความหลุดพน)  คือเปนประตูแหงมรรคผลที่เปนโลกุตตระ  กลาว 
คือวิโมกข  ดวยอํานาจความพนไปจากธรรมท่ีเปนขาศึก ฯ  สมัพันธ 
ความวา  อนุปสสนาที่เปนไปในสังขารท้ังหลายวาไมเที่ยง  ปลอยวาง 
คือละวิปลลาสนิมิต  ที่เรียกวาสัญญาวิปลลาส  จิตตวิปลลาส  และ 
ทิฏฐิวิปลลาส  ซึ่งเปนไปในสังขารที่ไมเที่ยงวาเท่ียง  ชื่อวาอนิมิตตานุ- 
ปสสนา  เพราะตามเห็นอาการที่เวนจากนิมิต  คือวิปลลาส  จัดเปน 
วิโมกขมุข  (ทางแหงความหลุดพน)  ฯ  อนุปสสนาที่เปนไปวาเปนทุกข 
ปลอยวางปณิธิคือตัณหา  ไดแกความปรารถนาคือตัณหา ที่เรียกวา 
กามตัณหา  และภวตัณหา  ที่เปนไปในสังขารทั้งหลาย  โดยนัย 
เปนตนวา  สิ่งนี้ของเรา  ความสุขนี้ของเรา  คือสละเสียโดยเห็นอาการ 
ที่เปนทุกข  ชื่อวาอัปปณิหิตตานุปสสนา  เพราะตามเห็นอาการที่เวน 
จากความปรารถนา  จัดเปนวิโมกขมุข  (ทางแหงความหลุดพน) ฯ 
           บทวา  ตสฺมา  ความวา  เพราะคําวา  อนัตตานุปสสนาเปนตน  
ทั้ง ๓ นี้  เปนชื่อแหงสุญญาตานุปสสนาเปนตนทั้ง ๓ เหลาน้ี  เพราะ-  
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ฉะน้ัน  ถาวิปสสนาที่เปนวุฏฐานคามินี  เห็นแจงโดยมิใชตน ฯ  มรรค  
ก็เปนวิโมกขชื่อวาสุญญตะ  เพราะไดชื่อตามอํานาจธรรมเปนเหตุมา ฯ 
บทวา  วิปสฺสนาความนวเสน  คือ  ตามอํานาจธรรมเปนเหตุมา 
กลาวคือวิปสสนา  ฯ  วิปสสนาและมรรค  ชื่อวาเปนเหตุมา  เปนทางมา   
ในที่นี้  ก็เพราะเปนเครื่องมาของมรรคและผล ฯ  บทวา  ยถาวุตฺตนเยน 
คือ  ตามอํานาจแหงอนัตตานุปสสนาท่ีกลาวแลวในหนหลังเปนตน  ฯ  คํา 
วา  ยถาสก  ผลมุปฺปชฺชมานานมฺป  ความวา  ผลของตน ๆ  ซึ่งเปนผล 
แหงมรรคตามท่ีไดแลว  แมเม่ือเกิดข้ึน  ก็ไมได  (ชื่อ)  ดวยอํานาจธรรม 
เปนเหตุคือมรรค  ยอมไดชื่อ ๓ อยาง  ดวยอํานาจธรรมเปนเหตุมา 
คือวิปสสนาเทาน้ัน  เพราะมรรคน้ันไมประกอบโดยความเปนทวาร 
ก็เพราะในเวลานั้นไมมีความเปนไปแหงมรรค  ฯ  บทวา  อาลมพฺนวเสน 
ความวา  ทั้ง ๓  ชื่อเหมือนกันทีเดียว  ดวยอํานาจแหงพระนิพพานนั้น 
เพราะเปนไปปรารภพระนิพพานท่ีมีชื่อวาสุญญตะ อนิมิตตะ  และ 
อัปปณิหิตะ  เพราะเปนธรรมชาตวางจากสังขารทุกอยาง,  เพราะเวนจาก 
นิมิตคือสังขาร  และเพราะเวนจากความปรารถนาคือตัณหา  ฯ บทวา 
สรสวเสน  คือ   ดวยอํานาจแหงตุฯของตน  เพราะวางจากกิเลสมีราคะ 
เปนตน,  เพราะเวนจากอารมณมีรูปนิมติเปนตน  และเพราะเวนจาก 
ปณิธิคือกิเลส ฯ  บทวา  สพฺพตฺถาป  คือ  ในวิถีแหงมรรคและในวิถี 
แหงผลสมาบัติ ฯ  บทวา  สพฺเพสมฺป  คือ  ทั้งแกมรรคท้ังแกผล ฯ 
                             [อธิบายบุคคลและสมาบัติ] 
           พระโสดาบันที่ชื่อวาสัตตักขัตตุปรมะ  เพราะทานมีการถือปฏิสนธิ  
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ในสุคติภพเปนกามาวจร  ๗ ครั้ง  คือ  ๗ วาระ  เปนอยางยิ่ง ฯ 
อธิบายวา  ก็ทานหาไปสูกามภพ  ต้ังแตภพที่ ๘ เปนตนไปไม ฯ    
พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาพระโสดาบันบุคคลไรเลา๑  ตรัสไววา 
"บุคคลเหลานั้น    ยอมไมถือเอาภพที่ ๘ " ฯ  ทานอาจารยทั้งหลายกลาว 
วา  "แตพระโสดาบันสัตตักขัตตุปรมะ  ยังไปสูสุคติภพเปนรูปาวจร 
และอรูปาวจร  ยิ่งกวา  ๗  วาระไดบาง "  ฯ  โมห  ศัพท  ในบทวา 
"ราคโทสโมหาน"  พึงเห็นวา  "หมายเอาโมหะที่ต้ังอยูในฐานเดียว 
กันกับราคะและโทสะ" ฯ  พระอริยบุคคลผูชื่อวาขีณาสพ  เพราะ 
อาสวะ  ๔  ของทานหมดส้ินแลว ฯ  พระขีณาสพชื่อวาเปนอัครทักขิไณย 
เพราะความท่ีทานเปนผูเลิศ  ในบรรดาทานผูควรซ่ึงทักษิณาทั้งหลาย ฯ 
           บทวา  สพฺเพสมฺป  คือ  แกพระอริยาบุคคลแมทั้ง ๔ ฯ  การ 
เขาถึงความดับ  กลาวคือความไมเปนไปแหงจิตและเจตสิก  ชือ่วา 
นิโรธสมาบัติ  ไดแกการถึงความหยุดแหงจิต  แลวยั้งอยูในปจจุบันชาติ 
นี้แหละ  ฯ  บทวา  อนาคามีนฺจ ความวา  ยอมมีไดแกพระอนาคามี 
ทั้งหลาย  เฉพาะทีไดสมาบัติ  ๘  ผูยังดํารงอยูในกามภพและรูปภพ ฯ 
และแกพระขีณาสพท้ังหลาย  ทํานองน้ี  (คือเฉพาะท่ีไดสมาบัติ ๘ ผูยัง 
ดํารงอยูในกามภพและรูปภพ)  ฯ บทวา  ตตฺถ  คือ  ในนิโรธสมาบัติ ฯ 
สองบทวา  ยาวากิ ฺจ ฺายตน คนฺตฺวา  ความวา  พระอริยาบุคคลดําเนิน 
ไปจนกระทั่งถึงอากิญจัญญายตนะ  ดวยอํานาจการใหสมถะและวิปสสนา 
ถึงความเปนธรรมเนื่องติดกันเปนคูอยางนี้ ฯ  บทวา  อธิฏเยยฺาทิก 
 
๑.  สากงฺขติ ฯ  
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ความวา  กระทําบุรพกิจ ๔ อยาง  มีการอธิษฐานเปนตน  คือการ 
อธิษฐานบริขารมีจีวรเปนตน  ซึ่งเก็บไวเปนสวน ๆ  เวนของท่ีเนื่อง 
ดวยกาย  และที่อาศัยมีโรงเรือนกุฎีที่อยูเปนตน  ไมใหพินาศดวยไฟเปนตน 
การออกเสียกอนกวาการรอคอยของสงฆ  และการท่ีพระศาสดาทรงรับสั่ง 
เรียกหา  การตรวจดูอายุสังขารยังเปนไปไดภายใน ๗ วัน ฯ  บทวา   
ปฏิปตฺติรสสฺสาท  ไดแก  ความยินดีรสของการปฏิบัติคือสมถะและ 
วิปสสนา  อันตางดวยความสุขมีความสุขประกอบดวยฌานและความสุข 
ประกอบดวยผลเปนตน ฯ 
           พรรณนาความปริเฉทท่ี ๙  แหงฎีกาอภิธัมมัตถสังคหะ 
                   ชื่ออภิธัมมัตถวิภาวินี  จบดวยประการฉะน้ี ฯ  
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                        พรรณนาความคาถาทายปกรณ 
           ประกอบความวา  ปกรณที่อันอุบาสกชื่อวานัมพะ  คือผูมีนาม  
วานัมพะ  ผูมีการเกิดคืออุบัติ   ในตระกูลไพศาล  งดงามดวยจารีต  คือ 
มารยาทประจําตระกูบ  ผูมีบอเกิดแหงคุณมีทานศีลเปนตนเจริญรุงเรือง 
และบริสุทธิ์ดวยศรัทธา  ที่มีกรรมเปนตนเปนวิสัย  ปรารถนาความเอ็นดู 
แกคนอ่ืน  คือความอนุเคราะหผูอ่ืน  ซึ่งมีการหยั่งลงไดโดยงาย  และ 
ฉลาดเฉียบแหลมแกกลาในพระศาสนาเปนลักษณะ  ตองประสงค  คือ 
ออนวอนขอรอง  จบลงเรียบรอยแลวดวย ๙ ปริเฉท  เพียงเทาน้ี ฯ 
ดวยบุญนั้น  คือท่ีขวนขวายในปกรณอันไพบูล  ขอเหลาภิกษุผูงามดวย 
คุณมีศีลเปนตน  ที่ผองแผวดวยปญญาคือท่ีบริสุทธิ์ดวยปญญาเปนไปใน 
อริยมรรค ผูมีความละอายเพราะคุณคือศีลเปนตนนั้นนั่นแล  จงสําคัญวิหาร 
ชื่อวามูลโสมอันเปนที่อยูของทานผูมีบุญ  เปนสถานท่ีมีชื่อเสียงโดงดัง  คือ 
ที่ข้ึนชื่อลือนามที่สุด  จนสิ้นสุดยุคคือพระศาสนา  เพ่ือประโยชนที่เปน 
มงคล  กลาวคือความเกิดข้ึนแหงบุญสมบัติ ฯ  อธบิายวา พวกภิกษุผูอยู 
ในมูลโสมวิหารน้ัน  จงเปนผูเชนนี้เถิด ฯ 
           ฎีกาแหงอภิธัมมัตถสังคหะ  ชือ่วาอภิธัมมัตถวิภาวินี  นี้ 
                                               จบแลว ฯ  
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                           [คาถาทายปกรณของทานผูรจนา] 
                        พระเถระรูปใด  อยูในวิหารมีชื่อวาเชตวัน 
                        อันนารื่นรมย  ดวยทิมแถว๑ที่นายินดี 
                        และปา  ใกลเมืองท่ีสวยงาม  ที่พระราชา  
                        ทรงพระนามวา  ปรักกมภุชะ  (ปรกักม- 
                        พาหุ)  ซึ่งมีพระพาหนะทรงกําลังมาก  รบั 
                        สั่งใหสรางไวในพระนครหลวง  ชื่อปุลัต- 
                        ถินคร  (เมืองโปโลนนารุละ)  ที่นา 
                        รื่นรมย ฯ  พระเถระองคใด  อันคณะ 
                        แหงภิกษผูุมีความสามารถ  เปนบอเกิด 
                        แหงคุณ  มีศีล  ความฝกฝน  ความสํารวม 
                        ระวัง  และความสันโดษถึงพรอมดีแลว 
                        นับถือบูชายําเกรงแลว  ไดถึงความเปน 
                        อาจารยทีผู่รูทั้งหลายควรบูชา  ในศาสตร 
                        ทั้งหลาย  มีคําสอนของพระจอมมมุนีเปน 
                        ตน  และในประชุมแหงคัมภีรมากมาย ฯ 
                        ฎีกาสังวรรณนาความแหงอรรถกถาพระ- 
                        วินัยเปนตน  มีสารัตถทีปนีเปนประมุข 
                        ของพระเถระองคใด  ประกาศอานุภาพ 
 
๑.  หมฺมิย  เรือนโลน  (หลังคาตัด)  โบราณวา  ทิมแถว ฯ  
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                        แหงญาณปรีชาของทาน  ในพระศาสนาน้ี 
                        และยังสาธุชนใหยินดีดวยการแสดง    
                        อรรถสาระท่ีไพเราะ  ฯ  ขาพเจาใดอาศัย 
                        ความเอ็นดูของพระเถระ  ชือ่สารีบตุร 
                        องคนั้น  ผูเปนบอเกิดแหงคุณท่ีเปน 
                        สาระมั่นคงหนักแนน  ไดความเฉียบ 
                        แหลม  มคัีมภีรมากหลาย  เปนวิสยั 
                        ของวิภพ  (สมบัติ)  คือญาณปรีชาสวนน้ี 
                        (ของขาพเจาน้ัน)  จงเปนเหตุสําคัญ 
                        ประการ ๑  แหงวิภพ   (คือพระนิพพาน) 
                        แกทานพระสารีบุตรเถระองคนั้นดวย 
                        เถิด ฯ  ดวยอานุภาพแหงความพากเพียร 
                        อันบริสุทธิ์นี้  ขาพเจาน้ันจักไดเปนศาสน- 
                        ทายาทของพระศาสดา  ทรงพระนามวา 
                        เมตเตยยะ  โดยแนนอน  พึงพบเหน็ 
                        พึงไดสักการะพระศาสนาของพระศาสดา 
                        พระองคนั้น  ซึ่งรุงเรอืงอยูในเวลาน้ัน 
                        และพึงไดเห็น  พึงไดสักการะทาน 
                        สารบีุตรเถระครูของขาพเจา  ผูมีมานัส 
                        บริสุทธิ์อกีดวย ฯ  ฏีกาน้ีสําเร็จแลว 
                        โดย  ๒๔ วัน ฉันใด  ขอความดําริที่ดีงาม  
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                        จงสําเร็จฉบัพลัน  แกเหลาสัตว  ฉนันั้น 
                        เถิด  ฉะนีแ้ล ฯ    
                             พรรณานาความคาถาทายปกรณ จบ ฯ 
 
           ฎีกาแหงอภิธัมมัตถสังคหะ  ชือ่อภิธัมมัตถวิภาวินี 
                                            จบบริบูรณ 


